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Resumo: 

O artigo trata de Folias de Reis de três municípios da região do Rio Araguaia no 

estado de Mato Grosso - Ribeirãozinho, Araguaiana e Pontal do Araguaia - e reflete 

sobre possíveis desdobramentos destas pesquisas de campo para as artes cênicas e 

performáticas, à luz da Antropologia da Performance. 

São abordados aspectos como a suspensão de papéis e o fluxo da performance 

entre público e performers - flow - através de, respectivamente, Turner e Schechner, em 

diálogo com pesquisadores das artes cênicas, da antropologia e da filosofia. 

A pesquisa de campo é apontada aqui como um caminho para o artista cênico 

que pretende deslocar-se do seu lugar, descobrindo novas possibilidades, remexendo em 

suas memórias e criando novas vivências, atento às suas percepções.  

A integração entre corpo e voz, cantos e causos, danças e festas, público e 

performer, que se estabelece nesses campos e se potencializa nos mestres das folias e 

em alguns foliões é o que chama minha atenção como artista da cena. 

A sonoridade da fala e dos cantos, o movimento e a dança entram nas casas que 

os foliões visitam. Corpos ágeis e vigorosos lidam com o lúdico e com o sagrado. 

Brincam e protegem, na peregrinação que representa os Santos Reis.  

Há uma inteireza nas pessoas que vai além da estética e é isso que pretendo 

evidenciar.  
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Este trabalho aborda pesquisas de campo1 de Folias de Reis de três municípios 

da região do Rio Araguaia, no estado de Mato Grosso: Ribeirãozinho, Araguaiana e 

Pontal do Araguaia, relacionando-as a pesquisas na área cênica e performática. 

Estas viagens, as trocas com as comunidades e os mestres da cultura popular, me 

ensinaram muito, principalmente no que diz respeito à integração entre corpo, voz, 

cantos, causos, danças, festas, cotidiano.  

A Folia de Reis conta uma história e tem sua organização própria, com variações 

de um para outro grupo. Enquanto peregrinam de casa em casa, “fazendo o giro” ou 

“pedindo a esmola”, os foliões estão representando os Três Reis Magos procurando o 

Menino Jesus, que será encontrado dia 6 de janeiro, tradicionalmente2. O dia da 

Chegada - que é uma festa com muitos cantos, rezas e fartura de comidas - atrai toda a 

comunidade, assim como pessoas que vêm de longe: alguns religiosos pagando 

promessas, outros curiosos e pesquisadores estudiosos do assunto. Neste momento de 

interrupção da vida cotidiana, a suspensão de papéis é estabelecida (TURNER, 1987). 

Os participantes das Folias pesquisadas têm nos gestos e nos cantos significados 

implícitos, não decodificados literalmente, mas que funcionam como códigos entre os 

foliões e as pessoas que os recebem em suas casas. 

Cada momento, cada ação da visita à casa é conduzida pelo mestre e pelo contra-

mestre, através das cantorias: a Folia chega e canta pedindo para abrirem a porta; com a 

porta aberta, pedem licença para entrar; entregam a bandeira ao dono da casa e cantam 

para ele e para quem mais morar na casa; quando ganham um café ou um lanche, 

agradecem cantando; pedem a bandeira de volta; cantam para abençoar a casa e, por 

fim, para se despedirem. 

O fluxo que se estabelece entre os foliões, os donos da casa e os que 

acompanham o grupo é muito forte. E esse fluxo não se inicia ali, na suposta 

efemeridade do momento. Como em um espetáculo, cada um dos atores e das pessoas 

do público carrega uma memória, uma história anterior que os constitui e está presente, 

compondo a cena. E tampouco se finda naquele momento, uma vez que continuará 

acontecendo, repercutindo na história e na memória de quem vivenciou aquela 

experiência e foi tocado. 

