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RESUMO 
 
 
 
 

A Pesquisa mostra o reisado da Chapada Diamantina Piatãense como uma manifestação 
cultural da roça. Pergunto em que sentido ser da roça é o que faz do reisado de Piatã/Abaíra 
uma manifestação cultural, continuada a partir de reconfigurações e hibridizações dos saberes 
da tradição. Longe de estereótipos ou de olhares depreciativos incorporados por muitos que 
elegem o morador da roça como o indivíduo desprovido de um saber tido como erudito, uso a 
categoria da roça para me referir ao reisado de Piatã e Abaíra. Neste sentido, reporto-me a um 
conjunto de práticas e representações do universo rural que se expressam nos ternos. Assim, 
busco inicialmente entender o folguedo a partir de uma perspectiva sócio-histórico-cultural, o 
qual observa as contribuições multi-étnicas advindas do processo de colonização da Chapada 
Diamantina. Trata-se ainda de um Projeto que vem acrescentar elementos originais para a 
compreensão das práticas de manifestações culturais na Chapada Diamantina, através de uma 
discussão sobre a própria caracterização de manifestação cultural a fim de identificar 
singularidades desta prática lúdica e religiosa. A Dissertação acrescenta, também, elementos 
para a compreensão da dinâmica rural na micro-região. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Reisado; Cultura – aspectos sociais; Tradições; Chapada Diamantina (BA); 
Piatã. 
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ABSTRACT 
 

 
 
This research shows the reisado—a traditional festival of Medieval Portuguese origin—in 
Piatã’s Chapada Diamantina as a manifestation of rural agriculturalist culture. Specifically, I 
ask in what ways being a rural agriculturalist is what defines the reisado from Piatã or Abaíra 
as a cultural manifestation, continuing from reconfigurations and hybridizations of traditional 
knowledge. Far from stereotypes or from depreciative viewpoints taken by many that see the 
rural agriculturalist as a destitute individual with only erudite knowledge, I use the category 
rural agriculturalist to refer to the reisado from Piatã and Abaíra. In this way, I report on a 
group of rural practices and representations that are expressed in ternos de Reis. I start by 
attempting to understand the popular traditional game from a social, historical, and cultural 
perspective, which considers the multiethnic contributions made through the process of the 
colonization of Chapada Diamantina. This research is thus intended to contribute new 
elements to understanding cultural practices in Chapada Diamantina through a discussion of 
the characterization of those cultural manifestations with the purpose of identifying 
singularities of this both religious and playful practice. This dissertation also contributes to 
understanding rural dynamics in micro regions. 
 
 
 
 
Keywords: Reisado; Culture - Social aspects; Traditions; Chapada Diamantina (BA); Piatã. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

O presente trabalho teve início em 2003, na Faculdade de História da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), período em que eu buscava algum objeto de estudo a 

desenvolver na disciplina Trabalho Monográfico Orientado. Na ocasião, ao assistir o vídeo-

documentário Bahia Singular e Plural – Folia de Negros – Festas de Reis produzido pelo 

Instituto de Radiodifusão da Bahia (IRDEB) - TVE-BA, fiquei instigado com o tema, pois 

não apenas pude ver com mais clareza o que pesquisar como, por alguns instantes, relembrava 

das antigas festas de reis de minha cidade – Piatã, na Chapada Diamantina –, de que 

participava quando criança. 

O vídeo-documentário desencadeou uma relação entre meu passado reiseiro e o 

presente enquanto pesquisador. Reconheci o reisado enquanto instigação acadêmica pela 

TVE-BA, em virtude de já possuir um certo aparelho de leitura conceitual do reisado. Em 

outras palavras, o vídeo-documentário me ajudou a compreender um objeto já visto por mim. 

Assim, tal reconhecimento me permitiu elaborar uma tríade entre o reisado, a imagem que eu 

via e as incursões de minha memória. Tratava-se de reviver os ternos de reis da roça que eu 

assistia, ao fim de cada ano, de férias na fazenda Canabrava1. 

Acompanhado de meus primos, seguíamos o folguedo cantando e tocando pelas casas 

de Quina, Anselmo e Seu Vange. Recordo dos foliões usando roupas coloridas, com ritmos 

vibrantes, capaz de envolver crianças, jovens, adultos e idosos. Cantavam em frente à porta 

fechada e proferiam as seguintes palavras: Viva Santo Reis e o dono da casa! Quem estava do 

lado de dentro repetia: Viva! Abria-se a porta, os foliões entravam, comiam, bebiam e 

recebiam a oferta. Entre os intervalos de louvores, os músicos descansavam, atualizavam as 

conversas, riam à vontade e voltavam a cantar. Observávamos encantados as peças com 

palmas e, de forma simétrica, sempre atentos aos refrões. Imediatamente, após os rituais de 

despedida, passávamos a segui-los ao longo de seu itinerário. Uma das canções que mais nos 

entusiasmava, e que já estava ao alcance dos nossos timbres, era: 

 

 
                                                 
1 Esse terno não mais existe na Canabrava em virtude do êxodo rural, responsável pela migração dos camponeses 
para a Sede e para o sudeste do Brasil, principalmente São Paulo. Hoje, pouco mais de 5% da população residem 
lá. 



 

 

9 

9 

Ô de casa ô de fora, 

Maria vai ver que é 

É os cantador de Reis 

Quem mandou foi São José 

 Mesmo após as apresentações, voltávamos a cantá-la, imaginando ser um reiseiro. 

Quando retornávamos da Canabrava, ainda assim era possível observar outros ternos que 

vinham da roça cantar na Sede - destaque para os ternos do Gerais, Ribeirão e da Palmeira. 

Minha avó Alice França, que morou a maior parte de sua vida nas roças de Mucugê e no 

Glória2 e que também foi reiseira, convidava os ternos a apresentarem em sua antiga 

residência, na Avenida Castro Alves. O mesmo convite era feito por tantas outras famílias – 

sobretudo aquelas que moraram na roça e que tinham migrado para a Sede de Piatã – como as 

famílias de Sinhazinha, Baixinho, Olegária, Cândida, etc.  

Na Canabrava ou na casa da minha avó, os ternos de reis fizeram parte de minha 

infância, fascinando-me pelos louvores, pelo jeito de falar, pela forma de tocar os 

instrumentos, vestir e se comportar.  

O mesmo fascínio, agora renovado, me instigou a eleger os ternos enquanto objeto de 

estudos acadêmicos. Na Graduação, a partir do vídeo-documentário da TVE-BA, passei a 

indagar: Por que os grupos de reis cantam todo fim de ano? Que fatores e condições 

determinam tal permanência? Qual o sentido dos festejos para foliões e para a comunidade? 

Por que os foliões são da roça? O que os motiva as seguidas horas de louvação a Santo Reis? 

Por que uma manifestação orientada pela liturgia católica, necessariamente, não se organiza 

em torno das decisões da paróquia local? 

Essas e outras problematizações ajudaram-me a direcionar o curso da pesquisa, 

naquela ocasião, orientado pelo Professor Carlos Alberto Silva, Cacá. Inicialmente, fiz breves 

leituras sobre o tema/espaço, podendo observar que todos os anos, durante o período natalino, 

na Chapada Diamantina, são intensas as manifestações culturais dos grupos de reis. Na porção 

meridional da Chapada, nas cidades de Boninal, Abaíra, Palmeiras e Jussiape, todas estas 

distritos emancipados de Piatã, bem como na própria Piatã, observa-se a presença dos ternos, 

cada localidade apresentando singularidades.  

 

                                                 
2 Uma das roças de Piatã. 
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No povoado de Mulungu, por exemplo, município de Boninal, 55 km ao norte de 

Piatã, que corresponde ao meu primeiro estudo de caso da Graduação, são as mulheres que 

estão à frente da organização da festa. Na comunidade, as apresentações dos ternos de reis 

duram aproximadamente 45 dias, começando geralmente no dia 5 de dezembro e se 

estendendo até o dia 20 de janeiro, festa do padroeiro, São Sebastião. São comuns no 

povoado, além das apresentações do tradicional terno de reis, as festas do terno de São 

Sebastião3. 

A pesquisa monográfica se debruçou sobre três tipos de danças existentes nas 

manifestações de reis da Fazenda Mulungu: “quebra-côco”, “dança do maribondo” e a “dança 

do facão”. A dança do quebra-côco é oriunda dos cantos do litoral de alguns pontos do 

Nordeste. Os participantes estão em círculos, remexendo-se, ouvindo a cantoria e as batidas 

dos tambores, zabumbas e pandeiros. Trata-se de uma sonoridade aguda, muito parecida com 

as batidas dos atabaques dos terreiros de candomblé. Inicialmente, duas pessoas, pulando, se 

batem com o peito e com as nádegas, enquanto as demais observam e acompanham com 

palmas. Assim, a seqüência se dá por toda a roda, no mesmo compasso: peito e nádega, peito 

e nádega. 

Na dança do marimbondo, os foliões teatralizam o comportamento de um indivíduo 

que está sob o ataque de um enxame de maribondos. Sacodem todo o corpo, passando as 

mãos pela cabeça, ombro, barriga, coxas e pés. De forma agitada, caem no chão, se contorcem 

até que alguém na roda tenha a “compaixão” de ajudá-lo. Somente assim o ator se acalma. 

Na dança do facão, um folião entra na roda com a bainha e o facão ao lado do quadril. 

Puxa a arma e faz gestos que simbolizam coragem e bravura. Corta o chão num surpreendente 

jogo de cintura, esquiva-se, pula, ginga, fazendo arte no ar, até que um próximo venha 

substituí-lo. 

A roda em que foram exibidas as danças do quebra-côco, maribondo e facão é o 

mesmo espaço onde, momentos depois, um litro de cachaça é equilibrado na cabeça de uma 

“negra rebolona” que aparece para roubar a cena. Requebra-se toda, cai para direita, cai para 

esquerda, ajoelha e sobe novamente. De repente, toda a roda está cheia de foliões encenando 

“como é que se toma uma boa cachaça”. 

 

                                                 
3 IRDEB: Documentário Bahia Singular e Plural - Folia de Negros – Festas de Reis, 1999. 
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No povoado de Palmeira, quando do meu segundo estudo de caso monográfico, 

município de Piatã, 38 km da Sede, pude observar a presença significativa do protestantismo. 

O turista desavisado que chega à roça poderia até cogitar o reisado como uma manifestação 

superada, devido à pouca visibilidade. Entrevistando alguns moradores, coletei os seguintes 

depoimentos: 

Naquele tempo, o reisado para mim era só zoeira mesmo. Eu saía pra beber e 
curtir adoidado. Era bom. Eu seguia a Folia do início ao fim. Hoje em dia não 
faço mais isso [...] Sou evangélico. 

Outra moradora evangélica argumentou: 

Os Reis aqui já foi muito forte. Era uma alegria só. A gente saia cantando as 
músicas que nossos pais nos ensinou ... e dançava e cantava, você precisava de 
ver [...] 

Apesar da conversão ao protestantismo, ficou nítido certo saudosismo ao se referirem 

ao passado reiseiro afinal. Era um folguedo credenciado pela comunidade local, inclusive 

registrado pela equipe vídeo-documental da TVE-BA na série Bahia – Singular e Plural. 

Inquieto com os depoimentos, estendi minha atenção à outra atmosfera da região, mais 

afastado da igreja evangélica, nos altos dos morros, vizinha da roça Ribeirão. Pude então 

perceber que os moradores de lá, quando não são cantadores de reis, seguem ou seguiram de 

alguma forma o reisado, tal qual Seu Sebastião. Quando indagado sobre a chegada do 

protestantismo em Palmeira, afirmou: 

Eles [referindo-se aos evangélicos] vêm aqui dizendo que a religião deles é 
que é a boa. Eles diz eles é salvo, né? Nós [os católicos] tem que fazer o 
julgamento e eles não. Quando eles morre, já vai certo pro céu [...] Eu falei, 
contanto que já pecou, fez tanta besteira no mundo. Agora... vem com essa! 
[...] Eu vejo tanta gente passando prá lei de crente. Eu digo, com fé em Deus 
[tira o chapéu] e Santo Reis, eu vou ficar cá, no meu lugar. 

Seu Sebastião se remeteu a Zé Martim para comprovar que o reisado em Palmeira, 

apesar das adversidades, continua sendo, segundo suas palavras, tradicional. E completou: 

Padim Zé Martim a vida toda cantou reis aqui. Ele é mestre e tem gogó. Então, 
é como eu tava dizendo prá turma, tá na hora de Padim Zé Martim começar a 
ensinar pros mais novo, prá eles ir prendendo. 
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O mestre Zé Martin, ao qual se referiu Seu Sebastião, tem como preocupação dar 

continuidade ao reisado e, para tanto, procura ensinar aos jovens aquilo que aprendeu de seu 

pai, de seu avô, seu avô do bisavô... Durante o Ciclo Natalino, é praticamente impossível 

encontrá-lo em casa, em virtude se sua cogitação para cantar reis. De Inúbia ao Cipó, da 

Palmeira ao Ribeirão, da Sede à Vargem, o itinerário pelas roças de Piatã é extenso e 

indefinido, mas as canções solicitadas sempre congruentes: 

 

Êta palhinha no chão}2x 

Que nasceu o Jesus Menino}2x  

Ou então: 

Foi nascido de uma rosa,  

ai, ai, ai, ai 

Filho de um cravo encarnado,  

ai, ai, ai, ai (...)}2x 

A partir desse estudo monográfico4, passei a aprimorar um Projeto a ser submetido à 

Banca de Seleção de Mestrado em Ciências Sociais da Universidade Federal da Bahia. Uma 

vez aprovado, sob orientação do professor Milton Moura, adicionei novas contribuições e 

adaptações ao Projeto. No que diz respeito à demarcação geográfica do objeto, deixei de 

estudar Mulungu, em Boninal, ficando com três grupos de reis de Piatã – comunidades da 

Bocaina, Gerais e Palmeira – e um do distrito de Abaíra, Ouro Verde. A opção em não 

continuar com Mulungu justifica-se por não considerar a temática do quilombo enquanto uma 

preocupação a ser sustentada, conforme versava meu trabalho anterior.  

Até antes do Exame de Qualificação, o que me instigava era tentar entender as 

manifestações dos grupos de reis de Piatã, principalmente aqueles que se apresentam na Sede, 

a partir de uma perspectiva de persistência e permanência. Em outras palavras, na esteira do 

pensamento de Maria Isaura Pereira de Queiroz, entender o reisado como um catolicismo 

rústico, isto é, um catolicismo plural, diversificado, que historicamente continua e, por alguns 

momentos, pode ser interpretado enquanto resistência. No primeiro capítulo, discutiria o 

conceito de Cultura Popular; no segundo capítulo, questões centrais em torno da folia de reis, 

aspectos históricos e epistemológicos; por fim, o terceiro capítulo seria destinado às 

perspectivas de desdobramento da pesquisa à luz do trabalho já realizado até então. 

                                                 
4 Monografia aprovada pelo Departamento de História da UESB em dezembro de 2005. 
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Após o Exame de Qualificação, atento às observações da Banca, novamente 

reformulei e readaptei o curso teórico-metodológico da Dissertação, optando apenas por dois 

ternos: Ouro Verde e Bocaina. A escolha se deu em função de construir uma maior 

proximidade com ambos, a partir do acompanhamento feito por mais de cinco Ciclos 

Natalinos. O mesmo não foi possível com o terno da Palmeira, pois considerei insuficientes as 

informações aí colhidas esporadicamente.  

Assim como na Palmeira, as pesquisas com o terno do Gerais também não 

progrediram de forma contínua, sistemática e satisfatória. O primeiro terno, em virtude de a 

geografia da Chapada dificultar a assiduidade do trabalho; o segundo, por desconhecer as 

últimas agendas de apresentação, em decorrência de celeumas que deixaram lacunas na 

pesquisa. Assim, optei por excluí-los da Dissertação. As alterações e readaptações propostas, 

entretanto, não anularam a contribuição empírica de ambos, de modo a me permitir, em 

alguns momentos recorrer, às informações colhidas sobre esses ternos.  

Por sua vez, os reisados da Bocaina5 e de Ouro Verde6 apresentaram objetivos mais 

bem articulados na relação pesquisador/objeto, deixando-me à vontade para formular a 

seguinte pergunta: em que medida e de que forma posso afirmar que os ternos de reis de Ouro 

Verde e da Bocaina, dos mestres Agripino e Zé de Bai, se configuram enquanto uma 

manifestação cultural da roça? Pergunto ainda: em que sentido ser da roça é o que faz do 

reisado de Piatã uma manifestação cultural, continuada a partir de reconfigurações e 

hibridizações dos saberes da tradição? 

Longe de estereótipos ou de olhares depreciativos incorporados por muitos que elegem 

o morador da roça como o indivíduo desprovido de um saber tido como erudito, estou 

propondo a categoria da roça para me referir ao reisado de Piatã e Abaíra. Neste sentido, 

reporto-me a um conjunto de práticas, simbologias e representações do universo rural que se 

expressam nos ternos. 

Assim, busco compreender o reisado a partir de uma perspectiva sócio-histórico-

cultural, a qual observa as contribuições multi-étnicas advindas do processo de colonização da 

Chapada Diamantina. 

 

                                                 
5 Roça de Piatã. 
6 Distrito/roça de Abaíra. 
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Para além de meu vínculo pessoal com os ternos de Piatã, aposto no presente trabalho 

em virtude do seu caráter inédito, pois vem acrescentar elementos originais para a 

compreensão das práticas de manifestações culturais na Chapada Diamantina, através tanto de 

uma discussão sobre a própria caracterização de manifestação cultural a fim de identificar 

singularidades desta prática lúdica e religiosa. A pesquisa acrescenta, também, elementos para 

a compreensão da dinâmica rural na micro-região, considerando-se as homologias e analogias 

das manifestações culturais e sua localização geográfica. 

A partir do que foi dito, os objetivos específicos estão dispostos da seguinte forma: 

 

• Compreender a participação dos ternos de reis no universo de manifestação 

cultural da Chapada Diamantina Meridional; 

• Compreender a configuração formal dos ternos de reis nessa área, contribuindo 

para o conhecimento desta prática em termos mais amplos e comparativos, 

subsidiando estudos mais gerais; 

• Compreender a relação entre o reisado e o universo rural, com o qual trava uma 

relação de interseção; 

 

Quanto às técnicas e procedimentos da pesquisa, investi em:  

 

• Fontes orais - através da execução de sucessivas entrevistas das quais pude criar 

um arquivo oral, contendo as gravações (processuais) dos moradores dos 

respectivos povoados; 

• Fontes escritas - Investigação de núcleos documentais presentes em Piatã dos 

arquivos da Prefeitura Municipal e das igrejas Matriz e Rosário. Esses espaços 

estão abertos à pesquisa e reúnem um conjunto de documentos pouco explorados e 

em condições precárias de conservação. 

• Fontes áudio-visuais: Estudo dos vídeos-documentários do Instituto de Rádio-

Difusão do Estado da Bahia – IRDEB, a exemplo das produções Folia de Negros – 

Festas de Reis (1999), Ternos y Folias: Fiestas de Reyes (1999), Encontros de 

Reis da Chapada (2000), integrantes da série Bahia Singular e Plural que tratam 

do reisado na Chapada. Observei ainda criações artísticas particulares, ocasião em 

que também pude empreender minha própria criação, agregando dezenas de 

fotografias e vídeos criados desde o ano 2000. 
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No que diz respeito ao referencial teórico, paralelamente a todas as atividades, 

debrucei-me sobre uma extensa bibliografia na busca de interfaces entre teorias e 

metodologias. Os resultados relacionam-se à revisão conceitual sobre contribuições de 

diversos autores em torno do tema manifestação cultural, em perspectiva multidisciplinar, 

envolvendo sociólogos, antropólogos e historiadores. 

No que diz respeito ao campo empírico, busquei observar os seguintes aspectos:  

 

• Música. Tratou-se de investigar o repertório musical utilizado na Folia. 

Identificou-se: a) como os mestres do reisado compõem canções e hinos; b) como 

dispõem e organizam os versos; c) quais os temas mais recorrentes; d) como 

procede a participação masculina e feminina no momento da ladainha;  

• Culinária. Tratou-se de investigar: a) como se preparam os alimentos; b) qual a 

composição do cardápio; c) qual o significado associado às comidas e bebidas; d) 

como é representado pelos reiseiros e seus anfitriões o sentido de alimentar os 

brincantes e seus acompanhantes. 

• Coreografia. Tratou-se de estudar: a) os movimentos corporais durante os cânticos 

de louvores; b) as outras peças coreográficas; c) o cortejo pelas vilas ou pelo mato 

entre uma parada e outra; d) o momento da paquera; e) as idiossincrasias do 

gingado do folião ao seguir a procissão.  

• Figurino e adereços. Tratou-se de registrar: a) as indumentárias e ornamentos das 

roupas; b) os enfeites dos chapéus, vestidos, calças e camisas; c) o material usado 

na confecção dos vestuários; d) o que se constitui como objetos de adorno e como 

se preparam. 

• Dimensão de culto. Tratou-se de identificar: a) os diferentes tipos de orações; b) as 

devoções particulares dos foliões aos Reis Magos; c) as expressões – sobretudo das 

faces e das mãos –, como os gestos e movimentos durante a apresentação do 

folguedo; d) como os reiseiros elaboram a Folia como ato de fé. 

• Cortejo. Tratou-se de verificar: a) o itinerário do folguedo; b) o número de 

residências visitadas em cada trajeto; c) a quantidade média de pessoas por cortejo; 

d) a proporção em termos de gêneros - homens e mulheres; e) a proporção em 

termos etários - crianças, adolescentes, jovens e adultos; f) a duração de cada 

apresentação; g) quais as dificuldades encontradas no trajeto do grupo.  
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No Capítulo 1, Universo Reiseiro Piatãense/Abairense, apresento Piatã e Abaíra 

quanto aos aspectos históricos, geográficos e culturais – a partir da formação da Chapada 

Diamantina. Trato ainda de compreender o sentido de uma manifestação cultural - em 

processo de reconfiguração – que se sustenta por ser da roça.  

No Capítulo 2, Interfaces Teóricas, discuto teorias tentando mostrar em que sentido 

elas estão ligadas ao meu objeto de estudo. Destaque para as contribuições dos Estudos 

Culturais das quais tomo emprestado a categoria hibridização.  

Questões centrais em torno do reisado estão dispostas no Capítulo 3, intitulado Sobre o 

Reisado.  

Por fim, no Capítulo 4, Reisados de Piatã e Abaíra, aprofundo nos estudos de caso 

(Bocaina e Ouro Verde) trazendo ao leitor elementos novos para a macro compreensão da 

pesquisa. 
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CAPITULO 1 

UNIVERSO REISEIRO PIATÃENSE /ABAIRENSE  
 
 
 

 
A Festa do Santo Reis 

                       Tim Maia/Márcio Leonardo 

 

 

 

Hoje é o dia de Santo Reis 
Anda meio esquecido 
Mas é o dia da festa 
De Santo Reis 
Hoje é o dia de Santo Reis 
Anda meio esquisito 
Mas é o dia da festa 
De Santo Reis... 
 
Eles chegam tocando 
Sanfona e violão 
Os pandeiros de fita 
Carregam sempre na mão 
Eles vão levando 
Levando o que pode 
Se deixar com eles 
Eles levam até os bodes... 
 
É os bodes da gente 
É os bodes, mééé 
É os bodes da gente 
É os bodes, mééé... 
 
Hoje é o dia de Santo Reis 
Hoje é o dia de Santo Reis 
Hoje é o dia, hié! hié! 
De Santo Reis 
Hoje é o dia de Santo Reis 
É o dia da festa, hié! hié!..(3x) 
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Piatã é uma cidade pequena, município rural. Do ponto de vista apenas econômico – 

desconsiderando, em parte, as questões sociais e ambientais – na localidade existem três 

fatores geradores de desenvolvimento ou caracterizações: cadeia agrícola ou agro-negócio, 

cadeia industrial e cadeia de serviços. 

Em entrevistas a mim concedidas, Fábio Lúcio Martins Neto, estudioso e morador da 

roça Malhada de Areia, afirma que em Piatã não há indústrias, sendo que pequenas 

manufaturas das serralherias, marcenarias, etc. são voltadas para atender ao mercado 

consumidor local. Este mercado, por sua vez, está dependente da agropecuária, 

principalmente o que correspondente ao café, leite, cachaça, gado para abate e mandioca. O 

segundo setor do consumo advém de uma pequena classe média local composta por 

professores, funcionários da prefeitura e funcionários do Estado. O terceiro setor do consumo 

concentra-se nas aposentadorias e Programas Sociais Federais. O setor de serviços 

atende justamente este consumidor local, que são os médicos, dentistas, agências de internet, 

advogados, os mercados etc. Não é como Seabra7, por exemplo, onde as pessoas de outros 

municípios vão para lá "comprar" estes tipos de serviços. Assim, em Piatã, cabe apenas ao 

setor agropecuário dinamizar a economia, conclui Fábio Martins Neto.  

