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“A percepção é profundamente presença. Perceber lendo poesia é 
suscitar uma presença em mim, leitor. Mas nenhuma presença é 
plena, não há nunca coincidência entre ela e eu. Toda presença é 
precária, ameaçada. Minha própria presença para mim é tão 
ameaçada como a presença do mundo em mim, e minha presença 
no mundo. A presença se move em um espaço ordenado para o 
corpo, e, no corpo, rumo a esses elementos misteriosos aos quais 
nos dirigem as flechas que tento aqui esboçar, sem que seja 
possível determinar, de maneira precisa, o lugar para onde elas 
convergem. Toda poesia atravessa e integra mais ou menos 
imperfeitamente, a cadeia epistemológica sensação-percepção-
conhecimento-domínio do mundo: a sensorialidade se conquista 
no sensível para permitir, em última instância, a busca do objeto”. 
 

Paul Zumthor 
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Figueiredo, William Bezerra. Performance e Símbolos: Uma análise da 
Folia de Reis. São Bernardo do Campo, 2013.129 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências da Religião) – Universidade Metodista de São Paulo, São 
Bernardo do Campo, 2013. 

 

RESUMO 

 

A Folia de Reis, uma procissão da cultura popular, recria as liturgias oficiais a partir da 
transgressão dos valores instituídos. A performance dos foliões é objeto de estudo para 
se refletir sobre os papéis sociais e sobre a experiência do sagrado, com vistas às 
transformações subjetivas de grande impacto entre os membros da comunidade que 
buscam a cura, assim como sanar o sofrimento da vida cotidiana. Este aspecto 
soteriológico é abordado a partir de dois campos teóricos que vêm em diálogo. De um 
lado a filosofia, a partir da fenomenologia da religião e a hermenêutica, aqui 
representadas por Paul Ricoeur e Mircea Eliade. Por outro, a antropologia e as teorias 
teatrais, aqui presentes em nomes como Richard Schechner, Victor Turner, Eugenio 
Barba, entre outros. Estas duas vertentes teóricas dialogam a partir de uma metodologia 
inspirada em Paul Ricoeur, pois partimos do conceito de tríplice mimese como estrutura 
discursiva. Partindo do mundo prévio ou pré-figuração, passando pelo mundo da ficção 
ou configuração e, por fim, chegando ao mundo da vida ou refiguração (mundo do 
leitor). Neste quadro teórico encontramos aproximações e distâncias que possibilitaram 
rearranjar novas abordagens teóricas, que contribuem muito para analisar a Folia de 
Reis, a partir deste mundo teórico, abrindo novas perspectivas para sua compreensão. 

Palavras-chave: Fenomenologia; Folia de Reis; Performance; Mimese; Símbolos.
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Figueiredo, William Bezerra. Performance e Símbolo: Uma análise da 
Folia de Reis. São Bernardo do Campo, 2013.129 f. Thesis (Master Degree 
in Sciences of Religion) – São Paulo Methodist University, São Bernardo 
do Campo, 2013. 

 
ABSTRACT 

 
 
 

The revelry of kings, a procession of popular culture, recreates the official liturgies from 
the transgression of instituted values. The performance of revelers is subject to the study 
in order to reflect on the social roles and the experience of the sacred, looking for the 
subjective transformations of great impact among the community members which seeks 
to cure and heal the suffering in daily life. This soteriological aspect is approached from 
two theoretical fields that comes in dialogue. On the one hand the philosophy, from 
hermeneutics and phenomenology of religion, represented by Paul Ricoeur and Mircea 
Eliade. On the other hand the anthropology and the theatrical theories presented here 
under the names of Richard Schechner, Victor Turner, Eugenio Barba etc. These two 
theoretical features dialogue based on a methodology inspired by Paul Ricoeur, where 
we start from the concept of triple mimesis as a discursive structure. Starting from the 
prior or pre-figuration world, passing through the world of fiction or configuration and 
finally arriving at the world of life or refiguration (the world of the reader). In this 
theoretical background we find approximations and distances that enabled to rearrange 
new theoretical approaches, which considerably contribute to analyze the revelry of 
kings, from this theoretical world, opening new perspectives for its understanding. 

 
Palavras-chave: Phenomenology; Revelry of Kings; Performance; Mimesis; Symbols.
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Introdução 
 

A Folia de Reis é um cortejo popular que comemora o nascimento de Jesus. 

Nossa aproximação da Folia de Reis será por uma análise fenomenológica. De um lado, 

servimo-nos da teoria e alguns conceitos de Paul Ricoeur e de Mircea Eliade, e, por 

outro, em diálogo com a tradição1 teatral e a antropologia, especialmente com os 

antropólogos Richard Schechner, Victor Turner e Carlos Rodrigues Brandão. Em 

especial Schechner e Turner produzem dentro de ambas as áreas, tanto do teatro como 

da antropologia.  

Em todos os casos, a leitura visa uma compreensão dentro da escala do 

fenômeno, tentando respeitar as histórias e as narrativas encontradas nas comunidades.  

O teatro e a teoria teatral são veículos de estudo muito importantes para 

conhecer estas manifestações, pois oferecem categorias que permitem aprimorar o olhar 

sobre a ação destes foliões. A Folia de Reis entrelaça a vida e a teatralização popular, na 

medida em que os cortejos são algo mais do que um simples teatro. Os cortejos ajudam 

estas comunidades na constituição da realidade em que vivem. Como veremos, a 

tradição se mantém forte e com vigor, devido às trocas simbólicas que ocorrem durante 

as representações.  

Aqui, o mundo prévio, o mundo da vida, do cotidiano, encontra-se com um 

mundo criado, ficcional, mas que é mais vivo do que outros mundos distantes, como o 

da ciência. As memórias são imaginadas, e existe uma troca entre os saberes e as 

narrativas, onde o sujeito entra em um mundo de re-significação da vida. Podemos ver 

esta situação analisando o Palhaço da Folia de Reis: a sua performance. 2  

A performance do Bastião (palhaço da Folia de Reis) é um trabalho muito 

complexo, e, com um olhar mais apurado, podemos ver os elementos rituais que estão 

presentes no corpo (ação que se caracteriza como texto) e no texto que é transmitido 

oralmente (narrativa). A tradição está presente na performance e, como um conjunto 

                                                           
1 As teorias teatrais partem da tragédia grega com Aristóteles até estudos da atualidade. Aqui estamos 
utilizando autores que tratam a questão do teatro a partir das ciências sociais, sejam elas a antropologia ou 
a sociologia, e, em alguns casos, conceitos estéticos, além do diálogo que é estabelecido com Paul 
Ricoeur, a partir da teoria da tríplice mimese. (ver: Carlson, 1997) 
2 Trataremos do conceito de performance por todo o texto, mas, em particular, é a capacidade humana de  
organizar-se  em espetáculo. 
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bem determinado de símbolos, estes saberes e modos de ser3 são transmitidos pela 

prática corporal, que na cultura popular não estão separados da narrativa.  

Paul Ricoeur nos oferece um modelo teórico para abordarmos este tema. O foco 

na narrativa e na imaginação nos ajuda a compreender como estas manifestações 

acontecem.  

Em primeiro lugar, a via longa de Ricoeur, analisando as práticas culturais para 

alcançar a compreensão, mas sem deixar de ocorrer explicações empíricas. Explicação e 

compreensão se entrelaçam no estudo das produções culturais, especialmente nas 

narrativas, onde atendemos às demandas existenciais.  

Ricoeur entende a análise da ontologia fundamental de Heidegger como sendo 

um caminho de uma única direção, a da compreensão. Porém, ele acredita poder 

avançar neste campo teórico, introduzindo a análise hermenêutica, que envolve a 

realização de estudos com base em outras disciplinas que não somente a ontologia.  

Tomamos a tríplice mimese desenvolvida por Ricoeur como um fio condutor. 

Com este conceito, o filósofo francês recupera o sentido de mimese na obra aristotélica 

e o amplia. Em diálogo com o modelo de tempo de Agostinho, ele compõe sua obra 

fundamental, Tempo e Narrativa (Tomos I, II e III); nessa releitura, Ricoeur propõe as 

três mimeses, Prefiguração, Configuração e Refiguração, que servirão de modelo para 

analisar três momentos distintos, mas não separados, da elaboração do cortejo da Folia 

de Reis.  

Outro elemento importante em Ricoeur é a permanência da própria tradição, que 

se mantém viva. Como é um conjunto elaborado de símbolos de forma ritualmente 

estabelecida, iremos analisar a perpetuação de geração em geração da Folia de Reis e a 

relação entre os fiéis e as folias num processo de retroalimentação.  

As folias existem porque existem os fiéis. E existem os fiéis porque eles 

encontram nelas uma representação de mundo e um modo de ser que promovem uma 

vida comunitária mais densa.    

                                                           
3 Este termo é utilizado pelo Filósofo Mircea Eliade para explicitar a capacidade humana de constituir 
modelos existenciais que são visíveis nas experiências religiosas. Esses modelos são a chave para estudar 
a ancestralidade do ser humano e do nascimento da linguagem, o que possibilitou a vida em sociedade. 
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O tempo é fruto da existência da narrativa, e existe a narrativa por conta da 

necessidade do tempo. O tempo, como categoria que possibilita a constituição do 

mundo, defende a capacidade humana de contar a sua história, de narrar e, com isso, 

localizar-se num tempo entre o que se viveu e o que ainda está por acontecer. O ato de 

narrar, que se equipara ao ato de nomear e dizer o mundo, contribui no processo de 

organização da realidade.   

A narrativa, na Folia de Reis, está no gesto, no canto e na palavra poética, nos 

versos que se inscrevem na tradição. Assim, ao se dizer sujeito dentro da tradição, ao 

narrar e, neste ato, constituir mundo, o folião passa a integrar a história da vida da 

comunidade e se apodera de sua própria identidade. 

Podemos falar em uma relação entre a promessa e a graça, pois as folias são 

momentos onde os fiéis fazem seus pedidos à divindade, em geral, aos três reis, ao 

menino Jesus, ou à Maria. Os pedidos são feitos através do contato com a bandeira 

(estandarte) da folia, e a forma de pagar pela graça é receber a folia, doar fardamentos 

ou instrumentos musicais para o grupo, ou mesmo dinheiro. 

Veremos que este momento, quando os foliões concretizam a performance, está 

ligado ao momento da configuração da experiência vivida. A folia, sabemos, é um 

cortejo, e este só existe por que os fiéis o recebem em sua casa, dando alimento, bebida 

etc.  

Outra forma de pagar uma promessa é entrar para a folia, e esse é o ponto crucial 

da pesquisa, pois, quando entram para a folia, às vezes por muitos anos, o fiel pode 

tanto tocar um instrumento, ser um capitão (embaixador), ou se tornar um bastião.  

Um mundo simbólico é criado. Nesse sentido, vamos do rito ao significado da 

cura, na busca pelo gesto primordial que doa sentido à vida e cria um sistema de 

relações entre as pessoas na comunidade, como um elo de movimento e tradição, 

presente na performance dos foliões. 

O fiel se apropria da performance, refigura o que o grupo já configurou, dando 

uma nova leitura para a manifestação, introduzindo-se na própria prática. Esta leitura 

última, que irá retroalimentar a vida desta comunidade, é o trabalho da Refiguração. É 

uma busca pela totalidade, por um ser humano total.  
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A cura tem um aspecto muito mais significativo do que empírico, e, neste 

caminho, a fenomenologia hermenêutica nos ajuda a compreender a vivência deste 

significado para os fiéis e para o folião que decide dedicar anos da vida para pagar um 

ex-voto, que nesse caso é a doação do próprio corpo e da sua performance para alcançar 

a plenitude. 

Ele passa a representar o mundo da vida e, ao constituir o mundo da vida, busca, 

na prefiguração, elementos para configurar sua performance. Neste campo podemos 

dizer que está tudo acontecendo ao mesmo tempo como uma representação de Mundo. 

Por sua vez, o fiel refigura a manifestação, como seu leitor, criando, assim, o círculo 

hermenêutico. 

Por último, entramos numa etapa de análise hermenêutico-fenomenológica, em 

que abordaremos, na pesquisa, a estrutura e os significados do campo da religiosidade e 

da experiência, bem como o sentido da cura para o ser humano, sentido esse que tem 

base forte na imaginação.  

A configuração conduz a experiência da condição humana em produzir a obra 

poética. A configuração da realidade circundante, através de metáforas e símbolos que 

podem, a partir da recepção da obra, constituir “novos saberes”, ou melhor, encaminhar 

o sujeito para a temporalidade, significativa, qualificada. 

 

A partir da proposta da via longa, analisaremos os autores que serão nosso 

ambiente de diálogo. A leitura interpretativa irá compor o temário, na medida em que 

analisa os símbolos e identifica sua polissemia. Encontraremos elementos para compor 

nosso campo teórico e, com isso, chegar à elaboração adequada do tema central. 

 

O tempo e o espaço sagrados são temas centrais na obra do filósofo romeno, 

Mircea Eliade. Ele os considera fundamentos dos seus estudos. A constituição do 

espaço sagrado é condição para a efetivação da cosmogonia dentro de uma comunidade, 

portanto, ao olharmos para essas questões, dialogaremos com conceitos que vêm da 

obra deste autor. A folia torna presente a narrativa e a constituição do tempo primordial 

do nascimento de Jesus. A partir disso, os foliões refundam um tempo e um espaço de 

sacralidade: 
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 Qualquer nova instalação humana é, em certo sentido, uma reconstrução do 
mundo. Para poder durar, para ser real, a nova habitação ou nova cidade devem 
ser projetadas, por meio do ritual de construção, no ‘centro do universo’. 
(Eliade, 2002, p. 301). 

 

A reverência ao espaço sagrado permite ao piedoso encontrar-se com a fundação 

do mundo. Para Eliade, o espaço sagrado é constituído pelo homem à maneira como se 

narra a criação do mundo. O espaço sagrado é um microcosmo, imagem do 

macrocosmo. Portanto, não há rito sem o espaço sagrado. Ele deve ser estabelecido 

antes de qualquer cerimônia. Ou antes, não seria possível a criação de uma vila ou 

mesmo um agrupamento pequeno de pessoas, sem que se tenha a “pedra fundadora”. 

O tempo sagrado é a condição de existência do espaço, pois este dispõe 

temporalmente a inauguração deste local. A folia é resultado deste amálgama entre 

tempo e espaço, propiciando as condições de vivência do sagrado. 

 

É certo que os espaços sagrados por excelência – altares, santuários – são 

“construídos” segundo as prescrições de cânones tradicionais, mas essa construção 

baseia-se, em última análise, em uma revelação primordial que desvendou in illo 

tempore o arquétipo do espaço sagrado, arquétipo copiado e repetido depois, 

indefinidamente, na construção de todos os novos altares, de todos os novos templos ou 

santuários. 

 

Nosso objeto, a Folia de Reis - uma procissão, um cortejo - é conhecida em 

regiões onde temos a presença maior de culturas tradicionais, principalmente de 

influência portuguesa. São cidades em que temos constantemente a realização de festas 

populares que, em geral, são a mais ampla expressão da religiosidade brasileira. Essas 

festas populares, assim como nosso objeto de análise, são heranças de uma hibridização 

que o Brasil sofreu desde os primeiros dias de colonização. 

 

As festas populares são tradicionais de muitos estados e municípios do Brasil, 

principalmente as localizações mais próximas ao campo, que mantêm ainda uma prática 

cotidiana da religiosidade popular. Mas, temos muitas Folias de Reis no meio urbano, o 

que será nossa principal fonte de pesquisa, depois da literatura. 
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Essas manifestações são sempre um misto de culturas que vieram se 

amalgamando pelo Brasil, em um processo de hibridização que tem como base principal 

o Cristianismo. Na Folia de Reis é mais forte esta relação, pois essa manifestação é a 

celebração da chegada dos três reis magos à manjedoura de Jesus.  

O espaço propício para a manifestação é um espaço “vivencial”, performado, 

pois assim que a procissão passa, essa vivência religiosa vai se dissipando. Esta tradição 

se mantém pela necessidade de repetição temporal e espacial de um evento produtor de 

sentido, e é a resposta mais assertiva neste contexto. 

 

 O que podemos trazer à discussão são alguns pontos que nos ajudam a 

compreender esta situação, entre elementos que estão na manifestação mesma, pois o 

que está presente na manifestação são os foliões, munidos de seus adereços, figurinos 

etc. São eles que conduzem o festejo e garantem a constituição do espaço sagrado. 

Mas, as pessoas que acompanhavam a folia e que não mais estão participando do 

evento, neste momento estão em suas casas ou por algum motivo pararam em alguma 

praça para descansar da caminhada? Estas pessoas não estão mais no espaço sagrado? 

Não estão mais em um momento de fé e adoração?  

Ora, não é só o fato de serem pessoas na festa, é necessário que elas tenham algo 

mais durante a procissão. A motivação de constituir e reviver a experiência originária é 

que garante a essas pessoas a vivência do sagrado.  

 

Para nós, o que constitui o espaço propício para o rito é a performance dos 

foliões, que estão, durante a procissão, em um estado psicofísico performado, 

extracotidiano, um estado de exceção, de presença; estado esse que faz com que eles 

possam conduzir outras pessoas para a mesma “sintonia”.  

 

A performance retira essas pessoas do estado cotidiano e as eleva a um momento 

de exceção. Este estado de liminaridade (separação de tempo e espaço especiais/ caos e 

superação do caos) é que garante a constituição do espaço sagrado. Porém, não é 

somente o folião, pura e simplesmente, que cria todo este engenhoso jogo cósmico, é o 

momento em que o público toma contato com uma configuração da realidade, no nível 

poético de constituição da própria realidade, que pode, na recepção desta manifestação, 

criar e doar sentido para a existência. 
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O folião está reproduzindo uma tradição antiga, carregada desta energia 

ancestral. A manifestação cultural é repleta de imagens míticas, de símbolos que 

conduzem a consciência dos participantes. O performer folião é, na verdade, um 

iniciado que foi educado para compreender vivencialmente a liturgia popular e para 

fazer ler todos aqueles que estejam interessados nos símbolos da manifestação. Ele é 

sempre conduzido por um mestre da tradição, cuja função é manter e projetar a narrativa 

para a comunidade que vem até ele em busca de sua memória perdida.  

O espaço sagrado é fruto de uma complexa relação entre a tradição e a presença 

dos performers, que constituem, a partir de um ato de criação de mundo que se faz por 

sua intencionalidade, um espaço de condições de possibilidade do rito. 
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1 - Elementos constituintes: sobre performance e mimeses 
 

1.1 - Performance e Teatralidade 
 

A arte corporal, seja em performance, em 
documentação, em vídeo ou em fotografia é a arte que 
reflete os primórdios da arte. Tal arte é uma ancestral, 
de uma época onde não havia cultura onde a arte 
pudesse florescer. Antes do homem tomar consciência 
da arte, ele tomou consciência de si próprio. A 
autoconsciência é, então, a primeira arte. Esta é a arte 
original, senão o pecado original. É a arte entre a 
respiração e a consciência.   

Gregory Battcock  

 

O conceito de performance que utilizamos para analisar o objeto de pesquisa é 

sinônimo de “Comportamento Restaurado” 4, ou seja, é um momento extracotidiano que 

é elevado a uma categoria de análise semântica, um momento de exceção, de plena 

presença. Podemos também utilizar outros termos para exemplificar este fenômeno, 

pois ele é um tempo/espaço simbólico e plural. 

Entendemos que existe um mundo prévio que permanece como base do mundo 

da ficção, e este, por sua vez, é um espaço onde ocorre a leitura do mundo, onde ocorre 

a tríplice mimese. 

O fato é que a performance, como categoria empregada dentro de uma pesquisa, 

representa movimento, ou seja, instabilidade, mas essa instabilidade é um problema 

produtivo, heurístico, doador de sentido. É um espaço bom para a aplicação da via 

longa, visto que não se dá uma definição final, é antes um conjunto de práticas e de 

entendimentos. 

Richard Schechner, antropólogo e teatrólogo norte americano, acredita que 

existe um movimento de ida e volta entre teatro e ritual, e vice-versa, assim, as 

categorias empregadas pelo autor serão muito úteis para nossa abordagem sobre 

                                                           
4 Iremos tratar do conceito mais detidamente à frente, mas podemos dizer que o comportamento 
restaurado, conceito cunhado pelo Antropólogo Richard Schechner, representa o que aqui estamos 
chamando de Mimeses II e III, ou seja, a elaboração da obra e a sua leitura pelo público.  
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performance. Ele tem clareza da dimensão da experiência corporal, pois além de 

pesquisador que vive na academia, é um homem do teatro, que trabalha com atores e 

grupos de cultura popular por todo o mundo.  

Durante trinta anos Schechner coordenou uma revista científica, Tulane Drama 

Review, em que fez um levantamento de práticas culturais corporais por todo o mundo. 

Em sua obra Schechner estabelece categorias úteis ao nosso estudo, entre elas está a 

questão da eficácia e do entretenimento, esta análise se alimenta desses conceitos, pois 

ao entrar no campo de pesquisa do teatro, entendemos que é clara esta relação, 

principalmente para quem está no palco e para quem está no rito: 

Para ele as performances diferenciam-se, basicamente, em função dos 
objetivos almejados, podendo esses corresponder tanto à noção de 
‘eficácia’ quanto de ‘entretenimento’. Schechner esclarece que as 
performances que envolvem ‘eficácia’ tendem a assumir uma função 
mais instrumental e a corresponder aos interesses coletivos. Na maioria 
das vezes, também são motivadas por valores tradicionais; portanto 
implicam na condição da obrigatoriedade imposta aos sujeitos 
envolvidos. Já as performances que envolvem ‘entretenimento’ tendem 
a ter um caráter mais ornamental e a apontar para a subjetividade e a 
noção de individualismo. Isto é, predomina neste tipo de performance 
as escolhas individuais e os interesses particulares dos sujeitos em 
questão (Lopes, 2007, p. 66)      

 

O conceito de performance tanto é utilizado dentro da antropologia quanto na 

arte, e este duplo pertencimento pode confundir um pouco. Porém, Schechner nos ajuda 

muito com esse conceito entre uma e outra área. Sendo assim, estamos certos de que a 

Folia de Reis está mais em um registro de “eficácia” que em um registro de 

“entretenimento”, e esta constatação proporciona uma análise mais adequada.  

A perfomance, portanto, é um elemento que nos ajuda a entender como o 

símbolo “se integra” ao ser humano; historicamente os símbolos tornaram-se elementos 

muito fortes de mobilização da psique humana. Estas forças estão ligadas à 

performance, pois a ação intencional, o gesto intencional propicia o resgate desta 

memória da constituição do ser humano. 

O símbolo é, portanto, o elemento que mais tem força para nosso estudo, e a 

performance se torna um elemento condutor em nossa pesquisa. O gesto performado é 

carregado “energeticamente” com a força da memória, mas não é qualquer memória, 
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trata-se de um conjunto eleito das memórias que foram sendo lapidadas pelos séculos, 

ou seja, foram configuradas e dispostas para leitura de outro. Vida e performance não 

são separadas: elas se reencontram nas representações populares e nos rituais, no teatro 

que interage com o espectador. 

Onde encontramos este gesto performado ou, como falaremos a partir de agora, 

este comportamento restaurado? 

Podemos encontrar este comportamento restaurado nos momentos espetaculares 

humanamente organizados. Vamos, portanto, opor o comportamento restaurado ao 

gesto cotidiano. Não porque não se tenha, na gestualidade cotidiana, elementos 

simbólicos, mas porque estes gestos são involuntários, é o que poderíamos chamar de 

uma intencionalidade passiva. E, neste caso, estudando as manifestações da 

espetacularidade, podemos ver elementos configurados com um grau de intervenção 

maior e consciente. 

Já o comportamento restaurado é pleno de presença, de um corpo em estado de 

exceção. Portanto, neste momento temos um ambiente mais rico de elementos para a 

pesquisa. Toda a etapa que compõe o comportamento restaurado é estabelecida na 

Mimese II e III, onde encontramos a configuração e a recepção do público, ou seja, a 

refiguração. 

Na cultura popular tudo é memória ativa. A cultura popular é um manancial de 

tradições antigas que, mais ou menos mediadas, são perpassadas pela história.  Nesse 

sentido, a memória que está neste comportamento restaurado exige uma postura do 

público5.  

Estes símbolos performados chegam até o público e ele reage a partir de uma 

leitura que submete o mundo a uma revalidação. É uma reação particular e também do 

grupo, de comoção coletiva. Os símbolos fortes estão presentes no comportamento 

restaurado, e podemos diferenciá-los dos gestos cotidianos. Ou seja, passamos da 

prefiguração, pela mediação da configuração para então chegar a uma refiguração. 

                                                           
5 O público é participante na performance, e não é passivo como no teatro tradicional; eles participam 
efetivamente da manifestação e, com isso, criam uma dinâmica totalmente diferente. Pois, mais do que 
uma leitura do que acontece, eles fazem parte do que está acontecendo, confundindo-se com a própria 
prática. 
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Principalmente se pensarmos que, na ponta deste processo, quem realmente interessa é o 

receptor.  

O público é o beneficiário direto do rito, do espetáculo etc. É para ele que é feita 

toda uma preparação ritual para a “exibição” do trabalho. Mesmo em comunidades 

indígenas, quando um rito é realizado individualmente pelo xamã, este está focando o 

bem da comunidade ou de um enfermo em específico, mas nunca visa uma realização 

pessoal. O receptor, leitor, como apresenta Ricoeur, é o sujeito para quem é dirigido 

todo o esforço do trabalho de configuração. 

Este receptor é um fiel (leitor do mundo), que espera todos os anos o cortejo: a 

procissão que para ele representa um tempo sagrado, que rompe o cotidiano e instaura 

um espaço de exceção. Ou mesmo no momento que ele vê um grupo de folguedo, de 

Folia de Reis, Congada etc., ele já se disponibiliza de forma a ouvir mais 

apropriadamente o festejo, prepara-se para orar junto, receber as bênçãos e, em muitos 

momentos, mesmo em festas fora de época, o que é comum nos dias de hoje, ele vai 

cumprir uma promessa, pagar um ex-voto, ou fazer um pedido.  

Este processo está intrinsecamente ligado à refiguração, pois nesse momento a 

manifestação foi apropriada pelo público, que agora faz suas leituras da manifestação. 

Essas leituras vão do mero deleite estético ao culto devocional, mas, em todos os casos, 

existe uma leitura, uma refiguração da manifestação aí apresentada ao público.  

Temos dois momentos do comportamento restaurado; em primeiro lugar, ele está 

ligado ao performer que se treina e se prepara para a folia, em seguida executa o gesto, a 

“encenação” e conduz o rito. Depois, há uma modificação do nível de percepção do 

público, o que, talvez pelo fato de ele ter se conectado ao símbolo, faz dele um 

participante do festejo. Estabelecendo, assim, dois momentos da performance. 

A leitura da performance, pela sua dramaturgia ou encenação, e o texto que é 

transmitido como vivência entre as gerações são elementos que se fundem, pois, de um 

lado, a tradição busca a repetição do gesto, do status quo, e, por outro, a imaginação 

recria este gesto, pela inventividade e pela improvisação diante da vida atual. A 

performance é movimento, é viva, e é dada à interpretação pelo nosso trabalho. Estes 

são elementos mais abstratos que buscaremos abordar. 
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1.2 Rito e Teatralidade  
 

O teatro é uma das formas mais antigas de constituição da realidade. A 

“presença” do homem é algo mais do que somente pensar, é se colocar ativamente na 

realidade, participando dela como ator, e transformar os primeiros meios de contato com 

um mundo prévio através da ação. Aquele que age é, portanto, aquele que dá significado 

a cada instante, a cada olhar. O doador de sentido ritualiza a ação de narrar, que na 

cultura popular se manifesta pela intersecção entre ator e participante: 

Entre um ‘ritual’ no sentido religioso estrito e um poema oral poderíamos 
avançar dizendo que a diferença é apenas de presença ou ausência do sagrado. 
No entanto, a experiência que tenho das culturas nas quais subsistem tradições 
orais vivas, leva-me a pensar que essa diferença não é percebida por aqueles 
partícipes dessas culturas (Zumthor, 2007 p. 45).  
 

Andar por um local já é motivo para ele se tornar novo, desde que busque um 

sentido diferente. A realidade dá sentido para aquele que age sobre ela. Richard 

Schechner estuda profundamente muitos autores do teatro contemporâneo para elaborar 

suas teorias sobre a performance, e  o conceito de presença é fundamental nesse sentido. 

Colocar-se ativo no local da ação, no “agora”, o que para o teatro é a prontidão do ator. 

A presença dentro da tradição teórica do teatro é fundamental, e muitos autores 

vêm aprofundando esse tema, até chegarmos às ações contemporâneas da arte da 

performance, onde o  termo teatro é pouco referenciado. Até mesmo porque as reflexões 

em torno do conceito de presença estão mais fortes na performance que no teatro 

clássico. 

Eugênio Barba, um dos pesquisadores estudados por Schechner, é historiador 

das Religiões e direciona sua vida para o teatro, onde é criador de um campo de 

pesquisa chamado Antropologia Teatral.  

