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A FESTA DE SANTO REIS
Composição: Márcio Leonardo
Intérprete: Tim Maia
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 esquecido
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, de Santo Reis
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, de Santo Reis
(http://wwwcdscompletos.org/pop/tim-maia-a-festa-do-santo/reis/)

Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2016.
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RESUMO

Esta tese apresenta o Jiro do Reis e a celebração em louvor a São Sebastião como um
importante evento festivo religioso da comunidade negra rural do Mulungu, localizada
no município de Boninal, na Chapada Diamantina, Bahia, na medida em que a festa,
além do seu caráter religioso, promove de forma substancial uma reflexão sobre a vida
da comunidade, possibilitando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
Neste sentido, o Jiro do Reis do Mulungu é compreendido como o principal mecanismo
gerenciador da Festa de São Sebastião através dos dispositivos religiosos, da economia
de autogestão da festa. Através das redes de sociabilidade e solidariedade entre os/as
festeiros/as, os/as promesseiros/promesseiras, os visitantes e devotos, ao logo de quatro
décadas aproximadamente, o Reis do Mulungu, liderado por mulheres pôde sair em seu
Jiro, nas comunidades circunvizinhas com o propósito de pagar uma promessa, bem
como anunciar a festa em louvor a São Sebastião – protetor e guardião da comunidade
do Mulungu. Logo, o Jiro do Reis e a festa em louvor a São Sebastião constitui-se o
lugar de reunir, congregar muitas pessoas as quais estão em constante movimento
quando rezam, dançam e cantam no espaço sagrado da casa, afirmando a identidade de
um grupo, uma comunidade, bem como contribuindo para a produção de uma grande
quantidade de energia, que é redistribuída para todos os participantes num processo de
metamorfose ao logo do tempo. Assim, busquei compreender o Jiro do Reis e a festa em
louvor a São Sebastião como uma prática cultural que reestabelece o encontro e a fé,
reforçando o pertencimento a uma religião quando os sujeitos se unem para celebrar a
vida e os Santos. Assim, a atuação feminina na condução das festas católicas da referida
comunidade torna-se essencial para a manutenção das festividades, do cotidiano e da
família, por isso, as experiências de vida dos sujeitos privilegiados, ou seja, as mulheres
as quais assumem um lugar de liderança no contexto da festa são tomadas aqui como
representação de si e de seu entorno, uma vez que recuperam no tempo presente
aspectos de suas vidas contadas como lugar de construção do sujeito possuidor de
saberes. Com isso, a pesquisa Etnográfica foi a minha escolha metodológica, uma vez
que parece ser o caminho que melhor traduz a rotina diária e os eventos especiais que
nos levam a uma compreensão das redes de significações do real entre as festividades,
as crenças, os modos de viver que são partilhados pelo sujeito e com seu grupo social.
Deste modo, espero, a partir desta pesquisa, contribuir para o reconhecimento e
importância que as manifestações religiosas têm para as comunidades negras rurais,
bem como a participação das mulheres como guardiãs de saberes locais indispensáveis
na formação sociocultural do lugar, pois as Mulheres do Mulungu, representando as
mulheres negras nas suas diferentes atribuições cotidianas de ser mãe, dona-de-casa,
trabalhadora rural, doméstica as quais fizeram parte do universo desta pesquisa, quando
donas do próprio discurso, elas se revelam pelos laços de parentesco e de solidariedade.
Além disso, elas se identificam pelo forte compromisso que têm com a comunidade,
preocupadas em manter viva e atuante as marcas da cultura de um povo vivenciadas e
transmitidas através de suas festividades.

Palavras-chave: Jiro do Reis. Festividade. Liderança feminina. Catolicismo rural.

ABSTRACT

This thesis presents Jiro do Reis and the celebration in honor of San Sebastian as an
important religious and festive event of the Mulungu’s rural black community, located
in Boninal city, Chapada Diamantina, Bahia. This festivity in addition to its religious
character promotes a substantial reflection on the community life and enables the
strengthening of family and community ties. In this sense, Mulungu’s party of Jiro do
Reis is understood as the main manager mechanism of the San Sebastian Celebration
through religious and economic self-management apparatuses of the party. Through the
sociability and solidarity networks between the participants of the party, men and
women who fulfill a vow, visitors and devotees for approximately forty years could
perform the Mulungu’s Jiro do Reis. Led by women the Mulungu’s Jiro de Reis goes to
nearby communities in order to keep a promise and announce the party in honor of San
Sebastian - protector and guardian of Mulungu’s community. Therefore, the Jiro do
Reis and the celebration in honor of San Sebastian consists in a place to gather and
brings together many people who are in constant movement when praying, singing and
dancing in a sacred space in the house. Doing this they state the identity of a group, a
community as well as they contribute to the production of a large amount of energy
which is redistributed to all participants in a metamorphosis process over the time.
Thereat, I sought to understand Jiro do Reis and the celebration in honor of San
Sebastian as a cultural practice that restores the concept of gathering and faith and
strengthens the sense of belonging to a religion when individuals get together to
celebrate life and the Saints. Thus, women's role in the conduction of Catholic
celebrations in that specific community becomes essential for the maintenance of the
festivities, daily life and family. In this context privileged individuals’ life experiences,
such as women who take place in leadership in the party context, are taken here as a
representation of themselves and everything surrounding them. Thus, these women lives
are referred as a place of construction of the subject who detains knowledge. The
Ethnographic research was my methodological choice since it seems to be the best way
to reflect the daily routine and special events that lead us to an understanding of the
networks’ meanings of royal among the festivities, beliefs, ways of living that are
shared by the individual and his social group. From this research I hope to contribute to
recognize the importance that religious manifestations have for rural black communities
as well as the participation of women as guardians of local knowledge fundamental in
the sociocultural conception of place. Mulungu’s Women represent black women in
their different daily duties of being a mother, housewife, rural worker, housemaid. They
constituted a part of the universe of this research taking responsibility for their own
speech revealing themselves by the kinship and solidarity ties. In addition, they identify
themselves by the strong commitment they have with the community and concern to
keep alive and active its cultural signs experienced and transmitted through its
festivities.
Keywords: Jiro do Reis. Festivity. Female leadership. Rural Catholicism.

ENTRADA

E assim começa o Jiro do Reis e a festa em louvor a São Sebastião...

Figura 01: O Reis do Mulungu iniciando as atividades do Jiro na comunidade do Sonhem. Fonte:
fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2016.

Ô de casa, ô de fora
Ô de casa, ô de fora
Maria vai vê quem é
Maria vai vê quem é
São os cantadô de Reis
São os cantadô de Reis
Quem mandou foi São José
Quem mandou foi São José
Cantá Reis não é pecado
Cantá Reis não é pecado
São José também cantô
São José também cantô
Neste dia de alegria
Mas depois de muito tempo
São José também chorô
Porque viu seu filho moto
Pregado numa cruz por tanto amô.
(Cântico de entrada da festa de Santo Reis)

Fiz a opção em utilizar o vocábulo Jiro com esta grafia, pois, neste contexto, o
referido vocábulo não se refere ao termo deverbal girar - rodar do Português. Aqui o
vocábulo Jiro, termo banto deverbal de Kujila, traz uma conotação de cunho religioso,
cujo significado é um ato de louvar, rezar, abrir caminhos para festejar, glorificar Santo
Reis1 e São Sebastião2, bem como ativar a festa no espaço intra e intercomunidades em
louvor a São Sebastião – Santo guardião e protetor da comunidade do Mulungu.
Ademais, o topônimo Mulungu que nomeia a comunidade é um termo banto, oriundo da
língua quicongo, que significa uma espécie de zingoma que produz sons retumbantes.
Daí ser possível afirmar que as palavras Jiro e Mulungu são de origem banto, pois na
composição demográfica da zona rural brasileira em que a Chapada Diamantina faz
parte, há uma prevalência de uma população negra majoritariamente originária dos
reinos do Kongo e do Ndongo – atual Angola (PESSOA DE CASTRO, 2001).
Por isso, o rezar e o festar faz parte do modo de vida da comunidade negra rural
do Mulungu, situada na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Desta maneira, inicio
este Jiro de escrita apresentando os atos de rezar e de festejar/celebrar como
mecanismos importantes no cotidiano desta comunidade, como um lugar gerador de
sentidos para os moradores, pois é no rezar e louvar aos Santos e no festar – celebrar a
1

Três entidades vistas como uma só, ou seja, a compreensão dos Três Reis Magos resumidos em um só
pelos sujeitos da pesquisa, moradores, devotos e visitantes.
2
Pessoa de Castro define a palavra Jiro como termo banto deverbal de Kujila, cujos significados são
rezar, orar, festejar os deuses (PESSOA DE CASTRO, 2001).

vida que os laços de parentesco, de vizinhança e de solidariedade são constantemente
reestabelecidos. Diante do seu ‘modo de vida’, o Mulungu é conhecido e considerado
pelo seu entorno como uma ‘comunidade católica’ onde seus habitantes celebram a vida
e os Santos.
Com isso, o evento festivo religioso torna-se um campo privilegiado para se
compreender a importância das diversas formas de sociabilidade as quais implicam
dimensões educativas presentes nas comunidades e que revelam suas marcas culturais e
identitárias de um povo na sua forma de agir, de pensar, de ser e de estar no mundo. E
dentro desta perspectiva compreendemos a festa como espaço de sociabilidade e como
ambiente educativo, no sentido que neles estão constituídas das formas de agir no
mundo. A educação é entendida, portanto, como uma prática social voltada à promoção
e organização dos mecanismos que instauram a relação do indivíduo com a cultura, com
vista à criação das condições necessárias ao modo de ensinar, aprender e ao
desenvolvimento do sujeito num determinado contexto.
Neste sentido, o modo de conduzir o ritual do Jiro de Reis e as celebrações em
louvor a São Sebastião deve ser visto como elemento essencial na condução e
permanência dessas festividades como parte fundante da cultura da comunidade, sendo
uma das maiores de cunho festivo-devocional do município de Boninal.

Figura 02. Mapa da Chapada Diamantina - Bahia. Fonte: www.google.com.br. Acesso em 14/01/2012.

Para um melhor entendimento do valor simbólico que o rezar e o festar têm para
a comunidade negra rural do Mulungu, faz-se necessário compreender que rezar tem
sua origem no latim recitare, por via popular. Já o termo festar deriva do vocábulo
festa, festejar, cujo significado é divertir-se na festa, foliar. Na própria polissemia dos
vocábulos rezar e festar já se têm indicações das dimensões que as festas como
mecanismos de celebração da vida, do encontro constituem um ‘modo de vida’ ou até
mesmo um ‘mundo festivo’, pois o ato de rezar e festar – festejar se faz presente desde o
surgimento do homem na sua condição de ser social.
Deste modo, nota-se que a festa faz parte da vida de diferentes povos e é
recorrente em diferentes culturas, compreendendo momentos diversos, desde a época
das colheitas e dos solstícios nas sociedades mais antigas até os eventos religiosos e
cotidianos na contemporaneidade. Segundo Del Priori (2000), a origem europeia da
festa e sua periodicidade, por conta da produção agrícola, induziu o homem em épocas
de semeadura e colheita a congregar a comunidade para celebrar, agradecer ou pedir
proteção, e acrescenta:
As festas nasceram das formas de culto externo, tributado geralmente
a uma divindade protetora das plantações, realizado em determinados
tempos e locais. Mas com o advento do cristianismo, tais solenidades
receberam nova roupagem: a Igreja determinou dias que fossem
dedicados ao culto divino, considerando-os dias de festa, os quais
formavam em seu conjunto o ano eclesiástico. Essas festas são
distribuídas em dois grupos distintos: as festas do Senhor (Paixão de
Cristo e demais episódios da sua vida) e os dias comemorativos dos
santos (apóstolos, pontífices, virgens, mártires, Virgem Maria e
padroeiros). Nos intervalos das grandes festas religiosas, eram
realizadas outras menores aos domingos, por isso chamadas
“Domingas” (DEL PRIORI, 2000, p.13).

Com isso, festejar, celebrar, comemorar recai, sobretudo, na reunião de pessoas
as quais se juntam para um mesmo fim, em que o princípio da festa apropriadamente se
constitui por diferentes caminhos ou olhares, pois para cada um dos envolvidos (o
folião, o visitante, o festeiro, o promesseiro, o devoto, o morador do local, o
pesquisador) é despertado por interesses e perspectivas subjetivas, revelando diferentes
significados, daí a polissemia promovida para ou pela palavra festa.

1.1 Itinerâncias literárias: festa como espaço de sociabilidade

A festa religiosa popular como espaço de sociabilidade e como uma importante
categoria de análise já vem sendo discutida como objeto de estudo nas Ciências Sociais
há algumas décadas. Muitos antropólogos e outros estudiosos que analisaram e analisam
a festa como uma manifestação do povo, abrangendo diversos fenômenos como
organização, decoração, falas, conflitos, encontros, comida, bebida, movimentos, etc.,
vêm ressaltando, também, seus aspectos de aglutinação, solidariedade, coletividade, ou
ainda como uma espécie de efervescência, um ‘caos estabelecido’ mesmo que
controlado, pois no momento da festa há uma ‘suspensão’ das regras do cotidiano,
estabelecendo àquelas que passam a regê-la (FERRETTI, 2012). A festa é, ao mesmo
tempo, ruptura e reafirmação da rotina diária da vida. De acordo com Brandão (1989)
[...] uma festa popular é a mistura, ao mesmo tempo espontânea e ordenada, de
momentos de rezar, cantar, dançar, desfilar, ver, torcer, cantar. Enfim, de “festar”,
palavra brasileira que deliciosa e sabidamente resume tudo o que se deve fazer em uma
festa popular (p.05).
A festa religiosa de base popular torna-se, portanto, parte do cotidiano daqueles
que a elaboram e realizam, quanto daqueles que simplesmente a vivenciam. Neste
sentido, os eventos festivos aqui apresentados, a saber: o Jiro do Reis e a festa em
louvor a São Sebastião, na comunidade do Mulungu e no seu entorno não significa
rompimento instantâneo com o cotidiano, pois os sujeitos se envolvem no tempo da
festa. Em alguns momentos muitos moradores dedicam seus trabalhos à preparação da
festa, aos seus símbolos e rituais. Neste caso, as atividades referentes ao trabalho e aos
festejos se complementam, sinalizando que as regras sociais continuam presentes na
festa. Para Rosa (2002)
Como forma de lazer, a festa denota sentidos e significados diversos,
como ordem, desordem, diversão, trabalho, segurança, conflito,
devoção, convivências, efervescências, excesso, ambiguidade,
gratuidade e espontaneidade. Tempo e espaço festivos tem
enunciados, dentre suas características peculiares, como um local e
um tempo, mas não é uma experiência desestruturada socialmente,
nessa atividade, outras regras são estabelecidas, mas não se rompe
com as cotidianas. Não vejo, pois, a festa como uma transgressão.
Beber, comer, namorar, dançar e divertir são ações cotidianas, mesmo
ocorrendo na festa de forma ampliada (ROSA, 2002, p. 24).

Assim, a festa pode ser compreendida como parte da vida de quem a vivencia na
sua elaboração, organização e realização, como também um momento de
congraçamento entre pessoas que se identificam com o que está sendo celebrado através
dos rituais os quais caracterizam, de modo particular, a maneira de ser e de viver de uma
sociedade.
Ademais, a existência de tais festejos religiosos apresenta-se como manifestação
mais facilmente notável, por seu caráter festivo e público, de redes de relações sociais e
de solidariedade criadas por laços de vizinhança, parentesco, comunhão religiosa na
comunidade negra rural do Mulungu e no seu entorno. Através da atuação coletiva, das
localidades visitadas, dos festeiros, dos pagadores de promessas e de visitantes, ao
longo de quatro décadas aproximadamente, o Reis do Mulungu liderado por mulheres,
sai em seu Jiro anual no intuito de pagar uma promessa de família, uma vez que o
pedido feito ao Santo foi em prol da comunidade, bem como anunciar a Festa em
comemoração a São Sebastião. Tão importante quanto pagar a promessa, o Jiro do Reis
do Mulungu cumpre, também, a função social de angariar alimentos e quantia em
dinheiro, ou seja, ‘caridade’ para a realização da Festa em louvor ao Santo Guardião da
referida comunidade. Neste sentido, os eventos festivos aqui anunciados estão
alicerçados nos arranjos sociais de base comunitária e de caráter coletivo, uma vez que
moradores, devotos e visitantes são essenciais para a ativação e realização da Festa.
Para Durkheim (2008), a ideia de festa está atrelada à de cerimônia religiosa,
pois na compreensão do autor, mesmo que a festa seja, em sua origem, leiga ela
apresenta determinadas características de cerimônia religiosa, na medida em que
apresenta ligações estreitas entre festa e evento religioso. Sobre o assunto, nos informa:
[...] a própria ideia de cerimônia religiosa de alguma importância
desperta naturalmente a ideia de festa. Inversamente, toda festa,
quando, por suas origens, é puramente leiga, apresenta determinadas
características de cerimônia religiosa, pois em todos os casos, tem
como efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as
massas e suscitar assim estado de efervescência, às vezes de delírio
que não deixa de ter parentesco com o estado religioso. O homem é
transportado fora de si mesmo, distraídos de suas ocupações e de suas
preocupações ordinárias. Assim, de ambas as parte, observam-se as
mesmas manifestações: gritos, cantos, música, movimentos violentos,
danças, procura de excitantes que restaurem o nível vital etc,
(DURKHEIM, 2008, p. 456).

Assim, não dá para distinguir, com precisão, os limites entre os eventos
religiosos e os de diversão/recreação constituídos no cotidiano dos moradores, pois os

eventos festivos, de modo geral, retratam a vida de cada comunidade, servindo como
espaço privilegiado para perceber a sua organização sociocultural e suas relações entre
os indivíduos. Isto posto, o Jiro do Reis e a festa em louvor a São Sebastião conseguem
entre os meses de dezembro e janeiro, por aproximadamente 30 dias, aglomerar por
várias localidades moradores, devotos e visitantes os quais acompanham as reiseiras nas
celebrações aos Santos no intuito de se divertir (brincar, dançar), bem como louvar e
rezar, pagando suas promessas, reforçando os laços com a fé – mundo espiritual e laços
comunitários – vivenciados através das relações de vizinhança, parentesco,
solidariedade e da coletividade.
Brandão (1981, p.157) afirma que, em festas populares faz-se necessário
misturar, dentro de uma mesma sequência de louvor a um santo padroeiro, o sagrado e o
profano, uma vez que rezar, dançar, comer e festar são atividades que se espera fazer em
todas as festas de santo e quando um destes atos deixa de ser realizado, perde-se uma
parte necessária da festa, até porque nestes tipos de comemorações, estes atos
contribuem e complementam a sua realização. Desta forma, a festa se torna território
composto por diferentes identidades ou então território de um grupo social.
Diante da importância das festas populares como espaço de identidade e
sociabilização de um povo, focalizo, neste estudo, as festas religiosas em homenagem
aos santos do catolicismo popular, muitos deles incorporados às Folias de Reis,
tomando o espaço rural, mais especificamente, a comunidade negra do Mulungu, como
um contexto onde se articulam o global e o local, o tradicional e o moderno. Pensar a
comunidade como palco da vida cotidiana é o caminho escolhido para analisar os
modos de sociabilidade e construção de identidades, através de suas tradições festivas
produzidas e compartilhadas pelos moradores e dinamizadas pela ação coletiva, uma
vez que viver a comunidade e conquistar um lugar na sociedade local é, para os
moradores do Mulungu, colocar em operação redes de relações, a partir das quais são
organizadas práticas coletivas de uso, apropriação e produção de sentido dos espaços
festivos.
Para tanto, será utilizado o conceito de sociabilidade (SIMMEL,1983), uma vez
que o tema das sociabilidades e das interações situa-se na base do pensamento do
referido autor, um dos fundadores da sociologia alemã. Para ele, a sociedade representa
um conjunto de relações, onde indivíduo e sociedade se constroem reciprocamente, daí
a totalidade seja entendida como a sociedade, um grupo, a comunidade. Em Martins

(2000), a compreensão de sociabilidade do homem simples e a importância das relações
sociais, buscando nelas um olhar para um melhor entendimento sobre a construção
dessas relações que os moradores, em especial, as mulheres estabelecem no cotidiano da
comunidade. No entendimento desse autor todos nós somos esse homem que não só luta
para viver a vida de todo dia, mas que luta também para compreender um viver que lhe
escapa porque não raro se apresenta como absurdo, como se fosse um viver destituído
de sentido. (MARTINS, 2000, p.11) Por fim, a noção de sociabilidade festiva (PEREZ,
2002) presente nas ritualizações da vida cotidiana, através das quais muitos moradores
de comunidades negras e rurais se apresentam/representam como habitantes de um lugar
com tempo e espaço específicos, onde o lúdico tem um lugar central.
Para Weber (2002), em todas as culturas, a festa possui uma dimensão religiosa.
É também, a manifestação de uma vida diferente, presenteada que o ser humano não
pode dar a si mesmo. Essa vida presenteada a cada pessoa no interior de cada
comunidade ganha na celebração de suas festas sua própria identidade. Ainda segundo o
autor, um povo ou grupo étnico que não saiba comemorar ou fazer suas festas levariam
a si mesmos à morte e desapareceriam rapidamente da história da humanidade. A
relação estreita entre festas e religião foi apontada por Durkheim (2008, p.372), para
quem nos dias de festa, a vida religiosa atinge grau de excepcional intensidade. Ainda
segundo Durkheim, as festas teriam surgido da necessidade de separar o tempo em dias
sagrados e profanos. Referindo-se ao descanso religioso, lembra que o caráter distintivo
dos dias de festa corresponde, em todas as religiões conhecidas, à pausa no trabalho,
suspensão da vida pública e privada à medida que estas não apresentam objetivo
religioso (p. 371-372). Acrescenta também que, a vida religiosa e a vida profana não
podem coexistir nas mesmas unidades de tempo (p.373). Assim, as festas surgiram pela
necessidade de separar no tempo dias ou períodos determinados dos quais todas as
ocupações profanas sejam eliminadas (Id. Ib. 373). Adiante afirma o que constitui
essencialmente o culto é o ciclo das festas que voltam regularmente em épocas
determinadas (Id. Ib. 419). Neste sentido, a repetição do ciclo das festas constitui, para
Durkheim, elemento essencial do culto religioso.
Em sua obra clássica sobre a vida religiosa, Durkheim (2008, p.452-453) coloca
em evidência a importância dos elementos recreativos e estéticos para a religião,
comparando-os a representações dramáticas, mostrando que, às vezes, é difícil assinalar
com precisão as fronteiras entre rito religioso e divertimento público. Estabelece,

portanto, relações íntimas entre religião e festas, entre recreação e estética, mostrando a
proximidade entre o estado religioso e a efervescência, os excessos e/ou exageros das
festas.
A festa é, portanto, para todas as culturas e sociedades, práticas de resistências e
possibilidade de reinvenção de uma vida diferente onde as pessoas estão associadas,
juntas através da experiência ritual da memória coletiva, vivência do passado e do
presente. Pode-se afirmar, então, que a festa tem como princípio básico opor-se ao ritmo
regular e rotineiro da vida cotidiana, uma vez que nos momentos festivos as pessoas
tendem a comemorar e rememorar acontecimentos a partir do encontro com o outro e
consigo mesmo, possibilitando momentos de fantasia e de realidade, de ressignificação
e percepção, de autoconhecimento e conhecimento do outro, do cuidar de si e olhar para
o outro, momentos de vida, de interação. Como bem diz Del Priori (2000, p.10), na
roda da festa como na roda da vida, tudo volta inelutavelmente ao mesmo lugar, os
jovens aprendendo com os velhos a perpetuar uma cultura legada pelos últimos. E
acrescenta:
[...] a festa é também fato político, religioso e simbólico. Os jogos, as
danças e as músicas que a recheiam não só significam descanso,
prazeres e alegria durante sua realização; eles têm simultaneamente
importante função social: permitem às crianças, aos jovens, aos
espectadores, aos atores da festa introjetar valores e normas da vida
coletiva, partilhar sentimentos coletivos e conhecimentos
comunitários. Servem ainda de exutórios à violência contida e às
paixões, enquanto queimam o excesso de energia das comunidades
(DEL PRIORI, 2000, p.10).

Diante do exposto, o evento festivo dever ser compreendido como uma atividade
exclusivamente humana e como fenômeno social ele tem uma intencionalidade,
constituindo-se como fundamento de comunicação sobre questões relativas ao mundo
obrigatório – espaço que caracteriza o vivido e vivenciado pelos indivíduos como o real,
bem como o mundo inventado e criado por meio de mecanismos capazes de exprimir os
dias de alegria e fantasia desse outro mundo constituído pela festa. Em Ensaio sobre a
Dádiva Mauss (2003) conceitua a festa como fato social total, destacando o elemento da
reciprocidade e de troca de dons e contra-dons que costuma ocorrer em muitas festas
(MAUSS, 2003, p.37). É neste sentido que destacamos e evento festa como um
momento de expressão dos processos sociais mais amplos e vivenciados em suas
múltiplas facetas pela sociedade, pois nos momentos festivos podemos observar a

sociedade em seus mais variados aspectos sociais, políticos, morais, econômicos e
éticos. Ainda segundo a conceituação de Mauss sobre a festa como um fato social total,
ele discorre:
Fenômenos sociais ‘totais’, como nos propomos chama-los,
exprimem-se, ao mesmo tempo e de uma só vez, toda espécie de
instituições: religiosas, jurídicas e morais – estas políticas e familiais
ao mesmo tempo; econômicas – supondo formas particulares de
produção e de consumo, ou antes, de prestação e retribuição, sem
contar os fenômenos estéticos nos quais desembocam tais fatos e os
fenômenos morfológicos que manifestam essas instituições (MAUSS,
2003, p. 41)

Sendo então a festa/festividade uma ação importante para a vida da sociedade,
percebe-se que ao longo dos tempos diversos olhares vêm se desdobrando sobre esta
temática, seus impactos e a importância que tem e traz para a comunidade no âmbito da
religiosidade, do trabalho, da sociabilidade e do entretenimento, quer seja nos espaços
urbano ou rural. Para Amaral (1998), a festa como objeto de estudo das ciências sociais
apresenta diversos aspectos já estudados e alguns problemas ainda por tratar; se não
para solucioná-los, ao menos para colocar em evidência novos fatores. A autora constata
no seu estudo As mediações culturais da festa a escassez de reflexões teóricas sobre as
festas, que geralmente aparecem como um ponto inserido nos estudos dos rituais ou,
mais propriamente, nas teorias sobre a religião. Sendo assim, o "conjunto" de estudos
sobre festas é composto por um farto ajuntamento de subcapítulos, parágrafos, temas
afins nem sempre relacionáveis entre si, dispersos não só em obras antropológicas, mas,
também, filosóficas, sociológicas, históricas, literárias, etc.
Conforme Perez (2002), a festa também se faz presente na literatura
antropológica. Todavia, é uma presença paradoxal: uma espécie de hóspede não
convidado que irrompe porta adentro, trazendo, aliás, como é próprio da festa a desordem e a con-fusão, de modo a não se saber muito bem o que fazer com ela, como
tratá-la. Mesmo que constantemente referenciada, geralmente não lhe é atribuído o
estatuto de objeto analítico, uma vez que ela aparece como uma mera ilustração de
certas excentricidades da vida social, ou como elemento descritivo de rituais, esses, sim,
tomados como objetos privilegiados.
Aparece também – e aqui existe uma clara confluência entre a literatura
antropológica e um certo senso comum — como folclore. Ou seja, a festa é vista como
um mero divertimento das ditas classes populares, ou, confundindo-se com esse último,
como sobrevivência de certos arcaísmos tradicionais. Desse modo, a festa é congelada

no tempo – num tempo findo – e reduzida a uma espécie em extinção, a um objeto
eminentemente exótico que pode ser objeto de nobre trabalho de salvamento — em
nome da História e da Memória – servindo, assim, a explorações políticas e comercias
de toda ordem, bem ao gosto dos sempre vivos colecionadores de borboletas.
Felizmente, essa tendência parece estar-se modificando de uns tempos para cá, com a
multiplicação de trabalhos que tomam a festa como objeto (PEREZ, 2002, p.16).
Nesta mesma direção Tinhorão (2001) sinaliza o interesse e a curiosidade
acadêmica para os estudos sobre a festa como temática principal de alguns seminários e
congressos. A Sociedade Portuguesa de Estudos do Século XVIII escolheu “A Festa”
como tema do seu VIII Congresso Internacional, em 1922, em Lisboa, com a
participação de historiadores, sociólogos, antropólogos e folcloristas de várias
nacionalidades, inclusive brasileira, responsáveis por trabalhos que encheram 1.255
páginas de três volumes de textos de comunicação. Em setembro de 1999, o
Departamento de História da Universidade de São Paulo, viria a recolocar o tema em
pauta com a realização do seminário “Festa – Cultura &Sociedade na América
Portuguesa”, cujos resultados seriam publicados em dois volumes até o fim dos anos
2000. Por fim, o autor esclarece que nesses dois momentos “A Festa” foi estudada sob
os mais diferentes ângulos quer seja como festas públicas, religiosas, particulares do
mundo rural, bem como as mais típicas das cidades, entre as quais o velho entrudo e o
moderno carnaval (TINHORÃO, 2001, p.17).
A festa, como fenômeno sociocultural e histórico, passa, então, a ser uma das
temáticas principais para as pesquisas acadêmicas a partir das primeiras décadas do
século XX e diante destes acontecimentos, proponho neste estudo dialogar com alguns
autores e pesquisadores a ideia de festa, sobretudo, da festa nos moldes brasileiro,
popular, interiorano e rural como forma lúdica de sociação e como um fenômeno
gerador de imagens da vida coletiva, buscando mostrar como o vínculo social pode ser
gerado a partir da experiência humana em sociedade.
Dessa forma, pode-se destacar que a festa não é apenas um acontecimento
folclórico, exótico, imutável e, sim, um fenômeno histórico e cultural capaz de
expressar semelhanças e especificidades visíveis na esfera social a partir das relações
mantidas pelos sujeitos com seus grupos. Além disso, ela é capaz de propiciar trocas de
experiências entre indivíduos, reafirmando os laços de afetividades, religiosidade e
pertencimento, sendo, então, um espaço/lugar onde as pessoas se sentem vinculadas a
um todo social, recriando esses vínculos através das comemorações sem ter uma

obrigatoriedade em retribuir algo ou alguma coisa em troca dos possíveis encontros
compartilhados nos momentos festivos. Como nos dirá Perez (2002):
A festa possibilita, assim, que visualizemos, sob um outro ângulo, o
espetáculo plurívoco do elo “societal”, sobretudo no que tange à
acentuação do afetivo e do sensível. O estudo da festa permite
redimensionar essa discussão à medida que, sendo um “fenômeno
vindo do fundo da tradição” e, que, em relação à contemporaneidade
mais imediata, possa parecer alguma forma de arcaísmo, de
sobrevivência, de nostalgia, ou até mesmo de atraso, é, no entanto,
vivida, por aqueles que dela participam, como explosão de vida, como
revigoramento e, portanto, como uma espécie de renascimento, pleno
de atualidade, de inovação, de ruptura. Para quem participa dela, a
festa não tem idade, é sempre atual. (PEREZ, 2002, p.53).

Diante do posicionamento da autora, podemos entender a festa como
acontecimento total, tempo de exceção e como efervescência coletiva. É com esse
propósito que Perez (2002), resgata a ideia de festa, tratando-a como forma lúdica de
sociação e como um fenômeno gerador de imagens multiformes da vida coletiva (p.17),
mostrando, ainda, que a festa não é somente boa para dela se participar, é também boa
para pensar os fundamentos do vínculo coletivo, o que faz sociedade (p.18).
As festas religiosas se apresentam como uma das principais formas de expressão
social da população das pequenas cidades, desde o período colonial até os tempos
modernos. A Folia ou a Festa de Reis são ccelebrações ou rituais da religiosidade
popular, difundida principalmente nas regiões nordeste, centro-oeste e sudeste do Brasil.
Na maioria dos estados, os cortejos realizados pela Folia de Reis são compostos por um
conjunto de tocadores, também conhecidos como foliões que reunidos em grupos
durante um determinado período circulam por um território, visitando ruas e casas,
pagando promessas, distribuindo bênçãos aos seus moradores em troca de ofertas para a
festa do santo. Para Brandão (1981) Folia de Reis pode ter como possível conceituação
[...] um espaço camponês simbolicamente estabelecido durante um período de tempo
igualmente ritualizado, para efeitos de circulação de dádivas – bem e serviços – entre
um grupo precatório e moradores do território por onde ele circula (p. 36).
Este ritual de sair para celebrar o Santo de devoção, praticado todos os anos
pelos foliões além de representar um momento mítico para compensar o corpo e a alma
das cansativas jornadas de trabalho, proporciona também um espaço de encontro, de
troca de informações e, por conseguinte, constitui-se um espaço de construção e
manutenção de costumes e tradições que são socializados entre os diferentes grupos que

compartilham da mesma festividade. Como enfatiza Del Priore (2000), o ritual do Jiro e
da comemoração constitui-se espaço de múltiplas trocas de olhares, de tantas leituras e
de tantas funções políticas e religiosas, a festa e o seu calendário transformaram-se, no
período colonial, na ponte simbólica entre o mundo profano e o mundo sagrado (p. 27).
Revisitando a história da formação da sociedade brasileira, é possível depreender
que a presença dos africanos e seus descendentes, bem como sua religiosidade no
catolicismo brasileiro não somente modificou/transformou a religião dominante, como
também, conservou formas, acessórios e rituais tradicionais da sua cultura em terras
brasileiras. É importante ressaltar que a relação entre portugueses e africanos inicia-se a
partir das grandes descobertas do século XV. Até então, não há uma data precisa do
“encontro” entre esses povos tão diferentes, mas fundamentais para o nascimento de
uma nação chamada Brasil, trazendo na sua formação marcas importantes dessas
culturas (re)criadas em uma nova terra para compor a nossa história essencialmente
brasileira, contada e cantada a partir da influência dos ritmos musicais, das danças, das
crenças, enfim da religiosidade africana e posteriormente afrobrasileira, construindo,
assim, uma nação tão plural e, ao mesmo tempo, tão singular, que se torna “ objeto” de
estudo de muitos pesquisadores nacionais e internacionais nos últimos séculos. Como
preconiza Souza:
Do final dos anos 1970 para cá, os sistemas sociais e religiosos
criados pelas comunidades negras nas Américas têm atraído a atenção
dos pesquisadores e são cada vez mais analisados de uma perspectiva
que busca fazer conexões entre as culturas de origem dos escravos
trazidos para as Américas e as culturas produzidas nas novas
situações. A reflexão aqui proposta se enquadra nessa perspectiva de
abordagem da religiosidade das comunidades afrodescendentes,
tomando como foco não os chamados cultos afro-brasileiros e sim o
catolicismo exercido por algumas dessas comunidades (SOUZA,
2002, p.126).

Compreendendo a importância da religião Católica para a corte portuguesa, a
consolidação desta religião na colônia brasileira foi objetivo primeiro do colonizador,
por isso, era fundamental converter todos os povos, isto é, os povos indígenas e,
principalmente, os africanos, em cristãos. Contudo, o catolicismo praticado aqui no
Brasil, conviveu por logos anos com as mais diversas tradições religiosas africanas,
sendo elas importantes para a formação e modelação do catolicismo brasileiro, uma vez
que tanto nas cidades como nas áreas rurais e interioranas, as religiões de matriz africana

e posteriormente denominada de afrobrasileira foram importante fator de agregação da
população negra desde os tempos da escravidão até os dias atuais. Segundo Souza
(2006), a religião, como principal maneira de lidar com as adversidades da vida
cotidiana, foi importante na construção de comunidades negras na sociedade brasileira
escravista. Em torno dos sacerdotes, especialistas que conheciam ritos sobrenaturais, de
onde se supunha virem soluções para muitos problemas, grupos construíram identidades,
nas quais também eram consideradas as áreas de origem dos seus membros.
A Folia ou Festa de Reis, muito conhecida no calendário festivo popular, é uma
festa que anuncia a vida, a alegria, a esperança e a boa nova do nascimento de Jesus. É
conhecida, também, como uma manifestação da religiosidade de origem ibérica, que se
caracteriza pela combinação de danças, encenações e cantorias representando a viagem
dos Reis Magos à Belém para adorar o Menino Deus. Ainda de acordo com a tradição, a
Folia ou a Festa de Reis refere-se aos foliões que, em sua grande maioria, são
trabalhadores de baixa renda e/ou de origem rural organizados em grupos musicais
compostos, principalmente, por instrumentistas, cantores e outros participantes que
através do Jiro3 visitam as casa, fazendas, lugarejos, comunidades e cidades, cantando e
louvando o nascimento de Jesus (BRANDÃO, 1981). É pertinente lembrar que a Folia
de Reis é uma festa coletiva que celebra uma crença popular e como em todas as festas
populares os espectadores não a assistem somente, eles a vivenciam, pois elas existem
para o povo e todos delas participam ativamente. Para os foliões ou devotos de Santo
Reis participar dos festejos implica sair do cotidiano e viver o contexto da partilha, do
encontro por meio do ritual da festa.
Neste sentido, as comemorações e agradecimentos ao nascimento do Menino
Deus através da Folia ou da Festa de Reis como produção de identidade de um povo e
de um lugar representa e simboliza um momento de sociabilidade, de interação e
integração, entre os foliões que dela participam. Neste sentido, pensar a Festa de Reis
ou Terno de Reis, a partir da denominação de Folia4 como é bastante conhecida no
nordeste, mais precisamente no interior da Bahia, é de suma importância para a
3

O Jiro, tradicionalmente, acontece no período natalino, entre os dias 24 de dezembro a 06 de janeiro. No
Jiro os moradores das mais diversas comunidades e localidades se reúnem em grupo e saem cantando e
louvando o nascimento do Menino Deus através dos Ternos de Reis.
4
Segundo Câmara Cascudo (1962), no Brasil, a folia é bando precatório que pede esmolas para a festa do
Divino Espírito Santo (folia do Espírito Santo) ou para a festa dos Santos Reis Magos (folia de Reis). E
na definição de Teixeira (1959), tem o nome de Folia esse agrupamento que anda de fazenda em fazenda,
a pé ou a cavalo...são elas as Folias, que vão de 25 de dezembro a 6 de janeiro.

compreensão do significado que este festejo tem para a comunidade negra rural do
Mulungu de Boninal, localizada da Chapada Diamantina, na Bahia, lócus da pesquisa.
Para os foliões devotos, a Folia de Reis transcende a representação, pois o seu sentido
maior é o religioso, a devoção e, nas localidades mais afastadas dos grandes centros
urbanos, tem conseguido sobreviver como uma manifestação revestida de um
dinamismo próprio, apesar de algumas transformações ocorridas no interior da festa
pelas influências regionais que recebe. De acordo com Brandão, a Folia de Reis pode
ser assim definida:
“Folia” aplica-se a um ritual religioso de grupos de viajeiros
precatórios. Grupos de artistas devotos em nome de uma santidade de
devoção coletiva visitam casas onde recolhem dádivas, distribuem
bênçãos, atualizam promessas e anunciam os festejos do “santo” em
nome de quem se reconhecem “em jornada”. Folia de Santo Reis,
Folia do Divino Espírito Santo, Folia de São Sebastião, folias de
outros santos de devoção camponesa e tradição popular desde o
Catolicismo Colonial (BRANDÃO, 2010, p.37).

Diante do exposto, a Folia ou a Festa de Reis, no contexto da cultura popular e
nos mais variados espaços do território brasileiro, deve ser pensada a partir das
aproximações, contradições e tensões existentes no seu interior, uma vez que este ritual
sofreu a influência das culturas africanas, indígenas e europeia, contribuindo, dessa
forma, para a pluralidade desta manifestação popular e interiorana, que se desenrolou
longe das amarras do catolicismo oficial. Ainda de acordo com Brandão (2010), a
resistência étnica que norteou a fundação da celebração se refaz e se reforça a cada
festa, promovendo a comunhão dos santos festejados com os festeiros e moradores.
Mais do que a simples oposição entre mundo rural e o urbano, conforme aponta
Brandão (2010), faz-se necessário perceber na transformação de um modo de viver rural
para a vida da cidade a passagem de uma ordem de relações e de sujeitos sociais, para
uma outra em novas posições e com novos interesses. Assim, tem sido comum nos
núcleos urbanos brasileiros que vivenciam o crescimento e a chamada modernidade, a
não manutenção de práticas religiosas do tipo das Folias de Reis, que têm se preservado
em ambientes rurais ou nas pequenas cidades de costumes interioranos. Naturalmente,
até em grandes cidades como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro registram-se Folias
de Reis que, em grande maioria, estão localizadas nos bairros periféricos, ou nas
favelas, sem maiores repercussões no contexto geral destas metrópoles. Diferentemente,
os estados de Goiás e Pernambuco mesmo estando em consonância aos moldes dos

grandes centros, mantém de forma bastante dinâmica e abundante a prática dessa
modalidade religiosa popular, alcançado cidades e bairros considerados importantes no
contexto socioeconômico dos referidos Estados.
Assim, as festas populares, em especial, as religiosas, localizadas nas pequenas
cidades interioranas e nas localidades/comunidades rurais organizam-se, quase sempre,
em torno do princípio da reciprocidade, da partilha como proposto por Mauss (2003).
Para o autor este princípio vai para além da troca, referindo-se ao ritual da troca como
mais importante que os objetos trocados, uma vez que não se troca apenas coisas
economicamente úteis, mas, acima de tudo, gentilezas, banquetes, ritos, danças, festas.
Assim, a reciprocidade está alicerçada no movimento de dar, receber e retribuir. É
neste propósito de partilhar gentilezas, fé a um Santo e, sobretudo, a comida durante o
Jiro do Reis e a festa em louvor a São Sebastião que os moradores do Mulungu, as
reiseiras, o/a promesseiro/a, o/a festeiro/a e devotos se organizam: nesses eventos
festivos os vínculos afetivos e de sociabilidades são constantemente alimentados.
Nesta direção, o ato de se alimentar (comer e beber) ganha uma dimensão
importante neste estudo, pois nos momentos em que um grupo se reúne para partilhar o
alimento coadunam emoções, regras, lembranças, pertencimento, relações sociais e sua
identidade coletiva. Entendendo

a comida como parte e reflexo de uma sociedade, esta não

deve ser compreendida como estanque, uma vez que está em constante movimento
assim como a própria sociedade da qual faz parte, por isso, as práticas e os hábitos
alimentares de qualquer grupo social podem ser tomados como experiência do habitus
de que nos fala Bourdieu (2007) como um saber social incorporado, mas ‘de mão dupla,
ou seja, da sociedade para a pessoa e desta para a sociedade.
Daí a importância da comida no modo de vida de uma sociedade, pois nas mais
diferentes comemorações o ato de comer está visivelmente evidenciada: nos ritos de
passagem, na celebração de uma boa colheita, na festa dos Santos padroeiros, nos
casamentos, nos batizados, enfim nas reuniões de pessoas para celebrar um
acontecimento importante no âmbito individual ou coletivo a comensalidade torna-se
elemento essencial (MAUSS, 2003). Com isso, ainda é muito frequente se ver a
comensalidade fortemente ligada à sociabilidade das pessoas e o estreitamento de laços
de parentesco, de vizinhança e de amizade. Nessa acepção, a comida da festa, muito
mais do que a comida do cotidiano, é preparada com todo o cuidado, pois será oferecida

aos visitantes da festa, por isso, a cozinheira responsável pelo preparo detém um poder
simbólico e de fundamental importância para o/a anfitrião/anfitriã, já que são suas
habilidades na cozinha que garantem o sucesso da festa através da satisfação dos
convidados/visitantes. Como afirma DaMatta (1987), é a qualidade da comida servida
com muito capricho e de maneira farta, que vai exprimir a consideração que o/a ‘dono/a
da festa’ dispensa aos convidados.
Neste sentido, a comida tem o poder de conduzir os sujeitos para uma dimensão
de celebração à vida e aos Santos na e para a comunidade. Esta perspectiva foi estudada
pela antropologia e na semiologia, conforme (LÉVI-STRAUSS 1966, 1977;
DOUGLAS, 1972; BARTHES, 1961,1993 apud AMON & MANASCHE, 2008),
respectivamente. Esses autores partiram de uma analogia da comida como um sistema
linguístico, problematizando as convenções e regras que regem os modos como a
comida, concebida enquanto signo de um dado sistema, é categorizada. A comida é,
pois, concebida como manifestação de uma estrutura subjacente, que pode ser
apreendida, conduzindo ao conhecimento de características de uma sociedade (AMON
& MANASCHE, 2008, p. 17). Para o antropólogo Roberto DaMatta (1987) a comida
tem um valor cultural importante para um grupo – uma coletividade, quando argumenta:
A “comida” é o alimento que vai ser ingerido. Só é “comida” aquilo
que é aceito socialmente e culturalmente dentro de um determinado
grupo de indivíduos. Estes elegem o que comer, quando, como, onde e
com quem, dependendo de inúmeros fatores, como crenças, valores
sociais, cultura, costumes (DAMATTA, 1987, p.22)

Assim, nos eventos festivos celebrados pela comunidade do Mulungu e o seu
entorno o ato de oferecer o alimento – ‘dar de comer’ é tomado por grande alegria e
satisfação, tanto da parte de quem oferece a ‘mesa’ quanto daqueles que partilham da
comida. Desse modo, corroboro com Maciel (2001), quando afirma que a comida
envolve emoção, trabalha com a memória e com sentimentos (p.151). Assim, a comida
não envolve apenas saciar a fome, mas estão imbricadas as relações culturais, sociais e
identitárias que o ato de comer em grupo envolve. Por isso, entendemos que o ato de
comer não é solitário ou autônomo do ser humano. Ao contrário, é a origem da
socialização, pois, nas formas coletivas de se obter a comida, a espécie humana
desenvolveu utensílios culturais diversos e, até mesmo, a própria linguagem. Certeau
(2013) diz que:

[...] no espaço solitário da vida doméstica, longe do ruído do século,
faz-se assim porque sempre se fez assim, quase sempre a mesma
coisa, cochicha a voz das cozinheiras; mas basta viajar, ir a outro lugar
para constatar que acolá, com mesma certeza tranquila da evidência,
se faz de outro modo sem buscar explicações, sem se preocupar com o
significado profundo das diferenças ou das preferências, sem pôr em
questão a coerência de uma escala de compatibilidades (do doce e do
salgado, do adocicado e do acre, etc.) e a validade de uma
classificação dos elementos em não comestível, repugnante, comível,
deleitável e delicioso (CERTEAU, 2013, p.234- 235).

O valor simbólico da comida e a sua importância é identificável não somente em
relação com a religião, como também numa das suas manifestações mais sociais, o ato
de compartilhar. Para Del Priore (2000) esta preocupação com a distribuição de comida
pelas irmandades se faz presente em Lisboa e na Colônia quando relata algumas festas
religiosas:
A distribuição de comida tinha função tão importante na festa que
mesmo as irmandades religiosas que contavam com recursos próprios
para a realização dos rega-bofes sentiam-se na obrigação de fazê-lo
com a maior generosidade. O banquete, comilança coletiva, tinha forte
expressão social e o ato de comer juntos era remetido à aliança ou à
força de integração social que se gestava durante a festa (DEL
PRIORE, 2000, p.70).

Isto posto, a preocupação com a comida da Festa e os ‘lugares’ onde uma mesa é
ofertada para o grupo faz parte da rotina diária das reiseiras, do/a festeiro/a e do/a
promesseiro/a no período do Jiro do Reis e na festa em louvor a São Sebastião. Com
isso, a comida é, durante todo o circuito da festa, um vínculo essencial entre os
moradores, devotos, reiseiras e visitantes, pois o ato de se alimentar não está
relacionado apenas à vida cotidiana como também evidencia os laços de parentesco,
vizinhança, compondo a identidade social e religiosa do grupo e da comunidade.
Ao reforçar os laços de solidariedade, o Jiro do Reis e a festa em louvor a São
Sebastião produzem para os moradores da comunidade do Mulungu outras formas de
relações e pertencimentos com o seu entorno, pois o Jiro torna-se o principal
mecanismo para pedir a colaboração, ou seja, ‘caridade’, às casas e localidades visitadas
através da oferta de alimentos e/ou quantia em dinheiro para as celebrações ao Santo
Guardião. Com isso, o ato de ofertar comida é uma prática de gentileza e ajuda essencial
na relação entre as casas visitadas ao grupo de Reis no seu Jiro, bem como das reiseiras
e do/a festeiro/a em retribuir no dia 20 de janeiro – dia de São Sebastião a todas as

localidades presentes, onde todos os moradores, devotos e visitantes comem e bebem
em comemoração ao Santo homenageado na comunidade do Mulungu.

1.2 As festividades na comunidade do Mulungu

Estudar o Jiro do Reis a festa em louvor a São Sebastião na comunidade negra
rural do Mulungu e no seu entorno como uma prática cultural que reestabelece os laços
de sociabilidade e subjetividade entre os moradores, visitantes e devotos, em especial
pelas mulheres, para a manutenção e continuidade dessas festividades se explica pela
representatividade e importância que essas duas festas católicas têm para a referida
comunidade, localizada no alto sertão baiano, município de Boninal, na Chapada
Diamantina/Bahia. Neste estudo de doutoramento, parto do pressuposto de que as
manifestações religiosas representam e reforçam os sistemas sociais, em uma
articulação e incorporação tanto de elementos da modernidade/contemporaneidade
quanto tradicionais. Neste sentido, a festa, além do caráter religioso, promove de forma
substancial uma reflexão sobre a vida da comunidade, na medida em que garante a troca
de experiências, de bens e símbolos carregados de significados, configurando-se em um
importante evento das comunidades locais, possibilitando o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, bem como contribuir para a construção e reconstrução das
identidades locais e regionais.
Para tentarmos compreender melhor tais redes sociais tomaremos como suporte
teórico os princípios de Félix Requena Santos (2001), na sua obra Amigos y Redes
Sociales: elementos para uma sociologia de la amistad, que segundo o autor, para
compreender as redes sociais é preciso, inicialmente, tomar a ideia de que os indivíduos
sentem-se mais à vontade no interior de sua comunidade do que fora dela, devido a três
fatores: a existência dos membros da sua comunidade que estabelecem vínculos
interligados mutuamente; a dificuldade de se estabelecer os mesmos vínculos com
pessoas fora de seu grupo e a frequência das interações que fortalece os laços.
Conforme o pensamento de referido autor, as redes de relações são um contínuo
processo de trocas, nas quais os indivíduos dependem uns dos outros. Essas trocas
apresentam limites difusos, operam as informações e auxiliam com grande eficiência a

vida social da comunidade. Ainda de acordo com Santos (2001), as ações em torno
dessas redes se intensificam na medida em que aumenta sua densidade, isto é, quanto
mais densa a rede, mais os moradores se interessam em saber uns dos outros e
compreendem a importância de viver num espaço em coletividade. Neste sentido, a
questão do coletivo na vida da comunidade implica, a priori, ser um grupo.
Diante da importância que tem a coletividade para a vida da comunidade, tornase necessário definir melhor o termo sociabilidade. Para Simmel:
“Sociedade” propriamente dita é o estar com um outro, para um outro,
contra um outro que, através do veículo dos impulsos ou dos
propósitos, forma e desenvolve os conteúdos e os interesses materiais
ou individuais. As formas nas quais resulta esse processo ganham vida
própria. São liberados de todos os laços com os conteúdos; existem
por si mesmo e pelo fascínio que difundem pela própria liberação
destes laços. É isto precisamente o fenômeno a que chamamos
sociabilidade.
Interesses e necessidades específicas certamente fazem com que os
homens se unam em associações econômicas, em irmandades de
sangue, em sociedades religiosas, em quadrilhas de bandidos. Além de
seus conteúdos específicos, todas estas sociações também se
caracterizam, precisamente, por um sentimento, entre seus membros,
de estarem sociados, e pela satisfação derivada disso. Os sociados
sentem que a formação de uma sociedade como tal é um valor; são
impelidos para essa forma de existência. (... ) Pois a forma é a mútua
determinação e interação dos elementos da associação. É através da
forma que constituem uma unidade. (SIMMEL, 1983, p.168/169)

O conceito de “sociabilidade”, tal qual anunciado por Simmel (1983), muito nos
ajuda a compreender o tipo de manifestação e contexto de sociação observados no
Mulungu de Boninal, na medida em que, a identidade de grupo se vê reforçada nos
momentos das festividades, gerando um sentimento de satisfação e reconhecimento dos
seus membros que é derivado de um valor para o grupo. As festividades, portanto,
podem ser compreendidas como um espaço de sociabilidade entre as pessoas, pois
sejam elas rituais religiosos ou entretenimento, cujo objetivo é a celebração,
comemoração, divertimento ou fruição elas são únicas e singulares, retratando o modo
de vida e o cotidiano da comunidade. Depreende-se, portanto, que cada uma delas
revela o modo de ser e viver dos grupos sociais, os quais nelas produzem e reproduzem
sentidos e significados diversos.
Martins (2012) destaca que no conhecimento gerado na vida cotidiana os
significados são reinventados continuamente em vez de serem continuamente copiados
(p.55-56). Sobre a importância deste conhecimento gerado da cotidianidade da vida,

ilustra a discussão sobre o vivido a partir de ideias como as de Schutz, o qual observa
que o vivido é o vivido dos significados que sustentam as relações sociais (p.56).
Destaca-se, também, a contribuição de Lefebvre, para quem o vivido é a fonte das
contradições que invadem a cotidianidade de tempos em tempos, nos momentos de
criação e de produção de possibilidades (p.56). Assim as interações, sociabilidades e os
significados produzidos são entendidos como processos complexos que fazem da
relação social uma construção mediada por negociação, interpretação e critérios de uso.
Sobre esta questão Martins (2012), enfatiza que o processo de interação é precedido
pela simulação, pelo exercício que o sujeito faz de experimentar-se como outro, numa
relação de exterioridade consigo mesmo, nos segundos que constituem o preâmbulo do
seu relacionamento (p. 55).
Desse modo, a festa/festividade revela a relação que as pessoas de uma
determinada comunidade/sociedade estabelecem entre elas, com o sagrado e o
simbólico, bem como com a sua ancestralidade e sua historia. Nesta perspectiva,
investigar sobre as redes de sociabilidade construídas e estabelecidas pelas reiseiras,
moradores e visitantes para a manutenção das festividades do Mulungu e no seu entorno
pelo viés sócio antropológico é, portanto, compreender um pouco mais sobre nossas
festas interioranas e rurais e, sobretudo, a vida do homem simples pautada no
conhecimento popular, na religiosidade, na crendice, ou seja, num modo de vida
pautado no conhecimento denominando de senso comum.
Nessa direção, Martins (2012), afirma ser necessário decifrar o “enigma” desse
homem comum, seguindo o caminho metodológico do que é liminar, marginal e
anômalo. É nos limites, nos extremos, na periferia da realidade social que a indagação
sociológica se torna fecunda, quando fica evidente que a explicação do todo concreto é
incompleta e pobre se não passa pela mediação do insignificante. (MARTINS, 2012,
p.11). Ao analisar a vida cotidiana e o conhecimento nela produzido, o referido autor
pauta-se numa reflexão sociológica baseada na divergência entre o pensamento marxista
e fenomenologista, para localizar no âmbito intermediário a ideia de que o
conhecimento de senso comum tem lugar na vida cotidiana e na História, pois:
O senso comum é comum não porque seja banal ou mero e exterior
conhecimento. Mas porque é conhecimento compartilhado entre os
sujeitos da relação social. Nela o significado a precede, pois é
condição de seu estabelecimento e ocorrência. Sem significado
compartilhado não há interação. Além disso, não há possibilidade de
que os participantes da interação se imponham significados, já que o
significado é reciprocamente experimentado pelos sujeitos. A

significação da ação é, de certo modo, negociada por eles. Em
princípio, não há um significado prévio ou, melhor dizendo, não é
necessário que haja significações preestabelecidas para que a interação
se dê. Um aspecto essencial dessa formulação é o de que esse
complicado jogo se desenrola, de fato, em minúsculas frações de
tempo. Se nos fosse possível observar o processo interativo em
“câmara lenta”, poderíamos perceber o complexo movimento, o
complicado vaivém de imaginação, interpretação, reformulação,
reinterpretação, e assim sucessivamente, que articula cada
fragmentário momento da relação entre uma pessoa e outra e, mesmo,
entre cada pessoa e o conjunto dos anônimos que constituem a base de
referência da sociabilidade moderna (MARTINS, 2012, p.54).

Assim, é o homem simples, aquele silenciado pelas grandes narrativas da
humanidade, que cria estratégias e possibilidades de novos caminhos para superar as
dificuldades impostas pela vida, utilizando-se das redes de sociabilidade e
subjetividades para estabelecer no seu modo de vida laços de vizinhança e parentesco os
quais são recriados por esses sujeitos no seu cotidiano. Deste modo, as relações de
sociabilidade permitem que esses sujeitos se relacionem e interajam com o seu próprio
viver e com aqueles outros que lhes avizinham na luta cotidiana pela melhoria das
condições de vida, pela conquista de tempo para si, pelo prazer do trabalho, da alegria,
da festa e da compreensão ativa de seu lugar na construção social da realidade.
(MARTINS, 2012).
Desde o período colonial até os tempos modernos, as festas religiosas se
apresentam como uma das principais formas de expressão social do homem simples
representado nas populações das pequenas cidades (DEL PRIORE, 2000). As
festividades de cunho religioso acontecem dentro da igreja ou capela com missa,
celebrada por um padre, ou rezas efetuadas por leigos. E fora dela quando se realizam as
quermesses, os evento musicais, as danças e apresentações típicas da localidade. Nesses
momentos de festa todas as coisas se reconciliam. É um momento de celebração da
vida, o rompimento do ritmo monótono do cotidiano, permitindo aos moradores e
participantes experimentar afetos e emoções. Nesse sentido, as festas revelam a essência
fundante de respeito à fé e à fraternidade comunal, que alimentam as manifestações
religiosas e perpetuam as tradições que constituem um verdadeiro patrimônio cultural.
Tal como assinala Del Priore (2000), no Brasil Colônia, as irmandades e
confrarias destacavam o papel das comunidades na participação e organização das festas
religiosas e de suas procissões; uma origem europeia comum embalou as festas

coloniais. A periodicidade da produção agrícola induziu o homem em determinados
períodos de plantação e colheita a aglutinar a comunidade para celebrar, agradecer ou
pedir proteção. A repetição dos ciclos agrícolas, identificados com a reunião de grupos
sociais, compeliu à festa uma função comemorativa. As festas nasceram das formas de
culto externo, geralmente a uma divindade protetora das plantações, em tempos e locais
distintos. No entanto, com o advento do cristianismo, tais solenidades foram
ressignificadas: a Igreja determinou datas que fossem dedicadas ao culto divino,
considerando-os dias de festa, os quais formavam, em seu conjunto, o ano eclesiástico.
Ainda segundo Del Priore (2000), no que diz respeito à separação das festas em
religiosas e profanas, a tentativa de objetividade não funciona, uma vez que para a
autora elas caminham juntas. É como se dentro de cada festa religiosa existisse uma
profana e vice-versa (p.19). Esta também é a posição de Mello Moraes (1979),
destacando que normalmente a música sacra das festas religiosas se misturava com os
ritmos populares portugueses e espanhóis, constituindo-se em uma clara evidência de
que os territórios entre o sagrado e o profano, o popular e o erudito, não estavam
claramente estabelecidos.
Nesse caminho, faz-se necessário compreender a festa em suas diferentes
abordagens e sempre como um espaço para analisar as relações, conflitos, igualdades,
diferenças e trocas. Assim, pode-se depreender o espaço festivo sob a ótica das
diferentes maneiras de “estar junto”, de estabelecer formas de sociabilidade, de
convívio, de encontro e de inclusão social.
Na comunidade do Mulungu, assim como em outros lugares do Brasil e,
sobretudo, nas demais localidades rurais religião e as festas populares constituem
assunto fundamental na vida de muitas pessoas. Para os moradores, as festas não
representam apenas momentos de lazer, mas de trabalho intenso e prazeroso desde os
preparativos até a sua realização. Depreende-se, portanto, que as festas, expressões da
cultura popular, representam, de acordo com o pensamento de Edson Carneiro (2008),
os legítimos sentimentos de nossa gente (p.35). Tal como descrito por Tinhorão (2000),
no Brasil, as festas de caráter coletivo tornaram-se uma prática ainda quando as
primeiras vilas não passavam de pequenos aglomerados de gente, ligadas à
administração europeia e de grupos de naturais da terra reunidos à volta dos colégios
jesuítas.
Para a comunidade negra rural suas tradições festivas são representadas, ou
melhor, vivenciadas, principalmente, a partir do Jiro do Reis e da festa em louvor a São

Sebastião que, na maioria das vezes, são transformadas em momentos quase mágicos na
vida cotidiana da comunidade e no seu entorno. Isso porque organizar e ativar esses
eventos festivos requer das reiseiras, moradores e devotos um planejamento que segue
um ritual tão peculiar que, mesmo acontecendo essas mesmas festividades nas mais
diversas localidades, podemos detectar as particularidades e importância de cada uma
para cada povo e região. Segundo Geertz (2012), a religião e seus símbolos sagrados
servem para sintetizar o ethos de um povo, ou seja, o tom, o caráter, a qualidade de
vida, o estilo, as disposições morais e estéticas e sua visão de mundo (GEERTZ, 2012,
p.93).
Percebe-se, portanto, como a religião se faz presente na vida dos moradores do
Mulungu. Tomo aqui a importância da religião descrita por Geertz quando diz que em
qualquer cultura pouca coisa é tão poderosamente concreta quanto a religião. Ditando
o sistema de visão de mundo, o jogo de valores e identidades entre o eu e o outro, ela
atua como orientadora cotidiana das inter-relações. Ainda sobre o tema o autor
acrescenta que a religião, não leva somente à compreensão do que ocorre no mundo e
na vida das pessoas, mas também leva o povo a entender aquilo que não se compreende
(GEERTZ, 2012, p.93).
As diferentes maneiras de uma sociedade viver a religião, bem como
compreender e organizar os festejos, denotam as fronteiras estabelecidas dentro do
campo do sagrado, entre a devoção e o lúdico, a celebração e a subversão. A
religiosidade católica nas comunidades negras rurais manifesta-se através das
celebrações das missas, das procissões, incluindo ainda as mais variadas formas de
rituais tais como as preces, orações, devoção aos santos, o fazer e o cumprir das
promessas, que são partes integrantes do catolicismo. No contexto do catolicismo rural
as relações de trocas entre os devotos e os Santos manifestam-se, principalmente,
através das promessas feitas e dos milagres alcançados. A esse respeito, afirma Brantes:
O pagamento de uma promessa, baseado no compromisso de “acertar
as contas” com o Santo, se manifesta em ações cuja configuração
performática supõe a presença do olhar deste. A atitude dos devotos
na performance projeta suas ações num campo simbólico gerado pelas
interações pessoais com o Santo. (BRANTES, 2007, p.25).