Nos anos 1950, dados do IBGE já revelaram uma população de aproximadamente 

39.725 habitantes, dos quais 13.754 eram homens e 16.971 mulheres. A densidade 

demográfica era de 10,468 habitantes/km2, sendo que 87% da população estavam 

concentradas no campo. Na Sede, havia apenas 667 moradores.  

Até algumas décadas atrás, a roça era muito mais povoada do que é hoje. Com o 

fenômeno do êxodo rural, camponeses migraram para a Sede, construindo casas em bairros 

como a Favelinha, Tangará, Rua do Capim, Boa Vista e Campo de Avião. A ausência de um 

planejamento urbano contribuiu para formar uma espécie de anel ao redor dos bairros mais 

tradicionais. A migração rural não se limitou à Sede de Piatã, alcançando os grandes centros 

urbanos do sudeste do Brasil.  

Mesmo levando-se em conta a emancipação política de Abaíra e Boninal, na década 

de 1960, e o êxodo rural a partir dos anos 1970, ainda assim Piatã continuou sendo um 

município essencialmente rural.  

 

 

                                                 
7 Umas das Cidades-pólo da Chapada Diamantina. 
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Estrada de asfalto que por aí passaram aproximaram mais moradores da roça e da 

cidade. Atualmente, o município de Piatã possui 20.000 habitantes e pouco mais de 5.000 

residem na Sede. Há na localidade 54 locais de votação, 68 Seções com 14.957 eleitores 

distribuídos pela Sede, mais os distritos Cabrália e Inúbia, além das roças: Vaquejador, 

Canguçu, Porteiras, Ressaca, Corisco, Cruz, Bocaina, Carrapicho, Falhado, Vão, Mocó, Santa 

Bárbara, Rio de Contas, Conceição, Gagau, Bela Sombra, Vereda, Cantinho, Felizardo, 

Ribeirão de Cima, Cachoeira, Santana, Palmeira, Salitre, Curral de Vara, Malhadinha, 

Fazendinha, Santo Antônio, Porções, Jacobina, Riacho dos Porcos, Canabrava, Sumidor, 

Cipó, Furna da Onça, Palmeirinha, Bonsucesso, Riachinho, Várzea, Tabúas, Riacho das 

Pedras, Várzea dos Pereiras, Piauí, Santo Antônio, Barreiro, Machado, Vereda Velha, 

Passagem Nova, Brenhas, Caraíbas e São José8. 

Piatã está a 568 km de Salvador, seguido pela rodovia de acesso BR 242 e pela BA 

148. Possui uma superfície de 1325 km2, com temperatura média de 18.2º C. Localizado na 

Zona Fisiográfica da Chapada Diamantina, possui as seguintes coordenadas geográficas: 13º 

12’ 20º de latitude sul e 41º 44’ 30º de longitude W. Gr. Rumo, a partir da capital do Estado – 

O. S. O. O clima é frio e em alguns pontos, quente e temperado.  

No município, há uma Área de Proteção Ambiental, Serra do Barbado9 criada pelo 

Decreto Estadual de nº. 2183 de 07 de junho de 1993 (63.652 hectares), da qual também são 

membros integrantes: Abaíra, Érico Cardoso, Rio de Contas e Rio do Pires. No que concerne 

ao patrimônio natural, Piatã abrange ainda a Cachoeira do Rio de Contas, o rio Machado; a 

Serra da Santana10; a Serra do Navio nos campos dos Gerais e Trilha do Gado Bravo na região 

de Fazenda Canabrava; Encontro das Águas11, Cachoeira do Patrício12, Serrão, Cachoeira do 

Cocho e Três Morros. 

 

 

 

 

                                                 
8 Informações colhidas junto ao Fórum Edgar Godofredo Cardoso e junto ao Guia Cultural da Bahia: Chapada 
Diamantina. Primeiro Mapeamento da Bahia. Vol.2. 
9 Serra do Barbado com aproximadamente 2033m de altitude (ponto culminante da Bahia). 
10 Trata-se de uma elevação geográfica situada ao lado leste, com uma vista panorâmica de Piatã e de municípios 
circunvizinhos como Abaíra e Mucugê. No local, há uma diversidade natural, destacando como flora: orquídeas, 
bromélias e canela de ema. 
11 Encontro dos rios Toborô e Machado. 
12 Mais ou menos 25 metros de queda d’água. 
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Mapa 1 

Estado da Bahia 

 

 

Por sua vez, Abaíra, ao sul de Piatã, tem a coordenação geográfica: Latitude Sul 13º15' 

- longitude Oeste - 41º40'. Tem as seguintes vias de acesso: Piatã - BA 148, 24 km; Jussiape - 

BA 148, 42 km; Salvador - BA 148, BR 242, Brasil 116, Brasil 324 - 592 km.  
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Outras observações sobre o município de Abaíra, segundo dados de IBGE e da 

Secretaria de Cultura e Turismo da Bahia: 

 

• Formações minerais – Composição: Cristal de rocha, manganês, ouro e cassiterita. 

• Temperatura - média de 22.0 ºC - máxima - 27,2 ºC - mínima - 17,8 ºC. 

• Altitude Média - 640 metros 

• População - 12.729 hab, sendo 4.458 na Sede 

• Superfície - 620 km2 

• Hidrografia - Riacho São José, riacho Tamboril, rio Água Suja e rio de Contas. 

• Atrações turísticas - Belezas Cênicas, Pico dos Barbados (2033m), Serra da 

Tromba, Serra do Guarda-Mor.  

 

 

 

1.1   A Chapada Diamantina e os Ternos de Reis 

 

A Chapada Diamantina é um complexo natural formado por morros e serras altas, 

possuindo a seguinte orientação: Chapada Diamantina Setentrional para os municípios da 

região de Morro do Chapéu e Chapada Diamantina Meridional, para os municípios de Piatã, 

Mucugê, Abaíra, Boninal, etc. Sampaio (2006, p. 188) diz ainda que: 

Na reflexão sobre a memória da Chapada Diamantina e potencialmente 
ecoturística é necessário incluir a mesorregião do Piemonte da Chapada não só 
pelos recursos naturais, especialmente no município de Miguel Calmon, mas 
pelo patrimônio cultural relacionado ao aldeamento jesuítico e ao início da 
mineração aurífera em Jacobina. 

Na Bahia do século XVI, Mem de Sá, terceiro Governador Geral do Brasil, ordenou ao 

aventureiro Vasco Rodrigues de Caldas a tarefa de demarcar territórios até então 

desconhecidos pelo conquistador. O itinerário percorrido por Caldas se estendeu de Salvador 

até Andaraí. No século XVII, outra expedição, chefiada por Pedro Barbosa Leal, idealizou a 

Estrada Real ligando os municípios de Jacobina e Rio de Contas. Barbosa Leal partiu de 

Salvador em 1696 para fazer fortunas em Jacobina, chegando a encontrar minas de salitre e 

ametista e até administrar uma fábrica de pólvora na região.  



 

 

22 

22 

Nos tempos da colonização, os índios da Chapada, jê e kariri, povoavam diversas 

localidades. Os jê, ao migrarem para a porção Meridional, passaram a ser conhecidos como 

tapuia. Até hoje, no imaginário de Piatã, muito se observa sobre a história dos índios tapuia. 

Destaque ainda para os maracá, rivais dos camacã, localizados entre o Rio de Contas e o Rio 

Pardo. Sobre eles, Caio Prado Jr. observa que:  

Na Bahia também datam do mesmo momento as medidas de pacificação e 
civilização dos índios. Os Camascãs, que ocupavam o território entre os rios 
de Contas e Pardo, são submetidos em 1806 pelo capitão João Gonçalves da 
Costa, no lugar onde fundou Conquista, cujo nome lembra seu feito. 
Paralelamente a esta ação violenta, trabalhava o capuchinho italiano Frei 
Ludovico de Lione, apoiado e muito auxiliado pelo então ouvidor da comarca 
de Ilhéus, o conhecido naturalista e cronistas dos Anais do Rio de Janeiro, 
Baltasar da Silva Lisboa (PRADO Jr. 1996, p.103). 

 

A partir desta breve incursão histórica, a qual retomarei oportunamente, à luz das 

referências bibliográficas e dos depoimentos orais, proponho que as folias de reis da Chapada 

Diamantina se originam das expedições coloniais pelo interior da Bahia, durante o século 

XVIII. Se a colonização da Chapada tem início na segunda metade do século XVII, quando 

são distribuídas terras na região de Jacobina (1658), aldeia dos Maracás (1673) e Rio de 

Contas (1681)13, por certo as descobertas das primeiras minas de ouro no século XVIII na 

região do Rio de Contas seduziram os movimentos migratórios pelo vale da serra da Tromba, 

onde figura o primeiro arraial, Mato Grosso. Paulistas, baianos, portugueses e escravos, ao 

explorarem essas terras em busca em busca de riquezas e vida fácil, no âmbito cultural, 

legaram elementos daquilo que hoje conhecemos como folias de reis. 

A historicidade das folias de reis hibridiza-se quando, no alvorecer de 1817/1818, na 

serra do Gagau, são descobertas as primeiras lavras de diamantes, atração dos novos 

movimentos migratórios. Por conseqüência, o povoamento da região é reforçado e Chapada 

Velha se apresenta como o principal centro de exploração14. Nesta perspectiva, Piatã também 

instiga os aventureiros e um mosaico cultural se forma na região. Por essas premissas, os 

grupos de reis piatãenses podem datar do alvorecer do século XIX. 

 

                                                 
13 Gomes, 1952. 
14 Idem, ibidem. 
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Os ternos estão presentes em diversas localidades da Chapada Diamantina: Piritiba, 

Ibiqüera, Várzea da Roça, Mairi, Morro do Chapéu, Brotas de Macaúbas, Lençóis, Seabra, 

Mucugê, Rio de Contas, Brumado, Andaraí, Wagner, Jacobina, Tujuaçu, etc. (ARAÚJO, 

1988). Apesar da extensão territorial da Chapada é possível identificar similaridades, 

principalmente entre as peças dos grupos de reis dos lugares mais longínquos. Vejamos nos 

exemplos abaixo como pouco se altera: 

Em Brotas de Macaúbas, o reisado de Lalu e Zé Bento canta: 

 

É chegado, é chegado 

Em vossa porta 

Os três Reis do Oriente 

Guiado por uma estrela  

Nosso Deus Onipotente 

 

Os três Reis quando souberam 

Que nasceu o Rei Messias 

Amontaram em seus cavalos 

Com prazer e alegria 

 

Ponde vai, ponde vem 

Bela pastora 

Eu vou pro oriente 

Visitar Menino Deus 

Que nos ama docemente  

 

Que cavaleiro é aquele 

Que vem beirando o mar 

Ai, ai, ai 

São os três Reis Magos 

Que Jesus vem adorar 

 

O primeiro trouxe ouro 

Para seu trono orar (dourar) 

Ai, ai, ai 

O segundo trouxe incenso 

Para seu trono incensar 
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Ai, ai, ai 

 

O terceiro trouxe mira (mirra) 

Para seu trono mirar 

Ai, aí, ai15 

 

Já em Abaíra/Piatã, o reisado de Seu Agripino canta: 

 

Ô de casa, nobre gente 

Escutai o que vos direis 

Na porta do oriente 

É chegada dos três reis 

 

É chegada dos três reis 

Na porta do Oriente 

Guiado por uma estrela 

De um Deus onipotente 

 

Cavaleiros são aqueles 

Que lá vão beirando o mar 

Foram dar com ele em Roma 

Revestido no altar 

 

Eles são os três reis magos 

Que Jesus veio adorar 

Com seu livro na mão 

Missa nova vai cantar 

 

O primeiro trouxe ouro 

Para seu trono ourar 

O segundo trouxe incenso 

Para seu trono incensar 

 

 

 

                                                 
15Ibidem. 
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O terceiro trouxe mirra 

Para seu trouxe mirrar 

Menino-Deus quando nasceu 

Encheu seu mundo de luz 

 

Viva Menino-Deus 

Para sempre, amém Jesus! 

 

 

O Reisado de Rio de Contas, por sua vez, canta: 

 

Ô de casa, nobre gente 

Escutai o que direi 

Da parte do oriente 

São chagados os três reis 

 

São chegados os três reis 

Da parte do Oriente 

Viemos por uma estrela 

Que era o Deus ali contente16 

 

Eis o que se ouve no Reisado de João Ferreira de Lençóis: 

 

O senhor dono da casa 

Deus lhe dê uma boa noite 

Boa noite lhe dê Deus 

Alegremente cantamos 

 

E também a sua dona 

Ponha a mão em seu cabelo 

Porque do céu vem caindo 

Três pinguinhos de água de cheiro 

 

 

 
                                                 
16 Ibidem. 
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Já cantemos e recantemos 

Não sei se cantemos bem 

Se não sair do seu gosto 

Deixa pra o ano que vem17 

E o que se ouve no Reisado de Seu Agripino Abaíra/Piatã: 

 

Senhor dono da casa,  

Deus lhe dê uma boa noite, 

Boa noite Deus lhe dê,  

Alegremente cantamos. 

 

Já cantei e recantei  

Não tenho mais o que cantar,  

Se não sair do seu gosto  

Você vai me perdoar. 

 

Tomando ainda outros casos, temos o Reisado Lençóis: 

 

Entre a noite de Natal 

Não se dorme no colchão 

Ai, ai, ai 

Foi nascido Deus Menino 

Entre as palhas no chão18. 

 

Por fim, no Reisado de Zé Martin, Palmeira de Inúbia, Piatã, canta-se: 

 

Na noite de Natal 

Não se dorme no colchão 

Onde nasceu o Menino Deus 

Entre as palhas no chão. 

São José e Nossa Senhora 

Eles Foram para Belém 

Eles foram cantar reis 

Assim canta nós também. 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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1.2 Povoamento da Chapada Piatãense 

 

As primeiras informações sobre povoamento não indígena em direção à Chapada 

piatãense vindo do sul, conforme me reportei, são do final do século XVII, quando 

bandeirantes do sudeste do Brasil chagaram a Rio de Contas. Dali, os aventureiros alcançaram 

as margens do rio Água Suja e afluentes do rio Tomborô, tendo contato com a serra da 

Tromba, onde provavelmente podem ter vividos escravos amocambados desde 1680 

(Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, IBGE, 1950). Bandeira afirma: 

Paulistas e portugueses unidos a elementos outros se espalharam pelo sertão 
do Rio de Contas (naquele tempo Rio de Contas abrangia vários municípios), 
foram os descobridores das minas, e esses, ao fundarem a povoação perto da 
serra da Tromba (município de Piatã, perto de Abaíra), já encontraram uma 
povoação de negros mocambos, que ali exerciam suas atividades o longo 
tempo (BANDEIRA, 2006, p.72). 

Muito se fala sobre os negros amocambados que escolheram o Vale da Serra da 

Tromba enquanto refúgio. Entretanto, a teoria mais aceita pelos estudiosos do assunto se 

debruça sobre outra ótica: 

No limiar do século XVIII, Pedro Barbosa Leal recebeu da Coroa portuguesa a tarefa 

de ligar – passado pelas terras de João de Moraes Barros – os principais arraiais da época: 

Jacobina e Rio de Contas. Duas regiões ricas e igualmente promissoras unidas pelo 

empreendimento denominado Estrada Real, donde se origina Piatã. Para além do interesse na 

descoberta de metais preciosos, Piatã seria uma espécie de descanso, ponto de parada 

daqueles que se dirigiam de Jacobina a Rio de Contas e vice-versa. Assim, por volta de 

1725/1726, durante o mandato de Vasco Fernandes César de Menezes, 1º Conde de Sabugosa, 

e André de Mello e Castro, 5º Vice-Rei e 2º Conde de Galvêas (TAVARES, 2001), constrói-

se uma capela no local em que hoje se encontra a atual Igreja Matriz do Bom Jesus. A Capela, 

que não mais existe, simboliza o início do arraial Bom Jesus dos Limões, pertencente ao 

município de Rio de Contas, naquela época Minas do Rio de Contas. 
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Teodoro Sampaio19, referindo-se ainda ao século XIX, observa: 

Foram então surgindo vários núcleos de população entre estas serras e se 
fundou o arraial do Senhor Bom Jesus nas cabeceiras do rio de Contas, para 
cuja capela João de Moraes Barros, estabelecido com mineração no lugar, fez 
em 1726 doação do terreno para o respectivo patrimônio, compreendendo as 
lavras e o sítio do Ribeiro (SAMPAIO, 2002, p.258).  

Em sua passagem pela Chapada Diamantina piatãense, Sampaio destaca as 

características naturais da região: 

O aspecto da zona diamantina é o de uma região alta, com largos trechos 
planos nos intervalos de serranias ásperas, abundantemente irrigados na 
metade sul. Os rios e ribeiros são aí numerosos, e os que são propriamente 
diamantinos trazem as águas escuras, ou amarelo-topázio, quando tomadas em 
pouca quantidade (ibidem, p.250).  

A seguir, apresenta importantes informações sobre o arraial do Bom Jesus destacando 

as localidades dos Três Morros, Cochó e Gagau: 

(...) cerca de nove quilômetros, entra no Paraguaçu pela esquerda o rio Santo 
Antônio, o seu maior afluente na região diamantina, o qual tem as suas 
nascentes na serra dos Três Morros, ao norte da vila do Bom Jesus do Rio de 
Contas, corre para o norte e depois para noroeste, com o nome de Cochó, 
atravessando a serra do Gagau, recebendo numerosos afluentes como os rios 
Campestre, da Prata e Preto, forma a Lagoa Grande, cerca de trinta 
quilômetros ao poente dos Lençóis (ibidem, 2002, p.254). 

 

 

 

 

                                                 
19 Teodoro Sampaio nasceu no ano de 1855, em Santo Amaro (BA), e estudou  no Rio de Janeiro, formando-se 
em engenharia pela Escola Politécnica. Dentre outras realizações, participou da criação da Escola Politécnica de 
São Paulo, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Atuou em parceria com geólogo Orville 
Derby. Foi responsável pelo saneamento da cidade de Salvador. Autor, em 1911, do respeitado Atlas do Brasil, 
chegando também a influenciar pensadores como Gilberto Freyre e Nelson Werneck Sodré. Teve, como um dos 
seus maiores desafios, liderar uma expedição entre agosto de 1879 e janeiro de 1880, ocasião em que andou mais 
ou menos 3 mil quilômetros, saindo da foz do rio São Francisco até chegar em Minas Gerais, na cidade de 
Pirapora. De Carinhanha, na Bahia, ele percorreu toda a Chapada Diamantina, conduzindo a Comissão 
Hidráulica que estudou a navegação do Brasil interiorano do século XIX.  
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Referindo-se ao Rio de Contas, que nasce em Piatã, antigo Bom Jesus dos Limões, 

Sampaio afirma: 

O rio de Contas, antigo Juciape, tem sua origem no alto da serra da Tromba, 
entre brejos e tremendais, correndo ao norte pela planície do campo que existe 
entre os dois ramos da mesma serra que vão se abrindo, e cujo vale é 
diamantino na extensão de cerca de 24 quilômetros, e depois, cortando um dos 
ramos da serra e também a serra da Santana, por entre rochedos, e com 
numerosas cascatas, passa cerca de seis quilômetros distante da vila do Bom 
Jesus (atual Piatã), corre ao norte em grande curva, e toma então direção de 
sul. Recebe depois pela esquerda o rio de S. João, que vem dos campos da 
vizinhança da serra do Gagau, e 24 quilômetros mais abaixo entra nela pela 
direita o rio Água Suja, que traz as águas dos ribeiros do Curralinho, Catolés e 
Fundo, descidos das serras da Tromba e da Itubira” (ibidem, 2002, p.255). 

Enquanto distrito, Bom Jesus fora criado pela Lei provincial n°. 169, de 25 de maio de 

1842, emancipando-se em 11 de julho de 1878, com o nome Bom Jesus do Rio de Contas. Em 

1911, o município do Bom Jesus tem a seguinte formação: distrito-sede e distritos de 

Tabocas, Catolés, Carrapato e Sumidouro. Em 5 de julho de 1915, o arraial de Sumidouro é 

elevado à categoria de vila, com o nome de Guarani. Em 1916, a Lei estadual nº. 1162, de 06 

de agosto, cria o distrito de Ipiranga. A Lei municipal nº. 36, de 26 de junho de 1916, 

denomina de Abaíra o antigo distrito de Tabocas (Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, 

IBGE, 1950). 

Em virtude dos Decretos estaduais números 7455, de 23 de junho de 1931, e 7479, de 

8 de julho, Bom Jesus passa a se chamar Anchieta. 

Na divisão administrativa do Brasil de 1933, Anchieta apresenta-se subdividido em 

seis distritos: o da Sede e os de Abaíra, Catolés, Ipiranga, Guarani (atual Boninal) e Palmares. 

Em maio de 1934, é criado o arraial de Canabrava dos Gatos, futuro distrito de 

Cabrália. Nas divisões territoriais do Brasil de 1936 e 1937, bem como no quadro anexo ao 

Decreto-lei estadual nº. 10724, de 30 de março de 1938, o município de Anchieta é formado 

por: Abaíra, Cabrália, Catolés, Ipiranga, Guarani e Palmares. 

Por força do Decreto-Lei estadual nº. 141, de 31 de dezembro de 1943, que fixa o 

quadro territorial vigente no qüinqüênio 1944-1948, o município e seu distrito-sede tiveram 

novamente mudado o topônimo, dessa vez para Piatã. No citado quadro, que foi modificado 

pelo Decreto estadual nº. 12. 978 de 1º de junho de 1944, o município de Piatã (ex-Anchieta) 

figura ainda por estes distritos: o da Sede e os de Abaíra, Bastião (ex-Palmares), Boninal (ex-

Guarani) Cabrália, Catolés e Inúbia (ex-Ipiranga). 
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Em síntese: 

 

• Lei Estadual nº. 1813 de 11 de julho de 1878: Bom Jesus dos Limões desmembra-

se de Minas do Rio de Contas (Rio de Contas) passando a se chamar Villa do Bom 

Jesus do Rio de Contas ou Bom Jesus do Rio de Contas.  

• Lei municipal nº. 1162 de 29 de janeiro de 1916: É criado o distrito de Ipiranga 

(atual Inúbia); 

• Lei estadual nº. 7479 de 08 de julho de 1931, Bom Jesus do Rio de Contas passa a 

se chamar Anchieta.  

• Lei Estadual nº. 8940 de 29 de maio de 1934: É criado na Sede do arraial de Cana 

Brava dos Gatos, o distrito de Cabrália. 

• Lei Estadual nº. 141 de 31 de dezembro de 1943, Anchieta passa a se chamar 

Piatã. 

• Ano de 1962: Abaíra (antiga Tabocas) e Boninal (antigo Guarani) alcançam 

emancipações políticas20. 

 

 

1.3   Ser da roça  

 

Mudanças que ocorreram na geografia brasileira, a partir dos anos 1980, relegaram 

desafios à definição do que é rural ou urbano. Ao observar tal cenário, vemos um redesenhar 

de paisagens que, no campo da produção agrícola, por exemplo, foi impulsionada, pela 

chagada das máquinas, a ocupar os espaços de outrora pertencentes ao braço humano.  

As cidades urbanizadas, sinônimas do progresso e civilidade, fascinaram moradores da 

roça tanto pelo oferecimento de atividades econômicas dinâmicas quanto pelos bens e 

serviços diversos não encontrados no campo. Mesmo em face do êxodo, dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas têm mostrado, entretanto, uma maioria da população 

rural ainda concentrada nas zonas rurais de pequenos municípios, como o de Piatã.  

 

                                                 
20 Informações colhidas junto ao Arquivo Público de Rio de Contas. 
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Cidades deste porte, consideradas urbana pelo IBGE, ainda estão à margem dos 

interesses de teóricos. Por outro lado, a metodologia utilizada pelo IBGE, por exemplo, ao 

receber como áreas urbanas todas as sedes municipais – sem abordar o número de habitantes e 

de suas características – avantajam ainda mais celeumas relacionadas a um melhor 

entendimento do espaço brasileiro. Estabelecer, portanto, políticas territoriais urbanas e rurais 

aos pequenos municípios não se constitui como tarefa das mais fáceis, anunciam os 

estudiosos.  

Uma interface cultural está posta nesta seara dicotômica, a partir do momento em que 

pessoas da Sede têm suas atividades na roça ou utilizam a roça como moradia sazonal. O 

mesmo ocorre com as pessoas que moram na Sede e que cultivam diariamente pequenas e 

médias plantações na roça. Em face disso, pode-se supor que populações de pequenas cidades 

detêm melhor os elementos de integração na relação rural/urbano. 

Tomando como referência o exposto acima, penso ainda que as atividades rurais de 

Piatã e Abaíra não podem ser concebidas separadamente de suas Sedes. Estas, além de 

organizar todos os serviços de educação, saúde, comunicação, comércio, etc., oferecem à roça 

sementes, insumos e toda uma estrutura que dinamiza o local e o regional. Ao seu turno, a 

roça relaciona-se com a Sede em equilíbrio de complementaridade, de modo, às vezes, a 

precisar mais do camponês do que o contrário. Mas... o que leva a cidade à dependência dos 

trabalhos do homem da roça? Justamente por ser aquele indivíduo que fornece à Sede todos os 

produtos relacionados à agricultura. Já o camponês, na Sede, adquire apenas os produtos 

complementares, ou seja, aquilo que ele não produz.  