Partindo de aspectos ligados à teatralidade, podemos avaliar como o teatro pode 

nos ajudar a compreender este processo de significação da realidade, pela presença que 

constitui o mundo através do ato.  

 Barba se dedica ao teatro e passa boa parte da vida viajando pelo mundo e 

reunindo práticas sociais que se intercruzam com a teatralidade, desde ritos até o que ele 

chama de terceiro teatro, ou grupos de teatro amador que vivem pelo mundo 
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diletantemente. Na década de oitenta funda o ISTA6, a Escola Internacional de 

Antropologia Teatral, que faz pesquisas por todo o mundo.  

Barba atua como diretor no grupo teatral Odin Theater, com sede na Dinamarca.  

O pesquisador observa que existe no teatro uma estrutura mais tradicional e outra mais 

flexível, que ele chama de polo sul e polo norte. Os performers têm um padrão que se 

repete em várias culturas, em um nível de pré-expressividade, que para nós se relaciona 

diretamente com o mundo prévio, ou Mimese I.  

Este nível está presente em todas as manifestações culturais que têm uma 

teatralidade presente, ou seja, em que há uma performance dos participantes; 

poderíamos dizer que, em um sentido geral, estaria presente no ser humano, em todos os 

aspectos do mundo e da vida. Mas vamos nos ater ao recorte do autor, de forma que a 

ideia forneça conteúdo para aprimorar o entendimento do conceito de Comportamento 

Restaurado. 

A pré-expressividade é um ponto central da teoria de Eugênio Barba. O 

professor Gilberto Icle, da universidade federal do Rio Grande do Sul, parte desta teoria 

para analisar várias manifestações da arte cênica (teatro, mímica, circo, dança etc.): 

A Antropologia Teatral é um estudo empírico, sem pretensões de cientificidade, 
levado a cabo por um artista da cena que convoca a cada período não regular 
um conjunto de artistas de diferentes estilos e tradições de teatro e dança, de 
diversas partes do mundo. Para Barba, promotor de tal estudo, ele não passa de 
“um conjunto de bons conselhos” (1995, p.08) para o artista da cena, a partir do 
olhar sobre a própria cena. Tanto para a teoria, quanto para a prática do trabalho 
do ator, nenhum outro termo parece mais consistente, dinâmico e imanente à 
Antropologia Teatral do que o conceito de pré-expressividade, a ponto de 
tornar-se a teoria, proposição ou princípio definidor do que Barba denominou 
como “o estudo do comportamento cênico pré- expressivo que está na base de 
diferentes gêneros, estilos, papéis e das tradições pessoais ou coletivas” (1993, 
p.23). A hipótese de que subjaz ao trabalho do performer uma dimensão 
intrínseca, a qual seja detentora do poder de organização de um bios cênico, 
configura a centralidade da questão que a Antropologia Teatral se coloca desde 
suas origens. (Icle, 2007, p. 2) 

 
Nesta interessante introdução do professor Icle, podemos ver a ideia de bios 

cênico, ou seja, de um corpo que recebe uma especificidade durante a performance, 

estes estados de corpo ou consciência são motivados pela atuação do participante 

                                                           
6 ISTA : Escola Internacional de Antropologia Teatral 
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durante a procissão da Folia de Reis, principalmente levados pela música, pelo texto da 

tradição e pela performance do bastião. 

Assim, a presença excepcional dos foliões em estado corporal alterado do 

cotidiano é que constitui o elemento principal da pré-expressividade. Assim como na 

dialética entre o Sagrado e o Profano podemos ver, em Barba, uma relação entre o 

cotidiano e o extracotidiano, ou seja, o momento de exceção do corpo: 

Barba delimita na teoria da pré-expressividade duas instâncias distintas, 
embora solidárias, o cotidiano e o extracotidiano, esse último, 
constituindo a dimensão que caracteriza o que chamamos no mundo 
euro-americano de teatro. Mover-se, respirar, falar, agir sob a égide do 
extracotidiano significa, com efeito, trabalhar a energia numa qualidade 
que se distingue da cotidiana. Ao contrário do que se poderia pensar num 
primeiro momento, Barba define a dimensão cotidiana, na qual nos 
constituímos como sujeitos de uma determinada cultura, como a 
dimensão automatizada, domesticada e banalizada. Não necessitamos 
nenhum tipo de consciência mais rebuscada para vivermos e agirmos na 
inconsciência dos automatismos cotidianos. Por outro lado, no teatro – e 
nas artes do corpo que lhe são similares – o uso distinto do corpo, com 
bases e princípios pouco comuns para a vida cotidiana, constituem uma 
utilização intencional a produzir tensões que fazem atrair a atenção do 
espectador. Essa qualidade intencional de dar-se a ver, circunscrita como 
'presença' (Icle, 2007, p. 2). 
 

Estamos diante de uma complexa relação de intencionalidade. A tradição tem em 

si uma grande importância na elaboração dos símbolos corporais, pois é na estrutura 

construída ao longo dos séculos que essas práticas performáticas vêm se tornando cada 

vez mais sofisticadas; cada folião tem que passar por grandes iniciações e, às vezes, 

demorar décadas para poder se apropriar das danças, dos textos, das músicas etc., ou seja, 

passam-se anos até que um folião possa “puxar” um grupo numa manifestação ou um 

“giro” da Folia de Reis (Brandão, 1977 e 1981). Isto delineia o que Schechner chama de 

Comportamento Restaurado, e o que estamos tomando como Mimese II. Um mestre 

demora décadas para se formar e, como sabemos, continua se formando até o final.  

Podemos discutir se a pré-expressividade tem ou não uma conformidade como 

técnica. A expressividade está bem delimitada dentro de várias tradições cênicas, com 

centenas de técnicas bem trabalhadas e muito bem estudadas até o momento, mas, nesse 

sentido, caímos em uma questão relacionada à prática da performance do bastião, que 

luta para alcançar uma qualidade revestida de reconhecimento pelo grupo social. 

Afirmamos isso porque não é uma teoria que vai definir se o atuante é ou não capaz de 
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fazer o bastião, sua capacidade só é provada in loco, na ação e no contato com as pessoas. 

Ou ele convence ou não, e a atuação dele estará sendo avaliada pelo grupo.  

A ação está muito além da qualidade técnica teatral, e a performance do bastião é 

revestida de uma simbologia que ultrapassa conceitos teatrais como a interpretação, 

“passo”, no sentido coreográfico etc. Quem dá a autoridade ao folião é a sua comunidade, 

desde que ele se aproprie da tradição com excelência. A pré-expressividade então nos 

surge como algo quase místico, iniciático. 

Mas, o corpo tem suas motivações próprias, e esta presença, este estado do corpo, 

tem variações e nuances. A isso Eugênio Barba chama de “princípios que retornam”. 

Iremos explicar cada um deles nas linhas que se seguem, à medida que formos aplicando-

os em alguns casos presentes na Folia de Reis. 

Um dos elementos que podem ser percebidos na performance do bastião é a sua 

relação entre cotidiano e extracotidiano, ou seja, o movimento e o gesto são re-

semantizados durante a performance, com a incorporação de elementos que não estariam 

vinculados à forma tradicional com a qual vemos os gestos. Um sentar não é comum, é 

um sentar com significados diversos do dia-a-dia, assim como o caminhar. O palhaço 

caminha normalmente, mas seus gestos estão agora revestidos de outro significado. 

Mesmo que tente descansar ou sentar para relaxar, será visto pelo público de forma 

cômica. 

Em segundo lugar, existe o princípio do equilíbrio em ação: O corpo durante a 

peformance sofre uma transformação. Isto está ligado a uma postura corporal 

determinada. Em praticamente todas as artes do corpo, ou mesmo durante a performance 

religiosa, podemos ver o corpo assumir posturas não tradicionais.  

Em muitas técnicas orientais existe um treinamento específico visando o 

desequilíbrio do corpo, pois existe uma dinâmica única que compõe a musculatura e o 

posicionamento ósseo que garante uma postura fora do comum, diferente de um acrobata, 

o equilíbrio na técnica extracotidiana tem um ligação forte com a verossimilhança, pois 

se trata de mostrar a capacidade de transformação energética, e não somente uma 

exibição de habilidades físicas; é uma postura que se confunde com a religião, ou antes, 

com uma ascese que busca encontrar ritmos internos de energia. 

Em terceiro lugar, a dança das oposições. Neste ponto encontramos uma temática 

muito interessante, pois Barba fala de uma experiência muito específica das práticas 

corporais nas tradições cênicas. Sempre que uma ação é executada, ela parte de um 
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movimento contrário. Esse movimento encontra-se no treinamento das técnicas orientais. 

O equilíbrio trata-se de uma geração de energia, neste caso não é diferente. Esta 

dinâmica corporal busca um duplo direcionamento para uma fluência energética, 

partindo, portanto, de uma postura que encontra uma oposição no próprio corpo, 

resistência que cria uma tensão positiva e potencial.  

Vemos em muitas danças na peformance do bastião da Folia de Reis a presença 

de oposições. Durante as danças podemos ver um corpo arqueado que busca ir para 

frente, enquanto o corpo cai para trás etc. O equilíbrio já aponta a necessidade de uma 

oposição corporal. Um exemplo é a dança do “Corta Jaca”, o bastião dança até chegar ao 

chão e se levanta sem usar as mãos; o corpo parece cair, mas está de pé e pronto para dar 

saltos.  

Em quarto lugar, a incoerência coerente e a virtude da omissão; estes aspectos 

são importantes para a performance do bastião, já que o treinamento para chegar a esta 

sofisticada presença cênica não se enquadraria nos padrões da cultura popular. O que 

ocorre é que, mesmo diante de grande treinamento, em alguns casos, leva-se mais de 

vinte anos para começar a assumir um personagem em algumas formas de encenação. 

Quando vemos a performance, percebemos que se trata de um trabalho diferenciado, ou 

seja, existe um treinamento quase desumano, mas na realização vemos um corpo 

alterado, porém humanamente possível, ou melhor, humanamente realizado.  

A questão da omissão diante de todo esse histórico de preparo corporal de toda a 

vida reside na preocupação de usar o máximo de energia para o mínimo gesto. Temos 

uma represa de energia, cujas comportas são o corpo, e a quantidade de energia que é 

empregada nos gestos é o máximo possível para um pequeno gesto. Em muitas técnicas 

orientais, atuantes interpretam o estado de ausência, onde se guarda o todo para um 

pequeno gesto de mover um dedo.  

Ora, é justamente por este corpo ser ocupado por uma prática de anos (muitas 

vezes as crianças já participam como aprendizes), que ela está inserida num estado 

corporal estruturado pela tradição. A tradição em todas estas práticas é que define o 

corpo, e ele é um corpo ocupado, não é um corpo que tem energia para fazer o que 

quiser, mas tem tarefas para serem executadas durante a procissão.  

Portanto, essa técnica ou prática corporal, está inserida numa dinâmica pré-

estabelecida pela tradição. É importante percebermos que há uma possibilidade de 

diálogo entre as culturas ditas eruditas e a cultura popular, pois estão expostas às mesmas 
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condições corporais, e ambas tem um sistema de técnicas corporais sofisticadas.  

Em quinto lugar, a equivalência é um princípio que define bem a nossa discussão 

até o momento, pois toda essa prática corporal está ligada a uma busca de sair dos gestos 

automáticos do cotidiano, para buscar gestos analógicos, metafóricos; o palhaço luta com 

as espadas ou bastões, que tomam a forma estilizada; todo esse esforço busca retirar o 

corpo de um ambiente cotidiano e levá-lo para a esfera simbólica. Para o corpo alcançar 

este momento, por assim dizer, sublime, é preciso que nos atenhamos, em sexto e último 

lugar, no corpo decidido, pois sem um corpo pronto para agir, não se poderia encontrar 

este estado. (Barba, 2009). 

No corpo do performer podemos ver elementos plurais que podem ser 

reconhecidos por um olhar mais atento. Eugênio Barba não pretende que o seu livro 

Canoa de Papel: Tratado de Antropologia Teatral seja um texto teórico, mas antes um 

relato de experiências que tem como objetivo ajudar o ator – bailarino em sua prática 

profissional.  

Mas, como estamos olhando de forma epistemológica podemos expandir o 

conceito de forma criativa, buscando elementos para termos uma metodologia que avalie 

manifestações de cultura popular de cunho religioso. Esses elementos são uma boa 

estrutura para podermos olhar a performance do bastião. Temos, pois, elementos para 

constituir uma forma de abordagem do fenômeno religioso como “espetacularidade”, ou 

melhor, como performance e corporeidade.  

Entendemos que o folião ao se vestir de bastião, um palhaço da cultura popular,  

investe-se de uma autoridade e de uma “presença” extracotidiana; na forma de andar, 

falar, de estar parado etc. (o corpo nunca fica relaxado durante a performance), pois se 

insere dentro de uma tradição religiosa altamente complexa, assumindo uma função 

ritualística.  
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1.3 Comportamento Restaurado e Drama Social 
 

 Schechner introduz esse conceito de Comportamento Restaurado para 

estabelecer um método de observação das artes do corpo, de forma a conseguir 

encontrar padrões que possibilitem analisar comparativamente manifestações de cunho 

estético ou de formação popular e religiosa: 

Comportamento restaurado é viver o comportamento tratado como um diretor 
de cinema trata de uma faixa de filme. Essas tiras de comportamento podem ser 
reorganizadas ou reconstruídas, pois elas são independentes dos sistemas causal 
(sociais, psicológicos, tecnológicos) que trouxe à existência. Elas têm uma vida 
própria. A "Verdade" ou "fonte" original do comportamento pode ser perdida, 
ignorada ou contradita - mesmo quando essa verdade ou fonte aparentemente 
está sendo honrada e respeitada. Como a faixa de comportamento foi feita, 
encontrada, ou desenvolvida pode ser desconhecida ou oculta; elaborada; 
distorcida por mitos e tradição. Originária como um processo, utilizada no 
processo de ensaio para fazer um novo processo, uma performance, as tiras de 
comportamento não são elas próprias processo, mas as coisas, itens, ‘material’. 
7 (Schechner, 2011, p. 34) 

 

 Schechner quer nos apontar para a possibilidade de que estes símbolos, ou tiras, 

frames, são elementos que compõem a realidade, como materiais de apoio para realizar 

a configuração. A partir deste manancial de informações ontológicas, o ser humano é 

capaz de criar muitos mundos. Contudo, este conceito de símbolos como tijolos para 

constituir a realidade é apresentado anteriormente na obra de Victor Turner. 

 Para entender o Trabalho de Richard Schechner, é importante conhecer 

brevemente alguns conceitos da obra de Turner, que foi grande interlocutor do autor, 

além de terem produzido muitas obras em parceria. 

 Em primeiro lugar, é importante que possamos entender como Turner chegou 

aos conceitos de análise das manifestações ritualísticas. Turner explica em sua obra, 

Dramas, Campos e Metáforas, que seus temas principais são: “dramas”, “passagens”, 

“ação” e “processos” (Turner, 2008 pg. 11). Esses temas não são ao acaso, partem de 

uma reflexão a partir das práticas de pesquisa da antropologia e sociologia e buscam 

reverter os paradigmas destas áreas.  

                                                           
7 Tradução livre do texto de Schechner 
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 Outro aspecto de Turner é a teoria dos ritos de passagem de Van Gennep, em 

que ele busca o conceito de liminaridade. Ele vê como restritos os conceitos que são 

empregados para a análise social, pois a sociedade e, principalmente, as comunidades 

tradicionais não são estáticas, estão em um grande devir; é claro que podemos 

identificar estruturas que se reproduzem ao longo dos séculos, mas, olhando de perto, as 

ações sociais mudam profundamente e a analise social está equivocada, pois não existe 

‘ação estática’: 

É por esta razão que também reluto um pouco em usar – embora acabe 
por utilizá-los – os termos ‘comunidade’ ou ‘sociedade’, pois eles são 
frequentemente encarados como conceitos estáticos. Tal visão viola o 
fluxo real e a variabilidade da cena social humana. (Turner, 2008 p. 20) 

  

 O autor está preocupado com o movimento das relações e das estruturas que não 

são fixas e constantes como se imagina. Muito pelo contrário, uma ação ritual pode 

muito mais ser um espaço de criação de novas estruturas do que de manutenção das 

antigas e ancestrais. Turner chama a atenção para a utilização de certos termos que 

usamos para fazer essas análises, tais como desenvolvimento, gênese, decadência, 

degeneração e o tão famoso crescimento, que carregam em si uma análise de uma 

observação de meios orgânicos, e não simbólicos: 

a mudança começará, profeticamente, ‘com uma metáfora e terminará, 
instrumentalmente, com a álgebra’. O perigo, é claro, é que quanto mais 
persuasiva for a metáfora-radical, ou arquétipo, maior é a chance de ela se 
tornar um mito autolegitimador, resguardado da invalidação empírica. Ela 
permanece como uma fascinante metafísica. (Turner, 2008 p. 24) 

  

 Ao pensarmos o mundo como um devir, devemos nos afastar das grandes teses 

“biologizantes” e de cunho tão evolucionista, e devemos encarar este conceito mais 

como encontro de processos e de ação criativa do gênero humano: 

Com minha convicção quanto ao caráter dinâmico das relações sociais, eu via 
movimento tanto quanto estrutura, persistência tanto quanto mudança e, na 
verdade, persistência enquanto um notável aspecto da mudança. Vi pessoas 
interagindo e, dia após dia, vi as consequências de suas interações. Comecei 
então a perceber uma forma no processo do tempo social. E esta forma era 
essencialmente dramática. Aqui minha metáfora e meu modelo eram uma forma 
estética humana, um produto da cultura e não da natureza. Uma forma cultural 
era o modelo para um conceito social científico. (Turner, 2008 p. 27). 
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 Podemos agora nos aproximar de alguns conceitos chave que o autor nos 

apresenta. Iremos trabalhar, portanto, a partir das metáforas de drama social, símbolo, 

da estrutura e anti-estrutura, da liminaridade e communitas, que Turner entende como 

produtos da cultura e não da natureza. 

 O drama social configura-se em momentos de conflito, e a encenação ritual 

entra como mediadora desses problemas, sendo resolvidos no espaço público, pelo 

coletivo. Turner fala de sua experiência entre os Ndembu, onde corriqueiramente 

ocorriam conflitos que eram sempre resolvidos através do ritual. “O conflito era uma 

ocorrência comum entre grupos de aproximadamente duas dúzias de parentes que 

constituíssem uma comunidade aldeã. Ele se manifestava em episódios de irrupção 

pública de tensão que chamei de drama social” (Turner, 2008, p. 28). 

 Entre as folias podemos ver que há momentos de crise, apesar de não termos 

notado uma intriga entre as Folias de Reis que pesquisamos, Brandão oferece um 

exemplo que compartilha do conceito de drama social: 

Quando duas companhias encontravam-se em jornada, havia conflitos 
simbólicos de parte a parte. Os embaixadores desafiavam-se cantando 
de improviso. O vencedor arrebatava a bandeira da Folia perdedora. Até 
hoje há versões de que alguns embaixadores do passado possuíam 
poderes próximos aos da feitiçaria e podiam atrapalhar a jornada de 
uma Folia de tal modo que, apesar dos esforços do grupo ela não 
conseguia chegar ao lugar da Festa de Santos Reis no dia 6 de janeiro 
(Brandão, 1977, p.10).   

Esta relação entre a resolução de conflitos e as obrigações tradicionais, de buscar 

uma rede de valores mais condizentes com a situação atual, cria uma tensão entre o 

criativo e o tradicional. Este compromisso é um momento especial, em que o ritual 

retira o sujeito do convívio natural e o eleva a outro status social.  

 No caso de outras manifestações de cultura popular, também podemos ver esta 

reflexão. Tomemos o caso da Congada. A Congada é uma manifestação da cultura 

popular que representa a coroação do rei de Congo e foi celebrada entre os escravos 

durante todo o período da escravidão. Entre os negros, a manifestação é muito presente, 

mas também é cultuada por comunidades mais pobres, mesmo entre brancos. O rito 

além de relembrar uma festa de coroação, também celebra o momento em que os negros 
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são catequizados pelos brancos.  

 Durante a performance brancos e mouros (representando os negros) entram 

numa luta. Ao final da luta, os mouros são catequizados pelos brancos. De um lado, os 

negros representando o mal, os mouros; de outro lado, os foliões representando o bem, 

os cristãos; eles entram em uma luta coreografada que chega ao final com a 

catequização dos mouros.  O Terno de Moçambique é uma variação da Congada. Os 

Ternos são como confrarias que se distinguem por cores, e também por dissidências de 

outras Congadas que vão formando novos grupos de foliões. 

Chegando ao Brasil, esta festa sofre amálgama com o cristianismo (assim como 

a Folia de Reis), pois a festa de coroação do rei de Congo é hoje um momento de 

comemoração de santos católicos, como são Benedito, Nossa Senhora do Rosário que, 

conta a tradição, escolheu os negros para cuidar, ao invés dos brancos; mas, em 

particular, o santo mais cultuado é São Benedito, por ser um santo negro.  

 Hoje, em Belo Horizonte e em muitos outros lugares, é realizada a missa Conga, 

que foi autorizada pelo próprio Vaticano. Esta missa lembra a dificuldade que os negros 

tinham de entrar nas igrejas e também a permanência destes negros no limiar da igreja, 

com as portas cerradas. A performance começa com a porta da igreja fechada e, em 

seguida, um dos mestres da Congada entra na igreja e pede ao padre para liberar a 

entrada do grupo e dos congadeiros que estão do lado de fora à espera da liberação. 

Junto ao mestre, encontra-se um jovem congadeiro que tem a função ritual de 

representar o futuro, a aprendizagem e a continuidade desta tradição. 

 O mestre começa a recitar versos, e, do lado de fora, os foliões encontram-se 

com os instrumentos à mão; assim que é aberta a porta da igreja, todos entram numa 

evolução de movimentos e danças, tocam fortemente os tambores e, chegando à frente 

do altar, senta-se e o padre e dá inicio à missa aos moldes tradicionais. 

 Esta performance se insere dentro da tradição da Congada a partir da década de 

60, com a introdução da mediação social que houve na igreja do Rosário. Quem fez esta 

mobilização das Congadas para garantir este evento foi o folclorista Romeu Sabará.    

 Em alguns casos, as Congadas sentam-se à direita do altar, enquanto os Ternos 



33 | P á g i n a  

 

ficam à esquerda, evidenciando aí a localização hierárquica da tradição e das origens de 

cada uma das variações que ascendem das Congadas mais antigas. (Lopes, 2007) 

 O que nos interessa é a espera dos foliões do lado de fora, nas escadarias da 

igreja, este espaço é o espaço “liminar”, pois estes foliões ainda não são considerados 

cidadãos que possam entrar e comungar na igreja. São considerados marginais e, 

estando às bordas, estão fora da comunhão social que nas cidades, em especial nas 

cidades interioranas, é representada pelo convívio na missa.  

 O estado de humildade e de exclusão é que une estes foliões numa unidade, pois, 

como afirma Turner, é um estado de desagregação e, ao mesmo tempo, um espaço de 

descoberta, por isso este espaço de comunhão na exclusão é chamado de Communitas.   

 Ao mesmo tempo, este ritual tem função soteriológica, pois visa sanar uma 

injustiça social; neste âmbito, ele representa uma entrada das comunidades negras entre 

os cidadãos de bem que, como vimos, são representantes da cristandade. Este aspecto é 

dramático e tem a função de equilibrar as identidades sociais, assim como garantir uma 

justiça e uma abertura ecumênica da igreja para as manifestações sociais que a 

entornam.  

 Estas pequenas encenações são repletas de símbolos que poderíamos analisar de 

várias formas. Estamos diante de uma realidade revalorada, onde os objetos e as pessoas 

significam algo diferente do seu significado cotidiano. 

A reavaliação dos objetos e dos signos ali presentes é natural durante um ritual, 

em que o tempo/espaço é extracotidiano, os signos são de naturezas diferentes, os jogos 

de linguagem são outros, diversos do que encontramos no cotidiano. Cada instante ou 

etapa de um rito é um símbolo, e o conjunto de símbolos é o rito como um todo: 

É consequentemente, necessário começar pela outra extremidade, com blocos 
básicos de construção, as moléculas do ritual. A estas chamarei ‘símbolos’ e por 
enquanto evitarei envolver-me no longo debate sobre a diferença entre os 
conceitos de símbolo, signo e sinal. Já que esta aproximação preliminar parte de 
uma perspectiva ‘de dentro’ (TURNER, 1974, p. 29). 

 Esse estar dentro é muito importante, pois, a partir da teoria de Turner, 

precisamos estar no microcosmo, ou seja, de corpo inteiro nesses grupos, para melhor 

compreendermos seus símbolos.  Como frisa Turner, 
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por ‘ritual’ entendo o comportamento formal prescrito para as ocasiões não 
devotadas à rotina tecnológica, tendo como referência a crença em seres ou 
poderes místicos. O símbolo é a menor unidade do ritual que ainda mantém as 
propriedades específicas do comportamento ritual; é a unidade última da 
estrutura específica de um contexto ritual. (TURNER, 2005, p. 45)  

 Estes símbolos são um conjunto imbricado de relações de complexidade e de 

interação, somente visto de dentro da experiência vivida durante o rito: 

Descobri que não conseguiria analisar símbolos rituais sem estudá-los numa 
série temporal em relação com outros ‘eventos’, pois os símbolos estão 
essencialmente envolvidos com o processo social. Vim a conceber os 
desempenhos do ritual como sendo fases distintas, no processo social, através 
das quais os grupos se ajustavam a mudanças internas e se adaptavam ao seu 
ambiente externo. Desse ponto de vista, o símbolo ritual transforma-se em um 
fator de ação social, em uma força positiva num campo de atividade. O símbolo 
vem a associar-se com interesses, propósitos, fins e meios humanos, quer sejam 
estes explicitamente formulados, quer tenham de ser inferidos a partir do 
comportamento observado. A estrutura e as propriedades de um símbolo são as 
de uma entidade dinâmica, ao menos dentro do seu contexto de ação 
apropriado. (TURNER, 2005, p. 49 e 50) 

 Por fim, Turner ainda demonstra três propriedades dos símbolos rituais. Em 

primeiro lugar, os símbolos têm a propriedade da condensação, onde podemos ver 

vários significados agregados durante o rito, estes significados são entendidos, assim, de 

forma generativa, e se tornam uma só formação.  

 Em segundo lugar, há uma unificação de significações díspares. Aqui, os laços 

de associação se aproximam, e os contatos entre entidades de paradoxo se tornam 

análogos. É um espaço de pluralismo e aglutinação de diversos saberes, ideias e 

fenômenos. Por último, a terceira propriedade dos símbolos rituais é a polarização de 

significado, na qual podemos identificar dois componentes: em primeiro lugar, os 

conteúdos de ordem moral e social; em segundo lugar, fenômenos e processos naturais e 

fisiológicos, que Turner chama de polo ideológico e polo sensorial: 

No polo sensorial, concentram-se aqueles significata dos quais se pode esperar 
que suscitem desejos e sentimentos; no polo ideológico, encontram-se um 
arranjo de normas e valores que guiam e controlam as pessoas, enquanto 
membros de grupos e categorias sociais. Os significata sensoriais, emocionais, 
tendem a ser ‘grosseiros’ numa dupla acepção. Em primeiro lugar, são 
grosseiros de um modo geral, não levando em conta o detalhe ou as qualidades 
precisas da emoção. (...) O segundo sentido de ‘grosseiro’ é ‘francamente, até 
mesmo flagrantemente, fisiológico’. (...) nos seus polos sensoriais de 
significado, representam temas tais como sangue, os órgãos genitais masculinos 
e femininos, o sêmen, a urina e as fezes. Esses símbolos em seus polos 
ideológicos de sentido, representam a unidade e a continuidade dos grupo 
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sociais, primários e associativos, domésticos e políticos. (TURNER, 2005, p 59, 
60)   

 Estes ritos como vimos colocam o sujeito à parte da sociedade. Nesta 

liminaridade existe a possibilidade de se ficar de fora não somente da sua própria 

posição social, mas de todas as posições sociais, e de se formular uma série 

potencialmente ilimitada de arranjos sociais alternativos.  

 O fato de este perigo ser reconhecido em todas as sociedades toleravelmente 

ordenadas fica claro na proliferação de tabus que cerceiam e constrangem aqueles que 

escapam à estrutura normativa, durante essas poderosas transições, no caso das 

sociedades tribais, ritos de iniciação prolongados e, “nas sociedades ‘liminóides’ tais 

como a literatura, o cinema e o jornalismo sério para subverter os axiomas e padrões do 

Ancien Régime – tanto em casos gerais quanto particulares” (Turner, 2008, p. 12). 

 Este conceito é muito importante, pois abre a seguinte discussão: se o sujeito é 

colocado de fora da sociedade, o que ele representa e como é a realidade deixada para 

trás?  