Compreende-se, portanto, que para os devotos, a personificação do Santo
presente nas interações cotidianas se manifesta tanto na intimidade pessoal como na
celebração coletiva. E o pagamento de uma promessa emerge das relações de trocas

pessoais e familiares deles com o Santo, quando este é corporificado através dos
agradecimentos pelos pedidos concedidos.
Vale ressaltar que o universo simbólico das celebrações religiosas e seu
significado expresso nas festas dos santos revelam códigos próprios e linguagens locais.
Assim, para a comunidade do Mulungu as comemorações ao guardião e protetor
apresenta um sistema de troca, um momento de devoção entre os moradores e o Santo.
Por ser o guardião e protetor da localidade, São Sebastião ganha um santuário com seu
nome. A Capela dedicada ao Santo, localizada no Mulungu é bastante simples e
pequena, contudo, é um espaço destinado a todos os acontecimentos importantes do
local e, em especial, à celebração das atividades religiosas como: orações, celebrações
de missas, batizados, cultos aos mortos, tendo como momento de maior concentração de
visitante o dia da Festa de São Sebastião.
As comemorações em louvor a São Sebastião contam com a participação de
moradores do Mulungu, e visitantes das comunidades circunvizinhas. Os festejos
iniciam-se com um novenário, cuja programação é bem específica, atendendo as
peculiaridades da localidade. Para definir a referida programação, forma-se uma
comissão que além da tarefa de organizar e coordenar as atividades que serão
desenvolvidas é, também, responsável em convidar os moradores e participantes deste
momento festivo. Nas noites do novenário há uma programação que segue o ritual
católico, isto é, rezas, orações, penitências, dentre outras atividades e para cada dia há
uma rua ou um grupo (crianças, solteiros/as, mulheres, idosos, etc.) homenageado,
cabendo ao grupo anfitrião proporcionar foguetes os quais anunciam o início e o
término das obrigações religiosas, bem como um café (refrigerantes, chás, biscoitos,
bolos, vinho, etc.) para os convidados.
Na oitava e última noite, as atividades religiosas são concluídas com muita
expectativa, pois esta etapa é encerrada com uma festa dançante, momento muito
esperado por todos, em especial, pelos moradores e visitantes mais jovens. As
atividades festivas deste último dia de novena além de fazer parte do ritual das
comemorações em louvor ao Santo é, também, uma prévia dos festejos do último dia de
celebração, destinado exclusivamente para reverenciar São Sebastião. Desde muito
cedo, a casa de Dona Augusta e a Igreja são preparadas para receber os convidados, o
Santo e a Bandeira. A programação para este dia é composta de almoço para os

moradores e visitantes, missa solene, procissão e a passagem da bandeira do festeiro
atual para o “festeiro escolhido” para o ano seguinte e, por fim, a apresentação do Reis
do Mulungu que oficialmente fecha o ciclo dessas duas celebrações na comunidade.
No momento das celebrações, o espaço sagrado emerge da relação dos devotos
entre si e deles com o Santo. A personificação do Santo, presente nas interações
cotidianas, também existe na festa, ou seja, na interação cotidiana dos devotos, quando
o Santo é corporificado por eles através das graças alcanças. Percebe-se, portanto, que
na devoção a São Sebastião, fica explícita a crença de que os santos podem intervir nas
questões cotidianas, existindo uma relação terrena entre os fiéis e os Santos
intercessores. O Santo, neste caso, é como um parente próximo, com quem se pode
contar nos momentos difíceis, numa relação de intimidade, sempre pronto a atender.
No tocante ao Jiro do Reis do Mulungu, este é um festejo popular que mesmo
seguindo os moldes dos já existentes em todo o Brasil, diferencia-se no tempo de
visitação as casas e localidades. Tradicionalmente os Ternos de Reis iniciam seus Jiros
no ciclo natalino que, geralmente, acontece entre os dias 20 de dezembro a 06 de
janeiro, quando se comemora o Dia de Santo Reis. Na comunidade do Mulungu, essa
comemoração foge um pouco a essa regra, pois o Reis do Mulungu, geralmente, inicia
seu Jiro na segunda quinzena de dezembro e encerra suas apresentações no dia 20 de
janeiro, dia de São Sebastião.
No

mês

de

dezembro,

período

das

comemorações

natalinas,

mais

especificamente no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, até o dia 6 de janeiro, Dia de
Santos Reis, que os grupos de cantadores e instrumentistas percorrem muitos lugares,
passando em todas as casas, cujos donos autorizam a apresentação e, como recompensa,
os reiseiros buscam caridade, ou seja, as esmolas ofertadas em nome e gratidão ao
Santo, que podem variar desde bebida (refrigerante, vinho ou cachaça), uma mesa de
café ou comida preparada para os reiseiros e foliões, produtos agrícolas, quantia em
dinheiro até oferta de animais para a preparação da grande festa do dia de Reis.
É importante ressaltar que a característica principal dessa festa popular é a
junção das mais diversas manifestações culturais como a música, as roupas coloridas, os
cânticos religiosos em agradecimento ao nascimento do Menino Jesus, visitação às
famílias da localidade e das regiões circunvizinhas com muita comida e bebida.

Segundo Brandão (1986), a folia de Reis de origem portuguesa, chegou ao Brasil no
século XVIII e em Portugal em meados do século XVI. Em Portugal, tinha a principal
finalidade de divertir o povo, já aqui no Brasil passou a ter um caráter mais religioso do
que de diversão. De acordo com Brandão:
“Folia” foi uma dança popular, profana, costumeira em Portugal nos
séculos XVI e XVII. Uma dança alegre, com homens vestidos “ à
portuguesa”, com guizos nos dedos, gaitas e pandeiros. O canto e a
dança dentro do templo cristão vem desde a “ Igreja primitiva” dos
primeiros bispos e diáconos, herdeiros dos apóstolos. Dançar e cantar
diante do sagrado é uma antiquíssima questão judaica, não
esqueçamos. (BRANDÃO, 1986, p. 58-59)

Vê-se, assim, que a Folia de Reis, herdada dos colonizadores portugueses e
reelaborada aqui, no território brasileiro, apresenta características próprias, tornando-se
uma manifestação religiosa e cultural de rara beleza. A denominação da festa em Reis
refere-se à ação dos Três Reis Magos que visitaram o Menino Jesus no dia 6 de janeiro.
Na festa de Reis, evento muito popular em várias regiões do Brasil rural, o grupo de
reiseiros celebra o Nascimento de Jesus, visitando as casas das comunidades e das
cidades do entorno. Ainda nesta viagem da Folia de Reis pelo interior do país, Brandão
afirma que:
[...] o “giro da Folia” introduziu novos personagens, como os “
palhaços”, “ bastiões” ou “ bonecos” que acompanham a maior parte
das Folias de Reis até hoje. (...) a Folia é uma prática comunitária que
redefine todo um vasto território de sua passagem, envolve um
número imenso de pessoas durante o “giro” e retraduz, com os
símbolos do sagrado popular aspectos tão importantes do modo de
vida camponês, marcados essencialmente por trocas solidárias de
bens, serviços e significados. (BRANDÃO, 1986, p. 63-64)

Longe da presença e do controle da Igreja, representada pela figura do padre,
o antigo ritual católico sofre transformações no meio rural e, com isso, o ritual da
Folia de Reis também se modifica, constituindo-se de pequenos grupos de devotos,
organizados e representados pela figura do mestre, espécie de líder que, dentre outras
obrigações, é o responsável pela distribuição dos foliões segundo seus tons de voz e
dos instrumentos que tocam. Neste sentido, pode-se compreender essa manifestação
religiosa como uma prática comunitária que traduz, por meio dos símbolos do
sagrado popular, aspectos importantes do modo de vida do meio rural. Nas palavras
de Brandão (1986), as coisas mudam: nomes, lugares, pessoas, situações, passos de
danças, significados do fazer religioso e festivo (p. 55). E ainda acrescenta o autor,

ao comentar a respeito de como as comunidades negras e rurais reelaboram suas
maneiras de viver e de comemorar suas festas:

O grupo de negros dançantes precisa reencontrar maneiras de
sobreviver. Sem santo a quem “festar”, o terno pode “encostar” nas
cerimônias de uma outra festa, a de um outro santo ou, se for bem
sucedido, pode criar – ainda que com dimensões muito reduzidas – a
festa do seu padroeiro no lugar pra onde foram os seus devotos. Pode
aprender a ser chamado para ir em outras cidades, dançar em outras
festas a troco de comida e alguns trocados. O terno tem agora muito
menos pessoas, e elas não sabem fazer o ritual como os mais velhos,
os “antigos” de quem sempre se fala com respeito. (BRANDÃO,
1986, p. 54)

A mudança da festa dos Três Reis Magos que visitam o Menino Jesus, para a de
um Santo - o Santo Reis - homenageado no dia 6 de janeiro, é um exemplo da
importância dos Santos no catolicismo rural. Na passagem da festa de Reis para o Santo
Reis, em algumas comunidades rurais de muitos municípios baianos, e, em especial, na
comunidade do Mulungu de Boninal, demonstra a importância e o valor simbólico que
os santos têm na composição da vida dos moradores, uma vez que a todo instante os
santos de devoção são solicitados para intervir e ajudar nas resoluções dos problemas.
Tomando como base a história da comunidade, preservada na memória dos mais
velhos, Dona Anorita, mãe de Augusta, foi a responsável pela promessa a Santo Reis,
pedindo sua intervenção e proteção no período da grande seca de 1932, pois além de
conviver com a ausência do marido, Seu Joaquim, estava prestes a ficar sem o irmão,
uma vez que ele, também, preparava-se para sair em busca de trabalho. Para amenizar a
dor de mais uma perda, ela pede ao Santo que interceda por eles, não permitindo mais
que nenhum pai de família e parentes próximos fosse obrigado a deixar suas casas, bem
como amenizasse a falta de comida e a escassez de água para a população. Caso o
pedido fosse concedido, isto é, o fim da grande seca de 1932, faria uma mesa para os
reiseiros no dia 06 de janeiro, dia de Santo Reis. Contam os mais velhos que, de fato, o
“milagre” aconteceu, iniciando-se, assim, as celebrações em homenagem a Santo Reis e
não mais a festa dos Três Reis Magos na comunidade do Mulungu. A partir de então, os
homens passaram a se reunir no período das festas natalinas para sair em penitência
cantando e louvando o nascimento do Menino Jesus, bem como festejando Santo Reis
como forma de agradecimento.

Vale lembrar que o flagelo da seca, iniciado na década de 1930, o esgotamento
das minas, bem como a proibição definitiva de garimpagem são fatores determinantes
para a diminuição do trabalho e a aceleração do movimento de saída dos homens da
comunidade e do seu entorno para outras localidades. Este segundo momento do êxodo
rural acentua-se a partir da década de 1950, quando muitos brasileiros deixam suas
localidades em direção aos grandes centos urbanos e outras regiões do país. A partir de
então, São Paulo passa a ser o principal destino de muitos moradores do Mulungu, pois
a cidade necessitava de muita mão-de-obra para suprir a carência de trabalhadores na
construção civil. Como consequência, por volta dos anos cinquenta, houve uma
diminuição significativa da população masculina, ficando as mulheres responsáveis pela
manutenção da vida social da comunidade. Passam então a cuidar dos seus afazeres
cotidianos, isto é, cuidar da casa/família, da pequena plantação e da criação de animais,
bem como das tradições festivas e religiosas.
Ainda de acordo com os depoimentos dos moradores mais velhos da referida
comunidade, a ausência/falta da população masculina interrompe as comemorações a
Santo Reis por um período entre dez e quinze anos aproximadamente. Tal fato
aconteceu por conta da morte e da ausência de filhos homens dos seus líderes para fazer
a sucessão e dar continuidade aos festejos, pois como de costume a liderança era,
naturalmente, conduzida e repassada de pai para filho. Contudo, no início da década de
setenta, houve um surto de meningite na região e muitas pessoas foram infectadas com a
doença levando-as a óbito. Com isso, um outro pedido, isto é, uma promessa foi feita a
São Sebastião, pedindo-o proteção e sua interseção em favor dos moradores e, em
especial, que protegesse as crianças as quais eram as mais atingidas. Caso o pedido
fosse concedido/atendido a comunidade voltaria a sair com o Reis em homenagem ao
Santo para pagar a promessa.
Tal pedido se referia a interseção do Santo para proteger as crianças da doença,
já que este Santo católico é tido como um guerreiro e vencedor das batalhas
impossíveis, protegendo as pessoas da peste, da fome, da guerra e da injustiça.
Conforme Mendes (2005), a forma de diálogo entre os moradores e o Santo é baseada
no politeísmo intrínseco à valorização dos seus aspectos humanos (p.69). O Santo se
faz presente em quase todas as casas através de sua imagem posta na parede, no intuito

de proteger e acompanhar a vida cotidiana das pessoas. Tais informações podem ser
confirmadas a partir da narrativa de Maria Caetano5, quando relata:
O reis começô com meu pai, eu entrei mocinha e saía quando fazia a
festa todo ano, rezava, fazia a festa e nois continuava. Quando ele
morreu nois parô, mais a minha mãe fez uma promessa a São
Sebastião por causa de uma duença que se chama minigite e se essa
duença sumisse daqui ela saia cantano reis treis dia. Demorô quase
treis ano pra começá, mais nois começô e hoje a gente sai todo ano
cantano, dançano, rezano. Quando termina de rezá a gente tira
chula, samba, dança o quebra-coco, a umbigada e o samba-de-roda
com a garrafa na cabeça6.

Por volta de 1975, as mulheres reiniciaram a comemoração do Reis, ou seja, o
nascimento do Menino Jesus, louvando e agradecendo a Santo Reis e, também, a São
Sebastião que passa a ser o “anfitrião” do Reis do Mulungu. Na transição da Festa de
Santo Reis para o Reis de São Sebastião, liderado por duas mulheres, a forma da
devoção se modificou por meio da corporeidade dos devotos. Contudo, a tradição de
visitar as casas, feita antes pelos homens, foi apropriada pelas mulheres, que no decorrer
da visita priorizam o bom comportamento dos festeiros e foliões, pois tanto o dono-dacasa como o Santo merecem todo o respeito do grupo. Nas palavras de Brantes:
O comportamento das reiseiras durante a performance da visita é
indissociável da religiosidade vivida no cotidiano do Mulungu. A
presença do Santo pelo seu “olhar” – que tudo vê – é uma forma de
controle das relações sociais que na performance do reisado oferece
um espaço de liberdade sobretudo através das danças. A “boa
educação” dos devotos durante a visita inclui tanto os códigos sociais
de respeito ao dono-da-casa, quanto o dom de si pela superação dos
próprios limites físicos, no sacrifício da peregrinação e na alegria da
festa. Mas é, sobretudo, pela transmutação do sofrimento em prazer,
durante as visitas, que os tipos de encontros entre os donos-das-casas e
as reiseiras entram em jogo na perspectiva divina, traçada pelos
processos de montagem das ações rituais (BRANTES, 2007, p.35).

Nesta dinâmica de transformação, ou seja, a apropriação feminina na liderança e
na condução do atual Reisado do Mulungu louvando São Sebastião teve um forte
impacto sobre as mudanças sociais ocorridas no cotidiano da comunidade, pois agora no
5

Entrevista realizada em Setembro de 2005, com Maria Caetano dos Santos, período da pesquisa de
campo para compor o corpus da dissertação de mestrado intitulada Rememorando a Chapada
Diamantina: Histórias do Mulungu. Defendida em outubro de 2006, no Programa de Pós-Graduação em
Educação e Contemporaneidade, da Universidade do Estado da Bahia.
6
No trecho da entrevista transcrita, e nos demais trechos de falas dos sujeitos da pesquisa, utilizados na
composição da tese, serão mantidos os textos fora do padrão ortográfico e gramatical, uma vez que se
priorizou na fala dos entrevistados os discursos mais próximo do original.

Mulungu as mulheres assumem não somente a responsabilidade de cuidar dos afazeres
domésticos, como também das festividades. Essa modificação é perfeitamente
comprovada na fala de Augusta Mendes moradora e líder do Reis do Mulungu7:
(...) nois saía de note ia companhá os Reisero, o pai dela era, pai
tambei era do Reis, lá nois tava cantano os oto tudo brincava pá fora
e nois não, nois era na parte deles tambei, cantano, com isso, levô
muito tempo eles morreu, acabô o Rei, e nois não tirô a palavra do
Reis da cabeça, aprendeu cantá assim companhanu eles, aí agora
nois prendeu, quando foi pra mode nois podê ir pagá a promessa que
nois foi os dois dia acertô as palavra todinha e saiu cantano. A
palavra é uma sozinha, tem música deferente, que eu sei cantá nesse
lugá todi pra mode eu sei cantá uma música todinha. Sei que não
digo que ocê não canta uma música que canta aqui, já canta outra
mais embaxo, mais tem muita música de Reis pra gente cantá, e
tambei quem canta mais música de Reis é nois mermo.

Vale salientar que o ritual de visitar as casas, outrora desempenhado pelos
homens durante o período de festa, foi apropriado pelas mulheres e estendido para um
período de tempo maior: o dia de louvor do santo católico São Sebastião, 20 de janeiro.
Neste último dia de festa, todas as comunidades visitadas pelo Reis do Mulungu, vão
até a comunidade para festejar o Santo, antes e depois da missa celebrada pelo padre.
É importante lembrar que a visita do padre, representante oficial da Igreja, na
comunidade é esperada com muitas expectativas, pois além de rezar a missa,
acompanhar a procissão é, também, ele que faz o anúncio oficial do/a festeiro/festeira
de São Sebastião para o ano seguinte. Dentre o grupo do/a festeiro/festeira responsável
para a organização da festa são incorporadas a presença de algumas crianças da
comunidade. Essa prática de incorporar as crianças na comissão de organização tem
como principal objetivo incentivar os jovens nos eventos festivos, bem como assegurar
que eles participem e deem seguimento às festividades quando adultos.
Nos movimentos de identificação cultural da comunidade em contato com as
comunidades vizinhas, a apropriação feminina da tradição de cantar o Reis marca uma
mudança importante no espaço da festa. A imagem do Mulungu deixa de ser apenas
lugar de mais uma comunidade negra rural da Chapada Diamantina para se tornar
também o lugar onde as mulheres resolvem as coisas, tanto na visão das comunidades
vizinhas como na autoimagem dos moradores da própria comunidade.
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Entrevista realizada com Augusta Maria Mendes, em Setembro de 2005.

Uma das principais mudanças ocorridas no Mulungu está na tradição de cantar o
Reis, pois com a liderança feminina, não apenas houve variação no repertório, como
também foram inseridas modificações na performance das danças específicas do grupo
como a dança do facão, da garrafa, do marimbondo, o quebra-coco, a umbigada e o
samba-de-roda. Destaco a dança da garrafa como uma atuação específica das mulheres e
incorporada ao Reis do Mulungu, uma vez que é na execução da referida dança que
muitas mulheres, na maioria das vezes, as mais velhas, entram em cena, pois só elas têm
a prática do samba no pé e a garrafa de bebida solta na cabeça. Esta dança que tem
como princípio básico a desenvoltura de sambar e rodopiar sem segurar a garrafa,
tampouco deixá-la cair é tipicamente feminina e peculiar ao Reis do Mulungu.
É provável, também, que esta dança não fizesse parte do repertório masculino,
visto que não era função dos homens desenvolver atividades domésticas de abastecer a
casa com água e lenha, como também lavar as roupas da família nos rios ou açudes.
Essas atividades praticadas pelas mulheres consistiam em transportar latas d’água,
feixes de lenha e trouxas de roupas na cabeça por uma longa distância. Daí a habilidade
de equilibrar os objetos na cabeça e, ao mesmo tempo, se locomover sem deixa-los cair.
Segundo Brantes (2007), as danças, antes feitas exclusivamente pelos homens reiseiros,
no corpo feminino adquirem outros significados no contexto social da região da
Chapada Diamantina (Bahia) (p.28).
Outra alteração verificada no Reisado do Mulungu foi o período de
peregrinação, cujo encerramento dos festejos foi alterado para o dia 20 de janeiro, dia de
homenagem a São Sebastião. Já nas demais comunidades negras rurais do município e
Boninal e região do entorno, o encerramento do Jiro dos grupos de Reis e a festa em
comemoração a Santo Reis acontecem no dia 06 de janeiro. Esta modificação provoca
uma ampliação no Jiro do Reis do Mulungu, ou seja, um aumento na quantidade de
casas e comunidades visitadas. Corroborando com as ideias de Brantes (2007), pode-se
observar, a partir da concepção dos moradores e, principalmente, das reiseiras que o
referido acréscimo de dias contribuiu significante para o crescimento da Festa de São
Sebastião do Mulungu, bem como para a construção da “boa imagem” do lugar na
sociedade regional.
É importante lembrar que mesmo com a expansão do tempo e dos espaços de
louvação, assim como a mudança de sentido da devoção não altera as etapas estruturais

da apresentação do grupo de Reis na visita às casas, exceto no canto de entrada quando
as pessoas, do lado de fora da casa, pedem para abrir a porta. No último verso do canto:
Viva Santo Reis! É substituído pelo verso Viva São Sebastião! Este detalhe indica que
agora o Santo saudado é São Sebastião e quem conduz o Reis são as mulheres e o dono
da casa responde: Viva! Saudando a Bandeira e o Santo, ou seja, São Sebastião, protetor
e guardião da comunidade do Mulungu. Neste momento, cantando as palavras do
Santo, as reiseiras celebram a pessoa que abre sua casa para receber o Reis. Esse
duplo sentido do canto (veículo das palavras do Santo e celebração do dono-da-casa)
abre o diálogo das reiseiras com o espaço da casa (BRANTES, 2007, p.37).
Observa-se, que a atuação do grupo de Reis é baseada nos cantos tradicionais
que delimitam três momentos precisos do ritual: a entrada, momento em que as pessoas
cantam do lado de fora da casa e o dono responde do lado de dentro; a louvação,
também chamada canto de altar, quando as pessoas cantam em frente da Lapinha ou do
Santo que houver na casa e, por fim, a despedida, quando as reiseiras pedem uma ajuda
ao dono da casa e agradece sua boa vontade, abençoando seu lar e a caridade recebida.
Antes do canto final, ou seja, da despedida, o grupo improvisa danças no ritmo do
samba se assim for solicitado pelos moradores e foliões que acompanham as reiseiras,
bem como o dono da casa, pois segundo a tradição deve, na media do possível, atender
aos pedidos e as vontades dos visitantes.
Ainda sobre o ritual de apresentação do Reis do Mulungu nas comunidades, bem
como seu desdobramento no espaço sagrado da casa este depende da receptividade de
como os moradores e, especialmente, o dono-da-casa recebe os festeiros. De acordo
com os estudos de Brantes (2007), pode-se depreender que há uma “estrutura-flexível”
entre os cantos e o que acontece no desenvolvimento da performance, pois:
a sequência se organiza da seguinte forma: o canto de entrada, o canto
de altar, a chula (tipo de samba) e o canto de despedida. Todos esses
cantos sonorizam as palavras do Santo, exceto a chula que é cantada
para agradar o dono-da-casa. O movimento de cantar a chula abre a
relação direta entre as reiseiras e o dono-da-casa. Neste sentido, a
chula marca o ponto de mudança do centro da performance: o corpo
das reiseira deixa de agir como veículo das palavras do Santo diante
do dono-da-casa e começa a atuar com o dono-da-casa diante do olhar
do Santo (BRANTES, 2007, p.37).

Na última etapa, constituinte da apresentação final das reiseiras, quando elas
cantam e dançam no ritmo do samba, ou seja, da chula, constitui-se no momento de
transição do compromisso religioso para o momento de diversão. Nesta passagem do
momento religioso para o lúdico, forma-se um tipo de estrutura aberta e o contato
corporal entre os participantes se intensifica, possibilitando uma maior participação e
interação dos moradores e, principalmente, do dono-da-casa. O sucesso deste momento
está diretamente relacionado com a maneira como o dono-da-casa recebe e interage com
as reiseiras.
Na interação entre as reiseiras, os foliões e os devotos elas aproveitam o espaço
doméstico tanto para o entretenimento através do samba e do batuque, como também
para agradecer ao dono-da-casa e aos moradores que acompanham o Reis nas visitas,
dando mais energia e vigor para continuar com o festejo. É através deste diálogo
estabelecido entre elas – reiseiras e o Santo através dos cantos tradicionais do Reis que a
memória do dono-da-casa é ativada, pois sua maneira de sentir o Reis, isto é, suas
lembranças da passagem do grupo na mesma casa, ao longo da vida, entram em jogo na
transformação do espaço cotidiano do lar em espaço sagrado. Na entrada do Reis nas
casas visitadas, o passado faz parte do trajeto da peregrinação quando as reiseiras
afirmam: temos muito que andar e ainda mais pra recordar.
As diferentes maneiras que as casas visitadas têm de viver a religião, isto é, a
passagem do Reis denotam as formas de celebração, de religiosidade e as fronteiras
estabelecidas dentro do campo do sagrado, da devoção e do lúdico, haja vista que a
relação estabelecida entre o sagrado da passagem do Reis e o espetáculo da dança
através das performances das reiseiras encoraja a devoção, induzindo sua prática e
reforçando o compromisso da continuidade e da criatividade para os preparativos de
mais um Jiro no ano seguinte. Vale lembrar que a maneira como o Reis é recebido nas
comunidades e a alegria dos moradores das casas visitadas interfere na dinâmica do
grupo, em especial, quando a casa oferta prêmios, também chamados de caridade,
prenda ou esmola que variam desde a ajuda em dinheiro para a festa, uma mesa de
comida ou de café e bebida.
É importante ressaltar que não há uma obrigatoriedade do dono-da-casa em
ofertar qualquer tipo de recompensa ao grupo pela apresentação, contudo, quando uma
oferta é feita pela casa visitada esta é recebia de muito bom grado pelas reiseiras, pois

qualquer tipo de ajuda é sempre bem vinda, desde a quantia em dinheiro para a
realização da festa, até comida e bebida para alimentar os participantes. Conforme
Brantes (2007), o dono-da-casa pode interferir no estado corporal das reiseiras a partir
da oferta que faz, podendo ser uma mesa de comida ou de café, como também bebida –
refrigerante ou cachaça. Para cada tipo de oferta o grupo reage de maneira diferente,
pois há sempre um ritual, ou seja, uma maneira bem específica de receber e agradecer o
alimento ou a bebida ofertada pela casa visitada:
O café, com ou sem biscoito, abre uma pequena pausa na
performance. As pessoas param de tocar e se deslocam até a cozinha
pra tomar o café, que ajuda a despertar o corpo amolecido pela perda
do sono. Quando o dono-da-casa oferece uma mesa de comida para o
Reis o tempo de pausa prolonga a visita. Em geral, oferecer uma mesa
de comida ao Reis é uma forma de pagar alguma promessa feita ao
Santo. Neste caso, a visita é encomendada. A oferta de cachaça ou
refrigerante não abre nenhuma pausa na performance. As reiseiras não
param de tocar para beber. A cachaça que alimenta o corpo para cantar
melhor pode ser celebrada corporalmente pela dança-da-garrafa
(BRANTES, 2007, p.41).

O estado de alegria demonstrado pelas reiseiras no momento que agradecem ao
dono-da-casa pela sua boa vontade em ofertar comida e bebida é, também, uma forma
de celebrar a devoção ao Reis e ao Santo. Percebe-se, portanto, que o auge da encenação
é quando a casa visitada oferece bebida (vinho, cachaça, pró-seco, dentre outras) e os
devotos, em especial, as mulheres dançam com a garrafa da bebida na cabeça,
celebrando o prazer de beber e de sambar. Este mesmo equilíbrio singelo e delicado não
se opõe às forças instintivas, ligadas à energia vital dos corpos, que caminham durante
horas sem parar, visitando todas as casas e bebendo um “golin” de cachaça para molhar
a garganta e cantar melhor o Reis. Nas palavras de Mendes (2005), nas ocasiões de
festa e reza a cachaça é indispensável, [...] e acrescenta: no Reisado a necessidade
espiritual de cantar em nome do Santo, também inclui a dimensão física do corpo na
associação voz-cachaça (p.71).
Diante da importância do corpo, ou seja, a performance das reiseiras e foliões, as
danças, os cânticos – benditos/orações e as cantorias – chulas, peculiar ao Reis do
Mulungu, foram apropriadas, aprendidas e apreendidas ao longo das gerações que são
apresentadas no decorrer das obrigações religiosas do grupo. É importante destacar que
o momento destinado às danças e cantorias é muito aguardado por todos aqueles que
acompanham o grupo, uma vez que a participação dos moradores, dos foliões e, em

especial, dos donos das casas dão uma dinâmica singular ao Jiro do Reis do Mulungu,
transformando o evento religioso também num espaço de lazer e entretenimento. Assim,
essas apresentações guardam diferentes estilos e sotaques, servindo para estreitar laços
de afinidades entre seus membros. Neste sentido, as festas, as cantorias e as danças
podem ser compreendidas como um saber constituído a partir de um local de
preservação de memória, guardado pelas comunidades que, ao longo do tempo, vêm
moldando suas raízes de acordo com as transformações sociais. Essas transformações,
na maioria das vezes, ocasionam incorporações de novos elementos culturais,
ressignificando valores a serem transmitidos de pais para filhos.
1.3 Estruturando a tese: desafios de uma etnografia dos espaços de socialização

Na tessitura dos capítulos os quais darão corpo e forma à tese faço um Jiro nas
minhas lembranças, recapitulando desejos e anseios os quais me levaram a caminhos e
escolhas na continuidade da pesquisa na comunidade negra rural do Mulungu onde as
mulheres têm um poder de liderança no espaço da festa católica, buscando compreender
o ‘modo de vida’ de uma comunidade pautado na religiosidade e na celebração da vida.
Para tanto desenvolvi um olhar sobre a etnografia utilizando-a como uma ferramenta
que nos permite estar junto, ficar junto e compreender junto com a pesquisa de campo
as redes de sociabilidades a partir dos laços de parentesco e vizinhança entre os sujeitos
da pesquisa e o seu entorno e, sobretudo, os mecanismos de aprendizagem constituídos
no Jiro do Reis e na festa em louvor a São Sebastião.
Estar no campo constituiu-se, portanto, em um aprendizado constante e ‘denso’
permeado de subjetividades que me trouxe uma inquietação permanente, pois vivenciar
o ‘modo de vida’ e o fazer religioso de um povo – uma comunidade era, também, voltar
ao ‘meu passado’ e a partir das minhas lembranças me reconhecer neste lugar, nessas
pessoas e, principalmente, neste modo de vida. Todavia, reconheço que trilhei outros
caminhos e neste novo contexto e no lugar de ‘pesquisadora’ me movimentei em ser de
‘dentro’ e, ao mesmo tempo, ser de ‘fora’ durante todo o trabalho de pesquisa e escrita
da tese desde a imersão no campo acompanhando o Jiro e a festa em louvor a São
Sebastião até os momentos de escrita do diário de campo, das transcrições das
entrevistas, as leituras, análises e a escrita dos capítulos, ou seja, da tese.

Após algumas leituras acerca da noção de ‘distância’ como categoria necessária
para a compreensão de uma determinada realidade, Velho (1978) no artigo Observando
o Familiar, chama a atenção daqueles que estão envolvidos no processo de pesquisa
para o sentido do familiar, como sendo uma condição necessária para desenvolver um
olhar sobre o objeto estudado, na medida em que este olhar precisa de certa
relativização, a fim de problematizar esta noção, buscando sempre a sua natureza
primeira. Trazendo esta questão para a experiência vivenciada e o desafio que envolveu
a construção da pesquisa na comunidade negra rural do Mulungu e no seu entorno,
percebo que nem sempre aquilo que nós pesquisadores, com uma experiência de vida
pautada nos centros urbanos, pensamos sobre os moradores da zona rural expressa a
realidade na sua dimensão mais abrangente, uma vez que é importante identificar a
gama de relações que esses sujeitos mantêm intra e intercomunidades, a qual constitui
uma teia de sentidos e significados que extrapolam os limites geográficos,
estabelecendo num relação de convivência dinâmica e concreta da vida cotidiana. Assim
nos alerta Velho:
[...] para conhecer certas áreas ou dimensões de uma sociedade é
necessário um contato, uma vivência durante um período de tempo
razoavelmente longo, pois existem aspectos de uma cultura e de uma
sociedade que não são explicitados, que não aparecem à superfície e
que exigem um esforço maior, mais detalhado e aprofundado de
observação e empatia. No entanto, a ideia de tentar pôr-se no lugar do
outro e de captar vivências e experiências particulares exige um
mergulho em profundidade difícil de ser precisado e delimitado em
termos de tempo (VELHO, 1978, p.36-37).

Neste movimento de ser aceita na comunidade do Mulungu e no grupo de Reis
de São Sebastião me garantiu um lugar de ‘dentro’ e, por isso, uma melhor apreensão da
experiência religiosa assim como se apresenta e é elaborada no conjunto da vida pessoal
e social dos sujeitos. Já em outras ocasiões, e pela própria necessidade de ter um ‘olhar
de fora’ foi preciso um afastamento que me permitiu aprofundar como mecanismos de
perguntas, questionamentos o significado e a importância desses eventos festivos
religiosos para àqueles sujeitos, escapando, dessa forma, do óbvio e da mera descrição
dos fatos.
Vale salientar que mesmo neste exercício contínuo de me colocar num ‘lugar’ de
pesquisadora era cotidianamente envolvida em situações que estava na condição de
íntima, levando-me a partilhar mesmo que superficialmente as experiências e as
vivências dos moradores, visitantes e devotos nas visitas às casas e comunidades

durante o Jiro. Geertz (2012) ressalta a importância da existência de distintas
perspectivas na experiência de contato com a alteridade durante a pesquisa de campo.
Ao vivenciar uma multiplicidade de experiências me deparei com o grau de
complexidade que existe na prática de imersão na pesquisa etnográfica, pois, muitas
vezes, é confusa e tumultuada essa mistura entre a vida pessoal do pesquisador e a vida
dos sujeitos que se pretende estudar.
Ao destacar na pesquisa, a importância da busca pelo detalhe, percebia que
estava nessa condição de busca, envolvida pela dúvida sobre que caminho seguir ou
mesmo sobre o que via naquelas observações que fazia na comunidade e no seu entorno
durante o Jiro e a festa em louvor a São Sebastião, onde as reiseiras, moradores e
visitantes circulavam naqueles espaços, ou seja, nas ruas e nas casas com fluidez e
pertencimento social e simbólico do fazer religioso, do encontro, do festejar como
elemento essencial na vida desses indivíduos, conforme Laplantine (2000), a busca
etnográfica tem algo de errante. Nesse entendimento sobre a complexidade do campo,
prossegue o autor as tentativas abordadas, os erros cometidos no campo, constituem
informações que o pesquisador deve levar em conta. Como também o encontro que
surge frequentemente com o imprevisto, o evento que ocorre quando não esperávamos
(LAPLANTINE 2000, p.151).
Assim, passei todo o período do trabalho de campo buscando um lugar, não
somente por esses deslocamentos necessários para me aproximar e manter um
distanciamento ‘seguro’ do ‘objeto’, ou seja, dos sujeitos com os quais vivenciei três
anos do Jiro, compartilhando saberes, devoção, fé e a constante reativação dos laços de
solidariedade e sociabilidade entre moradores, reiseiras e devotos, mas também, pelos
meus próprios conflitos subjetivos que atravessavam os meus pensamentos, as minhas
decisões e minhas ações no processo de aprendizagem no fazer do trabalho de campo. A
partir desse movimento do que é familiar e da importância do distanciamento que me
situava na pesquisa, portanto, implicava-me, pois não me via separada da sua
construção; ao contrário, no processo da imersão no campo constatava um ‘profundo’
envolvimento influenciando e sendo influenciada pelo fazer da pesquisa. Foi nesse
constante exercício de construção da totalidade de um fenômeno social que se
estabelecia a integração do pesquisador-observador no campo de observação. Foi neste
movimento constate de pensar o ‘objeto’ e na complexidade do campo que a pesquisa
foi sendo delineada, pensada, constituída e reconstituída ao logo do trabalho para gerar
os descobrimentos que a justificam. De acordo com Laplantine (2000):

Nosso pertencer e nossa implicação social, longe de serem um
obstáculo ao conhecimento científico, podem pelo contrário, a meu
ver, ser considerados como instrumento. Permitem colocar as questões
que não se colocavam em outra época, variar as perspectivas, estudar
objetos novos. (LAPLATINE, 2000, p.168).

Dessa forma, tomo como suporte de escrita os relatos etnográficos, onde busquei
dialogar, na medida do possível, de igual para igual com os sujeitos da pesquisa a partir
do que foi apreendido e vivenciado no campo. É essa aproximação entre pesquisador e
sujeitos da pesquisa vivida por aqueles que se dedicam a estudar e escrever sobre o
outro e, por extensão, sobre nós mesmos é que dá vazão à complexidade dos fenômenos
vivenciados e experienciados. Diante desta aproximação, o trabalho aqui apresentado
configura-se numa escrita comprometida socialmente pelas aproximações e vivências
entre pesquisadora, moradores, visitantes e devotos durante o Jiro do Reis e a Festa em
louvor a São Sebastião na comunidade do Mulungu e no seu entrono, pois as minhas
implicações ‘afetivas’ são parte fundante da pesquisa, uma vez que em campo e no
campo, somos mais aprendizes em potencial do que detentores de conhecimentos
científicos. Daí a escolha política e epistemológica frente às questões relacionadas à
liderança feminina no espaço da festa popular religiosa, bem como as redes de
sociabilidade e solidariedade construídas cotidianamente através dos laços de
parentesco e vizinhança entre moradores, reiseiras e devotos na comunidade do
Mulungu e no seu entorno.
Assim, o percurso de escrita e estruturação deste trabalho está composto em
quatro capítulos, além da introdução e das considerações finais intituladas A Entrada e
A Despedida respectivamente. O que venho propor no primeiro capítulo A geografia do
Jiro: percursos metodológicos são os caminhos teórico-metodológicos trilhados para
pensar, delinear, construir e reconstruir os percursos e o ‘corpo’ da tese ao longo da
pesquisa, pois o objeto de estudo foi se delineando, se reestruturando na medida em que
novas informações foram obtidas através da pesquisa de campo as quais foram coletadas
e apreendidas sobre a importância que Jiro do Reis do Mulungu tem como mecanismo
para dinamizar e promover a festa em louvor a São Sebastião na comunidade negra rural
do Mulungu; reestabelecer os laços de parentesco e vizinhança através das redes de
sociabilidade e solidariedade entre reiseiras, moradores, devotos e visitantes, afirmando
o ‘lugar’ de liderança das mulheres negras do Mulungu no espaço da festa. Além disso,
reconhecer que em todo percurso de escrita ‘eu pesquisadora’ estava implicada no fazer
etnográfico, pois no processo da imersão no campo constatava um ‘profundo’

envolvimento influenciando e sendo influenciada pelo fazer da pesquisa. Tal
posicionamento significa, portanto, reforçar o caráter implicacional do presente estudo.
E, por isso, foi se desenhando uma metodologia que inter-relaciona história de vida e
texto, sujeito e objeto de pesquisa, imagem como forma de linguagem.
Sigo, assim, com o segundo capítulo O fazer religioso no Mulungu, buscando
delinear o contexto religioso da comunidade do Mulungu e a importância da imagem
dos Santos na vida das pessoas. Os Santos de devoção capturados nas imagens afixados
nas paredes das casas, nos muitos altares construídos como parte importante das casas e
nas capelas ou igrejas diz respeito, pois, a muitas das questões que são essências para o
entendimento do contexto religioso da comunidade do Mulungu, sendo este espaço uma
possibilidade de estreitamento dos laços de amizade e solidariedade entre os sujeitos.
Além

disso,

sinaliza

através

dos

elementos

católicos

a

importância

da

imagem/fotografia para uma comunidade onde a maioria dos moradores, especialmente
os mais velhos, sujeitos de diálogo da pesquisa, não dispõem de um conhecimento
escolástico, isso posto, o culto aos Santos através das Imagens é uma das
maneiras/formas que esses indivíduos utilizam para se relacionar e interagir com o
sagrado e o mundo que o cerca.
Através das imagens é possível capturar a posição dos objetos/símbolos aí
dispostos, levando em consideração que não é gratuita, uma vez que elas traduzem
autoridade, hierarquia, disciplina e negociação. Trata-se do registo de um momento
importante para os moradores e devotos, pois é na missa em homenagem a São
Sebastião – guardião da comunidade, especialmente, na procissão que homens,
mulheres, jovens e crianças integram-se a figura do padre e dos Santos para percorrer
um trajeto, demonstrando o valor e a fé católica, bem como reafirmar a formação da
Igreja através dos seus principais símbolos que ainda prevalece em muitas localidades
do nosso território, especificamente na comunidade do Mulungu, lócus deste estudo.
Ao longo do terceiro capítulo Etnografando o Jiro do Reis do Mulungu nos
espaços de convivência, busco descrever e analisar, a partir das visitas às localidades e
às casas o Jiro como uma pratica cultural que dinamiza e ativa a festa em louvor a São
Sebastião, reestabelecendo e reforçando os laços de sociabilidade e solidariedade entre
moradores, reiseiras e visitantes. Além disso, enfatizo a importância da imagem de São
Sebastião, enfeitada com sementes de Mulungu, tem, não somente para as reiseiras, mas
para todas as comunidades, uma vez que no processo de circular com a Bandeira nos
espaços visitados, imprime-se enquanto símbolo dominante e essencial às atividades do

grupo, pois além de pagar uma promessa pedem, em nome do Santo, durante as visitas
nas casas ‘caridade’, isto é, a cooperação dos moradores para a realização dos festejos a
São Sebastião. Por isso, o ritual do Jiro de pedição, torna-se essencial para a realização
do empreendimento festivo, bem como traz consigo reflexos no plano das ações sociais
e rituais, haja vista que a imagem do Santo representada pela Bandeira personifica São
Sebastião não somente para a população do Mulungu, mas, também, nas vidas dos
devotos e visitantes. A partir dos trechos das entrevistas realizadas com os informantes
da pesquisa e utilizadas na composição deste capítulo, juntamente com minhas
referências teóricas e vivências com o campo através do diálogo estabelecido num ‘Jiro’
como espaço que a acolhe as vivências e experiências dos sujeitos da pesquisa, procuro
ir evocando sensações no próprio leitor, fazê-lo ver, pela escrita, a organização e a
dinâmica do Jiro, criando imagens em que se possam sentir e enxergar várias pessoas
reunidas cantando, dançando, tocando, recepcionando, compartilhando alimentos,
significados e afetos, vivendo o grupo, reavivando laços de sociabilidade e de
pertencimento, através dos eventos festivos, do desejo da convivência.
No quarto e último capítulo intitulado As mulheres negras do Mulungu: vozes do
saber apresento um breve estudo sobre mulheres, mães e negras como as principais
responsáveis pela vida religiosa da comunidade, pelos ensinamentos e manutenção dos
eventos festivos a partir de um saber ancestral, herdado dos mais velhos. Publicizar
essas histórias exigiu um mergulho na história social das comunidades negras rurais, nas
quais a atuação da mulher foi/é essencial para a manutenção das festividades, do
cotidiano e da família. A proposta para este capítulo é apresentar as trajetórias de
liderança das mulheres reiseiras na condução das duas principais festas católicas da
comunidade do Mulungu. Para tanto, as experiências de vida dessas mulheres,
especialmente àquelas que assumem um lugar de liderança nos eventos festivos de
cunho religioso, são tomadas aqui como representação de si e de seu entorno, uma vez
que recuperam no tempo presente aspectos de suas vidas contadas como lugar de
construção do sujeito possuidor de saberes. Nessa perspectiva a discussão vai em
direção a uma reflexão sobre a importância do saber coletivo e espontâneo no contexto
da festa popular religiosa, identificando a atuação da mulher como um ator chave na
organização e manutenção deste evento festivo.

Nas considerações finais, ou seja, A Despedida destaco a religião como um
mecanismo de sobrevivência das populações rurais, como um modo de vida, uma vez
que todas as questões relacionadas à vida e a inter-relação com o outro são explicados,
sobretudo, pelo viés religioso. Além disso, a questão do fazer religioso através das
rezas, cânticos, promessas e o ritual de Jiro do Reis do Mulungu e a festa em louvor a
São Sebastião torna-se tema comum na vivência dos moradores do Mulungu e do seu
entorno, pois ser católico e temente a Deus e aos Santos é condição que define a própria
existência, enquanto morador, configurando-se como princípio organizativo das ações
desenvolvidas e experienciadas na comunidade.

CAPÍTULO I
A GEOGRAFIA DO JIRO: PERCURSOS METODOLÓGICOS

Figura 03 – Reiseiras iniciando as atividades do Jiro na comunidade do Mulungu. Fonte: fotografia
produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

1.1 O caminho da pesquisa

Desde 2004 tenho convivido com a comunidade negra rural do Mulungu,
localizada no município de Boninal, na Chapada Diamantina – Bahia. De início, os
contatos com alguns moradores, especialmente, as mulheres as quais denominei de As
matriarcas do Mulungu, foram pontuais, tornando-se cada vez mais frequente, pois meu
objetivo no período entre 2004 e 2006 era coletar dados para a pesquisa realizada no
Mestrado em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade - PPGEduC, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB8. Nesta
primeira imersão na pesquisa Etnográfica deu-se a partir do olhar da Etnolinguística
quando busquei compreender a presença e a participação das línguas e culturas africanas
nos falares da Chapada Diamantina, Bahia. Para tanto, fiz um trabalho de campo nas
comunidades negra rurais dos municípios de Seabra e Boninal, tomando como
referência a comunidade negra rural do Mulungu de Boninal em seus aspectos sociais
do cotidiano com ênfase nos afazeres domésticos, a lida no campo e as manifestações
religiosas mais importantes desta localidade.
A realização dessa pesquisa não significou, entretanto, um ponto final no
trabalho investigativo na comunidade do Mulungu, uma vez que existiam novas e
importantes questões que não foram abordadas e discutidas no texto final do mestrado.
A liderança feminina no espaço da festa torna-se efetiva quando essas mulheres se
apropriam da tradição masculina de cantar o Reis de São Sebastião e fazer o Jiro anual
do referido Reis nas comunidades previamente selecionadas9 pelas lideranças do grupo,
bem como cuidar da organização e execução dos festejos em louvor a São Sebastião na
comunidade do Mulungu. A apropriação feminina na condução e manutenção das
principais festas católicas desta localidade tem sua origem na migração masculina para
outras cidades, principalmente, para São Paulo em busca de trabalho, entre as décadas
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As comunidades visitadas pelo Reis de São Sebastião no seu Jiro anual nos anos de 2014 e 2015 foram:
Lagoa do Macamba, Carrapicho, Cutia, Palmeirinha, Sonhem, Capão, Rocinha, Ministro, Caititu,
Pastinho, Marcelos, Mulungu.

de 1950 e 1970, marcando a história do lugar10. Tais acontecimentos demonstram,
inicialmente, a preocupação dessas mulheres na manutenção de um conjunto de
tradições ligadas às festividades religiosas construídas nos espaços de sociabilidades,
tema ainda pouco explorado na literatura especializada.
Com o intuito de estudar e compreender o Jiro do Reis como uma prática
cultural que reestabelece os laços de sociabilidade e subjetividade entre os moradores da
comunidade do Mulungu e seu entorno através dos vínculos de vizinhança e parentesco
e, também, perceber em que medida essas redes de sociabilidade construídas no
cotidiano da referida comunidade e no seu entorno são responsáveis pela manutenção
das festividades religiosas do Mulungu elegi, como lócus desta pesquisa, duas
festividades consideradas pelos moradores como as mais importantes, a saber: o Jiro do
Reis do Mulungu e a festa em louvor a São Sebastião. Assim, um dos motivos que me
levaram a dar continuidade à pesquisa sobre as festividades da comunidade negra rural
do Mulungu foi a minha relação de proximidade e afetividade com algumas mulheres
responsáveis pela manutenção das festas religiosas da referida comunidade e, também,
por acreditar que essa aproximação construída nesta época poderia ‘facilitar’ o diálogo,
ou seja, a interação social entre a pesquisadora e os sujeitos pesquisados.
Os objetivos elencados para subsidiar a pesquisa estão assim constituídos:
compreender o Jiro do Reis do Mulungu como um arranjo social comunitário que ativa
a festa de São Sebastião através das doações de ‘caridade’ no período de visitação às
casas e comunidades, reestabelecendo os laços de sociabilidade e subjetividade entre
reiseiras, moradores e visitantes; perceber a importância da liderança feminina no
contexto da festa, bem como os mecanismos pedagógicos existentes nos espaços de
saberes; perceber a religião católica como um modo de vida, de ser e de estar no mundo
e, por fim, reconhecer a importância das práticas sociais desenvolvidas pelas redes de
10

No período da pesquisa de campo, realizada entre 2004 e 2006, para a composição do corpus da
dissertação intitulada Rememorando a Chapada Diamantina: Histórias do Mulungu compartilhei dessas
informações nos momentos de conversas com os moradores da comunidade e, principalmente, nas
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local mais procurado. Deste modo, a liderança feminina no espaço da festa fez-se presente na vida
cotidiana da comunidade, passando a cuidar não somente das festividades, como também das atividades
agrícolas e da pequena criação para manter e sustentar financeiramente os filhos e a casa.

sociabilidade na comunidade do Mulungu e no seu entorno no sentido de assegurar a
manutenção das manifestações religiosas do local.
A escolha do percurso metodológico para essa pesquisa está alicerçada no
entendimento de etnografia proposto pela teoria interpretativa da cultura de Geertz
(2012), buscando uma descrição densa e tentando apreender os significados das ações
para o grupo investigado. A descrição etnográfica, nessa perspectiva, é interpretativa,
tomando como referência fundamental os significados atribuídos pelas pessoas. A
cultura e as práticas sociais, assim, são entendidas como uma teia de significados e
arranjos sociais, cujas acepções podem ser descritas com densidade. E o pesquisador,
aquele que faz uma leitura em segunda mão ou terceira mão, pois somente um nativo
tem condições de elaborar em primeira mão a versão cultural de seu grupo (GEERTZ,
2012, p. 11). Tendo em vista a opção metodológica adotada, foi priorizada a escrita
constante do diário de campo, a observação participante e a entrevista em profundidade,
uma vez que a “história de vida” se constitui numa alternativa interpretativa importante
de compreensão da vida social dos sujeitos em sua comunidade. Um dos principais
recursos metodológicos na realização deste trabalho foi a pesquisa de cunho etnográfico
na comunidade negra rural do Mulungu, no período das festividades religiosas (2012 –
2015).
A observação participante foi desenvolvida na comunidade, sobretudo, no
período das festividades religiosas, como demonstrado no cronograma aqui esboçado:
dezembro de 2012 – O retorno ao Mulungu – 02 dias, 08hs; março de 2013 – Semana
Santa – 03 dias – 20hs; dezembro de 2013 – 02 dias – 08hs; o Jiro do Reis e a festa em
louvor a São Sebastião – janeiro de 2014 – 25 dias – 200hs; março de 2014 – Semana
Santas e início das entrevistas - 05 dias – 30hs; junho 2015 – festa junina - 05 dias –
40h – entrevistas; dezembro de 2014 – visita ao Mulungu e continuidade das
entrevistas – 03 dias – 10h; janeiro de 2015 – Jiro do Reis e a festa em louvor a São
Sebastião – 25 dias – 200hs; março de 2015 – Semana Santa / entrevistas – 04 dias –
20h; julho de 2015 – Comemoração dos 70 anos de uma das reiseiras e a conclusão das
entrevistas – 03 dias – 20hs; janeiro de 2016 – Jiro do Reis – 10 dias – 50hs .
Ademais, a observação do cotidiano foi feita em momentos ‘ordinários’, fora do
contexto festivo e de forma contínua e sistematizada. A pesquisa etnográfica é, desse
modo, nossa escolha metodológica, uma vez que parece ser o caminho que melhor

traduz a rotina diária e os eventos especiais que nos levam a uma compreensão das
redes de significações do real entre as manifestações culturais, as crenças, os modos de
viver, o perceber e o imaginar que são partilhados pelo indivíduo e com seu grupo
social. A este respeito, afirma Malinowski:
Na etnografia, o autor é, ao mesmo tempo, o seu próprio cronista e
historiador, suas fontes de informação são indubitavelmente
enganosas e complexas, não estão incorporadas a documentos
materiais fixos, mas sim ao comportamento e memória de seres
humanos (MALINOWSKI, 1978, p.18-19).

Compreendo que a memória é seletiva e possui uma temporalidade fluida, não
linear, assim, o olhar do pesquisador/autor etnográfico deve ser cuidadoso e atento às
tramas descritas pelo narrador. Parafraseando Malinowski, estamos lidando com o
comportamento e memória de seres humanos que vivenciam cotidianamente
experiências e que as incorporam às suas memórias de forma própria, tornando-as
complexas.
Assim, a história de vida como uma abordagem metodológica na pesquisa
etnográfica se faz pertinente quando se pretende reconhecer os caminhos percorridos
pelos sujeitos através da entrevista aberta, ou seja, do diálogo, da conversa estabelecida
entre pesquisador e interlocutores. A importância do uso da história de vida na pesquisa
ora apresentada se justifica pela intenção de reconstruir através das narrativas os fatos
cruciais que constituem a vida pessoal e coletiva dos sujeitos escolhidos diante da
importância que estes ocupam no espaço da festa popular religiosa da comunidade do
Mulungu.
A história de vida nos permitiu estabelecer uma conversação profunda, cuja
intenção é fazer uma ‘arqueologia’ da vida dos sujeitos no ritual do Jiro do Reis e na
festa em louvor a São Sebastião, permitindo-nos reconhecer uma identidade coletiva,
pois nessas histórias de vida se articulam a vida social da comunidade no espaço da
festa popular religiosa. Ao legitimar a voz aos sujeitos do estudo, a história de vida é
particularmente profícua para pesquisas na área das Ciências Humanas e Educação,
permitindo ao pesquisador dialogar com seus interlocutores e não sobre eles. Assim, o
ponto de partida para a utilização da história de vida é a construção de uma relação
harmoniosa entre pesquisador e sujeitos envolvidos na pesquisa, pois nesta relação tem
um componente emocional, amoroso que permite compreender muito mais que as falas,
as palavras, ou seja, o que as pessoas querem dizer.

Com isso, optar pela história de vida como uma alternativa de pesquisa
possibilitou conhecer e entender as trajetórias pessoais dos sujeitos escolhidos da
pesquisa, ou seja, as mulheres que ocupam uma liderança no espaço da festa popular
religiosa, suas aspirações e desejos, suas relações com familiares, vizinhos e demais
integrantes de seu convívio social, a partir do ponto de vista do próprio sujeito. É
importante lembrar que a história de vida, através das entrevistas em profundidade, lida
com a memória e, portanto, permite ao entrevistado que se aprofunde em determinados
assuntos e afaste outros da discussão. Como afirma Eclea Bosi (1994), o que interessa
quando trabalhamos com a história de vida é a narrativa da vida de cada sujeito, da
maneira como ele a reconstrói e do modo como ele pretende que seja a sua vida assim
narrada.
Vale salientar que a técnica de ouvir, observar, transcrever e compor a escrita
dessas narrativas, a partir das entrevistas em profundidade realizadas no cotidiano das
mulheres e nas rodas de conversas, assim como a análise e interpretação das fotografias
e das produções dos vídeos a partir das ‘cenas festivas’ durante as visitas de campo foi
de suma importância para a composição da tese. Para tanto, a história de vida dos
sujeitos escolhidos; o diário de campo; a gravação das principais festividades; acervos
de produções textuais foram alguns instrumentos metodológicos utilizados. Tentei
manter, com essas técnicas, a fidedignidade interpretativa dos dados etnográficos, como
propõe o antropólogo Geertz, (2012). Pois as suas técnicas, no tocante à pesquisa
etnográfica, são direcionadas na seguinte forma.
[...] praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar
informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos,
manter um diário, e assim por diante. Mas não são essas coisas, as
técnicas e os processos determinados que definem o empreendimento.
O que define é o tipo de esforço intelectual que ele representa: o risco
elaborado para uma “descrição densa” [...] (GEERTZ, 2012, p.04).

Daí a importância do estudo etnográfico para fundamentar a pesquisa sobre a
liderança feminina no espaço das festas católicas da comunidade negra do Mulungu, a
importância das redes de sociabilidade e subjetividades como mecanismos sociais de
base comunitária que ativa e assegura a permanência das festividades, dos traços
identitários e culturais de uma comunidade, pois a fonte oral é abundante e, muitas
vezes, rica em detalhes do modo de vida de um povo.