                                                 
1 Elaborei e desenvolvi, de 1995 a 1998 o projeto “Manifestações Culturais de Mato Grosso – pesquisa, 

registro e difusão” (1995-98). Esse projeto, que teve vários desdobramentos, priorizou as vozes dos 
mestres, dançantes e foliões cujos depoimentos foram coletados, considerando as singularidades que se 
nos apresentavam, por cada um.  
2 O que pode variar, para que coincida com finais de semana ou para que um grupo possa participar da 
Chegada de outro grupo, por exemplo. 



Em seus momentos de maior intensidade, performances produzem estados de 

flow. Performers e públicos sentem, nesses instantes, que algo especial, da 

ordem do indizível, aconteceu. Diferentes modos de se criarem estados de flow, 

sugere Schechner, associam-se a diversas estéticas. (Dawsey, 2006a, p. 139) 

Nas Folias, várias nuances de fluxo e de emoções ocorrem. Enquanto o mestre, o 

contra-mestre e os foliões cantam as embaixadas, há um tom solene nos corpos, nas 

vozes e nas atitudes das pessoas. 

Nestes cantos, escalas nos finais de frases musicais percorrem da voz mais grave 

à mais aguda entre os foliões. Quando fazem esta escala do grave ao agudo, é visível o 

movimento corporal em que firmam a base - no grave - e impulsionam para o alto, cada 

vez mais, porém sem perder contato com o chão, atingindo notas bem agudas, como 

uma “escalada” da terra ao céu. Este percurso da voz nos permite perceber nitidamente 

a integração do corpo e o preenchimento do espaço interno (do corpo) e externo (do 

ambiente). 

Enquanto o Mestre canta sua embaixada, os demais foliões ouvem concentrados, 

com suas vozes silenciadas, para potencializarem sua força quando duas ou mais vozes 

fazem esta escalada que parece vir de longe e ir para mais longe ainda... de um passado 

remoto, projeta-se além do lugar e do tempo presente, indo para tantos outros lugares – 

ecoa do passado, no presente, para o futuro. Esta relação de tradição mantém valores e 

referenciais importantes para os grupos e para as comunidades onde fazem o giro. 

Durante o giro, o tom solene da manifestação é quebrado quando, após 

cumprirem o ritual em uma casa, ganham um café ou uma outra bebida. 

Em Ribeirãozinho, quando ganham uma bebida alcoólica, a guardam para o dia 

da chegada e dançam uma Catira para agradecer. É um grupo composto, em sua 

maioria, por homens com mais de 60 anos de idade; seus corpos densos, que carregam 

tantas histórias, fazem música com o corpo; pés e mãos percutem, dialogando com o 

catireiro que está à sua frente e com as modas de viola com que intercalam o seu 

movimento.  

Conforme convivia com eles, os conhecia melhor e apurava o olhar. Então sua 

dança se revelava mais individualizada, tornando-se nítido o fato de não existirem dois 

corpos realizando-a de forma idêntica. Existe um script, até mesmo uma coreografia a 

ser desenvolvida, mas acima disso, a individualidade é mantida e valorizada. 

 As cantorias são um tipo de moda de viola, sendo entoadas, geralmente, por dois 

violeiros. A temática enfocada pode ser relacionada ao dia-a-dia, trabalho, amores, 



saudades, lugares ou outros, dependendo do que seja significativo para o cantador e para 

a comunidade naquele momento. 

Em Araguaiana, os motivos para a dança são os mesmos, mas sua dança é o 

Lundum, que apresenta alguma semelhança com o Lundu baiano. 

 Acontece da seguinte maneira: quando ganham uma bebida, a garrafa é colocada 

no centro da roda de foliões; o mestre canta uma moda de viola, acompanhado por mais 

uma pessoa da companhia. Nesta moda, muitas vezes improvisam um agradecimento, 

mencionam algo que está acontecendo no giro etc. Em seguida, o mestre rodeia a 

garrafa e alguns foliões entram na roda, um de cada vez, dançando ao redor da garrafa, 

até que um deles pega-a com a boca e coloca-a sobre a cabeça, dançando. Então, um 

casal de cada vez dança, de acordo com a seguinte brincadeira: a mulher tenta passar a 

saia na cabeça do homem e ele não permite e se esquiva, mas a provoca, dançando em 

sua volta, parecendo facilitar-lhe esta ação, enquanto ela dança segurando a saia - no 

entanto, quando ele menos espera, ela investe para cima dele, em nova tentativa e ele 

foge, dançando em rápidos movimentos, divertindo quem está assistindo 

(BAPTISTELLA, 1997). 