 Nesse sentido, vamos voltar às palavras de Turner para entendermos melhor 

como se estabelece as metáforas e como podemos utilizá-las para fazer a análise dos 

ritos: 

Em meu livro O processo ritual postulei uma diferença entre sociedade 
enquanto ‘estrutura’ e sociedade enquanto ‘antiestrutura’. Talvez estivesse 
errado, conforme sugeriram alguns críticos, ao utilizar mais uma vez o já 
exploradíssimo termo ‘estrutura’ como um bom e paciente cavalo de carroça, 
mas considero que suas conotações tradicionais funcionam muito bem nesta 
argumentação. Ao falar de estrutura refiro-me, grosso modo, à estrutura social 
tal como a maioria dos antropólogos americanos e britânicos definiu o termo, ou 
seja, um arranjo mais ou menos peculiar de instituições mutuamente 
dependentes e a organização institucional de posições sociais e/ou atores que ela 
implicam. (TURNER, 2008, p. 253). 

 E ainda: 

Usei o termo ‘antiestrutura’, mas gostaria de esclarecer que aqui o prefixo ‘anti’ 
é usado apenas estrategicamente e não implica uma negatividade radical. A 
estrutura tem sido o ponto de partida de tantos estudos de antropologia social 
que passou a ter uma conotação positiva – embora eu prefira considerar 
estrutura como ‘limite externo ou circunferência’, como diria Blake, e não como 
o centro ou a essência de um sistema de relações ou ideias sociais. Portanto, 
quando falo de antiestrutura, quero dizer algo positivo, um centro gerador. Não 
busco a erradicação da matéria pela forma, objetivo, nos últimos anos, de alguns 
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dos meus colegas influenciados pelos franceses, mas suponho uma matéria da 
qual as formas possam ser ‘desembrulhadas’, à medida que os homens buscam 
conhecer e comunicar-se. (TURNER, 2008, p. 254).     

 Essa possibilidade ilimitada de transformação do próprio ser no mundo é que 

está em jogo quando falamos dos ritos. É verdade que nas tradições mais elementares e 

nas sociedades “liminóides” – sociedades pós industriais, em que o processo de 

liminaridade está agindo de forma diferenciada – há processos que garantem o 

acompanhamento destas pessoas, para que sejam reintegradas novamente à sociedade.  

 Os tabus são formas de orientar esse retorno, mas, como pudemos ver 

anteriormente, a performance justamente vem de um movimento de contestação aos 

tabus vigentes. Os conceitos de liminaridade e communitas definem, nesse sentido, a 

antiestrutura, pois é aqui que se realiza a possibilidade de criação desregrada:  

A liminaridade - termo emprestado da formulação de van Gennep da estrutura 
processual do ritual em ‘Le Rites de Passage’ – ocorre na fase intermediária dos 
ritos de passagem que marcam diferenças no status social de um indivíduo ou 
grupo, e/ou no estado cultural ou psicológico em diversas sociedades passadas e 
presentes. Estes ritos começam caracteristicamente com metáforas rituais de 
assassinato ou morte marcando a separação do sujeito das relações seculares 
comuns (nas quais o comportamento de status-papel costuma prevalecer mesmo 
em situações informais) e terminam com um renascimento ou reintegração à 
sociedade tal como moldada pela lei e pelo código moral. (TURNER, 2008 p. 
254).     

  A liminaridade implica um conjunto de relações, mas, como afirma 

Turner, anteriormente existe esta circularidade presente entre estrutura e antiestrutura, 

pois sem este processo não haveria uma sociedade ordeira. Em todo esse processo não 

há conotações negativas, o espaço secular não tem qualidades sem o contato com os 

símbolos que podemos encontrar durante a liminaridade. O que Turner busca como 

metáfora para o estudo na área da antropologia vai abrir um campo de pesquisa muito 

rico para que Schechner proponha o conceito de Comportamento Restaurado8: 

 

textos, movimentos marcas-existentes separados do artista que "faz" esses 
comportamentos. Porque o comportamento é diferente daqueles que fazem o 
comportamento, o comportamento pode ser armazenado, transmitido, 
manipulado, transformado. Os artistas entram em contato com ele, recupera-o, 
lembre-se, ou ao mesmo inventa essas tiras de comportamento e, em seguida, 
revive de acordo com estas tiras, seja por ser absorvido nelas (fazendo o papel, 
entrando em transe) ou pelo existente lado a lado com elas (Verfremdungseffekt  

                                                           
8 Tradução a partir do texto original. 
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de Brecht). O trabalho de restauração é feito em ensaios e / ou na transmissão 
de comportamentos de mestre para aprendizes. Entender o que acontece durante 
o treinamento, ensaios e workshops, investigando o modo subjuntivo, que é o 
meio dessas operações é a forma mais segura de ligação entre estética e 
performance  ritual. Comportamento restaurado é "lá fora", distante do "eu". É 
separado e portanto, pode ser "trabalhado", mudou, apesar de ter "já 
acontecido”. “Comportamento restaurado inclui um vasto leque de ações. Pode 
ser "Eu" em outro tempo/estado psicológico como na psicanálise; 
ou pode existir em uma esfera da realidade sociocultural incomum como faz a 
Paixão de Cristo ou a reconstituição em Bali da luta entre Rangda e Barong; ou 
pode ser marcada por convenção estética como no drama e dança, ou pode ser 
um tipo especial de comportamento "esperado" de alguém participando de um 
ritual tradicional, bravura, por exemplo, de um Gahuku menino em Papua Nova 
Guiné, durante sua iniciação, sem derramamento de lágrimas quando folhas 
recortadas cortam suas narinas, ou a timidez de uma americana "noiva" em seu 
casamento, mesmo que ela e seu noivo tenham vivido juntos por dois anos. 
Comportamento restaurado é simbólico e reflexivo: não comportamento vazio, 
mas carregado multivocalicamente de transmissão significados. 
(SCHECHNER, 2011, p. 36) 

 

 É um espaço de transmissão organizada, por isso opera entre a Mimese II e III, 

por estar dentro da configuração, pois, como vimos, restabelece comportamentos e os 

dispõe ao público. É refiguração a partir do momento que é um ato social a buscar uma 

performance ritual. Ou seja, a participação de um grupo, e não apenas a observação 

passiva, mas a atuação juntamente com os performers, nos dois exemplos analisados, 

tanto na questão da disputa das folias, a missa conga, são comuns: 

  
Pode-se notar que, em todos os casos, as operações de comportamento 
restaurado são marcadas para ambos, participantes e espectadores, por meio dos 
vários recursos de estrutura do ponto de vista do performer. O comportamento 
restaurado implica alguém comportar-se como se fosse outra pessoa, ou mesmo 
ele próprio, mas em outros estados de sentir ou ser. A diferença entre tais 
operações e as “apresentações do eu no dia a dia” de Goffman são consideradas 
por Schechner como diferentes em grau e não em espécie.  (CARLSON, 2010, 
p. 64, 65). 

 

 Há, nessa passagem, uma aliança entre o performer que executa a ação e o 

público que a recebe. Este, por sua vez, faz as operações necessárias para a leitura 

simbólica de cada passagem da manifestação assistida, o que, necessariamente, está 

ligado ao processo de significação do mundo, assim como da leitura de mundo 

presentes na tríplice mimese.  
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1.4 – Mimese: um processo de via longa 
 

Paul Ricoeur elabora sua teoria da Mimese no primeiro livro de “Tempo e 

Narrativa”, um estudo longo e de fôlego; vamos nos apropriar dessa teoria em alguns 

aspectos, principalmente para compreendermos como podemos usar o conceito de 

tríplice mimese que o autor trás neste trabalho. 

 

a) Em primeiro lugar iremos analisar a Mimese I. 

A vida em pré-compreensão e como matéria de imaginação e narrativa, a Mimese I 

é o primeiro passo na elaboração das percepções colhidas pelo ser em contato com o 

mundo. A pré-compreensão sedimentada já vem em forma narrativa, como na 

performance, a leitura de mundo é um denominador comum do ser humano. Este tem 

como base uma teatralização que será, pois, uma narrativa que se apropria de um 

narrado para recriá-lo.  

Trata-se do mundo antes da obra, do qual o criador vai se apropriar. Esse contexto é 

muito importante para uma diferenciação, pois o mundo prévio é vivenciado de forma 

performática e, de outra forma, a performance será uma linguagem que irá elaborar a 

obra resultante do processo. Antes do narrado existe um mundo que, por sua vez, dá 

condições de existência à narrativa:  

 

A existência de um mundo que anteceda sua narração, seja ficcional ou 
histórica, é uma questão mais do que improvável, irrelevante, já que o modo 
como nos pronunciamos a seu respeito estrutura-se, sempre, narrativamente. 
Mas isso não significa que não o pré-compreendemos de alguma maneira, pois, 
se ao tecer uma intriga imitamos ou representamos uma ação, é preciso que haja 
algum tipo de pré-compreensão quanto a essa ação para que ela possa ser 
representada ou imitada (BARBOSA, 2008 p. 1110 e 1111). 

 

Na Mimese I, identificamos que existe uma pré-concepção. Um mundo se forma 

no narrado. É o mundo da vida. Mas, para poder narrar é preciso que tenhamos pelo 

menos alguns elementos para compor a representação deste mundo, é como se 

tivéssemos um instinto natural para narrar as coisas do mundo.  

 

Esta experiência coloca o sujeito no mundo, dá sentido para a existência e 

orienta para a constituição do mundo. É uma mobilização no presente de algo que 
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recebemos num passado próximo ou distante, o momento em que tomamos consciência 

do mundo que esteve sempre ali e que já tínhamos abarcado com as nossas percepções.  

 

A Mimese I é o campo do símbolo por excelência, onde articulamos o que 

intencionamos, em função de alguma coisa a partir de uma estrutura que constitui a 

narrativa, na medida em que se encaixa na nossa experiência de um mundo que em 

algum momento já foi narrado.  

Os símbolos estão, portanto, ligados à ação. Esta relação intrínseca nos ajuda a 

compreender o objeto de nossa pesquisa. O mundo prévio também está contido no 

conceito de “Comportamento Restaurado” de Schechner, pois deve existir um mundo 

que é trazido na atualidade, presentificado, restaurado a cada encenação, o manancial 

simbólico é a infraestrutura para a realização da performance e nele encontramos uma 

pré-compreensão. Podemos usar uma metáfora: ao mesmo tempo em que vamos até o 

“estoque” buscar este símbolo para fazer uso dele, de forma criativa, ele já vem com 

prévias “instruções de leitura”: 

 

Um sistema simbólico fornece assim um contexto de descrição para as ações 
particulares. Em outras palavras, é “em função de...” tal convenção simbólica 
que podemos interpretar tal gesto como significando isso ou aquilo: o mesmo 
gesto de levantar o braço pode, segundo o contexto, ser entendido como 
maneira de saudar, de chamar um táxi ou de votar. Antes de serem submetidos à 
interpretação, os símbolos são interpretantes internos a ação. (RICOEUR, 2010, 
p. 102) 
 

 Não é tarefa fácil configurar de forma inventiva os símbolos, pois eles têm 

relações de imbricações ou de restrições de uso. Portanto, Ricoeur nos orienta no 

caminho da compreensão das formas elementares de ação no mundo. É o primeiro 

contato com a formação do narrado. É uma forma de compreensão do mundo em seus 

determinados códigos, mas consiste em uma ação praticamente involuntária, pois é uma 

atitude imediata, sem mediação. A ação é fruto de uma pré-compreensão, mas é na ação 

que se pode abrir espaço para a criação. Assim temos dois momentos, que são o da 

mimética, onde apenas existe a repetição; e a criação, que só veremos na Mimese II, 

onde a primeira ação é reconstruída. Portanto, quando falamos da Mimese I, estamos 

lidando com esta primeira ação:  
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Percebe-se, em toda a sua riqueza, qual o sentido de mímesis I: imitar ou 
representar a ação é, em primeiro lugar, pré-compreender o que é o agir 
humano: sua semântica, sua simbólica, sua temporalidade. É nessa pré-
compreensão, comum ao poeta e ao seu leitor, que se delineia a construção da 
intriga e, com ela, a mimética textual e literária (RICOEUR, 2010, p. 112) 

 

O que figura o mundo é a capacidade de ação doadora de sentido para a realidade. 

Portanto, agir é ser no mundo, na medida em que dou sentido para cada gesto que se 

inaugura de instante em instante, como uma orquestração imediata do mundo, a partir 

de um conjunto de modos de ser presente no sujeito que age. É o exercício de ordenação 

das faixas de cinema citadas por Schechner. 

 

b) A prefiguração está presente na ação e dá os elementos necessários à Mimese II. 

 

Esta é a configuração, ou seja, a elaboração do que foi pré-figurado. O que é 

vivido é tornado poético, torna-se ação para ser vista. É o narrado, mas é o momento em 

que o artista elabora a obra que será disponibilizada, o momento pleno da criação, em 

que o mundo prévio é discutido, reconstruído e reelaborado. A maior parte da análise da 

Folia de Reis está na Mimese II, por ser o lugar da produção de sentidos: 

 
A mimese II possui uma função mediadora entre o mundo prático (mimese I) e 
o mundo do leitor ou espectador (mimese III). Como mediação, a mimese II é 
sempre uma atividade (produtora) e é por isso que Ricoeur a chama de 
disposição dos fatos em vez de sistema dos fatos. (BARBOSA, 2008 p. 1111) 

 

Os fatos, agora em processo de agenciamento, ou seja, dispostos de forma a 

serem lidos e decodificados estão agora aptos a formar a intriga. O conflito é a 

capacidade destes fatos de se agenciarem uns aos outros de maneira a formar um todo 

poético. É o processo de sintagma, onde elementos se subordinam a outros, criando um 

todo que mantém uma interdependência, mas também é onde podemos unir dois 

símbolos que são contraditórios e, nesta síntese, chegar a um novo sentido: 

 

É esse aspecto que, em última instância, constitui a função mediadora da intriga. 
Já o antecipamos na seção anterior, ao dizer que a narrativa faz aparecer numa 
ordem sintagmática todos os componentes suscetíveis de figurar no quadro 
paradigmático estabelecido pela semântica da ação. Essa passagem do 
paradigmático ao sintagmático constitui a própria transição de mímesis I à 
mímesis II. É a obra da atividade da configuração (RICOEUR, 2010, v I, p. 115) 
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Olhar bem para esta etapa é muito importante, por causa da questão semântica e 

da formulação do figurado de maneira a constituir mundo. A configuração é o momento 

de criação pelo agenciamento da pré-figuração da vida. O mundo da vida está aí 

disposto, e cabe a cada um extrapolar o imediato para caminhar na mediação da 

experiência. A intriga entre os símbolos, e a necessidade de mediação entre eles, cria 

um espaço da compreensão: 

 

Ao mesmo tempo em que coloca ordem e configura os episódios em história, a 
intriga fornece um caminho ou fio condutor a ser seguido1. Por meio desse 
caminho, o leitor pode compreender o que se está narrando. É como se, de 
episódio em episódio, a intriga fornecesse uma perspectiva para se olhar esses 
episódios como um todo. Essa visão do todo funciona como uma conclusão que 
a intriga consegue implicar. Dessa forma, compreender uma história é 
compreender como seus episódios conduziram a essa conclusão de forma 
coerente. (BARBOSA, 2008 p. 1112) 

 

O narrado é tornado presente, é performado pelo sujeito que agora trabalha na 

compreensão. O mesmo se dá na análise que estamos realizando. A Mimese II é o 

momento em que os foliões olham para tudo que tem em mãos, música, vestimentas, 

tradição, bíblia, oralidade e o próprio corpo, e a partir de um trabalho semântico 

constituem de forma quase despretensiosa o cortejo, com tudo que têm direito. 

 

A performance é o momento em que o grupo configura o que já foi pré-figurado 

pelo instinto teatral, ou seja, pela primeira leitura ativa de mundo. Agora, o resultado 

desta configuração é a performance da Folia de Reis, que dará material para um terceiro 

momento, o da refiguração.  

É neste momento que existe a possibilidade de criação de mundos, quando a 

tradição é recuperada e ultrapassada, para então dar ao público a possibilidade do juízo 

sobre o que estão vendo, mas dentro de um ambiente criativo. Num ambiente cíclico, 

que ocorre sobre o terreno do mundo da vida, os temas são desenvolvidos, mas tem uma 

predeterminação, que costuma ser ultrapassada neste processo: 

 
Porém, esses paradigmas, eles mesmos oriundos de uma inovação anterior, 
fornecem regras para uma experimentação posterior no campo narrativo. Essas 
regras mudam sob a pressão de novas invenções, mas mudam lentamente e até 
resistem à mudança, devido ao próprio processo de sedimentação. Quanto ao 
outro polo da tradição, a inovação, seu estatuto é correlativo ao da 
sedimentação. Há sempre lugar para a inovação na medida em que aquilo que é 



42 | P á g i n a  

 

produzido na poíesis do poema é sempre, em última instância, uma obra 
singular, esta obra aqui. É por isso que paradigmas constituem somente a 
gramática que rege composição de obras novas – novas antes de tornarem 
típicas. Da mesma maneira que a gramática que rege a produção de frases bem 
formuladas, cuja quantidade e conteúdo são imprevisíveis, uma obra de arte – 
poema, drama, romance – é uma produção original, uma existência nova no 
reino linguageiro. O inverso, porém, é igualmente verdadeiro: o trabalho da 
imaginação não surge do nada. Liga-se de uma maneira ou de outra aos 
paradigmas da tradição. Mas pode estabelecer uma relação variável com estes 
paradigmas. O leque de soluções é amplo; abre-se entre dois polos de aplicação 
servil e do desvio calculado, passando por todos os graus da “deformação 
regrada”. (RICOEUR, 2010, p. 121) 

 

 Há aqui, portanto, todo o universo da criação e da inovação, mas o que fica 

claro, e que nos é muito importante, é a noção de “deformação regrada”, visto que agora 

estamos lidando com a tradição, e a variação se dá de forma bem definida, como afirma 

o autor, a deformação agora é regra (RICOEUR, 2010). O inventivo passa pela 

capacidade de ler a tradição e, a partir dela, estabelecer parâmetros de avaliação do que 

pode ou não mudar, mas sempre em movimento: 

 
A deformação regrada constitui o eixo médio em torno do qual se distribuem as 
modalidades de mudança dos paradigmas por aplicação. É essa variedade na 
aplicação que confere uma história à imaginação produtiva e que, fazendo 
contraponto com a sedimentação, torna possível uma tradição narrativa. É este o 
último acréscimo que enriquece a relação da narrativa com o tempo no nível de 
mímesis II. (RICOEUR, 2010, p. 122) 

 

Neste sentido, para Schechner, o performer trabalha sob a tradição, e sobre ela 

imprime suas características. Uma premissa do comportamento restaurado é a certeza 

que se está dentro de uma tradição, seja ela oral ou teórica, pouco importa o que existe, 

é um corpo das origens que se busca presentificar. 

 

A capacidade criativa é que possibilita a prosperidade da narrativa, que se 

perpetua em constante deformação regrada, ou seja, em movimento, mas em um 

ambiente de contiguidade. Esta noção abre a possibilidade de o público acompanhar as 

histórias da tradição que fazem os fiéis entenderem que estão diante de uma Folia de 

Reis e não de outra coisa, mas, se formos observar a variação das formas que as folias 

apresentam, seriam quase infinitas as possibilidades. 

É na recepção que tudo isso ecoa. É no fiel que este eco se propaga e é dele que 

nasce a possibilidade de transformação da própria experiência de vida. O agenciamento 
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das “faixas” de Schechner é que garante a existência do rito, da procissão, do cortejo, 

enfim, da manifestação. Então, se todo este trabalho é feito para ser visto, não podemos 

deixar de avaliar cuidadosamente a Mimese III. 

 

c) Mimese III 

 

Para Ricoeur, o mais importante é a análise da mimese II, e, para este estudo ter 

sentido, temos um ponto de chegada: o leitor. O leitor é a figura central deste trabalho, 

visto que é para ele que se destina a obra. Neste momento, fechamos um ciclo que vai 

do mundo prévio, passando pelo mundo do texto e, por fim, o mundo do leitor: 

 

Todo o seu percurso ficaria comprometido se ele não considerasse o ponto de 
chegada como ato refigurante das narrativas, já que o texto é feito para ser lido, 
para ser visto (peça teatral), enfim, para ser aplicado. A mimese III marca o 
encontro do texto com seu público (BARBOSA, 2008 p. 1113) 

 

É neste sentido que nos apropriamos de termos como participação e audiência, 

tão presentes no universo da performance. Sabemos que esses processos alcançam sua 

efetividade em todos os momentos da vida humana. A análise do momento 

espetacularmente organizado da performance nos garante um hiatus, um momento de 

suspensão da vida cotidiana e nos mostra o processo de forma exemplar. Um momento 

específico de criação e inventividade, onde não só o artista popular cria, mas também o 

público: 
 

Se a composição da intriga pode ser descrita como um ato do juízo e da 
imaginação produtiva é na medida em que esse ato é obra conjunta do texto e de 
seu leitor, do mesmo modo como Aristóteles dizia que a sensação é obra 
comum do sentido e daquele que sente. É ainda o ato de ler que se junta ao jogo 
da inovação e da sedimentação dos paradigmas que esquematizam a 
composição da intriga. É no ato de ler que o destinatário brinca com as 
exigências narrativas, efetua os desvios, participa do combate entre o romance e 
o antirromance e experimenta o prazer que Roland Barthes chamava o prazer do 
texto. (Ricoeur, 2010, p. 131). 

 

Daqui podemos ter a clareza do que estamos propondo analisar neste trabalho. 

Como é que se configura a narrativa e como é a sua recepção, como estivemos 

analisando anteriormente sob o nosso ponto de partida, a performance da Folia de Reis. 
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O prazer da recepção é que garante a sua transformação e a sua devolução para o 

mundo da vida, ou seja, tudo que age sobre o mundo da vida é suspenso e devolvido 

para novas configurações que, por sua vez, são refiguradas e devolvidas. Este círculo 

não é vicioso, afirma Ricoeur, é mais como um “espiral sem fim que faz a meditação 

passar por várias vezes pelo mesmo ponto, mas numa atitude diferente”. (Ricoeur, 2010, 

p. 124)  

 

A ideia de um círculo está presente como metáfora de transformação dos 

indivíduos, como imagem/mito da vida. Podemos falar de um círculo que leva a 

narrativa a ter várias etapas que são retroalimentares, “enquanto o ‘comportamento 

restaurado’ enfatiza o processo de repetição e a certeza continuada de algum 

comportamento ‘original’, embora distante ou corrompido pelo mito ou pela memória, 

que serve como uma espécie de embasamento para a restauração” (Carlson, 2010, p. 64) 

 

Na circularidade da teoria de Schechner, também entendemos que existe um 

ponto de partida da manifestação, mas que sua origem não é mais acessível, restando 

apenas a tradição com suas variações históricas. Schechner, Eliade e Ricoeur estão de 

acordo quando observam que há um início, e que ele foi perdido em algum momento da 

história das religiões e da cultura, mas que nestas manifestações que vemos nos dias 

atuais, podemos deduzir um pouco do que pode ter sido este momento in illo tempore.  
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2. Estudo da festa 
 

A Folia de Reis é uma festa profana com tempos e espaços especiais, 

“separados”, de exceção, ou um comportamento restaurado, no sentido que busca as 

origens e as apresenta no presente, a partir de agenciamentos dos símbolos, que são 

dispostos de forma sintagmática e ao mesmo tempo caótica.  

Há a ocorrência de metáforas da experiência religiosa ou de outro contexto, 

quando ocorre uma époche, uma suspensão do juízo, quando se instaura a sátira e a 

solenidade, ao transgredir o festivo e o instituído da arte ou da religião. 

O sagrado é representado por um grupo que se retira do controle institucional 

(igreja), em um diálogo com toda a tradição, no processo de deformação regrada, onde 

o que está sendo representado é uma relação imbricada entre imaginação e tradição; 

como festa-metáfora, o conceito de transgressão se equipara ao de sagrado. 

A comunidade local conduz e estabelece o teor, a harmonia, os momentos, as 

passagens, os conflitos e as resoluções em torno do tema do Natal. O mundo é 

transfigurado numa metáfora de festa, de ritual, teatralidade, compartilhando os 

significados de doações, da mensagem, da chegado do novo, de promessa e de 

esperança. 

O tema é um aspecto do Natal, quando a vida comum entra em relação com a 

festa, relação semântica de significação e de vivência concreta. A festa admite excessos 

e modificações transgressoras do institucional. A Folia de Reis faz uma cultura popular 

do Natal. Devemos elencar alguns momentos: 

A expectativa com relação à chegança da Folia de Reis é sempre muito grande, 

pois os fiéis estão a um ano esperando a chance de realizar suas promessas. O esperar 

pela chegada do cortejo é um momento especial, de muita ansiedade. Nos casos que 

estamos estudando, as Folias de Reis que estão no meio urbano e que se apresentam 

fora da época, a expectativa é a mesma, tanto que, quando um fiel participa de uma 

apresentação artística, sempre existe um aspecto de solenidade, de respeito. 

Outro aspecto importante é a preparação, tema central de nosso estudo, pois no 

momento em que os foliões estão se organizando, preparando as apresentações em 

ensaios, é que se cria todo o jogo cênico, onde aparece a inventividade.  
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A preparação passa por um treinamento não especializado que acontece de forma 

espontânea, tendo como norte a liturgia popular cristã. A partir do roteiro do imaginário 

local é que se constitui toda a encenação. Este tema se intercala com a questão dos 

papéis dos personagens. Pois o mestre ou embaixador da folia tem a função de 

coordenador ou de diretor teatral, assim como os músicos e a figura do palhaço que têm 

um mundo à parte.  

Contudo, iremos realizar um estudo mais aprofundado deste tema em capítulos 

posteriores. O que queremos neste momento é destacar que o papel, a personagem 

dentro do grupo social, representa um aspecto de humanidade que encontramos em 

tantas outras manifestações de cultura popular, nas artes e até na vida cotidiana.  

Esta capacidade humana de representar e assumir papéis variados tem como 

norte o tornar-se diferente de si mesmo e, com isso, ganhar novos status dentro do grupo 

social. A experiência do papel está ligada à questão do drama social, de elementos 

liminares e de inovação do grupo social.  

Outro aspecto muito importante são os anunciados. A Folia de Reis tem um 

papel social muito específico no que se refere aos anúncios de fé, de lutas sociais e de 

renovações. As mensagens de esperança, de fé na cura, na resolução dos conflitos 

sociais são importantes para a manutenção da comunidade, pois ela, sazonalmente, 

precisa se renovar, e é na mensagem, ao mesmo tempo lúdica, que os fiéis encontram 

abrigo e consolo, onde podem buscar pela graça e pela benção e encontrar um local de 

oração, de promessa e de pagar ex-votos.  

Neste mesmo caminho a chegada às casas é muito elaborada, as saudações são 

momentos de destituição dos papéis rígidos. O dono da casa, mesmo pobre e sem 

recursos, é sempre tratado como patrão, “senhor”, no sentido de burguês, aonde a Folia 

de Reis vem trazer a boa nova do Cristo. Todos são iguais perante Deus, e também os 

pobres são senhores no céu. As saudações também buscam o deboche e a bagunça, pois 

nem sempre a folia recebe os donativos e, neste momento, é que existe o escárnio do 

dono da casa, que passa a ser visto como avaro.  

Outro aspecto muito importante é o da refeição, ela é o centro da festa. É a partir 

dela que a Folia de Reis mantém seu rumo. Pois, se faltar alimento, a folia cessa seu 

caminho e não chegará ao seu destino, que é a comemoração de Santos Reis em seis de 
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janeiro. 

A alimentação é um espaço de consagração, de compartilhar o alimento entre 

famílias pobres que deixaram dinheiro guardado o ano todo para fazer um bom 

banquete para os foliões, em honra e graça a Santos Reis. 

Mesmo nas apresentações que ocorrem fora de época, deve sempre existir um 

momento de lanche coletivo, o que é comumente chamado de “camarim”, pois a função 

do camarim é mais ampla do que o comum, ou seja, além de ser uma antessala, onde os 

artistas se preparam para uma apresentação, ele se torna sinônimo de alimentação. Com 

os investimentos de verbas públicas, os camarins são sempre repletos de comida, frutas, 

sucos e tudo mais. E nestes momentos existem as confraternizações que são tradicionais 

entre os foliões, mas de forma lúdica, ganham um novo espaço e configuram novas 

relações de uso dos espaços e tempos. 

No ínterim destas temáticas, encontramos o palhaço, a transgressão aceita, o 

bufão, a caricatura nos olhos dos que participam da festa, com a função do deboche e da 

descarga emocional da alegria que o ritual da instituição coíbe. É o caso da missa conga, 

que abre um espaço de quebra de conduta da liturgia oficial e pode oferecer novos 

arranjos dos papéis sociais, com a possibilidade da liturgia popular assumir um 

protagonismo de identidades culturais.  

Por último, o fechamento do ciclo se dá num grande encontro, onde todos se 

reúnem para comemorar a chegada da Folia de Reis de volta para a cidade. Os 

moradores do campo preparam a vila, enfeitam as ruas principais com ornamentos e 

fitas coloridas e esperam as folias retornarem da jornada com dinheiro e alimentos que 

servirão de base para a realização da festa principal. O evento principal é o fechamento 

do ciclo. 

Nas cidades nem sempre é possível realizar este evento, mas existem formas 

lúdicas de resolver isso. É muito comum as folias se apresentarem em frente a presépios 

públicos, que são bem comuns em cidades, e que são disponibilizados em praças 

públicas. 