Dessa maneira, a descrição etnográfica primou pela valorização dos significados
socioculturais atribuídos pelo grupo estudado em suas interações no fazer festivo
religioso. Contudo, é importante frisar que essa interpretação cultural e sua descrição
temporária são sempre uma escrita em segunda mão feita pelos ombros dos nativos. Isto
posto, só os donos de suas próprias interações culturais podem elaborar, em primeira
mão, a versão de sua cultura. Saliento ainda, que essa análise cultural [...] é por
natureza incompleta e quanto mais profunda, menos completa (GEERTZ, 2012, p. 20).
Desse modo, compete a ela não responder às nossas questões mais profundas, mas
colocar à nossa disposição às respostas que outros deram (p. 12).
Para Lüdke & André (2007) é indispensável, na abordagem etnográfica,
apreender e interpretar os significados dos pensamentos, ações e sentimentos
produzidos pelos sujeitos pesquisados. Para as autoras, o pesquisador [...] deve tentar
encontrar meios para compreender o significado manifesto e latente nos
comportamentos dos indivíduos, ao mesmo tempo em que procura manter a sua visão
objetiva do fenômeno [...] (LÜDKE & ANDRÉ, 2007, p. 15). Sendo, assim, Trivinos,
(1987, p. 121) compreende que, na pesquisa qualitativa, a análise e coleta dos dados se
desenvolvem conforme o enfoque do pesquisador e não podem ser vistos em um
momento estanque, mas de forma processual, no desdobramento do próprio estudo.
Com base nas contribuições acima, enfatizo que a escrita proposta nesse texto é fruto de
‘análise interpretativa’ e, por isso, provisória, dos principais eventos festivos da
comunidade negra rural do Mulungu. Sob essa perspectiva o texto etnográfico, nas
mãos do pesquisador, consiste na tradução temporária dos significados que o grupo faz
de sua cultura. Ainda nessa ótica, assinala Silva (2006) que [...] o texto etnográfico
detém um caráter particular e, muitas vezes, provisório dos resultados da sua análise
[...] (p. 02). O que se extrai dele é um instante factual do que foi, por um momento,
capturado em campo pelo olhar e vivência do/a pesquisador/a.
O método escolhido é próprio da pesquisa antropológica e cultural, uma vez que
ele é o tecido que reveste esse estudo, sobretudo porque a abordagem metodológica
dessa investigação pressupõe um conhecimento prévio da comunidade e das interações
nela construídas (FONSECA, 1998, p. 60). Essa particularidade também favoreceu, e
muito, a minha inserção e imersão nas interações das redes sociais das pessoas mais
velhas da comunidade. Assim, os sujeitos selecionados para a pesquisa, a priori, são
prioritariamente do sexo feminino, sendo 16 mulheres numa faixa etária entre 55 a 80

anos e 03 do sexo masculino sendo 01 informante da faixa etária de 30 anos e 02 entre
50 e 70 anos. No tocante a escolaridade apenas duas das entrevistas tiveram acesso ao
‘saber escolarizado’. Dona Teodora frequentou aulas particulares ministradas por um
professor leigo e os serviços prestados pelo referido professor às crianças da região
eram pagos pelos pais, por isso, Dona Teodora só pode frequentar as aulas por três
meses, pois sua mãe não dispunha de recursos para custear os estudos da filha.
Germinda Alves foi alfabetizada já adulta ‘em casa’, isto é, por sua patroa Dona
Conceição, professora do ensino superior, quando foi trabalhar como empregada
doméstica em sua residência na cidade de São Paulo. As demais mulheres, sujeitos da
pesquisa, moradoras da zona rural na maior parte de suas vidas não tiveram acesso à
escola. Já os três entrevistados do sexo masculino 01 não frequentou a escola e 02
frequentaram, sendo morador e atualmente, professores nas escolas primárias da
comunidade do Mulungu.
Por se tratar de uma pesquisa de cunho etnográfico numa comunidade conhecida
no município de Boninal, na Bahia, foi solicitada a permissão e quebra do sigilo da
identidade dos sujeitos da pesquisa, ou seja, o uso dos nomes verídicos no texto final da
tese11. Tal atitude se justifica por se tratar de um tema específico, ou seja, as duas
principais festas religiosas da Comunidade do Mulungu e por ser uma pesquisa com
interlocutores pertencentes a duas famílias conhecidas na localidade. Diante da
solicitação, os interlocutores concederam à pesquisadora o ‘direito’ de divulgar as
imagens obtidas durante as entrevistas e o áudio bem como as imagens/fotografias que
foram produzidas durante as festividades nos anos de 2014, 2015 e 2016. Vale lembrar
que todos os cuidados foram tomados para que os/as informantes não sofressem
qualquer tipo de constrangimento, tampouco fossem colocados/as em situação de
desconforto no período da pesquisa e, posteriormente, na utilização e divulgação das
informações no texto final da tese. Vejamos as principais informações sobre os
participantes12 da pesquisa, conforme discrição no quadro abaixo:
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O uso dos nomes verídicos e demias informações sobre os sujeitos da pesquisa foi solicitado
e posteriormente autorizado pelo Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia – UNEB,
sob o CAAE: 22870213.1.0000.0057, número do parecer: 479.230; data da relatoria em 06/12/2013.
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Na página 82 deste capítulo será apresentado o perfil contendo informações mais detalhadas sobre as
atividades/funções desempenhadas pelos interlocutores da pesquisa no contexto do Jiro do Reis e da Festa
em Louvor a São Sebastião na comunidade do Mulungu.

Quadro 01. PERFIL DOS INTERLOCUTORES DA PESQUISA DE CAMPO
Nome

Idade

Participação na Jiro/Festa

Escolaridade

Augusta Maria Mendes

80

Líder ancestral e Primeira Não escolarizada
voz do Reis do Mulungu

Maria Caetano dos Santos

82

Líder ancestral e segunda Não escolarizada
voz do Reis do Mulungu

Teodora Maria Mendes

70

Líder religiosa interna a Alfabetizada
comunidade e primeira voz
do Reis do Mulungu

Eva Maria Mendes

64

Instrumentista,
segunda
voz do Reis do Mulungu e
cozinheira da Festa de São
Sebastião

Não escolarizada

Ambrosina Maria Mendes

65

Pandeirista e segunda voz Não escolarizada
do Reis do Mulungu

Raimunda Maria Mendes

67

Cozinheira da Festa de São Não escolarizada
Sebastião

dos 80

Segunda voz do Reis do Não escolarizada
Mulungu

Edite Caetano dos Santos

78

Segunda voz do Reis do Não escolarizada
Mulungu

Germinda Alves dos Santos

78

Líder,
pandeirista
e Alfabetizada
primeira voz do Reis do
Mulungu

Felicina Alves dos Santos

76

Segunda voz do Reis e Não escolarizada
cozinheira da festa de São
Sebastião do Mulungu

dos 62

Instrumentista e segunda Não escolarizada
voz do Reis do Mulungu

Senhorinha

Caetano

Santos

Firmina

Francisca

Santos
Isabel Francisca dos Santos

60

Instrumentista e segunda Não escolarizada
voz do Reis do Mulungu

Anália Maria de Jesus

57

Instrumentista e segunda Não escolarizada
voz do Reis do Mulungu

Tereza Francisca dos Santos

64

Pandeirista e segunda voz Não escolarizada
do Reis do Mulungu

Esmeralina Rita dos Santos

60

Promesseira e devota a Não escolarizada
São Sebastião

Jaci Maria dos Santos Silva

75

Promesseira e devota a Não escolarizada
São Sebastião

Rosalino Souza

74

Instrumentista e segunda Não escolarizado
voz do Reis do Mulungu

Marcelo Mendes de Souza

38

Professor, líder religioso Segundo
interno da comunidade e Completo
devoto do São Sebastião.

Juvenal Januário da Silva

52

Professor da comunidade
do Mulungu e devoto de
São Sebastião

Grau

Superior completo

A opção em manter os três entrevistados do sexo masculino no rol dos sujeitos
da pesquisa deu-se pela importância e envolvimento deles nas questões religiosas, pois
Marcelo Mendes, 38 anos, morador e professor do Mulungu acompanhava, desde
criança, sua avó, tias e vizinhas na condução das rezas, ladainhas, cânticos e benditos
em louvor aos Santos festejados, por isso, hoje assume um lugar de liderança religiosa
no contexto da comunidade. Juvenal Santos 52 anos, morou muito tempo no Mulungu,
devoto de São Sebastião e frequentador assíduo da festa. Iniciou sua carreira de docente
como leigo nesta localidade, sendo, também, o primeiro professor ‘efetivo’ da prefeitura
de Boninal para lecionar no Mulungu. Por fim, Rosalino, 74 anos, também conhecido
como Senhorzinho ou Sinhô, morador do Mulungu e reiseiro que vem desde os tempos
do Reis cantado e liderado pelos homens e, atualmente, faz parte do grupo do Reis do
Mulungu liderado pelas mulheres, tendo uma participação efetiva no Jiro por ser
instrumentista e tocador de flauta.
O caminho da pesquisa de campo aqui esboçado tem como foco capturar através
das entrevistas, conversas e observações os vários sentidos assumidos pelas
comemorações das festividades realizadas no Mulungu ao longo da sua história, na
tentativa de perceber como elas foram mantidas e/ou recriadas pelos participantes a
partir das suas práticas de sociabilidade. Vale lembrar que são eles: os festeiros ou as
festeiras, reiseiras e reiseiros, os moradores, visitantes e devotos que percebem o Jiro do
Reis do Mulungu e a festa em louvor a São Sebastião como espaço de materialização da
fé, da religiosidade, bem como a ruptura do cotidiano através da celebração da vida e da
alegria proporcionada pelos momentos festivos. Faz-se necessário esclarecer que as
festas vivenciadas pelos moradores da comunidade configura um reencontro deles com
a sua ancestralidade e de atualização da memória coletiva.

1.2 A Etnografia através da imagem: a importância da fotografia neste estudo

Neste estudo de cunho etnográfico as imagens fotográficas se constituem num
recurso valioso de pesquisa e geração de conhecimento a respeito do fazer e do fluxo
cotidiano da comunidade negra rural do Mulungu. As imagens como recorte das
práticas da vida cotidiana constituem ricos espaços visuais de análises, pois a fotografia
nos coloca frente ao problema do olhar, isto é, o lugar onde o pesquisador visualiza seu
objeto de estudo e a si mesmo como produto de outros olhares.
Isto posto, a pesquisa etnográfica que trabalha com imagens fotográficas como
recurso requer uma sensibilização e autocritica por parte do pesquisador, pois trabalhar
com imagens fotográficas e produzir nossas próprias imagens fotográficas como recurso
de pesquisa, coloca-nos no lugar da valoração crítica a respeito das dimensões sociais,
culturais, políticas e econômicas que nas fotografias aparecem representadas como um
recorte da narrativa sócio cultural, configurando a vida cotidiana da comunidade e dos
sujeitos estudados; de tal forma que a fotografia, como um recurso consciente na
perspectiva de cunho etnográfico, vai além da função decorativa ou ilustrativa do
trabalho de campo realizado pelo pesquisador. De acordo com Elisenda Ardèvol:
A interrogação sobre o papel da imagem visual na cultura, sua
utilidade como técnica para a representação da vida social ou para a
pesquisa sobre a diversidade cultural é tão velha ou tão nova como o
próprio desenvolvimento da disciplina. Mas, a questão sobre o uso da
fotografia, o cinema, e atualmente, o vídeo e o tratamento multimedial
da imagem continua sendo polêmico quando se propõem que estes
meios são algo mais que uma simples forma de ilustrar, acompanhar
ou dar colorido ao discurso verbal ou textual (...). A Antropologia
visual retoma a importância da imagem e, como especialidade ou
subdisciplina, se desenvolve depois da Segunda Guerra Mundial a
partir do interesse dos cientistas sociais e cineastas pelo documentário
social e pelo cinema e a fotografia etnográfica, da mão de
antropólogos como Margaret Mead e Gregory Bateson nos Estados
Unidos e como André Leroi-Gourhan, Luc de Heusch e Jean Rouch na
Europa (ELISENDA ARDÈVOL, 1988, p. 01)13.

Nesta direção, a produção da imagem fotográfica dentro da pesquisa etnográfica
tenta nos trazer um recorte da realidade vivenciada pelo pesquisador, colocando
sentidos e significados suscetíveis de interpretação. A fotografia de cunho etnográfico
13
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não pretende ocupar o lugar de documento visual irrefutável, pelo contrário, a imagem
final surge como um encontro entre um sujeito que observa e os sujeitos que se deixam
olhar de uma determinada maneira. A fotografia como recurso etnográfico não
apresenta uma imagem única e indivisível do momento social acontecido, ela tenta
capturar alguns traços que definem o que foi acontecido, mas sem reduzir todo o
conteúdo antropológico do grupo ou da comunidade estudada a uma única interpretação.
Neste sentido, entendemos que as imagens são e constituem cultura, por isso, a
produção e seleção de fotografias dentro deste tipo de pesquisa obedecem a uma postura
intencional de fazer com que a imagem fotográfica se articule com as reflexões teóricometodológicas que dão fundamento a este trabalho. A fotografia produzida durante as
visitas à comunidade do Mulungu e seu entorno, no decorrer do trabalho de campo, teve
como objetivo dar um contexto espacial e estético sobre o qual é recriada a festa popular
religiosa a partir do tripé: rezar, comer e festar.
Deste modo, estas dimensões antropológicas da celebração religiosa popular
através do Jiro do Reis (entre comunidades), a preparação da comida, a reza e a festa em
louvor a São Sebastião se constituem nos cenários onde o trabalho fotográfico é feito,
tentando capturar nas imagens fragmentos narrativos que dão sentido a estas
celebrações nessas três dimensões. Assim, a fotografia etnográfica neste trabalho nos
informa, contextualiza e interroga a respeito de como e de que forma uma comunidade
negra rural produz sua própria cultura e relações sociais.
A apresentação da fotografia neste trabalho nos direciona a um sentido crítico do
nosso próprio olhar, uma vez que nos confronta com valores e hierarquias que
compõem a trama social que estudamos, isto é, a festa popular religiosa no contexto
rural. Nelas aparecem questões econômicas, de gênero, religiosidade, sociabilidade
dentre outras. Contudo, o propósito deste estudo se movimenta em torno da
compreensão da festa popular religiosa como um arranjo social de base comunitária,
permitindo estabelecer estratégias de elaboração da festa em louvor a São Sebastião.
A festa popular religiosa aqui estudada está fortemente marcada por uma
dimensão performativa onde corpo, musicalidade e danças aparecem como eixos
articuladores, daí a pertinência da pesquisa com fotografias que a partir destes
momentos se constitui em um jogo narrativo que mergulha nas particularidades destas
comunidades negras rurais do município de Boninal, enxergando as formas como a
subjetividade cobra sentido pelo viés da apresentação corporal dessas pessoas. O espaço

ritualístico da festa popular religiosa se constitui essencialmente como jogo
performático e mimético, daí a fotografia etnográfica tenta se acercar de forma
intencional a este processo. Segundo Christoph Wulf:
Rituais e gestos criam comunidades. Sem rituais, não haveria social. A
este respeito seres humanos são seres sociais que necessitam da
comunidade e engendram-se nesses rituais. Por isso, rituais
desempenham um papel central para a formação social e cultural do
ser humano. O seu poder social desdobra-se do seu caráter
performativo. Rituais são encenações e representações de relações
sociais. Seu caráter performativo emerge. Eles tornam algo visível,
que sem eles não existiria. Rituais projetam passagens de um estatos
social para outros e desdobram assim uma força mágica. Ela advém do
fato de que todos os participantes acreditam na adaptação que ocorre
no ritual, no qual uma transição de um estatos para outro é alcançada
(WULF, 2013, p. 14-15).

Nesta pesquisa o trabalho fotográfico na perspectiva etnográfica tenta se orientar
a partir das linhas que foram acima definidas; é uma tentativa consciente de fazer com
que o trabalho fotográfico como recurso de pesquisa supere a função decorativa e
‘pitoresca’ que, muitas vezes, costuma acompanhar trabalhos semelhantes a este. Assim,
o trabalho fotográfico de registro da festa popular religiosa do Jiro do Reis e das
celebrações a São Sebastião na comunidade do Mulungu e seu entorno é um desafio, em
termos metodológicos e epistemológicos de fazer um acercamento empírico ao campo
da Antropologia visual.
Mesmo as fotografias sem ter um padrão profissional, elas são resultados de um
acercamento consciente ao papel e a importância da imagem na pesquisa etnográfica.
Neste sentido, o lugar destas fotografias não deve ser confundido como elementos
ilustrativos neste trabalho, pois a abordagem etnográfica acompanhada pela fotografia
oferece um rico campo de investigação para esta e outras futuras pesquisas; colocandonos na necessária revisão dos fundamentos a partir dos quais as imagens constituem o
mundo dos seres humanos.
O jogo fotográfico com o qual nos acercamos à produção da imagem referencia,
também, uma dimensão poética e estética dos sujeitos e os contextos das comunidades
estudadas: lugares, gestos, posturas, cores, texturas as quais transmitem sensações e nos
faz lembrar emoções experimentadas no antes e no depois da pesquisa de campo. A
fotografia, portanto, não é um documento morto, pelo contrário, este espaço visual nos
faz lembrar os afetos e nos leva de retorno àqueles lugares trafegados.

1.3 A Etnografia dos afetos: um retorno ao Mulungu

Entre os meses de dezembro de 2012 e março de 2013 reencontrei a
comunidade do Mulungu. A intenção era refazer o contato com as mulheres que
participaram da pesquisa anteriormente realizada, e, assim, reestabelecer os laços
entre pesquisador e comunidade14. Mesmo conhecendo a comunidade, estava meio
apreensiva com o que iria encontrar, ou melhor, como seria recebida. Muitas dúvidas
e angústias pairavam nos meus pensamentos, uma vez que este primeiro encontro
era, de alguma forma, um momento de avaliação do grupo com relação a minha
proposta de estudo na comunidade. Consciente de que a pesquisa só seria possível
mediante o aceite e colaboração dos moradores, sujeitos da pesquisa, realizei meu
primeiro dia de trabalho de campo em dezembro de 2012.
Minha primeira parada, em dezembro de 2012, quando retomei a pesquisa e
reencontrei a comunidade do Mulungu foi na casa de Maria Caetano, colaboradora
importante na pesquisa que realizei anteriormente para compor a escrita da
dissertação de mestrado. Quando eu cheguei, Dona Maria estava em casa
acompanhada pelas irmãs Edite e Senhora as quais se encontravam, na sala de
entrada, sentadas no sofá ouvindo a rádio local e acompanhando a programação do
dia e, como de costume, a porta já estava aberta, por isso, não foi necessário me
anunciar. Logo Dona Maria veio ao meu encontro me convidou para entrar, sentar e
como já conhecia suas irmãs fui incorporada na conversa, passando a ser o assunto
principal, uma vez que a minha chegada/visita foi marcada por um misto de surpresa
e entusiasmo exteriorizado pela moradora que logo começou a me perguntar como
estava, se ainda morava em Seabra, onde estava trabalhando e no desenrolar da
conversa fui respondendo aos questionamentos e também expliquei que o motivo da
minha presença na comunidade era dar continuidade ao trabalho já realizado sobre a
História do Mulungu, sendo que agora se tratava de um estudo centrado nas
festividades. Aproveitei a oportunidade para invocar a importância da participação
dos moradores, em especial, das mulheres na condução do trabalho.
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De imediato, Maria e Edite, colocaram-se a disposição para me ajudar,
dizendo que gostam muito de uma “palestra” e quando eu quiser é só marcar que elas
têm muitas histórias para contar. Como de costume, Dona Maria foi providenciar um
chá com biscoitos em sinal de boas vindas. No decorrer da nossa conversa, ou seja,
do reencontro com Dona Maria, Edite e Senhora também fiz algumas perguntas, pois
queria notícias dos moradores com os quais convivi no período da pesquisa do
mestrado. Aos meus questionamentos somente Dona Maria e Edite respondiam, haja
vista que Senhora estava doente, sofrendo com problemas “de cabeça” e, por isso,
estava tomando remédio controlado, como relata Edite. Ainda de acordo com o
depoimento de Edite por conta da doença de Senhora, ela e Dona Maria precisam se
revezar nos cuidados destinados a irmã, por isso, estabeleceram um combinado de
quando uma sair quer seja para uma visita a parentes, missa, acompanhar o Reis ou
para resolver algum problema na cidade de Boninal, a outra fica em casa, pois além
de Senhora não poder ficar sozinha, ela só toma os medicamentos na hora certa tendo
alguém que faça esse acompanhamento.
Dando continuidade aos trabalhos do dia, ou seja, as visitas necessárias para o
andamento do trabalho de campo e, posteriormente, para a escrita da tese, fui ao
encontro de Dona Augusta e suas irmãs. Chegando lá, a receptividade não foi
diferente da que tive na casa de Dona Maria, pois fui recebida com muito carinho por
Dona Augusta, lembrando-me dos velhos tempos. As visitas a Dona Maria e a Dona
Augusta não são aleatórias. Ambas assumem uma função importante no cenário da
pesquisa, pois possuem representatividade local e, por isso, podem falar em nome da
comunidade e, principalmente, das atividades festivas relacionadas à Festa de São
Sebastião e ao Reis do Mulungu. Diante da autoridade que essas mulheres assumem
no espaço público e privado da localidade, tê-las como informantes e parceiras na
pesquisa é de fundamental importância, uma vez que são as responsáveis, ou seja, as
líderes do Reis do Mulungu e participantes ativas na condução da festa em louvor a
São Sebastião.
Em março de 2013, na minha segunda ida a campo, ainda na condição de
visita exploratória acompanhei uma das atividades religiosas da comunidade
conhecida como Estação15. Dona Teodora é a encarregada de dar continuidade ao
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Estação é uma Festa Religiosa que acontece no período da Semana Santa e tem como princípio básico
encenar a Via Sacra. Este evento religioso é, normalmente, conduzido por homens. Na comunidade rural

ritual religioso, ou seja, a encenação da Via Sacra no período da quaresma, entre os
dias de Quinta-feira Santa até o Sábado de Aleluia, pois como é de costume a
Estação também é uma atividade/obrigação de família e sempre conduzida pelos
homens. Vale lembrar que a condução da Estação no Mulungu, por três gerações, foi
realizada pelos homens e na transição da terceira para a quarta sucessão, faz-se
presente uma mulher, ou seja, há mais de 50 anos é de responsabilidade de Dona
Teodora conduzir o ritual.
Após a morte do seu pai e sendo a única das seis irmãs que frequentou a
escola foi “escolhida/eleita” por sua mãe como sucessora, pois este ritual religioso é
passado de geração a geração e é de responsabilidade da família dar seguimento a
festividade na comunidade. É importante lembrar que, segundo os moradores com os
quais tive contato nos encontros da visita exploratória, somente na comunidade de
Mulungu a Estação tem uma mulher como responsável por essa “obrigação
religiosa”. Pude constatar em outros momentos da pesquisa que as demais
comunidades do entorno que celebra a Estação esta é uma atividade/função
desempenhada por um homem.
Nas minhas observações e numa conversa com Dona Teodora ela relatou que
já está ensinando e auxiliando Marcelo, morador e professor da comunidade, a rezar
a Estação, pois ela justifica a sucessão porque já está velha e não enxerga bem.
Quando pergunto se Marcelo é seu filho Dona Teodora reponde dizendo que o
considera como se fosse, pois convive com ele desde muito pequeno e que sempre se
interessou em aprender a rezar a Estação, sendo este o princípio básico da inserção
ou inclusão de uma pessoa nas festividades do local. Além do interesse e da vontade
de aprender, Marcelo é professor da escola primária do Mulungu e saber ler e
escrever torna-se uma condição importante e de destaque na concepção dos mais
velhos.
Considerando que a pesquisa é uma relação social, sua construção depende
dos contatos, do grau de aceitação no grupo, das 'trocas'. Ao pesquisador cabe a
tarefa de decodificar as trocas, estabelecendo uma relação de confiança e respeito
com o grupo pesquisado. Assim, o fato de já conhecer e ter trabalhado com e sobre a
comunidade do Mulungu não implicaria, necessariamente, que seria recebida como
do Mulungu de Boninal tal atividade é realizada por uma mulher, Dona Teodora, tornando esta festa
muito peculiar nesta localidade.

uma ‘amiga’ do grupo, uma vez que estava diante do ‘início’ de mais um percurso de
pesquisa, aguardando enquanto 'estranha', o aval deste grupo para ser re-aceita e recomeçar minhas andanças.
A incursão começa, portanto, pela necessidade de re-olhar a comunidade e
‘estranhar’ o ambiente (VELHO,1978). Este “estranhamento”, evidentemente, não
viria na mesma versão do exercício praticado pelo ‘nativo’ olhando o seu próprio
grupo, mas de uma tentativa de me distanciar de uma ‘realidade sociológica’ que
construí ao longo da pesquisa anteriormente realizada. Como a vida social é
dinâmica, os primeiros estranhamentos que capturei foi da geografia física do lugar:
melhorias na estrada que dá acesso à comunidade, construção de algumas casas e
bares, de um palco para as atividades culturais do Mulungu, bem como o calçamento
de uma área que compreende a frente da casa de Dona Maria. O referido espaço é
bastante aproveitado para os diversos encontros dos moradores e, principalmente,
nos momentos das festas quer sejam as religiosas ou as dançantes.
O campo sempre nos reserva muitas surpresas e mesmo conhecendo Dona
Maria e Dona Augusta, as Matriarcas do Mulungu, estava no ‘lugar’ de estranha,
pois nesta nova imersão no campo para vivenciar as etapas do Jiro do Reis e a Festa
em louvor a São Sebastião era desconhecida para muitas das reiseiras e, por isso,
passei por todas as etapas de ‘estranhamento’ à ‘cordialidade’, ou seja, aceitação do
grupo no Jiro do Reis de São Sebastião no ano de 2014 quando acompanhei, pela
primeira vez, todo o ritual de pedição. Foi nesta interseção de ser ‘estranha’ e
‘familiar’ no contexto do grupo que meu olhar me permitiu, durante o trabalho de
campo, estranhar, conhecer, ter certezas, dúvidas, questionar e compreender as
circunstâncias que se impõem no transcorrer do fazer etnográfico.
Diante da importância de conhecer os principais objetivos de se fazer o Jiro
do Reis e o significado que a Festa de São Sebastião tem para a comunidade do
Mulungu e seu entorno, considero importante fazer algumas considerações sobre as
relações entre a pesquisadora, as reiseiras, moradores e visitantes, pois a pesquisa de
cunho etnográfico é aqui compreendida como uma ferramenta metodológica que
envolve a interação social entre pesquisadora e seus interlocutores. Desta forma, este
texto se propõe a relatar e discutir o meu envolvimento e ‘familiaridade’ com o
cotidiano das reiseiras no período do Jiro do Reis e da Festa de São Sebastião na
comunidade do Mulungu e no seu entorno nos anos de 2014 a 2016.

A possibilidade de realização de pesquisa etnográfica se deu em espaço
delimitado, ou seja, no Jiro anual do Reis do Mulungu e na execução da festa em louvor
a São Sebastião, nos anos de 2014, 2015 e 2016, onde os sujeitos da pesquisa tinham a
familiaridade e vivenciavam um universo que lhes era comum e ao qual eu adentrava
como estranha, pois a minha posição diferenciada se estabelecia nitidamente quando
comecei a frequentar e acompanhar as reiseiras nos dias do Jiro nas comunidades
visitadas, bem como nas reuniões entre as lideranças que acontecia nas paradas para o
almoço, a janta ou quando encerrava as atividades do Jiro sem ter, necessariamente,
uma data e local específico para o grupo se reunir.
Minha participação nesses momentos de reunião era sempre de observar, escutar
e acompanhar os acontecimentos, as decisões, os impasses, pois ainda estava numa
condição de ‘estranha’, uma vez que fui apresentada por Dona Maria as demais reiseiras
como a mulher de Salvador que veio acompanhar o Reis. E foi neste lugar de ser ‘de
fora’ que aguçava ainda mais minhas inquietações sobre a organização do Jiro, como
eram estabelecidas as relações de liderança das mulheres no espaço da festa, quem
liderava e como se construía este processo no interior do grupo, a importância do Jiro
como um mecanismo social de base comunitária que assegura a realização da festa,
reestabelecendo os laços de parentesco e vizinhança nas comunidades visitadas, bem
como reativa a fé católica e o poder de São Sebastião entre os devotos, reiseiras,
moradores e visitantes. Neste lugar de muitas perguntas/questionamentos tive a
necessidades de anotar e, sobretudo, perguntar e quer saber tudo que possível sobre o
grupo, o Jiro e a festa em louvor a São Sebastião.
Nesta mesma ordem pude perceber que a minha convivência anterior na
comunidade e com algumas reiseiras não estabeleceu a proximidade necessária para
garantir minha inserção e ‘aceitação’ de imediato no grupo. E à medida que fui
vivenciando as experiências de está participando do Jiro me desloquei por outros
contextos e pude compreender na minha condição de ser ‘a mulher de Salvador que está
acompanhando o Reis’, ou seja, estava marcada as especificidades de pesquisadora e
‘estrangeira’ advinda da diferença de um caminhar diverso, existente entre eu –
pesquisadora e o outro – sujeitos da pesquisa os quais dialogam em posições
diferenciadas.
Neste processo de re-inicar a imersão no campo, pude compreender que há
funções e papéis bem definidos entre pesquisadora e sujeitos da pesquisa, pois nesta
relação estabelecidas no decorrer dos encontros acontece deslocamentos, interações,

diálogos, proporcionando, assim, encontros entre subjetividades. Isto posto, a minha
presença foi sendo ‘aceita’ e assimilada pelo grupo à medida que participava do Jiro
acompanhando a cantoria, a visitação nas casas, as brincadeiras e, sobretudo, nas
paradas para o café, o almoço ou a janta, pois são nesses intervalos para o descanso,
a comida e a bebida que há uma maior interação e descontração entre as reiseiras,
moradores e visitantes. E eu como estava neste lugar de ‘visitante’ e de ‘fora’ era
motivo de muitos questionamentos, pois alguns moradores e reiseiras queriam saber
quem eu era e o porquê da minha presença.
Ser acolhida e, ao mesmo tempo, questionada pelo grupo sobre o quê estava
fazendo no decorrer do Jiro, sentia a necessidade de justificar a minha presença
dizendo que o meu interesse era acompanhá-las durante todas as etapas da Festa para
a realização de um trabalho na Universidade do Estado da Bahia onde sou professora
e estudante. Diante das explicações dadas por mim e com a minha presença constante
e diária nas atividades do Jiro o distanciamento foi se amenizando e já estava na
condição de não somente acompanhar como iniciar os registros do Jiro através das
fotografias e vídeos, bem como fazer as devidas anotações no diário de campo. A
partir do momento que iniciei as atividades muitos moradores e reiseiras me
perguntavam se eu estava trabalhando para alguma televisão, se eu era repórter ou
fotógrafa. Daí vinha a necessidade de sempre explicar para as pessoas que ainda não
me conheciam que estava fazendo um trabalho sobre o grupo de Reis do Mulungu,
cuja finalidade é escrever sobre o Jiro do Reis para um trabalho que faço na
Universidade onde estudo e, por isso, iria acompanhar todas as atividades do Jiro e a
festa de São Sebastião.
Nesta minha estadia com e no Jiro do Reis do Mulungu alguns acontecimentos
foram importantes para a minha saída da condição de estranhamento para o ‘lugar’ da
‘aceitação’, ou seja, fazer parte do grupo. O primeiro foi o pedido que Dona Maria fez à
Germinda para me convidar a ficar hospedada em sua casa, pois eu era de Salvador e
estava em Boninal para acompanhar o Reis com elas. Germinda é moradora da cidade
de Boninal, aposentada, reiseira e, atualmente, assume a com Dona Maria a liderança do
Reis do Mulungu. No ano de 2014 além de reiseira e líder foi, também, a festeira. Nesta
direção, após ser apresentada a Germinda e ter acompanhado um dia de Jiro na
comunidade do Mulungu, ela me fez o convite para ficar hospedada em sua casa, pois

assim estaria melhor acomodada em sua casa e também acompanharia mais de perto as
atividades do Jiro do ano de 2014, uma vez que ela era a festeira.
De imediato aceitei o convite e no dia seguinte sai da Pousada São José, onde
me hospedei quando cheguei na cidade de Boninal e fui para a casa de Germinda, pois
no ato do convite ela me disse que a sua casa era simples, mas seria melhor para mim,
pois só mora ela e José, seu marido. Além disso, seria mais confortável para mim e eu
ficaria mais à vontade para trabalhar e estudar. Com a minha ida para a casa de
Germinda, tive a oportunidade de me aproximar mais do grupo e ajudar quando
necessário, principalmente, no transporte das pessoas, uma vez que a Secretaria de
Cultura do Município de Boninal não disponibilizou transporte para o Jiro do Reis do
Mulungu no ano de 2014. Esses dois episódios são, por mim, elencados como um marco
da passagem da relação de estranhamento para a de cordialidade e, até mesmo, de
amizade com as reiseiras que já conhecia e também com as novas pessoas do grupo,
moradores e visitantes, pois quando chegávamos nas comunidades eu era apresentada
pelas reiseiras como ‘gente nossa’ o que legitimava a minha inserção no campo
etnográfico.
A minha imersão no campo através da aproximação e aceitação das principais
líderes do Reis possibilitou que colocasse o meu carro à disposição para fazer o
translado dos instrumentos e também das reiseiras, uma vez que não havia transporte
suficiente para o grupo realizar o Jiro do Reis de 2014. Como meu objetivo era
vivenciar com o grupo todas as etapas desde a preparação, saída e realização do evento
festivo, ficou acertado que esta era a minha ‘ajuda’ contribuição para o grupo durante os
festejos a Santo Reis e São Sebastião. Estabelecia-se, desse modo, a reciprocidade, a
ajuda mútua, elemento essencial para estabelecer uma relação de convivência humana.
À medida que me permitia conhecer e ser conhecida no universo da pesquisa, ou
seja, o contexto religioso de uma comunidade e seu entorno, as relações iam se
constituindo de forma mais receptiva, laços se estreitavam. O ambiente dos dias de Jiro
nas comunidades e casas visitadas e a convivência com essas novas pessoas foram
melhorando e foi criando uma atmosfera de contribuição mútua, de respeito e de
entendimento. Neste contexto de proximidades foi possível presenciar o que o
antropólogo Gilberto Velho (1980) enfatizou em Observando o Familiar, ou seja, ter
familiaridade e proximidade com o campo não significa conhecer aqueles que se
pretende estudar, pois a sociedade não é um todo homogêneo e o antropólogo que
procura pesquisar na sua própria sociedade ou cultura vai perceber que existe uma

diversidade de universos diferentes e, até mesmo, contraditórios do seu e dos outros
(VELHO, 1980, p. 15-16).
A experiência obtida no campo, bem como as relações construídas neste espaço,
seria muito superficial se não mencionasse a dimensão sensível e, sobretudo, afetiva que
foi estabelecida entre mim (pesquisadora/visitante) com as reiseiras, os devotos e
demais membros do Reis do Mulungu, pois participei ativamente das atividades do Jiro
nos anos de 2014 e 2015 e, sobretudo, no dia destinado à celebração em homenagem a
São Sebastião na comunidade. Fazer etnografia requer, em primeira mão, um exercício
de sensibilidade: converter-se à perspectiva do “Outro” é se dispor a escutá-lo e despirse dos pré-conceitos.
A relação de confiança, de respeito e de credibilidade construída por mim e
pelos meus interlocutores no período da minha estadia no campo, deve-se,
especialmente, ao lugar que assumi dentro do grupo e do contexto relacional que foi
estabelecido também com os moradores e visitantes das outras localidades. Nesse
sentido, creio que os laços de confiança que construí me autorizam a dizer que fui,
dentro de certos limites, aceita pelos moradores e pelo Reis do Mulungu mesmo
sabendo que a minha presença e permanência na comunidade tinha/tem um
objetivo/propósito, isto é, acompanhar e registrar o Jiro e a Festa de São Sebastião
naquele período. Vejamos o que diz Maria Caetano quando pergunto a sua opinião
sobre o Jiro e a Festa de São Sebastião de 2014, ano que tive a oportunidade de
acompanhar todas as etapas do ritual de visitação e a celebração festiva na comunidade
do Mulungu:
[...] Essa festa foi uma festa que ocê ajudô nois, viu? Ajudô nois foi
muito. Nunca ajudô que nem esse ano. Porque tem ano que assim,
nois faz a festa, é preciso nois tirá dinero do bolso pra pagá e nessa
que cê tava com nois não ficou deveno nada, não. Porque assim, cê
não tem a condição pra ta ino e essa ai tava a condição de quando
nois vamo,vamo, quando nois vamo, vamo e nois não tem assim, a
condição de carro assim pra sair, né? E ai graças cê tava aqui com
nois ajudô, ajudô nois graças a Deus. Pelo menos Deus é quem dá o
pago porque nois não dá, quem dá o pago mermo é São Sebastião que
dá toda ricompensa e o que cê pricisá dele cê não pricisa falar assim
“Eu vou percurá Maria” não, o que fô de São Sebastião que cê
percebê que ocê qué fazê, pode fazê, pode fazê e não precisa pensá ni
mim que cê fala assim: “é ordi, é ordi que Maria me deu pruque São
Sebastião me dijitorô muito” que ele que te dá o pago é ele, porque
nois não dá...bestagi moça, cê não sabe o quanto que cê deu a ele
não, coisa boa16.
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Entrevista realizada com Maria Caetano dos Santos em março de 2014.

Acredito, portanto, que os vínculos “afetivos” estabelecidos no decorrer da
pesquisa foram, sem dúvida, essenciais para o acesso às informações sobre o cotidiano
dos moradores e, sobretudo, vivenciar as duas principais celebrações do Mulungu,
sendo este momento de inserção e vivência no campo basilar para a construção da tese.
Além disso, a produção das fotografias e dos vídeos retratando as “cenas festivas” são
exemplos da inserção produtiva no campo. Nesse sentido, desse encontro foi criado um
lugar que me permite relatar os processos de transmissão e construção de
conhecimentos e práticas sociais construídas e reconstruídas ao longo do tempo pelos
moradores, foliões e devotos para manter viva a tradição de cantar o Reis em respeito à
memória dos moradores mais velhos, louvar São Sebastião – guardião e protetor da
comunidade, pelos milagres e promessas alcançadas e, sobretudo, para ativar a festa de
São Sebastião, pois o fazer do Jiro consiste em angariar ‘caridade’ – doações em
dinheiro e alimentos. Sobre a importância do Jiro para as reiseiras e moradores do
Mulungu, Licinha nos informa que:

Eu acho que é a mais importante daqui pruque aqui tem as otas festa,
mais a que sai pelo mundo, de porta em porta, fazeno aquele sacrificu
que não é faci entrá semana mais semana nois saino nas porta bateno
chinelo e vai. E ai eu acho que é mais importante, todas ela é
importante, mais a de São Sebastião é mais importante pruque a gente
tem aquele prazê de sai na foto, bateno Reis, cantano Reis e dano viva
a São Sebastião17.

Na continuidade do seu relato, Licinha descreve a importância do Jiro, pois além
de pagar a promessa também recebe ajuda em dinheiro e alimentos para a realização da
Festa de São Sebastião na comunidade do Mulungu.
Só tem mermo pra a gente ir pra podê pagá a promessa pruque o que
a gente faz o que a gente diquire no Reis caindo cá de lugá em lugá é
o que nois faz a festa de São Sebastião. O que nois ganha, ganha
arroz, ganha fejão, o que nois ganha, ganha o dinhero compra a
carne pra podê dá, compra o fejão, ganha o fejão, ganha arroz, de
tudo nois recebe. Nois recebe até a boa vontade de chegá numa porta
não tê o que dá, nois recebe até a boa vontade, e nois sai com o
coração chei de alegria pruque eles abriu a porta pra gente. E ai
agora tudo o que a gente ganha é gastado tudo no dia da festa dele
pra todos que chegá comê e bebê, mais é tirado das esmola que nois
sai no mundo cantano18.
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Entrevista realizada com Felicina Alves dos Santos, conhecida como Licinha, em abril de 2015.
Idem

A descrição aqui apresentada, sobre a importância sociocultural que o Jiro do
Reis e a Festa de São Sebastião tem para a comunidade do Mulungu e para o seu
entorno, é pautada na tríade: ouvir, ver e viver através das observações e experiências
adquiridas nas trilhas do campo. Tais experiências levaram-me, também, a perceber que
no período das festividades há sempre uma tensão, um desconforto para algumas
reiseiras no momento que inicia a cantoria, uma vez que os combinados feitos
anteriormente, nem sempre, são cumpridos pelo grupo. Com isso, os atrasos e as
ausências traz para Germinda, a responsável em puxar a cantoria, uma certa
impaciência, pois para dar início ao ritual de visitas nas casas dos devotos, faz-se
necessário a presença dos tocadores do bumba, da caixa e da segunda voz, ou seja, a
pessoa que responde o Reis.
Tal preocupação de Germinda é justificada porque não se canta Reis sem a caixa
e o bumba, instrumentos indispensáveis na cantoria e no grupo poucas sabem tocar
esses instrumentos, sendo as reiseiras Anália e Bela – as principais responsáveis em
bater a caixa; Firmina e Eva – as que assumem o bumba em toda a jornada de visitação.
Já a presença de Sinhozinho, único homem com uma participação mais efetiva no Reis
do Mulungu, faz-se necessária porque ele é um dos poucos integrantes que sabe toca a
flauta. No tocante a participação masculina no Reis do Mulungu, esta se faz necessária
em situações bem específicas. A primeira para tocar a flauta que, até então, somente os
homens tocam ou sabem tocar este instrumento. Constatei que no Jiro de 2014 e 2015,
esta função ficou sob a responsabilidade de Sinhozinho, pois Miguel, reiseiro e tocador
de flauta, faleceu em dezembro de 2013, ocasionando mais uma preocupação para o
grupo, pois segundo Germinda, responsável em puxar a cantoria, a flauta facilita a
condução do ritual.
Esses aspectos de liderança interna e externa a comunidade, definição das
localidades visitadas, horário de saída e as casas elencadas como lugar de parada para
almoço eram bem delicados entre as reiseiras, pois mesmo com a liderança
consensualmente definida todas elas podem participar das decisões, por isso, os
impasses eram frequentes, cabendo ao grupo ou, na maioria das vezes, a Dona Maria a
função de intermediar e desfazer os conflitos. Um dos principais impasses no grupo era
com a questão tempo, pois mesmo marcando antecipadamente o horário de saída do
Mulungu e com todas as recomendações de Germinda, nem sempre era possível reunir
as reiseiras no horário marcado.

Com isso, o frequente descumprimento de horário para sair com o Jiro e dar
início as atividades, traz, em geral, muitos aborrecimentos para Germinda, pois para ela
é importante que todos cumpram com suas obrigações, uma vez que os atrasos
comprometem toda a jornada. Diante deste principal impasse com o tempo/horário
percebi que num determinado período do Jiro, Germinda já havia internalizado que não
adiantava muito os seus sermões e, como estratégia, começou a chegar ao Mulungu um
pouco depois do horário combinado, dando, assim, mais tempo para que as reiseiras
pudessem cuidar de seus afazeres domésticos antes de sair em devoção.
Neste sentido, pode-se compreender que tanto as reiseiras como os moradores do
Mulungu, em sua maioria, vivem o “tempo da natureza” distante do cronômetro do
relógio. Percebe-se, portanto, que não há uma preocupação com o horário de iniciar a
devoção, tampouco quando esta será encerrada. Quem estabelece o final das atividades
é o corpo – cansaço físico, por isso, era comum nas jornadas ter um tempo de duração
entre oito a doze horas diárias. Como bem diz Dona Maria quando começa a cantá o
Reis não se vê o tempo passá, não tem fome, sede nem sono e se fô preciso cantá, dançá
e rezá até o dia amanhece, nois faiz.
Tais acontecimentos observados por mim no interior do grupo apontaram
também para as fissuras, tensões e conflitos presentes nos relacionamentos entre os
participantes, como por exemplo, local, dia e horário de iniciar as atividades; a casa
onde será o pouso para o almoço quando a responsabilidade de providenciar a
alimentação do grupo naquele dia é do festeiro ou de uma outra pessoa que, na maioria
das vezes, é Germinda, por ser a encarregada de organizar a saída e estadia do grupo nas
visitas as comunidades. Outros pontos de tensão são percebidos ao longo do
dia/jornada, como por exemplo: momento do almoço ou janta, uma vez que é costume o
grupo de Reis se servir primeiro e os moradores e convidados logo depois e, na maioria
das vezes, isso não acontece, pois algumas reiseiras saem para beber um aperitivo na
venda/bar antes do almoço, causando a desaprovação daquelas que não bebem; não
continuar cantando numa comunidade quando outro grupo de Reis se faz presente,
começar a cantoria numa localidades sempre pela casa do lado direito e quando isso não
acontece há algumas reprovações pela mudança do ritual de visita às casas naquele
dia/lugar. Os conflitos são justificados em nome dos costumes dos mais velhos, pois
deve seguir os ensinamentos deles, não aceitando/concordando com mudanças/alteração
na estrutura do ritual.

1.3.1 A Etnografia e os sujeitos da pesquisa: apresentando as/os personagens

Como anunciado na página 71, os interlocutores privilegiados desta pesquisa são
16 mulheres e 03 homens. (ver Quadro 01, p. 71). As famílias Santos e Mendes,
representadas aqui por Maria Caetano e Augusta Mendes, respectivamente, são as
principais responsáveis pelas celebrações em louvor a Santo Reis e a São Sebastião no
contexto intra e intercomunidades quando assumem, através de um compromisso
familiar a continuidade do ‘pagamento’ das promessas feitas aos Santos pelos seus
antepassados.
Essas mulheres nascidas na comunidade do Mulungu, filhas de pais reiseiros e,
atualmente, são reiseiras e responsáveis pela liderança ancestral do Reis de São
Sebastião do Mulungu, legado que herdaram por tradição familiar, pois seus pais não
tiveram filhos homens e como é de costume na ausência dos líderes um dos filhos, neste
caso, filhas assumem o compromisso de dar continuidade aos eventos festivos da
comunidade. Isto posto, essas mulheres vêm ao logo de suas vidas desempenhando
funções/responsabilidades que transitam nos espaços público e privado, uma vez que
são elas as líderes do Reis de São Sebastião no espaço da Festa, como também as
responsáveis pelos afazeres de casa, a contínua criação de filhos, sobrinhos e netos,
cuidando ainda da pequena plantação, da criação de animais e do sustento da família.
Contudo, quando donas do próprio discurso, ora elas se identificam como mulheres
negras, mães e donas de casa ligadas pelos laços de parentesco – pois são irmãs,
sobrinhas, primas, comadres, vizinhas – e, em outros momentos, se revelam singulares
pelas peculiaridades de cada uma como únicas e possuidoras de suas próprias histórias.
As Matriarcas do Mulungu, demais reiseiras, reiseiros, promesseiras e devotos
que ocupam posição de liderança e funções importantes no grupo, foram as pessoas com
as quais, durante a minha vivência no Jiro do Reis e na festa em louvor a São Sebastião
na comunidade do Mulungu, mantive contato e com quem estabeleci relações de
estranhamento, de amizade, de confiança, de cordialidade, relações e sentimentos
imprescindíveis para a elaboração e construção do trabalho. Outras pessoas que também
contribuíram não têm seus nomes citados, pois com elas foram mantidos encontros
pontuais, nos quais as informações foram colhidas sem a ajuda de recursos como
gravador, câmera digital, diário de campo, mas com todos os sentidos aguçados para

apreender todas as informações dadas durante as conversas, os encontros e os batepapos sem um agendamento previamente marcado.

Augusta Maria Mendes – conhecida como mãe Gu ou Gu, 80 anos, aposentada,
nascida e criada na comunidade do Mulungu, reiseira e líder ancestral do Reis de São
Sebastião do Mulungu. Filha de pais reiseiros tem contato com o ritual do Reis desde
criança, com isso, aprende a cantar, a tocar pandeiro e caixa com os mais velhos
acompanhando-os quando chegavam do Jiro intercomunidades para cantar seu ‘lugar’
de origem. Com isso, herda por tradição familiar o compromisso de continuidade do
Reis do Mulungu, pois com a saída de muitos componentes quando estes deixam o
Mulungu para morar e trabalhar em São Paulo; a morte do seu pai, seu padrinho e os
mais velhos’.
Para atender ao pedido de sua mãe, dona Anorita, em manter viva a cantoria de
Reis cujo propósito era/é pagar duas promessas, a saber: uma feita por ela a Santo Reis
e a outra feita a São Sebastião por sua tia, dona Jovina, dona Augusta se vê na
‘obrigação’ em manter viva a tradição do Reis. E para dar continuidade ao compromisso
religioso e familiar, Dona Augusta, juntamente com Dona Maria, sua prima e irmã,
lideram o grupo de Reis formado, majoritariamente, por mulheres, há mais de 40 anos,
cujo objetivo maior é celebrar Santo Reis e São Sebastião na comunidade do Mulungu e
seu entorno. Augusta Mende exerceu, por mais de 40 anos, a função de líder, primeira
voz e a responsável em tocar a caixa, pois aprendeu ouvindo os mais velhos cantar e
tocar, com isso, ela assume por tradição a liderança ancestral dos eventos festivos e
religiosos da comunidade do Mulungu. Todavia, a ruptura de sua efetiva participação
nas atividades referentes aos eventos festivos da comunidade, principalmente, no Jiro
intercomunidades aconteceu desde o ano de 2014, por problemas de saúde, participando
apena da cantoria quando o Reis do Mulungu canta a comunidade.
Mulher que conquistou a admiração e o respeito dos moradores e, com isso,
assumiu a responsabilidade de cuidar do bem estar da comunidade, bem como mediar
alguns conflitos entre os próprios familiares e dos demais moradores. Ainda de acordo
com seus relatos de vida, Dona Augusta casou-se com seu primo Bertolino e tiveram
dois filhos os quais morreram ainda criança de colo e, até hoje, não se sabe as causas
das mortes. Anos mais tarde perdeu o marido, também de uma forma trágica,
inesperada, pois ele morre subitamente, em São Paulo, quando trabalhava de pedreiro

numa empresa de construção civil, ficando viúva aos 36 anos. Quando pergunto o
porquê de não ter se casado novamente ela diz que não foi por falta de pretendente, e,
sim, por opção e acrescenta: ele era tão bom par mim que um outro igual eu não vou
achar. Mesmo com a vida marcada por muitas perdas é uma mulher que tem uma
alegria de viver, uma bondade e um carisma tão peculiar que todos os sobrinhos,
afilhados, parentes e os morados de modo geral chamam-na carinhosamente de Mãe Gu
– verdadeira matriarca, responsável pela manutenção da identidade trazida na memória
e perpetuada nas histórias contadas por ela.
Maria Caetano Santos – também chamada de mãe, nascida e criada no Mulungu,
aposentada, filha de pai reiseiro e moça donzela como ela se auto declara. Com 82 anos,
reiseira, faz a segunda voz no Reis e cuida dos detalhes das apresentações, pois,
segundo ela deve seguir os ensinamentos dos antigos. Ainda forte e plenamente lúcida,
relembra os tempo de criança e a importância de ter aprendido com os mais velhos a
cantar o Reis, mesmo desobedecendo às ordens de sua mãe. Idosa e sábia traz na forma
simples de viver a serenidade para congregar em sua casa várias gerações desde suas
irmãs, sobrinhos, afilhados até os vizinhos e agregados que passam a maior parte do
tempo em sua companhia.
Por tradição de família herda o compromisso de cantar Reis, pois das irmãs é a
‘escolhida’ por Dona Jovina, sua mãe, para pagar a promessa feita por ela a São
Sebastião quando a comunidade estava em eminência de ser atingida pela meningite,
epidemia da assolava todo o território brasileiro na década de setenta. Diante do milagre
concedido pelo Santo era necessário quitar a ‘dívida’, por isso, Dona Maria juntamente
com Dona Augusta assumem a responsabilidade de não somente pagar a promessa, mas,
também, de liderar o grupo de Reis de São Sebastião do Mulungu por mais de 40 anos.
Atualmente é a liderança ancestral do grupo nas atividades intercomunidades,
pois com a ausência de Dona Augusta nos Jiros por motivo de saúde, é Dona Maria a
responsável em conduzir o Reis de São Sebastião do Mulungu quanto este se prepara
anualmente para cumprir o ritual do Jiro. Sua presença constante nas apresentações
vivifica a religiosidade dos mais velhos, recriando no cotidiano dos moradores e
visitantes o saber ancestral, a fé e o poder de um Santo na vida de um povo – uma
comunidade.

Em sua sabedoria, desafia as imposições sociais da época de sua juventude
quando não se casa e sai no Jiro do Reis acompanhando seu pai e padrinho, pois para
ela cantar Reis não era somente brincadeira de criança e, sim, uma maneira de viver a
‘liberdade’ que para as mulheres não podiam. Segundo a afirmação de Dona Maria a
vantagem de não se casar e de nunca ter sido casada é possuir a liberdade para sair,
fazer o que quiser sem a obrigação de obedecer ou dar satisfação a homem, ou seja, ao
marido e, principalmente, não ser dominada. Ainda de acordo com seu relato,
acompanha o Reis do Mulungu desde criança, desobedecendo a sua mãe que não
permitia a filha sair com os festeiros, pois, além de ser uma atividade essencialmente
masculina, naquele tempo, era muito errado uma moça dormir fora de casa, juntamente
com os homens e em lugares diferentes a cada noite.
Teodora Maria Mendes – conhecida como Dora, 70 anos de idade, aposentada,
moradora do Mulungu, viúva, mãe de dez filhos e netos. É uma das mulheres que
compõem o Reis do Mulungu, fazendo a primeira voz e a responsável pelas atividades
religiosas da comunidade, pois ela é a quem detém o conhecimento das rezas (ladainhas,
Santo Ofício, cântico de Maria Mãe Valei-me, benditos).

Teve sua participação

interrompida temporariamente nas caminhadas com o Reis do Mulungu, pois, segundo
ela, enquanto estava casada e seus filhos eram pequenos não podia sair, mas agora que
estão todos criados, não perde mais nenhuma apresentação. Das seis irmãs somente ela
frequentou a escola e, conforme relatou na conversa que tivemos, foi com muita
dificuldade porque sua mãe não tinha condições para pagar, sendo necessário vender
uma roça de mamona para custear seus estudos, pois naquele tempo o professor era
particular e, por isso, frequentou a escola por três meses apenas.
Por ser a única das irmãs que aprendeu a ler, Dona Teodora ficou encarregada
por sua mãe Dona Anorita, conhecida por Loura, a dar continuidade ao ritual da
Estação, ou seja, a encenação da Via Sacra na comunidade do Mulungu após a morte de
seu pai, pois a sucessão festiva ou religiosa é de responsabilidade da família dar
seguimento/continuidade. Por fim, constatei durante a nossa conversa que ela também
tem muita habilidade na arte de contar história do seu tempo de criança/menina que
ouvia dos mais velhos, dentre eles seu pai, avô, tios e vizinhos.

Eva Maria Mendes – conhecida como Evinha, 64 anos, moradora do Mulungu,
viúva, aposentada, mãe de dois filhos, reiseira e instrumentista – tem a habilidade de
tocar bumba e caixa, por isso, sua participação e presença no grupo do Reis torna-se
importante. Personagem atuante em muitas das apresentações do Reis do Mulungu e
no dia da Festa em louvor a São Sebastião, uma vez que neste dia de celebrar a vida e
o Santo ela é uma das cozinheiras responsáveis pelo preparo dos comes e bebes.
Atualmente mora na casa de Dona Augusta, dividindo seu tempo nas atividades de
casa, da criação de animais e da lavoura. Tem, também, uma boa memória e se
lembra dos tempos de juventude (brincadeiras, festas, cantigas, chulas) com muita
precisão de detalhes sobre o modo de viver da comunidade que hoje está
preservado/guardado nas lembranças dos mais velhos.
Ambrosina Maria Mendes – conhecida como Dê, 65 anos, nascida também no
Mulungu, viúva, aposentada, reiseira, instrumentista – toca pandeiro e faz a segunda
voz do Reis. Viúva, mãe de 2 e todos morando sempre muito próximo de sua casa,
com isso, não há um distanciamento entre mãe, filhos e netos. Além dos cuidados
com a família e dos afazeres domésticos, ainda trabalha na lavoura e na pequena
criação de animais.
Raimunda Maria Mendes – conhecida como Munda, 67 anos, aposentada, moça
solteira, nascida e criada no Mulungu, mora com Dona Augusta. Mesmo não tendo
se casado, ela está sempre rodeada pelos seus sobrinhos. Das seis irmãs é a que
desempenha o ofício de benzer, isto é, de rezar aqueles que estão indispostos,
queixando-se de dores no corpo, cabeça, sofrendo de mal olhado. É a responsável
pelos cuidados da casa e, geralmente, não sai acompanhando as apresentações do
Reis, pois, segundo ela, alguém precisa ficar para tomar conta da casa e das coisas.
Senhorinha Caetano dos Santos, 80 anos, aposentada, moça solteira, nunca se
casou, tampouco constituiu família, com isso, mora com Dona Maria, sua irmã mais
velha. Atualmente apresenta muitos problemas de saúde e, por isso, fica mais
reservada no espaço doméstico, sempre muito calada, ou seja, quase não participa
das rodas de conversas e como afirma Edite, ela está com problema de cabeça e, por
isso, não faz mais nada sozinha, precisando sempre da ajuda de outra pessoa para lhe
auxiliar nos remédios, na comida, no banho, enfim, não faz mais nada sozinha.

Edite Caetano dos Santos, 78 anos, moradora do Mulungu, casou-se muito cedo, mãe
de cinco filhos e netos, participa ativamente das atividades do Reis. Atualmente é viúva,
e mora na casa de Dona Maria, dividindo seu tempo nos afazeres da casa, da criação de
animais e da lavoura e nos cuidados com Senhora, sua irmã. Tem uma memória
fabulosa, pois narra com riqueza de detalhes os tempos de mocidade, isto é, as festa,
casamentos, relatando o quanto era divertido, pois todos brincavam com muito respeito,
sem maldade, segundo ela era “um tempo bom”. Ainda de acordo com seus relatos, no
seu tempo de moça participava ativamente das festas de São Sebastião e das atividades
do Reis do Mulungu, hoje acompanha a cantoria somente na comunidade, pois precisa
dividir com Dona Maria os cuidados com a casa e com Senhora, ou seja, quando uma
sai a outra precisa ficar em casa.

Germinda Alves dos Santos, mais conhecida como Minda ou Gê, tem 78 anos de
idade, aposentada, casada, mãe de dois filhos, quatro netas, dois bisnetos e prima de
primeiro grau de Maria Caetano dos Santos. Na juventude foi morar em São Paulo onde
permaneceu por mais de trina anos, pois precisa trabalhar como cuidadora de idoso e
doméstica para criar seus filhos. Foi como doméstica na casa de Dona Conceição,
professora e Seu Valdemar, médico que consegui ‘estabilidade’ para criar seus filhos e,
também, aprender com sua patroa a ler e a escrever. Ainda de acordo com as
informações dadas por Germinda foi graças a ajuda dos patrões que ela tem uma vida
mais tranquila, pois a casa em que mora e um terreno que possui na comunidade do
Capão ela só consegui com a ajuda financeira de Dona Conceição.
Atualmente Germinda mora em Boninal e possui um bar na comunidade do
Capão onde trabalha, principalmente, nos finais de semana. Possuidora de um saber
intuitivo de administração ela está sempre disposta a promover pequenos eventos para
os moradores, vizinhos e parentes desta localidade como, por exemplo: torneio de
futebol, leilões e ‘festas’ em seu bar com música ao vivo para obter ‘lucro’ e também
movimentar o lugar e dar sentido a sua vida, pois segundo ela é muito difícil ficar
parada e quando não está cantando o Reis de São Sebastião ela pesca ‘piaba’ nos rios
e açudes da região para vender frita com farofa no seu bar e nos leilões que promove.
É católica, reiseira e devota de São Sebastião. Inicia sua vida de reiseira há mais
de 30 anos, a partir de um convite de sua irmã Licinha. Germinda nos informa que a sua
imersão do grupo de Reis do Mulungu acontece por conta de uma brincadeira, e por não

ter o que fazer no Capão em uma das suas vindas de São Paulo. Desta ‘brincadeira’ as
palavras do Reis não saiu mais de sua cabeça e daí em diante passa a compor o grupo
todos os anos, sendo festeira por três vezes. Atualmente é pandeirista, faz a primeira voz
do Reis de São Sebastião com Teodora Mendes e assume a liderança com Maria
Caetano, cuidando dos assuntos/convites relacionados ao Grupo de Reis do Mulungu
externo a comunidade. Por conta do lugar que ocupa na estrutura do grupo ela
representa a movimentação, organização e a execução do Jiro do Reis e da festa em
louvor a São Sebastião na comunidade do Mulungu.