Chegamos então à conclusão de que o hábito de vida rural pode ser encontrado na 

cidade, da mesma forma em que o hábito de vida da cidade pode ser encontrado na roça. 

Definir o urbano e o rural é uma tarefa árdua e mais ainda quando nos reportamos à micro-

região de Piatã. Ao possuir uma economia balizada na exploração e utilização de recursos 

naturais, por exemplo, o município de Piatã se perde na separação daquilo que pertence à roça 

ou à Sede. 

No âmbito cultural, as diferenças entre rural e urbano estão cada vez menores. Dessa 

forma, quanto crio a categoria da Roça, necessariamente não estou me condicionando ao 

determinismo geográfico da Bocaina ou de Ouro Verde. Estou também imaginando e dando 

forma a um estilo de Ser, contramão do que é consumo ou modismo. 
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Por outro lado, se para os demógrafos está distante superar o conceito rural/urbano, 

torna-se também uma preocupação do presente trabalho evitar cair num relativismo estéril, 

onde tudo possa ser entendido como urbano ou como rural. Em função disso, não comungo da 

afirmativa de que elementos do reisado da Chapada Diamantina são exclusividades rurais, 

mas em observá-los enquanto manifestações culturais que melhor se organizam fora das 

Sedes de Piatã e Abaíra. 

Tal organização tem mostrado que o morador da roça soube melhor lidar com a 

memória reiseira ao hibridizar-se culturalmente. O roceiro de Ouro Verde e da Bocaina 

reconfigura suas tradições ao se reportar aos objetos materiais de devoção aos santos e aos 

Reis Magos; através dos ditados, provérbios e “causos”, transmite a memória oral; nas 

relações de compadrio, estreita amizades; nas celebrações de inúmeros festejos religiosos, nos 

sabores culinários, nas cantigas ou antigas modas sertanejas ou nos chás e remédios caseiros 

(re)elabora traços de suas identidades. 

Apresento a partir deste momento, então, o que entendo por Ser da Roça. 

Diferentemente da rotina do trabalhador da Sede, o homem da roça lida com o tempo do cio 

dos animais: o cruzar, o parir e o amamentar do gado. Arado, enxada, enxadão, picareta, 

foice, facão, pá e machado são instrumentos auxiliares nas tarefas diárias. Ao contato com a 

terra, pode ainda o camponês trabalhar pelo sistema de parceria com o proprietário sendo 

meeiro um de outro. Nos engenhos da Bocaina, fabrica puxa, rapadura e cachaça; nos terreiros 

de Ouro Verde, seca, pila e mói o café.  

O roceiro hábil no cultivo do café e da cana-de-açúcar vende sua força de trabalho em 

intermináveis filas de cafezais e canaviais. Nos cafezais de Ouro Verde ou nos canaviais da 

Bocaina, leva a marmita - enrolada no pano de prato. Leva a garrafa térmica e os biscoitos - 

brividade, sequilho, avoador - estímulos ao segundo turno de trabalho. Músicas de reisado, 

cantorias e repentes ajudam-nos a tornar a labuta na roça menos estafante.  

Na roça, excedente de algodão pode ser trocado com as tecedeiras por panos tecidos; 

pode o dono de moinho tomar o milho em troca da moagem do fubá; derivados da cana-de-

açúcar podem ser cambiados em porcentagens com proprietários de engenho. Artesanatos 

também há, quando da fabricação de balaios, chapéus, esteiras, peneiras, vassouras de palhas 

de coqueiro. Selas de animais, arreios ou bruacas podem ser instrumentos de troca por sacos 

de farinha de mandioca, sacos de feijão, arroz ou pelo que faltar em casa. 
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O peão de boiadeiro da roça conhece cada metro dos acidentes geográficos. Em 

andanças pela Chapada, tem na estrada a boiada como companhia, mercadoria a ser deslocada 

de um pasto a outro.  

Nesse sentido, entendo a festa de Reis de Piatã como uma representação dos sujeitos 

sociais que têm a roça como referência. Não se trata de afirmar que a Sede esteja alheia a tudo 

isso e sim de tomar a roça como ambiente propício para a elaboração das tradições. Quando 

pergunto a Seu Zé de Bai que significado poderia para ele o reisado, o mestre me diz: 

 

Um jeito de unir o pessoal aqui da Bocaina para louvar o Reis. Todo ano a 

gente faz isso. Vou passando pra juventude aquilo que aprendi dos mais 

antigos. 

 

Luís do Tomborô, um dos foliões do reisado de Seu Agripino, sobre a mesma 

indagação diz: 

Nesse Reis tem gente de toda roça da região. Baixa da Horta, Baixa da Onça, 

Curralinho, Tomborô... Para nós é a reunião de todo ano. Quando a gente 

louva o Reis sente bem, vendo o povo todo rezando, acolhendo nós. Uma 

tradição de muitos anos e que temos o prazer de continuar.   

 

O reisado de Piatã brinca fundamentalmente de recriar o mito dos três reis magos. Há 

um conjunto de estórias capaz de recriar não mais apenas o real vivido, mas um agregado de 

símbolos que, articulado às experiências do cotidiano roceiro, produz na folia, uma espécie de 

anti-texto com relação à racionalidade do mercado e das relações sociais do capitalismo 

moderno, muitas vezes encontrados em Sedes de pequenas e grandes cidades. 

Relembro ao leitor que o argumento deste trabalho sustenta-se na afirmativa de que os 

ternos de reis de Piatã/Abaíra figuram enquanto sendo uma manifestação cultural pertencente 

ao povo da roça. Pode-se perguntar, a esta altura da reflexão: de que povo estou falando? 

Do homem que tem como rotina a paisagem dos rios, serras, morros e matas. Que lida 

com a terra para sustento da família, podendo inclusive, num segundo momento, 

comercializar o excedente de produção. Logo, se a colheita não está necessariamente, 
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destinada ao lucro, é pouco provável que cultive grandes extensões de terras, diferentemente 

dos agricultores, que têm o comércio como objetivo principal.  

O homem da roça de Piatã observa de perto os rios de cores avermelhadas ou de águas 

claras correndo pelos chapadões. Rios e riachos que levam as espumas brancas e livram a 

terra da improdutividade. Rios e riachos que molham as plantas e plantações e saciam a sede 

de toda uma fauna. 

Na roça, há cachoeiras que caem no lago e rochas que impulsionam cachoeiras. Há 

terra preta, crianças com os pés pretos e animais em tom preto. Há pedras para serem 

escaladas e grutas para serem desbravadas. Na roça, o homem colhe da natureza os frutos 

pitomba, periperi, macaca, remela de gato e coquinho. 

A caminho do rio, a esposa do roceiro desce pela ribanceira com uma trouxa de roupa 

ao lado do braço, enquanto latas d’água são equilibradas nas cabeças das que retornam às 

casas. Se estiver em Ouro Verde, pode-se contemplar vale da Tromba. Na Bocaina, 

contempla-se o vale da Santana.  

Alcançar o pico da Santana é, de certa forma, imitar os animais nativos. Há quem faça 

essa aventura de Piatã até chegar à Bocaina, pois normalmente segue-se por outro caminho. É 

necessário rastejar como uma serpente, escalar em pedras feito lagarto, saltar buracos como 

uma lebre. É preciso enxergar os nevoeiros repentinos, como o vôo da águia por entre os 

morros e, se tiver sede, possuir a mesma habilidade dos animais locais para localizar e 

imediatamente se esquivar perante as correntezas. O cume da serra Santana apresenta ao 

morador belíssimas paisagens, tanto do vale onde se localiza Piatã, quanto do vale onde se 

localiza Abaíra. Perde-se de vista a quantidade de morros e serras; perde-se de vista o 

horizonte da Chapada Diamantina. O vento se curva por entre as pedras, desce pelos paredões, 

acompanhando nevoeiros e chuviscos, repetindo os mesmos movimentos em sentido 

contrário. Um vento gelado chega ao ouvido, às mãos, braços, pernas, rostos e narinas 

trazendo alegria quando afasta as nuvens para que se possa contemplar aquilo que natureza 

local tem de mais exuberante.  

O itinerário do camponês até a lavoura apresenta vôos de insetos ao horizonte e o 

cantos de cigarras por entre matas. Nas fazendas de café, as crianças, enquanto os pais 

trabalham, apoderam-se dos frutos da planta e atiram-nos ao céu. Das folhas, enrola-se uma 

ponta miúda até outra graúda em formato de cone, obtendo-se assim apitos que, triturados e 

degustados, terminam em migalhas à cusparada. 
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Nas trilhas da roça, de volta para a casa, meninos e meninas travessos, acompanhando 

os passos de seus pais, roubam frutas dos vizinhos e disputam corridas, com os pés às vezes 

feridos ao tocar nas pedras, tocos e espinhos pulsos instantâneos.  

O homem da roça, quando doente, tem nas benzedeiras, rezadeiras ou curandeiros 

orientação medicinal para socorrê-los de possíveis aperreações. Evidente que se dirige 

também aos postos médicos e hospitais das Sedes. Entretanto, às vezes tornam-se mais 

cômodo os serviços das entidades ali vizinhas. O curandeiro mesmo, ao perceber que não 

pode curar o enfermo, é o primeiro a encaminhá-lo à medicina da cidade. Por sua vez, o 

morador da cidade descrente dos serviços médicos também vai à roça em busca das entidades.  

Se o doente da roça ou da cidade está com mau-olhado, dor-de-barriga ou quebranto, 

por exemplo, imediatamente com três raminhos nas mãos - arruda, alecrim ou folha de tomate 

– em movimentos que simbolizam o sinal da cruz, orando silenciosamente o Pai-Nosso, o 

curandeiro, à disposição, profere: 

Eu peço à Virgem Maria para curar essa doença, com os poderes de Deus. 
Amém! 

O reiseiro da roça, durante a Semana Santa, cuida do almoço, sabendo que, no 

cardápio, o peixe deve substituir a carne vermelha e é preciso sempre ter à mesa pão e vinho. 

Pratica o jejum, evitando o alimento até a hora do almoço. Visita padrinhos e afilhados, 

simbolicamente recebendo ou dando presentes, como por exemplo, um quarto de porco, um 

frango novo ou uma cesta de frutas. À hora da Santa Ceia, filhos, filhas, netos, netas, genros, 

noras se reúnem sob orientação do patriarca ou matriarca. Igualmente à mesa estão os 

afilhados e demais convidados da família. Antes do almoço, reza-se o Bendito – uma oração 

compartilhada por todos: 

 
Bendito, louvado seja, 

Senhor sacramento do altar, 

Da virgem Maria nossa, 

Concebida sem pecado, 

Deus original para sempre, 

 

Amém! 
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Depois do almoço, um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um oferecimento: 

 
Ofereço esse jejum de hoje, 

À sagrada morte e paixão 

De nosso senhor Jesus Cristo 

E em sufrágio das almas do 

Purgatório e das almas santas e benditas. 

Que seja sempre por elas 

 

O ritual é concluído com mais um oferecimento, podendo ser: 

  

Para todos os famintos, que nunca lhes falte o pão. 

 

Ainda na Semana Santa, o homem da roça costuma ir às procissões católicas, 

sobretudo a procissão de Domingo de Ramos, levando palhas de coqueiros para serem bentas. 

Essas palhas, após o ritual, ficam guardadas em casa, sendo usadas principalmente a partir do 

Ciclo Natalino, quando súbitas tempestades anunciam a chegada do verão na Chapada. Então 

ele queima a palha, chamada de palha benta na intenção de acalmar os raios, os trovões e os 

ventos acentuados - fenômenos naturais comuns e intensos neste período do ano. Também é 

da Igreja Matriz que o camponês leva para sua roça o pão do divino, ou seja, um pãozinho de 

cor branca que deve ser colocado à lata de farinha, para que, segundo a crença local nunca 

falte o alimento. 

Quando as festas mais populares terminam, sempre há na casa do vizinho o baile 

d’água. Neste, comemoram-se temas diversos como: boa colheita do feijão, do milho ou da 

mandioca; casamentos, aniversários ou formaturas; O espaço pode ser uma latada ou a sala 

maior da casa. O candombá21 é usado para acender o fogão à lenha, enquanto aves no poleiro 

são escolhidas para o cozido. Pode ocorrer alguém arrear um animal, para tração das 

engenhocas da casa de farinha, de onde produz beiju, pão e farinha. A força dos animais, 

movimentada sempre em círculos, puxa os cavaletes que, por sua vez, impulsionam ainda o 

ralador de milho para o fabrico de canjica, mingau e polenta. Essas iguarias são preparadas no 

Ciclo Natalino, em bailes d’água alimentam forrozeiros, triangueiros, zabumbeiros e foliões. 

 

                                                 
21 Espécie de planta inflamável. 
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Esse é o universo o qual se insere os ternos de reis de Piatã, conforme ilustra a canção 

de Tim Maia, prelúdio deste capítulo. O folião roceiro lida com sua terra ou em fazendas de 

grandes, pequenos e médios produtores, limpando, plantando ou colhendo café, feijão, arroz e 

cana-de-açúcar. Traz no rosto sinais de queimaduras de sol e nas mãos, calos que indicam 

pouco ócio. Habita essas terras em residências em torno de uma capela ou vendinha; duas, três 

ou mais habitações de vizinhanças.  

Identifico ainda os ternos de reis de Piatã como sendo uma manifestação cultural da 

roça em virtude das observações presentes nos parágrafos seguintes. Volto a ressaltar que nas 

Sedes elas também podem ser encontradas. Esta pesquisa procura demonstrar como elementos 

da Bocaina e Ouro Verde estão dispostos no reisado da Chapada piatãense. Passemos então a 

eles: 

Repertório: As músicas cantadas pelos reiseiros falam de animais, insetos, plantas e 

plantações; falam de marimbondo, cavaleiros, cordeiro, manjericão, lavoura de feijão, cravo, 

rosa e galo. Observemos, por exemplo, esse cântico de entrada do terno de Seu Agripino de 

Ouro Verde, Abaíra/Piatã: 

 

Senhor dono da casa,  

Deus lhe dê uma boa noite, 

Boa noite Deus lhe dê,  

Alegremente cantamos. 

 

Nós somos de longe  

E queremos ver} 2X – Refrão 

 

Deus lhe dê uma boa noite  

Com prazer e alegria... 

 

Refrão 

 

Cavaleiros são aqueles  

Que lá vai beirando o mar,  

Vai atrás de Jesus Cristo que ... a cantar 

 

Refrão 
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Senhor dono da casa  

Nobre reiseiro cidadão,  

Perguntei... tem lavoura no feijão. 

 

Refrão 

Já cantei e recantei  

Não tenho mais o que cantar,  

Se não sair do seu gosto  

Você vai me perdoar. 

 

Refrão 

 

São Jose, Nossa Senhora  

Quando foram prá Belém,  

Eles foram cantar reis,  

Prá Jesus foi também. 

 

Refrão 

 

Culinária:  Os alimentos preparados para eles, e às vezes por eles, são produzidos na 

roça. Com o milho se faz cuscuz, canjica, bolo, mingau; cana-de-açúcar transforma-se em 

cachaça, tijolo, rapadura, puxa e licores; leite transforma-se em queijos, doces e manteigas; 

mandioca em farinha, maniçoba e beiju; leguminosas em pirão e cortados; cítricos em suco; 

arroz em comida ou doce; boi, bode ou frango são usados para o tira-gosto ou farofas. 

Vejamos como se procede fabrico de algumas dessas iguarias: 

 

Bolo de fubá 

Ingredientes:  

1 xícara (chá) de margarina; 4 gemas; 1 xícara (chá) de mel; 1 xícara (chá) de farinha 

de trigo; 1 xícara (chá) de fubá; 3 colheres (chá) de fermento em pó; 1 colher (chá) de erva-

doce; 1 1/2 xícara (chá) de leite; 4 claras, em neve. 
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Modo de Preparo: 

Bata bem a margarina com as gemas. Junte o mel, a farinha peneirada com o fubá e o 

fermento, a erva-doce e o leite, aos poucos. Acrescente as claras, misturando levemente. Leve 

ao forno médio numa forma com furo central, untada, por 35 minutos. Desenforme e deixe 

esfriar. Decore a gosto. 

Bolo de milho 

Ingredientes:  

3 ovos, 2 copos grandes de açúcar, 1 copo de queijo ralado, 1 copo de óleo, 2 copos de 

farinha de milho, 1 pitada de sal, 1 colher (sopa) de fermento em pó-canela em pau e cravo 

esmagados (a gosto), 2 ½ copos de leite. 

Modo de Preparo: 

Coloque no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e um copo de leite. Bata bem. Sem 

desligar o liquidificador, acrescente a farinha de milho e o restante do leite. Ponha a canela, o 

cravo e também o queijo. Por último junte o fermento. Leve à forma bem untada e leve ao 

forno quente para assar por aproximadamente 30 minutos. Quando estiver corado é só tirar do 

forno. Obs.: todos os copos usados como medidas são grandes, tipo de requeijão. 

Licor caseiro 

4 colheres (sopa) de chocolate em pó, 1 lata de leite condensado, 3 copos grandes de 

pinga pura, 1½ copo de água  

Modo de preparo:  

Misture a água, o açúcar refinado e o chocolate em pó numa panela de ágata. Mexa até 

ferver em fogo alto. Abaixe o fogo e espere mais 5 minutos. Depois é só desligar o fogo e 

misturar o leite condensado. Quando estiver morno, coloque a pinga e está pronto. É 

recomendado deixar o licor descansar no mínimo por 15 dias. 

Instrumentos musicais: Os instrumentos usados pelos reiseiros também são 

confeccionados na roça. Pífanos são feitos de mangueira, cano ou bambu; triângulo vem de 

pedaço de ferro de construção; bumbo, de couro de veado; duas latas velhas podem virar um 

agogô; dois copos de alumínio emendados, contendo areia ou pedras podem se transformar 

em chocalho. 
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Indumentária:  As calças, as camisas, sapatos e chapéu dos reiseiros ou são 

costurados ou remendados pelos moradores da roça. As esposas dos foliões usam máquina de 

costura ou as próprias mãos para coserem rasgões de roupas, bordar estandartes, confeccionar 

luvas, toucas e cachecóis para o tempo de frio. Os chapéus são enfeitados com fitinhas do 

Bom Jesus da Lapa, tiras de plásticos, penas de pavão, flores e espelhinhos que, normalmente 

são usados pelos moradores da roça. 

Presépio: O local destinado ao Menino Jesus é reconstituído a partir de enfeites 

encontrados na roça, como amendoeira, barba de velho, bromélias, cactos e sempre-viva. Com 

o material em mãos, o devoto passa a definir o local onde se armará o presépio. Um bloco 

aqui, um tijolo ali, um pouco de colar acolá; enfeites, enfeites e mais enfeites, aos poucos, o 

presépio vai tomando forma. No segundo momento, colocam-se luzes, cartões de Natal, 

brinquedos, queda d’água, pisca-pisca, fotos de familiares. Na ala sagrada da gruta, além da 

imagem do Deus-Menino, são expostas as imagens de São José, Nossa Senhora, dos Reis 

Magos que, por sua vez, estão sob atenção dos animais que vão visitá-los. 

No presépio, há plantas, brinquedos, luzes; miniaturas de cavalos, burros, ovelhas e 

carneiros que se dirigem para a ala interna do presépio. Vêem-se bonecas, bichinhos de 

pelúcia e cartões de Natal. No presépio, a manjedoura do Menino-Jesus é confeccionada com 

os melhores materiais: a melhor amendoeira, a melhor barba de velho. 

Quando uma família arma o presépio, costuma convidar o vizinho para lhe mostrar a 

arte. É o momento de informar como se deu o empreendimento: onde encontraram aquele 

material, quantas pessoas ajudaram, quanto tempo levou para fazer, quais as principais 

dificuldades, o porquê daquela e não de outra forma. O vizinho ouve atentamente e, a seguir, 

o convida também para ir até sua casa, caso tenha armado presépio, procedendo da mesma 

maneira. Situação parecida é descrita no romance de Jorge Amado Gabriela Cravo e Canela, 

quando o árabe Nacib se dirige até a casa de Quinquina e Florzinha dos Reis para tratar de 

negócios. Lá, as irmãs Dos Reis envolvem Nacib numa prolixa conversa sobre presépio, 

quando ele desejava delas apenas imediatos serviços culinários. 

Alterações vocabulares e fonéticas. De forma não estereotipada, os reiseiros 

costumam fazer uso de idiossincrasias fonéticas que chamam atenção. Tais expressões podem 

ser encontradas em diversas localidades do Brasil, seja nas roças seja nas cidades. Vejamos: 
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• Ê lasqueira!: Admiração com ou por algo. 

• É meli puro: Sinaliza positividade. 

• At cãe: Gíria que significa tô fora. 

• Só te olho e não te digo: Ironia de alguém que reclama ou pretende reclamar de 

outrem. 

• Ô esse (a) menino (a): Expressão usada para se referir a alguém. 

• Fi de Maria mais eu: Expressão usada para se referir a alguém. 

• Deixe de livusia: Como se alguém quisesse dizer: deixe de soberba; de 

assanhamento. Luvusia vem de visagem, fantasma. 

• O zonzotro: Encurtamento de uns aos outros. 

• Vigiar: É o mesmo que olhar, ver, enxergar. 

• Tiquim: O mesmo que um pouco de algo, pedaço de algo. 

• Veaco: cabreiro, arisco. 

• Deus que te faz feliz: Quando se recebe a benção. 

• Caminha menino!: O mesmo que depressa, garoto! Seja rápido. 

• Fio homem: Indivíduo do sexo masculino. 

• Se apronchegue: Chegue mais perto, fique à vontade. 

• De jeito maneira: De modo algum; não concordo com isso. 

• Crendiospade: Contração de creio em Deus Pai pra se referir a algo repugnante, 

animoso. 

• Antonte: Antes de ontem. 

• Isto dia: Um dia desses. 

• Lá pra riba: Lá para cima. 

• Meu pai eterno: Quando alguém está surpreso com algo. 

• Já pensou...: Como se dissesse, dá para acreditar nisso? 

• Cumpoca: Quiçá, talvez. 

• Quando dá fé que sim: Como se dissesse: Há uma chance disso acontecer. 

• Nesta hora: Referindo-se a algo que se passou a poucos minutos atrás. 

• Ré de vera!:  Uma interjeição irônica de admiração, espanto.  
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Enquanto uma manifestação cultural da roça, o reisado de Piatã se apresenta a partir de 

um conjunto de elementos que se ressignificam e que não se chocam uns com os outros. 

Observemos: 

Os compositores que assinam as letras falam de animais, flores e insetos por vez, 

remetendo-se às canções sertanejas e caipiras da atualidade. Fala de Deus, Jesus, Espírito 

Santo, Reis Magos, o galo, o feijão, o cavaleiro. Falam ainda de rebolado, mexe-mexe e festa 

na roça, ou seja, intersecção entre o sagrado e o profano. 

A culinária sempre ganha um tempero a mais, um sabor a mais. Cuscuz de milho pode 

ser feito de puba. Se ao cuscuz for acrescentado mel de abelha, mel de engenho, mel de 

marruá ou óleo de coco, certamente o sabor tende a se alterar. Se à cachaça for adicionado 

junco, casca de coco, noz-moscada, cravo, capim santo, erva-doce, quebra-pedra, boldo, 

losna, carqueja, unha-danta, barbatimão ou arruda, esta poderá vir a se chamar queimado. Se à 

maniçoba forem adicionados picadinhos de carne, file de peixe, desfiados de frango, codorna 

assada, tutu, jia ou paca, terão um refogado suculento.  

Os instrumentos musicais sempre ganham uma novidade. O pífano pode ser pintado, 

possuir mais uma escala musical; canos podem substituir mangueiras. O violão pode ser 

afinado ao mesmo tom do cavaco; o cavaco pode ser enfeitado com uma fitinha do Bom Jesus 

da Lapa ou do Senhor do Bonfim; ao pandeiro podem ser adicionados emblemas de times de 

futebol. O agogô pode ser de dois pode ter três ritmos. Sementes de plantas substituem as 

pedrinhas dos chocalhos. Caixas amplificadas podem acompanhar as sanfonas. 

O presépio divide espaço com as imagens sacras na estante, com o Cristo Crucificado 

atrás da porta, às vezes enfeitado com as fitinhas. Dividem também espaço com fotografias de 

familiares, fotografias de padres às vezes dando a comunhão a algum membro da família, 

podendo ainda encontrar ainda: licor, cachaça e vinho ao lado das imagens de Nossa senhora 

e de Jesus Cristo. 

No período em que os presépios são armados, passam a assumir papel de santidade. 