É tradicional desmontar o presépio e a árvore de natal somente dia seis de 

janeiro. Nesse dia, muitas folias do meio urbano se reúnem neste espaço. Em São 

Bernardo do Campo já há dois anos existe um encontro regional de Folias de Reis, o 
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que, em Diadema, acontece em Agosto. Mas, em Diadema ainda vigora o encontro em 

frente ao presépio. 

Assim, este estudo busca o entendimento da experiência do sagrado entre os 

foliões da cultura popular. A cultura popular, por estar distante do conceito moderno de 

belas artes, orienta-nos para uma visão mais autêntica sobre a vivência do sagrado. E a 

partir de alguns temas centrais do estudo da ciência da religião, vamos abordar esta 

manifestação. Oportunamente, também levantaremos algumas questões teóricas que são 

de relevância, como o sagrado, o profano, experiência religiosa, pessoal e coletiva, parte 

da história da ciência da religião, do ponto de vista da fenomenologia da religião.  

 

2.1 O canto 

Começamos nosso estudo com uma digressão poética. O canto, um dos assuntos 

centrais da folia, é muito importante para a transmissão da liturgia popular. É fato que 

suas canções são exemplos de como a linguagem se propaga. São cantos que ficam na 

mente, são repetidos continuamente e ajudam a contar a história da vida do Cristo. 

Importante notar que, ao passo que a folia representa a chegada dos Santos Reis 

à manjedoura, também é espaço para contar outras passagens da vida do Cristo, até sua 

ressurreição.  

O canto tem esta tarefa. Nele vemos as formações tradicionais da cultura 

popular, em especial a literatura de cordel, que ficou muito conhecida na região sudeste 

pelos últimos dez anos, mas é própria da tradição nordestina. De poesias rimadas ao 

estilo trovador, que foram ao longo do tempo sendo escritas em papel, a literatura de 

cordel é até hoje vendida em feiras públicas. A disposição dos cordéis é em cima de 

varais (cordões), daí o nome literatura de cordel, ou seja, aquela que esta em cima do 

cordão. Nestes textos vemos a expertise da cultura popular nas histórias fantásticas, 

como o caso da visita de lampião ao inferno etc. 

Mas também, é neste espaço que vemos a presença da liturgia popular, pois é a 

partir deste imaginário que surgem muitas cantigas das folias, e, nestes textos, aparecem 

as histórias do catolicismo popular. 

Os cantos, então, canalizam muito do pensamento do sujeito do campo, da 

caatinga, mas também do homem da cidade, pois as folias acabam introduzindo a 
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questão social de sua localidade nas canções e nos cordéis que são recitados durante a 

apresentação do grupo de Folia de Reis. 

A liturgia popular, então, torna-se mais presente e comum, vindo em cantos, com 

uma função de estruturar a devoção dos fiéis e contar as narrativas que compõem o 

imaginário popular; em um determinado momento, vemos até São José pedindo esmola, 

o que justifica os pedidos do próprio folião: 

 

“Ó di casa, ó di fora 
Qui hora tão excelente 
É o glorioso santo Reis 
Qui é vem do Oriente 

Ó de casa, ó de casa 
Alegra esse moradô 

Que o glorioso santo Reis 
Na sua porta chegô 

Aqui está santo Reis 
Meia-noite foras dóra 

Procurou vossa morada 
Pedino sua ismola 

Santo Reis e Nossa Senhora 
Foi passeá em Belém 
São José pediu ismola 

Santo Reis pede também 

A ismola que vóis dá 
Nois viemo arrecebê 
O glorioso santo Reis 
É quem vai agradecê 

Santo Reis pede ismola 
Não é ouro nem dinhêro 

Ele pede um agitoru 
Um alimento pros festero 

Sôr dono da casa 
Vem abri as portaria 
Recebê santo Reis 

Com sua nobre folia 

Sôr dono da casa 
Alevanta e cende a luz 
Vem a ver santo Reis 

O retrato de Jesus 

Paremo na sua porta 
Com oro na balança 
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Aqui tamo a sua espera 
Da sua determinança 

Deus te sarve casa nobre 
Nos seus posto tão honrado 

Ande mora gente nobre 
Que de Deus é visitado 

Deus o sarve a luz do dia 
Deus o sarve a claridade 

Deus o sarve as três pessoa 
Da Santíssima Trindade 

Deus o sarve as três pessoa 
Com a sua santidade 
É três pessoa divina 

Aonde nasce a divindade 

O sinal da Santa Cruz 
É principo de oração 

É o principo desse canto 
Desta rica invocação 

Deus te sarve oratóro 
É coluna que Deus fez 

Hoje tá visitado 
Do glorioso santo Reis 

Deus te sarve oratóro 
Cum todo seus ornamento 

Deus te sarve as estampinha 
E as image qu’estão dentro 

Deus te sarve as image 
As pequena e as maió 
Numa rica divindade 
Sincerra em uma só 

Sôr dono da casa 
Alegra seu coração 
Arreceba santo Reis 
Com todo seus folião 

Santo Reis desceu do céu 
Cortano vento nas asa 
Vei pedi um agasaio 

Para o dono desta casa 
Santo Reis e vem girano 

Cançadim do trabaio 
Procurô vossa morada 
Pra pedi um agasaio 

Santo Reis veio voano 
Nos are fez um remanso 

Procurô sua morada 
Pra fazê o seu descanso 
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Sôr dono da casa 
Muito alegre deve está 
Do glorioso santo Reis 

Hoje vei lhe avisitá 

Concluímo este canto 
Fazeno o siná da cruz 

Pade, Fio, Esprito Santo 
Para sempre, amém Jesus 

Santos Reis vai despedindo  
Deixando muita saudade.  

Vai deixando muita benção  
Pro povo desta cidade."9 

 

 O canto tem a função ritualística, pois através dele é que se conduz a estrutura 

narrativa da manifestação da Folia de Reis. Cada canto tem uma especificidade: cantos 

para se alimentar, para festejar, para cumprir promessa, cantos fúnebres, e para 

nascimentos: 

O núcleo do ritual da folia é a sua cantoria. Nela estão os principais 

símbolos rituais e todos os momentos anteriores ou posteriores à 

cantoria são preparatórios ou complementares. É através da cantoria de 

Santos Reis que os principais momentos de toda a jornada são 

realizados: a saída da casa do folião do ano; os pedidos de esmola pelas 

casas do giro; os pedidos de pouso; a passação da coroa e a passação 

do galho; a adoração ao Menino Jesus, na entrega. (BRANDÃO, 1977, 

p. 18) 

 Portanto, podemos falar de uma liturgia popular cantada, ou melhor, uma 

estrutura de melopeia, um canto rítmico que acompanha a declamação da narrativa, do 

recitativo, um canto monótono que só é quebrado quando entram as poesias ou as 

traquinagens do bastião. Para compreender esta relação do sagrado com as práticas 

populares é que vamos neste momento tratar da “experiência do sagrado” nestas folias. 

 

 

 

                                                           
9 Texto recitado pelo Bastião Belquior, da Folia de Reis do Sr. Zé Reis, durante um encontro que 
organizei em parceria com a Funarte em 2009. 
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2.2 A experiência do sagrado 

Para Mircea Eliade, o homem se constitui no mundo com a simbolização da 

realidade circundante. Quando o homem saiu da situação de sujeito das circunstâncias 

dadas, em que viveu como sujeitado das condições da realidade imediata, como o caso 

de alimentação, por exemplo, em que dependia de um horizonte muito pequeno de 

relações, ele deu um passo em direção à linguagem, ao ato de significar a situação 

vivida.  

Para Eliade, no momento em que o homem simboliza a realidade, esta ganha um 

sentido totalmente diferenciado, e esse sentido possibilita a temporalidade. A 

temporalidade é um ponto fundamental deste primeiro estalo de uma consciência 

nascente, pois, a partir desse momento, o homem pode planejar o futuro, através de um 

acúmulo da experiência anterior, que de uma proto-linguagem imagética (pré-reflexiva), 

começa a criar a possibilidade de investigar a sua experiência e se projetar no mundo: 

O símbolo revela certos aspectos da realidade – os mais profundos – 
que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os 
símbolos e os mitos não são criações irresponsáveis da psique; elas 
respondem a uma necessidade e preenchem uma função; revelar as mais 
secretas modalidades do ser (Eliade, 2002, p. 8; 9). 

 

Ao simbolizar um objeto qualquer, este passa a fazer parte de um sistema 

complexo, que cria uma unidade entre estados e espaços da natureza que antes não 

tinham relação, a ponto de Eliade poder trabalhar em classes de hierofanias e 

morfologias na análise comparada das religiões. É um sistema de significação que 

garante ao homem dotar de sentido o seu ato existencial e, em consequência, o mundo. 

Esta capacidade de simbolização é gênese do ser-no-mundo, do homem propriamente 

dito. A este estado primordial, que é gênese do ser/mundo Eliade dá o nome de homo-

religiosus.  

Eliade introduz conceitos importantes para o estudo da ciência da religião, 

conceitos estes que são atuais e permitem entender o sujeito como um ser no mundo que 

constitui a realidade. Entendemos que o fato de pensar o mundo é, por sua vez, um ato 

religioso, na medida em que este ato de dar sentido é que inaugura a realidade vivida: 

Portanto, o historiador da religião está em posição de compreender a 
estabilidade do que se tem chamado a situação específica e existencial 
do homem como ‘estar no mundo’, porque a experiência do sagrado é 
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seu correlato. Na realidade o feito do homem ter se dado conta de sua 
própria forma de viver e assumir sua presença no mundo constitui uma 
experiência religiosa (Eliade, 1971, p. 21)   

 

O homo-religiosus é, então, a chave interpretativa que abre uma possibilidade de 

interpretação de um humanismo viável para a época contemporânea. E esta 

possibilidade de ampliar as possibilidades de entendimento do homem, a partir de uma 

ontogênese, é um caminho que possibilitará uma análise mais alinhada com o fato 

religioso em si, em sua própria escala (Eliade, 1971, p. 20). 

O que interessa para nós neste momento é que nos associamos a esta teoria, no 

sentido de que vamos nos aproximar de uma ideia da constituição do sagrado a partir da 

vivência de uma coletividade, mas sem deixar de considerar a experiência de cada 

indivíduo.  

O profano, por sua vez, é o resultado da presença do sagrado, nasce juntamente 

com ele, representando a área que contorna o espaço do rito, do altar, do templo. O 

profano, então, dialeticamente constituído a partir do sagrado é uma força criadora de 

sentido. O sagrado ao aparecer como epifania pode conduzir todos os presentes à 

experiência religiosa. 

Na ontogênese do homo religiosus, o homem se desvela diante da realidade, 

criando a si mesmo e ao mundo, no qual ele estabelece o símbolo, e este dialeticamente 

cria o homem. Este símbolo, que pode estar ligado às forças da natureza e que serve 

como eixo de ligação com a dimensão primeira, é que determina o que podemos chamar 

de heterogeneidade do espaço.  

Esta heterogeneidade do espaço garantiu ao homem seu primeiro contato com o 

sagrado e, como isso, a criação do mundo profano. Sendo assim, o homem busca nos 

ritos restabelecer o tempo primeiro e estabelecer, a partir da repetição da criação do 

mundo, os espaços sagrados propriamente ditos. O profano é um espaço em potencial, 

pois pelo ato de doar sentido a ele, pode vir a participar da categoria do sagrado, mas 

em suma é um espaço caótico, cabendo ao sagrado o lugar da ordem: 

Para o homem religioso, o espaço não é homogêneo: o espaço apresenta 
roturas, quebras; há porções de espaço qualitativamente diferentes das 
outras. ‘não te aproximas daqui, disse o senhor a Moisés; tira as 
sandálias de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra 
santa.’ (Êxodo, 3:5) Há, portanto, um espaço sagrado, e por 
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consequência ‘forte’, significativo, e há outros espaços não-sagrados, e 
por consequência sem estrutura nem consistência, em suma, amorfos. 
Mais ainda: para o homem religioso essa não-homogeneidade espacial 
traduz-se pela experiência de uma oposição entre o espaço sagrado – o 
único real, que existe realmente – e todo o resto, a extensão informe, 
que o cerca. (Eliade, 2001, p. 25)        

 

Eliade argumenta que este espaço sagrado é, em geral, uma construção, um local 

sagrado (templo, clareira, árvore, caverna, rio etc.) fisicamente constituído ou eleito 

para este fim, que é composto a partir da narrativa de fundação do mundo, este lugar é o 

centro do mundo. O autor explica que este local é sinalizado pela hierofonia, por um 

sinal da divindade, e mesmo quando este não aparece o homem o causa, “provoca-o, 

pratica, por exemplo, uma espécie de evocatio com ajuda de animais: são eles que 

mostram que lugar é suscetível de acolher o santuário ou a aldeia” (Eliade, 2001, p. 31)   

 E, quando este sinal se faz presente, o homem edifica templos repetindo o 

nascimento do mundo. No caso dos povos nômades, “instalar-se num território equivale, 

em última instância, a consagrá-lo. Quando a instalação já não é provisória, como no 

caso dos nômades, mas permanente, como acontece com os sedentários, implica uma 

decisão vital que compromete a existência de toda a comunidade” (Eliade, 2001, p. 36) 

Este simbolismo do centro é trabalhado exaustivamente em vários ensaios de 

Eliade e sempre aparece como coluna central de contato entre o céu e o mundo inferior. 

Este eixo central é responsável pelo diálogo entre os homens e os mundos das 

divindades, a tal ponto que há relatos de povos que se deixaram morrer, ao perder o 

poste sagrado. (Eliade, 2001) 

Nesse sentido, podemos começar uma aproximação hermenêutica entre o 

estandarte dos foliões e o axis-mundi, centro do mundo, que é um símbolo consagrado 

para este fim, para manter a ordem do cosmo e combater o caos.  

  Como é que se dá a experiência do sagrado no grupo social, como é que ele se 

manifesta? Pois ela se mantém como procissão e, neste sentido, estando fora de um 

espaço sagrado constituído, ela mantém seu aspecto numinoso por onde passa, mesmo 

fora dos templos sagrados. 

Isso só é possível, porque de alguma forma podemos notar a presença de uma 

intencionalidade comunitária. Uma motivação que pode se constituir no grupo, e só por 
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ele, que consiste em algo muito comum para a cultura popular, por não ter se desligado 

totalmente das antigas tradições e ritos pagãos que sobreviveram ao longo da 

modernidade como sub-cultura, superstição etc. 

Este sentido de comemoração, que encontramos nas festas da cultura popular, 

está repleto da experiência do sagrado e do viver esta possibilidade de forma 

comunitária. Não há festa de uma pessoa só.  

Este tipo de aspecto de manifestação do símbolo que atinge ao grupo de uma só 

vez e que o mobiliza, podemos dizer que é uma intencionalidade coletiva. Esta 

capacidade do homem de repetir estes símbolos originários é fruto de uma base, ainda 

não superada, do homo-religiosus.  

Pois o homem, mesmo nos dias de hoje, não perdeu em nada sua busca pelo 

sagrado e, mesmo que em certos momentos possa deixar de lado este ato significativo, 

estas pequenas manifestações locais de uma religiosidade popular, hibridizando-se às 

grandes correntes históricas, mantêm-se.  

Esta multiplicidade de intencionalidades é canalizada através do símbolo, do 

numinoso, como é o caso, do estandarte no reisado, que é símbolo do axis-mundi e que 

pode, ao longe, com a visão de sua chegada, criar um ambiente de solenidade; isto 

graças a esta intencionalidade comunitária que é endossada pela ação dos foliões em 

atividade, devido a sua performance.       

O sagrado é possível nestas manifestações graças à presença humana, em um 

estado de ritual, um estado extracotidiano, a partir da heterogeneidade do espaço/tempo, 

pois aqui o que ocorre não é mais um divisão física, como dentro e fora do templo, mas 

como um topos que percorre os locais onde estão os foliões, criando um espaço 

heterogêneo que se movimenta e que é mantido pela força da fé. 
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2.3 Temporalidade originária – Símbolos  
 

A Folia de Reis é uma manifestação de cultura popular que está repleta de 

símbolos. Os elementos constituintes dessa manifestação serão analisados devidamente, 

a partir do modelo que adotamos da tríplice Mimese de Ricoeur, assim como ele 

discorre em “Tempo e Narrativa I”.  

Observamos a formação destes símbolos na Mímese I, onde está o chão da vida, 

onde ocorrem todos os processos. Em nossa introdução vimos que a prefiguração é um 

processo de tomar consciência da realidade, dando significados ao mundo, a partir de 

uma atitude humana narrativa. 

Em primeiro lugar, a Mimese I, como elemento fundador de contato com a 

realidade e leitura de mundo, dá aos foliões a capacidade de elaborar suas vidas, 

escolher e selecionar o que gostam, o que acreditam e como vão viver no cotidiano, 

diante das motivações diárias.  

Por outro lado, temos a Mimese II, onde estes artistas populares recolhem a 

matéria-prima da vida e a organizam de forma a apresentar uma forma de representação 

das ações narradas nos saberes comuns, sobre a vida dos três Reis Magos. 

Nesse ponto, temos a configuração da realidade vivida. Ou seja, uma pessoa 

comum vive constantemente lendo, vivendo e devolvendo ao mundo a experiência, 

durante vários momentos do dia. Mas, como estamos dentro do campo da criação 

poética, estamos com um dado a mais, pois estas configurações da realidade são agora 

organizadas de forma consciente. Elaborada e sofisticada, a realidade ganha cores, sons 

e poesia.  

Neste campo, a experiência da configuração é muito mais complexa, pois, 

quando uma pessoa comum ouve falar da trajetória dos três Reis, automaticamente já 

constitui uma experiência sobre o assunto e toma uma determinada postura diante da 

narrativa. 
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Mas, diante de uma encenação, a compreensão e a constituição mudam 

drasticamente, porque temos aí outro processo, que é o da recepção de uma obra 

poética. Teremos tempo de tratar do tema na Mimese III, mas aqui sabemos que não se 

trata de uma história que se ouve, agora é um conjunto, diríamos, “semiológico” que 

está diante do sujeito: os figurinos, a bandeira com desenhos, o texto corporal (a dança, 

a imposição das cruzes, os rituais), o vocal (voz sôfrega, alegre, tensionada etc.) e o 

musical (tons, instrumentos, estribilhos etc.), tudo isso nos ajuda a fazer uma leitura 

outra que não a comum e passiva do cotidiano. Temos muitos elementos para refigurar. 

 É nesse sentido que chegaremos à Mimese III, onde a comunidade, através da 

Folia de Reis, encontrou um lugar de reflexão sobre a realidade. Pois, como veremos, o 

mundo do leitor também faz parte da obra. Na verdade a obra poética só existe na 

medida em que é lida, e o leitor é a contrapartida da obra. 

A obra poética, aqui representada pelo cortejo da Folia de Reis, é dada à leitura, 

e por isso constitui o mundo do leitor no processo de recepção desta manifestação. O 

que vai levar a comunidade a gerar uma narrativa que cumprirá a função de organização 

do grupo social e, de forma simbólica, dar sentido às muitas facetas da vida.  

A leitura, em último caso, vai trazer para o mundo da vida uma nova leitura, 

dará elementos para a prefiguração da realidade. Aqui estamos novamente na Mimese I, 

ou seja, o retorno ao cotidiano.  

Na Mimese II, a encenação pede à audiência uma postura diferenciada de 

atenção. Pois não é uma atenção comum, é uma atenção extracotidiana. É um momento 

de exceção. Mas, logo depois, a vida volta a sua corrente natural. Há, é claro, os casos 

de mudança brusca de comportamento diante da performance dos foliões. O que 

trataremos na Mimese III. Mas, em geral, a audiência tende a retomar suas atividades 

corriqueiras logo que se encerra o cortejo.   

Portanto, o caminho que se segue irá, de forma elucidativa, mostrar como alguns 

destes processos acontecem, e à medida que nos aprofundarmos no temário, 

procuraremos compreender esta manifestação. 
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2.3.1 Símbolos e mediação da realidade 
 

Ricoeur comenta que a Mimese I é um processo de identificação de ações, 

através de suas estruturas. Compreendemos neste trabalho que estas estruturas são os 

símbolos. Estes elementos são como tijolos primordiais que ajudam a compor a 

significação: 

Por maior que seja a força de inovação da composição poética no campo de 
nossa experiência temporal, a composição da intriga está enraizada numa pré-
compreensão do mundo da ação: de suas estruturas inteligíveis, de seus recursos 
simbólicos e de seu caráter temporal (Ricoeur, 2010, p. 96) 

 

Muitos são os aspectos desta passagem. Como sempre, Ricoeur nos dá uma 

polissemia de conceitos para sondar. Mas, o que podemos observar é que esta 

experiência do tempo é fundadora da realidade. Diríamos que, sem a capacidade 

temporal, o homem não poderia narrar, sendo assim, não teria como constituir mundo. 

Mas na medida em que tem a capacidade de narrar é que constitui tempo. Esta aporia 

quase mística é que nos encanta.  

Ricoeur se aproxima conceitualmente de Schechner, na medida em que entende 

o mundo da ação na performance, a partir da tradição, e não do zero. A matéria-prima 

das performances são os símbolos que estão presentes na história da humanidade:  

Uma mediação sobre os símbolos sobrevém a um certo momento da cultura 
moderna. Esse recurso ao arcaico, ao noturno e ao onírico, que é também um 
acesso ao ponto de nascimento da linguagem, representa uma tentativa para 
escapar as dificuldades do problema do ponto de partida da filosofia. É 
conhecida a extenuante fuga para trás do pensamento em busca da primeira 
verdade e, mais fundamentalmente ainda, em busca de um ponto de partida 
radical que poderia não ser absolutamente uma primeira verdade. (Ricoeur, 
1978, p. 242) 

Este olhar é importante, pois podemos cair na tentação de tomar a teoria como 

fundamento, e, como estamos vendo até o momento, a questão é muito mais complexa, 

pois não sabemos até que ponto a linguagem é anterior ao símbolo. Ou pelo menos uma 

proto-linguagem. Esta reflexão nos ajuda a compreender como olhar para o mundo da 

vida, o mundo prévio e, ao mesmo tempo, o mundo da ficção, da performance.  
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Ambos estão no mundo da ação, pois o ser humano age em ambos os mundos de 

forma passiva e ativa, dependendo da ocasião. Este é um dos pontos da pesquisa, já que, 

quando falamos da performance, estamos lidando com um ato de significação que não 

pode ser definido estritamente. O ato, a presença do ser no tempo-espaço é um ponto 

crucial.  

Portanto, o símbolo é uma das chaves importantes, ao nosso entender, para 

entrar neste universo da cultura popular, pois ela está repleta destas mensagens 

enigmáticas, das prosas, das histórias de trancoso e de tantas outras anedotas que são 

importantes para a composição destas narrativas: 

 O símbolo dá a pensar: essa sentença que me encanta diz duas coisas. O 
símbolo dá. Não ponho o sentido, é ele que dá o sentido. Mas o que ele dá é a 
pensar, do que pensar. A partir da doação, a posição. A sentença sugere, pois, 
ao mesmo tempo, que tudo já está dito em enigma e que, contudo, é preciso 
sempre tudo começar a recomeçar na dimensão do pensar. É essa articulação do 
pensamento dado a si mesmo, no reino dos símbolos e do pensamento 
posicionante e pensante, que gostaria de surpreender e compreender (Ricoeur, 
1978, p. 243) 

Agora, tomados pela sentença, nosso olhar se amplia. Qual é a posição de quem 

se coloca diante do símbolo? A posição do fiel diante dos símbolos, seja ele uma 

revelação, uma cura ou a promessa, como vimos, é o que mantém a Folia de Reis viva.  

Qual a posição de quem está diante da folia? Diante das questões que contaminam o 

pensamento popular, quais são os símbolos que aparecem? Mas, antes, como esta 

relação entre o mundo prévio e o mundo da ficção, onde encontramos as manifestações 

teatrais da cultura popular, influencia o mundo da vida destas pessoas? Como avaliar 

estes símbolos de forma eficaz? 

Não podemos ficar, como nos orienta Ricoeur, em um movimento, entre os 

símbolos, “a fenomenologia aplica-se a compreender um símbolo por outro símbolo. 

Pouco a pouco, a compreensão se estenderá, segundo uma longínqua analogia 

intencional, a todos os outros símbolos que têm afinidade com o símbolos estudado”10 

e, com isso, podemos cair num círculo que não nos levaria a compreender a Folia de 

Reis, pois, apesar de uma coerência, nós estaríamos nos esquivando do tema.  

                                                           
10 Ricoeur, Paul. Conflito das Interpretações: Ensaios de Hermenêutica. Imago Editora: Rio de Janeiro, 
1978. Pag. 250.  
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Dessa forma, é importante trazer o tema à reflexão. Mas antes, “é preciso, agora, 

entrar numa relação apaixonada e ao mesmo tempo crítica com os símbolos: ora, isso só 

é possível se, abandonando o ponto de vista comparatista, eu me engajo com o exegeta 

na vida de um símbolo, de um mito.”11 

Nesse sentido, Ricoeur nos chama para olhar mais para dentro do símbolo, assim 

iremos nos mover neste campo, mas sem deixar de lado o que a cultura popular nos 

apresenta, ao olharmos entre os símbolos, por um motivo bem simples, em primeiro 

lugar não podemos abandonar totalmente uma análise comparatista, por uma questão 

óbvia, o que Ricoeur busca compreender são textos escritos, eles estão dados e podem 

ser analisados com olhar de exegeta.  

As narrativas populares estão em contínuo movimento. Em alguns casos partem 

de textos bíblicos, mas são leituras bem distantes do texto, e não têm a pretensão de 

serem referenciados nele. Os mestres de Folia de Reis citam passagens da bíblia que não 

existem. Elas só existem no imaginário popular. Como fazer uma exegese do 

imaginário? 

Pois, tudo o que nos propomos a fazer é olhar para a manifestação da Folia de 

Reis, buscando ao máximo respeitar a integridade desta vivência. Podemos fazer isso 

olhando como Ricoeur, ou seja, buscando o mais precisamente possível ver os detalhes, 

mas não no sentido de uma “interpretação aplicada de cada vez a um texto singular”12, 

mas sim buscando a singularidade na circularidade.  

Sendo assim, olhamos para os símbolos de forma mais ampla, sabendo que não 

podemos fazer um movimento de definição, visto que entre as Folias de Reis existem 

histórias várias para as mesmas passagens, e, se fôssemos olhar o texto bíblico, 

estaríamos indo para o caminho contrário, visto que essas histórias, em algum momento, 

basearam-se nos evangelhos, mas hoje são mais imaginários do que textos. 

Em segundo lugar, existe uma narrativa que é composta pelos corpos dos 

foliões. De qual forma cada grupo usa os símbolos é também uma questão de grande 

complexidade, visto que podem fazer uso da espada, por exemplo, de formas totalmente 

diferentes, como espada propriamente dita, ou como bastão. De qualquer maneira, os 

                                                           
11 idem 
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grupos não têm nenhum problema nesta variedade de utilização dos símbolos, todos 

convivem sem o debate da utilização correta deste adereço cênico. 

 

2.4 Fenomenologia da procissão da Folia de Reis 

 

A estrutura da Folia de Reis, como ocorre em outras expressões populares, é 

vivida pela comunidade do lugar por onde ela passa em procissão. Uma festa-ritual ou 

ritual-festa comandada por lideres populares.  

 A palavra processio, “marchar para adiante”, designa um ritual móvel que se 

inicia e se encerra em locais sagrados, nesse caso, como veremos, o espaço sagrado 

pode ser em algum momento associado à casa do mestre, mas a melhor hipótese é que a 

casa do mestre, como um sacerdote, só é assim considerada, pela presença do estandarte 

que ali está guardado; as pessoas que buscam curas, ou algum auxílio espiritual e vão 

até ali se aconselhar com o mestre vão sempre sobre a jura do estandarte, e muitos 

fazem nós nas fitas penduradas (esperando que as mesmas se desfaçam por si mesmas, 

com isso levando o problema embora). 

No Brasil, a folia se transformou em uma manifestação religiosa que agrega 

vários elementos culturais através do vestuário, das músicas, da dança e da criação do 

espaço espetacular de presentificação do sagrado:  

A Folia de Reis é um espaço camponês simbolicamente estabelecido durante 
um período de tempo igualmente ritualizado, para efeitos de circulação de 
dádivas – bens e serviços – entre um grupo precário de moradores do território 
por onde circula. Isto não pretende ser uma definição, coisa sempre evitada 
aqui, mas uma proposta de explicação sobre a qual pretendo trabalhar (...). 
(Brandão, 1981, p. 36)  

A ideia de Brandão de que há um espaço onde existem trocas simbólicas e 

dádivas é muito importante para entender o que estamos descrevendo aqui. A procissão, 

por exemplo, sempre se inicia na casa do mestre e representa a chegada dos três reis 

magos a Belém. O que ajuda a constituir um padrão, no qual a comunidade estabelece 

seus locais de exceção da vida cotidiana.  