Felicina Alves dos Santos, popularmente chamada de Licinha, 76 anos, aposentada,
dona de casa, casada, mãe de filhos e netos, trabalhadora rural, moradora da
comunidade do Capão e prima de primeiro grau de Maria Caetano. É reiseira há trinta e
dois anos do Reis do Mulungu, desempenhando a função de segunda voz da cantoria e,
muitas vezes, é a responsável em arrecadar a ‘caridade’, agradecer aos Santos e ao dono
da casa. Nas apresentações performáticas do grupo é uma das principais em puxar a
diversão quando dança o quebra-coco, o marimbondo, a dança da garrafa e demais
sambas.
Além dessas habilidades é também rezadeira, cozinheira, parteira, benzedeira e
mascate, por isso, muito requisitada na região do seu entorno por conta das suas
habilidades em comprar e revender produtos (vestuário, remédios e gêneros alimentícios
– leguminosas) para vizinhos, parentes e conhecidos de outras comunidades, bem como
cozinhar para casamentos e algumas festas católicas nas localidades próximas. No
contexto religioso é requisitada para rezar novenas, ladainhas, e o Santo Ofício nos dias
específicos de alguns Santos para os quais um devoto, família ou comunidade tenha o
costume de fazer promessa ou homenageá-los. Ainda é requisitada para benzer crianças
e adultos de olhado, ‘vento caído’ e cobreiro, uma vez que é conhecedora de algumas
rezas de benzeção.
Por ser uma cozinheira reconhecida na região e pelo seu compromisso e
habilidade em cozinhar para muita gente, Licinha é, também, a cozinheira da Festa de
São Sebastião na comunidade do Mulungu há mais de vinte e cinco anos. Segundo ela
cozinhar para a Festa de São Sebastião é um prazer e uma devoção, pois ela se sente
muito feliz em dar comida – almoço, um café ou refrigerante para todos aqueles que
chegam para a festa. Neste momento ela é autoridade, ou seja, ‘a dona da cozinha’ e
diante da função e da importância que a comida representa para essas pessoas ela se

‘empodera’ de um valor simbólico essencial para a vida e a continuidade da festa, pois
fica sob sua responsabilidade todo o preparo e distribuição da comida para os
moradores, os festeiros e visitantes.
Firmina Francisca dos Santos – moradora da comunidade do Mulungu, 62 anos,
separada, mãe de seis filhas e dez netos. Filha de pai reiseiro e instrumentista – tocador
de bumba, caixa e pandeiro. É trabalhadora rural e em dias específicos presta serviços
na prefeitura de Boninal como gari. Na juventude migrou para São Paulo em busca de
melhores condições de vida e lá permaneceu por muitos anos trabalhando como
atendente de serviços gerais numa empresa. Na década de noventa resolve pedir
demissão do emprego e fixa moradia no Mulungu. Durante os preparativos para retornar
a sua comunidade muitos imprevistos aconteciam, inviabilizando a sua volta para o
Mulungu. Por conta disso, pede a São Sebastião que a ajude a resolver todos os seus
problemas em São Paulo e auxilie na sua volta para a sua terra. No ano seguinte já
estava morando no Mulungu e, por isso, paga a promessa, ou seja, toca o bumba durante
uma noite toda na comunidade do Sonhem. Como afirma Firmina ela pegou o bumba às
5h da tarde na casa de Dona Beata e só parou de tocar quando amanheceu o dia e o
grupo de Reis concluiu a cantoria na localidade.
Mesmo depois de pagar a promessa, ou seja, quitar seu compromisso com o
Santo, Firmina continua ‘firme na devoção’ e atualmente é uma das personagens
importantes do grupo, pois ela é uma das poucas mulheres que sabe e tem a habilidade e
vigor físico para tocar o instrumento. É reiseira desde criança, pois acompanhava seu
pai, tios, vizinhos quando o grupo cantava no seu ‘lugar’, mas foi no início dos anos
dois mil que assume o compromisso de ser uma das responsáveis em iniciar as
atividades do Reis, pois sem o bumba não se canta Reis.
Isabel Francisca de Souza – conhecida por Bela, 60 anos, nasceu e cresceu na
comunidade do Mulungu, sobrinha de Maria Caetano, por isso, traz na sua história de
vida o compromisso de família de sair com o Reis de São Sebastião. Viúva, aposentada
mãe de uma filha e três netos, trabalhadora rural e em dias específicos presta serviço à
prefeitura de Boninal como Gari. Começou a cantar Reis desde criança quando
acompanhava seus pais na cantoria quando os reiseiros voltavam do Jiro e cantavam a
comunidade. Filha de pai reiseiro e instrumentista ela aprendeu desde cedo a o tocar

pandeiro e caixa, por isso, hoje é uma das mulheres importantes na condução do Reis do
Mulungu, pois a caixa é, também, um instrumento essencial para iniciar a cantoria.
Anália Maria de Jesus – 57 anos, nascida em Boninal e criada na comunidade do
Mulungu desde criança pelos pais de Firmina e Bela. Casada, tem cinco filhos,
trabalhadora rural e em dias específicos presta serviço à prefeitura de Boninal como
gari. Convive com o Reis desde criança e por ser filha de pai reiseiro e instrumentista
ela aprende a tocar caixa e pandeiro. Diante da habilidade em tocar a caixa a sua
presença nas atividades referentes ao Jiro do Reis do Mulungu torna-se importante, pois
tem habilidade em tocar os instrumentos essenciais para iniciar a cantoria.
Tereza Francisca de Souza, conhecida com Teca, 64 anos, moradora da comunidade
do Mulungu, reiseira, aposentada, moça solteira, sobrinha de Maria Caetano e trabalha
como doméstica em Boninal. Traz na sua história de vida o compromisso de família de
sair com o Reis de São Sebastião, pois desde criança convive com o ritual do Reis em
sua casa por ser filha de pais reiseiros. Atualmente é pandeirista e faz a segunda voz no
Jiro do Reis do Mulungu. É também umas das cozinheiras da festa de São Sebastião,
por isso, assume a cozinha na casa de Maria Caetano onde os visitantes e moradores
costuma comer ‘tira-gosto’ no decorrer da festa dançante.

Rosalino Souza - conhecido como Senhorzinho ou Sinhô (no texto, usarei o seu apelido
ao me referir a ele), morador do Mulungu, 74 anos, aposentado, separado e pai de 16
filhos, netos e bisnetos. Ainda na juventude foi morar em São Paulo e Santos e, neste
período, tinha como profissão ajudante de pedreiro e, posteriormente, pedreiro.
Atualmente mora no Mulungu e é trabalhador rural. Pertence ao grupo de Reis no
Mulungu desde muito jovem, por isso, acompanhou os mais velhos quando o grupo de
Reis do Mulungu era composto apenas pelos homens e celebrava Santo Reis. É na
atualidade o único reiseiro do grupo de Reis de São Sebastião que tem como
compromisso de família sair anualmente do Jiro.
Sua presença é importante para a cantoria porque é o único que toca a flauta,
auxiliando Germinda e Dona Teodora as quais puxam a cantoria, fazendo a primeira
voz. É instrumentista, além de tocar a flauta toca bumba, pandeiro, caixa e sanfona.
Todos esses instrumentos ele aprendeu a tocar ainda quando criança e na juventude
assistindo e acompanhando os mais velhos na cantoria. No Reis do Mulungu assume

várias funções: é o tocador de flauta, nas ausências das mulheres que tocam a caixa e o
bumba ele assume esta função e é um dos que participa das performances do grupo na
dança do quebra-coco e do marimbondo, incentivando, dessa maneira, outros homens a
participar da brincadeira. Diz ser um folião do Reis de São Sebastião, largando qualquer
coisa para se dedicar a cantoria e ao Jiro.
Marcelo Mendes de Souza – morador do Mulungu, 38 anos, membro da família
Mendes. Casado, tem um filho, é servidor público da prefeitura de Boninal, exercendo a
função de professor das séries iniciais no Prédio Escolar da comunidade. Católico e
desde criança acompanhava sua avó e madrinha nas atividades religiosas da localidade.
Atualmente é o responsável em rezar a Estação, encenação e morte da Paixão de Cristo
no Mulungu, no período da Semana Santa. Compromisso que assumiu no ano 2013
quando Dona Teodora lhe convida para que ele faça a sua sucessão, alegando que já está
idosa e que um morador e membro da família dê continuidade a devoção, pois na morte
dos mais velhos já tem um novo para dar continuidade a devoção.
No tocante as atividades referentes à festa em louvor a São Sebastião ele é o
responsável na organização e acompanhar o novenário que antecede o dia da Festa,
participando da cantoria do Reis de São Sebastião quando o Jiro chega na comunidade
e, de acordo com seu depoimento, tem a responsabilidade de organizar as atividades
internas, pois quando o grupo sai no Jiro é necessário ficar um morador responsável em
conduzir as novenas e demais funções das festividades no Mulungu. Neste ano de
2016, Marcelo é o festeiro e, por isso, tem o compromisso, juntamente com sua equipe
de trabalho, acompanhar o Reis nas visitas às casas e localidades, bem como os demais
preparativos da Festa.
Juvenal Januário da Silva – 52 anos, morador da comunidade do Sonhem, casado e
tem dois filhos. Servidor público da prefeitura de Boninal, exercendo a função de
professor das séries iniciais no Prédio Escolar na comunidade do Mulungu, com carga
horária de 40h semanais. Iniciou a profissão de professor leigo aos 16 anos na
comunidade através de um pedido de Sebastião, representante da comunidade. Tornouse professor efetivo a partir de um dispositivo da Constituição de 1988 que
regulamentava a obrigatoriedade de efetivar todos os professores que estivesse em sala
de aula por mais de 5 anos, com isso, tornou-se o primeiro professor efetivo do
Mulungu, exercendo a profissão há 34 anos. Dentre as suas atividades como professor

destaca a participação na comissão de assuntos referentes à Educação Quilombola e o
responsável pela realização da festa em comemoração a Consciência Negra, sendo esta
a festa mais importante para os moradores do Mulungu depois do Jiro do Reis e da festa
de São Sebastião.
Na juventude morou na comunidade e, por isso, mantém um vínculo afetivo e de
parentesco com os moradores do Mulungu, pois suas atividades religiosas e de trabalho
está, também, vinculada a esta localidade. É católico e devoto a São Sebastião,
participando ativamente das atividades religiosas do Mulungu, especialmente na festa
em louvor a São Sebastião, participando como festeiro por três vezes. Além disso, é um
adepto e acompanha o Jiro do Reis de São Sebastião na comunidade do Sonhem, onde
mora atualmente. Na visita anual do grupo do Reis na referida comunidade ele oferece a
janta, com isso, as atividades do Jiro é concluída entre dez horas à meia noite em sua
casa. Não é uma promessa e, sim, uma forma de ajudar e agradecer ao Reis do Mulungu
em sua peregrinação e visita a sua casa/comunidade.
Esmeralina Rita dos Santos – conhecida como Dina – moradora da comunidade da
Cotia, 60 anos, casada, aposentada e trabalhadora rural. Devota de São Sebastião e, por
isso, pede a intersecção do Santo através de uma promessa para que sua aposentadoria
fosse deferida. Em 2014 seu pedido foi atendido pelo Santo, com isso, passa a ter o
compromisso em oferecer uma mesa (almoço ou janta) ao grupo de Reis do Mulungu
todos os anos em que o Jiro visite a comunidade da Cotia. Neste sentido, Dina passa a
fazer parte do grupo de promesseiras, tendo o compromisso anual com o Reis do
Mulungu e com São Sebastião.
Jaci Maria dos Santos Silva – moradora da comunidade do Sonhem, viúva, 75 anos,
possui cinco filhas e dezesseis netos, católica e devota de São Sebastião. Há vinte anos
oferece uma mesa – almoço ao grupo de Reis do Mulungu para pagar a promessa feita a
São Sebastião. Por conta deste compromisso entre Dona Jaci e o Santo, a visita do Reis
na comunidade do Sonhem já faz parte da geografia do Jiro há mais de vinte e cinco
anos. Casou-se muito cedo e para garantir a sua sobrevivência e de suas filhas foi
‘obrigada’ a trabalhar na lavoura vendendo dia de trabalho às pequenas propriedades
para seu sustento e de usas filhas, pois mesmo casada seu marido não contribuía com as
despesas da casa, deixando-as passar necessidade e até fome.

Diante das dificuldades, resolve ir para São Paulo em busca de uma vida melhor,
por isso, sai de casa e deixa suas filhas aos cuidados da sua mãe, cuja promessa era
trabalhar e mandar uma quantia em dinheiro para ajudar na criação das filhas. Com o
auxilio de seu irmão, ao chegar a São Paulo foi logo contratada para desempenhar a
função de serviço geral ‘limpeza’ no Hospital Brigadeiro Luís Antônio onde trabalhou
por cinco anos. Já com uma vida mais estruturada, manda buscar suas filhas. Vicente,
seu marido, aproveita a oportunidade de levar as filhas e vai ao encontro de Dona Jaci.
Chegando lá eles ‘reatam’ o casamento, mas as violências praticadas pelo marido não
ficam no passado, segundo Dona Jaci lá ele me judiava mais do que ele judiava aqui, e
assim eu ainda guentei, eu ainda guentei quatro ano lá ni Som Paulo.
Morou e trabalhou em São Paulo por cerca de quatro anos, e por conta dos
problemas de saúde de sua mãe, retorna para a comunidade do Sonhem e divide seu
tempo nos cuidados com a sua mãe e com as filhas. Mesmo assim permanece casada e
sofrendo ameaças constantes do marido que volta com ela e mora numa casa em frente a
dos seus pais. Para sair do sofrimento, Dona Jaci faz uma promessa ao seu santo de
devoção – São Sebastião, cujo teor do pedido era para de Ele a livrasse da violência
sofrida pelo marido e das constantes ameaça de morte.
Diante do pedido atendido, passa a pagar a promessa, oferecendo uma mesa –
almoço ao grupo de Reis de São Sebastião do Mulungu há mais de 25 anos. A promessa
feita foi em oferecer uma mesa ao Reis do Mulungu e seus convidados todos os anos
quando o grupo faz o Jiro na comunidade do Sonhem enquanto vida ela tiver. Dona Jaci
passa a compor o ritual do Jiro do Reis do Mulungu como uma promesseira e devota,
cujo pedido foi alcançado. Dona Jaci é, portanto, considerada pelos moradores, devotos,
reiseiras e visitantes a prova ‘materialização’ do poder do Santo em interceder e ajudar
os fiéis. Como gratidão participa ativamente da festa de São Sebastião na comunidade
do Mulungu, sendo a sua casa um ‘lugar’ obrigatório de passagem do Jiro do Reis, bem
como contribui com a ‘caridade’ para a realização da festa e, também, já recebeu a
Bandeira de São Sebastião, ou seja, foi a festeira por duas vezes. Diz ser uma devota e
foliã do Reis de São Sebastião, largando qualquer coisa para participar da festa do
Santo.
Apresentar as ‘histórias’ de vida desses sujeitos da pesquisa, a partir do que foi
contado, lembrado, vivenciado e recortado pelos/as personagens quando se apropriam
do discurso para descrever sobre o vivido e o apreendido, sentir e relatar a dinamicidade

do cotidiano, do local, das festas, da fé, dos laços de parentesco, vizinhança e
solidariedade entre eles, torna-se essencial para a construção de uma parceria e diálogo
entre sujeitos da pesquisa, pesquisadora e teóricos na tessitura do texto. Logo, os/as
personagens aqui apresentadas/os tornam-se essenciais para auxiliar as interpretações,
interagindo e revelando sua singular complementariedade.
Portanto, as entrevistas, conversas informais, observações, diário de campo,
fotografias, vídeo, ou seja, todo o material colhido no decorrer da pesquisa junto ao
grupo do Reis do Mulungu, moradores da comunidade, promesseiras e devotos nas
visitas às casas e localidades no decorrer do Jiro é o que será utilizado como mecanismo
de informação e como ‘alimento’ para as minhas percepções, meus sentimentos e
lembranças nesses anos de vivência no Jiro, na Festa e na comunidade do Mulungu.
Utilizando uma escrita de cunho etnográfico implicada pela subjetividade e experiências
vivenciadas no decorrer do ‘Jiro’, bem como a utilização necessária dos estudos
etnográficos nos moldes da teoria clássica antropológica, opto em apresentar
‘fragmentos’ da vida, das festas e do cotidiano de uma comunidade, permitindo, assim,
que o ‘modo de vida’ do grupo pesquisado seja visualizado, percebido e, quem sabe,
interpretados a partir da sua forma de viver e estar no mundo.

1.4 O espaço da festa: a comunidade do Mulungu no contexto da Chapada
Diamantina – Bahia

Na Bahia, mais precisamente, na Chapada Diamantina, especificamente, nas
comunidades negras rurais a Folia de Reis, também conhecida como Terno de Reis ou
Reisado foi e, ainda hoje, é para muitos devotos, moradores e visitantes ‘ uma festa’
‘uma forma de oração’, ‘uma religião’. A religiosidade permeia a concepção da festa
quando o Jiro do Reis chega às mais diversas localidades cantando o nascimento do
Menino Jesus, louvando os Santos padroeiros, protetores e guardiões das localidades.
Portanto, o Jiro do Reis do Mulungu pode ser entendido como um sistema de dádivas
entre os homens, os Santos e a fé na comunidade negra rural do Mulungu.
A Chapada Diamantina, espaço geográfico onde está localizado o município de
Boninal, o qual está constituído de muitas comunidades negras rurais e, dentre elas, o
Mulungu, é composta por vinte e quatro municípios e está situada na região central do
Estado da Bahia. Apresenta uma vegetação rica composta de espécies da caatinga

semiárida e da flora serrana, com destaque para as bromélias, orquídeas e sempre-vivas.
A altitude e a irregularidade do relevo aliam-se às chuvas abundantes em determinados
meses do ano, tornando este lugar especial, com rios que correm sobre leitos de pedras,
formação de cascatas, cachoeiras e poços fundos, entre serras cobertas com uma enorme
variedade de plantas adaptadas a esse clima tão particular19.
Trata-se, portanto, de uma região bastante heterogênea, com vegetação bem
diversificada, que vai desde a caatinga, campos rupestres e agrestes, até matas mais
densas (CRUZ, 2011, p.24). Além da beleza natural desse pedaço da Bahia, dividido em
várias serras: a do Bastião, da Mangabeira, do Rio de Contas, das Almas, do Tombado,
do Sincorá, dentre outras, a região reflete o modo de viver das cidades e localidades
interioranas, ainda pouco conhecidas para a maioria dos brasileiros. Vale lembrar que o
modo simples de levar a vida nos espaços interioranos e rurais está presente no
cotidiano e no imaginário do povo sertanejo.
O (re)surgimento da Chapada Diamantina, bem como o seu desenvolvimento, a
partir do século XVII, estiveram atrelados à decadência das atividades auríferas nos
municípios de Rio de Contas e Jacobina e, posteriormente, ao impulso que a extração de
diamante teve para a região, principalmente nas cidades de Lençóis, Andaraí, Mucugê e
Palmeira. Diante das descobertas de grades jazidas diamantíferas na região, o dinheiro
começou a circular com muita rapidez e, em pouco tempo, milhares de pessoas das mais
diferentes localidades e região do Brasil começaram a se deslocar e a se fixar nessas
cidades. Sabe-se, também, que a fase áurea do diamante foi muito efêmera, pois o
período de descoberta, exploração e declínio desta riqueza durou aproximadamente 50
anos, levando essas cidades em um curto espaço de tempo sair do auge da riqueza para
o completo esquecimento no mercado de pedras preciosas do Brasil e da Europa
(SENA, 1996).
Na tentativa de recuperar a importância da região, fazendo ressurgir as cidades
das Lavras Diamantinas no cenário nacional/mundial houve um esforço em conjunto
das instituições governamentais, no âmbito federal, estadual e municipal de
revitalização da economia. Daí surge o turismo ecológico, o fortalecimento e incentivo à
agricultura em algumas cidades, em especial, o cultivo do café (PINNA, 2005). Diante

19

Silva, Maria Eunice Rosa de Jesus. Op.Cit.

do exposto, mergulhar nas muitas histórias que compõem o cenário de uma região
outrora conhecida como a menina de ouro da Coroa Portuguesa, é conhecer e ficar
vislumbrada com a beleza das cidades históricas que guardam nas suas construções e
nas memórias dos seus habitantes o tempo de glamour e de decadência do garimpo, bem
como uma parte da História do Brasil e da Bahia ainda pouco conhecida.
No tocante a ocupação da Chapada Diamantina, os estudiosos afirmam que o
povoamento desta região esteve ligado à descoberta e à exploração do ouro e,
posteriormente, à descoberta de enorme jazida de diamantes na Serra do Sincorá. De
acordo com os estudos de Funch (2002), a Chapada começou a fazer parte da história
brasileira quando passou a ser Diamantina, pois segundo o autor a história da ocupação
humana das terras da Chapada Diamantina está intimamente ligada à exploração do
ouro e do diamante. Até o início do século XVIII, não houve estradas nem colonização
dessas terras (FUNCH, 2002, p.17).
Nesta mesma direção, Pinna (2002) e Cruz (2011) afirmam que os primeiros
povoados surgiram com os acampamentos em torno da Serra do Tombado, no início do
século XVII, quando foi descoberto o ouro. Nessa época, surgiram as vilas de Rio de
Contas e Jacobina, atraindo desde bandeirantes paulistas até mercadores portugueses.
Mal o ouro havia se esgotado, circulou a notícia da descoberta de uma nova riqueza: o
diamante na Serra do Sincorá. Essa nova riqueza foi a principal propulsora pelo
desenvolvimento socioeconômico dessa região da Bahia que, a partir da descoberta e
exploração do diamante, passou a ter uma importância significativa no cenário
econômico na época, caracterizando-se como a região do diamante, sendo então
denominada de Lavras Diamantinas. Sobre o povoamento da região, a autora relata que
a consolidação definitiva da colonização e o povoamento da Chapada Diamantina
aconteceram com o advento da mineração do diamante da região das Lavras
Diamantinas – Mucugê – Lençóis – Andaraí e Palmeiras (PINNA, 2005, p. 19).
Ainda de acordo com as informações da autora, com a descoberta de valiosos
diamantes em reserva próxima ao Rio Mucugê, deu-se início a corrida desordenada pela
exploração da pedra, pois a notícia de diamante na região das Lavras Diamantinas atraiu
a população itinerante que explorava o Brasil atrás de riquezas, uma vez que o dinheiro
corria à solta nas lavras e atraía gente de todos os lugares desde aventureiros, sertanejos
que abandonavam as lavouras, fugitivos da justiça, donos de escravos, comerciantes,

capangueiros até os bandeirantes mineiros e paulistas que eram detentores dos
conhecimentos de exploração das grandes jazidas de ouro nas regiões das Minas Gerais
e Goiás, segundo Pinna:
Em 1845 garimpeiros espalharam-se de Mucugê para toda a região à
procura das pedras preciosas e descobriram no leito do riacho em
Lençóis diamantes tão bons quanto os de Mucugê, que pareciam
jorrar como água de uma fonte inesgotável. A notícia espalhou-se
como o “abrir e fechar de olhos” e, de repente, Lençóis foi invadida
por nuvens de garimpeiros vindos das mais diversas paragens do
sertão, da Província da Bahia e de Minas Gerais (PINNA 2005, p. 378).

A partir dessas descobertas, houve um grande fluxo de garimpeiros, além de
pessoas de outras regiões e de locais já em crise devido ao fim do ciclo do ouro,
passando a fixar moradia e, muitos desses “aventureiros” construíram seus laços
familiares no local. Neste cenário, surgiu a maioria dos municípios pertencentes à
Chapada, pois os garimpeiros seguiam os cursos d'água e quando encontravam metais
preciosos, iam formando pequenos assentamentos. Assim, as pequenas vilas foram
surgindo e, posteriormente, algumas elevadas a categoria de cidades como Rio de
Contas, Lençóis, Andaraí, Igatu, Mucugê e Palmeiras.
Essas cidades consideradas como as mais antigas das Lavras Diamantinas
tiveram um papel essencial para a formação de novos povoamentos na região da
Chapada, os quais se dedicavam à agropecuária. Vale lembrar que enquanto as
primeiras, isto é, as mais antigas estavam diretamente ligadas à exploração do ouro e do
diamante, as cidades recém-constituídas como, por exemplo, Vila Agrícola de
Campestre, atual Seabra e Vila de Iraporanga, hoje Iraquara eram as responsáveis pelo
abastecimento de produtos agrícolas de primeira necessidade para a alimentação da
população que vivia essencialmente da mineração (SENA, 1996). Ainda segundo o
autor, a decadência econômica e populacional que essas cidades viveram foi inevitável,
pois com a diminuição das pedras que tanto fascinavam os garimpeiros, houve a
migração desses exploradores para outras áreas do país, abandonando, assim, a região
em meados do século XX. De acordo com seus estudos no tocante ao povoamento, a
extração de outro e diamante e a plena decadência das Lavras Diamantinas, afirma:
As Lavras foram povoadas pelo afluxo do garimpo. Esse processo
migratório tende a criar na escassez das gemas, uma região
economicamente decadente, caracterizada por cidades semi-desertas,

a não ser que aconteça uma reciclagem econômica direcionada para a
agricultura ou turismo (SENA, 1996, p.15).

Depreende-se, portanto, que a escassez de pedras preciosas nas Lavras
Diamantinas bem como a descoberta de novas jazidas de diamante no sul do continente
africano foi determinante para acentuar a crise, o empobrecimento e o esvaziamento de
muitas vilas antes elevadas à categoria de municípios pelo Império do Brasil. A partir de
então o turismo ecológico e as atividades agropecuárias passaram a ser as principais
fonte de renda e emprego da região, ao mesmo tempo em que favoreciam a
concentração de poder e dinheiro nas mãos dos grandes coronéis.
Diante do exposto, percebe-se que desde as primeiras décadas do século XVIII
até meados do século XX, a Chapada Diamantina viveu da riqueza e prestígio dos
diamantes e do ouro ao abandono e esquecimento; renascendo, enfim, com o turismo.
Atualmente é, sem dúvida, um dos parques nacionais com a maior diversidade em
relevo e paisagens do País, unindo cachoeiras em cânions monumentais, muitas recémdescobertas, que destoam do chão batido de tom avermelhado e empoeirado do sertão,
passando por paisagens que lembram o Pantanal Mato-grossense (PINNA, 2005).
Além de uma locação geográfica singular, a região tem personagens que
enriqueceriam qualquer roteiro cinematográfico como, por exemplo, a lenda do Morro
do Pai Inácio, a passagem da Coluna Prestes e a guerra instalada ente os Coronéis
Horácio de Matos e Manoel Fabrício em decorrência do controle político das principais
cidades da Chapada, trazendo-a novamente para o cenário brasileiro, pois a região foi
palco de significativas lutas históricas no período da República.
Nesta disputa pelo controle político do local, podemos citar o lendário Coronel
Horácio de Mattos, o mais famoso da Chapada Diamantina, que herda do tio,
Clementino Matos, o poder e as rixas que guiariam suas atitudes políticas até o fim da
vida. O início de sua carreira de homem público na política foi de forma pacífica, pois
Horácio de Matos fez uma peregrinação pelas cidades e fazendas com a intenção de
propor trégua nas brigas e disputas entre coronéis. Neste mesmo período ele é
informado da morte de seu irmão Vítor de Matos por jagunços rivais. Por conta deste
episódio, Horácio mobiliza suas influências para que os assassinos abrigados no
município de Campestre - atual Seabra, sob proteção do chefe local Manuel Fabrício,
fossem julgados de acordo com a lei. Com a demora de meses por parte da justiça para a

resolução do caso, Horácio de Matos decide cercar a fazenda e fazer justiça, vencendo o
rival pela insistência (CHAGAS, 1996).
Como afirma Chagas (1996), a história política do coronel Horácio de Matos,
em Lavras Diamantina – atual Lençóis, foi construída de forma bem menos violenta,
pois Aureliano Sá, um pacifista, que não teria chances num confronto, optou por retirar
a família das disputas daquele território e ceder o comando a Horácio de Matos,
aumentando o seu poder político nas regiões que controlava o que lhe rendeu os títulos
de Delegado Regional da Zona Centro-Oeste e Senador Estadual. De volta à Chapada é
recebido como herói nas terras que comandava, sendo nomeado Intendente de Lençóis.
No posto do cargo constrói estradas, escolas, calçamentos, rede elétrica e, para facilitar
a circulação de dinheiro na região, chega a emitir papéis coloridos que viraram moeda
corrente. Neste contexto de ascensão política e total domínio da região, em 1926, a
pedido do governo federal, Horácio de Matos foi o responsável pela organização do
Batalhão Patriótico das Lavras Diamantina, formado por jagunços e militares, cujo
objetivo era combater a Coluna Prestes durante a sua passagem pela Bahia.
Logo após a revolução de 1930, com o desarmamento do povo do sertão a
mando do governo federal, o Coronel Horácio de Matos é preso pelo tenente Hamilton
Pompa e levado a Salvador. Não houve resistência a sua prisão, até porque todas as
armas dos jagunços haviam sido apreendidas por ordem oficial e a região já estava
tomada por tropas oficiais. Contudo, houve uma pressão das forças conservadoras em
favor de Horácio de Matos, com isso, consegue a liberdade condicional, mas é proibido
de sair da capital. O clima de rivalidade política resulta na morte de Horácio de Matos,
dois dias depois, quanto passeava com sua filha mais velha, Horacina, no centro da
capital baiana (CHAGAS, 1996).
Destacar a importância que a Festa de Reis tem para a cultura brasileira é
essencial para o reconhecimento e permanência de uma das principais festas católicas de
cunho devocional-religioso nos espaços urbanos e rurais do nosso país. De acordo com
Brandão (1985), as primeiras manifestações das Folias de Reis surgiram nos espaços
rurais, isto é, nos povoados/localidade, sítios, fazendas e vilarejos, cuja organização
dessas celebrações estava nas mãos dos leigos, chamados de “especialistas populares”, e
não havia a participação de sacerdotes ou representantes da Igreja. Posteriormente, a
Festa de Reis difundiu-se para o meio urbano e hoje essa tradição está presente em

várias regiões brasileiras, cada qual apresentando suas particularidades. Assim, quando
os foliões (reiseiras/os, festeiras/os, promesseiras/os, devotos e visitantes) encenam a
cada ano o ritual do Jiro do Reis do Mulungu se apoderam simbolicamente dos saberes
sagrados, responsáveis por manter viva a tradição dos festejos a Santo Reis e a São
Sebastião, bem como estabelecem um canal de construção e reconstrução de uma
identidade religiosa e rural guardada e preservada na memória dos mais velhos. Ainda
segundo Brandão (1985), as Folias de Reis são a viagem ritual mais difundida no nosso
país e a mais rica de ritos e crenças próprias (p.138).
Isto posto, os sujeitos que vivenciam a festa constituem uma estrita relação com
o sagrado, ou seja, uma aproximação com os santos, as graças alcançadas e a cura das
enfermidades do corpo e da alma. Neste sentido, compreender o Jiro do Reis e as
celebrações em louvor a São Sebastião nas suas mais variadas dimensões (religiosa e
sociocultural) foi desafiador e, ao mesmo tempo, compensador, pois depreender que a
festa se reinventa cotidianamente num constante movimento circular, permitindo-lhe
uma dinamicidade e complexidade foi enriquecedor para o entendimento da pesquisa.
Além disso, a celebração a Santo Reis através das Folias ou Festa de Reis é uma
tradição da religiosidade popular brasileira, como também um costume herdado dos
portugueses que vieram para o Brasil no período da colonização. Esse costume tem
subsistido através dos tempos e é relembrado todo o ano durante os meses de dezembro
e janeiro quando é celebrado o nascimento do Menino Jesus.
1.4.1 Boninal e sua história

Figura 04. Mapa geográfico do município de Boninal – Bahia. Fonte: Prefeitura Municipal de Boninal –
Bahia. Acesso em abril de 2015.

A fundação de Boninal, bem como o seu desenvolvimento, estiveram atrelados
às descobertas das jazidas de ouro na Serra de Santana e, posteriormente, de diamante
na Serra da Tromba e do Sincorá, localizadas na Chapada Diamantina. O povoado surge
supostamente da fixação de membros das expedições de tropeiros comandadas por José
de Souza Guedes, que seguindo as margens do rio Cocho, grande parte das comitivas se
fixou no local, fazendo do lugar um ponto de apoio aos passantes que ali pernoitavam,
organizavam sua frota e suas provisões em busca e comercialização do diamante. Nesse
viés, o referido município pode ter se originado das Entradas e Bandeiras em virtude do
declínio e da fragmentação da exploração do ouro em Minas Gerais e, posteriormente,
em Rio de Contas e Jacobina e concomitante a decadência da era do ouro veio a
descoberta do diamante na região das Lavras Diamantina (PINNA, 2005).
Neste contexto, o local escolhido para a construção do arraial foi um planalto
entre as serras da Tromba e do Sincorá. Após a definição do lugar, os primeiros
colonizadores/moradores constituídos primordialmente por garimpeiros e tropeiros
começaram, então, a andar pelas margens do rio Cochó que em determinado ponto
"sumia", formando um grande pântano e, por isso, o vilarejo recebeu a denominação de
Sumidouro, topônimo que permaneceu até 05 de junho de 1915, quando, por força da
Lei Estadual número 1078, foi elevado à categoria de vila, recebendo o nome de
Guarani. Por efeito do Decreto Estadual nº 7.497, de 08 de julho do ano de 1931, o
município de Guarany foi extinto e seu território anexado ao de Anchieta (atual Piatã).
Até a sua extinção, o município foi administrado pelos diversos intendentes municipais
os quais tinham mandato de dois anos, dentre eles estão Cândido Marques, Manoel
Gonçalves de Araújo, Otacílio Paiva e José de Souza Guedes, sendo este o mais
importante, na constituição histórica do município. No entanto, essa situação foi
temporária, pois pela Lei Estadual nº 1.472 de 06 de setembro de 1961, publicada no
Diário Oficial do Estado, foi restaurado o município de Boninal (IBGE, 2013).
Por fim, no início da década de sessenta, o referido município passa por uma
reestruturação definitiva da sua cidade, acontecendo em 23 de abril de 1962, pela Lei
Estadual número 1688, tendo a instalação ocorrida em 07 de abril de 1963, quando
tomou posse o primeiro prefeito, Elísio Paiva. Segundo o censo do IBGE (2013)
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sua população estimada em 2010 é de
13.695 habitantes, sendo 4.607 residentes na zona urbana e 9.088 residentes na zona
rural o que caracteriza uma população rural. Sua área geográfica é de 934.012Km²,

abrangendo parte do polígono da seca, cuja vegetação predominante é a caatinga.
Localizado na Chapada Diamantina, Bahia, Boninal tem seu nome estabelecido em
função do quiabento, uma planta que produz uma flor semelhante à bonina. Boninal
também já foi denominando Freve, Sumidouro e Guarany.
Como em toda a Chapada Diamantina, Boninal é uma cidade conhecida, pela
sua diversidade cultural formada a partir dos diversos grupos de Reis, a festa dos santos
padroeiros e o festejo junino. Vale lembrar que as festas em homenagem a Senhor do
Bomfim e a nossa Senhora das Graças, os festejos em comemoração a São João e o Jiro
do Reis do Mulungu são as mais importantes e, por isso, muito esperadas pela
população, pois nesses períodos festivos o município recebe visitantes e turistas de
muitos lugares da Bahia e do Brasil. Também, merecem destaque os festejos a São
Sebastião que é padroeiro na Vila de Nova Colina, povoado pertencente ao município;
protetor e guardião da Comunidade do Mulungu, localizada a, aproximadamente, sete
quilômetros da sede.

1.4.2. A comunidade do Mulungu

Figura 05 – Frente da casa de Dona Augusta onde está localizado um dos últimos exemplares da árvore
do Mulungu a qual nomeia a comunidade. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de
2014.

A comunidade negra rural do Mulungu é conhecida e considerada por alguns
moradores do município de Boninal e seu entorno como um lugar cuja população é, em
sua grande maioria, de negros, de um povo católico com uma dinâmica própria de viver.
Tal lugar torna-se, assim, um campo privilegiado para se compreender a importância da
religiosidade católica de base popular na sua forma de pensar, agir, sentir e ser. Neste
sentido, entendo que as comunidades rurais não devem ser compreendidas somente
pelas relações de produção ali constituídas e, sim, por todas as formas e práticas sociais,
culturais dentre várias outras que numa inter-relação compõem e recompõem os mais
variados cenários locais. Daí a importancia em estudar/pesquisar as redes de
sociabilidade desenvolvidas e constituidas pelas mulheres para a manutenção das
festividades do lugar, bem como a liderança feminina no espaço da festa.
Nesse contexto, a comunidade negra rural do Mulungu, situada no município de
Boninal, na Chapada Diamantina/BA, cultiva uma forte identificação entre seus
moradores, por isso, o valor simbólico que a expressão aqui é tudo uma família só,
proferida na fala de Dona Augusta, tem para os moradores, pois através das atividades
desenvolvidas cotidianamente eles estão sempre dispostos a ajudar aqueles que
precisam. Tais atitudes demonstram a noção de família e o significado que esta
instituição tem para o grupo, sendo as mulheres as principais representantes e
responsáveis pela manutenção desta instituição através da validação de suas
experiências e do bem estar da comunidade.
Ainda sobre a história da comunidade, a árvore mulungu20, que dá origem ao
topônimo do lugar, foi, por muito tempo, utilizada como meio de sobrevivência dos
moradores, pois com sua madeira fabricava-se muitos utensílios domésticos que eram
tanto utilizados pelas próprias famílias, bem como comercializados nas feiras das
cidades vizinhas como mais uma possibilidade de renda. Mulungu também é encontrado
na linguagem do Brasil como espécie de tambor popular muito grande, comprido e
estreito, de som retumbante21. Assim como a árvore de bom crescimento, a comunidade
20

Segundo o pesquisador da Flora da Bahia Inácio A. Menezes (1949), o vocábulo Mulungu traz
acepções várias, dentre elas: madeira leguminosa de bom crescimento, caule armado; calmante; folhas
encarnadas; lenho levíssimo.
21

A Etnoliguista Yeda Pessoa de Castro define o vocábulo Mulungu como um termo banto, oriundo do
Kik. (mu)ndungu e incorporado ao Português Brasileiro o qual nomeia uma espécie de zingoma
(PESSOA DE CASTRO, 2001, p. 292). Ainda segundo a autora, Zingoma é a denominação dada a um
tambor cilíndrico, de uma face, feito de um toro oco, usado nas cerimônias congo-angola; designação
genérica para os tambores do culto (PESSOA DE CASTRO, 2001, p. 357).

negra rural do Mulungu fincou raízes e vem tecendo a sua história através de suas
gerações há mais de 150 (cento e cinquenta anos), cantando e dançando a partir da
construção diversificada de suas práticas sociais como um instrumento que produz sua
própria música de som retumbante, inconfundível e, sem dúvida, inesquecível para
aqueles que a visitam e participam, mesmo que temporariamente das relações sociais
deste lugar.
Distando apenas quatro quilômetros da zona urbana do município de Boninal, a
Comunidade do Mulungu é constituída por aproximadamente 547 (quinhentos e setenta
e quatro) habitantes, distribuídos em 134 (cento e trinta e quatro) famílias as quais
residem em 170 casas22. Esses moradores marcaram e marcam o lugar onde habitam,
uma vez que mantêm viva a tradição religiosa baseada no catolicismo popular, tendo as
festas em louvor a São Sebastião e a de Santo Reis como as mais representativas da
localidade que atualmente está sob a liderança feminina. Além disso, cultivam uma forte
identificação entre seus membros, permitindo-nos depreender que a organização
comunitária baseia-se na estrutura da família solidária onde há um vínculo de
parentesco e, por isso, todos se conhecem e se ajudam mutuamente. Neste sentido, a
vida coletiva em torno da comunidade é assegurada, sobretudo, a partir da transmissão
dos conhecimentos tradicionais em defesa da religiosidade católica e a importância da
família como valores fundamentais para a continuidade e de produção de identidades.
Neste contexto, a população negra teve e tem presença significativa na
localidade, pois com aproximadamente 547 moradores, em sua maioria, afrobrasileiros,
descendentes de negros pobres e livres ou de escravos alforriados, que no processo de
exploração do ouro e do diamante na região, aí construíram seu território, suas relações
e, consequentemente, seus projetos de vida. Com base nas histórias contadas pelos
moradores mais velhos do lugar, e uma atenção especial, para as informações trazidas
por Dona Maria e Dona Augusta, os primeiros habitantes não compraram nenhuma
posse, chegaram e se “arrancharam” nesse lugar. Ainda sobre a provável origem da
comunidade, muitos afirmam que ela surgiu a partir das terras descobertas pelo Senhor
Nogueira, de provável nacionalidade mineira, que saía pela região à procura de abelhas.
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Informações disponíveis no PFS II (Programa de Saúde da Família). Agente comunitária: Alessandra
Santos. Secretaria de Saúde no município Boninal - Bahia, janeiro de 2015.

A comunidade do Mulungu se diferencia no contexto regional e nacional pela
sua condição de ser reconhecida e certificada como território quilombola primeiramente
pela Fundação Palmares e, posteriormente, no ano de 2015, adquire o título definitivo
da terra expedido pelo CDA23, juntamente com as comunidades da Conceição e da
Cotia. No quadro abaixo, apresento as principais comunidades já reconhecidas como
quilombolas pertencentes ao município foco da pesquisa, bem como daqueles que estão
geograficamente próximos à região estudada.
QUADRO 02 – COMUNIDADES NEGRAS RURAIS CERTIFICADAS
COMO QUILOMBOLAS NA REGIÃO DA PESQUISA

MUNICÍPIO
BONINAL

SEABRA

LENCÓIS

PALMEIRA
MUCUGÊ

IBITIARA

BARRA

COMUNIDADE
Mulungu
Cotia
Conceição
Lagoa do Baixão
Serra do Queimadão
Morro Redondo
Vão das Palmeiras
Cachoeira da Várzea
Agreste
Olhos d’Água do Basílio
Baixão Velho
Mocambo da Cachoeira
Capão das Gamelas
Vazante
Remanso
Iuna
Lagoa
Corcovado
Barriguda
Vila Nova
Cana Brava
Caraíbas
Capão
Riachão
Tiririca de Cima
Olhos d’Água Nova
Torrinha

Fonte: PALMARES, Fundação Cultural. Títulos expedidos às comunidades quilombolas. In:
Ministério
da
Cultura.
Disponível
em:
http://www.incra.gov.br/index.php/estruturafundiaria/quilombolas/file/108-titulos-expedidos-as-comunidades-quilombolas.
Acesso
em
25/10/2013
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Centro de Desenvolvimento Agrário da Bahia.

O fato de muitas dessas comunidades rurais serem, em sua maioria,
compostas por uma população negra e também estarem localizadas numa região
geográfica de difícil acesso, sempre próximas das nascentes d’água e entre serras,
levou-me a considerar a possibilidade de que os primeiros habitantes teriam sidos
africanos e afrobrasileiros escravizados ou já na condição de libertos que vieram para
a região no apogeu da mineração do ouro e do diamante, entre os séculos XVII e
XIX (FUNCH, 2002). É importante lembrar que no município de Boninal e no seu
entorno, encontram-se muitas comunidades rurais que, mesmo convivendo numa
sociedade dita ‘moderna/tecnológica’, não perderam as marcas culturais dos seus
antepassados perpetuados e transmitidos às gerações através das festas, da
organização familiar, do manejo com a terra e a forma de recriação da vida cultural
daqueles que a vivenciam em seu dia a dia. Por conta desses traços socioculturais
algumas comunidades foram reconhecidas e muitas outras estão em processo de
reconhecimento pela Fundação Palmares como território quilombola.
Neste contexto, as comunidades surgem para fixar as famílias dos homens
que desempenhavam as mais diversas tarefas na área de mineração desde o ofício de
pedreiros, carpinteiros, diaristas e, sobretudo, garimpeiros. Contudo, a fase áurea da
mineração não durou muito tempo e com o esgotamento natural das minas, esses
homens retornam para suas localidades, passando a cultivar a terra e praticar a
agricultura de subsistência.
No tocante às práticas de produção utilizadas nas comunidades negras rurais e
quilombolas, estas sempre estiveram contextualizadas na produção agrícola regional
e ancoradas ao sistema de agricultura de subsistência, ou seja, uma agricultura
suficiente para a sobrevivência das famílias, comercializando o excedente nas feiras
livres das sedes dos municípios. Vale lembrar que o uso dos recursos ambientais por
essas populações rurais com vistas à produção tem uma dinâmica singular, pois
mesmo fazendo uso dos recursos naturais para plantar, produzir artefatos, criar
animais, bem como a utilização de outros produtos da natureza revela-se imbuído de
valores e práticas de respeito ao meio ambiente (RELATÓRIOS QUILOMBOLAS,
2012). Diante dessas características muitas comunidades já estão certificadas pela
Fundação Palmares, uma vez que atentem aos requisitos culturais de território
quilombola.

Segundo o quadro geral das comunidades remanescentes de quilombos (CRQs),
disponibilizado pela Fundação Cultural Palmares24 (2015), das 2.607 catalogadas no
Brasil, a Bahia possui, aproximadamente, 494 comunidades certificadas, entre os anos
de 2004 a 2015. Deste quantitativo, 58 delas estão localizadas na Chapada Diamantina,
dados disponibilizados pela Fundação. Todavia, no Relatório Quilombola (2012), o
quantitativo de comunidades catalogadas e certificadas pela Fundação Cultural
Palmares, bem como reconhecidas e tituladas pelo INCRA25 não condiz com a
realidade, uma vez que muitas outras continuam no anonimato, pois ainda não passaram
pelo processo de titulação de comunidades quilombolas.
Vale lembrar que o processo de certificação passa por duas etapas. A primeira é
de competência da Fundação Palmares conjuntamente com o Ministério da Cultura, por
se tratar de aspectos culturais e identitários de um povo/grupo, é um processo lento e, às
vezes, demorado, pois são levados em consideração os aspectos socioculturais,
históricos e econômicos da comunidade. Já a segunda e última etapa é de
responsabilidade do INCRA ou pelos órgãos estaduais referentes à reforma agrária
emitir a certificação e posse definitiva da terra, tomando como referência as
informações contidas nos Relatórios antropológicos; Relatório Técnico de Identificação
e Delimitação (RTID)26; Portarias de Reconhecimento e Decretos de interesse social
publicados. Na Bahia temos o CDA27 e o TRERBA28 que juntamente com o INCRA
tem o poder legal de certificar as terras como quilombolas.
No mapa abaixo estão catalogadas as comunidades negras rurais tituladas pelo
INCRA como Terras Quilombolas e aquelas em processo de titulação, conforme
legenda, em fevereiro de 2015.
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Certidões expedidas às comunidades remanescentes de quilombos (CRQs), atualizada pela portaria
nº- 84, de 8 de junho de 2015. Disponível em: http://www.palmares.gov.br.Acesso: 20/01/2016.
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Relatório antropológico, de levantamento fundiário, de planta e memorial descritivo, assim como o
cadastramento das famílias quilombolas.
27
Centro de Desenvolvimento Agrário da Bahia
28
Instituto de Terras da Bahia
26

Figura 06. Mapa dos Estados brasileiros contendo terras quilombolas tituladas e em processo de
titulação no INCRA. Fonte: Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. CEDEFES. Acesso:
http://www.cedefes.org.br/.Aesso em 20/01/2016.

Ao levar em consideração as primeiras impressões do campo, há um
desencontro entre as comunidades elencadas pelos moradores pertencentes ao
município de Boninal e os dados encontrados no site da Fundação Palmares –
Ministério da Cultura, uma vez que a divisão geográfica estabelecida pelo IBGE,
determinando as áreas territoriais de cada município não são as mesmas quanto a
inter-relação entre os moradores das mais diferentes localidades. Tomando como
exemplo a região do entorno da pesquisa muitas comunidades que estão
geograficamente localizadas no município de Seabra foram elencadas como
pertencentes a Boninal, pois elas estão mais próximas da sede deste município,
facilitando, dessa forma, uma maior interação entre os moradores. Nesse sentido, é
perceptível notar que há uma integração entre a população das mais diferentes
comunidades rurais, independentemente de qual município elas estejam inseridas,
localizadas.
Nesta lógica, enfatizo a necessidade de divulgação e entendimento deste
processo de reconhecimento, estabelecendo um diálogo com a literatura já produzida
sobre as etapas de certificação dessas comunidades quilombolas, pois além do
primeiro processo que é o cultural há ainda um logo caminho a percorrer até o título
definitivo da terra expedido pelo INCRA, assegurado a essas comunidades a partir da
Constituição de 1988 quando estabelece:

O Estado Brasileiro garantiu esses direitos na Constituição Federal de
1988 – no que foi disposto no artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT). Assim, o INCRA, em conjunto
com a Fundação Cultural Palmares (FCP) e a Secretaria de Políticas
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), tem viabilizado o acesso
a esses direitos e seu pleno exercício (RELATÓRIOS
QUILOMBOLAS, 2012, p.05).

Ainda segundo o Relatório do INCRA (2015), o Acompanhamento dos
Processos de Regularização Quilombola está distribuído entre os Estados brasileiros, o
Distrito Federal e entorno, conforme o quadro abaixo:

Quadro 03. ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO
QUILOMBOLA NOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E ENTORNO.
ESTADO
BELÉM
CEARÁ
GOIÁS
BAHIA
MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO
SÃO PAULO
PARANÁ
SANTA CATARINA
RIO GRANDE DO SUL
MARANHÃO
MATO GROSSO
MATO GROSSO DO SUL
RONDÔNDIA
RABAÍBA
RIO GRANDE DO NORTE
ESPÍRITO SANTO
AMAPÁ
ALAGOAS
SERGIPE
PIAUÍ
TOCANTINS
DIST. FERERAL E ENTORNO
PARÁ
PERNAMBUCO

TÍTULOS
05
15
01
28
11
11
11
03
03
19
16
03
07
04
07
07
07
04
01
13
09
04
04
06
03

Quadro 02: Acompanhamento dos Processos de Regularização Quilombola nos Estados, Distrito Federal
e entorno. Fonte: INCRA-DFQ. Atualizado em: 08/12/2015. Disponível: http://www.incra.gov.br. Acesso
em: 20/01/2016

É importante lembrar que mesmo com tais direitos garantidos pela
Constituição de 1988, das 2607 comunidades já certificadas pela Fundação Palmares
na Bahia, somente 14 já possuem o título definitivo da terra expedido pelo INCRA e

pelos órgãos estaduais CDA e o TRERBA. E dessas 12 comunidades baianas já
tituladas 10 pertencem aos municípios que compõem a Chapada Diamantina, sendo
02 em Rio de Contas, 05 em Seabra e 03 em Boninal. Diante do exposto é possível
depreender que os estudos realizados pelos órgãos institucionais (Fundação
Palmares, Ministério da Cultura, INCRA, dentre outros estaduais) são essenciais para
que tenhamos a real situação de como é lento e burocrático os processos de
reconhecimento das terras pertencentes a esta população que muito contribuiu para o
desenvolvimento socioeconômico da sociedade brasileira, pois de acordo com os
dados do IBGE e considerando a extensão do território nacional, as terras
quilombolas hoje titulados abrangem pouco mais 0,12% do território nacional.
Estima-se que a titulação de todos os quilombolas do Brasil não chegará a 1%, sendo
que os demais estabelecimentos agropecuários representam cerca de 40%
(RELATÓRIOS QUILOMBOLAS, 2012, p. 16-17).
Diante do exposto, é possível afirmar que o perfil da comunidade do Mulungu
que foi titulada em 2015 pela Coordenação do Desenvolvimento Agrário da Bahia,
assim como as demais localizadas na região do entorno da pesquisa, apresenta como
característica o minifúndio e o trabalho familiar autônomo com características
peculiares à economia rural e sertaneja, singularizando o modo de viver e produzir
das comunidades quilombolas, as quais sintetizam o significado da terra por meio da
ancestralidade, resistência e autonomia. Sabres deixados e perpetuados de geração a
geração pelos mais velhos através da maneira tradicional de trabalhar a terra, na
criação de animais e, sobretudo, no valor atribuído à propriedade como um bem
comum e, por isso, pertencente a todos os habitantes. Trata-se, portanto, de uma
dinâmica do aprender a fazer fazendo e vivenciando as situações do cotidiano, das
festividades e dos folguedos. É nessa prática que os saberes, consensualmente
aceitos, são transmitidos de uma geração a outra, segundo os padrões típicos da
reprodução popular do saber, ou seja, oralmente sem, necessariamente, a presença de
instituições formais do conhecimento.
De posse destas informações, é possível afirmar que a interação entre o Mulungu
e as comunidades que estão a sua volta é estabelecida, principalmente, nos momentos
festivos, pois é neste período que moradores e visitantes se reúnem para comemorar,
agradecer e celebrar a vida. A participação e/ou envolvimento de pessoas de outras
localidades torna-se efetiva e necessária na época de pensar e organizar as celebrações

em louvor a São Sebastião e o Jiro anual do Reis do Mulungu sendo, essas duas festas,
momentos de grande importância social para a comunidade, pois elas já fazem parte do
calendário festivo da região e, por isso, é esperada com muita expectativa pelos
moradores e visitantes. Com isso, há uma preocupação dos organizadores em fazer
sempre o melhor tanto para o Santo, quanto para os foliões visitantes.

CAPÍTULO II
O FAZER RELIGIOSO NO MULUNGU

Figura 07: Procissão em homenagem a São Sebastião na comunidade do Mulungu. Fonte: fotografia
produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

2.1 – Pessoas, Santos e Fé

Neste capítulo, lançamos mão de duas imagens as quais retratam a procissão em
louvor a São Sebastião na comunidade do Mulungu. Tais imagens estão impregnadas de
simbologias sobre a importância da religião para uma comunidade onde os moradores
deixam transparecer sua crença e o respeito pela força divina por meio dos seus gestos e
atos durante todo o festejo do santo homenageado. Através das imagens é possível
capturar a posição dos objetos/símbolos aí dispostos, levando em consideração que não
é gratuita, uma vez que elas traduzem autoridade, hierarquia, disciplina e negociação.
Trata-se do registo de um momento importante para os moradores e devotos, pois é na
missa em homenagem a São Sebastião – guardião da comunidade, especialmente, na
procissão que homens, mulheres, jovens e crianças integram-se a figura do padre e dos
Santos para percorrer um trajeto, demonstrando o valor e a fé católica, bem como
reafirmar a formação da Igreja através dos seus principais símbolos que ainda prevalece
em muitas localidades do nosso território, especificamente na comunidade do Mulungu,
lócus deste estudo.
As imagens aqui capturadas diz respeito, pois, a muitas das questões que são
essências para o entendimento do contexto religioso da comunidade do Mulungu, sendo
este espaço uma possibilidade de estreitamento dos laços de amizade e solidariedade
entre os sujeitos. Além disso, sinaliza através dos elementos católicos a importância da
imagem/fotografia para uma comunidade onde a maioria dos moradores, especialmente
os mais velhos, sujeitos de diálogo da pesquisa, não dispõem de um conhecimento
escolástico, isso posto, o culto aos Santos através das Imagens é uma das
maneiras/formas que esses indivíduos utilizam para se relacionar e interagir com o
sagrado e o mundo que o cerca.
Para se falar de religião no contexto brasileiro, especialmente, no espaço rural e
interiorano, é necessário, antes de tudo, pensar a Igreja Católica como uma dimensão do
catolicismo, que não se resume apenas à Igreja enquanto uma instituição, mas é,
sobretudo, uma religião nascida sob o signo do cristianismo, cuja mensagem se apoia na
fé, na esperança e na caridade. Ser católico, temente a Deus e aos Santos é uma
condição de vida para a maioria dos moradores da comunidade do Mulungu e região do
entorno. Constatamos a importância da religião no cotidiano dessas pessoas através dos
pedidos de intersecção dos santos de sua devoção para a realização das ações e/ou
atividades, uma vez que a condução e a dinamicidades dos afazeres está sempre

amparado no poder de Deus e dos Santos. Com isso, pertencer a uma religião, ou seja, a
católica é uma condição de estar no mundo, ser cidadão, segundo Licinha nasci na
religião católica tô com essa idade e sou católica e não tem intenção de vortá pra ser
crente nunca. Quê o amor que eu tem pra Deus e São Sebastião e Cosme e Damião eu
tenho muito amor, amor mesmo na vida. Corroborando com a fala de Licinha,
Senhorzinho nos informa que é católico e continuará nesta religião por toda vida, pois:

Todo dia que eu levanto de maiã cedo o primero que eu faço é pedi,
fazê o pecinal29, pedi São Sebastião Santo pra premeramente meu
sevicu, Senhor Santo Reis, Senhor Jesus da Lapa, eu conheço, sempre
eu peço e sempre eu sou valido! Meus caminho é tudo aberto, graças
a Deus, pegado com Eles. E tenho o maior prazer na minha vida. [...]
Que cada um é cada um. Pode ter uma cum querê cumpanhá a
religião dos crente, eu não sou contra, eu mermo não vou! Que eu
não tenho dois Deus, só tenho um. Viu, cê tem que segui, cê não vai
segui dois camiu, cê só sigue um, ni um. Eu pegado com Bom Jesus, tá
no meu coração derna eu pequeno, mãe me levava mais pai derna eu
criancia, e todo ano eu vô visitá o Bom Jesus, Todo ano e teu o maió
prazê na minha vida. É por isso que eu não largo minha religião é
católica até o dia que Deus me levar. Não mudo não30.

Aos moradores do Mulungu, sempre que indagados sobre a religião que
praticam e professam, dizem com ênfase e muita convicção que são católicos. E nos
momentos de conversa e entrevista quando pergunto sobre a opção religiosa são
unânimes em responder: sou católico e aqui quase todo mundo é porque essa coisa de
crente é de uns tempos pra cá. Vejamos o que Dona Teodora diz sobre a condição
religiosa dela e do lugar onde mora quando faço a seguinte pergunta: aqui no Mulungu e
todos os seus familiares pertencem a mesma religião?
Todos pertence a religião católica, agora foi que [...] foi do ano
passado pra cá que começou uma família aqui, né! Que começou a
entrar nessa outra religião, a família mesmo desse moço aí que é
crente, ele é nosso primo, mas a mulher não é não, não é parente
nossa não31. E a mulher também não é nem daqui essa que é crente ai
com a família dela. Ela nem é daqui porque casou com o nosso primo,
né! Então ela mora aqui, mas aqui todo mundo era católico32.

Tomando como base o trecho acima transcrito, depreende-se o valor e a
importância da religião – de ser católico para essas pessoas como um legado de
família, uma vez que já nasceram nesta religião e, por isso, vão permanecer até
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morrer e, sobretudo, continuar com as celebrações a São Sebastião, visto que o
referido Santo traz proteção e bem-estar para a comunidade, como podemos
constatar na fala de Dona Maria
[...] nois tem que continuar São Sebastião. Eu mermo não me infuloi.
Os crente eu acho bom, né? Não disfaço, né? Que ninguém hoje não
pode disfazê de nada, mai também largá minha divoção pra ir eu não
vou não, porque eu já tenho minha divoção, quando fala eu falo “não,
eu já tenho, não posso mais percurá outra reunião” e não disfaço,
né? Não, assim, se eles querem coisá, tivé precisano de alguma coisa
ou coisá, mai disfazé deles eu não disfaço. Mai pra mim não infuloi
não, Deus não deixa não. Quê lá agora, ói, com os véi, nois predeu
com os véi, agora os véi já morreu, né? Pá nois podê pegá outa
reunião aí eu já acho que é pesado33.

Observa-se, também, que há uma tensão entre os moradores do Mulungu e os
grupos evangélicos que visitam o local, bem como aqueles que já fixaram residência
na localidade, pois seus principais ensinamentos constituem na negação ao culto as
imagens, isto é, aos santos, bem como ‘condenam’ e incentivam os moradores a não
participarem das festividades, tendo como consequência uma provável redução dos
participantes nas atividades católicas praticadas na comunidade. Nos momentos de
conversa e/ou entrevista com alguns moradores, eles externam que há, sim, uma
preocupação com a presença da igreja e dos evangélicos, pois quando pergunto a
Marcelo, morador do Mulungu, sobre esta interferência no Reis e na festa de São
Sebastião, ele relata:
Eu acredito assim, que sim, por partes. Tem até pessoal que era
católico que participava do Reis e hoje tem uns dois ou três que são
evangélicos então assim, eu acho que afeta, por isso, o Reis ao invés
de fortalecer fica fraco saindo pessoal. Tinha uns dois lá da família
mesmo de Augusta que era filho, os primeiros do Reis, que hoje
participa da igreja evangélica e já não frequenta mais o Reis.
Eduardo e Henrique. Eduardo que tocava caixa, violão, saiu é
evangélico e Henrique também, inclusive até cantava com o grupo de
jovens da gente da igreja católica e hoje é evangélico também34.

Este cenário de tensão/conflito e ‘negociação’ entre os moradores católicos e
os evangélicos, aqui, apresentado no contexto religioso da comunidade do Mulungu e
do seu entorno é, também, vivenciado em maior ou menor proporção no cenário
brasileiro. Isso porque, o Brasil abriga um quantitativo relativamente grande de
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religiões, mas, apesar dessa diversidade de cultos e outras crenças existentes, o país
ainda é reconhecido como a maior nação católica do mundo. O senso do ano de
2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, informa que os
católicos passaram de 73,6% em 2000 para 64,6%. Embora o perfil religioso da
população brasileira mantenha, em 2010, a histórica maioria católica, esta religião
vem perdendo adeptos desde o primeiro Censo, realizado em 1872 (IBGE, 2010)35.
Segundo Steil (2001):
Ser católico no Brasil parece-nos tão natural que dificilmente
perguntamos a alguém qual a sua religião. A pergunta soa mesmo
como algo um pouco indiscreto. Afinal 74% dos brasileiros ainda são
católicos. Embora, é preciso ter presente, essa porcentagem há pouco
tempo já tenha sido bem maior. A cada novo censo, a diminuição
numérica dos católicos no país ganha visibilidade estatística.
Enquanto alguns deixam de declarar-se religiosos, outros tornam-se
protestantes pentecostais, espíritas ou assumem sua identidade
religiosa afro-brasileira. Em alguns contextos populares o catolicismo
já não aparece mais como a religião dominante. Essas transformações
no campo religioso brasileiro são importantes em si mesmas, na
medida em que expõem uma crescente pluralidade religiosa dentro de
uma nação que se constituiu incorporando a unidade religiosa como
um elemento central de sua identidade (STEIL, 2001, p.09).