 Em Pontal do Araguaia, sem o momento da dança coletiva, a quebra do tom 

solene ficava por conta dos Palhaços: eram dois, ambos vestindo máscaras, na maioria 

das vezes assustadoras, o que tem relação direta com sua função de proteger e divertir.  

Durante o giro, como guardiões, protegiam a bandeira e os foliões, cuidando 

para que ninguém passasse à frente da procissão e, enquanto os foliões estavam numa 

casa, ficavam na porta, cuidando. 

Os Palhaços, Bastiões, Vovôs, Bonecos ou Mascarados3 das Folias de Reis 

pesquisadas, ao mesmo tempo que protegem, “botam medo” na criançada ou em quem 

não esteja levando a sério a Folia. Também representam os personagens dançantes e 

brincantes da manifestação: descontraem o grupo, fazem todo mundo rir; desafiam-se 

com seus bastões, dando saltos, cambalhotas, fazendo piruetas e trapalhadas.  

Corpos ágeis e vigorosos, que lidam com o lúdico e com o sagrado. Brincam e 

protegem, na peregrinação que representa os Santos Reis. Sua fala vem de seu corpo. 

O corpo das pessoas nas comunidades pesquisadas é muito eloqüente. Não só no 

seu “festar”, quando dançam e cantam, mas também no seu trabalho, na lida com a 

terra, com a pesca, com a cozinha... esses corpos não escondem suas muitas histórias, 

                                                 
3 Encontramos estes personagens com nomes variados. 



mas deflagram toda uma vida e características da comunidade onde vivem. Esta origem 

que lhes dá algo único leva-nos à reflexão sobre o trabalho do artista. 

O trabalho artístico que leva em conta a herança cultural que cada artista carrega 

e a potencializa, permite a originalidade, no sentido de relacionar-se às origens e ser 

original porque é feito de forma única: o artista se revela naquilo que faz. 

Pesquisas de campo dessas manifestações possibilitam perceber a inteireza das 

pessoas; são fontes riquíssimas para todo artista cênico, pois não é apenas uma estética 

que está sendo vivenciada, mas o que as pessoas – os pesquisados - têm de melhor - e 

acreditam nisso. “Às margens, no límen, se produzem efeitos de estranhamento. 

Desloca-se o lugar olhado das coisas. Gera-se conhecimento.” (DAWSEY, 2006b, 

p.18). 

Um campo fértil e sensível para o artista cênico que pretende deslocar-se do seu 

lugar comum, descobrindo novas possibilidades, ampliando suas possibilidades, 

remexendo em suas memórias e criando novas vivências, com a sensibilidade aguçada e 

atento às suas percepções, possibilitando “... o contato e comunicação com o outro que 

nos leva a refletir sobre nós próprios e acionar processos de transformação e redefinição 

de identidade (MULLER, 2005: 72)”. 

Para o artista pesquisar culturas ditas tradicionais é importante não procurar 

perpetuar, reproduzir, mas atualizar, com seu olhar e a sua criação artística: o que ficou 

impresso em seu corpo, na sua memória, daquela experiência e pode ser recriado, 

elaborado artisticamente.  

Nos próprios grupos pesquisados, os cantos e os causos transitam entre a 

tradição, aquilo que é cantado e contado há várias gerações e o improviso, a atualidade, 

o que eles querem dizer hoje, remetendo a questões gerais ou específicas daquele grupo.  

Finalizo com uma despedida da Folia de Reis de Ribeirãozinho/ MT: 

“Despedida, despedida 

 Despedida em Belém 

 Despedida da Lapinha 

Até para o ano que vem 

Pai, Filho, Espírito Santo 

 Na hora de Deus, amém 

 Os romeiros vão-se embora 

Prá voltar o ano que vem.” 
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