                                                                                                                                                                          
12 ibidem 
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O cortejo inicia-se sempre na meia-noite de 24 para 25 de dezembro e 

permanece até 6 de janeiro. O Reisado é guiado por uma bandeira – símbolo muito 

importante para a folia – com a imagem dos três Reis, que vai abrindo o caminho 

durante a procissão. A bandeira, utilizada também para fazer pedidos aos Santos Reis, 

dando-se um laço nos seus enfeites, é “passada” dentro de um grupo familiar, de 

geração a geração. No caso da Folia do mestre Zé Reis, ela foi passada por sua mãe e 

pertence à família há mais de 150 anos.  

 Quando em procissão, os foliões só podem entrar numa casa se o dono “aceitar a 

bandeira”. Assim que chegam a uma casa, começam a cantar versos que pedem licença 

para entrar. Assim que é aceita a chegada da folia, a bandeira é entregue ao dono da 

residência, que cuida para que ela seja guardada em um cômodo seguro. Logo depois, 

guiados pelo mestre, os foliões iniciam um conjunto de orações, e então se pode iniciar 

a festa, com comida, bebida e canções, muitas vezes improvisadas, como repentes que 

recontam a saga de Jesus. 

 No caso do morador ser devoto de Santos Reis, a folia deve esperar que o 

palhaço, personagem característico do Reisado, previamente preparado com três 

correntes na entrada, adentre a residência e inicie um conjunto de manobras para 

“alegrar o dono da casa” com rimas e traquinagens. Caso o dono se alegre, o palhaço 

pode passar pela primeira corrente e assim, sucessivamente, pelas outras duas. A seguir, 

o palhaço faz uma série de orações diante do presépio – não podendo, com isso, usar sua 

máscara durante todo o período de permanência na casa –, logo após, libera a entrada 

dos foliões. 

 Um grupo de folia é formado por muitos participantes, entre eles o mestre ou 

embaixador, que carrega a bandeira; três ou mais palhaços; cantadores e pelo menos seis 

músicos com instrumentos variados. Às vezes, pede-se para os foliões que cantem para 

pessoas já falecidas ou para pessoas com problemas de saúde. Neste caso, entra em ação 

a capacidade de improvisação do mestre-folião, que precisa criar ali mesmo orações e 

rimas específicas para cada situação, mas existe também uma variada possibilidade de 

cantos dentro da tradição. 

 O palhaço ou “bastião” (corruptela de “bastão”) tem uma importância 

fundamental no Reisado. Ele representa, simultaneamente, os soldados de Herodes e 
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também aquele que vai enganá-los, despistando-os do caminho seguido por Maria, José 

e Jesus. O palhaço traz em si, portanto, um paradoxo característico desse ritual, que 

apesar de religioso e “sério”, inclui brincadeiras, comportamentos festivos, atitudes 

lúdicas (que, para os participantes, são conduzidas “com muito respeito”).  

O palhaço porta uma máscara que representa os Reis Magos, feita de materiais 

variados, como veludo ou, tradicionalmente, pele de animais. Na folia de Zé Reis os 

palhaços também portam coroas e trazem um espelho colado na máscara, na altura da 

testa, cuja função é espantar os maus-espíritos.  

Como nos conta Zé Reis, “são três palhaços ou mais, eles vão caminhando ao 

lado e atrás da Folia para ninguém interromper os foliões ou entrar sem estar preparado 

e interromper”.  

O palhaço é também performer de várias danças, por exemplo, o corta-jaca, em 

que ele se movimenta com o bastão como se fosse atacar alguém, enquanto vai 

curvando as pernas até aproximar do chão a parte anterior dos joelhos. “São danças 

muito difíceis, e as pessoas têm que pagar uma esmola para os palhaços pelas gracinhas 

que eles fazem. Eles também têm que aprender muitas rimas para falar na hora da 

folia”13, acrescenta Zé Reis. 

 A procissão dura dias. Muitas vezes os foliões não têm como atender todas as 

casas que pedem para recebê-los, tamanha a quantidade de residências já visitadas. Cabe 

aqui entrar na questão da criação do espaço simbolicamente constituído em sagrado. 

Mesmo quando a folia caminha na cidade, pode-se notar como o ambiente sofre 

transformações, e não só pelo aspecto festivo dessa manifestação que, por vezes, parece 

um rito pagão.  

É nisso que reside sua principal característica: como criadora de um espaço 

sagrado, extracotidiano e ativador dos arquétipos que permeiam nosso imaginário, a 

folia representa uma manifestação, de origem muito primitiva, de reatualização do 

mundo sagrado: 

o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra 
como algo absolutamente diferente do profano (...) a partir da mais elementar 
hierofania – por exemplo, a manifestação do sagrado num objeto qualquer” 

                                                           
13 Acervo de gravações do Ponto de Cultura Laboratório de Poéticas. 
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(como o estandarte dos foliões) até a hierofania suprema, que é, para um cristão, 
a encarnação de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de continuidade. 
Encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso: a manifestação de algo da 
‘ordem do diferente’ – de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em 
objetos que fazem parte integrante do nosso mundo ‘natural’, profano. (Eliade, 
2001, p. 37) 

Quando falamos em “fé”, portanto, estamos diante de um re-fundar do mundo. 

A Folia de Reis exemplifica esse olhar de reatualização da realidade que pertence a 

categorias ausentes no mundo profano. Para acessarmos essa sur-realidade14, é 

necessário que nos abandonemos à deriva e que estejamos presentes sem procurar 

racionalizar a manifestação de algo que possa nos aparecer ou parecer. 

 O aspecto de reatualização do mundo é intenso na folia, graças à sua 

periodicidade e à sua característica de festa que conduz à introspecção e ao transe. “A 

cada festa periódica, reencontra-se o mesmo tempo sagrado – aquele que se manifestara 

na festa do ano precedente ou na festa de um século atrás: é o tempo criado e santificado 

pelos deuses por ocasião de suas gestas, que são justamente reatualizadas pela festa. Em 

outras palavras, reencontra-se na festa a primeira aparição do Tempo Sagrado, tal qual 

ela se efetuou ab origine” (Eliade, 2001, p. 48). 

   Assim, pode-se notar com clareza na Folia de Reis a formação do espaço 

sagrado como um momento de magia em que o performe (folião) e o “público” presente 

se elevam para um espaço-tempo extracotidiano renovador, não-estabelecido, estado de 

comportamento restaurado, no qual,  através da intervenção do performer, do seu olhar 

ou toque, de uma escolha por ele definida, um objeto ou lugar, representifica-se e se 

inaugura, na presença dicotômica de um intérprete que desce ao nível da experiência da 

vida.  

Lembramos que os foliões não realizam um mero espetáculo folclórico, mas sim 

um rito de extrema importância e profundidade em suas vidas. Jaime (Griô do Ponto de 

Cultura Reis da Folia) nos ajuda a entender essa busca quando conta que, certa vez 

estava em uma apresentação em Santo André, e quando chegamos não tinha 
lugar para estacionar o ônibus. Então fomos procurar uma rua pelas redondezas 
para parar e descer com o material. Assim que saímos do ônibus, um dos 
músicos tocou o bumbo, e imediatamente saiu de uma casa próxima um senhor 
feliz, agradecendo aos Santos Reis por terem atendido suas preces e terem 
mandando a Folia para curar sua filha. Enquanto isso, os coordenadores do 

                                                           
14  Sur , na língua francesa, é prefixo e significa “sobre”. 
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evento apressavam a Folia para ir ao local da apresentação, ao que retrucou o 
mestre que o compromisso da Folia era com aquele senhor e que, se eles não 
pudessem esperar, iam tocar para aquele senhor e iam embora. Então os 
coordenadores voltaram e explicaram para as pessoas que estavam esperando 
para ver a apresentação. A Folia foi até a casa do senhor e tocou. Até a filha do 
senhor não acreditava, e seu pai sempre lhe dizendo para acreditar. É ter fé que 
os Santos Reis não falham. Foi muito bonito”. (Figueiredo, 2009, p. 44) 

 Essa vivência direta do participante do ritual é fundamentalmente uma forma de 

ser-no-mundo, que não pode ser trocada por qualquer outra manifestação menos 

contundente.  

A representificação ocorre pelo fato de as pessoas estarem integralmente 

envolvidas por um símbolo que integra, numa intencionalidade comunitária, seus 

estados de consciência, elevando todos ao estado numinoso, de contato com o sagrado.   

Como aponta Eliade, o sagrado e o profano são modos de ser no mundo, e com 

estas possibilidades de, a partir da intencionalidade de um grupo, podermos instaurar 

um topos heterogêneo, temos também a possibilidade de reatualizar a vivência primeira 

de simbolização do mundo, onde o homo-religiosus teve seu aparecimento e, com ele, o 

nascimento do mundo. 

Damos aqui nosso testemunho. Em uma das apresentações da Folia de Reis, na 

área externa do teatro municipal de Diadema (Teatro Clara Nunes), tivemos a presença 

de uma fiel de Santos Reis que pediu para segurar a bandeira. Era uma apresentação da 

folia da Shirley Braz. O clima de festa e brincadeira mudou, e passou a prevalecer um 

ambiente de solenidade.  

O público “comum”, que estava observando apenas como entretenimento, ficou 

em silêncio quando o mestre da folia avisou que iria “tocar diferente”, pois ali se tratava 

de uma questão de fé e o canto seria específico (era para um falecido); neste momento, 

toda a comunidade, mesmo os que não conheciam a Folia de Reis passaram a agir com 

seriedade, deixando de falar em voz alta e cochichando para não interromper o rito. 

Uma mudança imediata de comportamento, apenas com a indicação do mestre de que 

seria um momento especial.   

Depois de encerrar o canto e a festa retomar o seu ritmo, ainda prevalecia um 

ambiente mais calmo, como se tivesse mantido a folia durante um tempo de mais de 

uma hora, após o termino da apresentação, ainda existia a presença de solenidade. 
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3. Mimese I : Um mundo prévio - o “catolicismo popular” 
O catolicismo que veio para o Brasil é ainda Tridentino. Em Portugal, o concílio 

de Trento15 teve grande influência, quer pela participação e apoio dos reis, quer pela 

influência que os seus decretos tiveram na vida eclesiástica e social do país. Esta 

influência recai sobre as festas populares que encontram nas definições do concílio 

parâmetros que sistematizam o dia-a-dia do fiel.  

 No Brasil, a festa portuguesa se modifica com a presença cabocla, como um 

forte meio da expressão popular com todas as implicações de transgressão. No fundo, 

uma simbólica católica com quadros quase medievais, onde o escárnio, o jogo e a 

ludicidade ganham relevância e brincam com a oficialidade dos ritos da igreja. Durante 

boa parte do período colônia a presença de dramatizações era bem frequente. Os autos 

eram a forma mais objetiva de catequizar os nativos e a população que assistia às 

representações: 

Na maioria dos casos, são umas moralidades, em que os “maus” tanto podem 
ser colonos pecadores como indios-diabos empregues em função de alegorias 
realistas: estes têm nomes tamoios, da tribo que se aliava aos franceses nas 
tentativas da conquista da Bahia da Guanabara. Os pecados surgem misturados 
com maus hábitos da sociedade local: “bebida cauim”, curandeirismo, 
antropofagia, poligamia, o fumo, o pintar do corpo. E de acrescentar que muitas 
das praticas dos índios referidas por Anchieta tinham caráter religioso, pedindo 
hoje um estudo aprofundado de sua figuração mítica, em contraponto da ação 
missionária dos evangelizadores do Brasil. (Kalewska, s/d, p.179) 

Desta forma, a leitura era bem direcionada. Havia uma “demonização” da 

cultura popular, construindo, a partir do imaginário destes povos, mecanismos 

ideológicos. Porém, com isso, ampliou-se o mundo simbólico e tínhamos um olhar 

plural, que os dramaturgos como Anchieta tinham que imprimir nos textos, criando 

hibridismos na escrita dos mitos e das narrativas, que em última instância buscavam a 

catequização, mas que acabavam por gerar um universo totalmente outro, que vai além 

dos textos e das definições normativas da igreja. Existem influências prováveis para a 

Folia de Reis, mas são mundos variáveis a que não temos acesso. Há na Cultura Ibérica 

muitos textos que podem ter acrescido à tradição de Santos Reis, mas não podemos 

                                                           
15 O Concílio de Trento, realizado de 1545 a 1563, foi o 19º concílio ecumênico. É considerado um dos 
três concílios fundamentais na Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a 
unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no contexto da Reforma da Igreja Católica e a reação à divisão 
então vivida na Europa devido à Reforma Protestante, razão pela qual é denominado também de Concílio 
da Contra-Reforma. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1545
http://pt.wikipedia.org/wiki/1563
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlios_ecum%C3%A9nicos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papa_Paulo_III
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_da_Igreja_Cat%C3%B3lica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra-Reforma
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dizer qual a maior influência entre elas16. Vemos no catolicismo popular a presença de 

sincretismos e versões variadas das narrativas, e este é um grande exemplo de como a 

cultura popular pode ser inventiva: 

Um tipo de catolicismo, trazido por portugueses pobres, começou a penetrar no 
Brasil a partir da colonização. É comumente chamado de catolicismo tradicional 
popular. Teve presença significativa na zona rural, em terras camponesas. 
Naquela época, havia poucas cidades e com pequena população. Não tinha 
ligações com o poder político, nem se beneficiava de auxílios econômicos. 
Além de portugueses pobres, alguns pequenos proprietários, índios 
destribalizados, ex-escravos e, sobretudo, mestiços praticavam esse catolicismo. 
(Paleari, 1990, p. 67)  

 

Não podemos afirmar quais as influências mais plausíveis, pois a Folia de Reis 

tem muitos elementos que nos levam a esta multiplicidade de temas e culturas. Só 

podemos afirmar a sua hibridização. 

Figura 1 

 

Na figura 1, o filósofo Giorgio Paleari nos apresenta uma tabela muito útil, na 

qual vemos um número relevante de variáveis com base no catolicismo popular.  

                                                           
16 Há em língua espanhola um texto denominado “Auto de los Reyes Magos”, citamos aqui para possível 
consulta posterior: Hermenegildo, Alfredo. Conflicto dramático /vs/ liturgia en el teatro medieval 
castellano: el Auto de los Reyes Magos. Universite de Montreal s/d. 
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Os símbolos que se apresentam nas histórias e nas liturgias populares são sempre 

variações deste movimento interno da cultura popular. Com o tempo, as narrativas vão 

tomando corpo e assumindo muitas facetas. Hoje, com a presença das Folias de Reis no 

meio urbano, muito se perdeu destas liturgias e da ritualidade que era presente no 

mundo colonial:  

 Quando um grupo de foliões migra para a periferia das cidades e quando ele 
consegue repetir ali o que fazia na roça de onde veio, alguma coisa se perdeu. 
Perdeu-se o espaço social camponês, que agora não pode ser mais retraduzido 
do mesmo modo, de maneira que todos juntos, moradores e foliões, sejam como 
uma comunidade, uma gente do lugar e, ao mesmo tempo, de Belém. Perdeu-se 
a disponibilidade de um tempo de jornada, por que agora os atores são 
empregados e só dispõem de pedaços dos seus dias para dedicá-los ao ritual e a 
santos reis. Perdeu-se, finalmente, a integridade de um sistema agrário, de 
trocas de dádivas que exige formas de posse e de uso de bens cada vez mais 
inaceitáveis na cidade. (Brandão, 1981, p. 51) 

 

As mudanças são fruto da imaginação dos povos e das comunidades que em todo 

o país vêm criando as expressões da cultura popular. Como exemplo, há uma passagem 

relatada por Brandão a partir de entrevistas com um mineiro de Campestre: 

Dona Matilde é dona de um deles, terno que percorre as ladeiras da Vila Nova, 
bairro de pobres, na saída da cidade. Ela fez voto há 3 anos e tem compromissos 
de sair por mais 4, até cumprir os 7 de preceito. O seu terno, só de parentes, é 
pequeno e muito incompleto de instrumentos e de vozes. Dona Matilde com a 
caixa, o marido com a sanfona, um primo no pandeiro e outro como palhaço 
(nome mais usado por eles que o bastião). Estes 4 foliões cumprem jornada do 
dia 28 de dezembro até 6 de janeiro e, em muito menos quilômetros de estrada, 
passam por muito mais casas que os de Caldas. (Brandão, 1981, p. 33) 

 

Aqui podemos ver alguns símbolos, a questão do tempo é sempre muito 

importante, e os números são uma forma simbólica de acessar as questões imagéticas. O 

símbolo do 7 está para além de um período cronológico. Para estas comunidades, o 7 é 

um número sagrado, pois podemos começar pelo texto do Gênesis, para todos, Deus fez 

o mundo em 7 dias, o que culminou na organização temporal da semana.  

Mas, o mais importante é que esta senhora faz uma promessa de sair com a folia 

por este período, em decorrência de uma graça alcançada, ou em busca de realizar o seu 

pedido à divindade. Neste campo não importa muito o significado do 7 para ela, pois 

isto é um senso comum. Não podemos voltar ao texto e nos ater a ele, pois se configura, 
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antes, em uma inspiração distante, a posição da dona Matilde com relação a 

temporalidade.  

Nesse sentido, o símbolo apenas motivou uma postura. O mito da criação passa a 

ser um organizador temporal, mas não é o foco da nossa atenção, antes, é um símbolo 

que dá a pensar, ele pede uma postura da dona Matilde, e ela cumpre a promessa. Os 

símbolos se tornam também uma forma de roteiro para a manifestação. Roteiro este que 

vai mudando à medida que os foliões trocam com suas próprias realidades em 

movimento.   

Os símbolos são pequenas formas que ajudam a organizar a realidade, e a 

organizar a própria estrutura interna da folia, pois as crenças nos números, por exemplo, 

definem o tempo de existência da folia. É claro que há casos que, depois de realizado o 

período do preceito, alguns fiéis permanecem com a folia em funcionamento. Mas, no 

caso em questão, o que motivou a organização temporal desta folia foi o período 

determinado. 

Aqui também devemos notar a presença do bastião, o que não pode faltar em 

uma folia. Em numero reduzido de integrantes, a dona Matilde vai cumprindo sua fé. 

Ora, não há como ver estes símbolos sem nos ater a forma como são vividos pelo grupo. 

Esta ontologia dos símbolos é que nos permite observar de forma profunda e ampliar 

nosso horizonte de compreensão. E assim, juntamente com a hermenêutica de Ricoeur, 

criar ferramentas para analisar a Folia de Reis. 

Como comenta Brandão: 

Resolvi então dirigir todas as pesquisas de modo tal, que sempre procurasse ver 
o que se praticava, com os olhos dos praticantes; uma vez mais, alguma coisa 
semelhante a passar de pesquisador a comparsa. Por isso mesmo, em todo este 
trabalho que descreve fatos do nosso folclore, discuto formas populares de 
devoção religiosa, tal como aqueles que fazem me contaram que fazem. 
(Brandão, 1981, p. 15) 

Neste texto vemos a necessidade de um dever que vai além da descrição 

científica. Precisamos olhar para o método como ferramenta, mas que seja uma 

ferramenta que ajude a ver a profundidade da vida dessas pessoas. 

Ao simbolizar um objeto qualquer, ele passa a fazer parte de um sistema 

complexo que cria uma unidade entre estados e espaços da natureza, antes sem nenhuma 
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relação, neste campo Eliade trabalha em classes de hierofanias e morfologias na análise 

comparada das religiões. É um sistema de significação que garante ao homem doar 

sentido a sua existência e, em consequência, ao mundo. 

Esta possibilidade de ampliar as possibilidades de entendimento do homem, a 

partir de uma ontogênese, é um caminho que possibilitará uma análise mais alinhada 

com o fato religioso em si, em sua própria escala (Eliade, 1971, p. 20), pois o ser que 

constitui o mundo está diante do símbolo como algo profundo, que não é uma mera 

imagem, é um doador de sentido para a experiência e, como vimos, por consequência, o 

próprio ato primordial de dar significado já é um ato sagrado para Eliade.  

A presença é para nós uma forma fundamental de conhecer este mundo, esta 

estrutura que nos permite ver o mundo parte de uma postura, de um posicionamento 

diante do mundo prévio, de uma performance ou de um ato de per-formar este mundo 

prévio, dando novos contornos, esta análise parte de uma hermenêutica fenomenológica, 

visto que fazemos uma análise comparatista e, ao mesmo tempo, buscamos uma 

interpretação. 

 

3.1 Mito e ritual: uma crônica camponesa  
 

A Folia de Reis é uma narrativa a partir de trecho bíblico. Em Mateus 2, 

podemos ver um pouco da história que rege esta manifestação: 

“1 Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis 
que vieram do oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: 2 Onde está 
aquele que é nascido rei dos judeus? pois do oriente vimos a sua estrela e 
viemos adorá-lo. 3 O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda a 
Jerusalém; 4 e, reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, 
perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. 5 Responderam-lhe eles: Em 
Belém da Judéia; pois assim está escrito pelo profeta: 6 E tu, Belém, terra de 
Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá; porque 
de ti sairá o Guia que há de apascentar o meu povo de Israel. 7 Então Herodes 
chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo 
em que a estrela aparecera; 8 e enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, e perguntai 
diligentemente pelo menino; e, quando o achardes, participai-mo, para que 
também eu vá e o adore. 9 Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram; e eis que a 
estrela que tinham visto quando no oriente ia adiante deles, até que, chegando, 
se deteve sobre o lugar onde estava o menino. 10 Ao verem eles a estrela, 
regozijaram-se com grande alegria. 11 E entrando na casa, viram o menino com 
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Maria sua mãe e, prostrando-se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, 
ofertaram-lhe dádivas: ouro incenso e mirra. 12 Ora, sendo por divina revelação 
avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por 
outro caminho”17 

O valor literário deste texto se assemelha ao relato, já que ele é uma história 

entre muitas que permeiam o imaginário popular. É interessante notar que entre os 

textos no Novo Testamento não aparece novamente menção aos reis magos.  

A partir desta história existe uma infinidade de variações. Por exemplo, de 

deduzir que são três os Reis Magos, ou seus nomes Baltazar, Belchior e Gaspar, essas 

são informações que extrapolam o texto e já fazem parte da tradição popular.  

Um ponto importante é que não há aqui um relato sobre palhaços. A história do 

Bastião é uma narrativa que entra na Folia de Reis e que é fundamental para sua 

existência, não constando no texto escrito, mas somente na oralidade. 

O palhaço como representação dos soldados de Herodes, assim como o palhaço 

que distraía os soldados para que Maria e José fugissem com Jesus são criações muito 

interessantes que analisaremos no capítulo seguinte com mais detalhes. 

Observamos como estas narrativas representam uma crônica da realidade, pois é 

comum no meio das histórias haver referências a acontecimentos da comunidade, ou 

que estão na mídia ultimamente. Casos de violência, por exemplo, são lidos através das 

narrativas, dando um olhar confortador ou mesmo crítico às ocorrências do mundo da 

vida: 

Um pouco antes de chegarem à porteira do sítio do pouso, o mestre em serviço 
fez sinal de parada, esperou que todos de novo se agrupassem e, então, colocou 
a Companhia da Vila Vicentina em ordem para a chegada. Mal o grupo transpôs 
a porteira, ouviram-se no terreiro os três tiros de um rojão. Arrumados em suas 
duas filas, bandeira e bastiões à frente, os foliões aproximaram-se de um ponto 
próximo à casa e diante de um arco feito com folhas, bambu e bananeira. 
Primeiro fizeram algumas evoluções simples — o caracol — andando e tocando 
os instrumentos, sem cantar ainda. Do lado de lá do arco da casa, pessoas do 
sítio e da redondeza esperavam de pé pela «chegada da bandeira». Mestre 
Porfírio esperou que todos os seus estivessem prontos começou a cantoria de 
chegada. Anunciava a presença dos “Três Reis Santos”, falava de bênçãos dadas 
pelos santos aos moradores e fazia avisos sobre as esmolas que pediam, em 
nome dos reis por quem andavam e para os pobres da Vila Vicentina. (Brandão, 
1981, p. 21) 

                                                           
17 Fonte: http://www.bibliaonline.com.br/aa+acf/mt/2 
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A benção de “Santos Reis”, como são conhecidos, é aqui mencionada, e também 

que os foliões falam em nome dos pobres. Estas referências estão no imaginário do 

catolicismo popular, pois são modelos da vida cristã, desde as bênçãos até este cuidado 

com os pobres, obsevamos isto no verso que se segue: 

 
“Aqui está a companhia 
Aqui está a companhia 
Da Divina Providência, 

Entramos na sua morada 
Entramos na sua morada 

O seo José nos deu licença. 
Aqui chegou os Santos Reis 
Com esta nobre companhia, 
Trouxe a bênção ao morador 

E sua devota família. 
Ai a Estrela do Oriente 
É a luz que te ilumina, 

Peço oferta em geralmente 
Pros pobres da Vicentina.”  

(Brandão, 1981, pg.21) 

 

Vemos mais uma vez referência às passagens da narrativa do nascimento de 

Jesus. Elas são bastante óbvias, mas podemos ver inovações e criações que são próprias 

dos poetas populares.  

A deformação regrada do mito é tão importante quanto a sua perpetuação, pois 

este processo garante a composição da tríplice Mimese. O mito está na vida destas 

comunidades, e elas retiram dele os significados para o cotidiano. Em primeiro lugar, 

precisamos deixar claro que existe uma relação equivocada entre mito e falta de 

civilidade, pois a visão de que o indivíduo que vive os mitos é “ignorante” é uma visão 

ultrapassada.  

Os mitos representam uma reflexão sobre estados primordiais de nascimento da 

linguagem. Não podemos nos perder neste aspecto, mas ele é um ponto de partida útil 

para esta pesquisa. Para Eliade “O mito é uma realidade cultural extremamente 

complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e 

complementares” (Eliade, 2011, p. 11). 
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Como descrito por Ricoeur temos três traços principais de análise do fenômeno 

religioso. Em primeiro lugar, a vocação da fenomenologia de não explicar, mas de 

descrever o fenômeno. Em segundo lugar, a questão da verdade dos símbolos, ou seja, 

eles buscam uma intenção significante. E, em terceiro lugar, o alcance ontológico destes 

símbolos. (Ricoeur, 1978, p. 268 e 269) 

Buscamos descrever símbolos que são “tocados” pelos foliões, e que encontram 

um eco transformador na vida de cada um. Este caminho está desenhado pelo 

movimento das mimeses. Os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, 

irrupções do sagrado (ou do “sobrenatural”) no Mundo. (Eliade, 2011, pg. 11), ou seja, 

por vezes vemos os casos da significação da cura, da graça alcançada. Ela é a própria 

realidade destas comunidades.  

Portanto, a relação histórias verdadeiras versus histórias falsas não podem ser 

adotadas para estas pessoas. Não porque estão imersas no senso comum, mas antes pelo 

fato de que existe uma mensagem do mito.  

Os eventos dos tempos míticos correspondem a uma história sagrada, como no 

nascimento de Jesus Cristo. Eles fazem parte de um conjunto elaborado de ritos de 

reatualização deste momento sagrado. Concordamos com Eliade em muitos aspectos 

sobre a questão do mundo que se renova. Para os foliões, reviver o mito do nascimento 

de Cristo, a chegada dos três Reis, representa em muitos casos uma renovação da vida 

literalmente, de como o mito é revivido: 

 

Na Babilônia, no decurso da cerimônia akîtu, que se desenrolava nos últimos 
dias do ano e nos primeiros dias do ano novo, recita-se solenemente o Poema da 
Criação, o Enuma elish. Pela recitação ritual, reatualizava-se o combate entre 
Marduk e o mostro marinho Tiamat, que tivera lugar ab origine e que pusera 
fim ao Caos pela vitória final de deus. (ELIADE, 2001, p. 70)  

 

O conhecimento do mito é acompanhado de um poder esotérico, pois presenciar 

a cerimônia faz com que o fiel passe a integrar uma nova realidade.  
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O interessante é notar que o cortejo da Folia de Reis faz o mesmo trajeto 

temporal do mito do Enuma elish, começando na noite de natal e terminando na festa de 

Santos Reis, em seis de janeiro. 

No campo, os foliões passam este período do ano novo civil em caminhada, pois 

só voltam para casa semanas depois, pousando em várias casas durante este período.  

No meio urbano, como já tivemos a oportunidade de comentar, os foliões voltam 

para casa à noite. Até porque muitos trabalham, e também as folias apresentam-se fora 

de época. Mas, mesmo assim este período é sacralizado. 

Portanto, não basta conhecer o mito, ele tem que ser recitado, precisa ser 

contado, ser dançado, para que tenha efeito sobre os fiéis.  

Em muitos casos, como veremos mais a frente, os mitos representam um papel 

importante na cura, através da recitação do mito e das origens como forma de renovação 

do estado do enfermo. Por isso, o mestre da folia sempre cita as narrativas dos Santos 

Reis magos para uma pessoa que vem buscar ajuda. Além de fazer as preces diante da 

bandeira, o fiel ouve atentamente as passagens narradas pelo capitão da folia.  

A recriação do mundo, como nas origens conduz o enfermo à cura – 

renascimento, pois a vida não pode ser reparada, somente recriada. 

Tudo que é cosmicizado é sagrado, e os ritos coletivos são sempre de retorno às 

origens. Sendo assim, através destas significações, os foliões vão criando a base de suas 

rotinas na condução dos cortejos com elementos que são heranças da tradição. 