Ainda de acordo com Teixeira (2005), é importante observar que o catolicismo está num
contínuo decréscimo, pois a cada censo a população evangélica cresce num quantitativo
considerável, podemos comprovar tais informações a partir dos dados do censo
demográfico brasileiro do IBGE no ano 2000:
[...] o catolicismo continua sendo a religião majoritária do Brasil,
envolvendo cerca de 125 milhões de membros, ou seja, três quartos da
população brasileira (73,8%). Mas se os números absolutos mostram
essa presença massiva, o olhar atento sobre os censos brasileiros,
sobretudo a partir da segunda metade do século passado, já revela uma
progressiva redução de membros. Em sua clássica análise dos censos
de 1940, 1950 e 1960, Cândido Procópio Camargo já havia pontuado
essa “tendência geral para um declínio moderado, mas constante, de
adeptos da Igreja Católica”. Mas foi, sobretudo, a partir dos anos 80
que a porcentagem de católicos foi declinando cada vez mais: 90% em
1980, 83,3% em 1991 e 73,8% em 2000. Entre os dois últimos censos
(1991 e 2000) a população católica cresceu um pouco mais de três
milhões, e continua crescendo, mas em taxas bem inferiores às do
crescimento populacional. Esse aumento “esconde, na realidade, um
diferencial negativo de 16 milhões, se o crescimento dos católicos
tivesse se dado no mesmo ritmo que o da população brasileira, ao
longo desse período” (TEIXEIRA, 2005, p. 15-16)
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Em relação ao catolicismo, Teixeira (2005, p. 16) corrobora com a visão de
Sanchis (2001), de que a Igreja Católica está perdendo o seu caráter de definidora
hegemônica da verdade e da identidade institucional no campo religioso brasileiro,
uma vez que a cada Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística – IBGE, o número da população católica decresce e, em contra partida, a
população evangélica está em constante crescimento. Os evangélicos foram o segmento
religioso que mais cresceu no Brasil no período intercensitário, vejamos como se
apresentam os resultados da pesquisa de cunho religioso no cenário brasileiro a partir
dos dados do Censo Demográfico de 2010:
Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostram o crescimento da
diversidade dos grupos religiosos no Brasil. A proporção de católicos
seguiu a tendência de redução observada nas duas décadas anteriores,
embora tenha permanecido majoritária. Em paralelo, consolidou-se o
crescimento da população evangélica, que passou de 15,4% em 2000
para 22,2% em 2010. Dos que se declararam evangélicos, 60% eram
de origem pentecostal, 18,5% evangélicos de missão e 21,8,
evangélicos não determinados. A pesquisa indica também o aumento
total de espíritas, dos que se declararam sem religião, ainda que em
ritmo inferior ao da década anterior, e do conjunto pertencente às
outras religiosidades. Os dados de cor, sexo, faixa etária e grau de
instrução revelam que os católicos romanos e o grupo dos sem religião
são os que apresentam percentagem mais elevadas de pessoa do sexo
masculino. Os espíritas apresentam os mais elevados indicadores de
educação e de rendimentos (IBGE, 2010)36.

Diante da diversidade religiosa que se faz presente no contexto brasileiro,
baiano e na Chapada Diamantina, poderia optar em fazer um estudo mais
aprofundado sobre o crescimento do pentecostalismo, o espiritismo, bem como a
forte presença das religiões de matriz africana na religiosidade popular e não
legitimada pela Igreja Católica vivenciada pelos moradores desta região. Contudo, o
Jiro do Reis do Mulungu e a Festa de São Sebastião, objeto de estudo aqui enfocado,
dá-se no contexto do catolicismo, por isso, a necessidade de se fazer um recorte da
expressão religiosa vivenciada por seus adeptos.
No contexto vasto e dinâmico, que é o campo da religião no Brasil, detemos
nosso olhar na religiosidade de cunho ‘santorial’, no catolicismo popular. A imagem
dos santos é um dos elementos importantes e fundamentais da religiosidade popular. É
objeto de devoção, de reverência e de culto. Observa-se ao longo da nossa história que
as igrejas, as irmandades religiosas e as famílias sempre tiveram suas próprias imagens
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de santos que eram/são venerados e passados de geração a geração. Esta religiosidade
‘santorial’ não está no passado da nossa história, pois nas cidades mais afastadas dos
centros urbanos e localidades interioranas esta prática católica ainda é muito viva e, de
certa forma, dinamiza o cotidiano dos moradores. De acordo com Zaluar (1983),
qualquer localidade permanente, quer fosse freguesia, povoado ou cidade, tinha seu
padroeiro. Às vezes, esse padroeiro era designado pela igreja e sofria concorrência do
santo espontaneamente escolhido pelo povo como seu protetor (ZALUAR, 1983, p.61).
A relação estabelecida entre os fieis e um santo como protetor de uma
comunidade baseia-se na dependência e na reciprocidade entre as partes. Na
comunidade do Mulungu, os moradores têm como guardião São Sebastião desde a
década de setenta, quando muitas cidades e localidades pertencentes a Chapada
Diamantina/Bahia e demais regiões brasileira sofriam com o surto de meningite. Para
afastar a doença e, sobretudo, proteger as crianças e os moradores da comunidade e do
seu entorno foi feito um pedido ao Santo e diante da ‘concessão do pedido’ São
Sebastião é cultuado e conhecido por todos pelo ‘milagre’ de afastar a doença daquelas
pessoas, ganhando, assim, um lugar de destaque nas casas e crenças dos moradores. Na
concepção de Parker (1996), o vínculo entre o Santo e os devotos é estabelecido através
da imagem, pois:
O valor do ícone, a escultura policromada dos santos e virgens, e a
sobrecarga de figuras plásticas e de ornamentações reside
precisamente no fato de que se trata de um símbolo concreto de uma
realidade mediadora para o transcendente, símbolo em torno do qual,
de forma sensível e corpórea, é possível reverter a forte carga de
sentimentos que a experiência mística popular vai acumulando para
expressar na data precisa da festa patronal (PARKER, 1996, p. 168).

Dessa forma, São Sebastião torna-se símbolo da coletividade, pois o bem estar
da população está associado a sua força e intersecção juto a Deus para proteger as
pessoas da peste – doença, fome – seca e da guerra – conflitos/tensões. Festejar São
Sebastião e Santo Reis no Mulungu é, portanto, uma tradição familiar e coletiva, que
tem origem em promessas feitas aos Santos em dois momentos específicos na história
da comunidade. Isto posto, as diversas práticas culturais de celebrar a vida, Santo Reis e
São Sebastião têm como princípio fundante reafirmar as celebrações católicas, na
comunidade, herança deixada pelos mais velhos que, ao longo dos seus cento e
cinquenta anos, aproximadamente, moradores e membros das famílias Mendes e Santos

têm o compromisso religioso e familiar de dar continuidade aos festejos em
comemoração a Santo Reis37 e a São Sebastiao38.
Nesse sentido, as festas católicas revelam a essência de respeito à fé e à
fraternidade comunal, que alimentam as manifestações religiosas e perpetuam as
tradições que constituem um verdadeiro patrimônio cultural de um povo, uma
sociedade. Parker (1996, p. 40) afirma que o interesse pela cultura e pela religião do
povo, o fato de privilegiar o sujeito popular tem óbvias conotações políticas, inclusive
filosóficas, mas também envolve a abordagem desse sujeito coletivo, que é o povo, com
toda a sua complexidade. Neste sentido, o interesse pela prática religiosa do catolicismo
popular se dá de um ‘lugar’ – comunidade do Mulungu e região do entorno, de um
espaço geográfico e cultural específico, o espaço das comunidades negras rurais,
localizada no município de Boninal, na região da Chapada Diamantina, alto sertão
baiano.
2.2 – A comunidade une-se nas festas e na fé: os santos como instrumento de
interação com o sagrado e o cotidiano

Figura 08: Altar da casa de Dona Augusta, reza em louvor ao Dia de Santo Reis comemorado na
comunidade do Mulungu. Fonte. fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.
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Desde o período colonial até os tempos modernos, as festas religiosas se
apresentam como uma das principais formas de expressão social da população das
pequenas cidades (DEL PRIORE, 2000). Compostas, geralmente, por duas partes: uma
sagrada e uma profana, as festividades de cunho religioso acontecem dentro da igreja ou
capela com missa, celebrada por um padre, ou rezas efetuadas por leigos. E fora dela
quando se realizam as quermesses, os eventos musicais, as danças e apresentações
típicas da localidade.
Tal como assinala Del Priore (2000), no Brasil Colônia, as irmandades e
confrarias destacavam o papel das comunidades na participação e organização das festas
religiosas e de suas procissões; uma origem europeia comum embalou as festas
coloniais. A periodicidade da produção agrícola induziu o homem em determinados
períodos de plantação e colheita a aglutinar a comunidade para celebrar, agradecer ou
pedir proteção. A repetição dos ciclos agrícolas, identificados com a reunião de grupos
sociais, compeliu à festa uma função comemorativa. As festas nasceram das formas de
culto externo, geralmente a uma divindade protetora das plantações, em tempos e locais
distintos. No entanto, com o advento do cristianismo, tais solenidades foram
ressignificadas: a Igreja determinou datas que fossem dedicadas ao culto divino,
considerando-os dias de festa, os quais formavam, em seu conjunto, o ano eclesiástico.
Segundo Del Priore (2000), no que diz respeito à separação das festas religiosas
e profanas, a tentativa de objetividade não funciona, uma vez que para a autora elas
caminham juntas. É como se dentro de cada festa religiosa existisse uma profana e
vice-versa (p.19). Esta também é a posição de Mello Moraes (1979), destacando que
normalmente a música sacra das festas religiosas se misturava com os ritmos populares
portugueses e espanhóis, constituindo-se em uma clara evidência de que os territórios
entre o sagrado e o profano, o popular e o erudito, não estavam claramente
estabelecidos. Nesse caminho, faz-se necessário compreender a festa em suas diferentes
abordagens e sempre como um espaço para analisar as relações, conflitos, igualdades,
diferenças e trocas. Assim, pode-se depreender o espaço festivo sob a ótica das
diferentes maneiras de “estar junto”, de estabelecer formas de sociabilidade, de
convívio, de encontro e de inclusão social.
A festa, portanto, pode ser entendida, em suas diferentes abordagens, como um
espaço para analisar as relações de sociabilidade, conflitos, trocas e interação entre
pessoas. Assim, a festa transforma-se em momentos privilegiados de convivência e
sociabilidade, do “estar junto”, ou seja, o momento de se pensar, interpretar a maneira

do outro participar, dialogar, estabelecer formas de convívio, do encontro e de inclusão
social. Neste sentido, pode-se dizer que a festa é de grande relevância na vida da
comunidade/sociedade, pois as pessoas festejam, comemoram e, sobretudo, estão juntas
umas com as outras.
Ainda hoje a devoção aos santos católicos é muito presente no território
brasileiro, especificamente, na comunidade do Mulungu e no seu entorno. As marcas da
presença do catolicismo podem ser observadas pela presença das igrejas construídas
pelos próprios moradores em todas as localidades visitadas. Essas igrejas levam o nome
do padroeiro o qual, na maioria das vezes, é o santo de devoção das primeiras famílias
que fixaram moradia no lugar. Além desses espaços devocionais há, ainda, inúmeros
altares erguidos por algumas famílias em anexos as suas casas, sendo este um lugar de
adoração, de muitas rezas e de acomodar seus Santos de devoção.
Dentre as inúmeras festividades católicas que acontecem na zona rural no
município de Boninal, mais especificamente a comunidade do Mulungu, lócus da
pesquisa, as que mais se destacam são: o Jiro do Reis e a festa em louvor a São
Sebastião. A despeito de São Sebastião ser o protetor/guardião desta localidade, a festa
é tida, na maioria das narrativas, como a maior e a mais importante da região. Para
Marcelo, morador e membro da comissão de organização, a festa de São Sebastião é
uma das mais importantes para a comunidade. E com a celebração da missa, nos últimos
três anos, pelo Bispo Dom Armando da Arquidiocese de Livramento de Brumado,
assegura e incentiva uma maior participação dos moradores da comunidade e da região
circunvizinha, quando relata:
[...] hoje a festa de São Sebastião é mais importante junto com a festa
da Consciência Negra, mas a de São Sebastião hoje é a mais
importante da nossa comunidade e da vizinhança também inclusive a
festa de São Sebastião antes era celebrada pelo padre e tá com uns
dois ou três anos que é o bispo que vem celebrar a missa e ai foi que
incentivou a maioria das outras pessoas da comunidade a vim
também participar da missa39.

Já Germinda Alves dos Santos, reiseira e moradora de Boninal, afirma ser a festa
de São Sebastião a mais conhecida e importante da região por conta do Jiro do Reis do
Mulungu que sai em visita às comunidades, cujo objetivo é levar a imagem de São
Sebastião para a casa das pessoas, cantar e louvar o nascimento do Menino Jesus e,
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sobretudo, convidar os moradores e devotos dos lugares visitados para a missa em
louvor ao Santo homenageado. Vejamos o que ela nos diz:
Daqui de Boninal é, é a mais importante porque todo mundo tem
festa, todo lugar tem festa né? Mas o pessoal só fala festa de São
Sebastião, procura mais a festa de São Sebastião por causa do Reis
né? Que as outras festa não sai, é por causa do Reis que da essa
continuidade da festa ser falada, porque canta as comunidades todas
e não vai em todas porque não da conta, não da conta.40

Corroborando com Germinda, Dona Teodora, moradora e reiseira do Mulungu,
afirma ser a festa de São Sebastião um momento em que todos os católicos se reúnem
pra receber o Reis do Mulungu e celebrar o Santo que todos gostam e confiam, segundo
ela:
A festa aqui é uma coisa muito importante, porque todo mundo gosta,
né? E os que é católico tudo, confia assim, já tem aquela confiança e
gostam de São Sebastião a gente sai com o reisado e eles tudo recebe
com muita alegria e todos participa da festa de São Sebastião. E a
gente vê que eles tudo tem prazer.

Para Juvenal, morador da comunidade do Sonhem e professor do Mulungu
justifica a importância da festa de São Sebastião para sua família e para a comunidade
como um legado dos mais velhos e um bem cultural para todos os devotos e moradores,
quando relata:
Bom, é uma importância muito grande, né, essa festa de São
Sebastião. Uma porque ela já é uma tradição na cultura da
comunidade que traz essa festa desde o tempo dos mais velhos. É uma
referência com a promessa. Que é através da promessa que os
moradores de lá da comunidade foi fazendo, continuando e vem
trazendo e, por isso, essa cultura continua. Pra nossa família é
também de grande importância porque tem aquele valor essa festa na
tradição, na fé de São Sebastião, né, um santo onde a comunidade vê
como um defensor contra a peste, contra a fome, contra a guerra,
então é de importância, pra nós, né, para as famílias, e também para
as comunidades41.

Percebe-se, portanto, que a religião católica para as populações rurais centra-se
numa herança de família, no louvor aos Santos através de suas imagens assentadas em
suas capelas e oratórios domésticos e, sobretudo, através do fazer e do cumprir das
promessas. As celebrações em homenagem aos santos católicos e, especialmente, o
eleito como o padroeiro e/ou protetor de uma determinada localidade/cidade, se
40
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organiza através de diversas práticas, como por exemplo, o Jiro do grupo de Reis,
novena, missa, orações através da reza do terço e as promessas às quais se organizam
dentro de um sistema que engloba pessoas, lugares, comidas, bebidas, cantos, rituais e
dádivas. Ao investigar a Festa de São Sebastião no contexto português, Lameiras (1997)
informa que numa religião popular define como característica dominante o
relacionamento directo com Deus e, simultaneamente, através de uma forma bastante
hierarquizada (p.15). Ainda sobre a forma de hierarquização entre Deus, os Santos e
devotos, o autor acrescenta:
S. Sebastião representa nessa hierarquia um dos principais
intermediários da população da aldeia, como de resto de toda a região
de Barroso, na relação que estabelece com a divindade. A simbologia
desta proximidade relacional manifesta-se na presença, em grande
parte das igrejas paroquiais desta região, de imagens tridimensionais
deste santo popular colocado nos altares laterais, junto dos fiéis, ou,
não raro, a sua representação iconográfica. Revelador ainda do bom
entendimento entre os humanos e o santo é a celebração, em várias
aldeias, de uma festa anual em sua honra. De igual modo, nas
principais festas de ambos os concelhos da região, a figura de S.
Sebastião é um dos signos eleitos para desfilar no espaço festivo
(LAMEIRAS, 1997, p.15).

Festejar São Sebastião na comunidade do Mulungu tem um significado e
importância peculiar, uma vez que o Santo é tomando como o Guardião deste lugar
diante do seu poder de proteger os moradores e interceder por eles através de
pedido/promessa para a resolução dos mais diferentes problemas, desde a cura de uma
doença, conflitos familiares e questões financeiras de difícil resolução. Para os
moradores e devotos a proteção de São Sebastião está presente no cotidiano da
comunidade, bem como das demais localidades visitadas, uma vez que o referido Santo
é reconhecido no contexto regional e local como o guerreiro e protetor das calamidades
(fome e guerra) e dos cristãos. Para Lameiras (1997):
As relações com a divindade estabelecem-se na sua forma mais visível
através das promessas. Esse voto ou promessa, geralmente em
gêneros, “paga” a intervenção do ser divino na resolução das
dificuldades deparadas aos humanos. As ofertas aos “santos da casa”
são de coelho, de cereais, de carne de porco, cebolas, frangos, são
emblemas recorrentes de uma relação de reciprocidades sucedidas.
São relações privilegiadamente estabelecidas entre um indivíduo
específico e um santo específico, com qualidades tautológicas
específicas, que a natureza e valor dos mediadores da transação
indicam a ocorrência de cumplicidade no relacionamento entre as
partes (LAMEIRAS, 1997, p.14-15).

A importância de pagar promessas a São Sebastião é caracterizada pelo
compromisso – o acerto de contas dos devotos com o Santo, ou seja, ‘quitar sua dívida’
e ficar em dias com suas obrigações religiosas, visto que a relação entre pessoas e Santo
se manifesta tanto na intimidade pessoal como na coletividade. Essas promessas, em sua
grande maioria, visam favores materiais e/ou espirituais e quando o devoto tem seu
pedido realizado, sente-se na obrigação de retribuir a graça recebida. Essas trocas
simbólicas realizadas entre os fieis e o Santo é a definição mais próxima do que seja a
promessa/pedido.
Nos anos de 2014 e 2015, período que acompanhei as atividades do Jiro do Reis
de São Sebastião, observei que havia muitos pedidos ao grupo de Reis do Mulungu para
visitar uma determinada casa, cujo objetivo era saldar um compromisso/obrigação com
São Sebastião. Nas casas as quais têm uma promessa a ser paga é, quase sempre,
ofertada uma mesa – almoço ou janta, isto é, comida para as reiseiras e convidados em
sinal de gratidão, fé e o poder de São Sebastião.
Dentre as inúmeras promessas pagas, destaco aqui o pedido feito por três
moradoras e devotas de comunidades distintas. Dona Jaci42 que há mais de vinte anos
oferece uma mesa – almoço ao grupo de Reis do Mulungu, estabelecendo um vínculo
devocional com o Santo quando, anualmente, paga sua promessa. Em entrevista ela
revela que o pedido feito a São Sebastião está vinculado aos maus-tratos que sofria do
companheiro e, por isso, se apega ao Santo para que a livrasse do sofrimento. A
narrativa de Dona Jaci auxilia nesta apreensão:
É porque quando eu tinha um marido ele me judiava mutho né, eu
passava fome, meu retrato tá ali, cê pudia até olhá, cê pudia até vê,
cuma é que tô ali, naquele retrato. A dispesa dele era sozi, ele era
aposentado, ele comprava as coisa dele e ele botava separada, e eu
pra cumê era obrigado a trabaiá em macaco43. Criei minhas fia
trabaiano de macaco. Fui pu Sum Paulo, fiquei 4 anos lá, deixei
minhas fias aqui, deixei, deixei aqui, uma foi, quando chegou lá, e as
ôta ficô, chegou lá mandei buscá o resto, e ele que é de sem vergoia
que foi atrás, tamém foi e lá ele me judiava mais do que ele judiava
aqui, e assim mermo eu ainda guentei, eu ainda guentei 4 ano lá ni
Som Paulo. Eu trabalhei 3 ano e 9 mês no Hospital Brigadeiro Luis
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Jaci Santo, 75 anos, aposentada e moradora da comunidade do Sonhem, localizada no município de
Seabra/Bahia. Devota de São Sebastião que há vinte anos oferece uma mesa ao grupo de Reis do
Mulungu como pagamento de uma promessa. Por conta dessa promessa a comunidade do Sonhem já faz
parte da geografia do Jiro do Reis de São Sebastião do Mulungu.
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A expressão trabalhar de macaco para a população da região da pesquisa significa trabalhar de
enxada o dia inteiro nas lavouras dos donos de terra para comprar o pão de cada dia – a comida. Vender
um dia de trabalho, em condições precárias, nas atividades de agropecuária da região era bastante comum
na segunda metade do século XX na região da Chapada Diamantina/BA como forma de sobrevivência de
muitas famílias.

Antônio de limpadora. Registada, né? E depois quando eu evia do
serviço evia um mininu de bicicreta e me atrupelô, de bicicleta me
atropelô, ó que essa perna aí ó, só desse lado aqui levou treze ponto,
ó44!
Eu fiquei na caxa45, fiquei 25 dia na caxa, tudo isso eu sofri, minha
fia! E depois que sufri, esses anos que eu fiquei, minhas menina,
Clara mais Niza tava estudano, lá mermo ni Sum Paulo, né, (pausa) e
mãe quando adoeceu não tinha quem tratasse, quem zelasse dela.
(pausa) Mas não arrependi não, fia. Tirei minhas menina da escola e
vim pa mim tratá de mãe. E ele dissimpe que me cumpanhô. Foi
assim, viu?

No decorrer da sua narrativa, Dona Jaci apresenta suas tentativas para ‘fugir ou
sair’ desta situação de violência, uma delas é quando resolve deixar a comunidade do
Sonhem para morar e trabalhar em São Paulo. Contudo, seu marido aproveita o
momento em que ela manda buscar suas duas filhas que ficaram em companhia de sua
mãe e resolve acompanhá-las. Nesta nova fase de vida, Dona Jaci continua sofrendo os
maus-tratos do marido, quando afirma que lá, ou seja, em São Paulo ele era muito
violento e a maltratava ‘ainda mais’. Por fim, Dona Jaci nos revela que ainda esta viva
por um ‘milagre’, uma vez que seu companheiro até pensou em matá-la, mas com a
intersecção de São Sebastião foi salva, pois em um sonho ele ouve uma voz pedindo
que não fizesse isso, livrando-a da morte. A partir deste episódio ela reafirma a
promessa ao Santo e, sobretudo, confia em seu poder não somente por tê-la livrado da
morte, mas de acabar com o seu sofrimento, quando afirma:
Um dia ele pegou a espingarda pra me matá. Só não me matô porque,
ele mermo falou com a boca dele, só não me matô por causo que
chegô uma vozes nele falô com ele que não matasse não. Ele já tava
colocado, já tava com o gatilho na espingarda pra me matá. Foi
assim. E ele me deu um murro ni minha cabeça que eu caí morta,
fiquei não sei quantas hora sem falá nada. E aí assim agora eu foi
assim, foi assim... Depois que eu vim praqui eu descansei, mas eu
daqui e ele de lá ainda, ainda me atanazava!

Quando consegue se separar do companheiro, passando a morar na casa dos
seus pais, onde mora até hoje, começa a oferecer uma mesa – almoço ao grupo de Reis
do Mulungu para saudar a promessa feita a São Sebastião. E, segundo ela continuará
com este compromisso enquanto vida tiver, pois mesmo com uma história marcada por
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muito sofrimento ela consegue superar todas as dificuldades através de sua persistência,
coragem e fé em São Sebastião Santo. Dona Jaci traz essa memória inscrita na tessitura
de sua fala:
Foi danu, foi danu, foi danu, foi danu... um dia eu fui em Sebara tirar
meu dinheiro, ocê sabe que lá tem uma feira, num tem! Que desce
assim num corredor. Ia eu e mais três amiga: Dalina, eu e Zulmerina,
essa daí já morreu Zumerina. Zumerina na frente, Dalina atrás de
mim e eu no mei. Quando elas passô ele chamou: “Ô dona, vem
aqui!”, um homem que eu nunca nem tinha visto. “Ô dona, eu vou lhe
falá uma coisa! Ocê só ta viva pruque seu anjo da guarda é muito
forte. Se não océ já tinha morrido.” Bem assim. Eu falei: “Ô moço,
quem te contô isso. Não, eu que tô veno! Eu que tô veno!”. Apois, né
mentira sua não, é com toda certeza. E eu peguei cum São Sebastião,
minha fia. A primeira mesada que dei eles foi lá, foi lá, a primeira
mesada que eu dei foi lá. Eu tava tão boa... que eu peguei com São
Sebastião, se ele me tirasse desse sufrimento, que todo ano eu dava
mesada pra ele. E aí eu já tava aposentada, mas a minha
aposentadoria não saía! ‘Nésio me aposentô, não saía! A das ôta tudo
saía e a minha ficô. Aí eu falei: “Ô Nésio, sabe duma, eu vô pra Som
Paulo!”. Porque essa aposentadoria minha não vai saí não, porque
dos tempo não muda, as das ôta tudo sai e a minha não. E Nésio:
“Não senhora, a senhora não vai pra Som Paulo, você vai ficá porque
vai saí!”. Apois, minha fia, só foi eu mudar praqui pra casa de pai, a
aposentadoria saiu. Só foi saí de lá de junto dele, a aposentadoria
saiu. Foi assim, viu. E eu tava tão boa esse tempo, que eu dei a
premera mesa do reisero, eu não tinha farinha, eu não tinha fejão, eu
não tinha lenha pra cozinhá pru reisero. A premera mesa dada foi
com carne de cabeça, não sei se já ouviu falar [...]
E daí pra cá, minha fia, depois que eu mudei pra aqui, fui dando mesa
pra São Sebastião, aí eu fui mioranu, fui levantanu, fui levantanu,
minhas fia foi pra Som Paulo, ficô Neinha, a caçula ficô aqui mais
eu, ela ainda morô aqui mais eu. E ela falou “Ô mainha eu vô pra
Som Paulo dá uma passiada, mais torno vim”, mais não vêi. Aí lá ela
casô. Mas não deu mais o marido. Mais só os três fi que ela tem, e
hoje tá ajudanu ela, é mermo que ela pegá marido outra vez. E fiquei
assim, nessa pinitença com esse ôme, fiquei minha fia, fiquei, fiquei,
fiquei... Mas Deus me ajudô, que Deus foi me levantanu, foi me
levantanu, foi me levantanu até Deus me ajudô que eu tô vivenu,
Graças a Deus! Mais eu suri46!!!!

Enquanto o passado de Dona Jaci narrado na multiplicidade de memórias,
inscritas ou não no seu corpo, conferia-lhe marcas físicas e psicológicas capazes de
fechar-lhe as portas de uma nova vida, ela nos surpreende com a capacidade de
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recomeço através da fé depositada na religião católica e no seu santo de devoção.
Assim, para ela falar de um ‘fragmento’ da vida deixada no passado é trazer, de modo
surpreendente, as lembranças de um tempo difícil de sua trajetória a qual emoldurava a
existência de sua família que foi superada e, talvez por isso, tenha lançado mão da sua
condição de católica, temente a Deus e, sobretudo, a fé em São Sebastião para poder
rememorar aquele tempo, afirmando que superou quando diz: mas Deus me ajudô, que
Deus foi me levantanu, foi me levantanu, foi me levantanu até Deus me ajudô que eu tô vivenu,
Graças a Deus!

Trago, também, a promessa feita por Firmina quando pede a São Sebastião que
ajude a sair de São Paulo e retornar para sua comunidade – o Mulungu. Caso seu pedido
fosse concedido, se comprometeria em bater o bumba47 por uma noite e um dia inteiro.
No seu relato afirma que no ano seguinte, no mês de dezembro, estava em casa. Como
pagamento da promessa toca o instrumento por um dia e uma noite da comunidade do
Sonhem. Sobre seu feito, diz: peguei o bumba cinco horas da tarde e só larguei no outo
dia quando terminou de cantar todas as casas foi duro, mas com a força e a graça de
São Sebastião consegui ir até o final.
Por fim, Esmeraldina, conhecida como Dina, moradora da Cutia, pede a São
Sebastião que a ajude com a sua aposentadoria, pois o processo estava parado há muito
tempo, sem previsão de quando seria resolvido – julgado pelo juiz da Comarca de Piatã.
Sem nenhuma previsão de quando teria seu processo solucionado, faz um pedido a São
Sebastião que interceda por ela. De acordo com seu relato, no ano de 2014, na visita do
grupo de Reis do Mulungu em sua comunidade recebeu o comunicado de que seu
benefício havia saído, inclusive, os atrasados. Como pagamento ao Santo inicia-se no
ano de 2015, sua devoção em ofertar uma mesa – almoço ao Grupo de Reis de São
Sebastião do Mulungu, e os foliões que acompanham a cantoria.
Constatei que as promessas são pagas sempre com alimentos doados para a festa
e, na grande maioria, com uma mesa ofertada ao Reis do Mulungu. Contudo, na
promessa feita por Firmina há uma diferença na forma de pagamento, pois ela se
compromete em tocar um instrumento pesado, sendo de difícil manuseio para uma
mulher, exigindo dela um sacrifício, pois tocar o bumba48 é necessário força e vigor
físico, por isso, ele é, quase sempre, tocado por homens.
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Instrumento utilizado pelo grupo de Reis do Mulungu que, preferencialmente, deve ser conduzido por
um homem. Hoje este instrumento é, na maioria das vezes, tocado por mulheres do grupo.
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Há ainda vários outros relatos de pessoas doentes e “de cama 49” que logo ficam
curados, mulher grávida que tem o parto sem complicações logo depois da passagem do
Reis do Mulungu em suas casas e, ainda, muitas reiseiras que saram das dores nas
pernas e articulações quando começam a fazer o Jiro. Todas essas ocorrências de alívio
das dores, resolução dos seus problemas (domésticos e financeiros) são atribuídos à
força e o poder de São Sebastião Santo. Esta relação de fé e dependência aos poderes do
Santo fica evidente na fala de Dona Maria quando ela diz que:
Tudo que eu peço a ele, ele me dá. É tudo o que eu peço a ele, é
saúde, é a dívida: “Ô São Sebastião eu tô deveno me da um mei pá
pagá” ele me da, ele me da de tudo, me da saúde. Tem hora eu aqui
dento de casa eu só como uma vez no dia. Cê vê aí eu sai no Reis em
tudo quanto chega eu como, é fartura, é café onde tivé as coisa eu tô
comeno e chego são. Um dia eu mai Augusta saiu com ele, quando
Siozin foi festero, chegô nois toda as dua adoeceu, doeceu que ficou
quinze dia doente de cama aí as menina foi cantá o Reis lá no
Carrapicho, onde é que nois foi, aí vei buscá nois, ai as menina disse
“cês não aguenta ir que cês não comeu nada” foi mermo de falá
assim, acho que foi o Santo mermo que falô assim “não, elas dua vai
ficá são com a furtaleza de Deus” Nois entrô nesse Reis, ói, não
dueço não, dentro de casa eu dueço, no Reis não, no Reis não tem
nada eu nem infado, é o maior... prace quando eu saio assim parece
que o coração já vai assim logo aberto, é o maio prazê que eu tem é
desse Reis, dessa festa de São Sebastião. É o maio prazê que eu tem, é
esse ai50.

Todas essas lembranças, afloradas de diferentes maneiras, convergem para a
confiança, amor e dependência aos poderes sobrenaturais do Santo. São exatamente
esses sentimentos despertados nos devotos e foliões que mantem o ‘contrato’ de favores
e lealdade, pois antes mesmo de terem um pedido atendido, já fazem uma nova
promessa. Há, portanto, um sistema de reciprocidade e, por isso, os favores concedidos
pelo Santo são retribuídos em forma de oferta ou nas obrigações relacionadas à Festa ou
ao Jiro em louvor e homenagem a São Sebastião.
Dessa forma, a festa não está dissociada dos acontecimentos sociais, ela ocorre
no tempo e no espaço, permitindo que a dimensão sagrada atribuída a ela permeie
ambas as dimensões. Na comunidade do Mulungu, como nas localidades rurais
homens. Contudo, a população masculina jovem não fixa moradia na comunidade por conta da escassez
de trabalho nas cidades do entorno e, também, pela falta de uma melhor formação profissional. Diante
disso, muitos desses jovens, desde muito cedo, têm como meta/objetivo morar e trabalhar em São Paulo.
Daí, é notório a ausência da população masculina adulta na comunidade e, consequentemente, no Jiro por
conta desta saída maciça para a capital paulista, pois e lá que eles vislumbram uma profissão e, assim,
seguir uma carreira no mercado de trabalho.
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pertencentes ao município de Boninal e demais cidades do seu entorno, as práticas do
catolicismo popular, ainda dão ritmo e formato ao tempo dos lugares, assim como
promovem usos e apropriações diversas do espaço público rural. Por isso, a incursão
pelo sagrado nesse universo festivo é composta por uma intensa multiplicidade de
práticas e de sentidos. Mesmo que todas essas manifestações compartilhem sinais
festivos comuns, as variações são muitas e as combinações são infindas e inesperadas,
pois correspondem a demandas, a necessidades e a anseios muito específicos
(LEONEL, 2010).
Diante desta afirmação observa-se que cumprir a promessas é fundamental para
manter-se em dias com o Santo; não quebrar a tradição do tempo dos mais velhos, bem
como oportunizar aqueles devotos que, por algum motivo, também pediram ajuda a São
Sebastião e alcançaram a graça cumpram com a obrigação – ofertar aos devotos,
reiseiras e convidados uma mesa de comida, café ou quantia em dinheiro, colaborando
com a realização da festa. Observa-se, ainda, que algumas promessas são pagas e/ou
cumpridas todos os anos do Jiro, isso porque quando a promessa foi feita houve um
compromisso do morador e devoto em homenagear o Santo enquanto vivo for,
recebendo anualmente o Reis de São Sebastião em sua casa.
2.3 – Em nome de São Sebastião Santo: o catolicismo popular e a sustentação de
um jeito simples de ser católicos

Essa prática de cultuar os santos, traço marcante do catolicismo popular, sempre
simbolizou o dinamismo da religiosidade brasileira, principalmente de caráter leigo, seja
num pequeno oratório familiar, nas imagens fixadas nas paredes das casas e até os mais
famosos santuários (STIEL, 2001). Os santos, portanto, têm um lugar de destaque no
cotidiano de muitos brasileiros, caracterizando o catolicismo ‘popular’ e rural como um
catolicismo de “muita reza e pouca missa, muito santo e pouco padre” (TEIXEIRA,
2005). Há, portanto, uma forte presença de um catolicismo ‘santorial’ marcado pelo
movimento de trocas simbólicas entre os devotos e os santos para quem se faz a
promessa, dedica-se uma oração, uma festa e a romaria.
Na comunidade do Mulungu e região circunvizinha, além do culto aos santos de
devoção, especialmente para São Sebastião, por ser considerado milagreiro e o protetor
de uma comunidade e de muitas famílias há, também, a figura e atuação do/a

rezador/rezadeira e do/a benzedor/benzedeira, cuja função é aproximar devotos e santos
através das ‘consultas’ e rezas individuais e/ou coletivas nos seus centros em dias e
horários destinados para o atendimento ao público. É importante destacar que esses
sujeitos portadores de um ‘saber simbólico’ não frequentaram ‘escola’, ou seja, detêm
um conhecimento não institucionalizado, por isso, ‘o saber’ das rezas, dos cânticos e
das orações são transmitidos e memorizados pela tradição oral. Segundo Zaluar:
Ao contrário do padre, porém, rezadores e benzedores não têm
“formação” de estudo – seu saber é um saber derivado do padre,
sempre referido a ele, e é transmitido por tradição. São rezas ouvidas e
memorizadas que constituem esse saber. Tanto para os rezadores
quanto para benzedores, o conhecimento das palavras certas e de sua
ordem correta é fundamental. O que diferencia é o contexto em que
utilizam a reza e as funções a ela atribuídas. (ZALUAR, 1983, p.113).

Nesse sentido, o conhecimento nasce da interação entre os sujeitos e destes com
o mundo que o rodeia, pois para aprender ou ensinar as rezas, orações, cânticos e outros
rituais festivos e católicos, segue-se os padrões típicos da reprodução popular do saber,
ou seja, oralmente, por imitação direta e sem a organização de situações formais e
eruditas do ensino e aprendizagem. Podemos constatar esta forma de aprender a fazer
fazendo, por imitação nos trechos selecionados das entrevistas de Licinha e Dona
Teodora, reiseiras e rezadeiras da região, pois quando pergunto como aprenderam a
rezar elas afirmam que além do interesse e da vontade foi ouvindo e acompanhando os
mais velhos – pai, sogro, avô, tios e conhecidos nas ocasiões das rezas e orações.
Segundo Licinha ela aprendeu a rezar o Santo Ofício com o sogro no período
que morava com a família do seu marido e lá participava das atividades religiosas da
casa.
Eu aprendi a rezá com o meu sogro. Meu sogro, eu casei e mudei lá
pra casa do meu sogro e todo ano, toda sexta-fera ele rezava o Fiçu
da Mãe de Deus, aí agora eu casei fiquei lá e aprendi a rezá e o mais
eu fui esfoçanu pela minha cabeça porque eu tinha vontade de prendê
e eu fui esforçanu pela minha cabeça e com o livro e prendi.

Já as rezas para benzer as pessoas de cobreiro, mau de olhado dentro outras
aprendeu com seu pai quando afirma:

Benzo de oiado, de oiado eu benzo. Se a pessoa tá botanu sangue pelo
nariz ou quarquê coisa eu também rezo de sangue e também rezo de
cobrero se uma largatixa passá na gente e fazê aquele cobrero eu
rezo. Essa daí eu aprendi com o meu pai, aprendi com meu pai.

Já Dona Teodora relata que aprendeu a rezar o Santo Ofício, o Terço, Maria
Valei-me, Maria Mãe de Graça nos momentos de oração no altar de sua família, já a
Estação e outros cânticos católicos foi acompanhando seu pai durante o ritual de
encenação da Morte e Paixão de Cristo, no período da Semana Santa, vejamos o que nos
diz:
[...] toda hora que meu pai ia rezá eu acumpaiava ele, não só ia por
causa dele mai eu não tinha estudo, não tinha era nada, mas quando
chegô a ponto de que depois... eu estudei um poco não aprendi quase
nada não mai o pouquinho que eu aprendi quando ele faleceu aí a
gente falô “agora vai acabá de rezá as Estação porque não tem quem
reze, aí eu peguei o livro e falei “eu vou experimentá, porque se eu
consegui não vai pará, se eu consegui eu vou continuá a rezá a Via
Sacra” então eu peguei no livro com o coração muito pesaroso que
ele faleceu logo mesmo no início da Paixão, ele faleceu no meis de
maço e no meis de abril era a Paixão. Eu falei “Meu Deus, mas será
que o meu coração vai aguentá eu lê essa Via Sacra? Eu vou
experimentá”. Pedi para o Divino Espirito Santo para me dá um
conforto, me dá uma sabedoria, me ensiná, me orientá e me dá tudo
que ele vesse que era o devê d’eu fazê. Ai eu peguei o livro e falei
“vou consegui” e peguei o livro e consegui mermo. Aí tinha palavra
que quando eu oiava assim, pra mim falá eu já falava elas de có
porque eu fui criada assistinu, participanu e muitas palavra que nesse
livrinho que Marcelo tá lenu aí, muita palavras nas Estação eu já
tinha de có.

Nesses espaços não institucionalizados do saber51, especialmente no contexto
religioso, onde a aprendizagem acontece na interação dos sujeitos entre si, a tradição
oral é um importante instrumento de preservação, transmissão e aquisição do
conhecimento o qual é apreendido através da educação informal, onde todos ensinam e
aprendem no cotidiano da comunidade. De acordo com o pensamento de Gohn (1999) a
educação informal decorre de processos espontâneos ou naturais, ainda que seja
carregada de valores e representações, como é o caso da educação familiar (p.100).
Trata-se, portanto, de um ‘aprender espontâneo’ através das práticas religiosas; da
história, da forma de organização social e cultural dos sujeitos; da ocupação do espaço
físico e de suas casas. Ainda de acordo com os estudos feitos por Zaluar, as atividades
desempenhadas pelas rezadeiras, benzedeiras, padres e beatos são diferenciadas e/ou
legitimadas pelo ‘lugar’ de formação, pois
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Reconhecemos que além da escola os sabres e conhecimentos são, também, produzidos no contexto da
vida social. Nesta perspectiva, esses sabres e conhecimentos não estão estritamente ligados às estruturas
conceituais e epistemológicas das instituições que regulamentam o conhecimento na sociedade ocidental
e capitalista. Assim, um olhar crítico dos sabres e conhecimentos populares enriquece o campo da
reflexão pedagógica e educativa.

a vida social, segundo a representam os agentes, é marcada por certas
passagens. Para entrar-se ou sair-se dela ou mudar de um status para
outro dentro dela, é preciso passar por um ritual. Esses rituais de
passagem constituem a área de competência indiscutida do padre. É o
seu saber – as rezas, o uso dos santos óleos e de outros símbolos
católicos – que legitima essas passagens fundamentais no ciclo da vida
de qualquer ser social. Por referência a esse saber do padre, aparecem
outros “funcionários” – os rezadores e benzedores que podem
substituí-lo nesses momentos imprevisíveis, incontrolados dentro da
esfera social. (ZALUAR, 1983, p.112)

A partir das fotografias selecionadas abaixo e, sobretudo, das experiências
vivenciadas no campo, foi possível perceber que a função do rezador/rezadeira e o
benzedor/benzedeira é ajudar os indivíduos a suportar as dificuldades do dia a dia e,
principalmente, auxiliar na prevenção e ‘cura’ de algumas doenças físicas ou espirituais
através das rezas, chás, banhos, penitências, dentre outras. Pessoa (2005) descreve as
atividades dessas pessoas como uma prática ritual que é essencialmente religiosa e
também essencialmente solidária (PESSOA, 2005, p. 71). Observemos as imagens:

Figura 09. Altar da casa de Dona Lena na comunidade da Palmeirinha. Momento em que a benzedeira
distribui água benta para as reiseiras, pedindo proteção e saúde na visita do Jiro do Reis de São Sebastião.
Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2015

Para Pessoa (2005) falar de benzedor e de benzedeira é falar de um tipo social
de grande significação no meio do povo. Quase sempre essa significação não supõe
distinção de poder aquisitivo ou de lugar de moradia – rural e urbana (p. 70-71). Sobre
a importância do benzedor/benzedeira para a nossa sociedade, Oliveira (1999)
esclarece:
[...] significa penetrar na essência da nossa cultura. Significa penetrar
nas diferentes formas de organização da experiência coletiva de vida
em nossa sociedade. Significa ainda entender de que modo alguns

conteúdos religiosos, sobretudo os do catolicismo popular, permeiam
as relações entre as pessoas (OLIVEIRA, 1999, p.8-9).

Este lugar ocupado pelo benzedor/benzedeira é mediado entre santos e homens e
é legitimado pelos moradores das mais diversas localidades quando se valem dos
‘poderes sobrenaturais’ dessas pessoas para pedir a bênção. Segundo Oliveira (1999), a
bênção é então um instrumento pelo qual homens produzem serviços e símbolos de
solidariedade para si e para os sujeitos da classe social da qual fazem parte. E, na
maioria das vezes, eles produzem bênçãos através da religião a que pertencem (p.9).
Diante da importância mítica religiosa que um/a benzedor/benzedeira ocupa
numa dada localidade, há um zelo e credibilidade em torno da sua moral e conduta
religiosa, por isso, Pessoa (2005) afirma que a benzeção não é uma construção
individual, mas, sim, uma construção do imaginário coletivo. Uma mulher não se
anuncia benzedeira, ela é chamada de benzedeira pelas outras pessoas (p. 71). Por fim,
esta legitimidade do lugar de benzedor/benzedeira por um indivíduo constitui-se no
decorrer de sua vida. Conforme Oliveira (1999) o processo de produção e de
legitimação do seu ofício leva anos. Ele é um saber de práticas rituais, levado adiante
por pessoas que possuem algum tipo de legitimidade na comunidade (p.71). Pedir
proteção ao Santo de devoção e pedir a bênção ou uma ‘caridade’ como é denominada
uma consulta ao benzedor/benzedeira faz parte do cotidiano de muitos moradores das
comunidades negras rurais localizadas no espaço da pesquisa. Nas visitas do Reis do
Mulungu às ‘casas de orações’ é comum o benzedor/benzedeira abençoar o grupo
pedindo proteção durante a jornada do Jiro, como também oferece ‘agua benta’,
simbolizando o ‘poder da cura’ através da fé e devoção aos Santos e aos saberes
advindo dessas pessoas.
Desse modo, o saber atribuído aos mediadores humanos é validado com o
auxílio dos santos, pois eles são a fonte do poder de curar as mazelas cotidianas através
das rezas, orações e outros símbolos católicos. Desse modo, a comunidade se reúne para
agradecer a intersecção dos santos, especialmente, os eleitos como símbolo de
identidade local através das festas em seu louvor, estabelecendo o vínculo com o
sagrado. Além disso, existe a preocupação em manter uma condição de ‘bom devoto’,
ou seja, aquele que tanto sabe pedir quanto sabe agradecer, participando das atividades
referentes à comemoração ao dia do Santo, fazendo-se presente na romaria, na missa e
procissão. Carlos Brandão refere-se a esse movimento de trocas simbólicas como uma

relação de trocas de serviços preferenciais com um santo, cujos atributos o obrigam a
socorrer os humanos, sob pena de prejudicar sua “biografia” (BRANDÃO, 1986, p.
192-193). Para Oliveira (1976) o santo é o elemento central do catolicismo popular –
em torno da imagem dele é que se organiza o culto, as preces, as orações e os pedidos.
Assim, quando um devoto está diante de uma imagem esta passa a ter, naquele
momento, vida e poder. Esta relação de cumplicidade entre devoto e santo é construída
a partir da maneira de viver e exprimir sua fé, pois no decorrer das orações faz um relato
das suas práticas cotidianas, quando, ao mesmo tempo, pede a intersecção do santo na
resolução dos mais diversos problemas.

Figura 10. Momento individual de oração quando Licinha, reiseira e devota de São Sebastião, pede
proteção e saúde aos Santos. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

Esse movimento de ‘troca’ entre pessoas e santos coloca o sujeito em ação e em
relação com as demais pessoas, pois é na prática que o povo descobre a capacidade de
criar e recriar o sentido religioso a partir de suas angústias, dores, alegrias e, sobretudo,
das experiências vivenciadas do cotidiano. Este catolicismo plural, popular e rural
vivenciado pelos sujeitos no espaço da pesquisa é composto pela devoção aos santos,
bem como na forma ativa encontrada pela população para exercer um continuo processo
de evangelização através de um calendário religioso marcado pelos dias e
comemorações aos principais santos da Igreja. Dias esses que são comemorados e
guardados com muita fé, orações, encontros das pessoas nos altares para as rezas de
ladainhas e terços.
Essas práticas muito efetivas nos espaços rurais e interioranos, onde o povo
cotidianamente evangeliza a si próprio, isto é, ‘longe/fora’ do espaço do catolicismo
oficial foi, por várias vezes, considerada como inferior, perseguida e adversária das

práticas da liturgia oficial. Para Weber essa tensão faz-se presente quando afirma que
peregrinações, procissões e festas de santos não raras vezes foram controladas,
proibidas ou apenas toleradas contra a vontade, por parte da hierarquia religiosa
(WEBER, 2002, p. 147). Esta espécie de ‘tolerância’ do catolicismo oficial na festa de
santo é observada na comunidade do Mulungu quando o representante da Igreja se faz
presente na localidade em dias específicos, como por exemplo, em 20 de janeiro: dia de
São Sebastião para a celebração da missa em louvor ao Santo, conduzir a procissão e
‘legitimar’ a comissão de festeiro para o ano seguinte.
É importante destacar que o Mulungu mobiliza-se nos meses de dezembro e
janeiro em torno das celebrações a Santo Reis e a São Sebastião, iniciando o Jiro em
cumprimento das promessas feitas aos Santos. Neste período há, cotidianamente, nas
localidades cantadores de Reis quer seja o Reis do Mulungu ou outros grupos, cantando
e saudando o nascimento do Menino Jesus, louvando os santos de suas devoções (São
Sebastião, Santo Reis, Nossa Senhora Aparecida, Bom Jesus da Lapa, São Cosme e São
Damião, Santa Luzia, A Sagrada Família, dentre outros), levando bênção às casas dos
devotos ou possibilitando que um morador ‘pague’ uma promessa.
Sabe-se, também, que celebrar o dia 06 de janeiro – dia de Santo Reis na
comunidade pesquisada e no seu entorno, configura-se uma ‘celebração católica’ não
reconhecida pelo catolicismo oficial, pois Santo Reis não é considerado santo, mártir,
por isso, a ausência da Igreja nesses momentos festivos os quais são de grande
importância para esses moradores. Festejar Santo Reis através do Jiro, da tradicional
mesa para os cantadores de um determinado grupo e seus familiares, bem como
participar da festa dançante onde a população das demais localidades se faz presente,
não somente, para se divertir, mas, principalmente, para presenciar a ‘chegada’ dos
reiseiros/reiseiras, cujo objetivo fundante é assegurar uma cultura interiorana e local a
qual gera saberes e celebrações ancestrais, reestabelece as redes de solidariedade entre
os sujeitos, reforçando uma marca da identidade rural e católica dos moradores desta
região da Chapada Diamantina.

Por isso, no dia 06 de janeiro muitas comunidades negras rurais celebram Santo
Reis com rezas, queima de fogos, comidas, bebidas e festas dançantes sem a
participação/presença da Igreja, marcando uma identidade católica rural dessas
comunidades, bem como um patrimônio cultual ainda não reconhecido pelos órgãos
governamentais através dos diversos grupos de Reis que nos meses de dezembro e

janeiro realizam o Jiro de peregrinação para pagar uma promessa ou simplesmente
festejar o nascimento do Menino Jesus. É importante destacar que nunca existiu uma
polaridade constante entre essas formas de manifestação do fenômeno religioso, porque
religião popular e religião oficial articulam-se permanentemente num constante
processo dialético. Na concepção de Zaluar:
[...] a interação entre essas duas tradições não é simplesmente parte de
um processo adaptativo contínuo. Ela não se faz sem conflitos,
conforme demonstram as diversas reações às tentativas da Igreja
Católica de modificar as festas de santo, nem tem mecânica própria
que permita estuda-la independentemente de outras transformações
sociais ocorridas (ZALUAR, 1983, p.121).

Neste sentido, a religião popular com suas devoções de caráter devocional e
emocional, fortemente, voltada para a vida aqui na terra produz ações humanas
concretas que revelam uma realidade social, econômica e cultural, nem sempre
verificável dentro da Instituição Católica. Essas práticas e manifestações vivenciadas no
cotidiano das populações rurais e interioranas podem ser entendidas como uma forma de
‘resistência’ e/ou negociação oriundas das classes pobres e marginalizadas diante das
contínuas tentativas de imposição cultural e ideológica do catolicismo oficial.
É por isto que para compreender a construção de santidade, faz-se necessário,
primeiramente, compreender o conceito de religião popular a partir dos estudos de
Parker (1995), pois o referido autor justifica a escolha de utilizar a expressão ‘religião
popular’ ao invés de religiosidade por considerar o primeiro termo como um conceito
mais adequado para tratar cientificamente das expressões religiosas e culturais do povo
latino-americano. Segundo ele:
As religiões populares são manifestações coletivas que exprimem a
seu modo, de forma particular e espontânea, as necessidades, as
angústias, as esperanças e os anseios que não encontram resposta
adequada na religião oficial ou nas expressões religiosas das elites e
das classes dominantes (PARKER, 1995, p. 55-6).

Esta maneira particular e espontânea de viver as necessidades e angústias da
vida cotidiana, tendo como suporte a intersecção dos santos nas resoluções dos mais
diversos problemas fica evidente na relação muito forte e intensa da comunidade do
Mulungu e seu entorno com São Sebastião e Santo Reis, pois para os devotos, reiseiras
e foliões os santos atendem aos seus apelos/pedidos ajudando-os no ciclo natural da
vida, por isso, esses santos devem ser celebrados e festejados todos os anos. Esse
catolicismo popular tem como característica principal a devoção aos santos, dos quais se
espera proteção para superar dificuldades e resolver os problemas cotidianos.

No tocante ao Reis de São Sebastião do Mulungu este ‘Jira’ em torno das
promessas feitas aos Santos52 em épocas e propósitos específicos, contudo, passa a ser
um evento festivo incorporado ao calendário católico da comunidade, pois celebrar
Santo Reis e São Sebastião no Mulungu traduz o respeito à memória ancestral do lugar.
Vale salientar que fazer o Jiro em torno do ‘compromisso’ e devoção a um santo
reconhecido pela Igreja diferencia o grupo de Reis de São Sebastião do Mulungu. Por
isso, no dia 20 de janeiro – dia de São Sebastião a presença do pároco do município de
Boninal ou do bispo da Diocese de Livramento de Brumado se faz necessária na
comunidade para as celebrações religiosas em louvor ao Santo. É, também, neste dia
que o grupo entrega a Bandeira do Reis de São Sebastião do Mulungu à sua
comunidade, logo após a missa quando agradece a presença e a receptividade de todas
as localidades visitadas, ressaltando o valor e a importância de se cumprir uma devoção
herdada desde os tempos dos mais velhos, bem como a ajuda de todos os moradores e
devotos para a realização da festa do Santo guardião da comunidade.
A partir da análise as imagens abaixo elencadas, podemos observar que a
estrutura de celebração da missa e da procissão é ‘modificada’ pelo grupo de Reis de
São Sebastião do Mulungu quando em posse dos seus instrumentos e na presença dos
moradores, visitantes e do representante do catolicismo oficial entoa cânticos religiosos
em homenagem Santo Reis e São Sebastião no interior da Igreja, simbolizando a
conclusão do ciclo de pedição, o ‘cumprimento’ das promessas e a celebração do
nascimento do Menino Jesus.

Figura 11. Momento em que o grupo de Reis do Mulungu entoa cânticos religiosos em louvor a São
Sebastião no espaço interno da Igreja, acompanhando a procissão em agradecimento aos Santos por mais
um Jiro e uma Festa. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015.
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Promessa feita a Santo Reis na década de 1930, período da grande seca e a São Sebastião na década de
1970 quando ocorre o grande surdo de meningite em todo o território brasileiro e na região.

Logo, as comemorações em louvor aos santos católicos, em especial, a São
Sebastião na comunidade do Mulungu têm um significado para os moradores e devotos,
pois estes compreendem a festa e as celebrações a partir das redes de solidariedade
pautadas na subjetividade, ancestralidade (pertencimento e identidade do lugar). Tratase, portanto, de uma herança cultural transmitida aos participantes através dos saberes
tradicionais, não institucionalizados passados de geração a geração pelo prazer em
fazer, bem como cumprir uma promessa, por isso, essas práticas não são reconhecidas
pelo catolicismo oficial, apenas ‘toleradas’. Já a Igreja, representada pelo padre ou pelo
bispo, vê a celebração ao Santo do ‘lugar’ de um saber institucionalizado e, por isso,
mantém certa distância ou desconhece o motivo/propósito das comemorações para os
moradores da referida comunidade.
Assim, a presença do padre e/ou do bispo, no dia de São Sebastião cumpre o
ritual católico de rezar a missa e acompanhar a procissão, mantendo certo
‘distanciamento’ entre comunidade e Igreja, pois no seu discurso e diálogo com os
moradores e visitantes celebra e enaltece um santo que em vida foi um mártir e
guerreiro. O relato da vida de São Sebastião através da narrativa de cunho moralreligiosa corrobora com as lições de fé e persistência, cujo propósito destina-se a
idealização da virtude e santidade do mártir onde todo sofrimento em nome do Senhor
se reverterá em benefícios para um crente convicto de sua fé. De acordo com Salomão
(2012), Sebastião recebeu adjetivos generosos, conferindo-lhe atributos reservados aos
mais destacados mártires da fé. Tais atributos encontraram uma calorosa acolhida
entre os fiéis, tornando-o um santo de grande popularidade (59).
Diante da importância e da popularidade atribuída a São Sebastião pela sua
condição de guerreiro e protetor dos cristãos, Salomão (2012) esclarece:
Na lista de santos, S. Sebastião ocupa posição de destaque. Basta
digitar o nome do mártir nos sites de busca disponíveis na Rede
Mundial de Computadores (World Wide Web) para confirmar essa
afirmação. No tocante à cultura popular, inúmeras festividades louvam
o santo a 20 de janeiro, havendo também aquelas que adequaram à
data do calendário litúrgico ao mês mais oportuno às necessidades de
cada comunidade. Importa festejar, contar com os favores do santo.
Na atualidade, ultrapassam 350 o número das paróquias brasileiras
que invocam a proteção do padroeiro S. Sebastião. Ele é o protetor do
Rio de Janeiro, pois consta ter assegurado à vitória das forças
portuguesas no combate contra franceses e tamoios. Inúmeras são as
novenas biográficas dedicadas ao santo, textos que o apresentam de
uma forma muito particular. Ele é invocado para proteger contra as
guerras, as epidemias e a peste. Comunidades agrícolas o louvam e

pedem proteção para as colheitas, razão pela qual a população das
áreas rurais o festejam com especial atenção (SALOMÃO, 2012, p.
61-62).

Na atualidade, o Santo é evocado para deter as guerras e proteger as pessoas da
fome e das epidemias. Daí a importância que São Sebastião tem para uma região que
convive cotidianamente com a falta de chuva e, consequentemente, a escassez de
alimento. Além disso, a população se vale do poder do Santo para buscar a ‘cura’ de
doenças, uma vez que o acesso ao sistema público de saúde é deficitário na região. São
vários os pedidos e evocações feitas aos santos, como bem salienta Zaluar:
Os santos católicos são, assim, os santos de ordem social: são os
santos da doença legitimada e da cura legitimada. São os santos que
representam as diversas redes, categorias ou grupos de pessoas
organizadas na vida cotidiana. São eles que abençoam as passagens
importantes no ciclo de vida dos indivíduos, no ciclo de produção
agrícola. O controle social realizado através do código católico é tanto
maior por incluir, além do controle que é realizado nas redes de
solidariedade acionadas pelas diversas práticas religiosas, o poder do
padre, fruto de seu saber e de sua posição de classe. (ZALUAR, 1983,
p. 114).

Contudo, vale ressaltar que a minha intensão não é apresentar a hagiografia de
São Sebastião, tampouco tematizar o ‘posicionamento’ da Igreja na sua função sócio
religiosa na região, mas, sim, compreender como a hagiografia do Santo narrada pelo
padre e/ou bispo no decorrer da missa foi capturada, apreendida e incorporada à vida
dessas pessoas através da memória oral, servindo como base para uma comunidade e
região do entorno tomar como ícone de um poder divino capaz de resolver quase todos
os problemas enfrentados pelos moradores no seu cotidiano, fazendo uma associação
das dificuldades enfrentadas com as provações e perseguições que São Sebastião sofreu
na condição de humano.
Logo, exaltar a hagiografia de São Sebastião como um homem que em vida foi
exemplo de coragem, persistência e convicção na sua fé católica, no decorrer das
celebrações na comunidade do Mulungu, tem como objetivo fazer com que os devotos
tomem-no como exemplo para continuar firmes na sua condição de católicos. Com isso,
faz-se necessário um mergulho no imaginário cristão, rico em fabulações sobre a vida
dos santos e mártires os quais são apresentados como portadores de um signo que os
destinava a indicar o caminho da salvação, a grandeza e a sabedoria divina. Em nome da

fé, esses personagens teriam suportado as provações mais terríveis e tiveram a dor, a
fome, a humilhação e a morte como companheiras.
De acordo com Salomão (2012), a imagem de São Sebastião trazida pela Igreja
Católica e apresentada aos fiéis no contexto religioso brasileiro está pautada nos molde
das esculturas greco-romanas, pois São Sebastião é apresentado como um jovem forte,
corpo atlético, condizente com a ‘imagem’ de um guerreiro e soldado da guarda real do
imperador romano Diocleciano.
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Figura 12. Imagem de São Sebastião difundida pela Igreja Católica .