Na sala de estar, varanda ou outro espaço da casa escolhido, se alguém passar em frente, 

deverá curvar o corpo em direção às imagens e em seguida tracejar um sinal da cruz. Se 

estiver de chapéu ou boné, com a mão esquerda, deverá retirá-los da cabeça e com a mão 

direita fazer o sinal da cruz. Diante do presépio, não é permitido brigar ou xingar.  
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Por sua vez, as indumentárias se renovam quando algum alfaiate corta as mangas 

transformando blusas em camisas; quando substituem bonés por chapéus; chapéu de palha por 

chapéu de couro, camisas personalizadas por roupas comuns, flores de plástico por flores 

naturais.  
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CAPÍTULO 2 
INTERFACES TEÓRICAS 

 

 

 

Reisado 

Caio Silvio e Ferreirinha. 

 

Meu senhor, dono da casa 

Ilumine este salão 

Trago um canto diferente 

Cá dentro do coração 

Se é grande o firmamento 

É maior a solidão 

Lá na terra de ninguém 

Aprendi esta canção 

Lá na terra de ninguém 

Aprendi esta canção 

Cante com este canto quando ouvir cantar 

Chore com meu choro por ouvir falar 

Que atrás da serra, muito mais pra lá 

Vive um povo triste que sabe cantar 

Que canta a noite inteira até o sol raiar 

Falam de um reino que há de vingar 

Fosse para um dia a vida melhorar 

Cantaria a noite inteira sem parar 

Fosse para um dia a vida melhorar 

Cantaria a noite inteira sem parar 

Fosse para um dia a vida melhorar 

Cantaria a noite inteira sem parar 

Fosse para um dia a vida melhorar 
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Esta pesquisa toma como referência tanto a História Cultural – cujo espaço as noções 

de identidade, representação, imagem e apropriação buscam evidenciar novos elementos, 

como a Sociologia, que se preocupa em mostrar uma “constelação de crenças, valores, 

técnicas partilhadas pelos membros de uma comunidade” (KUHN, 1992, 217-257) na qual 

insere meu objeto de estudo. 

Para ser pesquisador, diz Tomas Kuhn, é preciso saber lidar com a importância da 

persuasão diante da demonstração de superioridade de uma teoria sobre a outra – desde 

quando a opção de uma se relacione com questões mais subjetivas. O pesquisador precisa 

também estar ciente de que uma decisão balizada numa percepção mística pode contribuir 

para inviabilizar a comunicação entre os defensores de teorias incompatíveis. Identificar esse 

paralelismo sugere, em certo sentido, dar margem a uma posição relativista, quando aplicada 

à cultura. 

A ciência está posta no resultado da pesquisa, continua Kuhn. Logo, uma teoria, para 

ser aceita, não necessita explicar todos os fatos, mas sim parecer melhor do que suas 

competidoras, pois não há na natureza um fato que possa ser interpretado sem valor de 

crenças metodológicas, seleção, avaliação e intercalações críticas das teorias. Em outras 

palavras: 

Resolver um problema da pesquisa normal é alcançar o antecipado de uma 
nova maneira. Isso requer a solução de todo o tipo de complexos quebra-
cabeças instrumentais, conceituais e matemáticos. O indivíduo que é bem 
sucedido nessa tarefa prova que é um perito na solução de quebra-cabeças. O 
desafio apresentado pelo quebra-cabeça constitui uma parte importante da 
motivação do cientista para o trabalho (KUHN, 1992, p.59). 

Tais nuclearidades – ou se preferirmos, montagens de quebra-cabeças – são 

compartilhadas por Stuart Hall no debate sobre teoria cultural. Ao pensar as relações entre o 

social e o simbólico, sem cair num reducionismo, Hall observa o discurso teórico se 

configurando enquanto uma ação cultural crítica, pois, segundo ele, é na teoria da curiosidade 

que encontramos o novo ponto de partida de um processo inacabado de descobertas. Se Hall 

entende a teoria enquanto conjugação de um saber conjuntural, contestado e local, não seria 

difícil afirmar que para um determinado fato ou evento: 

Explicações unilaterais são sempre distorções. Não que sejam mentiras sobre 
o sistema, mas no sentido de que uma “meia verdade” não pode ser a verdade 
inteira de coisa alguma. Com tais idéias só se representa a parte pelo todo. 
Dessa forma, sempre se produzirá uma explicação apenas parcialmente 
adequada – e nesse sentido, falsa (HALL, 2003, p.263). 
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Tentar formular uma idéia sobre manifestação cultural, restringindo a uma única 

denominação, não faria sentido em termos de interlocução. Ao propor as interfaces teóricas, 

estou certo de traçar uma convergência entre múltiplas áreas de conhecimento, contribuindo 

para a interpretação da ciência prática. Portanto, se esta pesquisa destina-se ao estudo do 

reisado nas localidades da Bocaina em Piatã e Ouro Verde em Abaíra, entendendo como uma 

manifestação cultural da roça, não é difícil argumentar o que de fato seria a folia na Chapada.  

Trata-se de um tipo de representação que acontece entre as vésperas de Natal e o dia 6 

de janeiro. É animada por músicos do próprio ambiente das localidades, seguidos de um 

modesto número de outros brincantes, vestidos de roupas simples e enfeitadas de flores e 

fitas, portando chapéu de palha. Levam nas mãos imagens de santo e estandartes coloridos, 

tocando viola, violão, zabumba e sanfona. Os reiseiros, ritmados por um extenso repertório 

musical, saem de casa em casa de festeiros à procura do Menino Jesus. Encontrarão o Menino 

Jesus no presépio ou na lapinha (como alguns costumam chamar) e, com isso, expressarão sua 

adoração a Deus.  

As apresentações do reisado iniciam com a cantoria na porta da casa do devoto; 

depois, diante da lapinha, cantam-se chulas, sambas e modas de viola; por fim, na marcha de 

saída, os foliões se despedem e vão para outra casa repetir o mesmo ritual. Terminado o ritual, 

o dono da casa lhes oferece bebida e comida em fartura. No variado cardápio, pode-se 

encontrar beiju, pipoca, milho cozido, rapadura, farofa. Na parte de bebidas, licor e, 

principalmente a cachaça – no dizer de Câmara Cascudo (1972), a mais popular das bebidas 

brasileiras. 

Segundo Luís da Câmara Cascudo, esses signos pertencem ao universo cultural 

popular, sendo a cultura do povo formada por um conjunto de conhecimentos milenares 

guardados para utilizar no exercício diário de comparação. A partir de Cascudo, posso afirmar 

que os reisados de Piatã e Abaíra reconfiguram-se ao se apropriarem da identidade rural, 

através da representação do passado e da resignificação do caráter histórico. Por sua vez, as 

representações, também chamadas de signos, ou seja, quaisquer coisas que estejam no lugar 

de algo, quando este faz referência, manifestam-se para alguém em algum aspecto. 
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A semiótica peirceana (PEIRCE, 2000) diz que o signo é a matéria da linguagem que 

destina ao estabelecimento de vínculos a partir das trocas de informações sobre o mundo. 

Assim, os signos compreendem as imagens, as palavras, os gestos, as posturas, os objetos, as 

memórias, músicas, culinárias, etc. Isto posto, posso afirmar que a idéia que os reiseiros 

fazem do mundo, necessariamente, não corresponde ao mundo, mas aos signos do mundo, 

capazes de lhes fornecerem uma espécie de mapa do mundo.  

Quando se pensa num objeto qualquer, aquilo que está em mente não é o objeto no 

qual se pensa, mas sim sua imagem, uma representação sua, um signo seu. Esta é a sensação 

de Seu Agripino, Seu Zé e os foliões diante do presépio, dos Reis Magos e outras entidades. 

Esta é a minha sensação quando, daqui, me reporto ao reisado ou do leitor que busca conhecer 

o folguedo por meio desta Dissertação. Ao mesmo tempo em que o signo faz representar o 

objeto nele, esse objeto não está ali. Trata-se de um paradoxo, mas que também pode fornecer 

ao pesquisador uma visão muito particular sobre determinado evento. No caso do reisado, 

aquilo que percebemos é determinado pela maneira como o signo é percebido e não 

necessariamente pelo objeto que está emanando o signo. Assim, o pensamento peirciano 

fornece uma definição desses emblemas agasalhados na órbita de que não é o mundo que nos 

faz vê-lo, mas o contrário: nós é que vemos o mundo. 

Como pesquisador, vejo o reisado. Entretanto, minha visão, conforme observou Hall, 

pode estar aquém ou além do objeto, nunca exatamente no objeto. O que eu penso sobre o 

reisado de Piatã pode faltar ou sobrar diante do que ele é ou poderia ser, conforme 

convencionamos nossas representações. 

E se o que está em pauta é a forma como percebemos o mundo, estou pensando os 

ternos da Bocaina e de Ouro Verde como uma manifestação cultural da roça que se 

reconfigura e hibridiza. Vejamos em seguida uma melhor definição desses conceitos. 

 

 

2.1   Interface com as Ciências Sociais 

 

Discutir o conceito de manifestação cultural enquanto desdobramento de cultura é 

pensar numa grande amálgama. A Teoria Social tem com uma de suas preocupações a 

antinomia sociedade/indivíduo. Entender, pois, a proposta de novos e antigos elementos 

relacionados ao meu objeto de estudo constitui um empreendimento cujo resultado pode ser 

mais bem explicado se proponho uma interface entre teorias. 
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Os parágrafos seguintes tratarão apenas de alguns aspectos de cultura segundo Weber 

e Durkheim. A opção por discutir cultura em ambos decorre da possibilidade de identificar 

algumas referências que possam somar não apenas na arrumação desta seção, como também 

na matriz teórica da Dissertação. Podemos perguntar, então: como reconstituir noutros autores 

uma configuração de tanta riqueza e variedade como objeto de pesquisa? Manifestação 

cultural poderia ser estudada de diversas formas, a depender, inclusive, do interesse do 

pesquisador. No meu caso, trata-se de compreendê-la, inicialmente, a partir de uma interface 

entre Weber e Durkheim enquanto influências a outros interlocutores, sendo que todos os 

passos do desenvolvimento se referirão a esta escolha. 

As estatísticas durkheimianas aplicadas aos métodos de análises quantitativo-

qualitativos parecem estabelecer diferenças no quesito particularidade/natureza dos eventos 

filosóficos, psicológicos, históricos e sociológicos. As leis gerais explicam a evolução das 

sociedades humanas desde os mecanismos de coesão de pequenos grupos até instâncias da 

vida social, tais como educação, família e religião. Chamam atenção, em Durkheim, os ideais 

que formam a consciência coletiva e os valores enquanto manifestações da consciência 

comum dos indivíduos.  

Durkheim define formas mais consistentes da teoria do julgamento da realidade, 

intercalada na consciência coletiva, na relação social e na convicção cultural. Ao teorizar 

sobre as representações coletivas como efeitos coercitivos sobre indivíduos e grupos e como 

fenômenos abstratos de consciência coletiva e manifestações concretas, muito me faz lembra 

algumas passagens do reisado. Durkheim resume uma representação social enquanto tônica 

cultural da seguinte forma:  

[...] para apreender a maneira como a sociedade representa a si mesma e o 
mundo que a cerca, é a natureza da sociedade, e não o das particulares, que se 
deve considerar (DURKHEIM, 1977, p.22). 

Apreender um signo desconsiderando a natureza dos particulares e seguindo a 

premissa da natureza social me faz pensar nas representações coletivas no campo da religião. 

Nesse sentido, Durkheim afirma que a religião é um fato eminentemente social. Logo, as 

representações vindas da religião são manifestações coletivas capazes de exprimirem 

realidades coletivas. 
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Por outro lado, Durkheim torna claro as funções das forças coletivas da vida social, 

apresentando interpretações distintas do moral e do mental. Interpretar moral e mental a partir 

da mente coletiva de determinada realidade objetiva ou a partir da concepção moderna em que 

se questiona a função da cultura diante da vida social... Eis portanto, outra preocupação do 

autor.  

Se em Durkheim as representações coletivas seriam representações mentais, ou 

melhor, representações simbólicas, imagens da realidade empírica, por sua vez, a contribuição 

de Max Weber perpassa pela análise histórica e pela compreensão qualitativa dos processos 

históricos e sociais.  

Weber afasta proposições positivistas da evolução, de que o objeto de estudo do 

cientista é algo exterior. Para ele, o cientista, como todo indivíduo, age também guiado pelas 

tradições, pela cultura, não pensando, como Durkheim, em abrir mão das prenoções. Na 

acepção weberiana, os fatos sociais seriam acontecimentos. Acontecimentos são 

configurações culturais. Configuração cultural entendo enquanto conhecimento cultural; 

conhecimento cultural, na órbita da idéia de valor. Por sua vez, as idéias de valor são 

significativas a partir do fragmento da realidade, pois todo conhecimento da realidade cultural 

é um conhecimento subordinado a pontos de vista especialmente particulares.  

Para Weber, o próprio conceito de cultura é um conceito de valor. A realidade 

empírica é cultura para nós na medida em que a relacionamos com os valores. Compete às 

Ciências Sociais investigar os valores sem normalizá-los ou idealizá-los obrigatoriamente, já 

que:  

Por mais que fosse possível interpretar o fundamento e o modo de 
obrigatoriedade dos imperativos éticos, é certo que, a partir destes 
imperativos, enquanto normas para a ação dos indivíduos condicionadas 
concretamente, é impossível deduzir, de maneira unívoca, conteúdos culturais 
que sejam obrigatórios, e tanto menos quanto mais forem abrangentes os 
conteúdos em questão. Somente as religiões positivas – ou, para ser mais 
preciso, as seitas ligadas por um dogma – podem conferir ao conteúdo dos 
valores culturais a dignidade de um mandamento ético incondicionalmente 
válido, (WEBER, 1992, p. 112). 
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2.2 Interface com os Estudos Culturais 

 

Ao introduzir Weber e Durkheim no presente capítulo, um dos objetivos é antecipar as 

discussões propostas pelos Estudos Culturais. Escolhi Homi Bhabha e Stuart Hall para serem 

meus interlocutores por observar, a partir dos Estudos Culturais, a configuração cultural no 

pós-colonialismo. Embora os recortes epistemológicos de Bhabha e Hall se dêem noutro 

contexto, considero fundamental o debate sobre cultura posto a partir da Segunda Guerra 

Mundial com Raymond Williams, Richard Hoggart e Edward. P. Thompson, numa 

perspectiva interdisciplinar. 

Bhabha e Hall apresentam a problemática da identidade cultural na diáspora, de forma 

e me lembrar à identidade cultural reiseira nos entre-divisas. Utilizo o termo o entre-divisas 

inspirado no entre-fronteiras (BHABHA, 2007) e referindo-se às divisas de municípios. 

Pergunto, então: como se dá a identidade reiseira do terno de Ouro Verde, pertencente a 

Abaíra e que apresenta mais em Piatã? Bocaina pertence a Piatã, mas está mais próxima da 

Sede de Abaíra; isto condiciona os foliões a uma maior dependência sócio-econômica de 

Abaíra? Nos dois ternos, há moradores de ambos os municípios. Há foliões de Ouro Verde 

que trabalham em Piatã e foliões da Bocaina que estudam em Abaíra. Afinal, o reisado de 

Ouro Verde tem referências identitárias na terra da cachaça (Abaíra) ou na terra do café 

(Piatã)? E o reisado da Bocaina, como está disposto o universo simbólico de inspiração? 

Homi Bhabha inicia dizendo que diferença cultural não é o mesmo que diversidade 

cultural. É preciso pensar a cultura além do reconhecimento e do acolhimento das 

diversidades, pois as diferenças culturais, ou seja, o local onde as afirmações são produzidas, 

o local onde ocorrem relações de poder e práticas sociais, dominação, etc. é um contínuo 

processo de refazer. O refazer, recriar ou reinventar estão no mesmo campo das contradições 

e dos conflitos.  

A partir do pós-colonialismo, pensar em manifestação cultural na dispersão ou na 

diáspora, para Homi Bhabha é elaborar o lugar híbrido, ou seja, os espaços de negociações os 

quais estão inseridos interesses comunitários e valores. O espaço de negociação e 

diferenciação é denominado pelo autor como in-between – entre-fronteiras, entre-lugares – 

espaço onde ocorrem trocas de valores, antagonismos, conflitos, estratégias que configuram 

em novos signos de identidade. 
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Nesta seara, a identidade no in-between exige um encontro com o novo, exige 

reescrever retornando ao passado e renovando-o. É o mesmo que reconfigurar o “entre lugar”, 

entendendo o passado e o presente não como uma relação de nostalgia, mas enquanto uma 

necessidade de viver. É tratar da intimidade intersticial, no qual dialeticamente estão dispostos 

o público e o privado, o psíquico e o social.  

A partir dessas premissas, Bhabha conclui que uma manifestação cultural é algo 

dinâmico, composto por um conjunto de jogos e possibilidades realizadas em determinado 

contexto e que pode conectar-se às inúmeras mudanças sociais que tem lugar em grupos 

híbridos.  

Por sua vez, Stuart Hall considera a identidade como uma representação que se dá no 

espaço de negociação e interesses. A depender da relação dos indivíduos, o jogo de interesse 

reconfigura a partir das circunstâncias. Assim, uma manifestação cultural nos conflitos 

representativos, nos caminhos das contradições, dos antagonismos e das instabilidades, busca 

sempre elementos novos, necessários à dinâmica do processo de reconfiguração. 

Nesse sentido, cabe então reformular a pergunta desta pesquisa. Em que medida posso 

falar em uma identidade reiseira na Chapada Diamantina Meridional? 

A identidade reiseira em Piatã e Abaíra se fundamenta no conjunto de signos e 

significados cujas matrizes estão no universo rural. Conforme se pode observar neste capítulo 

e nos seguintes, falo de uma identidade presente nos rituais, nas ladainhas, na culinária, nos 

instrumentos musicais, nos adereços e assim por diante. 

O referencial teórico da Dissertação traz à baila os irradiadores de uma plataforma 

empírica – derivada de importações e adaptações – que me permite uma interface a partir das 

contribuições dos Estudos Culturais e meu objeto de estudo. Bhabha e Hall falam sobre 

cultura, ou seja, manifestações culturais enquanto fronteiras que se dão no “além” do 

reconhecimento e do acolhimento das diversidades; diferenças culturais onde se produzem 

afirmações, relações de poder, práticas sociais, resistências. Falam ainda do lugar híbrido, 

qual seja, espaços de negociações que envolvem interesses comunitários ou valor cultural; 

troca de valores, antagonismos, conflitos e estratégias que formam novos signos de 

identidade. Resumindo, eles elegem para discussão as seguintes categorias: hibridismo, 

ressignificação e incorporação. 
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No reisado, assim eu as identifiquei: 

Entre lugares (hibridismo): A partir do itinerário em que os foliões fazem e que os 

coloca em contato com novas comunidades, para além das divisas das roças ou dos 

municípios da Chapada Diamantina. Na folia, trata-se de uma dinâmica cuja produção e 

consumo, o hábito de dar e receber gera uma integração social. Durante os rituais, visitantes e 

visitados interagem em práticas coletivas, tais como preparo e entrega dos alimentos, cântico 

de louvor e orações onde todos são partes integrantes de uma coletividade. O sentimento de 

pertença é capaz de uni-los num compromisso religioso, festivo e dialético. Reisado significa 

participação sócio-religiosa como expressão de fé e amizade. 

Incorporação/resignificação: O terno de reis é dinâmico e está constantemente se 

reconfigurando. Como exemplo, volto a citar a incorporação de canções não religiosas ao 

repertório, ao caso de Festa na Roça, de Leandro e Leonardo. Assim, a tradição religiosa e 

festiva interage com a contemporaneidade contrapondo à idéia de algo truncado, puro. 

Conflitos: A folia de reis, em algum sentido, desobedece normas rígidas quando 

dedica seguidas horas de louvores, em toda a roça ou na cidade. Conflitos com o catolicismo 

oficial negando certas determinações das paróquias locais, sobretudo, no que concerne à 

programação da agenda referente ao Ciclo Natalino. 

 

 

2.3 Interface com a História Cultural 

 

Dos Estudos Culturais, as contribuições que pretendo sustentar estão nas categorias 

reconfiguração e hibridização que formam identidade ou identidades de uma manifestação 

cultural. Uma breve retomada na história pode nos revelar como estes conceitos estão 

presentes em Peter Burke e Mikhail Bakhtin – não necessariamente com esses termos – e 

como esses autores puderam me orientar a resolver certas dificuldades da Dissertação. 

No âmbito das discussões em que se insere a antinomia sobre manifestações culturais, 

Peter Burke prefere o caminho de mão dupla. Burke argumenta que estudos recentes têm 

mostrado ser mais proveitoso verificá-las no campo da adição do que da subtração, ou seja, 

uma representação daquilo que complementa as manifestações culturais e não o contrário. 

Como legitimação, o autor recorre à Europa do período renascentista para dizer que: Na Itália 
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dos séculos XVI e XVII, por exemplo, era freqüente pessoas comuns terem conhecimentos 

das tradições clássicas, traduzidas para o vernáculo, como as obras de Cícero, Ovídio e 

Virgílio. Segundo o poeta Bernardo Tasso, observa Burke, artesão e crianças leram Orlando 

Furioso de Ludovico Ariosto. Em arquivos europeus, há registros de heresias atribuídas a 

pessoas comuns que se interessavam pela literatura de Ariosto. Em Gênova, um italiano viu-

se em apuros ao descrever o livro de Ariosto como sua “Bíblia” (BURKE, 2006). 

Na região de Florença, Montaigne afirma ter se surpreendido ao encontrar camponeses 

e pastores de ovelhas que conheciam profundamente as obras de Ariosto. Poemas de Torquato 

Tasso também parecem ter pululado na cultura popular da época ( ibidem). 

Por sua vez, muitas das histórias do Decamerom, de Boccaccio, recorreram à cultura 

popular. Quando Botticelli pintou a Primavera e Ticiano, Amor sagrado e profano, puderam 

mediar a complexa relação entre ambas. No Brasil, o mesmo ocorre com Jorge Amado ao 

recorrer à literatura de cordel do Nordeste para escrever o romance Tereza Batista cansada de 

guerra de 1972 (Ibid, ibidem.).  

Em outra ponta, podemos citar ainda a importância dos elementos “baixos” na cultura 

“alta” retratada por Mikhail Bakhtin, no Mundo de Rabelais, em que o autor de Gargantua e 

Pantagruel inspira-se na cultura de humor popular, especialmente o grotesco e o 

carnavalesco. Bakhtin considera Rabelais o mais popular pensador de sua época ao trabalhar 

com o real, com o imaginário, com o velho, com o novo, com o erudito e com o popular. 

Bakhtin discute a história do riso, o vocabulário da praça pública, as formas e imagens da 

festa popular, a imagem grotesca do corpo, o “baixo” material e corporal. Com relação ao 

riso, isto é, o produto da cultura cômica popular, oriundo das literaturas paródicas, das 

atuações dos bufões, tolos, anões e monstros, Bakhtin o apresenta como oposição à cultura 

oficial e à realidade feudal, marcada pela religiosidade forte e pelo tom sério. 

Já o carnaval e o seu princípio cômico significam a libertação do dogmatismo 

religioso e da piedade característicos do homem medieval. O carnaval tem seu lugar de 

importância e é “a segunda vida do povo, baseada no princípio do riso. É a sua vida festiva. A 

festa é a propriedade fundamental de todas as formas de ritos e espetáculos cômicos da Idade 

Média” (BAKHTIN, 1987, p. 7). Simboliza, assim como outros ritos e espetáculos, uma 

diferença de princípios presentes no Estado feudal e nas cerimônias religiosas da Igreja. 
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Desde a Antiguidade, continua Bakhtin, havia paródias e cultos cômicos referentes aos 

mitos sérios e aos heróis. Então, os festejos carnavalescos da Idade Média estariam propondo 

uma igualdade e, nesse momento, ocorre à interpretação da própria vida – por conseqüência, a 

quebra de regras e de tabus. Para o autor, as múltiplas manifestações da cultura cômica 

popular vão desde as formas dos ritos e espetáculos – aos quais incluem os festejos 

carnavalescos, canções populares, obras cômicas das praças públicas –, passando pelas obras 

cômicas verbais (orais e escritas), até os diferentes gêneros do vocabulário familiar e 

grosseiro aos quais se inclui insultos e juramentos.  

No caso do nosso reisado, há inúmeras aproximações ou incorporações de 

manifestações culturais, conforme observa Peter Burke. O folguedo serve de inspiração para 

diversos artistas consagrados tanto na Chapada Diamantina como no Brasil. As próprias 

canções que abrem os capítulos são ilustrações, no caso desse, a reconhecida composição de 

Caio Silvio e Ferreirinha. O oposto também pode ocorrer isto é, os ternos se apropriarem dos 

repertórios de intérpretes como Tim Maia ou Raimundo Fagner. 

 

2.4    Reisado: Reconfigurações e identidades 

 

Ao longo do capítulo, tive a preocupação em mostrar ao leitor como se dão as 

identidades reiseiras, a partir do processo de reconfiguração. Reconfiguração do universo 

simbólico, da qual integram: culinária, alterações fonéticas, repertório musical, relação 

sagrado e profano e assim por diante.  