Através da criação de um terno de Folia de Reis, uma família que vê uma graça 

alcançada, conecta-se a uma tradição de outras Folias de Reis e passam a contribuir para 

a manutenção desta tradição popular, mas também acabam por representar uma história 

que vem sendo contata há séculos e, com isso, adotam modelos que são como diretrizes. 

Os roteiros da história são um montante de símbolos que vêm sendo perpetuados na 

cultura popular. Ao filiarem-se a essas práticas corporais, esses grupos compõem um 

Comportamento Restaurado, pois seu exercício criativo é buscar o sentido que tende às 

origens, que volta ao primeiro ato. 
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Aquele que é capaz de recordar tem um poder mágico e pode criar condições 

para a cura de uma situação na comunidade e para sua própria vida. O conhecimento das 

próprias origens e da história pessoal confere um tipo de ciência soteriológica e o 

domínio do destino, onde reviver as crises e tragédias do passado possibilita a criação 

de condições para uma maior apreensão do significado da cura. Em uma passagem o 

Senhor Zé Reis, comenta: 

Uma coisa seriíssima, sabe, esta coisa, a Folia de Reis, não pode 
brincar. O pessoal gosta muito da folia, depois de seis meses parado 
saíram pra tocar, moça novinha, é difícil, rapazinho. Tem que saber 
gostar. Umas moças que você viu ai, na folia, uns três ou quatro tinha 
missa, teve tiroteio de policia e bandidos lá no bairro delas, e era missa 
de uma menina que tinha falecido. Quando ia chegando à casa delas iam 
saindo pra missa. Ai eu disse, se quiser vocês fica aí, agente faz a folia 
com menos gente. Mas elas decidiram ficar e fazer a folia, umas ficaram 
batendo caixa, outra tocando pandeiro, o menino de palhaço, um 
rapazinho, eles tudo participa, pela fé mesmo.18 

 

O comprometimento destas pessoas está na fé depositada no mito, na sua 

realização na atualidade. O que faz com que cada um possa enfrentar as situações 

limites da vida. A base de onde parte a fé, a experiência do sagrado é a Folia de Reis, 

suas histórias e sua ritualidade.  

Não podemos deixar de notar que estes elementos são fundadores de mundo. A 

linguagem, se podemos dizer assim, é criativa, na medida em que permite aos 

participantes construírem sua narrativa pessoal ao mesmo tempo em que estão vivendo 

o cotidiano da fé nas histórias e mitos fundadores destas práticas culturais. A linguagem 

é a significação, o sentido que está presente na cultura popular através destas histórias 

contadas e narradas de forma lúdica. Portanto, a performance é um momento de 

exceção, e construção simbólica: 

Passando pelas mesmas estradas e entrando nas mesmas casas por onde 
passam e entram durante os outros 298 dias do ano, nos sete dias de 
jornada os foliões procedem de maneiras diferentes, fora os instantes 
em que caminham pela estrada (por onde, mesmo assim, devem «andar 
com respeito») e os momentos em que comem nos pousos. Quando 
cantam os versos, atribuem uma identidade adequada à situação, para si 
próprios, para os outros e para o espaço onde trocam palavras e gestos, 
proclamando solenemente as alterações simbólicas de todo o mundo 

                                                           
18 Trecho de entrevista cedida ao ponto de cultura Laboratório de Poéticas, 2008.  
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camponês: «os Três Reis aqui chegou», «Estamos em jornada», «a 
estrela nos guiou», «vamos indo pra Belém», «a bandeira é a nossa 
guia», «de Oriente pra Ocidente». Os próprios nomes com que se 
definem dentro da ordem da Folia — bastião, mestre, folião, contralto 
(um tipo de voz) — servem para propor a identidade de personagens do 
ritual. (Brandão, 1981, p. 38) 

 
 

A vida aqui é representada de forma lúdica, mas a performance dos foliões é 

vivida de forma intensa. Cada rua que antes era apenas um caminho passa a ser 

revestida de uma nova roupagem. Nada é como antes. O mundo prévio agora é um 

mundo simbólico. 

 

A função dos foliões ultrapassa a questão da apresentação, está muito além. A 

figura do mestre, regente da folia, tem um papel regulador na comunidade. Como o 

mais velho e também como o conhecedor do mito, tem a função de dar continuidade a 

tradição, de uma geração a outra. Assim, a teatralidade se entrelaça com a função social. 
 
 

3.2 A experiência do sacerdócio popular  
 

O mestre da Folia de Reis é um representante dos Santos Reis, um sacerdote 

popular. A ele se reportam os fiéis, que o procuram para fazer as promessas, doações 

etc. Ele também é a representação do intermediário entre a divindade e o fiel: 

Nas sucessivas quadras — prolongadas agora pelos gritos finos do tiple e do 
contratiple — o mestre anunciou com os seus cantores quem eles eram: os 
emissários dos Três Reis Santos, ou, simbolicamente, os próprios reis, pelo que 
faziam e pela bandeira que conduziam em jornada a Belém. Depois, cantando 
ainda a mesma cantoria, pediu outra vez almoço pra ele e pros foliões, em nome 
do Menino Santo, de sua mãe, Maria e dos Três Reis, em nome de quem iam de 
casa em casa, faziam orações, distribuíam bênçãos e recolhiam esmolas. 
(Brandão, 1981, p. 22) 

Ele tem a função de perpetuar a tradição. Mostra aos outros membros da folia 

como devem executar a cerimônia. Quando não recebem diretamente a função de um 

antepassado direto (Mãe, Pai, Tio, Avós etc.), este tem que buscar no acervo da cultura 

popular os elementos para montar um terno de Folia de Reis.  
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Eles compõem uma peça teatral, uma narrativa poética da dura realidade do 

cotidiano: 

 Por debaixo das palavras universais da linguagem cristã, a Folia canta uma 
espécie de crônica da vida camponesa. Mais do que isso, a 'cantoria' conduz, 
passo a passo, as ações das pessoas, definindo quem são, o que estão fazendo e 
o que está acontecendo, por causa do que se faz (...). Ao constituir o espaço 
simbólico da jornada dos Reis, a Folia transporta para dentro dele, com nomes e 
proclamações de bênçãos: as pessoas, os animais, os objetos e as trocas do 
próprio mundo camponês. Assim, os mesmos homens do trabalho agrário 
cotidiano aparecem por sete dias revestidos de cumplicidade com os mitos 
populares de uma história sagrada que todos conhecem por ali. (Brandão, 1981, 
p. 40 e 41) 

 

Nesta passagem podemos ver como a função social do mestre é associada à 

imagem da divindade. Ele mesmo é a representação viva dos Reis. Os mestres, 

embaixadores, capitães e outros são figuras importantes dentro da organização 

sociocultural do grupo. Cada um tem um forma de organizar esta devoção. 

 

No caso do senhor Zé Reis, em Diadema, a casa dele é um espaço onde os fiéis 

vêm buscar acalanto e também um local de oração. 

Em sua casa Zé Reis recebe as pessoas que vêm buscar auxílio de “Santos Reis”. 

Muitos vão rezar diante da bandeira ou pedir um conselho, mas a função dele é bem 

marcada pela sua vida, como exemplo de fé em Santos Reis: 

 

Fui numa devoção forte, e eu buscando a fé, quando tinha 16 ou 17, 
tinha um professor, e comecei a acompanhar a igreja católica, então 
apareceu, os três rei mago, a virgem, o menino deus. Eu vi. Acreditar é 
uma coisa, ver é outra. Já disse para outros meninos aqui. Tive a visão 
mesmo. Eu falo que vi mesmo. Mas sabe que demorei uns trinta ano 
para falar para as outras pessoas. Do jeito que foi o nascimento eu vi. 
Tinha feito uma casa já. Já tinha saído do presépio. Eles tinham feito a 
casa para Jesus. Eu vi tudo mesmo. Pois justamente aparece assim. Vi 
os magos, com barba branca, roupa grande. Um dos rapazes, bem novo 
mesmo. Sabe bem moreno mesmo, vamos falar africano mesmo. Me 
emociono muito falando. O que importa é a fé. O caminho é Jesus 
cristo. A porta, o caminho e a vida. A visão foi assim. Foi muito lindo. 
Eu tenho muitas visões19 

 

                                                           
19 Trecho de entrevista cedida ao ponto de cultura Laboratório de Poéticas, 2008. 
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O exemplo do mestre auxilia a comunidade a construir sua própria identidade. 

Mesmo quando estão passando por dificuldades, devem se lembrar do modelo de vida 

que o mestre leva. Nas narrativas, num mundo que não é ficcional, mas verdadeiro. Na 

forma de viver, no significado que doam para as bênçãos que são proveniente da fé 

depositada na Folia de Reis. Com a fé inabalável e acreditando em Santos Reis, sem 

duvidar jamais.  

Os Santos Reis estão mais vivos do que imaginamos, pois a criação é muito forte 

entre as comunidades, e sua carência é muito grande. O sofrimento é apaziguado com a 

certeza de que as respostas vêm de Deus.  

Com a narrativa para a leitura do mundo, os fiéis que seguem as companhias de 

Folia de Reis tem um acervo de linguagem criativa para recriar a realidade. O 

imaginário popular cristão é muito importante para compreender como a performance 

atua na vida destas pessoas, e o mito é muito relevante, pois ele é o reatualizador do 

mundo.  

Os símbolos são elementos primordiais da linguagem que contribuem para a 

vida se tornar colorida, inovadora, e ao mesmo tempo, são importantes na perpetuação 

da tradição. Que, sabemos, ganha nova roupagem a cada dia. 

A tradição e a imaginação agem em conjunto, criando a poética popular, onde 

vemos a trova e a leitura do catolicismo popular. Os símbolos como o da estrela, são 

importantes na tradição da Folia de Reis. É através dela que os três reis chegam à 

manjedoura de Jesus; elas são frequentes nas poesias e mostram bem este caminho, 

onde a estrela é também a benção ao morador: 

 

Com licença morador 

Boa tarde, como vai? 

Quem vem lhe trazer benção 

É a visita de nosso Pai. 

Ô que hora tão bonita 

Que a estrela apareceu 

Oi, clareou lá em Belém 

Onde que Jesus nasceu. 
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O sinal mais importante 

Que neste mundo foi visto 

Foi quando apareceu a estrela 

Mas que clareia Jesus Cristo. 

Apareceu aquele sinal 

Que clareou o mundo de luz 

Chegou o tempo e o dia e a hora 

Do nascimento de Jesus. 

Quando o bom Jesus nasceu 

De toda a parte souberam 

Aí pra adorar o nascimento 

Foi que os Reis Magos vieram. 

(Brandão, 1981, p. 29) 
 
 

 Este mundo é criado e estabelecido a partir da performance, mas não é visto 

como algo folclórico. A Folia de Reis é uma narrativa que compreende o mundo da vida 

e transporta os fiéis para um universo simbólico de inovação do cotidiano, com 

erupções de sentido que ganham novas roupagens.  
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4. Mimese II : Um mundo de ficção criativa e de inovação semântica 
 

 Para Ricoeur, é o mundo da metáfora, da contação de história, do momento da 

configuração, “com a mimeses II, abre-se o reino do como se” (RICOEUR, 2010, p. 

112), é a etapa da elaboração da obra poética. 

 Até agora viemos estudando e conhecendo o ambiente onde estes foliões se 

inspiram para agora observar as técnicas que são empregadas para a formação da 

cerimônia. Lugar onde o folião cria a tradição. As técnicas de configuração do mundo 

prévio são bem conhecidas na cultura popular. A teatralidade faz parte da cultura 

popular em praticamente todos os aspectos. 

 

O processo de transmissão da tradição depende de um grupo que se reúne e 

ensaia as músicas, produz figurinos, aprende danças e cordéis que serão recitados 

durante as apresentações do terno de Folia de Reis. A história se perpetua e, para tanto, 

é necessária a prática de grupo, a “encenação” que ocorre de acordo com as dinâmicas 

teatrais.  

Este processo, da Mimese II, por ser um caminho mediador, “por sua vez, 

constitui-se numa história que tem todas as características de uma tradição. Entendendo 

por isso, não a transmissão inerte de um depósito já morto, mas a transmissão viva de 

uma inovação sempre suscetível de ser reativada por um retorno aos momentos criativos 

do fazer poético.” (RiCOEUR, 2010, p. 119) 

 

 

“Quando o bom Jesus nasceu 

De toda a parte souberam 

Aí para adorar o nascimento 

Foi que os Reis Magos vieram.” 
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4.1 A Folia de Reis em Diadema 
Figura 2 

 

FOLIA DE REIS DO SR. JOAQUIM ORLANDO EM DIADEMA 1945. FUNDADOR DE FOLIA DE REIS DE DIADEMA S.P 

 A Folia de Reis comemora o nascimento de Jesus Cristo, rememorando a visita 

dos três Reis Magos a Belém. Há relatos que afirmam que a sua origem é Portugal, com 

o nome de Janeiras, com um caráter de entretenimento e em comemoração do 

nascimento de Cristo. 

No Brasil, a Folia de Reis chega no século XVIII, com caráter mais religioso 

acentuado. Esta relação entre a eficácia e o entretenimento já foi apontada 

anteriormente. E vemos esta experiência repetir o padrão. Mas como dito, entendemos 

que, em ambos os casos, existe um grau de vivência existencial muito grande.  

 No Tocantins, os foliões têm o alferes como responsável pela condução da 

bandeira, que sai pelo sertão "tirando a folia", ou seja, cantando e colhendo donativos 

para a reza de “Santos Reis” 20, realizada sempre no dia 6 de janeiro. O giro da folia, 

como também é conhecido, tem um longo período a percorrer: 

As Folias de Reis saem da casa do festeiro no dia 25 de dezembro. Antes, já 
trataram um giro, isto é, acertaram o roteiro a ser efetuado: os sítios e fazendas, 
as casas ou bairros que serão visitados; em geral, outros pontos são 
acrescentados aos que já tinham sido combinados. Giro, portanto, é o roteiro 
feito por um grupo de Reis. Começando no Natal, os foliões cantam até 3 ou 4 
de janeiro, para descansar no dia 5. Em 6 de janeiro, dia de Reis, estão de volta 

                                                           
20 Algumas informações que inserimos no texto são colhidas no site do Ponto de Cultura Reis da Folia. 
Este portal é resultado de trabalhos que realizamos juntamente com o Ponto de Cultura. Onde, em 
conjunto com os coordenadores, mestres e outros, realizamos um levantamento de histórias e de termos. 
Sendo assim, o site é fruto de um trabalho coletivo. Fonte consultada entre os meses de Julho e Agosto de 
2012. www.foliadereis.org  

http://www.foliadereis.org/
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à casa dos festeiros, que se acha enfeitada com arcos de bambu, assim como a 
própria rua ou local onde ela se encontra: é a chegada de Reis. (Filho, 1975, p. 
55) 

O compromisso pode ser para realizar a folia apenas uma vez ou todos os anos. 

A folia visita as famílias de amigos e parentes. Os foliões chegam à localidade e se 

apresentam tocando, cantando e dançando. A família recebe a bandeira, o dono da casa, 

normalmente um devoto, leva-a por toda a casa, guardando-a em seguida, enquanto os 

foliões são servidos com comida e bebidas que os mantêm no cortejo durante a noite. 

Há outros rituais que são necessários para a entrada na casa dos fiéis, mas 

trataremos deste tema mais à frente. 

Ao se retirarem, o dono da casa devolve a bandeira, e os foliões agradecem a 

acolhida, repetindo o gesto da entrada. Quando o dia amanhece, os foliões  pousam em 

algum local, mas como analisamos Folias de Reis que vivem no meio urbano, os foliões 

retornam às suas casas para descansar e, ao anoitecer, retomam o cortejo.  

Quando termina o roteiro da folia, realiza-se a festa de encerramento na 

residência da pessoa que fez a promessa. Neste momento, reza-se o terço, com a 

presença dos foliões e dos convidados, em frente ao presépio. A tradição é muito forte.  

Os mais velhos acreditam serem os Santos Reis os protetores contra a peste, a 

praga na lavoura e, principalmente, os responsáveis pela prosperidade, pela fartura e por 

muito dinheiro: 

 
"A Folia de Reis é um espaço camponês simbolicamente estabelecido durante 
um período de tempo igualmente ritualizado, para efeitos de circulação de 
dádivas - bens e serviços - entre um grupo precatório e moradores do território 
por onde ele circula (...)  

Tudo o que fazem é recontar, nos versos e no que eles comandam, a jornada da 
busca de um Deus nascido pobre, por Três Reis Magos (muito mais nomeados 
como 'santos' do que como 'magos' ou 'sábios'), entre trocas de ofertas de dons e 
contradons (...)  

Aí então (...) as palavras da cantoria proclamam a própria vida e a morte da 
gente do lugar". (Brandão, 1981, p. 36;50-51) 
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Alguns elementos são importantes para termos uma visão geral da festa, com 

detalhes que nos ajudarão a compreender e delimitar o nosso objeto de pesquisa21. 

Dessa forma, vamos observar alguns detalhes das Folias de Reis de Diadema: 

A Bandeira ou estandarte é um elemento muito importante para a Folia de Reis. 

Leva em sua estampa o menino-Jesus e os três Reis Magos. Todos os foliões respeitam 

a bandeira, de tal forma que ela passa a ser a principal fonte de adoração do cortejo. É 

também o local onde se prostram os fiéis para fazer suas promessas. A função do 

bandeireiro é levar a bandeira à frente e guardar todas as doações dos devotos. 

A bandeira é decorada com fitas de papel colorido ou fitas de seda coloridas e 

flores, pois cada cor tem um significado. Branco representa São José; Azul, a Virgem 

Maria; Vermelho, Rei Baltazar; Verde, o Rei Gaspar; Amarelo, o Rei Belchior. Já a cor 

preta não aparece na bandeira, pois representa o Rei Herodes que, para os foliões, é 

símbolo do mal. Portanto, não podendo aparecer na bandeira. 

Enquanto a bandeira vai à frente do cortejo, os foliões caminham cantando e 

rezando ao som de instrumentos como: violas, violões, cavaquinhos, tambores, 

sanfonas, caixas, pandeiros e reco-reco.  

A presença dos palhaços é um elemento constante nas folias. Segundo 

explicação dos próprios foliões, os mascarados representam o mal, sendo a 

concretização dos soldados de Herodes ou do próprio demônio. Com essa vinculação ao 

mal, os palhaços seriam impedidos de tocar a bandeira sagrada da folia e, também, não 

poderiam ficar a sua frente no cortejo. Há outras interdições para os palhaços que 

veremos oportunamente nos próximos capítulos, onde teremos uma sessão apenas para 

este personagem diversificado. 

O ciclo de apresentação e peregrinação se encerra em 06 de janeiro (Dia de 

Santo Reis), as folias costumam realizar uma festa mais conhecida como “Chegada”, em 

forma de agradecimento aos foliões e por todas as contribuições recebidas durante as 

                                                           
21 Tive acesso às Folias de Reis na cidade de Diadema, onde obtive informações diretas, em acervos dos 
grupos, Centro de Memória e acervo de vídeos dos Pontos de Cultura Reis da Folia e Laboratório de 
Poéticas, todos têm realizado constante documentação sobre estas manifestações na cidade.  
Como gestor cultural em Diadema, contribuí para o levantamento deste material. Também, através de 
projetos como “Folia na Escola”, realizamos oficinas e palestras com crianças da rede pública. Nesse 
processo, contribuí para a elaboração de textos e materiais para palestras.  
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suas apresentações. Todas as famílias que receberam a folia são convidadas a participar 

da Chegada, com a entrada livre.  

Existem também, entre as folias por nós estudadas, as apresentações fora de 

época, que são realizadas para divulgação. Elas ajudam a manter a atenção nas 

manifestações que vivem na cidade, buscando apoio do poder publico local22.  

O Grupo Zé Reis é um bom exemplo disso. O Sr. José Jacinto da Silva Neto tem, 

há aproximadamente 100 anos, uma bandeira na família, que começou a circular com a 

Folia de Reis pela mão de seu avô, o Sr. José Moreira Reis, e passou para seu filho 

Joaquim Nunes da Silva Reis, e hoje é comandada pelo Sr. José Jacinto da Silva Neto 

(Zé Reis). Os participantes da folia são seus filhos, netos, sobrinhos, parentes e amigos. 

Esta Companhia de Reis se iniciou na cidade de Mococa SP e depois se mudou para 

varias cidades como: Cajuru SP, São Sebastião do Paraíso PR, Aparecida do Norte SP, e 

Diadema, onde se apresenta há mais de 35 anos. 

Outro grupo que também está na rede é o Grupo de Reis da Shirley Braz, 

formado pela família Braz, filhos, marido e parentes, e traz a Sra. Shirley como 

comandante há mais de 20 anos. A Família Braz teve grande importância na formação 

dos grupos de Folia em Diadema, moradores em Piraporinha e Vila Nogueira, houve 

época em que toda a família estava envolvida com folias, participando como folião ou 

Bastião (Palhaço). Em Agosto de 2012, houve o II encontro de Folia de Reis do ABC, 

onde a Família Braz foi homenageada: o Sr. José Braz, (Folião), o Sr. Domingos Braz 

Neto (Bastião Palhaço), o Sr. Domingo Braz (Embaixador) e o Sr. Joaquim Braz 

(Instrumentista) .  

Em Diadema (antiga vila conceição, bairro de São Bernardo do Campo) com a 

chegada dos mineiros de Monsenhor Paulo, cidade perto de Varginha MG. Começou 

em Vila Conceição (Diadema) a criação do Grupo de Folia de Reis. Feito pelo Sr. 

Joaquim Orlando Dias e seus filhos, parente, amigos e conhecidos.23  

                                                           
22 Eles participam dos encontros de Folias de Reis em todo o Brasil que são promovidos pelas prefeituras 
das cidades. Também junto com o Ministério da Cultura, que tem criado ações e linhas de incentivo, que 
possibilitam estes grupos circular de forma artística em eventos, feiras, mostras etc. 
 
23 Acervo do Centro de Memória de Diadema. Consulta em Março de 2012. 
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Em meados de 1950 tendo seus amigos e parentes que também eram de 

Monsenhor de Paulo, como: Família dos Braz , Família Chico Carro, Família Zé 14, 

Família José Chicuta, Família do Sr.Osório, Família dos Vendinhas, Família do José 

Reis.  Destas Famílias nasceram vários grupos de Folias de Reis em Diadema e região. 

Com mais de 60 anos de existência no município, hoje, em Diadema, apenas dois 

Grupos de Folias de Reis estão atuando, a Folia do Sr.José Reis e Folia da Shirley. 

A vinda, da família do Sr.Joaquim Orlando Dias de Minas Gerais para São Paulo 

começou, assim, com a chegada em São Paulo, em 1943, Ele e a esposa, Dona Orminda, 

com 4 filhas e um filho, pegaram o trem que vem de São Paulo para Santo André e 

depois vieram para Piraporinha ( Hoje pertencente a Diadema) morar ao lado da 

Cerâmica Assad. Começaram-se a formar, então, com os parentes, as primeiras Folias 

de Reis. Também foi Presidente Fundador do Piraporinha F.C e Presidente Fundador da 

Associação dos Moradores de Vila Nogueira e o Primeiro Barbeiro de Vila Nogueira.24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Ver nota 23 
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4.1.2 Ilustração fotográfica da Folia de Reis de Diadema 
 

Durante a pesquisa pudemos conferir o material fotográfico dos grupos. Julgo que este 

material é muito importante para exemplificar a teoria que estamos usando e, desta 

forma, teremos mais acesso a este universo simbólico.   

 

Figura 3 

 

                    FOTO TIRADA EM 1969 - FOLIA DE REIS do Sr. JOSÉ QUATORZE 

 

Nesta imagem vemos os músicos à frente, um dos foliões segura a bandeira, e do 

lado esquerdo um bastião. Todas as folias têm pelo menos um bastião, e os músicos 

podem variar, mas a bandeira é essencial para a criação da folia.  

A Folia de Reis do Sr. Joaquim Orlando (Abaixo) foi fundada em meados de 

1945, em Vila Conceição, com a formação de seus filhos, sobrinhos e amigos: José 

Orlando Filho, (filho) José Braz, Joaquim Braz, Domingos Braz, Ernesto Braz, Nelson 
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Braz, Damelio Chagas, Domingos Braz Neto, José Chicuta, Jair Chicuta e Outros. Foto 

tirada em 1959, em Piraporinha, bairro de Diadema25 

Figura 4 

 

Nesta imagem podemos ver os bastiões, a bandeira e alguns músicos. É 

interessante notar a presença de crianças e jovens, pois é tradição passar para os 

familiares o ofício da Folia de Reis. Outra nota importante é a postura do bastião que 

vemos à direita, ele está numa posição arqueada, de deboche, típica das brincadeiras 

realizadas durante a procissão.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Ver nota 23. 
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Figura 5 

 

Acima, o folião tio Nesto e os netos do Sr. Joaquim Orlando (Joaquim e Jeová), aqui os 

músicos, com instrumentos de corda, e mais uma vez a presença das crianças, assim 

como na foto abaixo, onde vemos o Sr. Joaquim Orlando com crianças, em 1965.  

 

Figura 6 

 

Até a década de oitenta a cidade era um ambiente estritamente rural, com a presença de 

várias olarias. Também era um local de retiro de elites paulistanas, onde podiam realizar 

passeis de barco, pois a represa Billings cobria boa parte do bairro Eldorado.  
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Havia procissões náuticas e uma vida tipicamente interiorana. A importância da figura 5 

é notável, visto que é a imagem de um dos pioneiros da Folia de Reis em Diadema. 

Figura 7 

 

A figura 6 é um registro de Folia de Reis, em 1958, no largo de Piraporinha, bairro de 

Diadema. A imagem é bem antiga, mas é como registro histórico das origens da Folia 

de Reis da região que a citamos aqui. 
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Figura 8 

 

Acima, a Folia de Reis do bairro Alvarenga, São Bernardo do Campo, com o 

embaixador Sr. Lázaro. Esta foto foi tirada no paço municipal, em 1998. É uma imagem 

em cores que possibilita visualizar mais precisamente a variedade das roupas, a 

ludicidade da manifestação, detalhes como flores no violão e a bandeira. Nesta imagem 

vemos a reprodução do nascimento de Jesus. A manjedoura bem enfeitada, animais, 

como uma ovelha, e a imagem dos três reis magos. Os palhaços deitados no chão, mais 

uma vez, mostrando o despojamento e a quebra de paradigmas. 
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 Abaixo duas fotos da folia do bairro do Alvarenga, visitando Monsenhor de 

Paulo em 1997. 26 A visita às igrejas é muito comum, todas as folias mantêm um 

calendário com as paróquias e, comumente, fazem uma visita anual ao santuário de 

Nossa Senhora de aparecida, em Aparecida-SP. 

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Acervo das fotos: família Braz de Diadema 
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Figura 10 

 

Abaixo alguns versos que até hoje são utilizados em Folias de Reis, cedidos por 

um Bastião, o Sr. José Braz Filho (filho de José Braz Folião da Folia de Joaquim 

Orlando). Este Bastião foi um dos homenageados no II encontro de Folias de Reis do 

ABC. Vejamos: 

“Nascimento de Jesus 
 

25 de Março Jesus foi encarnado 
25 de Dezembro nasceu Jesus amado. 

 
25 de Dezembro foi um dia de alegria. 
Nasceu menino Deus filho de Maria. 

 
Regulava meia noite Maria tinha dormido. 

Assim que ela acordou Menino Deus tinha nascido. 
Vieram os Reis, e perguntaram a onde. 

Os carneiros responderão Menino Deus tinha nascido”27 
 
 

“Verso feito para a chegada da Folia de Reis dia 6 de Janeiro 
Primeira Fita para ser cortada: 

Viva o prazer da gloria pela chegada que nos demos, ate te digo por Leis Sagrada por Jesus 
Cristo nasceu,Jesus veio de Maria Virgem uma humana criatura 

Segunda Fita para ser cortada: 
Paz nos homens aqui na terra, gloria a Deus lá nas alturas 

Terceira Fita para ser cortada: 
Toda embaixada do mundo foi o Anjo do Senhor que deu, meu embaixador toca os instrumento 

que já visitamos Menino Deus.”28 
                                                           
27 Texto cedido em mãos pelo Senhor Jaime Mendes. Articulador cultura do Ponto de Cultura Reis da 
Folia. 
28 Ver nota 23. 
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Figura 11 

 

Folia de Reis do Sr.José Jacinto da Silva Neto nos dias atuais. 

A folia se propaga dentro de um grupo familiar, de geração a geração. No caso 

da Folia de Zé Reis (José Jacinto da Silva Neto), a folia (foto abaixo) tem 

aproximadamente 100 anos de existência, começando pele seu avô, o Sr. José Moreira 

Reis e passando para seu filho Joaquim Nunes da Silva Reis e hoje comandada pelo Sr. 

José Jacinto da Silva Neto (Zé Reis).  