Sobre a imagem de São Sebastião difundida pela Igreja Católica, Salomão
(2012) complementa:
A imagética que permeia a representação de Sebastião,
particularmente no Ocidente, tem o mesmo propósito, pois idealiza a
santidade e a virtude. Diversas telas retratam um jovem de corpo
atlético, olhos castanhos ou azuis, cabelos claros e escorridos. O corpo
é belo, leve e proporcional, lembra-nos uma escultura greco-romana.
Não por acaso a imagem que tradicionalmente retrata S. Sebastião
baseia-se em pinturas do período renascentista italiano. Somos
levados a pensar num possível apelo homoerótico. Mas, sobretudo, a
dimensão humana do retrato do martírio de S. Sebastião nos revela
uma expressão facial sublime: o crente que alcança a glória. É um
belo corpo aliado a um belo espírito. Uma imagem que propõe uma
harmoniosa união das dimensões física e espiritual. S. Sebastião é um

53

Disponível em: https://www.google.com.br/imagemdesãosebastição. Acesso em 11/06/2015.

mártir idealizado para fascinar, para atrair, para converter sofrimento
em beleza (SALOMÃO, 2012, p. 91).

Celebrar São Sebastião na e para a comunidade do Mulungu tem um valor
simbólico e religioso que ultrapassa os ensinamentos do catolicismo oficial, pois para os
moradores e devotos festejar o Santo não significa apenas louvar e exaltar suas
qualidades de guerreiro que, na sua condição de ‘humano’, era possuidor de um corpo
atlético, mas, sim, assegurar uma cultura – um legado dos seus ancestrais a partir da
reinvenção do Sagrado, uma vez que São Sebastião, protetor da fome, da peste e da
guerra, faz parte do cotidiano dessas pessoas como o ‘interventor’, conselheiro sempre
solicitado para intervir e ajudar os fiéis em momentos difíceis. Conforme as fotografias
elencadas, a imagem do Santo é personificada nas casas e na vida dos moradores como
o guardião da comunidade, ou seja, o santo guerreiro que defende os cristãos das
perseguições e do sofrimento.

Figura 13. Imagem de São Sebastião apropriada e incorporada aos Santos de devoção pelos devotos e
moradores do Mulungu e região do entorno. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de
2015

Ademais, a narrativa de vida e obra de Sebastião como santo da Igreja Católica,
pertencente a um espaço territorial e cultural eurocêntrico é reelaborada no contexto
religioso da comunidade do Mulungu e região circunvizinha como um Santo protetor
das calamidades e da guerra. Diante do ‘status’ de um Santo milagreiro, sua imagem é
apropriada e georreferenciada pelos moradores e devotos através da memoria oral e
cultural, marcando a identidade de um lugar/território após uma promessa feita e o
‘milagre’ concedido. Atentemos para o registo que segue:

Figura 14. Imagem georreferenciada de São Sebastião enfeitada com sementes da árvore do Mulungu,
marcando a identidade/pertencimento do Santo como o Guardião da comunidade do Mulungu. Fonte:
fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2014.

A apropriação e o georreferenciamento da imagem de São Sebastião pelos
moradores do Mulungu podem ser comprovados a partir da análise da fotografia
selecionada, bem como das narrativas que permeiam o imaginário das pessoas com as
quais tive a oportunidade de conversar, entrevistar e interagir, pois para elas São
Sebastião é, acima de tudo, um guerreiro, como bem relata Dona Maria ele foi um Santo
que levô muita coisa, dos pecadô. Ele levô fome, peste, guerra e mais fortaleceu. Foi
um Santo que lutou muito com a guerra, lutou54.
Diante de um contexto local e regional fortemente castigado por longos períodos
de seca, bem como um sistema público de saúde deficitário, a maioria da população
passa por inúmeras privações, como isso, essas pessoas veem na religião – no poder de
São Sebastião Santo o ‘meio’ para solucionar seus problemas, principalmente na
questão da saúde, fazendo pedidos e promessas ao Santo. Tal poder destinado a São
Sebastião pode ser evidenciado nas figuras 13 e 14 quando os devotos e fiéis se
apropriam da imagem do Santo, colocando-o nos altares e nas paredes das casas como o
guardião e o protetor das famílias. Mesmo dividindo esses espaços com outros santos de
devoção, fotografias de familiares afixadas nas paredes, imagens de padres, papas e
pretos-velhos, São Sebastião Santo tem o seu lugar de referência quando é apresentado
totalmente envolto nas sementes da árvore do mulungu, caracterizando a afirmação do
seu ‘lugar’ de Santo guardião e protetor da comunidade negra rural do Mulungu e no
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seu entorno, através de uma imagem georreferenciada a qual assegura uma tradição
cultural dessa população.
É nesse contexto que as pessoas são reconhecidas não só como sujeitos de suas
próprias histórias, mas também portadoras de saberes tradicional transmitido através das
gerações, cujo objetivo é assegurar a cultura de um povo, de uma região. Brandão
(1985) menciona como membros da religião popular as comunidades de lavradores, os
trabalhadores volantes da agricultura, os posseiros, subempregados e operários.
Segundo o autor, esta é a forma de religião que abarca as benzedeiras, os beatos, os
ermitões, pregadores ambulantes, santos conselheiros, capelães e mestres de grupos
rituais. Na ausência dos sacerdotes oficiais, os líderes religiosos das comunidades rurais
distribuem entre si as obrigações em relação aos cultos e as festas em homenagem aos
santos padroeiros e/ou protetores.
Desta forma, a vivência da solidariedade que se dá através da doação de
alimentos, dos grandes mutirões na organização da festa (ornamentação da igreja, na
matança dos animais, preparação e distribuição da comida) permite que essas pessoas
reafirmem o sentimento de pertença a um grupo o qual caminha com certa liberdade e
autonomia em suas crenças e fé aos santos de devoção. De acordo com Oliveira (1976),
essa é uma religião de grande quantidade de reza, com pouca missa; ou ainda, de forte
emprego da imagética dos santos e de pequena presença do padre. Brandão (1985)
enfatiza que essa forma de religiosidade sofreu perseguição do catolicismo oficial, ao
ser percebido como prática de pessoas incultas, supersticiosas e, ainda, como fenômeno
exótico passível de rápida liquidação.
No entanto, o referido autor assegura que a religiosidade popular permanece até
os dias atuais, como uma auto evangelização do povo que se une em torno dela. Ainda
de acordo com Brandão (1985) esse tipo de religiosidade não provém de uma
‘caipirização’ ingênua ou depravada e, sim, da transformação de um sistema religioso
erudito, doutrinário e sacramental em outro, comunitário e devocional. A religiosidade
popular é, assim, um espaço de coesão social que ocorre fora do espaço
institucionalizado. Corroborando com a mesma posição de Brandão sobre a resistência e
afirmação do catolicismo popular comunitário e devocional nas práticas religiosas da
população pobre e marginalizada pela sociedade, Parker (1995) também vê a religião
popular, nas suas mais diversas manifestações como fonte de vida para a população que
vive à margem da sociedade urbana e moderna, pois essas pessoas têm a possibilidade

de recuperar sua identidade como sujeito social e religioso, nutrindo, assim, a fé e a
esperança.
Assim, o catolicismo popular não deve ser visto simplesmente como uma
contraposição ao catolicismo oficial, mas, sim, como uma manifestação de religiosidade
em que os devotos utilizam elementos característicos do catolicismo oficial para realizar
suas devoções e cultos a santos, muitas vezes, não reconhecidos pela Igreja, bem como
peregrinarem a lugares considerados sagrados pelos fiéis, sem que tenham
reconhecimento da igreja oficial. Para Zaluar (1983), o catolicismo popular deriva tanto
de uma matriz erudita, não totalmente conhecida e absorvida, quanto de uma tradição
coletiva e anônima (p.32). Podemos compreender, portanto, que é no fazer das práticas
religiosas que todos os participantes aprendem e ensinam mutuamente, pois os rituais
comunitários possibilitam a aproximação e vivências da solidariedade cotidianamente
entre os sujeitos. Daí a importância de celebrar Santo Reis e São Sebastião pelos
moradores, reiseiras, devotos e visitantes no Jiro anual do Reis do Mulungu nas visitas
às casas e localidades, cumprindo um compromisso de família/comunidade e, também,
proporcionando uma revitalização dos vínculos afetivos e comunitários.

CAPÍTULO III
ETNOGRAFANDO O JIRO DO REIS DO MULUNGU NOS ESPAÇOS DE
CONVIVÊNCIA

Figura 15. O grupo de Reis do Mulungu iniciando o Jiro anual na comunidade do Caititu. Fonte:
fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

3.1 Nas trilhas do campo

Na minha itinerância do Jiro, ocorrida no mês de janeiro dos anos de 2014 e
2015, percebi a importância da Bandeira que traz a imagem de São Sebastião, enfeitada
com sementes de Mulungu, tem, não somente para as reiseiras, mas para todas as
comunidades, uma vez que no processo de circular nos espaços visitados, imprime-se
enquanto símbolo dominante e essencial às atividades do grupo, pois além de pagar uma
promessa pedem, em nome do Santo, durante as visitas nas casas a esmola/caridade, isto
é, a cooperação dos moradores para a realização dos festejos a São Sebastião, uma vez
que a comunidade do Mulungu, juntamente com o festeiro/a daquele ano não possui
infraestrutura econômica suficiente para arcar com todas as despesas da festa. Por isso,
o ritual do Jiro de pedição, torna-se essencial para a realização do empreendimento
festivo, bem como traz consigo reflexos no plano das ações sociais e rituais, haja vista
que a imagem do Santo representada pela Bandeira personifica São Sebastião não
somente para a população do Mulungu, mas, também, nas vidas dos devotos e foliões.
As imagens, aqui, apresentadas trazem consigo a fé que as pessoas depositam no Santo
quando em posse da Bandeira em suas casas reafirmam o poder de São Sebastião
quando Ele simbolicamente faz o Jiro no interior das casas dos moradores.

Figura 16 – Bandeira do Reis de São Sebastião do Mulungu no seu Jiro anual de pedição e visitas às casas
e comunidades. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2014

Meu interesse em acompanhar todas as etapas da festa, desde o Jiro, a celebração
em louvor ao Santo e a despedida do Reis era/é compreender como são estabelecidos os

vínculos de sociabilidade e solidariedade entre os participantes do Reis, os moradores,
os devotos e o Santo, bem como as redes de significados construídas nos mais diferentes
espaços festivos que, só de ouvir falar, ou para um visitante e/ou pesquisador
“desatento” passam despercebidas. Como bem salienta Souza&Brandão (2012), a
percepção e o compromisso do pesquisador determina, em grande medida, como um
modo de vida de uma dada comunidade e/ou sociedade será traduzida, por isso,
todas estas ações de “chegada” e “estadia” de um pesquisador em uma
determinada comunidade desvendam de que forma um dado local
pode ser caracterizado como uma comunidade tradicional. Observar
os gestos, os comportamentos e as condutas sociais de um povo em
um lugar, revela muito sobre o que eles são e de que forma eles
pensam o mundo (SOUZA&BRANDÃO, 2012, p. 02).

Neste capítulo objetivo como proposta de análise o Jiro do Reis do Mulungu
como um importante arranjo social comunitário capaz de proporcionar a autogestão
da festa em Louvor ao Santo protetor da comunidade – São Sebastião. Neste sentido,
tomo o ritual de pedição, ou seja, o Jiro como principal mecanismo que dinamiza,
gerencia e promove a festa no contexto intra e intercomunidades, apresentando-o
também como uma prática cultural que reestabelece os laços de sociabilidade e
subjetividade entre os moradores, especialmente as reiseiras, e a região do entorno.
Tomarei, portanto, como percurso de escrita às diversas formas de narrativas, isto é,
orais, escritas e iconográficas para descrever e analisar algumas atividades cotidianas
consideradas significativas pelos seus usuários e produzidas no espaço coletivo das
comunidades.
Diante do exposto, parto do pressuposto de que as festas católicas, aqui
estudadas, representam e reforçam os sistemas sociais em uma articulação e
incorporação

tanto

de

elementos

da

modernidade/contemporaneidade

quanto

tradicionais. Neste sentido, a festa, além do caráter religioso, promove de forma
substancial uma reflexão sobre a vida da comunidade, na medida em que garante a troca
de experiências, de bens e símbolos carregados de significados, configurando-se em um
importante evento das comunidades locais, possibilitando o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, bem como contribui para a construção e (re)construção das
identidades locais e regionais.
Vale salientar que a intenção não é fazer uma análise da festa de São Sebastião
em si mesma, mas, sim, compreender como os arranjos sociais comunitários e as
práticas culturais estão imbricados no cenário da festa, bem como as redes de

solidariedade e subjetividades através dos laços de vizinhança e parentesco dinamizando
e promovendo a autogestão do evento festivo na comunidade do Mulungu. Tais
sistemas de cooperação entre comunidades e moradores são essenciais para assegurar
um evento festivo religioso que marca a identidade de um povo; uma vez que a referida
comunidade constitui-se, basicamente, do minifúndio e do trabalho familiar autônomo.
Além disso, as condições socioeconômica e de infraestrutura do lugar são bem escassas,
com características peculiares à economia rural e sertaneja, singularizando o modo de
viver e de produzir das comunidades quilombolas, as quais incorporam o significado da
terra por meio da ancestralidade, resistência e autonomia. Isto posto, uma comunidade
constituída por aproximadamente 134 famílias e com cerca de 547 moradores, não
apresenta condição econômica suficiente de arcar com todas as despesas da Festa,
principalmente, no quesito alimentação para todos os visitantes e devotos que vêm
prestigiar e acompanhar as celebrações, já que o número de visitantes atinge anualmente
valores superiores a 500 (quinhentas pessoas) no Mulungu no dia de comemoração a
São Sebastião.
É possível observar, também, que o Jiro do Reis do Mulungu de Boninal
apresentado, aqui, como um arranjo social, torna-se um elemento revelador da
sociedade local, na medida em que mostra uma coletividade singular e única, que
através de um saber de resistência assegura um fazer coletivo no ‘fazer a festa’,
permitindo que as comemorações em louvor a São Sebastião se renove a cada ano e,
sobretudo, permitindo que os vínculos de amizade, vizinhança e familiar se renove a
cada encontro, pois este momento festivo no Mulungu é um lugar de encontros entre
pessoas e comunidades. Esse fato traduz o enraizamento de um elemento cultural, com
transbordamentos para além do espaço religioso, pois outros espaços também são
afetados como o social, o econômico, o cultural, capazes de mobilizar diversos atores.
Entende-se, portanto, do valor sócio antropológico que as comemorações têm
para os moradores e participantes das festas. Os eventos festivos podem ser
compreendidos como um fato social total e enquanto um universo simbólico
reconstrutor de identidades sociais (MAUSS, 2003). Neste sentido, compreende-se o
Jiro do Reis do Mulungu como o gerenciador da Festa de São Sebastião através dos
dispositivos religiosos, da economia de autogestão da festa, da ordem hierárquica, bem
como a importância que São Sebastião tem e exerce na comunidade e na região do seu
entorno. Logo, a dinâmica de um arranjo social pautado na coletividade para a

manutenção de duas festas católicas na comunidade negra rural do Mulungu, leva em
conta a existência de vivências compartilhadas, incorporando aspectos econômicos,
culturais e sociais capazes de permitir o seu desenvolvimento.
Os laços de solidariedade característicos de vínculos e afeição com o lugar de
existência são estabelecidos cotidianamente através do trabalho, do lazer e no espaço
sagrado. Isto posto, a festa em louvor a São Sebastião caracteriza-se como um evento de
sociabilização entre seus participantes, tendo o Jiro do Reis do Mulungu como o
principal agente. O Jiro ativa a festa, sendo, também, um poderoso veículo de afirmação
da identidade religiosa local, ultrapassando os limites da comunidade do Mulungu e
pondo em laços de sociabilidade e subjetividade as várias comunidades circunvizinhas.
Esses laços são construídos num espaço com características peculiares de vivências e
formas singulares de agir, pensar, habitar e viver em e na comunidade, bem como o seu
entorno, amarrando e produzindo uma importante dimensão educativa. Segundo a
autora Zulmira Nóbrega:
As festas populares se efetivam como produto de forças coletivas, ao
animar a comunidade, celebrar alguma coisa que tem valor para o
povo e oferecer algo a ser compartilhado, como o resultado de unificar
e exaltar o orgulho local. Há ainda aspectos relativos ao consumo
cultural, lazer, atos lúdicos e experiências socioculturais fora da rotina
diária (NÓBREGA, 2012, p. 237).

Nesta perspectiva, a festa, ou seja, o Jiro do Reis do Mulungu constitui-se num
lugar de reunir, congregar muitas pessoas as quais estão em constante movimento
quando rezam, dançam e cantam no espaço sagrado da casa, afirmando a identidade de
um grupo, uma comunidade, bem como contribuindo para a produção de uma grande
quantidade de energia, que é redistribuída para todos os participantes num processo de
metamorfose ao logo do tempo.
O valor religioso do Jiro como, gerador de saberes, torna-se evidente quando o
grupo em visita às casas e localidades em nome de São Sebastião constitui-se como
autoridade e poder, pois todos os olhares e reverências estão voltados para suas
apresentações. Percebe-se que o grupo se veste de importância para a sociedade local,
reforçando e reafirmando a identidade e o valor simbólico religioso que os moradores
do Mulungu exercem no contexto intra e intercomunidades, pois através do ritual de
louvar o nascimento do Menino Jesus e de agradecer a São Sebastião pelas
graças/pedidos alcançados que os moradores e devotos se sentem mais próximos do

Santo e, por conseguinte, de sua fé. Para isso, é importante compreender a própria
lógica das comunidades negras rurais inseridas num contexto sociocultural específico a
partir de suas festas principais, tomando-as como momento essencial da socialização
entre os moradores, os devotos e visitantes, sendo, assim, um fato revelador do social.
Ainda sobre o ritual do Jiro, é possível compreendê-lo a partir do efeito macro e
micro social na comunidade, pois é através do Reis do Mulungu e da festa de São
Sebastião que os moradores e participantes revelam os verdadeiros valores sociais e
individuais quando há uma reunião de esforços para a realização da festa, uma vez que
celebrar São Sebastião no Mulungu é uma atividade na e da comunidade, ou seja, do
coletivo. Isso posto, as celebrações festivas de uma comunidade constituem um campo
fecundo para pensar seus movimentos de transição, promovendo uma incessante mistura
de pessoas, códigos e trocas. Como nos afirma Perez (2002):
Num tal multiverso, a festa configura-se como um potente mecanismo
de operação de ligações. Pouco importa se é festa religiosa ou profana,
o que vale é que ela é o espaço privilegiado de reunião das diferenças.
i.e., o espaço de figurações sociais, de assembleia coletiva e de
sociabilidade. A festa é, portanto, o elemento de re-ligação (PEREZ,
2002, p.35).

Assim, o Jiro e a celebração em louvor a São Sebastião são, aqui,
compreendidos a partir do princípio religioso da re-ligação, isto é, do revigoramento, da
reciprocidade, da reafirmação dos elos que unem o grupo social num tempo-espaço bem
específico – demarcado, anualmente nas comunidades negras rurais localizadas no
município de Boninal/BA e região circunvizinha. É possível afirmar, ainda, que o
tempo-espaço da festa é também vivido como um tempo sagrado, quando se reatualiza
um evento que teve lugar num passado, sendo o Jiro do Reis do Mulungu e a festa de
São Sebastião na comunidade uma revitalização da memória social, uma vez que o
indivíduo/grupo que participa da festa vive o tempo presente, mas não deixa de
rememorar, de recordar a Festa como num modelo idealizado – aquele executado pelos
mais velhos e, por isso, deve, na medida do possível, ser seguido, pois os antigos
moradores, reiseiros e festeiros detêm o saber adquirido pela experiência que povoa a
memória social, tanto em nível individual como coletivo.
Deste modo, o ato de celebrar Santo Reis e São Sebastião através do Jiro não
apenas comemora um momento importante na comunidade do Mulungu, mas é um
exemplo emblemático de revitalização da memória coletiva e renovação sociocultural,

que expressa o enraizamento, a cooperação e o aprendizado observados na vida
cotidiana dos sujeitos. Esses momentos festivos são aqui compreendidos enquanto um
fato social e simbólico que (re)constrói, agrega e renova, continuadamente, a identidade
local, além de incluir fatores religiosos, econômicos e sociais próprios desta
coletividade.

3.2 O Reis de São Sebastião: penitência, fé e devoção no alto sertão baiano

Cantar Reis em louvor ao nascimento do Menino Jesus, para Santo Reis e São
Sebastião no município de Boninal/Bahia, e região do entorno, é uma atividade poéticoreligiosa e, sobretudo, rural, pois os rituais de andanças acontecem nas mais diversas
localidades e são marcadas pela presença das reiseiras, dos devotos e foliões católicos
que veem nos Santos uma fonte de proteção e intersecção para alcançarem os
pedidos/promessas e a resolução dos seus mais diversos problemas.
Para dona Teodora, dona Maria, Germinda e Senhorzinho, reiseiras e reiseiro do
grupo de Reis de São Sebastião do Mulungu, cantar Reis é duro porque requer força
física, determinação e fé. Ademais, como bem enfatizam fazer o Jiro em homenagem e
louvor a Santo Reis e São Sebastião é, antes de tudo, uma celebração aos Santos,
devoção e obrigação, pois além de pagar a promessa – compromisso de todos os anos é,
também, a continuidade de uma tradição deixada pelos mais velhos. Nas falas abaixo,
extraídas das entrevistas, é possível perceber a importância e o compromisso em manter
vivo o legado herdado dos seus antepassados de cantar Reis e pagar a promessa todos os
anos. De acordo com a fala de Dona Maria:

Quando pai mai minha madrinha, né? Minha madrinha era mãe de
Augusta, cantou o deles era de Santo Reis. São Sebastião foi dai pra
cá. Mai primero foi Santo Reis, foi. Que eles cantava e ela fazia a
festa de Santo Reis. Foi dai pra cá o de São Sebastião começou foi
com a promessa. Aí tinha ele mermo, mas não rezava ele não, era
mermo Santo Reis55.

Corroborando com a fala de Dona Maria, Dona Teodora nos informa que
celebrar Santo Reis e São Sebastião é uma herança e compromisso de família:
Porque quando eu mi entendi minha mãe era muito católica, quando
eu mi entendi ela festejava Santo Reis ai ela tinha um grupo de
reisado de Santo Reis. Então os tempo que ela viveu ela festejava o
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grupo de reza de Santo Reis depois que ela faleceu ai parou, parou de
saí com o grupo de Reis então ela deixô Santo Reis, os santo dela, né?
Deixou. E ela trocou São Sebastião pela uma promessa que ela fez.
Então ela trocô e deixô também, quando ela faleceu ficô. Então a
gente rezava o terço dele, rezava e tudo ascendia a São Sebastião,
rezava o terço de Santo Reis, rezava o terço e não saiu mais com o
grupo de Reis. Ai depois, com o tempo que surgiu uma doença por
nome de miningite, ai a gente já ficou muito termuroso, com medo,
então a mãe de Maria, que era Jovina, pediu a São Sebastião a
intercedência dele e revogasse aquela doença, né? Pra não acontecer
nem aqui na nossa comunidade nem em outra região nenhuma. Então
se ele revogasse essa doença, essa peste, que era pra a gente formar o
Reisado de São Sebastião, mas em conta disso as menina já era
orientada, né? O Reis... já sabia cantá o Reis, então começô cantá o
Reis e sai com Reisado de São Sebastião, ai começô a cantá. Maria
mais Augusta elas reuniu e saiu três dia cantano o Reis pra pagá a
promessa naquela data, né? Então achava que podia pará de cantá.
Mas uma coisa muito importante, todo mundo gostô, ficaro livre da
doença naqueles tempo, ninguém ouviu mais falá na doença, todo
mundo gostô e desejô que fosse pra frente cantano o Reisado de São
Sebastião, então ai reuniru o grupo nesse tempo e eu acho que já tem
mais de quarenta ano que começô o reisado de São Sebastião, ai nois
sempre, todo ano, nois sai cantano o Reisado de São Sebastião56

Para Senhorzinho, cantar Reis significa a continuidade de um compromisso e um
aprendizado, identificando nesta prática cultural o caráter formativo que já vem desde
os tempos dos mais velhos, quando relata:

Ôh moça! Naquela época, saía pra cantá o Reis, tinha o grupo tudo
certim. Combinava antes, é pra sair amanhã tal hora, todo mundo, em
cima, tudo beleza. E hoje, se tivé a condução, tem que espera a
condução, tem hora que não tem, atrasa, e naquela época não tinha
nada de condução. Era só marcá e nois cai no mundo, ficava semana,
quando chegava aqui, era dia e noite e era milho que hoje ainda.
Bom, pra mim era milho, né Maria. Eu achava milho. Saimo daqui da
casa de Nicô foi oito hora pra ir pru Pastim. Antes de chega lá
Ducoco caiu dento do rio de Boninal. Dococo caiu que era bom que
tocava mais eu. E Augusta disse “vooorta, padim, vorta!”. E caiu
Dococo dento d’água, (risos). Oh essa menina quá, e foi que
carreguemo ele no Pastim a noite todinha, maicia o dia, almuçava,
não tinha hora não e era direto. E hoje não. Hoje num tá igual
antigamente57.

Ainda sobre o ritual de cantar o Reis Senhorzinho diz:
Dá o tempo, mês de janero, chega aquela época e nois tudo reúne e
sai cantanu Reis. Nós sai em janero, canta em janero todin, agora
não, que agora modificou, mais naquele tempo, era a semana todinha.
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Entrevista realizada com Teodora Maria Mendes em abril de 2014.
Entrevista realizada com Rosalino Souza em abril de 2014.

Era perdenu sono, chuva, e era na perna, não tinha negocu de
cundução! Era na perna aqui tudo marcado aqui por dento. Oh!,
Saimo daqui oito hora dibaxo de chuva e nois, entrava Machado, saía
Cotia, Palmeirinha da Cotia, Rocinha, fazia esse trecho, Nova Colina,
Barriguda, Pau ferre, Pastim, Catitu, Vazante, nós fizemo nesse
trecho uma veis, da Vazante nois foi em Jatobá, naquela época e tudo
no chinelo, tomauo soli. Ai descemo esse mundo, peguemo Capão,
Carderão, aí o Carderão a turma que ia cantá, que era pra ir lá pra
cima pro centro falô: “eu num aguento mais não!”. “Eu não vou
não!”, que pegou e carro e todo mundo panhou e era dua, treis noite,
era direto! Tá pensando que dormia? Hoje não, hoje tem carro.
Mininu canta uma orinha já ta cansado. Mas naquela época era duro,
fia. Era duro, era nois tudo, eu, que era os tocado mermo, já perdi
tudo de Gaita. Eu, Dococo, que era Jão, Zé da Onça, o falecido Tião
que era os parcêro meu. Aí morrero tudo só ficou eu, agora de gaita
só tem eu mermo...58

Além de ser um compromisso com a comunidade é, também, uma satisfação
pessoal, pois ele tem o maior prazer de sair cantando Reis, quando nos diz que:
É purque que eu adoro e tenho o maió prazê da minha vida de
cumpanhá, batê a caxa, tocá a gaita, o pandero, cumpanhá. Eu
cumpanho com o maió prazê de minha vida São Sebastião e o Senhor
Santo Reis. Tenho o maió prazê mermo e cumpanhu e cumpanhu com
a maió vontade do mundo, alegria, perdeno sono. E falo “gente
umbora, um amima o outo, um amima, tá mei fraco e nós vai. É como
eu cabei de falá com você, esse ano eu gostei. Entrô aqui um bucado
dos novo que nunca tinha vindo.

Leiamos, também, o relato de Germinda Alves dos Santos59:
É muita, São Sebastião, a importância de São Sebastião é muita
porque eles pegaru pela uma promessa e essa promessa todo mundo
ficô com essa fé então quando fala que é o Reis de São Sebastião até
crente abre a porta, agora quando é o Reis de Santo Reis os crente
não abre não.

Isto posto, as diversas práticas culturais de celebrar a vida, Santo Reis e São
Sebastião têm como princípio fundante reafirmar as celebrações católicas, na
comunidade negra rural do Mulungu de Boninal, herança deixada pelos mais velhos
que, ao longo dos seus cento e cinquenta anos, aproximadamente, moradores e membros
das famílias Mendes e Santos têm o compromisso religioso e familiar de dar
continuidade aos festejos em comemoração a Santo Reis e a São Sebastiao. Nesse
sentido, as festas revelam a essência de respeito à fé e à fraternidade comunal, que
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alimentam as manifestações religiosas e perpetuam as tradições que constituem um
verdadeiro patrimônio cultural.
É importante lembrar que a existência de tais festejos religiosos apresentam-se
como manifestação mais facilmente notável, por seu caráter festivo e público, de redes
de relações sociais e de solidariedade criadas por laços de vizinhança, parentesco,
comunhão religiosa na comunidade negra rural do Mulungu e no seu entorno. Através
da atuação coletiva, das localidades visitadas, dos festeiros, dos pagadores de promessas
e de visitantes, ao longo de quatro décadas aproximadamente, o Reis do Mulungu
liderado por mulheres, pôde sair em seu Jiro com o proposito de pagar uma promessa de
família, cujo caráter é coletivo, uma vez que o pedido feito ao Santo foi em prol da
comunidade, bem como anunciar a Festa em comemoração a São Sebastião.
A reciprocidade fundamenta-se no movimento de dar, receber e retribuir. É
assim que observamos quando o Reis de São Sebastião do Mulungu sai no seu Jiro
anual, levando bênçãos às casas visitadas, anunciando as comemorações em louvor ao
Santo guardião da comunidade, bem como arrecadando alimentos e/ou quantia em
dinheiro para a realização da Festa. Segundo a análise de Lameiras, a partir de sua
pesquisa intitulada O alimento, a festa e as relações sociais – A Festa de São Sebastião
numa aldeia de Barroso num espaço rural de Portugal, a importância de dar e receber
“presentes” está constituída numa situação paradoxal do altruísmo e excesso da dádiva
alimentar numa região marcada por grandes dificuldades de subsistência para a
generalidade das unidades domésticas (LAMEIRAS, p. 01, 1997). E ainda acrescenta:
O bodo comunitário, destinado a agradecer as graças concedidas pelo
santo – proteção conta a fome, a peste e a guerra, cujo sinal mais
visível é, segundo a memória dos moradores da freguesia, a
intervenção divina em defesa da povoação por altura das invasões
francesas – funciona também como um elo importante de
sedimentação da cadeia de relacionamento social entre vizinhos da
freguesia (LAMEIRAS, 01-02, 1997).

Tais informações possibilitam afirmar que a interação entre o Mulungu e as
comunidades a sua volta é estabelecida, principalmente, nos momentos festivos, pois
neste período moradores e visitantes se reúnem para comemorar, agradecer e festejar a
vida. A participação e/ou envolvimento de pessoas de outras localidades torna-se,
efetiva e necessária na época de pensar e organizar as celebrações em louvor a São
Sebastião e o Jiro anual do Reis do Mulungu sendo, essas duas festas, momentos de
grande importância social para a comunidade, pois elas já fazem parte do calendário

festivo da região e, por isso, é esperada com muita expectativa pelos moradores e
visitantes. Com isso, há uma preocupação dos organizadores em fazer sempre o melhor
tanto para o Santo, quanto para os foliões visitantes.
Neste sentido, pode-se observar que no Mulungu as duas principais festas
católicas estão alicerçadas na solidariedade entre os membros da própria comunidade e
desses com outras localidades próximas com quem são estabelecidas teias sociais
compreendidas, aqui, como essenciais à vida cotidiana e, ao mesmo tempo, a base
significativa dessas comunidades em construir e reconstruir geograficamente seus
espaços socioculturais. A partir das argumentações de Lameiras, compreende-se o valor
simbólico e a importância que tem para os devotos o ato de doar, ou seja, ofertar
esmola, bem como receber a visita e a imagem do Santo em sua casa/vida:
O fenômeno da dádiva alimentar na região de Barroso,
particularmente na aldeia estudada, reveste-se de uma importância
bastante significativa no estabelecimento das relações sociais dos
moradores entre si e com o exterior e destes com a divindade. Esta
incidência acentua-se sobretudo nesta região, dado que o sistema
econômico dominante tem como principal orientação assegurar e
garantir diretamente a satisfação de necessidades de consumo das
unidades familiares; e ainda porque a produção assenta em regras
dominadas pelo baixo nível tecnológico, funcionando a entreajuda
como uma relação indispensável à sobrevivência das unidades
domésticas (LAMEIRAS, p.04, 1997).

A dádiva alimentar entre moradores das comunidades visitadas e o Grupo de
Reis de São Sebastião, torna-se essencial para a manutenção das festividades na
comunidade do Mulungu e no seu entorno, uma vez que a partilha e/ou doação de
alimentos muito nos ajuda a compreender o modelo das relações sociais estabelecidas
entre moradores e comunidades que mesmo vivendo numa sociedade capitalista ainda
preservam costumes pautados na ajuda mútua transmitidos às gerações através das
festas, da organização familiar e da forma de recriação da vida cultural daqueles que a
vivenciam cotidianamente.
Assim, a festa e a religiosidade apresentam-se igualmente como um modo
privilegiado de organização em torno do princípio da reciprocidade, como proposto por
Mauss (2003). Para este autor, este princípio vai para além da troca, referindo-se ao
ritual da troca como mais importante que as coisas trocadas em si, já que não se trocam
apenas coisas economicamente úteis, mas antes de tudo gentilezas, banquetes, ritos,
danças, festas, etc. Logo, a festa, neste contexto, apresenta-se como lazer, comunhão,
memória viva em que o sujeito se apropria do espaço festivo, passando a ser

reconhecido como devoto e visitante que contribuiu para a realização da festa em
comemoração ao Santo de devoção. É, enfim, o espaço de fé, onde se reafirmam e se
vivenciam com mais plenitude os laços de solidariedade entre os indivíduos.
Conforme afirma Katrib (2011), a festa como um ato de compartilhar
experiências constitui-se no “momento” em que os participantes se sentem vinculados a
um todo social, recriando vínculos com essas comemorações sem ter, necessariamente,
qualquer obrigação em dar, receber ou retribuir trocas ou possíveis encontros
partilhados no cenário da festa. Neste sentido, a festa é, também, o espaço para o riso,
congraçamento, tensões, rupturas e, sobretudo, continuidade de um legado deixado
pelos mais velhos e na medida em que é compreendida como fenômeno histórico
cultural, oferece ao pesquisador possibilidades de compreendê-la como prática social
que permite vislumbrar linguagens múltiplas, sejam elas gestuais, verbais ou de
qualquer outra natureza.
De acordo com Lameiras (1997), as relações com o sobrenatural são mais um
elemento constitutivo da trama de base que compõe a sociedade, reflectindo-se a
experiência da sociedade nas formas de transação dos humanos com a divindade
(p.14). Ainda sobre a relação do homem religioso com o espaço sobrenatural, a fé e
crença no poder de São Sebastião são justificadas a partir da visão ontológica dos
sujeitos, ou seja, tudo o que acontece na sua vida pode ser explicado e interpretado pelo
viés religioso – a religião é, portanto, elemento essencial para a compreensão do mundo.
Eliade (2010) nos informa que:
Para o homem religioso, a Natureza nunca é exclusivamente “natural”:
está sempre carregada de um valor religioso. Isto é facilmente
compreensível, pois o Cosmos é uma criação divina: saindo das mãos
dos deuses, o Mundo fica impregnado de sacralidade. Não se trata
somente de uma sacralidade comunicada pelos deuses, como é o caso,
por exemplo, de um lugar ou um objeto consagrado por uma presença
divina. Os deuses fizeram mais: manifestaram as diferentes
modalidades do sagrado na própria estrutura do Mundo e dos
fenômenos cósmicos. O mundo apresenta-se de tal maneira que, ao
contemplá-lo, o homem religioso descobre os múltiplos modos do
sagrado e, por conseguinte, do Ser (ELIADE, 2010, p. 99).

Logo, o Jiro do Reis do Mulungu representado pela Bandeira, pelo Santo e pelos
foliões põe o empreendimento festivo sempre em movimento, permitindo, também, a
emergência de novas ideias e sentidos aos devotos, pois para eles a visita de São
Sebastião através da Bandeira e do grupo de Reis significa a possibilidade de pagar uma
promessa e agradecer pelos pedidos alcançados, reestabelecendo, assim, os vínculos

com São Sebastião Santo. A reiseira Germinda reitera essa ideia, afirmando que quando
pedidos são alcançados alguns devotos solicitam a presença do grupo de Reis de São
Sebastião do Mulungu para pagar a promessa, conforme relato abaixo:
Porque pediu São Sebastião pra realizá aquele projeto que ela fez ou
uma doença que ela tava qualquer coisa que ela tivé sentinu ela pega
com ele “São Sebastião me ajude que eu realizo esse sonho aí, eu faço
uma mesa pra São Sebastião e chamo o Reisado” significa isso aí60.

Entre uma visita e outra nas casas e localidades, bem como nas conversas com as
reiseiras e moradores da comunidade do Mulungu e região do seu entorno, percebi a
importância que a devoção aos Santos e, sobretudo, a festa de São Sebastião têm para a
vida local e, principalmente, para a continuidade e manutenção do compromisso
religioso, pois são tornados costume, na falta, ou seja, na morte dos responsáveis pelas
promessas e obrigações religiosas, um membro da família herdar tal compromisso
mediante um pedido e garantia de dar continuidade. Como nos relata Dona Maria:
Foi, foi minha mãe que fez essa pomessa que tava dando a meningite
nos anjo e ela fez essa pomessa ai picurou e como é que nois vamo
pagar? Vamo sair cantando o Reis. Eu mai Augusta como já sabia,
que nois andava mai os véi, romo, romo, nois foi. Ai que nois
contunuou, ai o povo achô bom chegô lá, ai você pensa assim... Ai
Antoin sordado saiu com nois, foi levá nois lumiano com o carro, foi
levá nois lá na Gurimba e entregô a Dadi mais Aurélia, era delegado.
Entregô nois Reis, e que esse Reis nosso nunca teve nada, entregô,
entregô, ceis toma conta aí, e eles tomó conta de nois, nois Reis61.

Dona Maria e Dona Augusta foram escolhidas e, hoje, são as responsáveis em
dar continuidade à devoção, mantendo viva a tradição de celebrar Santo Reis e São
Sebastião, em sinal de penitência e respeito aos Santos e a memória dos familiares
mortos. Observa-se, portanto, que a comunidade do Mulungu festeja Santo Reis com
uma reza no altar da casa de Dona Augusta, no dia 06 de janeiro e São Sebastião é
homenageado no dia 20 de janeiro, sendo este último o mais esperado e aguardado pelos
moradores, pois é para São Sebastião que a comunidade se prepara para organizar e
participar da grande festa religiosa com direito a almoço coletivo janta e a festa
dançante. Dada a importância de celebrar e agradecer aos Santos de devoção, as figuras
18 e 19 são, nesse sentido, reveladoras:
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Entrevista gravada com Germinda Alves dos Santos em abril de 2014.
Entrevista gravada com Maria Caetano dos Santos em abril de 2014.

Figura 17 – Reza no altar da casa de Dona Augusta em louvor a Santo Reis. Fonte: fotografia produzida
pela pesquisadora em janeiro de 2015

Figuras 18 – Momento do café oferecido aos devotos e moradores do Mulungu após a reza em louvor a
Santo Reis numa casa agregada a de Dona Augusta. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em
janeiro de 2014 e 2015.

Assim, os rituais festivos e religiosos expressam a organização social das
comunidades negras rurais, em especial a do Mulungu, lócus da pesquisa e sua relação
com o entorno, exprimindo sua unidade e integração num constitutivo da sociabilidade.
Katrib (2001) concebe o ato de comemorar não somente como o momento de reviver o
passado e, sim, o tempo de celebrar a festa dentro de um processo ativo polvilhado de
sentidos, narrativas, linguagens e formas diversas de sentir a festa. Destaca ainda que o
viver a festa não se inclui apenas o lugar oficial da sua realização, está também nas
casas, nos quintais, nas ruas que é o contínuo exercício de reencontro e integração dos
sujeitos nos momentos festivos que, às vezes, tem um sentido muito mais significativo

quando praticado nesses espaços alternativos do que no lugar oficial de sua realização
(KATRIB, 2011, p.25).
Depreende-se, portanto, que o ato de ofertar, louvar, agradecer, compartilhar,
comer, beber e festejar caracteriza-se como atitude essencial entre os moradores do
Mulungu, reiseiras e visitantes, quando o Reis de São Sebastiao sai no seu Jiro dedicado
ao sagrado. É, também, neste tempo/espaço de celebrar o Santo de devoção que destaco
a circulação da comida como elemento fundante na realimentação dos laços sociais
onde as relações de parentesco e vizinhança são reafirmadas através da reciprocidade e
da dádiva. Como bem salienta Lameiras (1997),
a dádiva alimentar é um fenômeno recorrente do ethos cultural da
região, nomeadamente em Vila Grande, funcionando como um
fenômeno de significativa importância nas relações dos moradores
entre si, com os de fora e com a divindade (LAMEIRAS 1997,
p.03).

Neste sentido, a importância social que o Jiro desempenha nas comunidades
visitadas não pode ser compreendida, apenas, como uma simples busca de ajuda/esmola
para a execução da festa, mas, sim, como fonte de apreensão de valores, produção e
reprodução de cultura local, implicando aprendizado e participação; contendo esta
última tanto o desejo de extravasar sentimentos e anseios, como preocupações de ordem
social, religiosa, histórica e cultural. Tais fenômenos foram observados nas minhas
andanças com o Jiro do Reis do Mulungu, no mês de janeiro dos anos de 2014 e 2015,
pois, neste período de inserção no campo religioso compreendi que a sua função está
constituída em dois campos: o religioso e o social. O primeiro tem como objetivo
cumprir a obrigação de pagar uma promessa em nome da comunidade e, assim, levar
bênção aos visitantes, reforçando a relação constituída entre devotos e o Santo. Já o
segundo anuncia e abre os caminhos às comemorações em louvor a São Sebastião,
convidando e solicitando a ajuda das localidades do seu entorno na gestão/execução da
festa e, para tanto, é necessário angariar donativos/esmolas para a maior e a mais
importante celebração no contexto sociocultural da comunidade do Mulungu.
É a partir desse olhar que o Jiro é apresentado: não somente como um arranjo
social de autogerenciamento do evento festivo, mas, sim, como uma proposta de
releitura conceitual do termo numa perspectiva sociocultural. Quando entendemos que
o Jiro do Reis de São Sebastião do Mulungu integra valores, saberes, vivências,
identidade imaterial e material evidenciadas na memória dos seus protagonistas,
revelando-se, dessa forma, como um espaço próprio de transmissão de conhecimento,

permitindo a tessitura de laços de solidariedade, de identidade e de um sentido de
pertencimento que se definem ao longo das inúmeras interações sociais e de relações
que os membros dos grupos ou comunidades estabelecem entre si e com os outros.
Enfim, nos apresenta uma dinâmica objetiva e subjetiva que articula um saber fazer,
conhecimentos e empreendimentos sociais desafiadores de nossa maneira de pensar e
olhar. Um rico universo em que as pessoas se expressam e se relacionam com o mundo;
que comunica vida, fatos, pensamentos, sonhos, ideias e sentimentos.
No decorrer das atividades diárias de visitação às localidades e as pausas para
celebrar a vida, o (re)encontro com o Santo de devoção o ato de comer, beber e festejar
caracteriza-se como um dos principais elementos constitutivos das relações de
sociabilidade entre reiseiras, visitantes e a casa, demonstrada no oferecimento de uma
mesa composta de bebida: cachaça, batida, vinho, refrigerante e de comida: ensopado de
carne (bovina e suína), guisado de frango, cortado de palma e de abóbora, feijão, arroz,
macarrão, farofa de couve, simbolizando a fartura e a vontade de ajudar e/ou participar
mais ativamente desta celebração. Notamos uma diversidade no cardápio, bem como na
quantidade de comida e bebida servidas, pois para a casa que oferta o alimento é
necessário que haja uma quantidade para comer e beber à vontade e ainda sobrar. A
fartura está relacionada à prosperidade, por isso, é imperdoável que numa mesa servida
ao grupo de Reis e convidados não haja comida suficiente par alimentar todos os
participantes e convidados que acompanham o Jiro.

Figura 19 – Oferta de comida e bebida para o grupo de Reis, devotos e convidados nas visitas às casas no
período do Jiro. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2014.

A comida está envolvida em uma perspectiva simbólica, onde as relações
alimentares que os sujeitos possuem entre si e com o seu ambiente se relacionam
com as apropriações do espaço cultural em que os grupos vivem, estabelecendo
diálogos e trocas relacionadas à identidade, à sociabilidade dos grupos locais que
vivenciam e partilham dos valores, retratando formas de estar na comunidade e viver
em comunidade. Deste modo, participar de uma mesa oferecida ao grupo de Reis,
bem como convidar as pessoas para participar do almoço coletivo no dia da Festa de
São Sebastião, no Mulungu, tem um significado simbólico e ritualístico, uma vez que
a intenção não é, somente, alimentar os corpos ‘biológicos’, mas, sim, (re)estabelecer
relações sociais. Para Woortmann (1985), a comida serve, ao mesmo tempo, para
alimentar o corpo e, sobretudo, para reforçar as relações de parentesco e vizinhança,
pois:
o caráter simbólico-ritual do comer se expressa claramente no hábito
de convidar pessoas para jantar em nossa casa, no “jantar fora” em
determinadas ocasiões, ou no “almoço de domingo”. Nessas e em
outras ocasiões análogas há mais em jogo que necessidades
nutricionais. Não convidamos pessoas para jantar em nossa casa a fim
de alimentá-las enquanto corpos biológicos, mas para “alimentar” e
reproduzir relações sociais, isto é, para reproduzir o corpo social, o
que supõe que sejamos em troca convidados a comer na casa do nosso
convidado anterior. O que está em jogo é o princípio da reciprocidade
e da comensalidade. A presença da comida é, contudo, central,
reconstruindo-se necessidades biológicas em necessidades sociais
(WOORTMANN, 1985, p. 02-03).

A comida torna-se, portanto, um elemento importante na dinâmica das festas
comunitárias, pois muitas das relações de reciprocidade e solidariedade ativada
anualmente pela circulação do alimento em todas as etapas da festa em louvor a São
Sebastião reforçam os laços de parentesco e de vizinhança, uma vez que muitos
moradores, especialmente os que residem em São Paulo, têm, neste período, a
oportunidade e/ou compromisso de regressar para o seu ‘lugar’, cujo objetivo é
participar das festividades destinadas ao Santo, bem como revisitar familiares,
conhecidos e se conectar com o sagrado, impedindo assim, que os laços afetivos e de
cooperação se rompam. Neste sentido, a importância da comida, segundo
Woortmann (1990) não se limita às suas qualidades alimentícias; ela envolve
também suas qualidades como linguagem, uma linguagem que fala do pai, da
família, do trabalho, da honra e da hierarquia (p.59). Tendo em conta esses
elementos, Lameiras (1997) sintetiza a importância da dádiva alimentar sob a forma

de alimentos que continua a desempenhar um papel de grande importância no
relacionamento social dos moradores com a vizinhança, o exterior e a divindade
(p.05).
Assim, comer, beber, festejar e compartilhar constituem elementos essenciais
nas celebrações a Santo Reis e São Sebastião através do Jiro anual do Reis do
Mulungu, momento dedicado ao sagrado em que a vida coletiva é realimentada,
expressando as relações de reciprocidade e dádiva, presente também no cotidiano. A
figura 20 constituídas de fotografias as quais retratam as principais danças do grupo
de Reis é elucidativa dessa questão.

Figura 20 – Danças constitutivas do ritual do Jiro do Reis do Mulungu apresentadas pelas mulheres
quando solicitadas pelo dono-da-casa durante as pausas para as refeições. Fonte: fotgrafias produzidas
pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015

É possível depreender a partir das imagens 19 e 20 que a comida e a diversão
estas servem, do mesmo modo, para reforçar as relações de sociabilidade e
afetividade entre as reiseiras, os foliões, devotos e comunidades visitadas.

O

alimento e a diversão tornam-se um mediador social, uma vez que durante as paradas
e, principalmente, em torno da mesa e das rodas de apresentações valores
socioculturais

são

transmitidos

e

rememorados

na

medida

em

que

fatos/acontecimentos referentes às atividades cotidianas são discutidos, bem como
memorias relacionadas às celebrações nos tempos dos mais velhos são relembradas,
reforçando as relações afetivas e de parentesco.

O Jiro do Reis do Mulungu é, portanto, um evento festivo capaz de seduzir as
comunidades visitadas, bem como as casas e devotos pela expressão de fé que é
depositada na Bandeira a qual circula com a imagem de São Sebastião, como também
pela diversidade de cânticos religiosos em louvor ao nascimento do Menino Jesus e
saudações a outros santos católicos como Nossa Senhora Aparecida, São Cosme, São
Damião, São Sebastião, Santa Luzia, dentre outros; chulas e danças executadas com
entusiasmo e palmas reproduzindo as atividades cotidianas dos moradores. Contudo,
não é, apenas, o ritual de visitação que atrai um bom número de pessoas nos momentos
de apresentação do Reis do Mulungu, mas, principalmente, a fartura de comida, bebida
e diversão que acompanha as atividades que, geralmente, acontece no intervalo das 10h
às 20h, assegurando a comunhão entre as reiseiras, devotos e o público em geral.
A figura do Rei, personagem importante na Folia estudada por Mahfoud (2003),
corresponde ao festeiro/a na comunidade do Mulungu. O autor entende que no decorrer
da visita de uma Folia de Reis, o dono da casa pode demonstrar a importância e o grau
de interação dele com o Rei na maneira de receber/acolher o grupo. Do mesmo modo
esta relação de reciprocidade entre as casas visitadas, a imagem de São Sebastião e as
reiseiras pode ser compreendida como motivo de integração entre os participantes e de
satisfação para o dono da casa, uma vez que contribuir com o Festeiro e com o Reis do
Mulungu no Jiro anual significa uma maneira de reestabelecer os laços de amizade, bem
como manter o povo e o grupo disposto em continuar com a festa naquela localidade.
Com isso, o compromisso em oferecer o que comer e beber torna essencial para estreitar
os laços de afetividade entre o dono da casa, o Rei e sua tripulação, pois:
A acolhida ao Rei e à sua tripulação, se faz também pelo oferecimento
do café, servindo primeiramente a eles e só depois aos demais
acompanhantes. Mas a família pode também demonstrar sua
expectativa de receber os Reis, solicitando algum verso particular,
buscando avisar o folião com antecedência a respeito do que ele
encontrará na entrada da casa sobre o altar, com o intento especial de
conseguir que ali se cante um belo verso (MAHFOUD, 2003, p. 82).

No decorrer das pausas para o café, o almoço ou a janta, os moradores e
membros da família a qual ofertou a comida e a bebida solicita ao grupo de Reis do
Mulungu a execução das suas principais danças (quebra-coço e a dança do
marimbondo) e as chulas de suas preferências com o objetivo de assistir e participar das
apresentações. Nessa lógica, entendemos que há um principio de troca, pois enquanto a

família oferece comida e bebida, as reiseiras e os foliões oferecem seus serviços como
hábeis tocadores, dançadores e cantadores (CHAVES, 2009, p. 186).
É, também, nas pausas para o café, o almoço e/ou a janta que os participantes do
grupo de Reis do Mulungu, moradores, e devotos dialogam sobre o principal assunto
que gera tensões entre eles – a conversão de parentes, vizinhos e amigos. As discussões
sobre a conversão de alguns moradores das localidades visitadas estão atreladas,
principalmente, na atitude das pessoas ‘evangélicas’ em não receber o Reis em suas
casas, pois recusar a visita do Reis além de ser uma falta grave com o Santo, também
não é bom para o Jiro. Com isso, as responsáveis pelo Jiro solicita a ajuda dos
conhecidos do local para indicar as casas, cujos moradores são crentes, ou seja, já se
converteram à religião evangélica; a família que está atravessando um momento de
perda com a morte de um parente próximo (filho, marido, esposa, irmãos...); criança
recém-nascida ou uma pessoa muito doente – acamada. Nesses casos, geralmente, o
Reis do Mulungu não canta na casa. Segundo Mahfoud (2003), em sua pesquisa
intitulada Folia de Reis: Festa de Raiz, na Estação Ecológica Juréia – Itatins, também
regista junto aos sujeitos da pesquisa os espaços em que a Folia não deve passar e suas
respectivas justificativas:
De contraponto comentava-se sobre onde não deveria passar: na casa
dos que não eram nativos dali, isto é na casa dos turistas, porque estes
não entendem: “isso não é para ele, isso deve ser só pra nós”. Não
deve passar também na casa dos crentes, poderia haver confusão.
Deve-se evitar que o Rei seja rejeitado (MAHFOUD, 2003, p. 74).

Ser evangélico, isto é, converter-se a uma outra religião significa a negação dos
principais símbolos católicos como a descrença aos santos, xingamentos a Nossa
Senhora, a não participação nos grupos de Reis e, tampouco, recebê-los em suas casas.
Tais atitudes são severamente repudiadas pela maioria dos moradores, em especial,
pelas mulheres que, segundo elas, há uma reprovação de Deus, pois desde a época dos
mais velhos que só conhecem a religião católica e essa coisa de ser crente é muito
recente coisa desse tempo de agora. Contudo, no decorrer das visitas do grupo de Reis
de São Sebastião nos anos de 2014 e 2015 nas comunidades do seu entorno, constatei
que alguns moradores e/ou membros da família já convertidos ao protestantismo fazem
questão de contribuir com a festa de São Sebastião, caracterizando, assim, um evento
que ultrapassa os limites do caráter festivo e religioso, pois celebrar o Santo na
comunidade do Mulungu traz consigo um compromisso social.

Contrariamente às orientações ‘tradicionais’ católicas, os evangélicos divulgam
os ensinamentos de não cultuar santos. Esses argumentos são os principais motivos
externados pelos moradores, principalmente, as mulheres, para a não aceitação dos
crentes/evangélicos, uma vez que as imagens dos santos estão presentes no cotidiano
das comunidades através dos altares herdados de família ou as imagens fixadas nas
paredes de quase todas as casas, acompanhando a vida diária das pessoas. Percebe-se,
portanto, que o valor dado às imagens como meio de acesso e de proximidade com os
santos é de fundamental importância para os devotos.
Daí a importância da Festa de São Sebastião para o Mulungu e a visita do Santo
nas casas e comunidades vizinhas. Dona Maria nos informa que deve existir muito
cuidado no entrar e no sair nas casas visitadas pelo Grupo de Reis e pelo Santo, pois os
moradores merecem todo o respeito das reiseiras e convidados, por isso, não é
conveniente que os integrantes do grupo fiquem sentados ou de conversa quando canta
o Reis para o Menino Jesus, São Sebastião ou celebra algum dos Santos do altar,
especialmente, o de devoção daquela família. Além disso, deve-se atender a todos os
convites, ou seja, as solicitações de visitas do Reis do Mulungu em uma casa e/ou
comunidade, uma vez que um pedido representa uma relação de respeito com a tradição
que vem desde os tempos dos mais velhos, bem como o reconhecimento e importância
que a cantoria de Reis e a vista de São Sebastião têm para aqueles moradores. Com isso,
não aceitar e/ou recusar o convite é uma das maiores desfeita ou desrespeito para o dono
da casa e/ou comunidade. Corroborando com a importância que um convite/solicitação
tem para um Grupo de Reis, Mahfoud relata:
Recusar a Reiada é uma das maiores desfeitas. Por que? Ter recebido
um convite é uma honra, é um reconhecimento, mas também que
convida mostra algo de si ao fazê-lo. Mostra uma atenção com a
tradição, mostra um desejo de participar de um significado afirmado
pela celebração e isso não pode deixar de mostrar amizade, não pode
deixar de ser valorizado pelo folião. Negar sua resposta seria romper
esta relação muito simples, frágil, mas muito significativa em que
reconhecem o valor, um ao outro (MAHFOUD, 2003, p. 74).

É importante destacar a importância e o significado da casa para o Jiro, pois ela
representa o espaço privado e íntimo do devoto. Todavia, no período da visita do Reis a
casa torna-se, temporariamente, um ambiente onde se circunscrevem as relações de
maior ou menor intimidade entre as reiseiras, foliões e os moradores, pois a depender de
como o grupo é recebido e o entusiasmo dos moradores o tempo de apresentação pode
variar, aproximadamente, de dez a trinta minutos. O interior da casa torna-se, portanto,

o lugar mais apropriado para a maioria dos rituais do Jiro, no período de visitação,
sendo este o espaço onde acontece as principais trocas cerimoniais, pois a Bandeira –
corporificação de São Sebastião quando recebida por um representante/membro da
família, materializando simbolicamente a presença do Santo festejado ela é, por assim
dizer, sacralizada e abençoada pelos devotos.
Nesta ocasião, pede-se licença e autorização para adentrar na intimidade do
morador, sendo concedida a permissão cumpre-se o ritual de cantar agradecendo ao
nascimento do Menino Jesus, saudar São Sebastião e os demais Santos da casa e, por
fim, a despedidas através dos cânticos de agradecimentos pela oferta – ajuda e quando
solicitada apresentação das principais chulas acompanhadas com danças (quebra-coco,
marimbondo, pisa-pilão, vira-mão, dança da garrafa, etc.,), sempre com o intuito de
satisfazer a vontade do devoto – dono da casa. Conforme orienta Mahfoud:
No momento da despedida, o agradecimento das ofertas recebidas em
alimento ou em dinheiro para a realização da festa de encerramento da
folia de Reis deste ano, é previsto, esperado, mas nem por isso é
menos expressivo do reconhecimento e da gratidão. O Rei conta com
o apoio dos moradores para realizar sua festa de encerramento.
Responder à sua necessidade é também resposta de agradecimento à
visita desejada. Novamente, o gesto de um e de outro evidencia
respeito e fortalece laços (MAHFOUD, 2003, p.82).

Desse modo, agradecer aos foliões e devotos pelas ofertas recebidas e,
sobretudo, pela valorização e respeito ao Jiro torna-se um momento essencial nas
atividades dos festeiros e do Reis do Mulungu, pois para a realização e sucesso da festa
de encerramento a ajuda das comunidades visitadas torna-se fundamental.
Após um longo percurso de andanças nas comunidades circunvizinhas,
cumprindo o ritual de pedição, o grupo de Reis de São Sebastião inicia a cantoria em
casa, ou seja, cantar na comunidade do Mulungu, simbolizando o encerramento do Jiro
nos anos de 2014 e 2015. Além do entusiasmo de ter o Reis de São Sebastião em casa, e
por ser a maior comunidade visitada desses dois anos, segundo Germinda, cantar Reis
no Mulungu é duro, uma tarefa muito difícil, pois de acordo com as suas vivências ao
longo dos anos no ritual do Jiro intra e intercomunidades quando o Reis chega no ‘seu
lugar’ as apresentações são mais demoradas e os participantes ‘bebem’ mais,
ocasionando, assim, um tempo maior de cantoria, pois louvar o nascimento do Menino
Jesus e São Sebastião ‘em casa’ significa reestabelecer seus laços afetivos e sociais
entre eles e o Santo, pois é no Mulungu que o grupo de cantadores louvando Santo Reis

e São Sebastião iniciou o ritual de suas andanças há, aproximadamente, três ou quatro
gerações.
O ritual da chegada/despedida significa para o grupo do Reis de São Sebastião,
moradores e visitante um momento de agradecer, cantar, louvar e saudar a dona da casa
e o altar – os Santos pelas caridades – doações e por ter permitido que tudo acontecesse
com muita paz, alegria e união, sempre acompanhado de cânticos religiosos (benditos
em louvor aos Santos da casa e do altar, cantigas de entrada e saída do Reis); cânticos
populares (chulas, coco, samba-de-roda...), sempre regado com muita devoção, comida,
bebida e diversão na casa de Dona Augusta, pois já é tradição iniciar e encerrar o
referido ritual no altar de sua casa, dando, dessa forma, continuidade aos ensinamentos
deixados pelos mais velhos, uma vez que desde a época do seu avô, pai e tios que o Jiro
do Reis inicia sua jornada neste espaço. Cabe, no entanto, tomarmos a imagem contida
na figura 21 como elucidativas para compreendermos a importância deste ritual do Jiro,
bem como o início dos preparativos para as comemorações dedicadas a São Sebastião
no dia – 20 de janeiro.

Figura 21 – O Reis do Mulungu na casa e no altar de Dona Augusta, simbolizando a chegada e despedida
do Jiro anual realizado para a manutenção de festa de São Sebastião e da tradição. Fonte: fotografia
produzida pela pesquisadora em janeiro de 2014.

Terminada essa etapa importante para as celebrações é chegada a hora de
agradecer, saudar a Bandeira e o Santo no seu retorno ao lugar de origem, configurando
o encerramento das atividades intercomunidade daquele ano. Cumprir com o ritual de
pedição, ou seja, sair em visitas às comunidades é essencial para a manutenção das

festividades no Mulungu, por isso, o agradecimento e o cuidado dispensado a todos os
participantes e colaboradores na entrega/despedida do Jiro, bem como da Bandeira.
É a partir desta junção da devoção e da diversão que o, Jiro no seu ritual de
visitação, tem o poder, momentaneamente, de modificar a rotina de uma casa, uma
comunidade ou até mesmo de um povo. A partir daí, depreendo que o Jiro do Reis do
Mulungu e a Festa de São Sebastião têm força suficiente para modificar a rotina não
só dos seus integrantes, mas também por onde passa, principalmente, durante os
meses de dezembro e janeiro quando anuncia a principal festa da comunidade.
Ressalto ainda, que os múltiplos sentidos religiosos e sonoros do Jiro, não se esgotam
nos limites da minha análise, mas conforme demonstrado sinalizam para um
permanente criar a recriar do modo de vida de um povo/comunidade.