Mostrei ainda como Stuart Hall e Homi Bhabha se destacaram como os principais 

interlocutores da pesquisa a partir de uma insígnia presente nos Estudos Culturais: 

diversidade/alteridade – à luz de um recorte teórico-metodológico, entendido como 

espacialização da diferença –, sendo Bhabha o autor que mais generosamente expressou esta 

categoria. As leituras dos autores desta Escola revelaram a preocupação dos mesmos em face 

de um compromisso para com as minorias. Assim, portadores de novas propostas identitárias, 

ambos puderam apresentar outra atmosfera societal, fonte de inspiração a novos 

pesquisadores como eu. 
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Percebi que Hall e Bhabha recorrem com freqüência à hifenização para sinalizar o 

hibridismo e a complexidade das próprias identidades. Dessa forma, por exemplo, termos 

como indo-britânico, afro-americano, etc. se configurariam enquanto emblemáticas do 

próprio trânsito identitário. No plano temporal, entendo os nomes que se iniciam com o 

prefixo pós e que costumam serem usados no sentido de designar certas descontinuidades 

cronológicas. 

Ao nosso redor, como em nosso íntimo, há interação de identidades contraditórias. 

Estas, por sua vez, funcionam como vetores de direções diversas. Assim, diante das maneiras 

como nos representamos e tratamos nos sistemas culturais em que estamos inseridos, Stuart 

Hall ressalta a diferença entre o sujeito iluminista, ou seja, individualmente idêntico a sim 

mesmo, como self; sujeito sociológico, cuja identidade está na interação indivíduo/sociedade, 

e o sujeito pós-moderno, para quem a identidade torna-se uma festa móvel.  

No caso da manifestação cultural em Piatã e Abaíra, acredito que esta última categoria 

é que melhor se aproxima do reisado. Um reisado que tem na questão territorial a própria 

insígnia identitária.  

Essa identidade híbrida no entre-divisas a partir do refazer cultural também me instiga. 

Quando da inclusão de canções sertanejas e forrozeiras no repertório sagrado; da eletrificação 

de instrumentos musicais; da apropriação de símbolos de agremiações esportivas como objeto 

de adorno aos instrumentos musicais; da apropriação de novas entidades religiosas, como 

Bom Jesus da Lapa e Senhor do Bonfim, quando do uso de fitinhas sagradas; dentre outras. E 

ainda: 

A partir do itinerário em que os foliões costumam fazer ao fim de cada ano, vão se 

apresentando novas comunidades, que não se limitam às roças do ciclo anterior. Trata-se de 

uma agenda que opera em aberto e que tem na produção e no consumo, no hábito de dar e 

receber, elementos potencializadores de uma integração social. Uma integração firmada à luz 

dos rituais, momento em que visitantes e visitados se interagem nos assuntos coletivos – que 

vão do preparo e entrega dos alimentos até entoadas de orações e cântico de louvores.  

Tal qual a idéia de valor de Max Weber, a festa de Reis da Chapada piatãense reafirma 

um sentimento de pertença ao envolver mestres, foliões e simpatizantes num mesmo 

compromisso religioso, festivo e dialético. A partir da expressão de fé e amizade, o reisado 

passa ainda a configurar uma espécie de participação sócio-religiosa em que a identidade 

reiseira local está posta como uma representação conflituosa de negociação e interesses.  
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2.5   Reisado: Sagrado e profano 

 

De acordo com Mircea Eliade, na relação sagrado/profano o indivíduo se atenta para o 

conhecimento do sagrado quando este se manifesta em oposição ao profano. Eliade 

compreende ainda que, no Ocidente, é difícil a aceitação do sagrado em objetos rústicos tais 

como pedras ou árvores. Não se trata de venerar o objeto pelo objeto, ou seja, a pedra pela 

pedra, a árvore pela árvore. Durkheim observou que os objetos não são adorados como o 

objeto em si, mas como revelação de algo que ele não é e sim do que representa. Assim, 

quando um reiseiro se propõe a venerar certas simbologias do presépio, na verdade, temos 

então um tipo de hierofania que o transporta ao plano metafísico através da fé. Entender, pois, 

essa linha de raciocínio corresponde a um desafio a determinadas correntes do protestantismo 

que condenam com veemência a expressão do terno na Chapada. 

A relação sagrado e profano se dá da seguinte forma: no espaço sagrado, há um “ponto 

fixo”, que possibilita orientar a homogeneidade caótica do viver real. Por sua vez, nessa 

experiência, quando se propõe manter a homogeneidade, mantém ainda a relatividade do 

espaço. Resulta, assim, que não há uma verdadeira orientação a ser seguida, pois o “ponto 

fixo” se dinamiza de acordo com as necessidades diárias. 

Nos intervalos de tempo sagrado e tempo das festas, em que o tempo profano 

configura uma duração temporal ordinária, aí se inscrevem certos atos censurados dos 

significados religiosos. Nesta seara, adiciona-se também a solução de continuidade, ou seja, 

através dos ritos, o homem religioso pode “passar” sem perigo, da duração ordinária ao tempo 

sagrado (ELIADE, 1992). 

Transitando por entre esses tipos tempos, está o folião bêbado, que seria o personagem 

intermédio entre o sagrado e o profano (BAKHTIN, 1987). O folião bêbado é o indivíduo 

que, normalmente está presente em algum bar e se vê atraído pela sonoridade do reisado ou 

pelo próprio movimento da festa.  

Os próximos breves parágrafos sobre o folião bêbado, aos quais retomo em momento 

oportuno, ajudam-nos a entender a dimensão desta sessão. 
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O folião bêbado representa as liminaridades entre sagrado e profano. Na folia, há 

zonas de troca, de relaxamento de especificidades, sendo o bêbado o principal interlocutor. 

Por meio dele, o reisado revigora e continua o extenso itinerário religioso de forma mais 

enérgica e menos cansativa. O hibridismo está neste personagem: representação do entre-

lugares. Trata-se do animador da folia, às vezes a ligação entre foliões de donos da casa, 

quando, extrovertidamente, solicita comidas, bebidas e ofertas. Assume ainda o papel 

animador ao abraçar ou apertar as mãos dos que se fazem presentes, imediatamente 

apresentando algumas de suas canções, repentes e paródias ou mesmo contando piadas. 

Não é comum a cena do bêbado desrespeitando o mestre ou qualquer membro do 

reisado e vice-versa. Parece haver entre eles um clima de harmonia, estreitado apenas pelos 

olhares ou no máximo a um tom de voz. Quando o bêbado parece querer incomodar o 

momento religioso, basta apenas um movimento de censura do mestre ou quaisquer dos 

demais presentes para que o mesmo se aquiete. Por mais bêbado que esteja, esse indivíduo 

não tem dificuldade em discernir claramente o sagrado do profano. Quando no momento 

profano, consegue ser mais profano dentre todos os da casa; quando no momento sagrado, 

acompanha com personalidade as ordens do mestre, chegando inclusive a censurar os 

distraídos que continuam a conversar diante do louvor. 

Nem Seu Agripino nem Zé de Bai têm qualquer aversão ao bêbado, até porque muitos 

foliões do reisado também podem se tornar bêbados, sobretudo nos últimos dias de louvação, 

quando do acúmulo de licor e cachaça. Ainda, o folião alegre de hoje pode ser o bêbado de 

amanhã, mesmo os mais comedidos ou compromissados com a devoção. Não me recordo, 

entretanto, de ter presenciado o mestre bêbado; apenas de fogo22, como se diz na Chapada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 No dizer da Chapada Piatãense, trata-se de um estágio intermediário de bebedeira em que o indivíduo não está 
bêbado tão pouco sóbrio. 
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Foto 1: O folião bêbado 

 

 
 

Ildimar França, 2007. 

 

Quando me refiro ao bêbado, pode ser tanto o indivíduo do sexo masculino como 

feminino. Outro fato igualmente instigante é o conhecimento que detém das canções reiseiras. 

Ou já conhece as músicas ou aprendem com extrema facilidade, passando assim a ajudar os 

reiseiros, segurando o tom da melodia ou energizando com palmas, gestos e movimentos 

aqueles que estão cansados ou acanhados. Durante o tempo em que estive em contato com os 

reiseiros, não houve sequer um Ciclo Natalino em que o personagem bêbado não esteve 

presente. Aos primeiros sons dos instrumentos, imediatamente ele surge: do bar vizinho, da 

ressaca da noite anterior, de um batizado, de uma festa qualquer ou fruto do próprio folguedo.  

Foto 2: O folião bêbado 
 

 
 

Ildimar França, 2009. 
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2.6   Reisado: Universo simbólico 

 

Em Durkheim, pudemos observar as formas de classificação que deixam de ser 

transcendentais, ou seja, universais e assumem o papel de formas sociais – arbitrárias e 

socialmente determinadas. Assim, a objetividade do sentido do mundo é definida a partir da 

concordância das subjetividades estruturantes – em que senso não difere do consenso. 

No centro dessa discussão, Bourdieu (1998) acrescenta que, num estado de campo 

onde é possível perceber o poder por todas as partes, é importante ressaltar a necessidade em 

saber descobri-lo, nos locais onde ele se deixa ver menos, onde está mais completamente 

ignorado. Acrescenta ainda que o poder simbólico é aquele poder invisível que só poder ser 

exercido a partir da cumplicidade dos que ignoram sua sujeição ou seu exercício. 

Os sistemas simbólicos, “como instrumento de conhecimento e de comunicação, só 

pode exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um poder de 

construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnosiológica: o sentido imediato 

do mundo (e, em particular, do mundo social)” (BOURDIEU, 1998, p. 09). Dessa forma, o 

autor supõe aquilo que Durkheim chamou de conformismo lógico, ou seja, uma idéia não 

heterogênea de tempo, espaço e causa. O mérito é de Durkheim em afastar as celeumas que 

impediam a definição de uma função social do simbolismo, autêntica função política, não 

condicionada à função de comunicação estruturalista.  

Foto 3: Chapéu de palha de reiseiro 

 

 
 

Ildimar França, 2009. 
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Partindo destas considerações, pode-se afirmar que os símbolos são os instrumentos de 

integração social. Esta é a lógica que contribui no sentido de reproduzir fundamentalmente a 

natureza da ordem social: integração lógica igual à condição da integração moral. 

No universo do Reisado, está mais do que evidente que os símbolos são instrumentos 

de integração social. De todas as representações que compõem o universo reiseiro, nesta 

seção, prefiro eleger apenas o estandarte como breve ilustração.  

A pesquisa de campo revelou que somente o reisado da Bocaina tem estandarte nos 

cortejos. O estandarte seria um elo responsável por unir reiseiros e donos das casas e os 

próprios donos das casas; afinal, o indivíduo que recebe o folguedo sempre permanece com o 

estandarte até o louvor final, tendo ainda o compromisso de guiá-lo até o próximo presépio.  

O estandarte é um instrumente de papel complexo no mundo do reisado. Não pode 

ficar encostado em paredes, geladeiras ou armários e sim nas mãos do visitado, como uma 

espécie de guardião do presépio. Está posto à frente do cortejo, trilhando o caminho dos que 

seguem. Enfim, o estandarte é imediatamente “sociabilizante”, quando aproxima as pessoas 

que desejam tocá-lo, passando e, a seguir, a comentarem sobre os desenhos da festa. 

 

Foto 4: O Estandarte 
 

 
 

Ildimar França, 2007. 
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2.7   Reisado: Conceito de estratégia 

 

Segundo Mircea Eliade, para o homem religioso, o espaço é heterogêneo por 

apresentar quebras e rupturas. Nesse sentido, volto a Bourdieu quando este vem afirmar, a 

partir do conceito de estratégia em que as regras existem e são quebradas. Em dois momentos 

da pesquisa, pude observar a validade dessas observações. O primeiro vem do costume de 

que, quando um reisado se apresenta à comunidade com o sagrado à frente, ou seja, somente a 

proposta de cânticos de louvores, a depender do pedido dos presentes, quaisquer gêneros, 

digamos, “não religiosos” – ou profanos – podem integrar aquele momento. Assim aconteceu 

na casa de Celina França, em 2006, quando Seu Agripino e os foliões apenas louvavam e, 

subitamente, alguém solicitou um forró. Os reiseiros olharam entre si e imediatamente 

tocaram modas a gosto do público. Embora, naquele momento, ninguém chegasse a dançar, o 

que afirmo é justamente a quebra do sagrado, de forma não premeditada nem pelos reiseiros 

nem pelos donos da casa. Em outras casas visitadas, como ninguém solicitou, o momento 

profano não aconteceu. 

O segundo exemplo também pude observar na mesma noite. Até então, as informações 

que eu tinha sobre reisado da Chapada, tanto pelas leituras como pelas experiências pessoais, 

ou mesmo pelos depoimentos colhidos, é que os reiseiros costumam cantar nas casas que 

possuem presépios ou que foram previamente convidados ou ainda que tenham a tradição de 

apresentar23. No entanto, quando seguíamos da casa de Celina para o presépio Central, da 

Avenida Castro Alves, novamente fui surpreendido. Ao passarmos em frente ao bar de 

Sassá24, este, ao reconhecer seus conterrâneos, acenou ao grupo para tomar uma cachaça em 

seu estabelecimento. Todo o grupo entrou e, naquele clima de descontração e camaradagem, 

executou canções não religiosas. Cinco minutos depois, os reiseiros retomaram ao ritual de 

louvor conforme haviam iniciado noutras casas.  

O que me instiga neste exemplo, como no anterior, não é a relação sagrado/profano, 

mas sim a ruptura da linearidade com eventos que, anteriormente, não estavam previstos na 

agenda dos foliões.  

 

 
                                                 
23 Sendo assim, não há necessidade de o dono estar convidando os reiseiros todo ano, pois já há uma tradição 
estabelecida entre ambos. 
24 Migrante recente de Ouro Verde para Piatã. 
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Foto 5. Presépio Central da Praça Isidro Viana, Piatã. 

 

Ildimar França, 2007. 

 

 
 
 

 

2.8  Reisado: Saberes da tradição 

 

Ao eleger o reisado da Chapada piatãense enquanto uma expressão de uma 

manifestação cultural, estou ancorado na mesma perspectiva de discussão apresentada por 

Sérgio Ferreti (1990). Manifestação cultural seria a solução diante da complexa definição dos 

termos de emblemáticas anteriores, tais quais, folclore e cultura popular. A última expressão, 

por sua vez, pode ser entendida como uma forma mais moderna de designar a primeira, sendo 

a primeira mais desgastada e com conotações pejorativas. Por extensão, Ferreti acrescenta 

ainda a possibilidade de pensar o popular a partir de processos híbridos e complexos fazendo 

uso de signos de identidade e elementos procedentes de diversas classes e nações. 

Outra categoria que me deixou confortável no desenvolvimento da pesquisa é 

emprestada de Maria da Conceição Almeida (2001). Estou me referindo a saberes da 

tradição, ou seja, aquele cujas manifestações, surgindo do povo – não necessariamente se 

restringindo a ele –, ressignifica uma atmosfera complexa de elementos que não são 

completamente incorporados ou rejeitados.  
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Assim, pelo saber da tradição, são os foliões também os mesmo indivíduos 

conhecedores dos segredos e qualidades das plantas e raízes usadas para curar enfermidades 

diversas; longe das clínicas e hospitais, podem conduzir partos, cuidar de recém-nascidos, 

livrar quebranto, enxaqueca ou dor de barriga.  
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CAPÍTULO 3 
SOBRE O REISADO 

 
 
 
 

Foliando 
 

Música: Edgar Mão Branca 
Letra: Álisson Menezes 

 
 

Vamo vadiar, 
Nessa brincadeira 
Que a canção primeira 
Tá chamando pra brincar 
 
Pra cantar assim 
Salve o Santo Reis 
Salve o Santo Reis 
 
Que o canto é de chegança 
Chega mais pra cá 
Corpo coladinho 
Querendo se aconchegar 
Pra dançar assim 
 
Salve o Santo Reis 
Salve o Santo Reis 
 
Em catiras e cirandas 
Cira na varanda 
Canta para o Reis dormir 
Dó, mi, sol, terças e quintas 
Cantam as meninas da cidade 
 
Em catiras e cirandas cira na varanda 
Canta para o Reis dormir 
Canta cira a ciranda tenência para não 
Aciravarandar 
 
Em catiras e cirandas cira na varanda 
Canta para o Reis dormir 
Canta cira a ciranda tenência para não 
Acirafoliavarandar 
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Para Câmara Cascudo, Reisado é a denominação erudita referente aos grupos que 

cantam e dançam entre as vésperas de Natal e o Dia de Reis, 06 de janeiro. O conceito de 

Cascudo nos faz retomar antigas discussões, postas aqui para situar o leitor e preencher 

possíveis lacunas. Como também evidenciei minha proposta está centrada no conceito de 

manifestação cultural, do qual fazem parte tanto o erudito quanto o popular numa relação de 

intersecção. 

 

 

3.1 Cultura popular & cultura erudita 

 

Quando o assunto é “cultura popular”, dizia Antônio Augusto Arantes, pode ocorrer 

“muita gente torcer o nariz, levantar as sobrancelhas ou movimentar-se com impaciência” 

(1988, p. 09). Um comportamento que, em primeiro lugar, se devia ao fato de a cultura 

popular, em certas ocasiões, “servir a interesses políticos populistas e paternalistas, tanto de 

direita quanto de esquerda” ou “ao fato de que nada claramente discernível e demarcável no 

concreto parece corresponder aos múltiplos significados que ela tem assumido até agora”? 

(idem, ibidem). 

Os fragmentos das “coisas populares” – que, em diversas sociedades, expressam e 

reafirmam simbolicamente certas identidades – são os objetos e as formas de pensar, tidos 

como simplórios, rudimentares, desajeitados e deselegantes, porém, com o poder de 

reproduzir “religiosamente nossas festas e comemorações nacionais” (Idem, ibidem). 

Segundo Arantes, cultura popular pode ser entendida tanto pelo amplo espectro de 

negação (implícita ou explícita) – de que os fatos contenham formas de “saber” – quanto pelo 

extremo de identificá-la como resistência no contexto de dominação de classe. Uma porção 

significativa de teóricos, continua Arantes, pensou a “cultura popular” como “folclore”, ou 

seja, a união de objetos, práticas e concepções - sobretudo religiosas e estéticas – 

consideradas “tradicionais”. Outra porção pensou como formas de manifestações culturais 

“tradicionais”, resíduo da cultura “culta” de outros períodos e lugares. 

 A cultura popular, segundo Arantes, se apresentou como uma “outra cultura que, por 

contraste ao saber culto dominante, reconfigurou-se como totalidade” (idem, ibidem), mesmo 

sendo elaborada pela justaposição de elementos residuais e fragmentários.  

Por sua vez, Maria Isaura Pereira de Queiroz observou nas sociedades tradicionais – e 

não tradicionais – acentuadas divergências entre “uma cultura sagrada, hierárquica, venerada, 

reservada para a iniciação, e a cultura popular, aberta à transmissão oral e coletiva, estórias e 
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acessos às técnicas habituais do grupo destinadas à manutenção dos usos e costumes no plano 

do convívio diário que formam as práticas folclóricas” (QUEIROZ, 1973, p.125). O folclore 

representa um “conjunto de conhecimentos, provérbios, cantos, mitos, legendas, crenças que 

se incorporam à tradição25 de uma comunidade” (ibidem, p.123). O fato folclórico é tido como 

espontâneo, vulgar, anônimo, coletivo, inculto, enquanto o fato erudito, como algo 

requintado. 

Na mesma toada, Nelson Araújo também definiu cultura popular como sinonímia de 

folclore. Observou ainda que a cultura popular se dá no contraste do contexto cultural erudito, 

ou seja, de uma concepção que envolve luta de classe, de grupo; uma cultura subjacente, de 

um setor humano subalternizado (ARAÚJO, 1988). 

Por sua vez, Roger Chartier problematizou, inicialmente, da seguinte forma a relação 

entre cultura popular e cultura dominante: uma cultura popular que se configura enquanto 

autônoma e independente da cultura dominante; e uma cultura popular, tomada pelo conjunto 

de idéias, conceitos e linguagens que estão ligados aos tecidos da cultura dominante. 

Enquanto, no primeiro caso, Chartier apresentou a eliminação do paradigma eurocêntrico, no 

segundo caso, ao contrário, temos um universo de dominação.  

Tomando o risco de simplificar extremamente, pode-se remeter as inúmeras 
definições da cultura popular a dois grandes modelos de descrição e 
interpretação. O primeiro, desejoso de abolir toda forma de etnocentrismo 
cultural, concebe a cultura popular como um sistema simbólico coerente e 
autônomo, que funciona segundo uma lógica absolutamente desconhecida e 
irredutível àquelas da cultura letrada. O segundo, preocupado em lembrar a 
existência das relações de dominação que organizam o mundo social, percebe 
a cultura popular em suas dependências e suas lacunas em relação à cultura 
dos dominantes. De um lado, portanto, uma cultura popular que constitui um 
mundo à parte, fechado em si mesmo, independente. De outro, uma cultura 
popular inteiramente definida por sua distância da legitimidade cultural, da 
qual é privada (CHARTIER, 2003, p. 141). 

 

                                                 
25 Sobre “tradição”, Antônio Augusto Arantes observa que “procurando-se ‘reproduzir’ objetos e práticas 
supostamente cristalizados no tempo e no espaço, acaba-se por ‘reproduzir’, versões modificadas, no mais das 
vezes esquemáticas, estereotipadas e, sobretudo, inverossímeis (aos olhos dos produtores originais) dos eventos 
culturais com os quais se pretende constituir o patrimônio de todos. Embora se procure ser fiel à ‘tradição’, ao 
‘passado’, é impossível deixar de agregar novos significados e conotações ao que se tenta reconstruir. Isso é 
inevitável, porque a própria reconstituição é informada por e é parte de uma reflexão sobre a história da cultura e 
da arte que, em grande medida, escapa aos produtores ‘populares’ da cultura”. (ARANTES, 1988, p.19.). 
Adicionam-se a esse exemplo, os inúmeros grupos artísticos patrocinados por órgãos do Estado que recriam em 
palcos de diversos lugares, músicas e danças “populares”. Contudo, a produção empresarial da “arte popular” 
subtrai suas dimensões sociais fundamentais, alterando, por exemplo, a data de apresentação, o ambiente e 
organicidade do grupo artístico.  
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Externa à cultura erudita, a cultura popular foi concebida como categoria erudita que 

estabelece descrição, definição de produção e comportamento. Compreender, pois, cultura 

popular consiste em situar entre os mecanismos de dominação simbólica e lógicas específicas 

“à obra nos empregos, usos, maneiras de fazer seu o que é imposto” (CHARTIER, 2003). 

Noutra seara, Eclea Bosi afirma que, ao lado da denominada cultura erudita, ensinada 

nas escolas e instituições, há uma cultura criada pelo povo, capaz de articular ideologias e se 

contrapor aos “esquemas oficiais”. No campo da cultura popular, o novo, o arcaico, o abstrato 

está em consonância e permanecendo através dos tempos, pois a cultura popular é capaz de 

absorver e reelaborar elementos do cotidiano urbano, ainda que influenciado pelas novas 

tecnologias do mundo moderno (BOSI, 1973).  

Segundo Bosi, a cultura popular consiste numa “educação informal” capaz de orientar e 

revigorar comportamentos. Trata-se de um conjunto de elementos nos quais se inserem 

crenças, valores, universo simbólico, etc. Se, por um lado, as condições sociais responsáveis 

pela persistência de seus membros são ameaçadas, por outro lado, tende a cultura popular 

também a entrar em crise. E, se há crise, de maneira sistemática, há empobrecimento (idem, 

ibidem). Bosi conclui que a cultura popular está em constante reelaboração, ou seja, os temas 

culturais populares se reconfiguram ao possuírem uma característica funcional de coesão 

interna em que cada hábito, crença ou técnica é capaz de produzir um significado na 

economia do todo (idem, ibidem). 

As observações da seção anterior foram fundamentais para a compreensão de algumas 

matrizes conceituais em meu objeto de pesquisa. Assim como Michel Vovelle (1991), creio 

ser necessário romper em definitivo o diálogo estéreo entre cultura popular e cultura da elite. 

Nesse sentido, estou me referindo às ambas enquanto manifestações culturais que se 

correlacionam a depender da dinâmica de reconfiguração dos folguedos. A “elite cultural” se 

apropria do universo reiseiro – como denotam as canções que abrem os capítulos da 

Dissertação, no caso desse, Edgar Mão Branca, artista consagrado no interior da Bahia – tanto 

quanto o popular incorpora inúmeras problemáticas as quais já citei. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

68 

3.2   Contexto de formação do reisado 

 

As décadas de 1920, 1930 e 1940 representam um período de grande efervescência 

para as Ciências Humanas no Brasil. Em diversas áreas, temos estudos e novas perspectivas 

destinadas a entender o passado e o momento conjuntural da nação. São inúmeras as 

tentativas voltadas a interpretar a história, a cultural e sociabilidade brasileira numa 

perspectiva interdisciplinar. 

No campo da história, destacam-se Casa Grande & Senzala (1933), Raízes do Brasil 

(1936) e Formação do Brasil Contemporâneo (1942). São essas obras que utilizarei nos 

parágrafos seguintes, numa seção que tem por objetivo apresentar ao leitor uma rápida mirada 

no cenário o qual está inserido a manifestação cultural do reisado. Vejamos: 

Nos primeiros anos de exploração pelos portugueses, o Brasil foi organizado apenas 

em poucas feitorias, sob as quais se exploravam o pau-brasil através mão de obra indígena. 