Figura 12 

 

GRUPO:  FOLIA DE REIS DO ZÉ REIS 

Membros da Folia do Zé Reis: 
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NOME TIPO DE INSTRUMENTO VOZ DENTRO DO GRUPO 

José Jacinto da Silva Neto Cavaquinho Embaixador 2ª voz 

Josefa Francisca p. da Silva Bandeireira/ Bandeira 

Helena Nunes da Silva Cantora 1ª voz Cantora 1ª voz 

Baltazar j .Pereira da Silva Banjo Cantor 2ª voz 

José Roberto da Silva Violão Cantor 1ª voz 

Aparecido Donizete da Silva Viola Cantor 2ª voz 

Belchior j. da Silva Palhaço (Bastião) Palhaço (Bastião) 

Belchior j. da Silva Junior Palhaço (Bastião) Palhaço (Bastião) 

Lucas Silveira da Silva Caixa Repique Caixa Repique 

Bianca Nunes da Silva Bumba Bumba 

Fernanda Bento da Silva Pand. M. Lua Pand. M. Lua 
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Áurea Vitória Nunes da Silva Pand. M. Lua Pand. M. Lua 

Monique Silveira da Silva Caixa Repique Caixa Repique 

Maria José da Silva Vídeo Câmera Vídeo Câmera 

Braz Pereira Bispo Violão Violão 

Adriana Nunes da Silva Pand. M. lua Pand. M. lua 

Vanessa Benedita Lelis Pand. M. lua Pand. M. lua 

 

GRUPO: FOLIA DE REIS DA SHIRLEY 

Figura 13 

 

No caso da Folia de Shirley (foto acima), ela foi formada para pagar uma 

promessa da própria Shirley que na época estava doente. O grupo de Folia de Reis da 

Shirley Braz Mosca é uma tradição que vem desde a década de oitenta. Integrantes: 
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NOME TIPO DE INSTRUMENTO VOZ DENTRO DO GRUPO 

Reginaldo Mosca Viola/ Violão Embaixador 

Altair Tameirão Violão/Viola Embaixador 

Luiz Carlos Violão/Viola Embaixador 

Djalma de Paula Violão/ Viola Embaixador 

Carlos Eduardo Cavaquinho Cavaquinho 

Patrícia da Conceição Pandeiro 1ª Voz 

Juliana Alanis Triangulo Triangulo 

Gislene Natali da Conceição Pandeiro Pandeiro 

Sebastião Braz Triangulo Triangulo 

Shirley Aparecida Braz Mosca Bandeira 2ª voz 

Francisco Preto Voz Tipo Voz Tipo 

Reginaldo Mosca Junior Violino 1ª Voz 
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Mario da Silva Caixa Repique Caixa Repique 

Thatiane de Resende Ajudante Ajudante 

Amanda Umar Pio Ajudante Ajudante 

Edvaldo da Conceição Palhaço ( Bastião) Palhaço ( Bastião) 

Daniel Serafim Palhaço ( Bastião) Palhaço ( Bastião) 

Lucas de Resende Braz Mosca Palhaço ( Bastião) Palhaço ( Bastião) 

 

Figura 14 

 

Em 1984, Shirley Braz Mosca começou a sair na folia do Senhor Canastra como 

acompanhante e desde então não parou mais; em 1986, fez uma promessa de sair como 

festeira por sete anos. Hoje, com sua família e amigos que são descendentes de foliões 

passados, continuam levando aos devotos a mensagem da manifestação cultural e 

religiosa dos três Reis Santos. Sua continuidade na folia transparece em seu 

depoimento: 
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“Chamo-me, Shirley Aparecida Braz e vou contar um pouco da minha História 
na Folia de Reis. Sou filha de Folião, do Sr. Joaquim Braz, falecido em 16 de 
Abril de 2008 com 89 anos. Acompanho a Folia de Reis desde meus 6 anos de 
idade, sempre ao lado do meu pai. Quando me casei, com o folião o Sr. 
Reginaldo Mosca, neto do Sr. Agenor de Oliveira que também era folião em 
Diadema, como devota dos Três Reis Magos, mas tudo começou no ano de 
1983, quando tive o meu primeiro filho, o Reginaldo Mosca Junior. Ao nascer 
eu fiquei muito doente, e mesmo doente saia acompanhando a Folia de Reis, foi 
onde eu recebi uma divina graça dos Três Reis Santos e me curei. Em 1984 
comecei a sair com a Folia de Reis, e como Festeira para cumprir uma 
promessa, onde eu sairia por 7 anos em agradecimento a graça recebida. Mais 
graças a Deus e os meus Foliões, cumpri os meus 7 anos de promessa e não 
parei mais de sair como festeira. Hoje toda a minha família, sai e acompanha a 
nossa peregrinação na minha Companhia de Reis Três Reis Magos, inclusive 
meu filho Reginaldo Mosca Junior, que hoje esta com 26 anos é um grande 
folião, é meu braço direito na Folia de Reis da Shirley. Sou muito grata, a Deus 
e aos Três Reis e peço que eles sempre me iluminem meu caminho, e dos meus 
filhos e de todos aqueles que ajudam de coração a Folia de Reis”   

Shirley Aparecida Braz 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ver nota 20 
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4.2 Morfologia do Palhaço Bastião 
 

O bastião é um folião do reisado ou Folia de Reis que se veste de palhaço e usa 

uma espada ou bastão (daí bastião). Em geral, este personagem tem uma função dupla 

que é a de manter a Folia de Reis organizada durante a procissão, e também animar a 

comunidade, com brincadeiras, traquinagens e textos recitados a partir dos textos 

bíblicos. 

Temos também uma função ritual muito clara, pois estas figuras enigmáticas são 

responsáveis pela abertura do rito de entrada da casa dos fiéis, o que o torna um 

sacerdote. 

Sua figura é bem difusa e ambígua, pois ao mesmo tempo em que é uma figura 

profana, com brincadeiras e descomprometimento, é também uma figura sagrada e 

importante para a continuidade do rito. 

Alguns elementos dialogam com a questão da dialética entre o sagrado e o 

profano; o mito conta que o palhaço é quem distraiu os soldados romanos para que 

Jesus pudesse fugir, mas também é uma figura ligada a própria imagem do soldado 

romano e, em muitos casos, usa uma espada como símbolo desta ligação, além de em 

alguns casos ser o próprio Herodes. O bastião, portanto, nunca pode ir à frente da 

bandeira durante a procissão, e é responsável por não deixar a folia se dispersar. 

Estes elementos constituem uma ampla possibilidade de significações, a imagem 

do bastião é polissêmica e plural, assim como a própria imagem do sagrado popular 

brasileiro. 

Esta polissemia implica em uma visão hermenêutica que possibilite uma 

ampliação do olhar mais leigo, mas também precisamos olhar para esta manifestação 

como uma modalidade de ser do homem, em que esta figura representa uma dialética 

muito ambígua do sagrado e profano, assim como a sua presença corporal representa 

muitas símbolos, concomitantemente. Há nele uma incoerência coerente, uma dança de 

oposições, uma oposição ontológica de sua presença performada. O bastião é uma 

caricatura irônica e bufona do poder do Estado.  
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Aqui é entendido como simbolização do real, pois nas mãos do bastião um 

pedaço de pau se torna espada. Sua máscara é sua verdadeira face, e vimos em muitas 

delas imagens demoníacas, couros e adornos. Portanto, mais que uma imagem estática, 

existe um ser que se move e que seu gesto é o que dá sentido as suas ações. Aqui vemos 

também um processo dialético entre o sagrado e o profano, pois o gesto de andar 

cotidiano, aqui é revestido de sentido, é um andar que distrai e que procura (por Jesus).  

A fala também é performada, pois durante o rito de entrada, as orações se 

tornam ações que realizam a abertura do rito de passagem para o ambiente da casa do 

fiel.  

O gesto e a fala estão investidos de um sentido ritual e não são mais profanos, 

mas sagrados. Esta dialética do gesto é muito rica e nos serve como chave para 

compreender como este folião ajuda na manifestação do sagrado com sua presença 

performada.  

O que chamamos de um topos sagrado (espaço/tempo sagrado) é possível graças 

a uma relação intrínseca entre a tradição, ou seja, a expectativa da comunidade que 

conhece a vida do Cristo e a viagem dos Reis Magos, e a performatividade, como 

presentificação do momento sagrado durante a manifestação que vem à tona pelo gesto 

simbólico do folião, e principalmente pelo estado de bastião. 

Este gesto é fundador de um mundo interior do mundo cotidiano, um mundo 

entre mundos. É um processo dialético, e como vimos anteriormente há circularidade 

entre a tradição e as influências exteriores que vão se anexando à procissão.  

 A procissão sempre se inicia na casa do mestre, e representa a chegada dos três 

reis magos a Belém. Inicia-se sempre na meia-noite de 24 para 25 de dezembro, e 

permanece em cortejo até 6 de janeiro. Jaime Ferreira Mendes, colaborador da Folia de 

Vila Nogueira, relata a mitologia:  

Entre cem pessoas, vinte conhecem Folia de Reis no estado de São Paulo. Já 
em Minas as pessoas tem um conhecimento maior. No Nordeste e no Sul existe 
também. A saída é dia 25 à meia-noite, e a chegada é dia 6 de janeiro que é dia 
de Santos Reis. O significado da Folia é que na época em que Jesus ia nascer o 
rei Herodes mandou matar todas as crianças, e, para despistar as tropas do rei, 
o povo formou uma Folia com palhaço, etc., e foram levando eles (os soldados) 
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para um caminho, enquanto Jesus e seus pais, Maria e José, seguiam outra 
direção.30  

 A Folia de Reis é guiada por uma bandeira – símbolo muito importante para a 

Folia – com a imagem dos três reis, que vai abrindo o caminho durante a procissão. A 

bandeira, utilizada também para fazer pedidos aos Santos Reis, dando-se um laço nos 

seus enfeites, é “passada” dentro de um grupo familiar, de geração a geração.  

 Quando em procissão, os foliões só podem entrar numa casa se o dono “aceitar a 

bandeira”. Assim que chegam a uma casa, começam a cantar versos que pedem licença 

para entrar: 

“Ò de casa, nobre gente, 

Escutai e ouvireis: 

Lá das bandas do Oriente 

É chegado os três reis “31 

 

 Assim que é aceita a chegada da Folia, a bandeira é entregue ao dono da 

residência, que cuida para que ela seja guardada em um cômodo seguro. Logo depois, 

guiados pelo mestre, os foliões iniciam um conjunto de orações, e então se pode iniciar 

a festa, com comida, bebida e canções, muitas vezes improvisadas como repentes, e que 

recontam a saga de Jesus: 

A folia o seguiu, cantando sempre. A bandeira foi passada às mãos da 
esposa que foi com ela a cada um dos cômodos, procurando, em cada 
um deles, acenar com o símbolo dos Reis, que foi de novo trazido à sala 
e colocado sobre o altar por cima de duas velas acesas, de seis ou sete 
imagens de santos – entre os quais nenhuma é de ‘santos reis’ (na 
verdade um tipo desconhecido de santo em imagem), e de alguns outros 
objetos rústicos de devoção, como pequeninas TVs de plástico com o 
retrato de Nossa Senhora da Aparecida no vídeo. (Brandão, 1981, pg. 
22) 

 No caso do morador ser devoto de Santos Reis, a Folia deve esperar que o 

bastião adentre a residência, previamente preparada com três correntes na entrada, e 

                                                           
30 Ver complemento das entrevistas nos artigos: O reisado e o espaço Performático. Figueiredo, William. 
Revista Laboratório de Poéticas 2007.  Posteriormente este artigo foi publicado ampliado sobre o titulo de 
“Da antropologia teatral à Etnocenologia – Princípios que retornam. Contribuições para as Ciências da 
Religião”.  Repertório, Salvador, nº 17, p.143-155, 2011.2. 
31 Conforme o Dicionário de Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, o Dia Reis marca, especialmente 
no Nordeste, o final do período de  Natal. 
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inicie um conjunto de manobras para “alegrar o dono da casa” com rimas e 

traquinagens. Caso o dono se alegre, o palhaço pode passar pela primeira corrente, e 

assim, sucessivamente pelas outras duas. A seguir, o palhaço faz uma série de orações 

diante do presépio – não podendo, com isso, usar sua máscara durante todo o período de 

permanência na casa –, e logo após libera a entrada dos foliões. 

 O bastião porta uma máscara que representa os Reis Magos, feita de materiais 

variados, como veludo ou, tradicionalmente, pele de animais. Na folia de Zé Reis, os 

palhaços também portam coroas e trazem um espelho colado à mascara, na altura da 

testa, cuja função é espantar os maus-espíritos. Como nos conta Zé Reis, “são três 

palhaços ou mais, vão caminhando ao lado e atrás da Folia para ninguém interromper 

os foliões e entrar sem estar preparado e interromper”.  

 O bastião é também performer de várias danças, por exemplo, o corta-jaca, em 

que ele se movimenta com o bastão como se fosse atacar alguém, enquanto vai 

curvando as pernas até aproximar do chão a parte anterior dos joelhos. “São danças 

muito difíceis, e as pessoas têm que pagar uma esmola para os palhaços pelas 

gracinhas que eles fazem. Eles também têm que aprender muitas rimas para falar na 

hora da Folia”32, acrescenta Zé Reis. São movimentos que dependem de um equilíbrio 

extracotidiano e a presença de um corpo decidido. As ações são repletas de elementos 

do cotidiano que são revestidos de um ar de solenidade e também de blasfêmia: 

Terminada a primeira cantoria o palhaço parece interromper o grupo e 
se coloca frente a frente com o dono da casa. Ele estabelece então um 
diálogo jocoso de trocas de frases de intercâmbio de bens. Para ganhar 
alguma coisa, em geral dinheiro, o palhaço se oferece para “dançar um 
lundu” ao som da sanfona ele faz uma alegre coreografia, abraçado com 
o grande facão de madeira que traz consigo. Em alguns giros, durante a 
cantoria, ele corre atrás de cachorro e finge assustar crianças. (Brandão, 
1977 pg. 23)33 

 A procissão dura dias. Muitas vezes os foliões não têm como atender todas as 

casas que pedem para recebê-los, tamanha a quantidade de residências a serem 

visitadas. Mesmo quando a Folia caminha na cidade, pode-se notar como o ambiente 

sofre transformações, e não só pelo aspecto festivo dessa manifestação que, por vezes, 

                                                           
32 Gravação do acervo do Ponto de Cultura 
33 Lundu é uma das principais raízes da música brasileira. Sua origem vem das matrizes africanas e é 
muito comum entre os foliões da cultura popular, principalmente os bastiões. Referência ver bibliografia. 
Cupertino, Kátia. 2006. 
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parece um rito pagão. É nisso que reside sua principal característica: como criadora de 

um topos sagrado, extracotidiano, ativador dos arquétipos que permeiam nosso 

imaginário, a Folia representa uma manifestação de origem muito primitiva, de 

reatualização do mundo sagrado.  

 A Folia de Reis exemplifica esse olhar de reatualização da realidade que 

pertence a categorias ausentes no mundo profano. Para acessarmos essa realidade 

extracotidiana é necessário que nos abandonemos à deriva, que estejamos presentes sem 

procurar racionalizar a manifestação de algo que possa nos aparecer ou parecer. 

Como vemos no relato de Brandão: 

Quem tinha o que dar, já deu e a folia emenda quadras de cantoria em 
que pede de volta a bandeira, ‘a nossa guia’: 

E faça o favor da bandeira 

E faça o sinal da cruz 

Ela é a nossa guia 

Pra visita de Jesus. 

O dono beija a bandeira e alguns dos seus beijam também. Ele a 
devolve a um dos foliões. Os instrumentos de corda inventam um 
último floreado para encerrar a cantoria. Os dois bastiões guardam em 
sacolas de pano o dinheiro reunido ali. As pessoas se despedem, os da 
casa acenam, alguns meninos correm atrás dos foliões que se afastam 
em busca de uma outra casa. (Brandão, 1981, p. 25) 

  

 Assim, pode-se notar com clareza na Folia de Reis um momento de magia 

quando o performer e o “público” presente se elevam para um espaço-tempo 

extracotidiano, renovador, não-estabelecido, estado de transe, no qual, através da 

intervenção do performer, do seu olhar ou toque, de uma escolha por ele definida, um 

objeto ou lugar representifica-se e se inaugura - na presença dicotômica de um 

intérprete que desce ao nível da experiência da vida.  

 Lembramos que os foliões não estão realizando nenhum mero “espetáculo 

folclórico”, mas sim um rito de extrema importância e profundidade em suas vidas.  

A experiência do estado de bastião é de pura perfomatividade. Tudo ganha novo 

sentido. O corpo está inteiro e, como dissemos, mesmo parado o corpo permanece em 
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estado de prontidão, pronto para “dar um bote” em alguém que passa. É um corpo que 

trabalha o equilíbrio extracotidiano; possivelmente, se os foliões fizessem muitos dos 

movimentos que executam durante a performance do bastião no dia-a-dia, não saberiam 

como fazer. Pode-se demonstrar um movimento, mas não tem o mesmo tonus, a mesma 

mobilidade e a mesma qualidade e sofisticação. 

Realmente há algo que se integra a atitude do corpo cotidiano. E essa vivência 

direta do participante do ritual é fundamentalmente uma forma de ser-no-mundo que 

não pode ser trocada por qualquer outra manifestação menos contundente. A re-

presentificação ocorre pelo fato das pessoas estarem integralmente envolvidas por uma 

presença em tempo real, e não ficcional. 

 Para um performer, o local em que ele se encontra deve ser um espaço renovado 

que se instaura magicamente, toma uma nova cor; seu tempo se dilata e cria a impressão 

de que alguns minutos podem durar uma eternidade. Essa constatação vai identificar o 

espaço performático como uma experiência que se dá no campo mítico, onde o espaço-

tempo do qual o “público” participa é fluido, flexível e dinâmico, diferenciado do 

campo estético, onde a representação é mais delimitada e formatada. 
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5. Mimese III: O mundo prévio e o mundo da ficção na renovação do sentido e da 
vida 
 

 A mimese III trata do mundo do texto e de como é recebido pelo leitor. Nos 

nossos termos, leitor é quem recebe o cortejo da Folia de Reis. Entre os fiéis, pessoas 

que pagam suas promessas, muitos irão participar da Folia de Reis. Outros somente 

pagam o ex-voto. Pode ser uma quantia em dinheiro, instrumentos novos para o grupo, 

comida e estadia durante o cortejo. Enfim, são estas pessoas que aqui são os leitores: 

 

diria que mímesis III marca a intersecção entre o mundo do 
texto e o mundo do ouvinte ou do leitor. A intersecção, 
portanto, entre o mundo configurado pelo poema e o mundo no 
qual a ação efetiva se desdobra e desdobra sua temporalidade 
específica (Ricoeur, 2010, p. 123) 

 

 O horizonte de cada um é este mundo prévio. O mundo do catolicismo popular, 

onde milagres podem ocorrer em medida com a fé empregada na adoração do seu objeto 

de devoção. De qualquer maneira, o significado que cada um encontra na devoção aos 

“Santos Reis” é único e intransferível, mas constitui uma base no grupo: 

 

Completar uma teoria da escritura por uma teoria da leitura constitui 
apenas o primeiro passo na trilha da mímesis III. Uma estética da 
recepção não pode incluir o problema da comunicação sem incluir 
também o da referência. O que é comunicado é, em ultima instância, 
para além do sentido de uma obra, o mundo que ela projeta e que 
constitui horizonte. Neste sentido, o ouvinte ou leitor o recebem de 
acordo com sua própria capacidade de acolhimento que, também ela, se 
define por uma situação ao mesmo tempo limitada e aberta para um 
horizonte de mundo. (Ricoeur, 2010, p. 132)   

 

Ricoeur, em sua obra, tem uma preocupação com o texto escrito, com a tradição 

literária. Assim como ele, faremos o movimento da tríplice mimese, mas por outro lado, 

tratamos aqui da oralidade e do corpo. Distantes do texto escrito.  

A partir desta leitura, podemos avançar. Quando falamos de leitor, falamos das 

pessoas que assistem aos cortejos. É a audiência do fenômeno. Sabemos que muitos não 

são alfabetizados, enquanto que outros leem bem. Mas, a questão é que este mundo não 

é dos letrados, é da comunidade que está vivenciando de forma mais imanente a 

experiência de assistir uma Folia de Reis. 
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Existe um mundo prévio e existe um mundo da obra. Agora estamos entrando no 

mundo do leitor. A obra projeta um mundo para este leitor, mas o mundo base da obra é 

o mundo prévio. Em contato com a obra, o leitor tem, então, que recriar o mundo do 

cotidiano. E este contato com o cotidiano após a audiência é que interessa para nossa 

pesquisa, pois, assim que o fiel passa pela experiência de assistir a Folia de Reis, ele 

tem que renegociar, ou então afirmar a realidade que ele vive.  

Em muitos momentos, em contato com as folias, os foliões relatam experiências 

de bênçãos recebidas. E não há como fugir do fato de que, agora, estas experiências 

dizem muito mais do que qualquer outra atitude que o cotidiano possa lhes mostrar. Ou 

melhor, se alguma coisa de impressionante acontecer, é porque são devotos, e não seria 

diferente. 

Em muitos momentos da gravação da entrevista com o Senhor Zé Reis, podemos 

ver como ele relata momentos em que sofreu acidentes de trabalho, por exemplo, ou 

cirurgias etc. Mas, ele pensa que sempre se saiu bem, por ser devoto dos “Santos Reis”. 

 

5.1 Eficácia dos Símbolos e sua Recepção 

  

 Neste ambiente é que surge a Folia de Reis, como uma prática híbrida: ao 

mesmo tempo em que é cristã, tem muito de magia popular, esoterismo, curandeirismo 

e outras práticas populares que são regidas por um universo não cristão, mas que se 

tornou prática diária do cristianismo: 

  

A partir do século VI, o catolicismo é a religião oficial do reino 
visigótico, cujos reis e conhecem a autoridade dos Concílios. A Igreja, 
triunfante no aspecto temporal, se esforça por afiançar o domínio 
espiritual, indicando aos fiéis a necessidade de rejeitar tudo o que 
estivesse em contradição com os cânones estabelecidos. Mas os velhos 
deuses familiares ainda vivem no imaginário popular, especialmente nas 
regiões do Norte da Península que aceitam o Evangelho com certa 
dificuldade. Perante esta realidade, nas situações em que a natureza dos 
ritos pagãos o permite, estes são santificados e incorporados ao 
cristianismo oficial. Porém, quando a incompatibilidade com a 
ortodoxia é evidente, as divindades pagãs, tão caras aos camponeses, 
ficam reduzidas à condição de demônios e seu culto e rituais a práticas 
mágicas. Existe, pois, uma contradição entre o culto oficial controlado 
pela autoridade eclesiástica, e a vida privada onde as velhas crenças 
continuam enraizadas. (Jayo, 1998, p. 10) 
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Vemos alguns fiéis que buscam nesta religiosidade popular o seu compromisso 

com o sagrado e, mesmo que sejam católicos fiéis, estão sempre interessados nas 

promessas, nas graças que irão alcançar. Vejamos um exemplo de simpatia que é muito 

comum entre os fiéis de Folias de Reis, a encontramos publicada num site de uma rede 

de supermercado do Rio Grande do Sul: 

Simpatia das romãs  

No dia de Reis, coloque três caroços de romã dentro da carteira para ter 
dinheiro durante o Ano Novo. No Dia de Reis, dia 6 de janeiro, pegar 
uma romã e retirar 9 sementes pedindo aos 3 Reis Magos, Baltasar, 
Belchior e Gaspar que nesse ano que se inicia você tenha muita saúde, 
amor, paz, dinheiro.  Depois pegue 3 das nove sementes e guarde num 
saquinho, papel, o que der. Essas sementes ficarão dentro da carteira 
para nunca faltar dinheiro. As outras 3 você engole e as últimas três que 
sobraram você joga pra trás fazendo o pedido que desejar. É infalível. 
Você pode não ficar rico, mas na sua carteira vai ter sempre algum 
dinheiro.34 

Entendemos que estes fazeres são muito importantes, se pensarmos que os 

símbolos tem a característica de serem realmente eficazes. A eficácia do sagrado, como 

vimos em outros momentos, caracteriza a Folia de Reis. 

Os fiéis buscam cura, bom emprego, felicidade no amor, entre outras coisas, e 

não veem o cortejo como um teatro. Na verdade eles estão juntamente com os foliões 

revivendo o nascimento de Jesus e, com isso, buscando a realização pessoal. 

Para entendermos como que essas performances causam toda esta reflexão, não 

podemos nos furtar a observar um tema que foi levantado por Richard Schechner; esse 

pesquisador entende que há uma diferença marcante entre as performances rituais e as 

artísticas. Esta diferença está na ênfase que é dada a uma motivação específica. 

Schechner, neste sentido, aponta então para a diferenciação entre a “Eficácia” e o 

“Entretenimento”. (Schechner, 2008, p. 130).  

Ambos estão presentes em todas as performances, mas, dependendo da função 

de cada uma das performances, podemos dizer que tendem para o espetáculo, ou para o 

ritual. A polaridade básica é então entre eficácia e entretenimento, e não entre teatro e 

ritual. Esta definição nos ajuda a compreender porque as performances têm este poder 

de transformação, pois a performance que está no cerne destas manifestações depende 

                                                           
34 http://www.caitasupermercados.com.br/site/?page_id=4351 (Visita em Agosto de 2012) 

http://www.caitasupermercados.com.br/site/?page_id=4351
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das circunstâncias dadas. Quando uma performance propõe uma transformação, ela está 

ligada à eficácia, à motivação de resultados, não de diversão. 

No caso da diversão ser a prioridade de uma performance específica, por 

exemplo, quando vemos a apresentação do teatro de Bali (teatro ritual da ilha de Bali), 

estamos vendo uma representação folclórica do rito que em sua originalidade é fruto de 

uma complexa realização de constituição do tempo sagrado. Mas fora deste contexto, 

esse rito passa a ser um objeto de apreciação estética, pura e simplesmente. Isso ocorre 

quando os grupos vêm para o ocidente apresentar a sua cultura. 

Schechner alerta para a compreensão da não separação total entre ambos, pois 

mesmo na Broadway temos os bastidores das apresentações, a relação dos indivíduos 

com as apresentações, a sua saída de casa, as estruturas sociais, econômicas etc. Assim 

como não podemos perder de vista que há uma grande beleza e uma preocupação com o 

belo que está irremediavelmente presente nos ritos. (Schechner, 2008, p. 131). 

Schechner nos apresenta um conjunto de relações que achamos importantes 

tratar aqui neste momento, em uma tabela que vamos decompor, ele apresenta muitos 

elementos que tratamos até agora.  

São oposições que representam a presença da eficácia/entretenimento:  

 

• Resultado/diversão,  

• Tempo simbólico/ ênfase no agora,  

• Ligação com “um outro” ausente/ligação com os presentes,  

• Performer em possessão ou transe/ Performer sabe o que está fazendo,  

• O público participa/ o público assiste,  

• O público acredita/ o público aprecia,  

• Criticismo desencorajado/ criticismo floresce,  

• Criatividade coletiva/criatividade individual.  

 

Em todos os casos podemos, sem muitas preocupações, lembrar muitos 

exemplos dados até aqui. Pois estamos falando de elementos que são constituintes 

destas performances, o tempo, os símbolos, o transe etc. (Schechner, 2008, p. 130). 

Estas definições nos ajudam a compreender como os símbolos, mais que meros 

elementos linguísticos, são de extrema importância para a transformação dos sujeitos da 

performance. A transformação das identidades e o novo status social que estes artistas 
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alcançam são fruto desta eficácia. Assim como podemos falar do trabalho dos indígenas, 

ou das religiões africanas, em que a performance visa a eficácia, seja a cura ou uma 

feitiçaria, estas performances garantem que o ato de magia se torne eficaz e verdadeiro. 

A eficácia que podemos observar destes símbolos é real para quem acredita e crê em 

suas potencialidades transformadoras. 

 

Schechner fala de uma atualidade primeira e uma atualidade segunda para 

exemplificar este processo de transformação. A realidade é a mesma, mas a atualidade é 

outra. Não é mais como era anteriormente, pois sofreu uma modificação do tipo, 

espaço-temporal, que garante uma nova revalidação do mundo. (Schechner, 2008, 

p.157). 

Ao constituir mundo, este homem também constitui a cultura. E como vimos no 

início deste capítulo, a luta pela cultura é a luta pela vida, pois ao darmos a devida 

atenção a estes símbolos ancestrais, iremos dar nova perspectivas ao mundo, ao nosso 

modo de ser, como afirma Eliade. 

A experiência coletiva liminar dos símbolos é a que garante esta força de 

transformação social, portanto não podemos falar de uma experiência individual, mas de 

uma intencionalidade social comunitária. Sendo assim, as performances têm um 

trabalho muito longo pela frente, que é a função de ressignificar a realidade, uma função 

que o homem moderno perdeu quando secularizou o mundo.  

As performances, por estarem inseridas em contextos de eficácia, em estados de 

liminaridade e sem os tabus que regulariam a contundência destas experiências, geram 

uma vivência humana dos símbolos coletivos inimagináveis, ilimitadas, como afirma 

Turner. Esta possibilidade de mudança é fundamental para pensar o homem de hoje e 

como as identidades podem ser repensadas a partir de uma análise mais aprofundada 

dos símbolos.  