3.3 Vinte de janeiro – dia de São Sebastião: todos os caminhos levam
ao Mulungu
A festa, a procissão, o cortejo, a folia, a comida e a dinâmica da cozinha, de
modo geral, marcam a religiosidade que se faz presente no contexto da sociedade
brasileira por conta da coexistência de diferentes culturas, povos e costumes. Sabe-se,
também, que esses eventos festivos e religiosos vividos no tempo e no espaço
constituem territórios, reforçam o sentido de lugar e se disseminam por todas as regiões
do país, contribuindo para a formação de identidade de um povo, uma nação. A festa à
moda brasileira constitui-se, portanto, um espaço que promove encontros entre diversas
culturas e povos, determinando as diversas formas de manifestação do sagrado, da
ruralidade e da urbanidade no território brasileiro (PEREZ, 2002).
As comemorações em louvor a São Sebastião acontecem na comunidade do
Mulungu no dia 20 de janeiro, há aproximadamente 40 (quarenta) anos. Neste dia todos
os caminhos levam ao Mulungu, pois com o encerramento do ritual de pedição em
louvor a São Sebastião é, também, o recomeço das celebrações interna a comunidade,
ou seja, iniciam-se as comemorações da maior festa católica do Mulungu e, por que não
dizer, uma das mais importantes do município de Boninal, tendo São Sebastião Santo
como o anfitrião. Os preparativos para a grande Festa iniciam-se nos meses de
dezembro e janeiro com a saída e chegada do Reis de São Sebastião no seu Jiro anual,
novenário, missa solene, procissão, almoço, escolha do festeiro e de sua equipe com a

entrega da Bandeira pelo festeiro atual para aquele que será o responsável do ano
seguinte e, por fim, janta e/ou tira-gosto62 concomitante a festa dançante que é realizada
no espaço público em frente à casa de Dona Maria, onde existe um palco construído
pela prefeitura local para os eventos desta natureza.
Festejar São Sebastião, no Mulungu, é uma celebração da comunidade, pois isso,
a participação dos moradores é de fundamental importância em todo o processo de
preparação e condução das atividades relacionadas às comemorações ao Santo
Guardião. Desse modo, a reciprocidade e a ajuda mútua referente a este evento festivo
devocional é uma construção social que representa uma troca necessária, sustentada na
rede de sociabilidade dos sujeitos os quais se veem na ‘obrigação’ a participarem, uma
vez que celebrar São Sebastião torna-se um compromisso da comunidade, ou seja, de
todos. Conforme orienta Zaluar (1983):
As festas de santo são também vastos mutirões. Tradicionalmente,
onde se perdura essa prática social, a festa de santo é o ritual religioso
mais importante, realizando-se ainda sob o controle das irmandades de
leigos, e não do padre. A folia do santo percorre a área de influência
do santo, indo de casa em casa para receber dos devotos as doações ao
santo. O festeiro é figura principal e é ele quem se encarrega de
custear o repasto, lauta refeição para todos os participantes. Seria
vergonha para um festeiro que alguém saísse com fome de sua festa.
No preparo dessa refeição colaboram as mulheres (ZALUAR, 1983,
p.110).

Como bem salienta Zaluar (1983), os mutirões constitui-se um compromisso
comunitário de cada pessoa para com seu grupo social. Além disso, é, também, uma
construção social que representa uma troca necessária, uma sociabilidade construída
através dos laços de parentesco e de vizinhança que se ajusta às necessidades do lugar.
Assim, a relação de proximidade e compromisso que cada morador e devoto tem com a
festa e o Santo vai se reunindo e reforçando esses vínculos sociais e culturais, cuja
tendência é tornar esse sujeito como o responsável e o principal incentivador em
promover os encontros e reuniões para decidir as estratégias e/ou caminhos que serão
seguidos para a realização dos festejos daquele ano. Nessa direção, há uma tendência de
algumas pessoas da comunidade, ou membro do grupo de Reis se destacar pelas suas
habilidades em fazer a festa, exercitando uma função de liderança intra e
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Pequenas porções de carne servida aos convidados, especialmente, aos homens os quais não costumam
jantar, uma vez que estão consumindo bebida alcoólica. O tira-gosto serve, portanto, como
acompanhamento para a bebida, pois segundo a sabedoria popular não é bom beber de barriga vazia para
evitar o porre, ou seja, ficar bêbado.

intercomunidades a partir do grau de envolvimento e compromisso em dar continuidade
à tradição, mantendo viva e atuante uma prática vinda dos seus antepassados.
Nos anos de 2014 e 2015, com uma participação mais efetiva como foliãpesquisadora, bem como o contato mais próximo com as reiseiras, isto é, depois de ser
aceita e incorporada ao grupo, constatei a presença de algumas lideranças internas e
externas necessárias na condução das atividades religiosas. A primeira interna a
comunidade, cuja responsável é Dona Maria, moradora do Mulungu, que, por décadas,
dividiu esta responsabilidade com Dona Augusta63 na condução dos trabalhos referentes
ao Jiro e a Festa. A principal tarefa delas consiste em convocar/solicitar a participação e
empenho das reiseira e demais moradores nas atividades referentes às visitas e na
organização das celebrações em louvor a São Sebastião. Destaco ainda a participação de
Marcelo como um dos responsáveis pela condução das atividades religiosas e, no
tocante a festa de São Sebastião, fica sob sua responsabilidade organizar e conduzir as
novenas, auxiliando o Grupo de Reis nos preparativos para as celebrações ao Santo.
Sobre a importância de sua participação da organização e condução das atividades, ele
descreve:
Assim, é que tem as tarefas. Tem pessoas que canta o Reis e sai com o
Reis. Só que tem as novenas também, então não poderia sair todo
mundo e antes também quem fazia as novenas era o pessoal que
cantava o Reis. Aí quando a gente ficou à frente da igreja, fazendo as
novenas o pessoal do Reis saia e convidava as pessoas para a missa e
a gente ficava cá fazendo as novenas. Nas novenas de antigamente
sempre convidava outras pessoas, outras comunidade próxima e
ficava um pouco assim a desejar, porque a gente convidava e as
pessoas não vinham e a gente fazia a novena. No dia da festa todo
mundo vinha então ficou assim, o Reis tem essa tarefa de sair e
convidar as comunidades para a missa e a gente fica cá na
comunidade para realizar as novena64.

Diante das ausências das pessoas de fora, de outras comunidades nos dias das
novenas destinadas a elas, priorizou-se, então, convidar os moradores da própria
comunidade (crianças, jovens, as principais famílias do lugar, moradores de
determinadas ruas, etc.), como demonstrado no cartaz abaixo:
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Desde o Jiro de 2013 que, por motivo de saúde e recomendação médica, Dona Augusta não sai com o
Reis em seu Jiro nas comunidades, participando, apenas, das atividades internas à comunidade.
64
Entrevista gravada com Marcelo José de Souza em abril de 2015.

Figura 22 – Cartaz de convocação dos moradores para a participação da novena em homenagem a São
Sebastião na comunidade do Mulungu nos anos de 2014 e 2015. Fonte: fotgrafia produzida pela
pesquisadora em janeiro de 2015

Assim, é uma tradição que já tinha, cada novena era dedicada a uma
comunidade ou as pessoas de uma família. Desde o inicio escolhia
aquelas famílias para fazer as novenas só que a maioria das pessoas
uns faleceram outros mudaram e aí a gente foi escolhendo outras
pessoas e a gente achou melhor assim, por exemplo, cada rua faria
uma novena e assim abrangeria a comunidade toda, todo mundo
participava65.

A segunda liderança, externa a comunidade, está representada por Germinda,
reiseira e moradora de Boninal, que além de ser participante do grupo foi, também, a
festeira, no ano de 2014. Diante do cargo que ela ocupou, isto é, de ser festeira e
responsável pela Bandeira no ano de 2014, ficou sob sua responsabilidade organizar e
cuidar de todos os preparativos da festa e das atividades referentes ao ritual de visitação
às casas e comunidades. Segundo Germinda a presença da festeira no período do Jiro se
faz necessário, pois é sua ‘obrigação’ acompanhá o jiro e é a responsavi. Se o dinhero
do jiro não dá a festera intera. Ainda de acordo com seu relato sobre as despesas da
festa a qual foi a responsável, esclarece: esse ano deu, não fiquei devendo um centavo,
mas não sobrô. Mminha vontade era que sobrasse pra me comprá banco pra igreja,
ajudá mais a igreja, mas não sobrô se tivesse cantado mais tempo66...
É, portanto, tarefa da festeira e/ou do festeiro acompanhar todo o Jiro e a
arrecadação das caridades doadas pelos devotos, uma vez que todas as despesas da festa
e do percurso de visitação devem ser pagas com as doações recebidas e, caso não seja
suficiente, a responsabilidade de arcar financeiramente com as despesas referentes às
65
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Entrevista realizada com Marcelo José de Souza em abril de 2015.
Entrevista gravada com Germinda Alves dos Santos em abril de 2015.

comemorações é da/o festeira/a e de sua equipe daquele ano. Conforme destaca
Mahfoud sobre a importância do Rei, ou seja, do festeiro:
Um Rei de valor é reconhecido por muitos e recebe uma grande
contribuição para a festa. Ao mesmo tempo, afirmar que ele mesmo,
com seus próprios recursos, garante a festa e alimentação para todos,
dizendo que tudo o que foi recebido não foi suficiente, também é
importante e enaltece. Impõe respeito. O resultado é uma certa
dificuldade entre falar explicitamente do que esta sendo acumulado
para a festa: “estamos recebendo muita coisa, o povo daqui oferta
mais do que nas outras comunidades. Mas eu ainda vou precisar
inteirar muito para a festa” (MAHFOUD, 2003, p. 82-83).

Constitui como atribuição do/a festeiro/a e de sua equipe cuidar para que a festa
seja motivo de orgulho para as reiseiras e moradores, pois para a comunidade é de
fundamental importância receber bem os convidados, tornando a celebração uma marca
de promoção social para o grupo onde todos se sentem representeados nas equipes de
organização e, principalmente, na pessoa do/a festeiro/a. Para Germinda ser festeira, ou
seja, receber a Bandeira traz consigo uma responsabilidade muito grande, segundo ela:

[...] a gente que é festera, eu acho que significa muita coisa porque a
gente tem aquela responsabilidade e além da fé a gente quer mostrá o
trabalho da gente que a gente foi responsavi, a gente deu conta né? E
é muito bonito, então a gente fica sempre a primera daquela festa que
ali não fazia nada se que eu não aceitasse, então é assim, a festera
tem que comandá a festa até o fim, da hora que sai o Reis até o fim, a
dispidida.

Figura 23 – A festeira Germinda Alves e sua equipe responsável pela organização da festa em louvor a
São Sebastião do ano de 2014 na comunidade do Mulungu. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora
em janeiro de 2014.

A narrativa de Germinda, bem como as imagens traduzidas na fotografia nos
permite compreender a importância e a representatividade dada ao festeiro/a e sua
equipe, pois, são eles, juntamente com o grupo de Reis os principais protagonistas na
composição da festa em Louvor a São Sebastião, bem como a continuidade desta
celebração religiosa na comunidade do Mulungu. Sobre a escolha do nome o qual fará a
sua sucessão, Germinda nos esclarece a importância de saber a quem será entregue a
Bandeira, uma vez que a pessoa escolhida ou indicada deve demonstrar interesse em
recebê-la, ter fé e devoção ao Santo e, ainda, a ‘obrigação’ da continuidade da Festa.
Mais uma vez lançamos mão da narrativa de Germinda no intuito de demonstrar o quão
importante é ser ‘escolhido/a’:
quando a gente recebi a Bandera aquela pessoa escolheu a gente
porque tem a fé, que a pessoa tem a fé, a gente intrega a outra pessoa
que tenha fé tambei que aí significa que a festa não vai pará. Se
alguéi não quizé a Bandera a festa para e aí quando a gente entrega a
gente fica muito satisfeito que a pessoa aceitô67.

Para Juvenal ser festeiro significa contribuir na organização da festa de São
Sebastião, pois o grande protagonista é o grupo de Reis, leiamos o que nos diz:

Ser festeiro lá é também participar de uma comissão que vai ajudar
na organização tanto da peregrinação do Reis como na realização do
festejo. É como a gente disse, o protagonista mesmo é o grupo de
Reis, né. Porque é ele que faz toda a peregrinação e que, de uma
certa forma, é um chamativo pra festa, pra a organização pra festa e
da parte religiosa da festa também. E a gente ali na comissão como
festeiro é apenas mais um pra fazer parte da equipe que vai
organizar, ajudar a organizar e ajudar também na realização festejo
de São Sebastião68

Diante da responsabilidade que tem em conduzir a festa, o grupo de Reis de São
Sebastião, o/a festeiro/a atual e sua equipe participam da escolha ou indicação do/a
festeiro/a que assumirá os preparativos da festa do ano seguinte. A participação do
grupo de Reis nesta escolha/indicação é justificada porque a maior parte/quantia dos
recursos financeiros destinados às comemorações vem, essencialmente, do Jiro. Daí a
importância do grupo participar ativamente da escolha quando sugere, concorda e/ou
discorda do nome indicado sem, contudo, tirar a ‘autoridade’ do/a festeiro/a atual, pois é
ele quem indica o seu sucessor. Ha, portanto, diálogos e tensões entre reiseiras e
67
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Entrevista gravada com Germinda Alves dos Santos em abril de 2014.
Entrevista realizada em janeiro de 2015.

festeiro/a na condução da escolha e, na maioria das vezes, eles conseguem resolver
internamente as divergências através de mecanismos inerentes ao grupo que já
trabalham juntos por décadas. Além disso, existe uma prática de pensar o ‘melhor’ para
a Festa de São Sebastião e para a comunidade e não os desejos pessoais de cada um.
Neste processo de escolha e/ou indicação do festeiro/a para conduzir as
comemorações em louvor a São Sebastião, leva-se em consideração interesse, vontade
ou o ‘compromisso’ da pessoa indicada, pois o festeiro/a pode ser um morador do
Mulungu, de comunidades circunvizinhas ou um pedido de um devoto, cujo objetivo é
pagar uma promessa. Assim, quando há um pedido expresso para ser o festeiro/a,
atende-se a vontade/desejo do devoto, permitindo-lhe conduzir a Bandeira da Festa de
São Sebastião, bem como saudar o compromisso com o Santo. Neste caso específico
não há uma escolha/indicação, uma vez que já é costume permitir que todas as
promessas feitas ao Santo sejam ‘pagas’. Além disso, uma promessa quando é paga tem
um significado simbólico importante para a comunidade, pois é a confirmação do poder
e da força que São Sebastião tem e exerce no cotidiano dessas pessoas.
As imagens contidas na figura 24 servem para vislumbramos o processo de
entrega da Bandeira, ou seja, a finalização de um ‘reinado’ do festeiro atual e o imediato
início do subsequente:

Figura 24 – A passagem da Bandeira pela festeira Germinda para os festeiros Cleuton, João e sua equipe,
responsáveis pela organização da festa em louvor a São Sebastião do ano de 2015 na comunidade do
Mulungu. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014.

No ano de 2015, Germinda, festeira anterior e reiseira, assume somente a função
de coordenar o roteiro de visita às localidades extra comunidade, puxar a cantoria, bem

como acompanhar a arrecadação das doações para ser entregue a João69, Cleuton70 e ao
próprio grupo de Reis, constituídos festeiro deste ano. Vale lembrar que pela ausência
dos festeiros Cleuton e João, moradores da comunidade do Caititu, no período de
visitação nas localidades/casas, Germinda e Dona Eva71 foram as responsáveis pela
arrecadação das doações e, no momento da compra dos animais (boi, porco e frango),
bem como os demais produtos necessários para a festa prestaram conta para os
responsáveis pela Bandeira, auxiliando também na organização financeira do evento.
Atentemos para os registros que seguem:

Figura 25 – Doações em dinheiro e alimentos arrecadados no Jiro para a Festa de São Sebastião, na
comunidade do Mulungu. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2015.

É atribuição do festeiro e, sobretudo, do Reis do Mulungu tomar para si a
responsabilidade de ativar a festa. Conforme Toffoli (2004):
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A ausência do festeiro João no ritual de visitação em algumas comunidades do Reis do Mulungu foi
justificada pelo fato dele morar em São Paulo e só poder vir para acompanhar o Jiro, bem como os
preparativos na Festa de São de Sebastião, no dia dez de janeiro do corrente ano.
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Cleuton também não se fez presente em todas as visitas, pois é o responsável por uma casa de oração –
benzedor, na comunidade do Caititu, atendendo a população intra e intercomunidades que vai até ele em
busca de resultado/solução para seus problemas de saúde. A casa atende ao público todas às quartas-feiras
à noite e como não é cobrada a consulta, as pessoas as quais vão buscar ajuda espiritual deixa no altar a
quantia que tem e/ou pode ofertar, por isso, denominada de caridade. Neste sentido, além das atividades
cotidianas com a agricultura e a pequena criação, também, tem como função/atividade de guia espiritual
de muitos moradores e visitantes, os quais são frequentadores da casa de oração.
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Eva Maria Mendes, 65 anos de idade, aposentada e moradora do Mulungu. Reiseira e uma das
responsáveis em tocar o bumba, cozinheira da Festa de São Sebastião e, também, a representante da
comunidade pela arrecadação das ‘esmolas’ do Jiro de 2015.

Outra modalidade em destaque é o convite dos festeiros. Embora uma
diferenciação no processo de escolha, que pode ser por leilão, por
indicação ou por livre opção, a definição de festeiro tem facilitado
para que pessoas que não pertencem geograficamente à comunidade
em que se realiza a festa possam ser indicados ou inscrever-se como
tal. É comum os festeiros constituírem-se como “pessoas de fora” que
buscam um espaço para expressar prestígio. A função primeira e
principal desses atores é “levar gente para a festa”. Especialmente
gente de fora. O festeiro assume, como função, ser uma espécie de
anfitrião da promoção (TOFFOLI, 2004, p. 96).

De acordo com a tradição que vem desde os mais velhos, a organização das
celebrações em louvor a São Sebastião diz respeito a todos os moradores do Mulungu,
do grupo de Reis e não somente do festeiro daquele ano. Com isso, todos se tornam
anualmente responsáveis pelo empreendimento festivo. Contudo, a figura de um festeiro
escolhido/eleito constitui-se essencial para o bom andamento das celebrações, pois é ele
que recebe a Bandeira e, consequentemente, a função de pensar a festa, juntamente com
as pessoas as quais são escolhidas por ele para a composição de sua equipe. A imagem
adiante nos instiga a pensar/compreender o valor simbólico e religioso para os
moradores do Mulungu, visitantes e devotos quando a Bandeira é entregue
simbolizando a continuidade das celebrações, prestígio, responsabilidade e obrigação
para quem a recebe.

Figura 26 – A passagem da Bandeira dos festeiros João, Cleuton e sua equipe para Marcelo, festeiro
responsável pela organização da festa em louvor a São Sebastião do ano de 2016 na comunidade do
Mulungu. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

Observa-se, portanto, que neste período há muita movimentação e agitação,
misturando-se numa religiosidade altamente cotidiana, geradora de uma rememoração
capaz de moldar, momentaneamente, percursos e trajetos de vida, pois as

comemorações acabam reunindo neste dia, em um só tempo uma população que se
reconhece nas danças, cantorias, obrigação e costumes repassados de geração a geração,
proporcionando a estes indivíduos momentos de lazer e devoção, uma vez que essas
celebrações festivas e religiosas promovem o encontro com a própria identidade,
estreitando os laços do passado com o presente.
O dia 20 de janeiro – Dia de São Sebastião Santo significa, para a comunidade
do Mulungu, o encontro com todos os lugares visitados, bem como a partilha dos
alimentos, os quais foram doados para celebrar a vida, a fé e a crença em um Santo. A
comida passa a ter um significado especial, pois o ato de comer é, aqui, compreendido
enquanto atividade coletiva e ritualística, tendo em vista as implicações festivas
religiosas, sociais, bem como as representações simbólicas envolvidas, os valores
relacionados à alimentação e a importância que ela tem nos espaços rurais,
especialmente, na comunidade negra rural do Mulungu.
Já é costume nesta data oferecer comida para os visitantes – almoço na casa de
Dona Augusta e janta na casa de Dona Maria. Para alimentar uma quantidade
considerável de pessoas/convidados, faz-se necessário a ajuda – doação das casas
visitadas através do Jiro tem como função fazer o circuito da comida72, pois as doações
‘caridades’ arrecadadas destinam-se, primeiramente, para pagar as despesas da festa e,
principalmente, na compra das carnes, ou seja, do boi, dos porcos, dos frangos já
abatidos e dos alimentos que não foram recebidos em doação. Para a festa de São
Sebastião do ano de 2014, foram comprados 01 boi de aproximadamente 12 arrobas e
cerca de 30 quilos de frango, já os 02 porcos de aproximadamente 03 arrobas cada um
foram doados pelos festeiros. Nas comemorações de 2015, comprou 01 novilha com
cerca de 10 arrobas 01 porco com cerca de três arrobas e, aproximadamente, 30 quilos
de frango e de doação foram mais 02 porcos com cerca de três arrobas cada.
Merece destaque o valor simbólico e social que a compra do boi representa para
a festa, ou seja, significa a fartura para os moradores da comunidade do Mulungu, bem
como assegura o banquete – almoço e janta coletiva para todos os participantes dos
festejos ao Santo, reforçando os laços de sociabilidades entre moradores, vizinhos,
amigos, devotos e visitantes. Além disso, traz visibilidade e prestígio para os
organizadores em torno do qual o povo constrói uma identidade da festa, e a comida no
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Entende-se por circuito da comida um arranjo social de base comunitária que se faz presente nas
atividades do grupo de Reis do Mulungu, em seu movimento de sair nas comunidades do seu entorno,
pedindo e arrecadando alimentos e ‘quantia em dinheiro’ para promover a festa religiosa em louvor a São
Sebastião.

plano dos valores aparece como um sistema de trocas, de partilha, marcando tradições
no território festivo.
Vale lembrar que o dia dos preparativos para a festa, ou seja, a véspera das
celebrações, também denominado de o dia da matança, caracteriza-se como uma etapa
importante para os moradores envolvidos na organização e, principalmente, para os
festeiros, simbolizando abundância – fartura. O ritual da matança dos animais inicia-se
logo pela manhã nos moldes simples e tradicionais das cidades interioranas. É
costume/atribuição do proprietário do novilho/novilha providenciar o profissional
responsável pelo processo de abate e separação das carnes – o corte. Já a matança dos
porcos e todo o processo de limpeza e corte das carnes, bem como toda a preparação das
comidas acontece numa casa agregada a de Dona Augusta – um espaço utilizado como
ambiente de socialização nos eventos desta natureza. As fotografias aqui elencadas traz
um fragmento de imagens de como acontece o processo de matança e preparação das
carnes:

Figura 27 – Abate dos animais e o processo de desossar a carne na comunidade do Mulungu. Fonte:
fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015

A importância de se comprar os animais (o boi e os porcos) vivos representa
para a comunidade, especialmente para o grupo de Reis a manutenção de um legado que
vem desde os tempos dos mais velhos, pois de acordo com as reiseiras já é tradição se
matar um boi para alimentar todos os convidados que contribuíram para a realização dos
festejos. Assim, a carne torna-se sinônimo de abundância de alimento e troca de
generosidade, permitindo as famílias não somente o consumo de uma iguaria – a carne
fresca, mas, sim, a manutenção dos laços de sociabilidade e subjetividades. Com isso, as

trocas acontecem para além do almoço e/ou da janta coletiva, uma vez que a ajuda e o
mutirão reafirmam através da reciprocidade os lações de sociabilidades. Tomando como
exemplo a fala de Marcelo sobre a importância de estar presente em todas as etapas da
festa, ele relata:
É uma forma assim da gente tá presente desde o inicio até o final, por
exemplo, no inicio a gente tá ali pra organizar as novenas quando
chega no dia da festa mesmo é aquele momento de tá ali todo mundo
junto ajudando os festeiros, ajudando os presidentes, né? Que é o
dono da festa, então a gente tá ali presente [...] se a festa é no
domingo, desde a sexta-feira em diante reúne ali aquele pessoal, os
homens vão cuidar de matar o porco, cuidar de matar o boi enquanto
as mulheres vão lá colher o feijão, o arroz pra colocar no dia da festa
tudo junto. Participar também da festa final, né? Que é na hora boa,
na hora do almoço que é todo mundo junto73.

De acordo com a narrativa trazida por Marcelo, há uma divisão dos trabalhos
bem marcada entre as atribuições dos homens e das mulheres, pois fica evidente que a
matança dos animais (boi e porcos) é uma tarefa desempenhada exclusivamente pelos
homens. Estes têm, também, como função desossar toda a carne, auxiliando as
cozinheiras no corte em pequenos pedaços, dando já no ponto de preparar para o
cozimento. Assim, a divisão de alguns trabalhos cotidianos e domésticos,
especificamente no contexto da festa, segue a ordem social vigente, ou seja, entre sexo,
cabendo aos homens cuidar da matança e das carnes (desossar, cortar), enquanto as
mulheres, conforme as imagens abaixo são as responsáveis pela limpeza das vísceras,
dos frangos, bem como cuidar do preparo/cozimento e distribuição de toda a comida
que será servida para os convidados.
Contudo, a crescente participação feminina no Jiro e na Festa de São Sebastião
precisa ser compreendida muito mais como uma condição da sociedade local, de
convivência familiar, de responsabilidade com a comunidade do que como um espaço
de luta entre sexo. O protagonismo feminino, ou seja, a participação da mulher negra na
manutenção das festividades locais será aprofundada no capítulo intitulado: Mulheres
negras do Mulungu: vozes do saber.
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Entrevista gravada com Marcelo José de Souza em abril de 2015.

Figura 28 – Higienização e corte das carnes e demais preparativos para receber moradores, devotos e
visitantes na celebração a São Sebastião na comunidade do Mulungu. Fonte: fotografia produzida pela
pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015

Foi possível observar que no decorrer dos preparativos para a festa há uma
descontração e ajuda mútua entre moradores e visitante, reforçando os laços de
sociabilidade, subjetividade e reciprocidade. Esta reciprocidade tende a ser marcada
pelo envolvimento e participação entre as pessoas, fortalecendo um ambiente em que
estar próximo da comunidade naquilo que é comum a todos vem de uma necessidade
coletiva e local, mantendo viva as suas identidades com o lugar. É perceptível, também,
que homens e mulheres já têm internalizado a sua função/trabalho, ou seja, o
compromisso com o Santo e a comunidade, pois não é preciso fazer o convite ou
chamar, uma vez que no dia específico estão lá para colaborar naquilo que podem e
sabem fazer para os festejos de São Sebastião.
Essas imagens (figuras 28 e 29) estão carregadas de significações ímpares, que
vão desde a função/tarefa que as mulheres ocupam na sociedade contemporânea até as
responsabilidades desempenhadas por elas nos contextos locais, que vão desde o
cuidado com a família, a pequena plantação e criação de animais para o sustento da casa
até as atividades religiosas. Neste dia entram em cena as cozinheiras e suas ajudantes,
mulheres do Mulungu e de comunidades vizinhas, cuja função consiste em planejar,
preparar e dinamizar a cozinha, já que algumas iguarias, principalmente as carnes,
devem ser cozidas na véspera, isto é, na madrugada, primando, sobretudo, pela
qualidade e a aparência que a comida deve ter na hora do almoço coletivo:

Figura 29 – As cozinheiras Licinha e Valdice nos preparativos da comida para o tradicional almoço
coletivo na casa de Dona Augusta no dia da festa de São Sebastião na comunidade do Mulungu. Fonte:
fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2015

Licinha é a responsável por todas as atividades relacionadas ‘a cozinha da festa’,
por isso, ela, juntamente com suas ajudantes, tem como atribuição distribuir as tarefas
com as suas ajudantes – outras mulheres que auxiliam na cozinha – tratando frango,
cortando as leguminosas para os guisados, hortaliças para as saladas, lavando pratos,
panelas, tudo em prol de um bom andamento na organização e distribuição das
refeições, permitindo que todos os presentes tenham garantido um almoço farto e de
qualidade.
No tocante a importância que tem a cozinha e o ritual de preparo da comida para ser
servida aos convidados, Licinha nos informa que:
A responsabilidade de coziera da festa de São Sebastião é muito
importante. É muito importante. É muito importante. E elas tambei
tem cofiaça e já sabe que quando eu chego lá, elas já me entrega a
cuzia, itrega tudo. “Ói ta aí! Ói. Ocê mermo é quem resovi tudo, o
que cê resolvê aí tá bem resovido e o que fartá é só falá com nois”.
Eu chego na casa lá na casa de Augusta, chego de manhã ai vai matá
o boi, mata o porco, nois todo mundo senta, corta e nois lava e eu
tempero esse armoço todo, cuziu pra noite de vespa da festa que a
festa sendo no domingo, no sabu eu cuziu e todo mundo janta de
noite. Quando é no oto dia, mei dia tem armoço pra todo mundo. Aí
eu já panho essas panela tudo no tempero e quando é uma hora da
maiã já levato, já boto tudo no fogo nessas panela. Vou cuziá essa
carne, vou fazê arrois, vou fazê macarrão, o fejão eu já dexo no fogo
coziano e vou fazeno. Dô janta a noite na vespe, ai de maiã cedo já
trabaia até dá comida a todo mundo. Quando acabô de terminá já é
na hora da missa, quando é de terminá a missa que vai entregá a
Bandera eu torno vortá pra cuzia, torno de dá de comê pra todo
mundo que chega lá, todo mundo come até o Deus nus deus, o que
São Sebastião nus deu, todo mundo come. Só não come quem não vai
lá e quem não tivê com fome. E ói que eu cuziu a noite toda pra no
outo dia ficá mais fáci pra mim fazê, pruque o dia é curto e quando dá
mei dia eu tenho que dá comida e moi d’eu pudê isfriá da bera do

fogo pra podê tomá bai pra ir pra missa. E acaba a missa, e agora
que nois dá comida e ai agora vamo quebra-o- coco, agora nois vamo
quebará-o-coco e ai agora o pau come74.

Compreender a importância das cozinheiras nas atividades relacionadas ao
preparo das comidas é, sobretudo, nos permitir escutar e observar a dinâmica da
cozinha. Assim, Giard (2013) argumenta:
[...] elas falam de seu modo de cozinhar, de organizar este trablaho, de
vivê-lo e de senti-lo – meio de conhecer sua própria linguagem, suas
palavras e até as inflexões de sua voz, até o ritmo de suas palavras.
Essas conversas não tinham por meta desembaraçar das imagens
subjacentes nem desvendar raízes inconscientes, nem definir e
classificar tipos de atitude. Sua intenção era apenas escutar mulheres
falar: falar daquilo que, comumente, ninguém quer ouvi-las falar,
ninguém lhes dá atenção. Assim se pode aprender delas só delas como
se representam seu papel e sua competência, se elas dão importância
ao seu saber-fazer e que secreta lealdade elas investem para encontrar
uma maneira pessoal de cumprir uma tarefa imposta (GIARD, 2013,
p. 222).

Garantir a qualidade e a fartura de ‘comida’, constitui-se uma preocupação
dessas cozinheiras e, também, da comunidade do Mulungu, pois como anfitriã deve
cuidar do bem estar dos seus convidados. Diante desta preocupação, já é costume ter
sempre as mesmas cozinheiras e, além disso, não permitir que pessoas desconhecidas
cheguem perto do fogão – das panelas, mesmo que seja no intuído de ajudar, uma vez
que há uma superstição de que esta pessoa pode estar com intenção de prejudicar a festa
estragando os alimentos. Por isso, há sempre um cuidado dos/as festeiros/as,
organizadores e cozinheiras de que um estranho ou suspeito não chegue perto – não
adentre no espaço da cozinha.

Figura 30 – As cozinheiras Licinha e Valdice nos preparativos finais dos pratos para o almoço coletivo na
casa de Dona Augusta. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.
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Entrevista realizada com Felicina Alves dos Santos em abril de 2015.

Neste sentido, destaco, aqui, a ‘cozinha da festa’ como instrumento que nos
auxilia a compreensão que suas ‘donas’ desempenham no cenário da festa, uma vez que
o ato de comer perpassa os mais diversos significados, desde o âmbito cultural até as
experiências pessoais. Com isso, a cozinha constitui-se como um importante lugar de
articulação gastronômica e social, visto que as comemorações em louvor a São
Sebastião representam para a comunidade do Mulungu e visitante uma grande festa
regada com muita fartura onde todos comem e bebem, fortalecendo vínculos afetivos e
sociais com parentes, amigos, devotos de outras comunidades os quais comungam da
mesma religião e fé no Santo homenageado.
A cozinha torna-se, portanto, um espaço destinado às mulheres – cozinheiras,
bem como ‘lugar de poder’, pois é aí onde tudo acontece desde a chegada dos
alimentos, preparação dos vários pratos/iguarias e a sua distribuição no almoço festivo,
cuja participação de moradores, visitantes e devotos faz-se essencial na concepção de
plenitude das celebrações a São Sebastião. A imagem 11 põe-nos diante deste momento
importante:

Figura 31 – Almoço coletivo para moradores e visitantes na casa de Dona Augusta no dia da festa de São
Sebastião na comunidade do Mulungu. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

O espaço de reunir, confraternizar deixa de ser, exclusivamente, na sala, cômodo
principal da casa – frente, passando para o fundo da casa – que assim como a Igreja é o
espaço de devoção, a cozinha, agora, é o lugar de confraternização. Neste sentido, a
cozinha, a comida e a alimentação são linguagens carregadas de significados, de valores
e práticas sociais. São representações do homem diante do mundo, da sociedade e de si

mesmo. A partir desta perspectiva, as práticas alimentares desde os procedimentos
relacionados à preparação do alimento até o seu consumo propriamente dito, traz
consigo uma carga de subjetividade peculiar a cada região, incluindo a identidade local
e cultural, a condição social, a religião, a memória familiar, a época, enfim todos os
elementos que perpassam por esta experiência diária de cada povo/sociedade.
A comida, portanto, é parte integrante das celebrações religiosas, trazendo à
lembrança exemplos dos envolvimentos simbólicos que representa a vida social dos
participantes desta grande festa, pois através dela são experimentadas e expostas as
condições sociais dos sujeitos. Em suma, é importante demonstrar o valor sociocultural
da alimentação, tendo a mesa como um lugar onde nossas raízes são rememoradas,
valores culturais são transmitidos de geração a geração, reforçando as relações afetivas
e de parentesco.
O ritual religioso em comemoração a São Sebastião, na comunidade do
Mulungu, pode ser compreendido por duas etapas que se complementam, sendo a
primeira composta pela missa, procissão, anúncio da equipe festeira para o ano
seguinte, a entrega da Bandeira – espaço da igreja e o almoço coletivo – casa de
Dona Augusta. Passada esta etapa, inicia-se a segunda com a festa dançante, a janta
e/ou tira–gosto para os convidados na casa de Dona Maria. Faz-se necessário
destacar que esses dois momentos não são dicotómicos eles estão imbricados e
dialogam em todo o percurso da festa, ou seja, desde o Jiro com o ritual da entrada
louvando o Santo e o nascimento do Menino Jesus, bem como a despedida com
chulas – cantando o cotidiano e as apresentações de danças peculiares ao Grupo de
Reis de São Sebastião do Mulungu.
Assim, essas duas etapas podem ser compreendidas e traduzidas a partir das
fotografias contidas nas figuras 32 e 33. A figura 33 traz nas suas imagens o ritual
religioso, tendo uma participação mais efetiva das pessoas mais velhas, mulheres, e
crianças, pois cuidar da vida espiritual é, na maioria das vezes, tarefa feminina, fato
que foi observado por mim durante a pesquisa.

Figura 32 – Missa e procissão em Louvor a São Sebastião na comunidade do Mulungu. Fonte:
fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015.

Do mesmo modo, as imagens capturadas na figura 34 apresentam, no seu
contexto, o encerramento das comemorações ao dia de São Sebastião na comunidade
do Mulungu com a festa dançante, onde moradores e visitantes compartilham de
mais um espaço destinado ao encontro e a descontração com uma participação mais
efetiva de um público jovem e masculino, cuja animação fica a cargo de bandas,
compostas por músicos locais, contratadas pela prefeitura do município.

Figura 33 – Festa dançante encerrando os festejos a São Sebastião na comunidade do Mulungu. Fonte:
fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015

Tomando para análise a festa dançante e a igreja como lugar do público e do
privado, respectivamente, bem como os sujeitos que os compõem foi possível observar
que a participação da população jovens e masculina se faz mais presente no espaço da
festa dançante, já o ritual católico, destina-se às mulheres, crianças e idosos. Neste
sentido, está instituído tacitamente no contexto das celebrações católicas da comunidade
do Mulungu e no seu entorno que cabe às mulheres, especialmente, as mais velhas
manter viva as tradições religiosas, daí a importância dessas anciãs como memória
ancestral responsável por um legado de gerações.
No tocante a realização da festa dançante na comunidade do Mulungu houve, no
ano de 2014, uma alteração do dia/data, passando a ser realizada na noite do dia 20,
após as celebrações católicas em louvor a São Sebastião e não mais na noite do dia 19
de janeiro como era costume. Tal alteração traz no seu bojo uma ‘vontade’ da Igreja,
cuja justificativa apresentada aos organizadores da festa pelo pároco de Boninal é que as
comemorações na comunidade nesta data são para o Santo, portanto, toda a atenção,
reverência e louvor devem ser primeiramente para Ele. Esta mudança no ritual das
comemorações passa a ser um dos assuntos mais debatidos no cenário da festa entre
moradores, devotos, grupo de Reis e o festeiro quando opinam ora em favor, ora
contrários às determinações do poder oficial católico sobre a referida mudança.
Vejamos as opiniões de alguns entrevistados sobre a intervenção da Igreja em organizar,
de certa forma, decidir que a festa dançante acontecesse depois da festa religiosa.
Marcelo, morador, professor e um dos organizadores do evento, relata:
Eu achei importante por uma parte. Por exemplo, quando tinha a
festa dançante em um dia e no outro dia a festa religiosa, a maioria
das pessoas sempre inventava uma desculpa uns tava com sono,
outros falavam outras coisa e não ia para a igreja que era hora da
missa, não ia. Só que também ficou assim, por exemplo, o pessoal que
vinha de fora já participava da festa dançante e a maioria ficava na
comunidade pra participar da missa. Hoje só aqueles fiéis mesmo que
saem de suas casas no domingo pra vim pra missa, já participa só da
missa. Então, por isso, eu acredito que foi bom, por uma parte foi
bom, porque no dia da festa mesmo muitas pessoas daqui da nossa
comunidade não iam à missa: alegava sono ou por que o pessoal de
fora tava na casa, então ficava assim. Aí depois que mudou o dia da
festa não tem desculpa e a maioria das pessoas vai à missa. Assim, a
participação do povo da comunidade foi maior e do pessoal de fora
mesmo só vêm àqueles fiéis mesmo que tomam conta, que seguem
mesmo nas suas igrejas que participam, mas os jovens, outras pessoas

que já vinham e ficava na festa dançante participava da missa, aí caiu
um pouco, minoria75.

Já Dona Teodora, moradora e representante do Grupo de Reis do Mulungu, tece
os seguintes comentários sobre a decisão da Igreja em estabelecer que a festa dançante
aconteça somente depois das atividades religiosas em comemoração a São Sebastião,
guardião da comunidade:
[...] toda vida falô assim, mas se a gente as veis vai fazê uma festa
religiosa a gente luta, lutanto ali em cima daquela festa. Eu acho que
poderia antes de fazê a festa dançante que poderia surgi a festa
religiosa primero para depois ser a festa. Mas nunca pode assim
acontecê de ser assim, porque já vinha fazedo e se eu fosse falá as
vezi algum achava que eu tava mudando as coisa, né? E então eu não
queria isso. Então uns padre que chegaru aqui na comunidade eles
acharu que a festa dançante não pode sê em frente da festa da igreja,
então eu fui muito fã, que assim que era o devê tambéi, eu achei. E foi
muito bom, e foi muito importante. Eu achei muito importante porque
além disso, que nois vem lutado, você mesmo viu que acompanha nois
ai com aquela boa vontade, aquela coisa tão linda que carrega nois
para todo os lugá, nois cantano o Reis, com aquela coisa tão
importante, né? Nois lutamus, agora antes de celebrá a festa de São
Sebastião trazê uma banda eu acho que nois tava mais valorizanu a
banda do que a festa, eu achei assim.
[...] eu não vou prová o nome desse padre porque isso aí, essa lei,
nem só aqui na nossa região, na região do Mulungu, da paroquia
aqui de Boninal, né? Então essa lei aí já ta vino do Sonhem da
paroquia de lá de Seabra que os padres de lá é quem celebra aí no
Sonhem, no Basilo. Nesses lugá áí que seja município de Seabra que
disse que eles já exigia, então o de cá tambéi já veio exigino não sei
se foi o Padre Gonçalo que já falô tambéi que já veio com essa lei.
Então pra mim foi uma coisa que eu não achei errado, porque quando
acontecia a festa dançante primero no outro dia o pessoal ía pra
missa, pra igreja uns tava cochilano, outros com aquela cara
arrependida de sono, outros bebo, então esse ano eu achei uma coisa
muito, muito boa, uma coisa muito firme76.

Ainda de acordo com Dona Teodora, em 2014 foi o primeiro ano em que a festa
dançante aconteceu após as comemorações religiosas e mesmo com esta mudança não
houve nenhum prejuízo para os pequenos comerciantes, tampouco comprometeu e
evento, uma vez que o número de participantes foi o maior dos últimos anos, vejamos o
que ela diz:
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Foi, foi o primeiro ano. Então tudo certo, agora uns dizia assim “Ai!
Essa festa que vai fazê depois da festa não vai vi ninguéi, vai sê uma
festa sem gente, sem ninguéi, não vai vi ninguéi” ai eu falei “ô gente
eu acho que os que tivé boa vontade da pra fazê a festa dançante, a
banda que vi vai sê isso aí mermo que vai dá pra fazê o divertimeto”.
Foi a festa que teve mais gente, foi esse ano, foi gente, foi gente! Que
dessa casa aí dos menino aí, você sabe né? Até lá na igreja não tinha
mais nem a onde colocá os carro, de tanto carro que tinha. Foi o ano
que vei mais gente e foi muito bom, e foi paz, e foi tudo ótimo, até a
cansera disminuiu77.

Diante do episódio de alteração da data/dia da festa dançante, foi possível
observar que moradores e reiseiras dividiam opiniões, pois alguns concordavam com o
padre e outros não estavam de acordo com a mudança. Os primeiros alegaram que era
uma festa católica e, por isso, primeiro a obrigação religiosa em homenagear o Santo,
agradecer pelas promessas e cuidar da fé católica e só depois o divertimento. Já os que
discordavam da decisão da Igreja, justificaram que, além de não ter público,
descaracterizaria o evento que desde muitos anos sempre foi realizado na noite que
antecede as comemorações religiosas. Além disso, havia a preocupação com os
barraqueiros (moradores do Mulungu ou do município de Boninal), os quais colocam
suas barracas ou trailers para a venda de bebidas e comidas, ocasionando prejuízos para
eles, assim como as bandas que fariam o show da noite poderiam ser prejudicadas, pois
com a mudança havia a possibilidade de diminuição do público.
Mesmo com a não aprovação da referida mudança prevaleceu o poder da Igreja e
o desejo/vontade do pároco em primeiro louvar a São Sebastião e depois a diversão –
entretenimento. Ademais a diversão, caracterizada pela festa dançante é, também, um
espaço de confraternização entre moradores, festeiros, reiseiras e visitantes, sobretudo,
aqueles que vêm somente para dançar, celebrar a vida, sendo esta uma das festas mais
esperada pelas comunidades vizinhas e, sobretudo, pelos moradores do Mulungu.
Percebe-se, também, uma participação mais efetivas dos jovens e da população
masculina da região do entorno, cujos comportamentos estão mais distantes de uma
prática católica cristã de frequentar regularmente a Igreja e seus eventos. Para Dona
Maria, moradora e representante do Reis do Mulungu, receber os visitantes no dia de
São Sebastião é um prazer e uma satisfação muito grande para ela, para os
organizadores do evento festivo e, sobretudo, para a comunidade:
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Eu fico chea de prazé (risos). Eu fico num prazé...! Quando eu vejo o
terrero chei, que eu não posso coisá. Oh meu irmão! Queta, nois pode
aí chega. O povo tudo fala, o povo de fora fala que não pode ficá sem
vi nessa festa que aí chega e já vem a atenção do povo quer café, quer
tudo. Chega e não tá adulano, que é de todo mundo. E é fogão e todo
mundo deita aqui e é assim. Augusta faz lá e eu faço cá a dispeza. Aí
todo mundo chega, quando é no dia da dança, todo mundo chega
entra e não tem coisa de tá pidino pra entra não, todo mundo entra e
é o maio prazê que eu tei, é de recebe o povo, nois não coisa não, nois
pega o pessoal. Todo mundo gosta, quando é no Mulungu só vê um
“Ah, é pu Mulungu, eu vou!” outo “Pu Mulungu, eu vou!”, “Ah, no
Mulungu eu vou!” é só assim78.

Contudo é importante destacar que a festa dançante para um olhar desatento de
visitantes/pesquisadores, ou seja, daqueles que desconhecem o cotidiano da comunidade
parece estar num lugar dicotômico e/ou dissociada das celebrações católicas, mas para
os moradores – aqueles que vivem a festa, ela é um elemento integrante e essencial nas
comemorações a São Sebastião na comunidade do Mulungu. Neste sentido, o Jiro –
espaço intercomunidade; Igreja – espaço católico; casa de Dona Augusta e Dona Maria
– espaço privado e a Festa dançante – espaço da diversão, do entretenimento
complementam-se na tessitura da Festa de São Sebastião Santo no Mulungu de Boninal.
Assim, para além de suas trajetórias construídas nos caminhos da fé e da
religiosidade a comunidade do Mulungu encerra o ciclo festivo em comemoração a São
Sebastião com a Despedida do Reis, ou seja, com uma mesa – janta dedicada às
reiseiras, festeiros/as e convidados. Segundo Germinda e Dona Maria, a mesa, como de
costume, deve ser oferecida no dia da Festa, simbolizando a chegada do grupo na
comunidade, mas no Mulungu isso não acontece porque todos os integrantes do Reis
estão envolvidos no atendimento e bem estar dos visitantes, pois isso, não tem tempo
para sentar e comer como manda a tradição.
Neste sentido, a Despedida consiste na reunião do grupo para uma refeição
coletiva onde todos cantam e dançam celebrando mais um ano, mais uma festa, a
fartura, a união, a coragem, a fé, o esforço de cada um para realizar todas as etapas,
superando as dificuldades e as divergências no decorrer da caminhada, enfim, celebram
o sucesso e a vitória agradecendo a São Sebastião, uma vez que tudo foi permitido por
consentimento e intersecção Dele. Atentemos para os registos contidos na figura 34, os
quais são carregados de significações ímpares, pois retratam, ao mesmo tempo, a
simplicidade e o valor simbólico de uma ‘mesa’ ofertada às reiseiras, convidados e
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moradores, reconfigurando um modelo dos seus antepassados, como também fala do
lugar de origem de uma comunidade, seus costumes, sua história.

Figura 34 – Mesa de Despedida do Reis de São Sebastião, na comunidade do Mulungu em janeiro de
2015. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015.

Diante do exposto, a festa de São Sebastião do Mulungu é, aqui, compreendida
enquanto um fato social e simbólico que (re)constrói, agrega e renova,
continuadamente, a identidade local, além de incluir fatores religiosos, econômicos e
sociais próprios desta comunidade e do seu entorno. Assim, fazer o Jiro do Reis e
celebrar São Sebastião, torna-se imbatível como produto de uma coletividade, pois
todas as forças que compõem – reiseiras, festeiros/as, devotos e moradores se nutrem
dos pilares que sustentam a Festa: fé e tradição. Isto porque, todos esses atores que
constroem conjunta e voluntariamente o eixo religioso e sociocultural por essas
celebrações respondem e reforçam os eventos festivos desta localidade: o Jiro do Reis e
a Festa de São Sebastião do Mulungu de Boninal, os quais, por tudo que já foi exposto e
nestes moldes somente podem acontecer neste lugar/espaço.
Assim, a festa em louvor a São Sebastião é percebida como linguagens que
falam por si só, decodificando o ambiente em que está inserida. As comemorações
festivas são, portanto, produtos da linguagem social; são mediadoras temporais
efetivadas numa matriz fluida que transforma o tempo cronológico no tempo da festa,
não obedecendo ao relógio, isto é, a uma medição quantitativa; ela é dosada pelo tempo
que reza, do ritual, da comilança, do choro, das lágrimas, dos sentimentos aflorados
pelo entrelaçamento dos sentidos e simbologias que garantem ao tempo um compasso

cadenciado dentro da dinâmica da festa (KATRIB, 2011). Neste sentido, a festa é, ao
mesmo tempo, fonte que liga os devotos às suas raízes ancestrais, como também
elemento de integração com a cultura do outro que une passado e presente, transforma
sua relação com o sagrado, resguarda em gestos e falas os sentimentos dos participantes,
redimensionando a reconstrução dos sentidos vividos.

CAPÍTULO IV
AS MULHERES NEGRAS DO MULUNGU: VOZES DO SABER

Figura 35 – Mulheres reiseiras responsáveis por iniciar a cantoria do Reis do Mulungu. Fonte: fotografia
produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

A proposta para este capítulo é apresentar as trajetórias de liderança das
mulheres reiseiras na condução das duas principais festas católicas da comunidade do
Mulungu, a saber: o Jiro do Reis e a Festa em louvor a São Sebastião. Para tanto, as
experiências de vida dessas mulheres, especialmente àquelas que assumem um lugar de
liderança nos eventos festivos de cunho religioso, são tomadas aqui como representação
de si e de seu entorno, uma vez que recuperam no tempo presente aspectos de suas vidas
contadas como lugar de construção do sujeito possuidor de saberes. Compreender a
presença/importância feminina no espaço destas festas católicas populares exigiu, de
mim como pesquisadora, uma imersão na história e formação nas comunidades negras
rurais localizadas no município de Boninal – Bahia, especialmente, a do Mulungu –
lócus da pesquisa, nas quais a atuação da mulher foi/é essencial para a manutenção das
festividades, do cotidiano e da família.
Questões relacionadas à vida, saberes, religiosidade de etnias e grupos ditos
minoritários são, quase sempre, pouco pesquisadas num sistema social ocidental que
silencia as manifestações culturais diferentes daquelas estabelecidas como modelos. Por
isso, torna-se essencial neste estudo dar visibilidade e, sobretudo, conhecer as muitas
histórias dessas mulheres ‘negras, pobres e não escolarizadas’ postas à margem da
sociedade, pois seus medos, angústias, vitórias não foram contados e cantados pela
história hegemônica, tampouco nos inventários e diários de família.
Neste sentido, o texto aqui apresentado tem como objetivo refletir como a voz
dessas mulheres através dos testemunhos, relatos, lembranças de suas trajetórias as
colocam como sujeito do saber em sua comunidade constituindo, assim, uma própria
dimensão social e antropológica. Em síntese, nossa perspectiva vai em direção a uma
reflexão pedagógica sobre a atuação desse sujeito do saber no contexto da festa popular
religiosa, identificando a participação da mulher como um ator chave na organização e
manutenção deste evento festivo.
Para nossa tese é essencial reconhecer a importância do saber enquanto “vida”,
enquanto espaço de sociabilidade constituída em uma relação de comunidade produzida
pelo sujeito que precisa do coletivo, do outro para se afirmar no contexto da vida.
Contrariando os saberes das pessoas, os saberes locais, encontra-se o conhecimento
erudito hierarquizado no contexto formal da ciência, no qual é mais importante a
formalidade metodológica e a comprovação cientifica dos fatos/fenômenos a partir das

categorias conceituais. Em resistência a esta cientificidade o conhecimento na ordem da
experiência como uma categoria de reflexão pedagógica coloca-nos frente aos limites
entre uma educação para a vida e uma educação reprodutora de uma racionalidade
instrumental. A educação para a ‘vida’ está alinhada a uma perspectiva freiriana ao
fomentar a questão da educação pautada nas classes populares como detentoras de um
saber não valorizado e excluído do conhecimento historicamente acumulado pela
sociedade. Zaylín Brito Lorenzo ao falar da Educação popular, cultura e Identidade
desde a perspectiva de Paulo Freire, destaca que:
A educação popular trabalha pela confluência entre os espaços
simbólicos, a vivência, a experiência, as aprendizagens da
cotidianidade, das potencialidades de cada sujeito participante desde
os diferentes compromissos que assume na sociedade. Uma concepção
da educação que aceita e legitimiza a diferença, a transformação do
ser humano, seu papel na construção e na crítica permanente da
realidade social e cultural mais imediata na que se inscreve (BRITO
LORENZO, 2008, p.34)79.

Nesse sentido, pensar num ‘modelo’ de educação que reconheça os diferentes
processos educativos a partir dos espaços simbólicos, das experiências cotidianas e das
aprendizagens dos sujeitos requer um aprofundamento crítico sobre os fundamentos
dessa educação a ser direcionada e construída para atender as necessidades de um povo,
a partir da sua realidade. Conforme elucida Lorenzo:
Neste caminho, as ferramentas conceituais e metodológicas de Freire
aportam uma alternativa em direção à compreensão da formação da/s
identidade/s de diversos grupos sociais, os âmbitos com os que
necessariamente se relacionam e conformam. Estes espaços sociais
são constituídos, entre outros: o espaço geográfico e de território; a
historicidade do sujeito, sua subjetividade; a memória histórica,
individual; a conformação da personalidade e sua socialização nos
diferentes espaços sociais; a formação e identificação cultural,
nacional. Todos eles a ser considerados necessariamente em uma
proposta educativa que articule cultura e identidade dos sujeitos
envolvidos mediante aprendizagens educativas e desde a experiência
que as inter-relações sociais estabelecem (BRITO LORENZO, 2008,
p.35)80.

Assim, torna-se relevante pensar numa proposta de educação tendo o
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especificamente na inter-relação com o outro, provocando, desta forma, um
posicionamento reflexivo da realidade historicamente marcada pelo saber científico.
Por ora, nos interessa compreender como saberes e práticas de resistência
associadas à festa popular religiosa, elaboram cotidianamente interpretações do mundo
que subvertem a racionalidade do poder hegemônico, produzindo saberes de outra
ordem em contextos que permitem perceber o mundo a partir de outros olhares, outros
desejos. Ao falar sobre os “saberes sujeitados”, não legitimados pelos discursos
hierarquizantes que constituem o conjunto criterioso da ciência, Foucault destaca:
Por “saberes sujeitados”, eu entendo igualmente toda uma série de
saberes que estavam desqualificados como saberes não conceituais,
como saberes insuficientemente elaborados: saberes ingênuos, saberes
hierarquicamente inferiores, saberes baixo do nível de conhecimento
ou da cientificidade requeridos (FOUCAULT, 1999, p. 12).

Para Foucault (1999) os saberes os quais denomina de ‘sujeitados’ foram e ainda
são considerados como desqualificados e não legitimados pelo discurso hegemônico da
cientificidade. Todavia, é importante reconhecer que esses saberes se mantiveram
resistentes e, de certo modo, coesos diante às práticas excludentes da ciência. Sobre a
importância da insurgência e, sobretudo, da resistência desses saberes considerados
desqualificados e inferiores, afirma o autor:
Trata-se, na verdade, de fazer que intervenham saberes locais,
descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância
teórica unitária que pretenderia filtrá-los, hierarquiza-los, ordená-los
em nome de um conhecimento verdadeiro, em nome dos direitos de
uma ciência que seria possuída por alguns. As genealogias não são,
portanto, retornos positivistas a uma forma de ciência mais atenta ou
mais exata. As genealogias são, muito exatamente, anticiências. Não
que elas reivindiquem o direito lírico à ignorância e ao não-saber, não
que se tratasse da recusa de saber ou do pôr em jogo, do pôr em
destaque os prestígios de uma experiência imediata, ainda não captada
pelo saber. Não é disso que se trata. Trata-se da insurreição dos
saberes. Não tanto contra os conteúdos, os métodos ou os conceitos de
uma ciência, mas de uma insurreição sobretudo e acima de tudo contra
os efeitos centralizadores de poder que são vinculados à instituição e
ao funcionamento de um discurso científico organizado no interior de
uma sociedade como a nossa (FOUCAULT, 1999, p. 13-14).

Na perspectiva de nosso trabalho o problema do poder em relação ao saber, faz
necessário reconhecer os saberes de uma comunidade, saberes apreendidos ao longo das
gerações para além da cientificidade. Refiro-me, aqui, aos saberes periféricos
representados na festa popular os quais produzem cotidianamente mecanismos e
estratégias de autogestão diante de uma sociedade de saber científico hierarquizante e

excludente. Nesta direção, os saberes da comunidade diante a festividade popular
podem ser interpretados como fatos sociais que os mantem resistentes e coesos frente às
práticas ordenadoras e excludentes do poder hegemônico.
4.1. O ‘lugar’ da mulher negra no espaço da pesquisa: breve diálogo teórico

Pensar a comunidade negra rural do Mulungu de Boninal é pensar também na
história de lideranças de algumas mulheres na manutenção e execução de suas
principais festas católicas. A participação e importância da figura feminina na referida
comunidade é relevante para compreender como as práticas dessas mulheres são
essenciais à manutenção de tradições culturais; situação expressa no cotidiano de suas
vidas e de suas lutas. Para tanto, cabe inicialmente recorrer a importantes abordagens
sobre o ‘lugar’ da mulher em diferentes contextos e tempos históricos por importantes
autoras da historiografia como Michelle Perrot (1989); Maria Odila Dias (1995) e
Carmélia Miranda (2006). Para Perrot (1989) é preciso fugir ao estereótipo, no qual as
mulheres, em outros tempos, só eram lembradas pelo discurso e não pela prática. Ainda
de acordo com seus estudos, a referida autora sinaliza a necessidade de ultrapassar os
limites de pensar a mulher como um ser universal, esquecendo-se da individualidade de
cada uma.
As mulheres da comunidade negra rural do Mulungu, especialmente, aquelas
que atuam na liderança das festas católicas, no cuidado com o ‘outro’ e no sustento da
família muito se assemelham com os ‘papeis’, ou seja, o lugar da mulher negra na
cidade de São Paulo no século XIX citadas pela historiadora Maria Odila Dias (1995)
quando relata a importância que essas mulheres tiveram no contexto social e
econômico. Por fim, é importante ressaltar a relevância das contribuições da
historiadora Carmélia Miranda (2007) em seu estudo sobre a comunidade quilombola de
Tijuaçu, no município de Senhor do Bomfim, na Bahia, quando analisa a atuação das
mulheres negras da comunidade em suas lutas constantes pela sobrevivência e,
sobretudo, por uma melhor condição de vida para suas famílias.
Nos seus estudos sobre a trajetória das mulheres no século XIX, Michelle Perrot
(1989) comprova que o silêncio e, por conseguinte, o anonimato sobre as mulheres não
era por falta de fontes, mas, sobretudo, estava presente nos discursos masculinos os
quais não tinham interesse em retratar o cotidiano e os anseios dessas mulheres, uma
vez que seus espaços estavam restritos ao lar e aos afazeres domésticos e, por isso, não

possuíam o direito a fala. Logo, essa invisibilidade da figura feminina foi, por muito
tempo, ancorada/justificada em uma preponderância dos discursos masculinos que
ancorados nas escassas fontes que pudessem mapear a trajetória de mulheres do povo
eram suplantadas por um exclusivismo político, econômico e social masculino. Além
disso, quando se fazia referencia a história de mulheres essas histórias e essas mulheres
‘escolhidas’ faziam parte de uma realeza e eram pensadas, retratadas e descritas sob a
ótica masculina. Assim argumenta a autora:

Em suma a observação das mulheres em outros tempos obedece a
critérios de ordem e de papel. Ela diz respeito mais aos discursos que
as práticas. Ela se detém pouco sobre as mulheres singulares,
desprovidas de existência e mais sobre “a mulher” entidade coletiva e
abstrata à qual se atribuem as características habituais. Sobre elas não
há uma verdadeira pesquisa, apenas a constatação de seu eventual
deslocamento para fora dos territórios que lhe foram reservados
(PERROT, 1989, p.10-11).