Aventureiros chegaram ao Novo Mundo, como Fernando de Noronha e expedições que 

tinham por objetivo de defender a Colônia, a exemplo, da expedição chefiada por Cristóvão 

Jacques. Do outro lado do trópico, Portugal se via diante de um descompasso comercial com o 

Oriente e na lide de acentuadas ameaças estrangeiras às terras lusas doravante conquistadas 

(PRADO Jr., 1996).  

Para cultivar e produzir as terras brasis, vieram Martin Afonso de Sousa, em São 

Vicente, Duarte Coelho, em Pernambuco. As terras brasis, extensas pelo horizonte afora, 

possibilitaram à Coroa investir no sistema de plantation, isto é, na grande propriedade, na 

monocultura e no trabalho escravo. Seriam os ensaios de um Brasil que nasce em virtude da 

exploração colonialista, com o objetivo de atender o mercado externo e com política 

metropolitana voltada para a produção manufatureira nas colônias (idem, Ibidem).  

Em Portugal, o Estado era predominantemente agrário, correspondente a uma 

sociedade aristocrática e eclesiástica responsáveis pelo monopólio de grande parte das terras. 

O lucro obtido na exploração colonial destinava-se à vaidade dessa comunidade parasitária e 

ociosa, típica do Antigo Regime. Ao seu turno, não tarda um desenvolvimento econômico da 

metrópole, na medida em que vê na colônia o chamado “porto seguro” de acumulação 

primitiva de capital: um modelo compulsório de trabalho, que objetiva colonizar para o 

mercantilismo. Naquela órbita, a servidão indígena trazia recursos à colônia, enquanto o 

tráfego negreiro movimentava o comércio externo e realimentava a escravidão. 
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As primeiras levas de escravos que chegam ao Brasil datam de 1538. Desse período 

até o processo abolicionista foram registrados: no século XVI, aproximadamente 75.000 

escravos; no século XVII, 452.000; no século XVIII, 3.621.000 e no século XIX, 2.204.000 

(RIBEIRO, 1995). Os negros que convivem com os brancos não são espúrios, mas sim 

escravos domésticos; o procedimento de escolha dos escravos passa por etapas rigorosas em 

que são selecionados os indivíduos que mais se aproximam do homem branco, seja no 

trabalho doméstico ou mesmo para atender os desejos sexuais dos senhores (FREIRE, 1980).  

A partir de leituras em Gilberto Freire, penso que ser brasileiro passa a ser uma “coisa 

boa”. Ao enfrentar a visão científica de racismo, suas teorias vão de encontro aos autores do 

passado que viam a mestiçagem nacional definida pela tristeza, preguiça, luxúria e pelas lides 

que nos condenariam à condição de “raças inferiores”. Para o autor, essa “aparente 

debilidade” citada pode ter explicação na assimetria social/cultural e não racial. 

 Freire incorpora uma proposta culturalista, ao demonstrar a anterioridade cultural da 

sociedade brasileira. Casa Grande & Senzala propõe, então, conhecer o povo brasileiro e 

indagar se se poderia falar de uma “unidade nacional”. E ainda: é possível pensar numa 

cultura nacional?  

Gilberto Freire reconstrói o universo dicotômico entre: proprietário da casa grande 

(cor branca) /escrava da senzala (cor negra); sinhozinho/moleque; sinhá/mucama sendo os 

primeiros sadistas enquanto os segundos, masoquistas (BASTOS, 2004). Quando fala do 

mulato, parte da Península Ibérica e não propriamente do Brasil. Em Portugal, antes da 

colonização, já havia negros oriundos da África. Então, o prolongamento da história 

portuguesa se desdobra no processo de lusitanidade. 

O empreendimento de Portugal no Brasil foi possível devido à escravidão, 

inicialmente indígena, depois africana. O processo de hibridização lusa, oriundo de outras 

experiências na Europa e África, gerou um dualismo cultural e racial fundamental na 

formação da personalidade portuguesa. Trata-se de uma antinomia que contribuiu para lidar 

com a questão climática e miscigenação, de modo que a investida no Brasil tivesse os 

resultados esperados. 

Símbolo de organização política, social e econômica do poder latifundiário, é da casa 

grande que vieram as decisões do Brasil colônia. Uma colônia que se desenvolve 

predominantemente a partir do engenho, até o século XVII. A partir do final do XVII até o 

início do XIX, o Estado português se agiganta e afoga cada vez mais a Colônia, captando 
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dinheiro para sustentar sua crise. Insigne de um estilo de vida baseado na organização familiar 

em que esta, ao lado da Igreja Católica, e não o indivíduo ou Estado compuseram a tônica da 

sociedade brasileira. Gilberto Freire fala de uma sociedade brasileira cuja formação está três 

pilares: o patriarcado, a interpretação de etnias e o trópico (BASTOS, 2004).  

No mesmo período, Caio Prado Jr. se inspira na dialética marxista ao traduzir a noção 

de materialismo histórico e dialético, ou seja, abordagens teórico-metodológicas quanto ao 

estudo da história, da sociedade e da economia, articulando de forma singular conceitos como 

alienação, classes sociais, mercadoria, mais-valia, modo de produção. Ao se reportar ao 

passado do Brasil, o autor afirma que as transformações da década de 1930 eram superficiais 

devido à presença incômoda e indissociável do processo de evolução nacional. Assim, traz à 

tona um conceito novo sobre sentido histórico, entendido como “o conjunto de fatos e 

acontecimentos essenciais que constituem a evolução de um povo num largo período de 

tempo”. No caso do Brasil, fala de uma Colônia que se especializou em fornecer produtos 

agrícolas para o mercado internacional. Não há tirantes na Colônia que não relacionem à 

construção de estruturas capazes de fornecer produtos comercializáveis ao Velho Mundo. Não 

houve projetos destinados a organizar uma sociedade nacional, mas sim núcleos de feitorias 

comerciais, sendo essa, a dinâmica determinante do sentido histórico do Brasil.  

O Brasil é o desdobramento da subalternidade do período colonial, do sistema de 

imposto que nos relegou à condição de dependência, mudando, ao longo do tempo, apenas de 

feitor, passando de Portugal para a Inglaterra. Sempre visto como empreendimento a ser 

explorado, comercializado, com uma agricultura de exportação voltada ao interesses de quem 

coloniza o Brasil é resultado também de novas investidas do capital mercantil. Logo: 

O sentido da evolução de um povo pode variar; acontecimentos estranhos a 
ele, transformações internas profundas do seu equilíbrio ou estrutura, ou 
mesmo ambas estas circunstâncias conjuntamente, poderão intervir, 
desviando-o para outras vias até então ignoradas (PRADO Jr., 1999, pág. 19). 

Os métodos de exploração aplicados ao Brasil, sobretudo, o de fornecer produtos 

tropicais ao colonizador, de algum modo, culminaria na apresentação do poder do estatal 

absolutista que se identifica “com a própria vida da sociedade colonial e em continuidade da 

sociedade nacional, o que explicaria a nossa dependência mesmo depois de 1822, 

permanecendo assim o estatuto colonial, que nos inferioriza e nos constrange nas tentativas de 

rompimento, quase que fatalmente destinadas ao fracasso pela própria ótica que o autor 

construiu com certa obsessão” (LAPA, 2004, p. 263). E... qual seria então o percurso cultural 
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brasileiro, tomando como base a citação de Caio Prado Jr.? Construindo uma interface com 

meu objeto de estudo, como eu poderia entender o reisado e o seu sentido de evolução? É o 

que tratarei na a seção 3.3 

 

 

3.3   A formação e o sentido do reisado 

  

Vejamos o que o Novo Testamento tem a dizer sobre o Reisado: 

Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, 
alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, e perguntaram: Onde está o 
recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela no Oriente, e viemos 
para prestar homenagem (Evangelho de Mateus, 2, 1). 

A jornada que os foliões fazem, de presépio em presépio, reconstitui de forma 

carnavalesca e religiosa a trajetória dos Reis Magos. Ao longo da história, entretanto, as 

referências atribuídas aos três Reis Magos – Gaspar, Melchior e Baltazar – mudaram muito. 

No século II, começaram a surgir as primeiras imagens esculpidas ou pintadas dos Santos 

Reis. A partir de então, o imaginário do devoto passou a guardar mais um incremento à sua 

fé26. Segundo a tradição cristã, os três reis magos presentearam o recém-nascido Jesus com 

ouro, incenso e mirra, como símbolo, respectivamente de realeza, divindade e humanidade. 

Desde a Idade Média, jogos, danças, bailes, desfiles e espetáculos (autos) representam 

manifestações populares celebradas do período que vai do Natal ao dia de Reis. Adicionam-se 

a esses festejos os folguedos ligados ao carnaval, onde se comemoravam o antigo e o novo 

Natal numa dinâmica que celebrava passado, presente e futuro. Na Europa Medieval, cortejos 

de foliões que saíam cantando e dançando pelas ruas de Portugal eram conhecidas como 

“Janeiras” 27, “Autos Pastoris” 28 e “Cheganças” 29. 

                                                 
26 No ano de 138, São Telésforo e São Hilário regulamentaram a celebração da Missa do Galo, sendo que, em 
378, o papa Júlio I fixou respectivamente os dia 25 de dezembro e 6 de janeiro para comemorar o nascimento de 
Jesus Cristo e dia de Reis. A partir de então os festejos da Natividade, com as figuras de Gaspar, Melchior e 
Baltasar, os três reis magos, tomaram nova conotação, incorporando-se, no século XVII, ao calendário de 
celebrações natalinas.  
27 “Pedir e dar as janeiras, dizia-se. Cativo de mil maneiras. E depois darei janeiras, de brocado, escreveu Gil 
Vicente na Comédia de Rubena. Havia também o pedir dos Reis, depois do Dia do Ano Bom, quando as janeiras 
eram exclusivamente de 31 de dezembro a 1º de janeiro. Antônio Prestes, no Auto da Ave-Maria, 1530, alude às 
duas tradições: - Quebrai-me os pandeiros, fazei-vos agora por mim janeiros, ou Na ambição se esconde, 
cortesia: vós dai Reis, todavia. Gonçalo Sampaio, Cancioneiro Minhoto, Porto, 1940, dá dois exemplos de 
janeiras, música simples no compasso de dois-por-quatro e três-por-quatro, cantadas em Póvoa de Lanhoso e 
Vila Verdo. Silvio Romero compendiou muito verso, misturado com outras loas de Natal. Gustavo Barroso 
recolheu uma cantiga  completa, sem música, no Ceará”. MOARES FILHO, 1979, p. 47.  



 

 

72 

72 

Em Portugal, há registros das Janeiras em meados do século XIV na região de Beiras, 

Minho, Estremadura e Douro, em que um grupo festivo saía em visitas às casas, cantando e 

tocando em louvor ao Menino-Deus. Como retribuição, esses foliões recebiam bebidas e 

comidas e outros agrados. No Brasil, o baile pastoril configura-se como um tipo de auto, 

cantado e bailado de frente para lapinha em que se encontram pastores, animais, casas, 

igrejas, rios e pontes. Chama-se pastoril em referência aos pastores que saudaram o Deus-

Menino. A chegança é um tipo de dança popular portuguesa, sincronizada em par separado, 

caracterizada pelo tom lascivo e excitante.  

Sobre essas festas populares, Moraes Filho observa:  

No meio dessas cenas pitorescas, desses dramas infantis, a poesia imitativa 
tocava ao seu apogeu, por isso que a grande nova emprestava no lirismo a voz 
aos animais, que expandiam as suas alegrias, pelo nascimento do Deus-
Menino. Em seus louvores, o coro era uníssono, os tocadores de cítara partiam 
nos arpejos das cordas vibrantes, e os poetas entregavam-se ao fervor piedoso 
de suas inocentes inspirações. Mais tarde os bretões adotaram esses usos, que 
se generalizaram pela Europa, variando na forma, mas conservando o fundo da 
tradição (1979, p.47). 

Tais costumes,  por um longo período, permaneceram no universo popular europeu, 

chegando ao Brasil por obra dos primeiros colonizadores. Na Bahia, as influências dos Autos 

Pastoris e das Janeiras se juntaram às contribuições indígenas e negras resultando no Terno de 

Reis ou “Ranchos de Reis”, como era chamada a folia. No século XIX, os Ranchos de Reis 

são levados para o Rio de Janeiro, constituindo-se como um dos elementos para a criação das 

escolas de samba cariocas.  

A partir dessas informações, podemos observar que o reisado consiste em costumes 

legados pelo colonizador, que sofreram modificações e se reconfiguraram em virtude do 

processo de miscigenação. De forma não estereotipada, da contribuição européia podemos 

encontrar a devoção às personalidades sacras, aos mártires, as letras das músicas; da 

contribuição indígena, temos a participação no momento da ladainha, a utilização dos 

                                                                                                                                                         
28 “O nosso pastoril é legitimamente português em sua origem, ampliando e modificando no Brasil pela 
assimilação inidentificável de outros autos perdidos, recitações religiosas que seriam declamações sacras dentro 
das igrejas, tão citadas pelos viajantes dos séculos XVII e XVIII na Bahia e Rio de Janeiro. Nos últimos anos do 
século XVIII, suas características essenciais, tornando-se apenas um auto profano, com cantos e danças onde 
frequentemente ocorre música moderna, samba ou canção carnavalesca”. Idem, ibidem, p.51 
29 “O Amor em Portugal no século XVIII, Porto, 1917, escreve: ‘Era uma dança de abominação e de inferno, tão 
rebolada de quadris, tão jogada de lombos, tão batida de ventres, etc, dançando, ancas a ancas, peneirando-se, 
coxas contra coxas’. Atendo ao pedido assombrado de Frei Gaspar da Encarnação, D. João V, em maio de 1745, 
mandou proibir, sob pena de prisão no Aljube e no Tronco. No Brasil, como sucedeu com o Fandango, a 
Chegança denominou auto popular, com um enredo de luta marítima, encontro de cristãos e mouros”. Idem, 
ibidem, p. 46.  
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instrumentos de sopro; e da contribuição de origem africana, encontramos também os 

tambores, zabumbas, caixas e algumas coreografias, que se assemelham em muito ao do 

candomblé (CARVALHO, 2002). 

Esse processo de miscigenação tem início nos primeiros séculos de formação do 

Brasil, quando o catolicismo assumiu um perfil de obrigatoriedade, tornando-se justificativa 

de integração social na Colônia. Através das paróquias, conventos e irmandades, a Igreja 

constituía instituições religiosas, das quais a sociedade se via então refém.  

Por sua vez, os representantes do Santo Ofício no Brasil puderam patrocinar um clima 

de medo nas ações repressivas, nos confiscos, deportações e denunciações. Diante desse 

quadro, o brasileiro agiu de forma inteligente ao criar uma espécie de catolicismo ostensivo, 

principalmente nos locais públicos, que buscava invocações ortodoxas em nome de Deus, de 

Nossa Senhora e demais santos. O brasileiro incorporava, assim, o espírito do “católico 

fervoroso”. Tratava-se de uma postura sempre evidente que, por um lado, garantia status 

social e por outro, o eximia de quaisquer suspeitas profanas ou heréticas. O “ser católico a 

todo custo” contribuiu para originar um formalismo típico do catolicismo brasileiro, qual seja, 

os sincretismos. 

Como pertencentes aos sincretismos, Eduardo Hoornaert destaca três realizações 

concretas do cristianismo dentro da cultura brasileira: o catolicismo guerreiro, patriarcal e 

popular. Aos nossos estudos, interessa entender o catolicismo popular. 

O catolicismo popular, segundo Hoornaert é aquele oriundo das contribuições 

indígenas, africanas e seus descendentes. Em outras palavras, trata-se de uma filosofia vivida 

pelos pobres em geral, completamente diferente das demais e que conferiu ao povo um caráter 

autêntico e de originalidade cultural.  

Se os principais difusores do catolicismo no interior foram os portugueses povoadores 

e desbravadores do sertão, índios mansos, africanos escravizados e quilombolas, nesse 

sentido, o catolicismo popular configurou uma espécie de estoicismo, pois aos índios e 

escravos as opções somente eram: fugir, suicidar ou se envolver com a religião.  

Como os bispos, monges e sacerdotes concentravam-se no litoral, onde havia 

conventos, seminários, colégios e mosteiros, a doutrina católica no interior do Brasil foi feita 

pelos leigos: mucamas, caboclos, pretos-velhos, miscigenados e não miscigenados. A esse 

atenuante, adicionam-se ainda a carência de livros e universidades que contribuíram para um 

cristianismo sem fundamentação bíblica e distante da teologia. 
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Este é o cenário que perdura até a primeira metade do século XVIII, quando procuro 

me referir ao processo de formação do reisado. Temos então, no catolicismo popular, os 

sincretismos religiosos, e é essa linha de raciocínio que tomo como base de orientação para 

meus estudos da Chapada Diamantina.  

 

 

 

3.4   Apresentando o reisado 

 

Durante muito tempo, o meio rural brasileiro, universo de moradia e inspiração 

reiseira, tem despertado a atenção dos estudiosos, dado à curiosidade dos moradores da 

cidade, maravilhados com a permanência de costumes e tradições não mais presentes aos 

grandes centros urbanos (QUEIROZ, 1973). Até a década de 1930, havia questões do 

anedotário do meio popular e familiar em torno da pergunta: “será que o Brasil dá certo”? 

Naquele período, tal interrogação era uma entre as muitas temáticas do gênero que circulavam 

nas grandes crônicas e jornais. Euclides da Cunha, por exemplo, problematiza as seguintes 

questões: Que futuro pode ter o mestiço num país que se quer moderno? Como ser um Estado 

moderno, litorâneo, positivista em uma civilização próxima das matrizes européias?  

Nesse contexto, sem diferenciação, a cultura popular, os folclores, os folguedos, 

chamam atenção de pesquisadores como Silvio Romero e, pouco depois, o episódio de 

Canudos leva Euclides da Cunha a interpretar a epopéia de Os Sertões, observando as 

primeiras problematizações a respeito da persistência do modo de ser rural desligado do 

universo urbano.  

Tais hipóteses contribuíram para se formarem coordenadas, dentro das quais os 

elementos do meio rural brasileiro passaram a ser mais bem investigados. Gilberto Freire 

propôs uma visão otimista de povo brasileiro e de futuro. Como vimos, ele abandona a idéia 

de raça tal como fora antes usada e elabora conceituações de raça e caráter, de formas 

imbricadas – metonímias, erupções ou convicções afetivas que procuram compreender a 

participação específica do negro enquanto negro. Segundo Freire, é com o negro que vem a 

ternura da sociedade brasileira. Isso de certa forma seria uma “racialização”, mas não como 

antes. 

A mestiçagem no Brasil se manifestava pelos investimentos na monocultura 

latifundiária do açúcar e pela ausência de mulheres brancas. Da economia latifundiária, o 
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patriarca passava a ter poderes não apenas familiares e na propriedade escravocrata, como 

também nos homens livres e agregados. Por outro lado, o fato de não haver mulheres brancas 

na Colônia gerou uma espécie de “confraternização entre dominadores e dominados” 

resultando, por exemplo, em proles resultantes da união de uma escrava da senzala e um 

senhor de engenho. 

Por outro lado, pululavam os ecos dos crimes terríveis contra a humanidade, de 

lideranças nazistas, os mesmos difusores da raça ariana, da chamada “raça pura”. Como que 

em cadeia, reportando ao meu objeto de estudo, observamos que a teoria segundo a qual o 

meio rural brasileiro é atrasado e conserva costumes arcaicos por serem povoados de mestiços 

– não detentores da evolução socioeconômica – entra em crise, conjuntamente com certas 

ideologias e correntes de pensamento da época (QUEIROZ, 1973). 

Na esteira da interpretação euclidiana, observa-se o isolamento das populações do 

interior que contrasta com as populações do litoral brasileiro. O Brasil não era um território 

ligado por estradas, sendo que os povoados distavam léguas um dos outros. Voltados sobre si 

mesmos, mantiveram então, ao longo do tempo, os mesmos modos de vida do período de 

colonização (idem, ibidem).                        

Na contemporaneidade, estradas e asfaltos passaram a cortar os espaços dos moradores 

do campo e da Sede, de modo que ambos se aproximaram mais um do outro. Discussões em 

torno deste tema podem suscitar problemáticas quanto ao processo de urbanização e 

desenvolvimento urbano, à luz do êxodo rural. No contexto contemporâneo, falo de reisado, 

roça, identidade e manifestação cultural em Piatã. Mas... O que seria mesmo o reisado, por 

tantas vezes aqui citado? 

Muitos autores descrevem o reisado como uma manifestação cultural que, de acordo 

com as especificidades da geografia brasileira, pode ser chamado de Banda de Folia de Reis, 

Folia de Santo Reis, Reisado, Terno de Reis, Terno de Santo Reis, Música de Folia de Reis, 

Caixa de Folia de Reis, Bumba-meu-boi, Boi de Reis, Boi-Bumbá ou simplesmente Boi.  

Por sua vez, o ritual assim se organiza: Abertura ou Abrição de Porta; Entrada; 

Louvação ao Divino; Chamadas do Rei; Peças de Sala; Danças; Encerramento da função; com 

os seguintes personagens: o Mestre, o Rei e a Rainha, o Contramestre. 

O Mestre é aquele personagem que rege a apresentação. Gesticula, movimenta-se no 

sentido de organizar a “entrada” e “saída” e as canções da peça. Pode usar chapéu de palha, 

couro ou forrado de cetim. O chapéu é adornado com espelhinhos, flores artificiais, flores 
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naturais e fitas coloridas. O Rei traja saiote ou calção e blusa de mangas compridas. Usa 

meias coloridas, sapatos do tipo conga e, na cabeça, uma coroa que faz lembrar os reis 

ocidentais. Enquanto a Rainha usa vestido branco ou rosa e uma coroa e um buquê de flores 

nas mãos, o Contramestre é o responsável pelo folguedo na ausência do Mestre. A vestimenta 

do Contramestre é semelhante à do Mestre, porém com menor pomposidade. 

Na Chapada Diamantina, é mais comum à denominação Reisado ou Reis. Aqueles que 

cantam são chamados de reiseiros ou cantadores de reis. Não há rainha, rei ou contramestre. 

Há o mestre, que é chamado por todos pelo nome. Quem acompanha Seu Fulano são os 

seguidores, cantadores ou cantores de Seu Fulano e que pertencem ao reisado tal. Por 

exemplo: Seu Agripino tem um reisado ou reis de Ouro Verde (Abaíra) que, ao final de cada 

ano, canta nas casas que possuem presépios, cujas famílias tenham lhes convidados 

previamente. Zé de Almira, Luiz do Tamborô (Tamborô - roça de Piatã), Zé Boi e demais 

reiseiros são membros do reisado de Seu Agripino. 

Em Piatã e Abaíra, podem-se observar as seguintes etapas do reisado: 

Chegada. O momento que antecede a abertura de porta, quando quem os aguarda de 

longe, atentos ao som dos instrumentos, aguarda ainda a cantoria nas portas, que estão 

fechadas e luzes externas apagadas.  

Entrada. Após a música de chagada e a repetição de Viva Santo Reis e os Donos da 

Casa, o grupo entra silenciosamente dirigindo-se imediatamente ao presépio.  

Louvor. Momento destinado exclusivamente aos louvores diante do presépio, sem 

estimular qualquer desatenção.  

Integração. Quando do primeiro louvor, reiseiros, donos da casa e curiosos se dispõem 

a dialogar, a comer e beber e os foliões receberem ofertas. Ainda na integração, podem 

ocorrer relações de intimidades, paqueras ou namoros entre reiseiros e reiseiros, reiseiros e 

curiosos ou reiseiros e membros da família que recebe o folguedo.  

Despedida. Momento posterior à integração, quando o reisado se prepara para sair, 

cantando outro hino de louvor e despede-se dos donos da casa. Todas essas categorias foram 

por mim identificadas, uma vez que elas não estão nomeadas no folguedo. 
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O surgimento, término ou retomada do reisado na Chapada se dá por inúmeros 

motivos. Pode surgir por meio de promessas, ou seja, alguém que deseja uma graça promete 

Santo Reis que estará na folia se alcançar o pedido. Ocorre também da comunidade 

organizada iniciar ou retomar a festa, sem um motivo imediato senão valorização da memória. 

O término pode ser pelo falecimento do Mestre, pelo cansaço de seguidos Ciclos Natalinos ou 

mesmo pela não renovação das gerações no folguedo. 

Foto 6: Chagada 

 

 
 

Ildimar França, 2007. 