Podemos ver imediatamente que esta possibilidade de verdade e crença na força 

dos símbolos é uma nova possibilidade de conhecimento. Se nos atentarmos a estas 

questões com mais carinho, observando que se tratam de algo mais do que uma simples 

apresentação artística, poderemos ver a potencialidade, os fluxos de energia que fluem 

destas performances. Sua eficácia é a possibilidade de repensar o homem atual.  
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5.2 Promessa, oração, graça, benção: o tema da reconciliação e da totalidade 

 
“O corpo é o elemento central da Performance, por ele e nele existe. Em 
primeiro plano, ele é o lugar onde uma memória ancestral foi depositada 
e no qual espera o tempo oportuno de se manifestar. Não se trata de 
uma rememoração de um momento histórico específico, mas dum 
tempo que remonta à unidade primordial do cosmos. É antes de tudo 
nostalgia, não do passado remoto, mas de um integração com a 
totalidade das coisas, que não pode ser localizada no eixo do tempo 
histórico.”   

                                           Antonio Wellington de Oliveira Junior 
 

Diante de tudo que vimos até o momento, é muito importante entendermos como 

este processo do gesto, do símbolo, da tradição da totalidade se intercruza e determina o 

nascimento da Folia de Reis, e estes elementos são importantes para compreendermos o 

fenômeno e é fato que estes símbolos ocorrem no corpo. 

  

 A tradição é fundamental, mas a dialética que vemos entre a promessa e a graça 

é um elemento importante para entendermos como este processo de continuidade é forte 

e não morre, mesmo em um mundo totalmente envolvido numa ideologia científica.  

 

 Mesmo que vá ao medico fazer uma cirurgia, o fiel da folia tende a ir ao mestre 

da mesma forma para pedir uma benção e, mesmo sem ir até a presença de um mediador 

religioso, ele pede a cura através de orações aos Santos Reis e, mais tarde, pode 

participar da folia para pagar pela boa recuperação cirúrgica.  

 Este é um exemplo deste imaginário popular, da religiosidade popular que não 

tem problemas com as diversas abordagens em relação à religiosidade, à ciência da vida 

cotidiana em uma circularidade. Esta religiosidade não é mediada pela instituição, mas 

por uma relação de inovação e transformação: 

 

O Exame horizontal das preces populares brasileiras que coletamos demonstra 
que são milhares de fórmulas abarcando também milhares de circunstâncias e 
situações cotidianas. Consideradas antigas, quem recita as entende como 
orações com a mesma validade das oficiais. No final dessas fórmulas, na 
maioria das vezes, acrescenta-se a obrigação de recitar alguns Pai-nossos ou 
Ave-Marias. Muitas são carregadas de poesia rimada e com ritmos. 
Murmuradas pelos fiéis, as preces populares ignoram os louvores gratuitos, 
desinteressados; sempre pedem algo. (Albuquerque, 2009, pg. 19) 
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 Para além das promessas, as orações, rimas e a musicalidade estão presentes na 

performance dos foliões,  assim como bastião é o catalisador destes textos, das poesias. 

Tudo está ligado a performatividade. Como comenta Brandão, há “uma prece chamada 

folia”. E se esta prece é movimento, a performance, a intencionalidade dos símbolos que 

constituem esta prática de fé, são os gestos: 

 
Acontece que de algum modo a Folia foi folia no passado. E entre um tempo e 
outro, de um a outro domínio de prática, ela oscilou entre a dança profana e o 
rito sagrado. Oscilou entre a mascarada e a solenidade. Oscilou entre a praça, a 
nave das igrejas e os caminhos da roça, do sertão. (BRANDÃO, 2009, p. 142) 

 

 Então não podemos falar de uma totalidade, de uma reconciliação consigo 

mesmo e com a vida, sem passar pelos significados inseridos na consciência, mas 

também no corpo. Esta relação entre a tradição e a performance relaciona os modos de 

ser de cada folião e a leitura da história oral mediada pelo corpo. 

A ideia de coincidentia oppositorum apresentada por Eliade pode nos ajudar a 

compreender esta temática: 

 

Para o historiador das religiões, a coincidentia oppositorum ou mistério da 
totalidade é discernível tanto nos símbolos, nas teorias e crenças referentes á 
realidade última, ao Grund da divindade, quanto nas cosmogonias, que 
explicam a Criação pela fragmentação da Unidade primordial, nos rituais 
orgiásticos que perseguem a inversão dos comportamentos humanos e a 
confusão dos valores, nas técnicas místicas de união dos contrários, nos mitos 
do andrógino e nos ritos de androginização, etc. De maneira geral, pode-se dizer 
que todos esses mitos, ritos e crenças têm como objetivo lembrar aos seres 
humanos que a realidade última, o sagrado, a divindade, ultrapassam suas 
possibilidades de compreensão racional; que o Grund é discernível unicamente 
enquanto mistério e paradoxo; que a perfeição divina não deve ser concebida 
como soma de qualidades e virtudes, mas como liberdade absoluta, que está 
além do Bem e do Mal; que o divino, o absoluto, o transcendente distinguem-se 
qualitativamente do humano, do relativo, do imediato, por que não constituem 
modalidades particulares do ser nem situações contingentes. Resumindo, estes 
mitos, ritos e teorias que implicam a coincidentia oppositorum, ensinam aos 
homens que a melhor via para se apreender Deus ou a realidade última é 
renunciar, mesmo que por alguns instantes, a pensar e imaginar a divindade em 
termos de experiência imediata; tal experiência só poderia perceber fragmentos 
e tensões. (Eliade, 1999, p. 81 e 82). 

 

Percebemos que a integração do sujeito se dá na experiência do jogo, da 

performance que rompe o cotidiano, as regras, os ditames e abre espaço para a 

corporeidade, para o jocoso, para o desregramento e o bufo. 
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 O palhaço, como vimos, é esta representação, a do caótico e da integração dos 

opostos. Ele mostra no jogo e na brincadeira como o divino está presente na 

manifestação da Folia de Reis. 

 

 A doação do corpo como forma de pagamento da graça alcançada é uma forma 

incomum de se realizar como humano. As procissões de joelhos, carregando cruzes, ou 

deixando imagens no tamanho do próprio corpo, são formas de superação dos limites 

oferecidos pelo corpo, pelas normas, em busca de uma totalidade que só pode ser 

alcançada na tentativa de desconstruir o corpo e os hábitos cotidianos. 

 

 Para Brandão a representação da folia é sagrada e profana. Não há como 

entender um sem o outro. A busca por esta totalidade está muito mais na busca de 

integrar o sujeito do que qualquer outra coisa.  

 

 O processo da Mimese II é importante, pois na configuração do mundo, o sujeito 

cria estratégias de reconstrução. No contato direto com a comunidade, estes artistas 

populares podem, através da orientação dos símbolos, encontrar uma forma de conduzir 

o grupo a uma experiência de transcendência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 | P á g i n a  

 

 5.3 “A Transformação” 

 

Analisaremos o relato de uma moça, que se propôs a participar da Folia de Reis como 
bastião pelo período tradicional de 7 anos. Tanto no texto como nas imagens podemos 
observar a relação com a fé:  

 

Eu fiz uma promessa a Santos Reis, vou andar sete anos nesta 
Cia. que eu começo hoje pulando de bastião para meu irmão 
sair da cama. Quando eu fiz a promessa, ele ainda estava 
usando fralda e não conseguia levantar da cama. Hoje ele está 
aqui com a gente. Vou cumprir minha promessa. Santos Reis 
vão me ajudar. 35 

Figura 15 

36 

. 

A partir deste relato vamos procurar estudar os conceitos de Transporte e 

Transformação, que são muito importantes para a constituição do Comportamento 

Restaurado. Em certo sentido o conceito de transporte pode ser associado ao de 

Liminaridade e Comunitas. Poderíamos dizer que durante a apresentação todos são 

levados para outro estado de consciência.  

                                                           
35 Relato de uma participante da Folia de Reis da Divinéia- SBC, durante o I encontro de Folias de Reis 
do Grande ABC. Acervo videográfico do Núcleo Le Hasard – Diadema. 
 
36 Nestas fotos vemos a devota e seu irmão. No dia em que deixou seu testemunho e um ano depois. 
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Os fiéis estão envoltos no mundo simbólico, e depois voltam para a sua vida 

cotidiana. Neste mundo da ficção um pedaço de madeira vira espada, mas há casos, 

como o desta devota, que a participação extrapola a realidade. Ela assumiu um novo 

papel no mundo corrente, ou seja, ela sofre a transformação. 

Este processo ocorre na medida em que o devoto se coloca ao dispor da 

apresentação. Se colaca à deriva, se deixa levar pela apresentação. Entra no mundo da 

ficção: 

assim, como o mundo do texto só é real na medida em que é fictício, da mesma 

forma devemos dizer que a subjetividade do leitor só advém a ela mesma na 

medida em que é colocada em suspenso, irrealizada, potencializada, da mesma 

forma que o mundo manifestado pelo texto. Em outras palavras, se a ficção é 

uma dimensão fundamental da referência do texto, não possui menos uma 

dimensão fundamental da subjetividade do leitor. Só me encontro, como, leitor, 

perdendo-me. A leitura me introduz nas variações imaginativas do ego. A 

metamorfose do mundo, segundo o jogo, também é a metamorfose lúdica do 

ego. (Ricoeur, 1977, p. 59)  

 
 
 Entendemos por que este processo, por vezes pode parecer estranho, pois as 

mudanças que são cobradas da audiência da performance é muitas vezes um pedido de 

transformação do status social, o que nem sempre é fácil de acessar com tranquilidade. 

Em muitos casos estas mudanças vêm juntamente com um comportamento de rejeição 

da performance, pois, como mecanismo de defesa, este ego luta para manter as coisas 

como estão, mas nem sempre consegue manter-se de pé: 

 
 As performances de transformação são claramente evidenciadas em 
ritos de iniciação, cuja finalidade é transformar as pessoas de status ou 
na identidade social para outra. Uma iniciação não só marca uma 
mudança, mas é o próprio meio pelo qual as pessoas podem atingir seus 
novos eus: sem performance, não há mudança.  (SCHECHNER, 2011, 
p. 127) 

Muito importante salientar esta questão no momento. Percebemos que não há 

mudança sem a performance, ela é o próprio veiculo para esta mudança de status. 

Podemos ver que a escolha desta moça ao dedicar sete anos da vida em se tornar bastião 

tem um caráter totalmente diferente. Como vimos em outros casos estudados, ela pode 
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não só ficar os sete anos, mas o resto da vida nesta função de bastião, que é ritualística. 

Podemos ver a importância dessa personagem dentro da procissão, principalmente 

dentro das casas dos devotos, por isso dizemos que o conceito de entretenimento é a 

perfomance vista da estética, enquanto o conceito de eficácia está ligado ao rito ou 

manifestação do comportamento como estrutura do grupo social.  

No primeiro caso, existe uma convenção do que está ocorrendo. No teatro, por 

exemplo, em que tudo é ficção. No outro lado do rito em si, acredita-se que tudo é 

verdadeiro e que vai funcionar para o fim desejado. Nesse sentido, o transporte pode 

ocorrer em ambos os casos, mas a transformação é mais comum no segundo: 

 

 Schechner também chamou atenção para os processos que ele traduziu pelas 
categorias transportation e transformation. O primeiro termo faz referência a 
uma experiência que caracteriza qualquer tipo de evento performático, 
independentemente dele se apresentar aos olhos do observador como “eficácia” 
ou “entretenimento”. Isso sugere que participar de uma performance implica 
deslocar-se para determinado local, estar no ambiente exclusivo ou, então, 
penetrar os espaços reservados, físicos e simbólicos de um “mundo recriado” 
momentaneamente; envolver-se na experiência singular de “ser levado a algum 
lugar”, quando num estado de “transe”, ou o desafio (psicológico) de tornar-se 
“outro” sem deixar de ser a si mesmo, quando da representação cênica de um 
personagem qualquer… Mas se essas experiências dizem respeito quase 
exclusivamente ao performer, outras nos fazem lembrar de modo particular a 
“audiência”. ( SILVA, 2005, p. 35) 

 

Isso nos é muito importante, pois é muito evidente que o público, esteja imerso 

por completo no evento para que este cause um estado de modificação no sujeito ou no 

grupo social.  

O rito só faz sentido se tocar profundamente em cada um dos devotos que 

presenciam a manifestação. Estando no momento de espetáculo organizado, o fiel pode 

sofrer então a transformação: 

 
O processo de transportation consiste em uma experiência temporária que, às 
vezes, também implica um status permanente. Essa experiência Schechner 
denomina de transformation, que se refere ao desdobramento de certos eventos 
performáticos que instituem um novo papel e/ou condição de status para o 
performer na sociedade, bem como propiciam ao ator social, na qualidade de 
performer ou de espectador, desenvolver uma “consciência crítica” de si mesmo 
e do “mundo lá fora” ou da realidade social em que está inserido. Esta é, por 
assim dizer, a distinção que Schechner estabelece entre as categorias 
transportation e transformation, entendidas como processos integrantes do 
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movimento continuum (do ritual ao teatro e vice-versa) que ele define como 
performance. (Da Silva, 2005, p. 35 e 36) 
 

O olhar sobre estas manifestações nos ajuda a compreender como esse processo 

se dá, porque pode haver mais de um transporte. Esta transformação é um ponto 

fundamental que queremos sublinhar no campo da Mimese III. 

 

 Muitos dos fiéis passam a integrar a Folia de Reis, como os músicos e, nesse 

caso, o bastião. Nesse sentido, os participantes, deixam de ser espectadores e passam a 

agir efetivamente na configuração da narrativa. Este ato só é possível pela relação de fé 

e da relação entre a promessa, a benção e a doação do corpo como ex-voto. 

 

 5.4 O retorno ao mundo da vida  

 

 Existe um retorno ou uma circularidade não viciosa que parte de um gesto 

primeiro de doação de sentido, por meio de uma ação de contato com o mundo prévio. 

A configuração é um momento importante de invenção, mas esta criação não sai do 

nada, temos toda a tradição, as faixas como dito por Schechner.  

A partir dos arquivos da cultura os foliões compõem variações desta narrativa 

primeira. No nosso caso, o nascimento de Jesus, partindo da visita dos três reis. Com 

isso, chegamos ao mundo do leitor. A audiência da performance da Folia de Reis, está 

fazendo uma leitura do mundo da ficção.  Vimos, então, que esta leitura provoca muitas 

consequências: 

O acontecimento completo é não só que alguém tome a palavra e se 
dirija a um interlocutor, mas também que tenha a ambição de trazer para 
a linguagem e compartilhar com outrem uma experiência nova. É essa 
experiência que, por sua vez, tem o mundo como horizonte (Ricoeur, 
2010, p. 133) 

 

 Por um lado, assistir a uma performance, seja ela qual for, faz com que a 

audiência seja transportada de um estado cotidiano para uma esfera de atenção especial, 

extracotidiana. Este processo é identificado pelo conceito de transporte. Dentro deste 
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universo dos símbolos o devoto é levado a tomar uma postura ativa: a de participante. E 

ativamente age assumindo a leitura do evento.  

 Por outro lado, o devoto pode simplesmente, após vivenciar a performance, 

continuar sua vida normalmente. Isso é comum, porém em muitos casos há uma 

Transformação. Esta por sua vez é muito mais radical, pede uma nova postura do 

devoto. Em geral este passa a compor a Folia de Reis. 

 Nos casos que vimos até agora, podemos ver pessoas que criaram novas folias 

ou entraram para participar de uma já existente como músicos, carregando a bandeira 

ou, em último caso, como bastião. A performance do bastião é muito importante para 

esta análise, porque, em suas atitudes, podemos encontrar o máximo de elementos 

performáticos. 

 A teatralidade do palhaço é muito rica em todos os aspectos, primeiro pela sua 

presença cênica durante a performance, segundo por ser conceitualmente a figura da 

ambiguidade. Esta ambiguidade é própria da cultura popular. O palhaço é a voz do povo 

e é o rosto do oprimido. 

 Contudo, tivemos a oportunidade de perpassar por muitos aspectos da Folia de 

Reis. Em muitos momentos com um olhar mais descritivo, por outros com um olhar 

mais hermenêutico.  

 Agora resta uma última etapa: a de entender como o mundo prévio e o mundo de 

ficção se unem para formar o mundo da vida. 

 O leitor parte de um mundo prévio para chegar até a performance, portanto tem 

uma pré-concepção do que irá ver. Seja ela a de entender que está ouvindo música, 

vendo gestos de dança ou ouvindo rimas, o que quer dizer que é um texto poético e não 

discursivo. Por outro lado, pode ser um devoto, este que, por sua vez, vê elementos 

poderosos nas imagens, entende as referências e, com isso, participa de forma mais ativa 

da performance.  

 Ao compreender as referências, os devotos entram no mundo da obra de forma 

mais organizada. Eles podem até discernir entre uma folia e outra, podem avaliar a 

qualidade das performances, podem ver que umas tendem para música caipira, outras 
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para a sertaneja, se os versos são bem recitados, ou seja, se são audíveis, se o bastião 

tem dicção, se ele é engraçado, ou ainda se ele é muito quieto e não faz bagunça. 

 Baltazar, bastião da folia do Sr. Zé Reis é bem ativo. Costuma pular em cima das 

pessoas, puxar a barba e dançar muito com elas. Quando veste o figurino, realmente 

assume uma outra persona. Outros palhaços apenas cumprem o papel protocolar de 

fazer parte de uma folia e, normalmente, ficam quietos e sem muita interação com o 

público. 

  Quando estas pessoas estão na vida cotidiana, algo nelas é diferente. Existe uma 

estética da recepção que permite o sujeito a reconstruir a realidade à sua volta. É um 

padrão de vida diferenciado. 

 Mas esta estética da recepção ocorre constantemente com todos nós. Realizamos 

a tríplice mimese o tempo todo, ao dar respostas ao mundo circundante. É um 

mecanismo comum do ser humano. Aqui, por se tratar de uma análise, fica mais clara 

esta divisão entre as etapas da mimese, mas, no dia-a-dia, elas são confusas e 

simultâneas.  

 O mundo da vida é onde tudo ocorre. É o mundo base onde ocorre este 

movimento. E neste lugar é que está o referencial onde tomamos contato para em 

seguida elaborar novamente. 

 O ato de ler o mundo da ficção é um processo que percebemos ser complexo. 

Isso por conta da quantidade de referências que temos que acessar: “o texto é um 

conjunto de instruções que o leitor individual ou o público executam de modo passivo 

ou criativo. O texto só se torna obra na interação entre texto e receptor” (RICOEUR, 

2010, p. 132). 

 No sujeito, isto também acontece, ao tomar contato com o mundo, de fazer o 

trabalho de ler em “primeiridade”, de configurar o que viu e automaticamente refletir 

sobre o que pensou a respeito do ocorrido. E para as manifestações de cultura popular 

também é verdadeiro: 

Os foliões não cantam nunca para si próprios. A todo o momento eles 
contracenam com os moradores e os promesseiros presentes, eles 
também são personagens de um mesmo ritual. Todas as cantorias de 
uma quase interminável sequência que atravessa os 7 dias são dirigidas 
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a pessoas de fora da Folia, mas situadas dentro da cerimônia religiosa 
(Brandão, 1981, p. 38 e 39) 
 

 Neste sentido, o conceito de performance é outro, pois o folião busca pelo 

público.  

Estas discussões estão ainda dentro de um grupo seleto de pesquisadores da cena 

contemporânea. O importante é entendermos em que parâmetros cada teoria está 

inserida, quais são os limites de cada uma e como cada uma se relaciona neste trabalho. 

 O que Ricoeur diz é que precisamos entender o mundo do texto como autônomo, 

assim como o mundo do leitor. Mas o mundo do texto só existe na medida em que o 

leitor completa sua existência. 

 A imagem abaixo, apresentada por Brandão, é muito interessante para análise: 

Figura 16 

37 

 Vemos um ciclo de trocas. Brandão está elaborando sua leitura da Folia de Reis, 

a partir de Marcel Mauss, e buscando uma análise a partir da leitura da Dádiva. Aqui 

vamos nos ater a outros aspectos, mesmo sobre esta imagem nascida desse ambiente 

conceitual, devemos olhar como leitores e completar este texto imagético. 

 O mundo da vida é justamente este movimento de ida e vinda de uma atitude 

hermenêutica. Um ato de leitura do mundo. Podemos dizer que o mundo da vida parte 

de um modo de ser leitor.  

                                                           
37 Brandão, 1981, pg. 48 
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 Nesta imagem podemos ver como em todos os lados existem leituras de uma 

narrativa mítica, aonde Deus chega aos pobres através de várias mediações. Cada um a 

sua maneira busca compreender como recebem as bênçãos que tanto falamos, sejam 

elas materiais ou imateriais. De qualquer maneira, a Folia de Reis responde a uma 

preocupação primeira destas comunidades: comida, saúde, vestimenta, mas sem deixar 

de trazer o belo, o estético, a ética e, por que não, a política. Em uma obra intitulada The 

Future Of the Ritual, Schechner traduz bem o tema em questão: 

O futuro do ritual é o encontro contínuo entre a imaginação e a memória 
traduzido em atos factíveis do corpo. Rituais conservadores podem 
limitar os seres humanos o suficiente para evitar nossa extinção, 
enquanto o seu núcleo criativo exige que a magmática vida humana - 
social, individual, talvez até mesmo biológica - continue mudando. 
(Schechner, 1995, p. 263) 

 

  Este é, talvez, o retorno para o mundo da vida. 

 Neste trecho, que poderia ser um resumo deste trabalho, encontramos a essência 

do que poderíamos chamar de um retorno, porque durante todo o tempo vemos este 

movimento entre a imaginação, a memória, o corpo e, também, a questão da 

conservação, tanto no ponto de vista de algumas normas que são passadas pelas 

manifestações da cultura popular e que têm como função a manutenção do status quo – 

quanto na imagem proposta por Brandão - mas também há espaço de inovação de 

criação.   
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6. Considerações finais 
 

Encontramos entre as Folias de Reis que observamos muitos elementos e muitos 

significados. Os símbolos, como vimos, são elementos catalisadores de força 

ontológica, ou seja, um bom símbolo remonta a ancestralidade do homem. E a maior 

força está na intencionalidade coletiva e na possibilidade que o símbolo tem de afetar 

não somente um único indivíduo, mas todo um grupo.  

Vimos nas folias um multiverso, inúmeros mundos que se intercruzam e são 

repletos de significado para a comunidade, sendo que estas significações são 

fundamentais para a continuidade do grupo. Ao se associar a Folia de Reis os membros 

da comunidade passam a interagir em um mundo novo, com uma anatomia totalmente 

diversa da realidade cotidiana, e, neste mundo, ocorrem milagres. No ponto de vista 

destes fiéis, existe um mundo de descobertas e de novas cores que conduzem suas vidas 

para um momento de plenitude e totalidade. 

O que realmente existe é um elemento ontológico. O homem ainda vive, mesmo 

que subterraneamente, os mitos primordiais, ou seja, o seu primeiro contato com a 

significação do tempo e do espaço. Por isso, a constituição de um tempo/espaço sagrado 

parte do rememorar estes momentos iniciais que constituíram a humanidade. Em 

verdade, o homem ainda usa o mesmo processo de constituição de mundo para viver os 

dias atuais, mas, como muito do que vemos está codificado, não há mais um “espanto”, 

como havia nas origens.  

Contra esta atitude natural, a fenomenologia nos ensina a olhar de forma 

suspeita. Ela ensina a suspender o juízo e a buscar pela a essência de cada fenômeno 

que nos é revelado. A fenomenologia, juntamente com a teoria da performance, cria 

uma base teórica que dialoga e conduz nossa reflexão para o entendimento destas 

origens existenciais. 

Por isso podemos dizer que uma epifania é algo que movimenta uma cultura 

inteira, constrói cidades e estabelece pactos entre grupos sociais, pois é um elemento 

intencional que aparece de forma estranha, excepcional e cria uma aura totalmente 

diferente de um gesto cotidiano. 
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Neste aspecto observamos as manifestações como a performance do bastião e a 

encenação da Folia de Reis como um todo, vemos um momento excepcional que está 

num registro de intensidade da atenção que submete a audiência a um estado de 

consciência diferenciado. Este momento então garante ao participante da manifestação  

poder absorver os gestos simbólicos e, com isso, ser levado ao mais profundo do seu 

interior e a encarar o aspecto ontológico de si mesmo. 

Diante desta convicção, podemos afirmar que o gesto ritual é “soteriológico”, ou 

seja, tem o poder de reconstituir o mundo dos participantes. Isso se intensifica no caso 

do fiel, porque este está intrinsecamente ligado ao símbolo. Este por sua vez tem uma 

recepção muito mais profunda, pois conhece os gestos de cada momento da 

performance. 

Eliade mostra que o gesto tem o poder de resgatar a memória perdida e de 

restituir a origem por um ato mágico. É uma cura.  

Analisamos como é a performance do bastião e vimos como cada gesto, cada 

palavra  está repleta de símbolos sagrados. Estes símbolos vêm à vida a partir da 

performance do folião. 

Este gesto parte de um primeiro instinto de teatralidade do homem que, a partir 

de uma imitação de ações, constitui seu mundo e dá sentido para cada momento de seu 

ato. 

Para esta entrada no mundo dos símbolos, da teatralidade e da soteriologia, 

apropriamo-nos da hermenêutica de Paul Ricoeur, que ofereceu um caminho 

metodológico com a Triplice Mímese, a nos conduzir na construção dos modelos que 

confluíram para um estudo comparado com o conceito de comportamento restaurado, 

ou performance.  

Schechner propõe que este momento entre o rito e uma encenação são elementos 

da performance. São ambos os elementos que compõem o comportamento performático. 

Existe entre uma encenação folclórica e uma experiência de fé elementos que são 

congêneres, que podem tender a elementos de juízo estéticos, de entretenimento ou 

elementos de mudança social, ou seja, eficácia, em muitos casos em que as folias 

cantam em eventos culturais.  
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Porém pode aparecer no meio da audiência um fiel. Nestes casos o rito se torna 

diferente, se constitui uma nova ordem e ela é ligada à eficácia, porque nesse instante o 

que o fiel quer é de caráter ontológico. 

Portanto, entre a eficácia e o entretenimento existe uma linha tênue. Toda e 

qualquer performance, tanto a que tende ao entretenimento como o que tende à eficácia, 

levam a audiência a um estado alterado de consciência, a um momento extracotidiano.  

A audiência é transportada para um ambiente simbólico. Este é o que Victor 

Tuner chama de Liminaridade. Mas, independente do transporte, pode ocorrer 

performances que desencadeiam transformações permanentes. São os elementos dos 

dramas sociais os quais tanto fala Turner. 

Juntamente com Eliade, Schechner propõe que todo e qualquer gesto 

“performado” tende às origens. É um comportamento restaurado, na medida em que 

sempre, de uma forma ou de outra, depende de um treinamento ou de uma tradição. 

Portanto, a performance do bastião está ligada a esse elemento de restituição de um 

gesto inaugural. 

No caso da promessa ou do pedido ao poder simbólico dos “Santos Reis”, cada 

folião estabelece uma rede de significado que tem um valor novo: o de constituir um 

novo mundo. Diante da doença, da tristeza ou do devir angustiante da vida, a promessa 

de uma vida renovada está presente em cada instante de cada performance. Há, portanto, 

em muitos casos, mais de um transporte. Com isso, há uma transformação da existência. 

Vemos como uma seguidora de “Santos Reis” se determina a fazer o bastião por 

sete anos, acreditando na melhora do irmão acidentado. Mais importante do que o 

próprio restabelecimento do irmão, a seguidora está diante de um momento único: ela 

está “performando” sua fé, se determinando como bastião por sete anos. E, com isso, 

recriando o mundo circundante e restabelecendo uma nova ordem existencial. 

Assim como seguem os mestres, que são depositórios destas tradições, existe, 

portanto, um processo de renovação do mundo a partir da tradição. Muitas vidas são 

modificadas, são restabelecidos ritmos sociais diferentes e um novo mundo nasce da 

antiga tradição. Portanto, a rememoração que cada performance instaura cria um novo 

mundo.  
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Uma relação dialética entre a tradição e a atualização do mundo pelo gesto 

fundador, mostra que a performance restabelece um estado extracotidiano e que ao fazê-

lo, desvela símbolos que são de grande transformação ontológica.    

O limite entre a tradição e a renovação passa pela performance e esta, por sua 

vez, traz novos parâmetros para a vida social.  

 

As manifestações da cultura popular estão aí há séculos para garantir e preservar 

a constituição do mundo. Elas são mananciais de símbolos repletos de cultura ancestral. 

O gesto produzido in illo tempore está novamente presente em cada gesto atual do 

bastião. Por um comportamento restaurado, por um rememorar a tradição a partir do ato 

intencional, o folião cria nova ordem.  

O gesto desse momento é o gesto que salva o homem de um estado de 

passividade. A performance libera símbolos que constituem um mundo sagrado e este 

gesto intencional doa sentido à vida. E só é possível esse jogo graças à capacidade 

humana de dar significados ao mundo e aos muitos mundos que povoam a nossa base 

existencial.  
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