 

 

 

 

3.4.1   Reisado da Bocaina 

 

A Bocaina está localizada ao leste da sede de Piatã, 18 km pela esquerda do vale da 

serra Santana. Passando por Abaíra, somam-se 40 km, sendo 24 km de Piatã a Abaíra e 16 km 

de Abaíra à Bocaina. O primeiro caminho, feito a pé ou montado a cavalo, embora menos 

elástico, é mais difícil de ser superado em função dos acidentes geográficos, das elevações de 

morros e serras. O segundo, em virtude da extensão, é destinado aos veículos automotores.  
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No povoado, há uma população de aproximadamente 300 habitantes em pouco mais 

de 150 casas. Há engenhos, energia elétrica, telefone e escola de ensino fundamental. Dos 

cinco engenhos da Bocaina, dois são alimentados pela eletricidade e os demais, pela tração de 

animais. Ali é fabricada rapadura para o consumo local, sendo a cachaça o motor da 

economia. A produção de cachaça da Bocaina abastece o comércio de Piatã, Abaíra, Jussiape, 

Caraguataí, Marcolino Moura, Rio de Contas, etc. alcançando escala nacional e internacional 

com a marca Abaíra.  

Na Bocaina, o ensino fundamental é composto por professores de Piatã ou que moram 

na localidade, ou ainda, que se deslocam para lá. Os estudantes que desejam cursar o ensino 

médio dirigem-se a Abaíra ou Piatã. O mesmo acontece com os que buscam atendimento 

médico, comércio e serviços em gerais. 

Na referida roça, há a igreja de Santo Reis, construída em 1999 por ocasião da 

retomada dos ternos, sob liderança de José Balbiano Bolto. Mais conhecido como Zé de Bai, 

este agricultor de 38 anos lidera um grupo de jovens estudantes e trabalhadores rurais, com 

faixa etária compreendida entre 18 e19 anos, são eles: Eris Almeida Silva, Edmone Almeida 

Silva, Elizane Almeida Silva, Herlis Almeida Silva, Marineide Guimarães Novaes, Jocimara 

Guimarães Novaes, Janaína Guimarães Novaes, Veriana Souza, Adriano Souza, Jocimar 

Costa Mendes, Gabriel Silva, Elivânio Souza Silva, Paulo Cardoso, Sebastião, Diones, Carlos 

Boto, Charles Boto e Ito.  

Foto 7: Seu Zé de Bai e foliões 

 
Ildimar França, 2007. 
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3.4.2   Reisado de Ouro Verde 

 

Ouro Verde está a pouco mais de 20 km ao sul de Piatã. Estrada de chão que passa 

pelo vale da serra da Tromba, sob a ponte do rio Tomborô. Trata-se de um dos distritos de 

Abaíra, por isso também se destaca na produção de cachaça. É preciso esclarecer que, embora 

eu me refira ao reisado de Ouro Verde, necessariamente não estou me reportando ao lugar, 

mas à região, uma vez que, dos integrantes do terno, apenas Seu Agripino – o mestre – reside 

aí, sendo os demais em diversas roças vizinhas. Em virtude de Seu Agripino, o organizador da 

folia, ser de Ouro Verde, os próprios foliões preferiram tal denominação. Vejamos o perfil de 

cada um dos reiseiros: 

• Agripino Alves, profissão: lavrador; idade: 69 anos; residência: Ouro Verde. 

• Licindo José dos Santos (Ninin): profissão: lavrador; idade: 54 anos; residência: 

Baixa da Onça - roça de Abaíra. 

• Anatal Alves (Natal): profissão: lavrador; idade: 48 anos; residência: Baixa da 

Horta - roça de Abaíra. 

• José Virgílio de Souza (Zé Boi), lavrador, 50 anos, Baixa da Onça. 

• Luidemar Alves, lavrador, 36 anos, Baixa da Horta. 

• Osvaldo Alves, lavrador, 46 anos, Curralinho – roça de Abaíra. 

• Edevaldo Alves (Dedé), lavrador, 40 anos, Baixa da Horta. 

• Luiz Arcênio dos Santos, lavrador, 60 anos, Tomborô, roça de Piatã. 

• Marcionilho Avelino dos Santos (Seu Massu), aposentado, Sede de Piatã. 

• Manuel Espírito Santo Trindade, agricultor, 73 anos, Sede de Piatã. 
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Foto 8: Seu Agripino 

 

 
 

Ildimar França, 2009. 
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CAPÍTULO 4 
REISADOS DE PIATÃ E ABAÍRA  

 

 

 

 

Cântico de louvor 

(Reisado de Ouro Verde) 

 

Ô de casa, nobre gente 
Escutai o que vos direis 
Na porta do oriente 
É chegada dos três reis 
 
É chegada dos três reis 
Na porta do Oriente 
Guiado por uma estrela 
De um Deus onipotente 
 
De um Deus onipotente 
Coberto com vosso manto 
Que nasceu Menino-Deus 
Por obra do Espírito Santo 
 
Por obra do Espírito Santo 
Disse logo ao Sirineu 
Bate asa e canta o galo 
Dizendo Cristo nasceu 
 
O galo crista de serra. 
É um passo mais escolhido 
Foi quem veio trazer a Nova 
Que Jesus era nascido 
 
Que Jesus era nascido 
Nasceu para o nosso bem 
Dizendo nossos cordeiros 
Cristo nasceu em Belém  
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Até aqui, temos as seguintes informações sobre o morador da roça de Piatã e Abaíra: 

indivíduo que habita terras em torno de uma capela, vendas, mercadinhos e vizinhanças. 

Ainda: os grupos de vizinhança pouco se diferenciam quanto à sua heterogeneidade, sendo 

que a estratificação social tênue formada pelo cultivo da terra, a rigor, com a força de trabalho 

vindo do próprio seio familiar. 

Sabemos ainda que o crescimento demográfico na roça se dá pelo casamento, ou seja, 

quando os filhos, após o matrimônio, migram da casa de seus pais para a própria moradia – às 

vezes mais distante da casa dos pais, mas ainda assim, pertencente ao mesmo grupo familiar. 

Os filhos recém-casados passam a lidar com sua porção de terra, ceifando o mato, criando 

condições de subsistência, sendo que na roça eles criam, plantam e colhem para o sustento da 

família. 

Vimos também que, como parte desse universo, o fator distância não é entendido 

pelos moradores da roça ou cidade como condição determinante junto ao processo de 

integração entre localidades. No caso do reisado, no terno de Seu Agripino há dois foliões da 

Sede (seu Neco e seu Massu) continuamente nas roça. No reisado de Seu Zé de Bai, há 

estudantes que diariamente estão nas Sedes de Piatã e Abaíra. Por sua vez, ir até a Sede trocar 

a corda de um instrumento, comprar equipamentos de sons modernos para gravar o terno ou 

mesmo solicitar novos adereços (para o terno) não encontrados na roça são alguns dos 

inúmeros exemplos das integrações entre localidades. 

Nestas condições, conhecer o espaço no qual se insere torna-se essencial à 

comunidade rural, em virtude da regularidade com que se desloca às Sedes; ou mesmo nas 

ocasiões em que participa de mutirões; momentos de coletividades, fundamentais também ao 

fortalecimento do sentimento de pertença (idem, ibidem). Nesse sentido, o compadrio é um 

bom exemplo de integração social, ao criar laços que envolvem padrinhos, afilhados, pais, 

mães. Uma ligação de parentesco estabelecida à luz do ritual do batismo, bem como dos 

rituais de fogueiras, de São João ou de Semana Santa. 

Nesse momento da Dissertação, cabe suscitar a mesma problemática elaborada por 

Maria Isaura Pereira de Queiroz: ao camponês, o que instiga a eleger acentuadamente a figura 

de um indivíduo ao exercício de apadrinhamento? Justamente a autoridade daquele indivíduo, 

em que pese às chamadas “boas qualidades”, leiam-se generosidade, respeito, bondade, 

coragem e outras virtudes não necessariamente ligadas à riqueza. E, tais características eu 

pude observar plenamente nas lideranças reiseiras da Chapada piatãense. 
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Quanto a situar os camponeses junto à dimensão do culto aos santos padroeiros, cada 

roça possui sua entidade espiritual sob a qual concebe relações de interseção. Na Bocaina, 

Nossa Senhora das Graças e em Ouro Verde, Senhor do Bonfim. Para o camponês, o santo 

padroeiro precisa ser venerado, pois só assim serão concedidos benefícios e proteção àquela 

localidade. Assim, no seu dia, a comunidade se envolve na organização de festas e rituais. 

Comumente, os membros da família organizam novenas e ladainhas em memória do santo. 

Espera-se com isso alcançar alguma graça ou mesmo demonstrar gratidão pelo que já foi 

recebido. Sobre esse assunto, Edilece Couto afirma:  

 

A devoção, enquanto sentimento religioso, dedicação e consagração a uma 

entidade têm caráter íntimo e individual. Mas, o devoto não se satisfaz com 

essa característica da fé. É no espaço público das ruas – em procissões, 

cortejos e festas – e nos templos e santuários – nas realizações dos rituais – 

que costumam expressar veneração. Já a festa é um ato essencialmente 

coletivo (2008, p. 8-9). 

 

No caso desta pesquisa, o reisado vem confirmar a necessidade de ocupar os espaços 

públicos e privados – como afirmação de identidades. Estas, por sua vez, podem ser: coletiva 

– a partir da totalidade da festa – ou individual – se tomarmos como base a relação 

devoto/entidade.  

Logo, a relação entre devoto e o santo protetor em Piatã e Abaíra se dá forma íntima. 

O santo não é uma entidade distante, impessoal ou invisível, mas a aquela que habita os 

oratórios e as capelas, qual seja, o próprio santo. Quando um fiel não tem a graça alcançada, 

pode acontecer aquilo que Maria Isaura relata, ou seja, de revolta, escondendo-se o santo atrás 

da porta ou mesmo o colocando-o de cabeça para baixo. 
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4.1   Em época de reis 

 

Em Piatã e Abaíra, os reisados estão presentes nas comunidades rurais de Santa 

Bárbara, Ouro Verde, Gerais, Ribeirão, Palmeira de Inúbia, Bocaina, Mocó, dentre outras. 

O reis da Santa Bárbara talvez seja o único que, nas apresentações, dança em frente ao 

presépio. Com pífanos na boca, bumbos e pandeiros nas mãos, os foliões, em círculo, se 

movimentam para lá e para cá de forma irregular, exibindo coreografia de louvor. O terno da 

Santa Bárbara de José Braulino de Assunção, o Zé Preto, cria o pífano à base de bambu, 

pedaços de mangueira e cano, sendo os bumbos confeccionados de zinco e couro de veado.  

Em época de reis, como se diz na Chapada, Zé Preto organiza o seu terno, enquanto na 

fazenda Gerais, Florentino Santana, Seu Louzinho ensaia com seus foliões a seguinte canção: 

 

Deus salve a casa santa,  

Onde é sua morada,  

Onde mora o cálice bento  

E a hóstia consagrada} 2x 

 

Na roça Ribeirão, há foliões que recitam em forma de música os versos: 

 

Deus lhe pague pelo reis,  

Deus lhe dê um cordão de flor 

Nesse mundo e no outro,  

Quando desse mundo for  

 

E em Ouro Verde, a canção que abre este capítulo. Na Palmeira, Zé Martin também 

faz o mesmo. 

Em época de reis, mestres e foliões, em suas roças, renovam a tradição em 

apresentações cujos sentidos – diferentes e complexos – constituem diversidades de 

identidades. Não me refiro apenas a um conjunto de crenças mágicas, risíveis e perpetuadas, 

mas também a: atitude, comportamento, inversão de valores e hierarquias que convergem em 

heranças de longa duração. Passemos então a elas. 
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4.2    Reisado de Seu Agripino – Ouro Verde (Abaíra)30 

 

Nem sempre o reisado se apresenta caracterizados, enfeitados com bandeiras ou 

estandartes. É o caso do reisado de Seu Agripino Alves de Ouro Verde, distrito pertencente ao 

município de Abaíra. Os participantes desse reisado são lavradores que, ao final de cada ano, 

deixam de lidar temporariamente com suas ocupações rurais, para louvarem a Santo Reis.  

Foto 9: Reisado de Ouro Verde 

 

 
 

Ildimar França, 2008. 

 

Há quatro Ciclos Natalinos (2006-2009) ininterruptos que, enquanto estudioso, 

acompanho no reis de Ouro Verde. Cheguei a criar uma relação muito pessoal com os foliões 

a ponto de em determinado momento não discernir claramente se pesquisava ou era o próprio 

objeto de estudo. De todos os Ciclos, o que mais me chamou atenção foi o primeiro, em 

virtude das idiossincrasias e das novidades com que tomei o folguedo. Como nos anos 

posteriores as peças seguiriam basicamente as mesmas estruturas de apresentações, elegi 

2006/2007 como referência em termos de uma coleta de depoimentos. Isto posto, entretanto, 

não invalido o cotejo de informações de outros Ciclos Natalinos, dos quais busco acrescentar 

elementos novos para compreensão da Dissertação. 

 

                                                 
30 Piatã, 25 de dezembro de 2006. 
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Nas vésperas de Natal de 2006, avistei em Piatã um grupo de homens adultos que 

exibiam diversos instrumentos musicais, dos quais ainda me recordo da viola, do violão, 

cavaquinho colorido, estampado com o símbolo do Flamengo de Futebol e Regatas e um 

barulhento pandeiro. Aproximei-me do grupo que se dirigia à propriedade do devoto Massu – 

migrante de uma das roças de Catolés de Abaíra, residente há décadas na Sede de Piatã.  

A casa de Seu Massu era a primeira a ser visitada na Sede, após um longo itinerário 

feito em diversas roças de Ouro Verde. Percebi que os reiseiros afinavam os instrumentos 

com sutileza, sempre executando solos no violão. A seguir tomavam licor, no sentido de 

preparar as cordas vocais, pois enfrentariam uma longa jornada nas noites frias de Piatã.  

Ao lado de Seu Agripino, Luís do Tamborô, Edvaldo, Natal, Dedé, Ninin, Zé Boi e Zé 

de Almira iniciaram ainda meio tímidos, a primeira canção: 

 

 

Senhor dono da casa,  

Deus lhe dê uma boa noite, 

Boa noite Deus lhe dê,  

Alegremente cantamos. 

 

Nós somos de longe  

E queremos ver} 2X – Refrão 

 

Deus lhe dê uma boa noite  

Com prazer e alegria... 

Refrão 

 

Cavaleiros são aqueles  

Que lá vai beirando o mar,  

Vai atrás de Jesus Cristo que ... a cantar 

 

Refrão 

 

Senhor dono da casa  

Nobre reiseiro cidadão,  

Perguntei... tem lavoura no feijão. 
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Refrão 

 

Já cantei e recantei  

Não tenho mais o que cantar,  

Se não sair do seu gosto  

Você vai me perdoar. 

 

Refrão 

 

São Jose, Nossa Senhora  

Quando foram prá Belém,  

Eles foram cantar reis,  

Prá Jesus cantar também. 

 

Em seguida, pudemos ouvir: Viva Santo Reis e os donos da casa! Quando os devotos 

responderam: Viva! 

Seu Massu abriu a porta e os reiseiros entraram. Na residência, como na dos demais 

devotos, além do presépio, pudemos encontrar imagens de outras entidades como Coração de 

Jesus, Nossa Senhora de Fátima, do Cristo Crucificado e Nossa Senhora Aparecida, ao lado 

dos retratos de famílias e entes falecidos. 

No intervalo entre uma música e outra, os reiseiros conversavam com a família, 

comiam tira-gosto, tomavam pinga, refrigerante, água, contavam inúmeras piadas. No meio 

do louvor, ocorreu incluir músicas nada religiosas, músicas sertanejas, forró nos ritmos 

xaxado, xote ou baião. Por exemplo, essa canção popular: 

 

Me leva, meu amor, me leva. 

Onde você for eu quero ir também. 

Me leva, meu amor me leva, 

Com você, meu bem. 

Me leva perto de você 

Pelo amor de Deus, não me deixe ficar. 

Ficar eu vou chorar demais, 

Não olhe para trás  

Meu bem vem me buscar 
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Tratava-se do momento em que os reiseiros e os que acompanhavam o reisado 

tinham para fazer amizades, paquerar e namorar. Nesse encantamento temporário, o 

profano não anulava o sagrado e tampouco o sagrado se apresentava provido de qualquer 

rigidez. O “ponto fixo” ao qual se refere Eliade Mircea, no caso, é o presépio, quando este 

se propôs aglutinar inúmeras personalidades em torno de objetivo comum. Por sua vez, as 

variantes do “ponto fixo” assumiam com propriedade a arte cultural complexa e oscilante 

do sagrado e do profano. Na aresta profana de oscilação, um folião trouxe à baila aquilo 

que discutimos anteriormente sobre interfaces culturais quando solicitada o Mexe-Mexe31 

de Leandro e Leonardo: 

 

Festa na roça é prá lá de bom 

O sanfoneiro é quem comanda o som 

A gente dança a moda sertaneja 

Tomando cerveja 

Comendo batom 

 

À meia noite nada é proibido 

Mulher casada troca de marido 

O engraçadinho apaga o lampião 

E o "amassa mamão"  

Fica mais divertido 

 

É um mexe, mexe 

Todo mundo apronta 

Faz o que dá conta 

É um beija, beija 

E nessa peleja 

Todo mundo tonto 

Eu que não sou santo 

Também tô no meio 

(bis) 

 

                                                 
31 Composição: Altair Menezes 
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Festa na roça é prá lá de bom 

O sanfoneiro é quem comanda o som 

A gente dança a moda sertaneja 

Tomando cerveja 

Comendo batom 

 

À meia noite nada é proibido 

Mulher casada troca de marido 

O engraçadinho apaga o lampião 

E o "amassa mamão" 

Fica mais divertido 

 

É um mexe, mexe 

Todo mundo apronta 

Faz o que dá conta 

É um beija, beija 

E nessa peleja 

Todo mundo tonto 

Eu que não sou santo 

Também tô no meio 

(bis) 

 

A seguir, os reiseiros voltaram novamente em direção ao presépio entoando o cântico 

de louvor, oscilando ao sagrado: 

 

Ô de casa, nobre gente 

Escutai o que vos direis 

Na porta do oriente 

É chegada dos três reis 

 

É chegada dos três reis 

Na porta do Oriente 

Guiado por uma estrela 

De um Deus onipotente 

 

De um Deus onipotente 
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Coberto com vosso manto 

Que nasceu Menino-Deus  

Por obra do Espírito Santo 

 

Por obra do Espírito Santo 

Disse logo ao Sirineu 

Bate asa e canta o galo 

Dizendo Cristo nasceu 

 

O galo crista de serra. 

É um passo mais escolhido 

Foi quem veio trazer a Nova 

Que Jesus era nascido 

 

Que Jesus era nascido 

Nasceu para o nosso bem 

Dizendo nossos cordeiros 

Cristo nasceu em Belém 

 

Cristo nasceu em Belém 

Lá junto da majestade 

Na cadeira do império 

No livro da cristandade 

 

Cavaleiros são aqueles 

Que lá vão beirando o mar 

Foram dar com ele em Roma 

Revestido no altar 

 

Eles são os três reis magos 

Que Jesus veio adorar 

Com seu livro na mão 

Missa nova vai cantar 

 

O primeiro trouxe ouro 

Para seu trono ourar 

O segundo trouxe incenso 



 

 

91 

91 

Para seu trono incensar 

 

O terceiro trouxe mirra 

Para seu trouxe mirrar 

Menino-Deus quando nasceu 

Encheu seu mundo de luz 

 

Viva Menino-Deus 

Para sempre, amém Jesus! 

 

Decorridos vinte minutos, o grupo de Seu Agripino começou a se despedir dos donos 

da casa, recebendo a esmola e cantando o louvor final: 

Deus lhe pague pelo reis 

Deus lhe dê muito dinheiro 

Você não pode apontar 

 

Santo Reis aqui despede 

Com prazer e alegria 

Quem tiver saudade dele 

Vai à missa outro dia 

 

Já cantei e recantei 

Não tenho mais o que cantar 

Quem tiver saudade dele 

Para o ano torna voltar 

 

Da casa de Seu Massu, dirigiram-se para outro endereço. Na medida em que o cortejo 

avançava, novos curiosos se aproximavam e se aglutinavam ao grupo. Pessoas de motocicleta, 

de bicicleta, a pé; bêbados, sóbrios, religiosos e não religiosos. 

Segundo a crença popular, os grupos de reis se apresentam apenas nos locais em que 

há um presépio armado, normalmente, residência familiar. Nesse dia, observei que, se há uma 

regra, esta foi quebrada quando o reisado adentrou o bar de Sassá, no centro da cidade. A 

principal diferença dessa para as demais apresentações é fato de não haver cântico de louvor 

ao Menino-Deus, tampouco imagens de santo.  
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Passadas 2 horas, o folguedo ainda esteve nas residências dona Alice França, minha 

avó; Celina França, minha tia; pensão do finado Heráclito, bar de Sassá e o presépio central 

da cidade. Em nenhum momento, apresentou-se nas igrejas Rosário ou Matriz32, ou seja, os 

foliões foram de realmente os únicos responsáveis por promover as festas – orientadas pela 

liturgia católica –, mas que não estavam sob o domínio da Igreja.  

 

4.3   Reisado Zé de Bai - Bocaina  (Piatã) 33  

 

O reisado do mestre popularmente conhecido como Zé de Bai da Bocaina é formando 

por jovens, homens e mulheres entre 17 e 25 anos de idade. “Juvenil” e “Viva Santo Reis” são 

os dois grupos em um mesmo reis. O reisado é de uma geração de jovens e sem a participação 

de foliões experientes no grupo, exceto Zé. 

 

Foto 10: Reiseiro da Bocaina 

 

 
 

Ildimar França, 2007. 

 

                                                 
32 No dia 27 de dezembro de 2006, o reisado de seu Agripino partiu para o povoado de Ouro Verde. 
33 Piatã, 1 de janeiro de 2007. 
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Meu primeiro contato com o reisado da Bocaina aconteceu em 2007, quando o grupo 

começou tocar no dia 1 de janeiro até o dia 6. Naquela ocasião, cheguei a contar mais de 40 

casas visitadas em uma só noite. Por volta das 5 da manhã do dia seguinte, na quadragésima 

casa, os foliões, como era de se esperar, já não tinham a mesma energia da primeira casa, mas, 

ainda com o cansaço estampado no rosto, prosseguiam. 

O reisado de Seu Zé tem camisas que identificam o grupo, diferente do reis de Seu 

Agripino. Na Bocaina, os foliões tocam sanfona, triângulo, agogô, zabumba e pandeiro - 

instrumentos típicos de forrozeiros. Usam chapéus enfeitados com pena de pavão, fitinhas de 

Bom Jesus da Lapa e espirais coloridos. Carregam um estandarte branco com uma estampa da 

cena dos Reis Magos visitando o Menino Jesus. O estandarte branco é destacado por uma 

estrela cadente acompanhada de outras cinco estrelas que circundam a “visita dos Reis Magos 

ao Menino-Deus”; leva ainda um ramalhete de flores brancas na ponta do mastro e a inscrição 

“Santo Reis” abaixo das cinco estrelas. 

 
 

Foto 11: Reisado da Bocaina 
 

 
 

Ildimar França, 2007. 
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Este estandarte fica nas mãos do dono da casa durante toda apresentação. A pessoa 

que convida o reisado para cantar segue com o cortejo até a próxima casa, passando ao 

vizinho a responsabilidade de zelar do instrumento até que termine o cântico final. A 

dinâmica procede da mesma forma enquanto houver louvores. 

No reisado de Seu Zé, os homens cantam e as mulheres respondem. Jovens 

empolgados que, ritmados pelos toques do zabumba, exibem um diversificado repertório 

musical. Em frente à porta de entrada da primeira casa, cantam: 

 

Entrada de Ano Novo} 2X 

Com prazer e alegria}2X 

Recebei esse reiseiro}2X 

Filhos da Virgem Maria}2X 

 

Por dentro, um cravo de rosa}2X 

Por fora, manjericão}2X 

Com bastante coronel}2X 

E também a sua dona}2X 

 

Põe a mão no travesseiro}2X 

Acordai os seus filinhos}2X 

(...) 

Que cavaleiro é aquele}2X 

Que lá vai beirando o mar}2X 

 

Foi atrás de Jesus Cristo}2X 

Mas não puderam encontrar}2X 

Foi encontrar ele em Roma}2X 

(...) 

Com galho de ouro na mão}2X 

Missa nova vai cantar}2X 

Para ir cantar o reis}2X 

 

São José e Nossa Senhora}2X 

São José e Nossa Senhora}2X 

Vão de volta prá Belém}2X 

Eles foram cantar o reis}2X 
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Para nós cantar também}2X 

 

Viemos cantar o reis}2X 

Junto com Santa Maria}2X 

Quem tiver saudade dele}2X 

Vai à missa outro dia}2X 

 

Ora viva e reviva}2X 

Quanto mais viva, vivamos}2X 

Mais viva fé revivamos}2X 

(...) 

Viva nosso Santo Reis}2X 

Cá de fora, viva nós}2X 

Aqui dentro viva o Reis}2X 

(...) 

Ta acabado nosso reis}2X 

Para todo sempre, amém!}2X 

 

A seguir: Viva Santo Reis e o dono da casa! Quem acompanha responde: Viva! 

Entram na casa, comem, bebem e recebem ofertas. Entre os intervalos, os músicos 

descansam, atualizam as conversas, riem à vontade e voltam a cantar: 

 

Oh Deus salve a casa santa}2X 

Onde Deus fez a morada}2X 

Onde mora o cálice bento}2X 

E a hóstia consagrada}2X 

 

É na noite de Natal}2X 

É nascido o Menino-Deus}2X 

Senhora dona da casa}2X 

Santo Reis em vossa mão}2X 

 

Aos amigos e parentes}2X 

Santo Reis em vossa mão}2X 
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Que cavaleiro é aquele}2X 

Que lá vai beirando o mar}2X 

São os três Reis Magos}2X 

Que Jesus foi visitar}2X 

 

O primeiro trouxe ouro}2X 

Para seu trono ourar}2X 

O segundo trouxe incenso}2X 

Para seu trono incensar}2X 

 

O terceiro trouxe mirra}2X 

Para seu trono mirra}2X 

O primeiro deu a Nova}2X 

Que Jesus era nascido}2X 

 

Foi nascido o Menino-Deus}2X 

Na Lapinha de Belém}2X 

Para louvar o nosso Reis}2X 

Para sempre, amém}2X 

 

Agora dizem: Viva Santo Reis e o Menino-Jesus! Respondem os devotos: Viva! 

Uma figura que sempre se destaca nas apresentações dos reisados é a do folião 

bêbado. Tem o papel de animar o ambiente, embora, muitas vezes, Seu Zé o repreenda. Nos 

momentos em que os foliões estão cansados, cochilando, encostados em paredes, portões, 

cadeiras e sofás, devido ao itinerário até então cumprido, subitamente, vem o bêbado, faz uma 

graça e todos dão risada. Nas suas falas, é inevitável à exaltação da cachaça e o respeito ao 

presépio, ou seja, está sempre assumindo um papel intermediário entre o sagrado e o profano, 

conforme observou Bakhtin. 

 

                                                      ****** 
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Em mais um ano de pesquisa, estava eu à espera do reisado guiando-me apenas pelo 

sopro gelado dos ventos. Os ventos indicam a direção do folguedo, quando trazem de longe a 

sonoridade aguda dos instrumentos. De repente, andando pela Tapera, região rural de Piatã, 

pude conversar Nelson, filho de Seu Lozinho do Gerais, que também procurava o reisado.  

Em seu carro, uma Belina antiga, seguimos guiados pela intuição.  

No caminho, encontramos um reiseiro solitário que afirmava não acompanhar o grupo, 

naquele momento, por ser inimigo da dona da casa que o grupo visitara. De aparência 

simpática, o reiseiro dizia já “ter tomado uma pinguinha”. Deixamos o rapaz e entramos no 

caminho de chão e alguns minutos depois, ao horizonte, uma aglomeração de pessoas que 

confirmava ser aquela a residência procurada.  

Pelo colorido, percebemos que se tratava do reisado da Bocaina. Dentro e fora da 

residência, crianças, jovens, adultos e idosos observavam Seu Zé de Bai saudar o proprietário 

da casa com o cântico de entrada.  

Do lado de dentro, louvores a Santo Reis, seguidos por bebida e comida. Do lado de 

fora, pessoas cantam, outros conversam e outros ainda paqueram. Uns acompanham a 

apresentação com palmas enquanto outros cantam. Do lado de fora, homens que fofocam, 

mulheres que dão conselhos e crianças que fazem barulho. Do lado de dentro, dois grupos e 

um mesmo reis: “Viva Santo Reis” e “Juvenil”. Há também um grande presépio cuja 

ornamentação de entrada é em formato de arco. Nesse presépio, há imagens de santo, 

crucifixos, terços, fitinhas de Bom Jesus da Lapa, fotografia de familiares e até remédios na 

forma de comprimido. Pelo cenário, parecia ser a casa de alguma curandeira.  

Essa casa me chamou atenção, pois é o local onde todo ano o grupo inicia as 

apresentações. Todo ano, a proprietária, Laurita, oferece um banquete aos reiseiros e àqueles 

que acompanham o folguedo. A casa é formada por uma sala simples com três sofás, uma 

estante com televisão, antena parabólica; portas rudimentares que dão acesso à varanda, à 

cozinha e ao quartos de dormir. No lugar de portas e dobradiças, cortinas de pano. É daqui 

que, além da alimentação, os foliões da Bocaina tomam uma espécie de benção para seguir a 

extensa jornada. 
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Do lado de fora, para um carro luxuoso. Imediatamente, o motorista abre a porta 

lateral e liga o som, começando a requebrar no embalo da canção. A cena chama atenção dos 

presentes e não tarda para que todos repudiem tal atitude. Alguém, no meio dos espectadores 

do reisado ainda grita: “Desse jeito não dá... Quer desvalorizar nossa cultura?” O rapaz foi 

então convidado a desligar o som.  

Uns vinte minutos depois após o ocorrido, os reiseiros se dirigem para a segunda casa. 

No caminho, o primeiro desafio: vencer as baixas temperaturas de Piatã, naquele momento, 

14 graus centígrados, com sensação térmica de alguns graus a menos, devido às intensas 

ventanias. Na segunda casa, dois ou três cães não param de latir. Às vezes, o som dos 

instrumentos não pode sequer ser ouvido. De longe, muito bem humorado, o morador recebe 

os visitantes erguendo as mãos e saudando a todos. Mais pessoas se aproximam.  

A atenção do grupo que se apresenta e das pessoas que assistem quase sempre é 

interrompida pelo folião bêbado. O silêncio que por alguns instantes sucede o término do 

louvor é substituído pelo berro do bêbado, por uma música jocosa por ele cantada ou mesmo 

por um inusitado discurso de agradecimento. Não demora e todo o ambiente é contagiado pela 

animação deste personagem. 

O itinerário da terceira casa, 10 metros à frente, obriga as pessoas a andarem em 

procissão. Trata-se de um caminho estreito cercado de espinhos e carrapichos. Do lado 

direito, poços de lama, buracos e cachorros latindo e, do lado esquerdo, arame farpado e 

plantas cortantes testam a astúcia dos foliões. 

 

 

4.3.1  14 horas depois34...  

 

E lá vem o reisado da Bocaina. Embora o cansaço seja evidente, os acordes em nada 

mudaram. Nesse momento, encontram-se levemente alcoolizados, mais alegres e 

descontraídos, sem, no entanto, perder o respeito e a devoção aos Reis Magos.  

Seu Zé conta que o grupo começou tocar no dia primeiro de janeiro de 2007, ainda na 

fazenda Bocaina. Depois vieram para a Sede. À tarde, seguiram para as roças Mocó e Tabua, 

terminando na Igreja dos Reis Magos, Bocaina.  

                                                 
34 Largo do Rosário, 10hs da manhã. 
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Entre os intervalos das apresentações, já não havia mais espaço para timidez. Fadiga, 

devoção e álcool conduziam o folião ao estágio de alegria plena. O mestre sorria à vontade. O 

folião abraçava exageradamente os donos da casa; a foliona paquerava o vizinho... O curioso 

de ontem que bebia moderadamente é o bêbado de hoje. Um, dois, três bêbados revezam na 

jocosidade35. 

 

4.4    2008: Expectativas de apresentação 

 

Novo Ciclo Natalino. Rua de cascalho e terra vermelha do aeroporto, periferia de 

Piatã, residência de dona Ana. Curiosos esperam a chagada do reisado de Ouro Verde. Este 

ano, dona Ana preparou uma janta especial para oferecê-lo, afinal, um de seus genros, Luís, 

também é reiseiro. A qualquer momento, o folguedo chegaria. 

 

 

4.4.1   19h30min  

 

Seu Agripino e grupo batem à porta da casa de D. Ana. Estão todos à vontade porque 

já se conhecem há muito tempo, sendo a anfitriã também uma roceira migrante. Ao me ver, 

imediatamente vêm me abraçar, propondo-me um desafio: além de pesquisar, suportar o frio 

da noite, eu deveria beber e tocar com eles.  

Sentamos no sofá. Vejo os reiseiros ainda ansiosos passarem as mãos pela cabeça, no 

sentido de fazer deslizar o suor pelo rosto, de uma viagem estressante. Então, descansam e 

bebem água. A seguir, verificam a afinação dos instrumentos e percebem que o cavaquinho 

está sem uma corda. É dia de domingo e todo o comércio está fechado. E o que fazer agora? 

Zé de Almira pergunta... Eis que surge a idéia de ir até a residência do reiseiro Seu Neco, que 

não apenas solucionou o problema, como também trouxe consigo outro instrumento para 

acompanhar o grupo. 

                                                 
35 Para seguir o itinerário das apresentações, diz Zé de Bai, nos locais desconhecidos, normalmente, o grupo 
utiliza um intermediário. Por exemplo, em Piatã, a referência é Nivo do Tangará – aquele que comunica aos 
piatãenses interessados o dia provável que o reisado vem à cidade. Sempre em probabilidades. 
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Afinando os instrumentos: Lá-lá, ré-ré, sol-sol, si-si, mi-mi, violão afinado. Todas as 

cordas soltas, sol, sol, aperta a tarraxa, sol-sol, cavaquinho afinado. Tum, tum-tum, tum-tum – 

pausa - tum, zabumba afinado. Pandeiro afinado. Tan-ran-ran, tan-ran-ran, tan-ran-ran. “Tudo 

OK”, Natal diz. 

Instrumentos afinados, instrumentos encostados, pois é hora da janta. No cardápio de 

dona Ana: arroz, feijão, verdura, carne; para beber: suco, refrigerante, vinho e licor. 

 

4.4.2   20h00min  

 

Instrumentos no colo, olhares que indicam sintonia e compromisso. A dona da casa 

abre um leve sorriso, pois sabe que brevemente verá a apresentação tão aguardada. Muito 

além de ouvir e ver, no seu íntimo, ela parece se sentir mais feliz por ter acolhido os reiseiros, 

que dali partirão alimentados e prontos para enfrentar longas horas de cantoria.  

Seu Agripino organiza o grupo, gesticula como um maestro; franze a testa e no 1, 2, 3 

mentais iniciam a primeira apresentação em frente ao presépio. Harmonia acentuada que pode 

ser ouvida de longe, despertando nos moradores curiosidades em saber a origem daquele som. 

Pouco tempo depois, a casa de D. Ana, aglutina cada vez mais curiosos que desejam ver o 

reisado cantar: 

 

Ô de casa, nobre gente. 

Escutai o que vos direis 

Na porta do oriente. 

É chegada dos três reis. 

 

É chegada dos três reis. 

Na porta do Oriente 

Guiado por uma estrela. 

De um Deus onipotente. 

De um Deus onipotente. 

 

Coberto com vosso manto. 

Que nasceu Menino-Deus.  
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Por obra do Espírito Santo. 

Por obra do Espírito Santo. 

 

Imediatamente, o cântico de partida: 

 

Deus lhe pague pelo reis. 

Deus lhe dê muito dinheiro. 

Você não pode apontar. 

 

Santo Reis aqui despede. 

 

Com prazer e alegria. 

Quem tiver saudade dele. 

Vai à missa outro dia. 

Já cantei e recantei. 

 

Não tenho mais o que cantar, 

Quem tiver saudade dele. 

Para o ano torna voltar. 

 

Senhor dono da casa,  

Deus lhe dê uma boa noite, 

Boa noite Deus lhe dê,  

Alegremente cantamos. 

Nós somos de longe e queremos ver} 2X – Refrão 

Deus lhe dê uma boa noite com prazer e alegria... 

 

Em seguida, Viva Santo Reis e os donos da casa! No interior da casa, os donos 

respondem: Viva! Viva essa casa toda e sua família, Viva! 

Pelos corredores apertados da casa de D. Helena, segunda residência visitada, passam 

reiseiros e curiosos. Um pouco mais à vontade, as mãos dos músicos já não tremem mais e 

nem se percebe falhas nas vozes. A segunda casa traz aos reiseiros desejada afinação. 
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Ocorre, às vezes, algum músico continuar a solar seu instrumento, enquanto o grupo 

conversa com os donos da casa e o público “joga conversa fora”. O Deus lhe pague pelos reis 

é acompanhado por todos e pelos gritos de crianças que brincam no lado externo da casa. 

Também do lado externo, há pessoas que falam sobre futebol, o capítulo da novela, a festa do 

próximo fim de semana, a morte do vizinho, ouvindo-se muitas gargalhadas. Todos estão 

muito bem informados, tanto os moradores da periferia, de bairros intermediários, quanto os 

moradores da roça em virtude de haver eletricidade em todo o município. Logo, rádio e 

televisão estão à disposição de quase todos. Os que não têm se informam pelos que têm.  

Quando termina uma música, como se estivesse combinado, o som externo também 

diminui. Por alguns instantes, o silêncio é total. De repente, uma criança grita, um bêbado já 

presente faz graça e moradores e reiseiros sintonizam o diálogo, enquanto, do lado de fora, 

outras pessoas ouvem uma melodia nada religiosa, uma paródia da música solicitada de 

Caçula e Mineirinho, Galopeira: 

 

Foi num baile em Assunción 

Capital do Paraguai 

Onde eu vi as paraguaias 

Sorridentes a bailar 

 

E ao som de suas guitarras 

Quatro guapos a cantar 

Galopeira, galopeira 

Eu também entrei a dançar 

 

Foi num baile em assuncion 

Capital do Paraguai 

Onde eu vi as paraguaias 

Sorridentes a bailar 

 

E ao som de suas guitarras 

Quatro guapos a cantar 

Galopeira, galopeira 

Em também entrei a dançar  

 

Galopeira, galopeira 
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Nunca mais te esquecerei  

Prá matar minha saudade 

Prá minha felicidade  

Paraguaia, eu voltarei 

 

É o momento da paquera. 

20 minutos depois, o grupo se dirige para outra casa. No itinerário, solam os 

instrumentos, ajeitam a camisa, limpam o suor do corpo, acenam para um motoqueiro ou para 

alguém que buzina. Seu Agripino à frente, foliões que acompanham, curiosos que 

acompanham. A noite chama atenção, as estrelas chamam atenção, a serra da Santana chama 

atenção. Ao lado, um cachorro late, um portão é aberto, uma porta fechada subitamente e uma 

voz que diz “Apaga a luz, mãinha, que o reisado vem chegando...” É a terceira casa a ser 

visitada, a casa de dona Joselice França, minha mãe.  

Camisa social azul, cabelo bem penteado, entra Seu Agripino, saudando:  

- Tudo bem?  

Camisa quadriculada meio social, pandeiro na mão, entra o segundo reiseiro, diz: 

- “Oi!”.  

Camisa branca de algodão entra o terceiro reiseiro, segurando o cavaquinho e 

cumprimentando os donos da casa apertando-lhes as mãos. Camisa azul e vermelha, cabelo 

estilo rabo de cavalo, entra o quarto reiseiro, com um violão – também pega nas mãos dos 

donos da casa. No fundo, ouve-se alguém tossindo. Entra o quinto reiseiro, também com um 

violão, mas sem cumprimentar os donos da casa. Usa uma camisa meio social, com as cores 

branco e preto.  

O sexto reiseiro nem bem avistou os donos da casa já gritou: 

– Boa noite! – obteve resposta imediata e igualmente acentuada.  

O quinto reiseiro, camisa marrom, resolve fazer o mesmo que seus companheiros, mas 

o tom fraco quase não ouvia o tímido: 

 – Boa Noite...  
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Com a zabumba, entra o sétimo reiseiro, camisa de cor verde, e vai logo em direção ao 

presépio enquanto o oitavo reiseiro, todo de azul e em tom áspero, diz aos moradores: 

– Feliz ano novo!  

O filho de um dos reiseiros entra assoviando. Ninguém diz mais nada e todos 

silenciosamente ouvem os primeiros acordes.  

Um longo solo de violão acompanha a entrada de vizinhos e curiosos na casa de 

Joselice. Mais uma “Boa noite”. Seu Agripino, com gestos, convida todos a se aproximarem 

mais ao lado do presépio, de modo que se forme um grande círculo humano. Luzes do pisca-

pisca iluminam o papel com as letras das músicas, nas mãos do mestre. Os dedos da mão 

esquerda indicador, médio e anular estão dispostos em nota “sol” do violão e a mão direita 

prestes a executar a batida. O zabumbeiro, enquanto separa a zabumba da baqueta, olha para 

Seu Agripino. O cavaco solta uma nota musical. O pandeirista sacode as bordas do pandeiro. 

Um olha para o outro e todos esperam o sinal de Seu Agripino que começa: 

 

Ô de casa, nobre gente. 

Escutai o que vos direis 

Na porta do oriente. 

É chegada dos três reis... 

 

Os curiosos que ouvem a adoração estão em pé, atrás do grupo, ora de braços 

cruzados, ora encostados na parede, com as mãos postas para frente ou mesmo assistindo 

dentro dos quartos, quando não há mais espaço na casa. Há visitante bem vestido de calça e 

camisa social e visitante com roupas mais leve do tipo camiseta, bermuda e boné. Se o calor 

se intensifica, ocorre tirar a blusa e amarrar na própria cintura ou pendurá-la pelos ombros. 

Independente dos trajes, a maior parte dos visitantes acompanha, cantando, batendo palmas ou 

mesmo ritmando timidamente com um dos pés, como se fosse um reiseiro. 

Os movimentos corporais dos reiseiros acompanham o toque dos instrumentos. 

Enquanto o zabumbeiro bate a baqueta na zabumba, sua cabeça balança como se fosse ela 

mesma a própria baqueta. Enquanto o violonista desliza acordes pelo violão, seus ombros 

sacodem intensamente como se ele fosse a mão esquerda que sola. Enquanto o cavaquista 

segura a batida na nota “sol”, seu pé direito acompanha a mesma simetria de subida e descida 

da mão direita. Enquanto o pandeirista toca o pandeiro, seu rosto parece acompanhar os 
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movimentos frente/trás que exige o instrumento. Enquanto Seu Agripino canta o refrão, todos 

observam e depois todos repetem e são observados por ele. 

Quando os louvores são muito longos, o visitante não reiseiro sai para fumar cigarro; 

uns inclinam a cabeça para fora no sentido de saber o que ocorre lá; crianças se debruçam 

sobre as bordas do sofá, colocando os dedos na boca, com o pensamento muito distante dali. 

Há visitantes que cochicham com os donos da casa e visitantes que em momento algum 

deixam de acompanhar visivelmente os reiseiros, ainda que parem para conversar com 

alguém, contorça todo o corpo. 

No final da música de louvor, os reiseiros olham entre si e todos olham para Seu 

Agripino e, de repente: 

- “Ô Gersão”! “Canta uma musiquinha aí” – Ouve-se um solo de cavaco.  

- “Ô dono da casa... tem uma piguinha aí?”  

- “Cadê Zé Boi vêi esse ano?” “Rasga mais uma moda” “Onde é um rumo?”  

- “Ô dono da casa! vamo agradecer!” Quem é esse aqui? É Ioiô?  

- Vixe, nem reconheci! Deus abençoe!  

- Ah! É na casa de Seu Massu que vamos agora. Bora?  

- Bora! Rapaz, mas tô bonito!  

- Ei Luiz quer guaraná? Não, não... Tomei um licor com os meninos aqui.  

- Quem é essa? É sua mãe?  

 - De vera que sim!  

- Entrei e nem vi essa foto! Vixe! 

- Eu To aqui, ói!  

Mais um solo de violão.  

- Bora então?  

- Bora! Tangará?  

- Não! Seu Massu, primeiro.  

Mi, si, sol, ré, lá mi. 

-Vamos agradecer o Reis!  



 

 

106 

106 

- Cadê sua vó?  

- Tá no Mato Grosso....  

 -Mas tá bem?  

- Graças a Deus...  

- Simbora! 

 

Deus lhe pague pelo reis. 

Deus lhe dê muito dinheiro. 

Você não pode apontar. 

Santo Reis aqui despede... 

 

Obrigado pessoal! Até para o ano! 

Não são muitas as casas que eles tocam na Sede. Na casa de minha mãe, Seu Agripino 

apresentou porque eu solicitei e por já possuirmos uma relação de proximidade a partir da 

pesquisa. Enquanto morador urbano, eles visitaram minha casa porque eu os convidei. 

Noutras residências, de pessoas vindas da roça, não há necessidade do mesmo procedimento. 

Mesmo quando se apresentam na Sede, os reiseiros têm como principal endereço os migrantes 

recentes, moradores da periferia. Não que o contrário não aconteça, mas é quase sempre uma 

exceção.  

Amanhã de manhã, eles voltam para o Curralinho e encerram a jornada em Ouro 

Verde. 
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4.5   Para além das divisas36 

 

Na estrada que liga Piatã a Abaíra, o reisado da Bocaina ainda segura o estandarte para 

louvar. Já são 5 dias de caminhada. Próximos do final, os foliões se sentem felizes por ter 

cumprindo mais um Ciclo Natalino. Em direção à roça deles, apesar do cansaço, Zé e seus 

seguidores partem com saudades. Em ritmo de despedida, voltam à Bocaina. 

- Até para o ano, com a graça de Deus! 

- E viva Santo Reis!! 

Nesse momento, o Viva de Santo Reis não se limita a uma saudação. Estou 

interpretando como uma extensão, ou seja, prosperidade ao folguedo. A palavra deixa de ser 

uma exclamação para se tornar um advérbio ou um verbo. 

E, como extensão ou prosperidade respondemos: 

- Viva!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 7 de janeiro de 2008. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Iniciei esta Dissertação convidando o leitor a acompanhar a presença do reisado em 

minha infância e perceber como, a partir de minha experiência, pude construir um objeto de 

pesquisa. Neste sentido, procurei demonstrar que o reisado da Chapada Diamantina é um tipo 

de manifestação cultural cuja formação está no período colonial, quando do processo de 

hibridização cultural lusitana, indígena e africana.  

Por sua vez, nessa porção da Chapada piatãense, vimos o surgimento de características 

singulares, presentes nas alterações fonéticas, nas culinárias, nas vestimentas, nas expressões 

corporais, e que foram incorporadas ao reisado. Nesse sentido, meu argumento principal está 

em observá-lo enquanto uma manifestação cultural da roça.  

Em sendo da roça, os reisados de Piatã/Abaíra possuem características que melhor se 

apresentam na atmosfera rural. Assim, o reisado continua em virtude do processo de refazer 

cultural, a partir das reconfigurações e hibridizações. Por se reconfigurar e hibridizar, o 

reisado não está posto no tempo com algo rígido e acabado; elementos novos de seu universo 

fazem com que novas gerações possam se identificar com a folia e assim ela é passada de 

geração a geração. 

Mas... o leitor poderia ainda se perguntar: Em que medida e de que forma posso 

afirmar que o reisado de Piatã é uma manifestação cultural da roça? O que me levou a chegar 

a essa conclusão? 

As incursões à minha infância são a tônica principal. Ao me recordar de quando eu 

passava as férias na roça e podia observar e acompanhar os ternos, enquanto pesquisador, 

acredito estar elucidando um universo de significações. O segundo momento se deu a partir 

do resultado de uma série de entrevistas orais, registros de revistas, fotografias, jornais e 

áudio-visual. Este momento me legou informações relevantes, ao longo de mais de cinco anos 

em que venho tendo contato com o presente tema. Pude então estudar o cotidiano do reiseiro, 

suas atividades no campo e um conjunto de elementos que o identifica ao lugar. Apesar do 

dinamismo com que se desloca para as Sedes de Piatã e Abaíra, é sobretudo na roça que o 

reiseiro brinca de recriar o mito dos três reis magos. 
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O presente tema, de fato, não se esgota aqui. Por hora, entretanto, concluo convidando 

o leitor a verificar o encantamento do mundo presente nas estrofes a seguir:  

 

Ora viva e reviva}2X 

Quanto mais viva, vivamos}2X 

Mais viva fé, revivamos}2X 

(...) 

Viva nosso Santo Reis}2X 

Cá de fora, viva nós}2X 

 

 

Reisado de Seu Zé de Bai (Bocaina, Piatã – Bahia, 2007) 

 

E...   

Viva Santo Reis!!! 
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7. ANEXOS 
 
 

Reisado da Bocaina 
 
 
 

Foto 12: Reiseiros paquerando  
 
 

 
 

Ildimar França, 2007. 
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Foto 13: Momento Entrada 

 
 
 
 

 
 

Ildimar França 
2007. 
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Foto 14: O Estandarte 

 
 

 
 

Ildimar França 
 2009 

 

 
Foto 15: Reiseiros a caminho... 

 

 
 

Ildimar França  
2009. 
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Foto 16: Reiseiro e instrumentos 
 

 
 

Ildimar França 
2009 

 

 
 
 

Foto 17: Reiseiro e instrumentos 
 
 

 
 

Ildimar França  
2009. 
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Foto 18: Reiseiras 
 
 
 

 
 

Ildimar França  
2009. 
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Reisado de Ouro Verde 
 
 

Foto 19: Reiseiros na casa de Seu Massu 
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Foto 20: Momento Louvação 
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Foto 21: Seu Agripino e reiseiros 
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Foto 22: Momento Louvação 
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Foto 23: Anatal 
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Foto 24: Seu Neco 
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