É importante lembrar que mesmo exercendo uma função essencial nos espaços
sociais quer seja urbano ou rural, as mulheres sempre foram e ainda estão na condição
de anônimas, por isso, precisam cotidianamente lutar por um ‘lugar’ e pela própria
sobrevivência, causando, assim, uma desordem às normas e às regras sociais
estabelecidas como modelos a ser seguidos pelos indivíduos e, em especial, a população
feminina. Michelle Perrot (1989) nos revela que quanto às mulheres do povo, só se fala
delas quando seus murmúrios inquietam no caso do pão caro, quando provocam
algazarras contra os comerciantes ou contra os proprietários, quando ameaçam
subverter com sua violência um cortejo de grevistas (p.10).
A figura feminina, aqui denominada de ‘as mulheres do povo’ por Perrot só
ganha espaço nos discursos masculinos quando essas mulheres reivindicam um espaço
de poder; de luta pela sobrevivência; por oposição e resistência contra uma ordem
totalitária e excludente; os preços e determinações políticas e sociais. Neste sentido,
compreende-se que a luta por um ‘lugar’ da mulher na sociedade só se faz ouvir quando
a voz feminina se faz representada por uma coletividade e, sobretudo, como mecanismo
de reivindicações sociais.
Pensar nas lutas cotidianamente travadas pelas mulheres, ao logo da nossa
história, para garantir sua sobrevivência e da sua família, podemos corroborar com o
posicionamento da historiadora Maria Odila Dias (1995), quando define o cotidiano
como um campo marcado pela dualidade de definições e conceitos que permeiam as

relações sociais, as questões biológicas e psicológicas, a cultura, os sujeitos e os
conceitos que se contrapõem. Sobre a participação feminina no contexto social
brasileiro do século XIX, a historiadora Maria Odila Dias (1995) nos esclarece que:
Em diferentes espaços e épocas, vários estudos têm apontado a mulher
em distintos papéis, sejam os inerentes à “natureza feminina” – como
a maternidade -, ou determinados pelo momento histórico, econômico,
político e social. A reconstrução dos papéis sociais femininos, como
mediações que possibilitem a sua integração na globalidade das
experiências históricas do seu tempo, parece um modo promissor de
lutar contra o plano dos mitos, normas e estereótipos. O seu modo
peculiar de inserção no processo social pode ser captado por meio da
reconstrução global das relações sociais como um todo (DIAS, 1995,
p.13).

Esta ‘autonomia’ feminina, conquistada à duras penas, tanto no campo social
quanto econômico advém de uma necessidade imposta pela sociedade às mulheres,
principalmente, as negras e pobres as quais, em sua maioria, não tiveram ou não têm o
apoio e/ou a presença do companheiro para garantir o sustento da casa, tampouco a
garantia de seus direitos pela sociedade. Compreende-se, portanto, que o cotidiano das
mulheres nos mais diversos espaços, bem como as estratégias criadas e estabelecidas
por elas através das redes de sociabilidade e solidariedade para a manutenção e
preservação dos saberes constituídos e compartilhados por elas e os demais sujeitos nos
seus espaços de convivência devem ser vistos como objeto de estudo de grande valia
para

dar
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formação/composição da sociedade brasileira.
Nesse sentido, as atribuições assumidas por essas mulheres desde o período
colonial até a atualidade, especialmente, nas comunidades negras rurais são essenciais
para a compreensão de diferentes modelos de relações sociais construídas ao longo da
constituição e formação da sociedade brasileira. Ademais, é importante lembrar que a
trajetória de mulheres não foi, por muito tempo, tema relevante para os estudos
acadêmicos, tornando-as invisíveis na construção e formação da sociedade brasileira. A
pesquisadora Miridan Knox Falci em seu artigo Mulheres do Sertão Nordestino,
publicado no ano de 2004, no livro História das Mulheres no Brasil, faz um relato
histórico sobre as dificuldades em (re)conhecer essas mulheres postas à margem da
sociedade. Além disso, tiveram e, até hoje, têm de labutar muito no seu dia-a-dia pela
sobrevivência e se sonharam ou sonham muito pouco ou quase nada desses sonhos
foram escritos, contados ou cantados pela história oficial. A esse respeito a autora traz a
seguinte observação:

Mulheres ricas, mulheres pobres; cultas ou analfabetas; mulheres
livres ou escravas do sertão. Não importa a categoria social: o
feminino ultrapassa a barreira da classe. Ao nasceram, são chamadas
“mininu fêmea”. A elas certos comportamentos, posturas, atitudes e
até pensamentos foram impostos, mas também viveram o seu tempo e
o carregaram dentro delas (FALCI, 2004, p.241).

Nesta luta em prol da sobrevivência, extrapolam os espaços da casa e dirigem
aos mercados, feiras e praças para cotidianamente ‘conquistar’ com sua força de
trabalho os espaços das ruas, vendendo iguarias (doces, cocadas, acarajé, bolinho de
estudante, milho assado e/ou cozido, etc.) nos tabuleiros colocados nas esquinas ou
improvisados na porta das casas (MIRANDA, 2007). Além dessas atividades laborais,
também, prestam serviços como domésticas, cozinheiras, lavadeiras, babás, dentre
outras ocupações. Sobre a luta constante dos trabalhadores negros na sociedade
brasileira do século XIX os pesquisadores (WISSENBACH, 1998; REIS, 1993 apud
MIRANDA 2007), trazem a seguinte constatação:
[...] o espaço das ruas estabelecia o esteio dos relacionamentos sociais
experimentados pelos trabalhadores negros, constituindo a principal
dimensão de sua interação com os demais grupos da sociedade e com
o poder político da cidade, numa escala de proximidade bastante
intensa. Assim, se no cenário citadino a visibilidade dos mesmos
grupos, particularmente o do escravo, comprova o desfrutar da
liberdade de ir e vir. A existência de margens amplas de sociabilidade
delineia também, uma série de contrapartidas às quais, nessas
circunstâncias, estavam sujeitos. Senhores das ruas, escravos e libertos
enfrentavam a atuação das rondas e das sentinelas dos chafarizes,
conviviam com a intervenção dos agentes da ordem pública em suas
questões internas, como também, eram facilmente identificados pelos
testemunhos de seus delitos (MIRANDA, p.46, 2007).

Ainda sobre as constantes lutas da população negra no espaço da sociedade
brasileira/baiana, Miranda (2006) toma como objeto de pesquisa/estudo em sua tese de
doutoramento a comunidade de Tijuaçu, na Bahia, na qual traz um retrato da vida
cotidiana desta localidade, especialmente, as estratégias de sobrevivência criadas pela
mulheres tijuaçuenses nas ruas da cidade de Senhor do Bomfim. Neste contexto,
Miranda (2006) escreve:
A rua constitui o espaço do trabalho e do “ganha pão”. É nesse espaço
que as relações mercantis são concretizadas por esses habitantes,
nesses locais são instalados elos e códigos de convivência. Chegam
pela manhã, carregados de cestos com milho massa de acarajé e outros
utensílios e distribuem pelo centro da cidade, próximo aos bancos e ao
comércio. À tarde, juntam o que sobrou e retornam a Tijuaçu. Esse
vaivém marca a dura luta travada por homens e mulheres que
batalham não só pela sobrevivência individual como também familiar.
Percorrem o espaço da cidade, que contrasta com o espaço de Tijuaçu

- casas pequenas, humildes, com pouco ou nenhum conforto. Roceiras
e vendedoras perambulam continuamente sob as vistas das autoridades
locais e sobrevivem da venda dos seus produtos (MIRANDA, 2006,
p.92).

Possuidores de uma relativa ‘liberdade’ no tocante ao ir e vir nos espaços
urbanos com a finalidade de comercializar seus produtos nas feiras livres e mercados,
bem como desempenhar atividades laborais na prestação de serviço nas casas e no
comércio, a população negra e pobre, especialmente, as mulheres marcaram e ainda
marcaram as histórias de muitas cidades brasileiras e baianas, pois muitas delas
dependiam e continuam dependendo dessa força de trabalhos na sua dinâmica
organizacional. Essas mulheres tiveram nas suas trajetórias a incumbência de quebrar
preconceitos na casa – espaço privado e no espaço público – vida social fora do
ambiente da família.
Conferir visibilidade às trajetórias de vida e de luta pela sobrevivência das
mulheres negras e pobres nos mais diversos espaços da sociedade brasileira, mais
especificamente, as mulheres negras da comunidade do Mulungu as quais exercem uma
liderança da afirmação e manutenção das festas católicas não é uma tarefa fácil, pois a
omissão da presença e da participação dessas mulheres é consequência de séculos de
escravidão e negação de um legado histórico cultural de grande valia para a constituição
de uma marca identitária brasileira. Sobre a omissão da mulher negra na história e
formação do povo brasileiro, Pessoa de Castro (1990) afirma que:
Personagem mais do que omissa da História do Brasil é a imagem que
ficou da mulher negra no papel de dublê, silente e anônimo, que lhe
coube representar episodicamente, na condição inevitável de escrava
servindo de mãe-preta, ou seja, posta em cena para correr os riscos,
sem perdão pelo erro, na função ingrata de criar o filho da mulher
branca do colonizador europeu, autores e executores reconhecidos do
seu drama (PESSAO DE CASTRO, 1990, p.01).

Nessa trajetória de luta e organização das mulheres negras e pobres,
trabalhadoras rurais e prestadoras de serviços, principais responsáveis pela continuidade
e permanência da família perpassam todos os processos de subalternidade, de pobreza e
resistência que foram atravessados pelos séculos de escravidão.

4.2. Mulheres do Mulungu: lutas e sobrevivências
A presença feminina nas comunidades negras rurais da Chapada Diamantina,
especialmente na comunidade do Mulungu de Boninal, é aquela que produz o alimento,
é a chefe/líder da casa e a responsável pela sobrevivência e sustento da família, ou seja,
dos filhos, netos, sobrinhos e agregados. Essas mulheres negras e pobres não
correspondem, em sua grande maioria, ao modelo da família estabelecido e idealizado
pela sociedade contemporânea, pois seguindo as normas de conduta dessa instituição o
padrão aceito é aquele moldado a partir do estereótipo da mulher abastada – oriunda de
famílias de posses, cuja característica básica é ser ‘dona de casa’ e mãe dedicada, sendo,
assim, a responsável pelas atividades domésticas, ou seja, os cuidados com a casa e a
educação dos filhos. No tocante a atuação da mulher na sociedade contemporânea,
Brandão (2003) afirma:
A mulher no mundo ocidental recebe desde a infância os princípios
que devem orientar seu comportamento. É claro que essas normas,
muitas vezes, são ressignificadas, mesmo porque um dos pressupostos
de qualquer cultura é a sua dinâmica. No entanto, mesmo na
contemporaneidade, o espaço privado parece ser ainda reservado
especialmente ao feminino. Assim, grande parte das mulheres
continua a representar a permanência, a intimidade e a continuidade
(BERNARDO, 2003, p.30).

Resistindo às normas de comportamento e conduta predeterminadas pela
sociedade patriarcal, as mulheres, especialmente, as negras e pobres que foram e, ainda
hoje, estão invisibilizadas por esta mesma sociedade, têm, em sua labuta diária,
enfrentado muitas dificuldades na busca por uma vida digna para si e suas famílias.
É importante lembrar que a ausência da ‘figura masculina’ como o chefe e
responsável pelo sustento da família acarretaram mudanças no contexto social e local
das pequenas cidades e, principalmente, na comunidade negra rural do Mulungu. Por
efeito deste novo panorama sociocultural, as mulheres tiveram que assumir a chefia da
casa e também passaram a ser responsáveis pela organização e manutenção das
atividades religiosas. Assim, a importância da mulher na condução e manutenção das
atividades festivas de cunho religioso popular e sua responsabilidade em prover o
sustento da família advêm de um protagonismo imposto por questões socioculturais
e/ou familiares, nos mais diversos espaços das comunidades negras rurais, localizadas

na Chapada Diamantina, Bahia, mais especificamente a do Mulungu, lócus desta
pesquisa.
As mudanças de ordem social e familiar impuseram as mulheres uma efetiva
participação na constituição sociocultural desta comunidade, pois desde os primeiros
momentos em que as famílias se fixaram neste território cabia aos homens saírem para
o trabalho no garimpo e às mulheres a responsabilidade pela manutenção da casa, dos
filhos e dos eventos religiosos internos à comunidade. Nessa perspectiva, a atuação
feminina na liderança e execução das festividades católicas da comunidade negra rural
do Mulungu é relevante para a compreensão de um ‘protagonismo feminino’ nesta
localidade, pois as mulheres são personagens fundamentais na manutenção das famílias,
das tradições culturais e da organização social da localidade.
Nessa luta diária, as mulheres da comunidade do Mulungu tornaram-se visíveis
na liderança, condução e manutenção das atividades religiosas, nas manifestações
culturais e na responsabilidade do sustento da família, conquistando, assim, um espaço
expressivo no cenário local o qual foi consolidando através do trabalho e da luta pela
sobrevivência. É importante destacar que a mobilidade geográfica e social dessas
mulheres no espaço da pesquisa e região do entorno foi provocada, sobretudo, pela
ausência de seus companheiros quando estes saem, primeiramente, para trabalhar na
mineração com a descoberta do ouro nas cidades de Rio de Contas e Jacobina, bem
como nas cidades diamantíferas de Lençóis, Andaraí, Mucugê e Palmeiras, localizadas
na Chapada Diamantina/Bahia, na segunda metade do século XVIII, século XIX e início
do século XX (PINNA, 2005).
Com o advento da escassez das pedras preciosas, a proibição da mineração nesta
região na primeira metade do século XX, e a grande seca que assola todo o território
brasileiro, na década de 1930, inicia-se gradativamente outra modalidade do êxodo rural
desta região, pois obriga a população masculina a migrar para as cidades no intuito de
encontrar emprego/trabalho para garantir o sustendo da família. Contudo, é importante
destacar que a grande seca de 1932 foi a principal causa da saída da população em busca
de melhorias para suas vidas, registrando, assim, o primeiro grande êxodo da localidade,
pois a ausência da população masculina era, em especial, a dos chefes de família os
quais tinham a responsabilidade de prover o sustento dos filhos, esposa e parentes
próximos. Nesta época o local de destino de muitos trabalhadores era o município de

Barra da Estiva81, uma vez que lá as oportunidades de trabalho eram mais reais; a cidade
detinha uma boa infraestrutura com um comércio forte e, por isso, não dependia
exclusivamente da agricultura e da agropecuária.
Já o segundo momento do êxodo rural acentua-se a partir da década de 1950,
quando muitos brasileiros, principalmente, os nordestinos deixam suas localidades em
direção aos grandes centros urbanos e outras regiões do país. A partir de então, São
Paulo passa a ser o principal destino de muitos moradores do Mulungu, pois a cidade
necessitava de muita mão-de-obra para suprir a carência de trabalhadores nos mais
diversos setores da economia. Daí, a capital paulista entre as décadas de 1950 a 1970,
no auge do seu desenvolvimento econômico e industrial, passou a ser a principal via de
entrada destes trabalhadores para desempenhar as mais diversas atividades denominadas
de serviços gerais no comércio e na indústria. Diante deste novo cenário econômicosocial, a construção civil foi o setor que mais empregou essa população masculina
oriunda da migração rural, nordestina e com baixa escolaridade, utilizando-se desta
mão-de-obra nos serviços de pedreiros, carpinteiros, mestre-de-obras e nas mais
diversas atividades nos canteiros-de-obra.
Com a saída massiva da população masculina economicamente ativa, gerada
pelo êxodo rural nas comunidades negras e, em especial, no Mulungu, impôs às
mulheres tomar para si a responsabilidade não somente de chefiar suas famílias, mas,
também, de conduzir as atividades religiosas que outrora era uma tarefa eminentemente
masculina, bem como cuidar do bem estar dos seus familiares. Frente a este novo
cenário demográfico e sociocultural, a atuação da mulher vai para além dos afazeres
domésticos e os cuidados com a pequena plantação, uma vez que a manutenção das
festas religiosas passa a ser de responsabilidade feminina.
Diante desta responsabilidade de manter uma estrutura social e familiar, as
mulheres fizeram e fazem na comunidade do Mulungu um espaço de paragem, de
identidade, criando laços familiares e de solidariedade. Por isso, é inegável a
participação delas na história e no cotidiano dessa localidade. Daí, a importância de
81

O município da Barra da Estiva fica no Sudoeste da Bahia, a cerca de 550 km da capital Salvador. Tem
uma área de 1.782 km². A população é de 21.110, segundo o Censo Demográfico de 2010, realizado pelo
IBGE. A Densidade Demográfica é de 23,16 habitantes por km². Na pecuária destacam-se os rebanhos de
asininos, equinos e muares. Conforme registro na JUCEB, possuem 55 indústrias, ocupando o 88° lugar
na posição geral do Estado da Bahia e 633 estabelecimentos comerciais, 78ª posição dentre os municípios
baianos Fonte: http://www.barradaestiva.ba.gov.br/baestiva_perfilgeo.htm. Acesso em 28/10/2015.

ressaltar o ‘protagonismo feminino’ na constituição da festa popular religiosa
evidenciado no Mulungu, o qual advém de uma necessidade local, pois com o
deslocamento da população masculina economicamente ativa para o garimpo e,
posteriormente, para os grandes centros urbanos, as atividades laborais e culturais que,
até então, eram desempenhadas pelos homens são imediatamente assumidas e
incorporadas aos afazeres feminino. Com isso, essas mulheres além das suas obrigações
diárias (cuidados com a casa e os filhos; a pequena plantação; criação de animais para a
alimentação própria), tiveram que assumir o compromisso social e religioso para além
da comunidade quando saem anualmente com o Jiro do Reis de São Sebastião, cujo
objetivo maior é pagar uma promessa e promover a Festa em homenagem ao Santo
Guardião da comunidade, mantendo, assim, a continuidade de uma atividade de cunho
religioso, bem como reestabelecer e renovar os vínculos sociais e comunitários entre
moradores, reiseiras e o Santo.
Nessa tradição feminina de cuidar do outro, permitem que essas mulheres
ocupem diferentes espaços dentro da comunidade e, consequentemente, deixem suas
marcas como as personagens principais das tramas locais. Daí a vida dessas mulheres
ser marcada por uma dinamicidade peculiar às necessidades do lugar, pois além delas
ocuparem diferentes funções no espaço privado, também, percorrem outras direções,
passando para o espaço público quando ultrapassam os limites da casa à rua; de
coadjuvante às principais personagens do grupo de Reis de São Sebastião do Mulungu.

4.3. Mulheres, movimento e trajetórias: histórias tecidas no espaço da festa

Os caminhos trilhados por mulheres que vivem no Mulungu têm marcado a
história, o cotidiano e a identidade desta localidade. Mulheres que, por si mesmas,
narram as suas vivências como representação de si e do outro. É a validação de
experiências femininas, através das próprias histórias de vida e do desenvolvimento de
uma comunidade onde os laços de sociabilidade e solidariedade são estabelecidos e
renovados cotidianamente, pois nesses espaços a preocupação com o bem estar do outro
e a ajuda mútua se faz presente nas posturas, ações e atividades desenvolvidas pelos
moradores.
Na referida comunidade a oralidade constitui-se como foco principal de
transmissão e apreensão dos saberes de base comunitária os quais são passados de

geração a geração através dos ensinamentos dos mais velhos e da participação e
observação direta dos adolescentes e das crianças. Nesta perspectiva, o cotidiano vai
sendo construído pelas exigências materiais e simbólicas da comunidade. Trata-se,
portanto, de uma dinâmica do aprender a fazer fazendo e vivenciando as situações do
cotidiano, no cultivo da terra e nos eventos festivos, em especial o ritual do Jiro do Reis.
Assim, desde muito pequenas, as crianças aprendem com os mais velhos as relações de
trabalho, as regras de comportamento, as tradições culturais e religiosas do lugar. Por
meio desse movimento, realiza o processo da aprendizagem, relacionando
conhecimentos anteriores aos atuais, ampliando, adquirindo novos conhecimentos para
construir o seu saber. A esse respeito, Pessoa (2005) escreve:
[...] os conhecimentos produzidos, trocados e transmitidos no próprio
cotidiano de vida e de trabalho especialmente tratando-se de um grupo
de trabalhadores que, autonomamente, organiza, codifica e reproduz
um ritual, as mesmo tempo em que o partilha com diversos outros
trabalhadores, no próprio acontecimento da sua auto-reprodução
enquanto tradição religiosa e popular, especialmente nos momentos do
giro de casa em casa e na festa final no dia do padroeiro. Numa
gradação significativa, começando pelo fiel que recebe a folia em sua
casa, passando por quem se inicia no ritual e chegando até os postos
de direção e conservação dos códigos e saberes essenciais do ritual, há
todo um conjunto de saberes sem os quais essa reprodução se torna
invisível (PESSOA, 2005, p. 81).

Esta dinâmica da aprendizagem dentro da comunidade negra rural do Mulungu,
nasce da interação entre os moradores e destes com o mundo através dos processos
educativos estabelecidos a partir das regras e normas constituídas espontaneamente nos
espaços de convivência. Nesta perspectiva, todos, de alguma forma, contribuem com o
processo de formação dos sujeitos, agem e buscam respostas para suas necessidades,
por isso, não há sociedade vazia de conhecimento, de cultura. Existem, sim, graus e
níveis de conhecimento e saberes diferenciados, mas não há quem nada saiba. É nessa
prática que os saberes, consensualmente aceitos, são transmitidos de pessoa a pessoa, de
grupo a grupo, de uma geração a outra a partir dos padrões típicos da reprodução
popular do saber, ou seja, oralmente, por imitação direta e espontânea sem a
institucionalização formal e erudita do ensino–aprendizagem. Sobre o processo de
aprender e apreender o ritual do Jiro do Reis pelas crianças e jovens na comunidade do
Mulungu e do entorno este acontece na interação e na vivência da celebração com os
mais velhos, como demonstrado nas imagens abaixo elencadas.

Figura 36. Interação entre gerações no ritual do Jiro do Reis nas visitas as casas e comunidades. Fonte:
fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015

Segundo Brandão (1989), o modo com se constitui a apreensão do saber no
ritual da Festa/Jiro do Reis não tem nenhuma relação com o saber escolar, nem com o
saber não-escolar, mas sim com processos sociais de aprendizagem, como explica o
autor:
As pessoas convivem uma com as outras e o saber flui, pelos atos de
quem sabe-e-faz, para quem não-sabe-e-aprende. Mesmo quando os
adultos encorajam e guiam os momentos e situação de aprender de
crianças e adolescentes, são raros os tempos especialmente reservados
apenas para o ato de ensinar (BRANDÃO, 1989, p.18)

Essa transmissão de saber para as novas gerações conta com a participação
efetiva das mulheres as quais vão aparecendo e deixando as suas marcas através dos
vários caminhos percorridos por elas, passando da cozinha à rua, da roça à igreja, de
mãe e dona de casa a provedora do lar, assumindo, assim, papéis de lideranças nos
espaços onde estão inseridas (MIRANDA, 2006, p.83). Nesta tradição feminina de
desempenhar as mais variadas ocupações, desde as tarefas domésticas; a lida diária nas
atividades do plantio e na pequena criação até as responsabilidades em manter viva a
tradição religiosa intra e intercomunidades faz com que algumas dessas mulheres,
moradoras do Mulungu e do seu entorno, tornem-se as principais personagens nos
processos de manutenção e transmissão dos eventos festivo-religiosos os quais se
constituem essenciais para a vida das comunidades.
É nesta rede de interações, de forte tradição oral, que as mulheres do Mulungu
vão tecendo ponto a ponto as histórias de suas vidas através dos caminhos percorridos

por elas nos mais diversos espaços intra e intercomunidade. Assim, trago a trajetória de
vida de cinco mulheres são elas: Augusta Maria Mendes, Maria Caetanos dos Santos,
Teodora Maria Mendes de Souza, Germinda Alves dos Santos e Felicina Alves dos
Santos como expressão de liderança no contexto da festa em louvor e homenagem a São
Sebastião na comunidade do Mulungu.
As trajetórias de vida dessas mulheres, acima referenciadas, representam, de
certa maneira, as histórias de muitas outras mulheres reiseiras, donas de casa,
trabalhadoras rurais da comunidade do Mulungu e do seu entrono que, em suas
diferentes atuações, ultrapassam o isolamento do lar, passando a participar do espaço
público, especificamente, o espaço da festa católica popular, aqui, representada pelo Jiro
do Reis e as homenagens a São Sebastião. Nesta perspectiva direcionamos nosso olhar
sobre as trajetórias de vida dessas mulheres a partir de suas ocupações e
representatividade no contexto religioso da comunidade do Mulungu. Para tanto,
partimos dos seguintes questionamentos: quem são essas mulheres e o que fizeram e
fazem para conquistar seus espaços ao logo de suas caminhadas?

As Matriarcas do Mulungu: Augusta Maria Mendes e Maria Caetano dos Santos

Figura 37. Augusta Maria Mendes e Maria Caetano dos Santos – as líderes ancestrais do grupo de Reis de
São Sebastião do Mulungu. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro e março de 2015.

Augusta Maria Mendes, também conhecida como mãe Gu. Assume por herança
familiar, através da sucessão de pai pra filha a liderança do Reis do Mulungu e, por isso,
tem o compromisso de sair anualmente com o Jiro do Reis de São Sebastião. É,
também, autora da expressão mais emblemática que ouvi quando cheguei nesta

localidade: aqui é tudo uma família só. Essa expressão demonstra a noção de família e
o significado desta instituição para essas mulheres e para a comunidade.
Augusta Maria Mendes, 80 anos, aposentada, nascida e moradora do
Mulungu nunca foi tentada a morar ou trabalhar em outro lugar, como ela própria
afirma. Mulher que conquistou a admiração e o respeito dos moradores e, com isso,
assumiu a responsabilidade de cuidar do bem estar da comunidade, bem como
mediar alguns conflitos entre os próprios familiares e dos demais moradores. Diante
da sua espontaneidade, simpatia e sempre disposta a ajudar, tornou-se uma mulher
querida e respeitada por todos. Além disso, assumiu a liderança do Reis de São
Sebastião do Mulungu, juntamente com Maria Caetano, pois essas mulheres
descendem de uma família de bisavôs, avôs e pais reiseiros que, por muito tempo,
foram os chefes/líderes do Grupo de Reis da comunidade. Diante do exposto,
podemos depreender que a sucessão do Reis do Mulungu que, há mais de três
décadas, passa a ser comandado por mulheres não abalou a sucessão familiar de pai
para filho, isto é, de pais para filhas. Quando pergunto a Dona Augusta o que a levou
comandar um dos reisados mais importantes do município de Boninal – Bahia e
região circunvizinhada, ela declara:

O Reis!. Toda a vida eu cantava esse Rei de mãe, né. Mais nois era
pequena, porque os cantadô nem todo era daqui: um era dali da
Cotia, do Machado, outro era da Conceição. E nois era pequena. Eu
mais Maria. Aí eles vinha cantá o Reis, cantá o Reis, que todo ano
eles sempre cantava o Reis, né. Saía pra longe, depois eles vinha
cantá o Reis e eu mais Maria sempre queria ir, nós queria ir, mais pai
não deixava não. As menina dizia “vai!” era o sonho e nois não ia
não. Mais quando chegava, quando eles vinha do mundo, que tava
cantanu Reis que vinha cantá em casa, eu mais Maria saía iscondido
e ia. Nas casa mais perto nós ia. Chegava lá nois ficava escondida
porque a casa num era daqui. Maria sabia conta mar mió, ela ficava
escondida aí agora quando eles chegava num era hora da gente cantá
o Reis e nois ficava quieta assistinu o Reis, Hai! Eles botava nois
assim de junto deles, assim ó, (risos) e contava uma Romaria e batia
palma e nois cantava e eles ria, achava era graça. Aí quando chegô
na casa dum padim meu, foi o padim que me batizou, nois era mais
piquena, nois ainda tava piquena ainda, nois foi cumpanhá o Reis lá,
eles tava cantanu e eu mais Maria entrô assim, junto da porta assim,
mais um mundorio de gente assim arrudiado e eles não deu pé de
nois. Aí quando chegou cá no cami “cadê as menina? Vixe!, as
menina ficô tudo lá, ficô tudo durmino” (risos), lá na casa ficô tudo
durmino, aí eles foi lá atrais de nois, “aí agora não quero carregá
essas menina mar não! Se fosse lá imbaxo pa gente ir atrais dessa
menina, né pa levá mais não!”. Mais nós ia. Só de ir cantá o Reis nós
ia. Ia que nois prendeu! Foi. Ía cantá o Reis mais ele, mar aí agora

que levou tempo tamei (estalando o dedo como sinal de tempo),
puquê, esses homi que ia cantá o Reis mais eu e me chamava por
filha, morreu. Ôto que chamava Van e Antoi que era o daqui foi pa
São Paulo, foi conduzido a São Paulo que não ia ninguei, mais ele foi
quase sempre o premero que foi (pausa), ele foi. Tinha o ôto, cumé
que chamarra... que ía cantá o Reis mais eu, tinha uns do povo que já
ia dos povo do ano, nera, o finado Augusto que era o avô cantava,
finado Augusto é o pai de Maria. E os ôtos tudo tá tudo aí, finado
Felipe saía pa mode podê ir cantá, a gente ficava era isperando, aí
adispois desse povo acabô, cabô o Reis (choque de mãos – palmas),
num teve mais Reis. Aí depois que nois já cresceu mais, que eu mais
Maria cresceu e tornô a cantá Reis. Aí agora nois pegô cantando esse
Reisin assim sem, até nem sem sabê, né... mais depois o povo quis
cantá Reis e nois não tinha viola, nois não tinha pandeiro, nois não
tinha nada, nois cantava assim mermo. Depois que nois pegô aí assim
pescando foi que deu pra mode ir cantano mais perto, né, andano
mais perto, foi cantano mais perto aí foi que tornô a acertá o Reis82.

Esclarece, ainda, que sempre contou com a ajuda de Maria Caetano, prima e
parceira de uma vida na liderança do Reis. Tal atitude e/ou desejo de ser reiseira desde a
juventude possibilitou a continuidade de um legado familiar quando, anualmente,
cumpre o ritual de cantar o Reis para São Sebastião. Vejamos o que diz sobre a sua
atuação no grupo:
Participo do Reis derna de criança, cresci no Reis e sô uma das que
organiza. Se eu não fô muitas daqui não vai pra as apresentação que
somos solicitado. Aqui reza pra São Sebastião, tem procissão e
novena no meis de janero pra o santo. Somo devoto de São Sebastião
e do Santo Reis. Quando acaba de cantá o Reis, faz a cantoria e a
gente canta e dança o quebra coco, umbigada, samba...83.

Na continuidade dos relatos sobre a sua participação/atuação como reiseira,
Dona Augusta evidencia na sua fala que, no início, não foi nada fácil acompanhar e
cantar Reis no mês de janeiro, pois, por muito tempo, esta tarefa era para os homens e,
por isso, não era permitida a inserção de mulheres no grupo. Ela contraria as normas
social e familiar quando munida de sua mocidade e teimosia consegue vencer a
proibição da sua mãe e dos próprios reiseiros, integrando-se ao grupo no ritual do Jiro,
principalmente, nas localidades próximas a sua casa/comunidade.
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Entrevista realizada com Augusta Maria Mendes, em abril de 2014.

Trecho da primeira entrevista realizada com Augusta Maria Mendes, em Setembro de 2005, na
pesquisa de campo para a composição do corpus da dissertação de mestrado Rememorando a Chapada
Diamantina: Histórias do Mulungu. No trecho da entrevista transcrita, foi mantido o texto fora do padrão
ortográfico e gramatical, uma vez que se priorizou na fala do entrevistado o discurso mais próximo do
original.

Nas idas e voltas ao passado, as histórias de vida vão surgindo através das falas e
das lembranças às quais se tornam um convite para ouvir o que não foi esquecido. Nesta
direção, Maria Caetano Santos, 80 anos, moça solteira, aposentada e filha de pai reiseiro
narra com perspicácia seu interesse em acompanhar os reiseiros no ritual do Jiro e,
consequentemente, aprende com os mais velhos a cantar Reis. Sobre os caminhos
percorridos neste processo de aprendiz de reiseira ela diz: eu aprendi com os véi, né? Os
véi cantava adiante e nois atrais de pai e de meu padim. Ai nois ia cantano mais ele, ia
cantano e ficô, ficô na cachola, não saiu mais não84.
Corroborando com os relatos de Dona Augusta, Dona Maria evidencia as
mesmas dificuldades para acompanhar o Reis na sua juventude, pois também era
proibida de fazer o Jiro, por isso, na maioria das vezes, saia escondido, contrariando as
normas estabelecidas por sua mãe, pois, naquele tempo ser integrante do grupo de Reis
era uma atividade/compromisso que fazia parte das obrigações masculinas e a inserção
de mulheres quase não era aceita pelos moradores.
Das muitas mulheres mães, donas-de-casa e reiseiras do Mulungu, algumas
assumem um lugar de poder e liderança no espaço da festa, bem como a
responsabilidade oriunda de uma herança e um compromisso familiar de dar
continuidade às celebrações em louvor a Santo Reis e a São Sebastião pelos pedidos
atendidos. Sobre a ‘origem’ ou o surgimento do Grupo de Reis do Mulungu, Maria
Caetano nos informa que:
O Reis qui eu mai Augusta tomô conta e canta até hoje era o Reis de
Santo Reis qui era o de pai. Quando pai mai minha madrinha, né?
Minha madria era mãe de Augusta e quando cantô o deles era de
Santo Reis pra pagá a promessa. São Sebastião foi da promessa de
minha mãe pra cá. Dai pra cá. Mai primeiro foi Santo Reis, foi. Que
eles cantava e a mãe de Augusta fazia a festa de Santo Reis. A de São
Sebastião começou foi com a promessa tambei. Ai tinha ele mermo,
mas não rezava ele não, era mermo Santo Reis.

Desde as primeiras conversas, convivência e entrevistas com moradores e
participantes do Reis de São Sebastião pude perceber o quanto a presença de Dona
Maria e Dona Augusta, no ritual do Jiro, traz segurança e validação identitária de um
grupo, pois elas representam o saber ancestral e a continuidade de um compromisso
comunitário quando celebram Santo Reis e São Sebastião pelos milagres concedidos. A
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Entrevista gravada em abril de 2014 com Maria Caetano dos Santos.

condução e continuidade das atividades festivo-religiosas na comunidade do Mulungu
passam, necessariamente, pelo protagonismo feminino, pois nos processos de revisitar o
passado buscando lembranças para externar o valor simbólico e a ‘origem’ de uma
responsabilidade social e familiar, requer dessas matriarcas uma tessitura com outras
histórias e pessoas as quais são chamadas para compor a narrativa de suas vidas como
reiseiras e líderes do Reis de São Sebastião do Mulungu. Logo, Dona Maria e Dona
Augusta, primas e parceiras de muitos anos, são guardiã de um saber místico e ancestral
da festa de São Sebastião herdado dos seus pais e, por isso, conquistam uma liderança
com reconhecimento e legitimidade da comunidade.
A partir de então, Dona Maria ao lado de Dona Augusta tomam para si a
responsabilidade de conduzir o Reis de São Sebastião do Mulungu. Experimentam a
cada ano os sabores e dissabores de conduzir o Grupo, trabalham, ensinam e aprendem
com a liderança, pois a cada festa iniciada reafirmam os laços de parentesco e
solidariedade entre os participantes, devotos e comunidade, superando, também, as
dificuldades cotidianamente enfrentadas para a realização da Festa em homenagem a
São Sebastião.
Herança compartilhada na fé e devoção: Teodora Maria Mendes

Figura 38. Teodora Maria Mendes de Souza rezadeira da comunidade do Mulungu. Fonte: fotografia
produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

Teodora Maria Mendes de Souza, 75 anos de idade, viúva, aposentada, também
moradora do Mulungu. Teve sua participação no Jiro parcialmente interrompida, pois
enquanto estava casada e seus filhos eram pequenos não conseguia acompanhar o grupo
nas atividades intercomunidade, mas agora que os filhos estão criados, não perde mais a

nenhuma apresentação, assumindo a segunda voz da cantoria do Reis. Dona Teodora é,
aqui, apresentada como a rezadeira da comunidade, é ela a principal responsável pela
organização das atividades da Igreja, principalmente nos preparativos da Festa de São
Sebastião. Diante do lugar que ocupa na vida religiosa dos moradores fica sob sua
responsabilidade conduzir as rezas do terço, das ladainhas e as novenas aos santos
comemorados pela comunidade. Foi dela, também, a função de conduzir a Estação
(Encenação da Morte e Paixão de Cristo), no período da Semana Santa, por 40 anos,
logo depois da morte do seu pai. Este compromisso lhe foi atribuído por ser ela, a única
das sete filhas de Anorita Maria Mendes, que frequentou a escola e, por isso, aprendeu a
ler.
Na sua simplicidade de mulher detentora de um conhecimento católico referente
às ladainhas, rezas do terço, novenas e a Estação relatou como se deu o processo de
aprendizagem e a importância de ter aprendido e apreendido com seu pai as atividades
religiosas praticadas no Mulungu desde os tempos dos mais velhos as quais
permanecem até hoje. Vejamos o que diz sobre o caminho percorrido para que se
tonasse uma referência nos assuntos religiosos da comunidade:

Eu aprendi a rezá a Estação, foi isso, derna de eu pequena que eu
tenho o dom assim. As coisa que a minha mãe e o meu pai não
gostava que a gente fazesse, e eu sempre fui firme, né? Agora o meu
destino, a minha ideia, era só de acompanhá o que eu via meu pai
fazê. Então o meu pai rezava as Estação. Quando eu me entendi, já
entendi com ele rezano as Estação, toda hora que ele saia pra e rezá
eu acompaiava ele pra ir rezá. Porque nois não morava aqui em cima
não, a gente morava lá embaxo lá na Igreja Católica. Era lá que nois
morava e a casa que rezava a Estação era do nosso vô ali encostada.
Então ao inveis da gente subi para cá, descia rezano para lá para a
istrada de Boninali [...].85.

Neste contexto de aprendizagem a partir da oralidade e da memorização dos
cânticos e rituais católicos, Dona Teodora atribui ao dom que possui de aprender, na sua
juventude, ouvindo e acompanhando o ritual da Estação e as demais rezas e atividades
religiosas realizadas pelo seu pai no período da Semana Santa e em homenagem aos
Santos de devoção. Ter o dom de saber todos os tipos de oração e a dinâmica católica de
uma comunidade confere ao sujeito autoridade e reconhecimento diante dos demais
moradores. Mahfoud (2003) nos revela que:
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O dom permite aprender, permite realizar bem. Mas o dom não se
ensina, não se faz, nem se explica. De fato, trata-se de dom, e o dom é
dado. Mas o dom é presença surpreendente que possibilita a realizarse de um valor, e exatamente porque é algo de interesse, ele precisa
ser acolhido. O dom pode ser acolhido e atuado, ajudado pela vontade
(MAHFOUD, 2003, p.79).

O conhecimento adquirido ao logo de sua trajetória de vida como católica e,
sobretudo, com a apropriação simbólica dos cânticos e rezas Dona Teodora torna-se
referência de um saber simbólico, mítico e ancestral, configurando um ‘lugar’
existencial e também de autoridade a qual é reconhecida pela sua importância na
manutenção dos eventos religiosos necessários para a dinâmica sociocultural da
comunidade.
Da brincadeira à devoção: Germinda Alves dos Santos

Figura 39. Germinda Alves dos Santos – assume a liderança intercomunidades do Reis do Mulungu.
Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2015.

Germinda Alves dos Santos, mais conhecida como Minda ou Gê, fez-se
necessária na composição da tessitura das mulheres protagonistas do Reis de São
Sebastião do Mulungu, pois de uma brincadeira torna-se, na atualidade, uma das
lideranças mais significativa do Reis do Mulungu. Reiseira há mais de 30 anos, assume
a liderança intercomunidades e por conta do lugar que ocupa na estrutura do grupo ela
representa a movimentação, organização e a execução da festa.
De acordo com seus relatos, inicia sua trajetória de reiseira há quase trinta anos
quando recebe um convite de Licinha, sua irmã e reiseira do Mulungu, para acompanhar
o Jiro na comunidade do Caititu. Afirma, ainda, que, no início, não passava de uma

brincadeira, pois morava em São Paulo, estava visitando seus familiares e não tinha
nenhum compromisso naquele dia e, por isso, acompanha o Reis no ritual de visitação
na referida localidade.
De uma experiência de ‘brincante’ ao caminho da devoção, Germinda afirma
que deste dia em diante as palavras do Reis nunca mais saíram de sua cabeça e mesmo
retomando sua vida na cidade de São Paulo, exercendo a profissão de doméstica, sente a
necessidade de participar do Jiro anual do Reis de São Sebastião como reiseira e
membro do grupo. Nesta nova conjuntura, ela solicita de sua patroa as férias e liberação
no mês de dezembro e janeiro para cumprir o compromisso de cantar Reis, fazendo este
percurso de trabalhadora doméstica na cidade de São Paulo a reiseira na comunidade do
Mulungu por muitos anos. Inicia-se aí sua imersão no Reis de São Sebastião,
primeiramente ocupando as funções de tocar pandeiro e de segunda voz na cantoria e,
com o tempo de caminhada assume, também, a liderança do Reis de São Sebastião do
Mulungu.
Vale destacar que os mecanismos de formação de uma liderança nos grupos de
Reis nas comunidades negras rurais, mais especificamente a do Mulungu de Boninal,
não é fruto de uma vontade pessoal e, sim, resultado de um longo ciclo de aprendizagem
que só se revela pelo saber e conhecimentos adquiridos por anos de vivência e
intimidade com e nos ritos fundamentais do Jiro do Reis. Sem nomear os seus
sucessores, os mais velhos, detentores de um saber e de um poder simbólico, ensinam,
repreendem, comandam os mais jovens por período que pode durar toda uma existência,
pois no universo do sagrado são autoridades e, acima de tudo, responsáveis pela
permanência e continuidade de um saber, uma herança ancestral.
Nesta convivência com o grupo de Reis, logo é acolhida por afinidade e
‘personalidade’ por Dona Augusta e Dona Maria, as responsáveis em comandar o grupo
e puxar a cantoria. Torna-se reiseira e uma das responsáveis pelo Grupo quando retorna
ao seu lugar, ou seja, fixa, definitivamente, moradia em Boninal, Germinda a partir de
então assume uma representatividade importante junto às mulheres do Mulungu e, com
isso, ‘conquista’ uma liderança do Reis externa a comunidade, pois ela é a pessoa que
movimenta e dinamiza os festejos em louvor a São Sebastião guiada pela economia do
Jiro e, sobretudo, da festa. Pensar a festa de São Sebastião, trabalhando no planejamento

e na organização tornou-se uma tarefa diária, cotidiana e, sobretudo, prazerosa, quando
afirma:
[...] Moça o maió prazé que eu tei é trabaiá com o Reis de São
Sebastião porque mi trai alegria, mi trai saúde, muito prazé. Eu tenho
prazé mesmo de trabaiá. Quando fala chega o dia 20 que termina eu
já tô com saudade, eu adoro trabaía com o Reis de São Sebastião.86

Possuidora de um conhecimento intuitivo da administração, Germinda conquista
um espaço de ‘poder’ e ‘liderança’ a partir de uma consciência política de mulher que
saiu de sua comunidade e não somente ‘administrou’ uma casa a qual trabalhava como
doméstica em São Paulo, mas, sobretudo, uma vida em duas cidades. Esta marca
identitária de uma mulher a qual ocupa um lugar de sujeito periférico que resiste às
adversidades da vida e, sobretudo, consegue ‘êxito’ em sua trajetória, passa a ser vista
com qualidades e atributos para, não somente, fazer parte de um grupo como reiseira,
mas para ‘consensualmente’ liderá-lo.
Com isso, fica sob sua responsabilidade organizar previamente as localidades
que serão visitadas, a ordem de visitação, os dias de cantoria, bem como os contatos
com os representantes – moradores e devotos que solicitam a visita do Reis. O
planejamento das atividades requer de Germinda e de sua liderança posicionamentos e
atitudes que desagradam alguns componentes do grupo. Quando pergunto sobre os
‘conflitos’ existentes e como são resolvidos, ela nos informa:
Quando tem alguma coisa simple, mas é coisa que a gente pega com
São Sebastião e ele revoga, ele resolve tudo, nada vai pra frente,
alguma coisa assim, mais é coisa simple que a gente não discute,
ninguém acha ruim com a outra, pode falá o que falá sai qeta as veis,
e depoi vorta! Ai fica na merma, muito bom. Fica uma família quando
a gente sai com o Reis saiu o Reis “vamos sair? Vamos!” Saiu o Reis,
saiu uma família ai ningui come nada sem a outra, se fô pra dormi em
quarque lugá a gente dorme, não tem erro não87.

Vale lembrar que a liderança assumida por Greminda é, por muitas vezes,
legitimada quando as suas ações referentes ao Jiro são tomadas em conjunto com outras
reiseiras e, principalmente, com a anuência de Dona Augusta que, por motivo de saúde,
está impossibilitada de fazer o Jiro em outras comunidades desde o ano de 2013. No

86
87

Entrevista realizada com Germinda Alves dos Santos em abril de 2014.
Entrevista realizada com Germinda Alves dos Santos em abril de 2014.

tocante a importância de Dona Augusta para o Reis e, principalmente, para sua
liderança, ela diz:
Toda importância é ela. A gente não sai sem não falá com ela, a gente
não sai. “Augusta nois vamo pra tau lugá” ai ela aceita. Ela fala pra
a gente não esquecê o pedido do povo purque quando o povo pede
uma chula, fala “ô Gu a gente canta treis ramo e pronto e cabô” ela
fala: “não, se pedi mais uma voceis fais mais uma, se pedi mais ota
voceis fais mais ota”. Então ela passa pra a gente o que é o certo.
Então ela me passou pra isso que eu cantasse o Reis e se uma pessoa
pedisse uma chula que eu aceitasse, não recramasse, se a pessoa
dona da casa recebeu a gente bem que nois tratasse bem tambei; se
tambei falasse que não que nois tambei não axasse rui não, saísse
numa boa88.

Ao analisar as estratégias estabelecidas entre Germinda, demais reiseiras e a
liderança ancestral a qual reforça a importância de seguir uma tradição de família, nos
possibilita enxergar processos educativos periféricos permeados de conteúdos os quais
não estão escritos em nenhum manual, mas, sim, inscrito numa lógica temporal,
familiar, comunitária que diz muito sobre a concepção de mudo e o modelo de vida de
um povo, uma comunidade. Neste sentido, não basta a uma reiseira que assume a
liderança do grupo saber apenas cantar. Ela também precisa saber rezar, pagar uma
promessa, conhecer os cânticos adequados para cada situação do Jiro, receber visitante
e, sobretudo, saber comandar a cantoria nas comunidades visitadas, pois adentrar na
igreja e nas casas não é, somente, pagar uma promessa é, além disso, reestabelecer os
laços de afetividade e solidariedade entre reiseiras, moradores e o Santo.
Cozinhar como celebração: Feliciana Alves dos Santos

Figura 40. Felicina Alves dos Santos – ‘dona’ da cozinha da festa de São Sebastião. Fonte: fotografias
produzidas pela pesquisadora em janeiro de 2014 e 2015.
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Apresento, por fim, Felicina Alves dos Santos, popularmente conhecida como
Licinha, cozinheira da festa de São Sebastião na comunidade do Mulungu há mais de
vinte e cinco anos. Neste momento ela é autoridade, ou seja, ‘a dona da cozinha’ e
diante da função e da importância que a comida representa para esses sujeitos ela se
empodera de um valor simbólico essencial para a vida e a continuidade da festa, pois
fica sob sua responsabilidade todo o preparo e distribuição da comida para os
moradores, os festeiros e visitantes.
Celebrar a vida e o Santo de devoção na comunidade negra rural do Mulungu
significa alimentar o corpo e a alma. Daí a importância da ‘cozinha da festa’ como lugar
de poder, de liderança e, também, de encontro entre moradores e visitantes onde os
laços de parentesco e vizinhança são reestabelecidos, reafirmados a cada ano. A cozinha
como espaço ritualístico é comandada por Licinha, que tem o compromisso e prazer
pelos preparos dos mais variados pratos, cujo objetivo principal é alimentar os
moradores e visitantes que vêm prestigiar a festa de São Sebastião. Sobre a sua
participação como reiseira e cozinheira ela relata:
Tem 25 ano que eu participo na cozia da festa. Primero eu
participava quando eles ia cantá lá em casa. Teve dia que eu não
tinha o que dava um armoço pra eles, mai Deus me mostrava que eu
dava armoço pra eles. Têm 35 ano que eu dou o armoço pra ele na
minha casa e nunca fartou e nim Deus não dexa fartá. E aí entrei no
grupo tem 32 ano, tem chamado, todo lugar que chama nós vai, entrei
pra cozia tem 25 ano de cozinheira. Canto Reis e cuziu a festa de São
Sebastião. Maió prazê, tem mermo prazê de compaiá. Já fui po Rio,
tudo fazê representação da festa de São Sebastião, tem um grande
prazê. Pra Savadô não sei quantas veis; aqui nessa Chapada toda,
todo Reis eu sou mais elas e tem mermo prazê. E esse Reis quando foi
começado nois não tinha trumetu pra podê batê, então nois enxia
umas latra de oli, de miu e era só “xap,xap,xap,xap” que não tinha.
Era só dois pandero que tinha e a caxazia e um bumba. Como não
tinha com que nois batia nois enxia as latas de miu ou fejão e comia
no birro.89

Ainda sobre os cuidados e a preparação dos alimentos, Licinha nos fala que é
necessário a sua presença em todas as etapas e mesmo tendo o auxilio de outras
cozinheiras e ajudantes ela precisa ficar de olho, pois estão sob sua responsabilidade
todas as atividades relacionadas à comida da festa, por isso, deve ter toda atenção
quando uma pessoa oferece lhe ajuda, pois
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Se é a pessoa, se eu vê que é a pessoa que é direito mermo pra podê
fazê, se ela querer e diz “Não, dexa eu lhe dá uma ajuda aqui, você
aceita ajuda?” “Sim, aceito.” Mais ela me dá uma ajuda mai eu ali
na bera do fogão, não sai não. Não sai, eu não sai por causo disso,
pruque tem hora que pra botá uma comida perdida o que é que eles
vai qexá? De quem? Da cuziera, a cuziera quem leva a fama. Pruque
cuziá não é todo mundo que cuzia, purque o cuziá tem muita
ixplicação. Se você panhá uma cuié e colocá na boca e torná colocá
ali naquela panela ela azeda duma hora pra outa. E, além disso, a
cumida que a gente fais, no dia de cê fazê a comida, cê vai fazê a
comida é uma coisa de muito respeito que ocê não pode ter coisa com
o seu marido, que aquilo pra botá uma comida perdida como não tem.
Tem que ficá de resguardo. Durante o tempo que tá cuziano aquela
cumida tem que tá parida90.

Nesta dimensão o ato de cozinhar não é uma simples tarefa, feito por qualquer
pessoa, pois exige da cozinheira mecanismos específicos para conduzir a cozinha da
festa. Este saber fazer para se constituir foi impregnado de uma atenção, uma
observação mais detida, um cuidado maior, pois esta é uma tarefa que requer deste
sujeito do saber uma atenção mais cuidadosa, uma vez que todas as pessoas alimentadas
sentem, confirmam a sua qualidade, exterioriza seu reconhecimento. Assim, a nossa
intenção é mostrar que essas mulheres – cozinheiras e ajudantes se tornaram sujeitos
desse saber fazer num constante processo de construção e legitimação social os quais
são apreendidos ao logo de suas trajetórias enquanto moradoras e reiseiras de uma
comunidade.
Ademais, a cozinha como espaço onde as pessoas reúnem-se para comer, para
confraternizar e, sobretudo, para o encontro com o outro deve ser compreendida
enquanto atividade coletiva e ritualística, tendo em vista as implicações festivas
religiosas, as representações simbólicas envolvidas, os valores relacionados à
alimentação e a importância que ela tem nos espaços rurais. O ato de comer está
diretamente relacionado nos mais diversos significados, desde o âmbito cultural até as
experiências pessoais. Assim, a comida atua despertando as lembranças dos sujeitos que
a consume, pondo-os frente a frente com as experiências outrora construídas. Também
os faz sentirem-se pertencentes a essa ou àquela sociedade. Ao tratar do assunto,
Roberto DaMata (1987) estabelece uma distinção entre comida e alimento, segundo a
qual a comida não é apenas uma substância alimentar mas é também um modo, um
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estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é ingerido,
como também aquele que o ingere (p. 56).
Torna-se possível apreender que uma cozinha faz parte de um sistema alimentar, ou
seja, de um conjunto de elementos, produtos, técnicas, hábitos e comportamentos
relativos à alimentação, referindo-se às maneiras de preparar o alimento transformandoo em comida. Mais do que uma técnica, essas maneiras de fazer estão relacionadas aos
significados atribuídos à comida e ao ato de se alimentar como uma marca identitária de
um povo. Assim, a maneira de fazer a comida, bem como a sua importância para uma
comunidade subalternizada pelos crivos do modelo dominante implica um determinado
estilo de vida, produzindo uma mudança que não é só de estado, mas de sentido.

4.4. Tecido de saberes nas trajetórias de vida das mulheres reiseiras

As trajetórias e experiências de vida das mulheres reiseiras as quais ocupam
‘lugar’ de liderança no espaço da festa em louvor a São Sebastião foram, aqui,
compreendidas como mecanismo pedagógico constituído por um saber social que atua
na contramão dos saberes hegemônicos, ou seja, o saber da ciência, pois este
conhecimento está na ordem da experiência. Entende-se como saber social aquele saber
que se constrói com o outro, que faz parte de um conhecimento coletivo, comunitário,
um patrimônio imaterial. Com isso, o saber social faz-se presente cotidianamente na
vida desses sujeitos, tendo outra produção de subjetividade, pois ele precisa da
cooperação e do contexto comunitário para ser produzido. É este saber que as
comunidades negras rurais, através das suas festividades, do seu modo de ser e de
conceber o mundo que o cerca possuem.
Isto posto, as mulheres acima referenciadas a partir de suas trajetórias de
lideranças no Jiro do Reis do Mulungu e na organização e execução das comemorações
a São Sebastião são detentoras de uma forma de saber espontâneo apreendido ao longo
das gerações constituído de ancestralidade. Por isso, essas mulheres não detêm um saber
‘específico’ para produzir um ‘objeto’, marcando o lugar do conhecimento científico.
Elas possuem um saber ancestral, ontológico que se produz na inter-relação com o outro
e é esta necessidade de depender e de interagir com o ‘outro’ para a produção do saber
que torna diferente/específico o ‘modo’ de ser, de viver e celebrar na comunidade do
Mulungu, pois o tempo e a forma de festejar, ensinar, aprender e apreender os rituais

festivos, bem como reestabelecer as relações afetivas e sociais desta localidade está
pautado num tecido comunitário que se fortalece cotidianamente ao logo da sua
formação e, sobretudo, no tempo da festa. Assim, ao focar as diferentes maneiras que as
pessoas se apropriam do cotidiano, constituindo mecanismos para subverter a ordem do
poder hegemônico, Certeau (2014) chama de tática, pois:
A tática só tem por lugar o outro. Ela aí se insinua,
fragmentariamente, sem apreendê-lo por inteiro, sem poder retê-lo à
distância. Ela não dispõe de base onde capitalizar os seus proveitos,
preparar suas expansões e assegurar uma independência em face das
circunstâncias. [...] Tem constantemente que jogar com os
acontecimentos para os transformar em “ocasiões”. Sem cessar, o
fraco deve tirar partido de forças que lhe são estranhas (CERTEAU,
2014, p.46).

São esses saberes espontâneos construídos na inter-relação com o outro que o
poder hegemônico tenta silenciar, ganha em Certeau roupagens singulares, seja através
dos gestos, palavras, crenças, atitudes, pois o referido autor acredita na criatividade do
mais fraco que, por meio de táticas, é capaz de estabelecer mecanismos de resistência
aos poderes vigentes. Esses atos de resistência se concretizam na prática cotidiana de
pessoas comuns que Certeau lhes dá o nome de artes de fazer. Arte no sentido de ser
capaz de viver numa sociedade marcada por lugares transitórios, pautados num
individualismo e no pode hegemônico da ciência.
Em oposição à sociedade contemporânea na qual está assentada a dinâmica do
individualismo que marca o lugar de importância do ‘eu individual’, da ciência e da
academia está o jeito de ser e de viver de muitas comunidades negras rurais e
interioranas, a exemplo do Mulungu, pautado na solidariedade e na espontaneidade dos
sujeitos onde o ‘outro’ e o coletivo constitui o cotidiano dos moradores. Essas relações
de convivência e os saberes partilhados nos mais diferentes espaços dessas localidades
podem ser tomados como exemplos de outros modelos e possibilidades de viver em
comunidade onde todos, de alguma forma, ensinam e aprendem a partir das experiências
vivenciadas por um povo, uma comunidade ao longo de sua história.
Nesta direção, entendemos que o modo como as pessoas se apropriam das
tradições, da linguagem, da arte, dos símbolos e das normas de convivência estão, não
somente
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mas
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as
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indivíduos/moradores, pois quando as mulheres reiseiras ensinam, através de suas
práticas, um saber ancestral dos rituais festivos às gerações mais novas, leva-se em

consideração o saber fazer, o ensinar e o prazer em fazer. Estes mecanismos
pedagógicos de ensinar e aprender nessa relação de ver, de viver e de conviver com o
outro é o ponto chave para se pensar numa educação para além da escola. Neste
processo de aprender na convivência com o outro que as crianças e jovens se
apropriaram do ritual festivo religioso da comunidade do Mulungu, em especial, o Jiro
do Reis de São Sebastião. A apropriação das ‘palavras do Reis’ como afirmam as
reiseiras se dá pela via da transmissão oral. No tocante a participação dos jovens no Jiro
do Reis e como acontece a apropriação do ritual de cantar, louvar e dançar, Germinda
nos informa:
No Mulungu todos sabe, no Mulungu, só lá que sabe, os jovens daqui
da cidade não sabe, agora eles lá todos eles sabe de criancinha de 5
ano acima tudo sabe. Eles aprende a cantá porque eles vê a gente
cantano então aprende, igual a eu aprendi, eu tambi não sabia cantá,
eu tocava pandero mais não sabia cantá o Reis ai eu fui pela uma
brincadera e nessa brincadera eu tô ai até hoje sem podê sai, agora
eu não saio mai, saio não. A palavra do Reis já tá na cabeça. Na
cabeça e a fé tambi né? E a fé91.

Vejamos o que diz Dona Maria sobre a participação dos jovens no Jiro e como
eles aprendem.
Uai, é só eles pegá o instrumentin e ir mais nois. Nois vamo ensiná.
Eles vai na frente e nois vai trais. Aqui tem um bucado que já sabe.
Um dia teve um Reis, no dia da festa de Juvená que eles já ta com a
palavra na cabeça. Um Reis que fala de Santo Reis. “Santo Reis aqui
chegou; saiu de porta em porta visitando o morador”. Tem um
bucadin que já tá trenadu que saí cantano92.

Leiamos, também, o relato de Felicina Alves dos Santos:
Tem uns joves que eles fais a comportação muito bem. Agora uns aqui
não tá quereno fazê mais a partipação, mais tem uns outro que tá tudo
fazenu a partipação e é muito bom pruque os véi ta ficano véi e os
novo tem que consegui fazê a merma coisa que os véi ta fazeno. E se
eles não participá como que eles pode aprendê pra pude sai? Não é a
gente falà: “Ói os novo, tem que botá os novo. Os novo, as criança
que acupanhô nois naquela idade eles tem a boa vontade? Vamo
panhá eles pra podê eles sabê o que é que a gente ta fazeno pra eles
podê fazê tambi, porque nois já tamo véi, os véi vai acabano e os novo
vai continuano”93.
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Sobre a participação dos jovens e a importância de incentivá-los a sair com os
mais velhos no Jiro do Reis, ela nos informa que:
Acho, acho muito importante! As criança, os jove tudo participá, eu
acho muito importante, quê se eles não participá como é que eles vai
fazê pra dizê assim: “Cabô os véi!” pa podê fazê uma participação
pra São Sebastião? Eles não pode participá se eles não tava veno e
eles tano mais nois eles tá escutano. Que quando nois fala uma
palavra aquele novo já tá falano ota, ele já tá tudo por dentro do Reis
cantanu. Da chula que a gente tira cê tira aquelas mocinha, aqueles
jove já sabe tudo, tudo canta pra mim. É muito importante os novo
participá94.

Faz-se necessário lembrar que os processos de aprendizagens oriundos dos
saberes ancestrais apreendidos pelos sujeitos cotidianamente através da convivência e
da interação com o outro, principalmente, com os mais velhos fazem parte de um legado
histórico e social de uma comunidade. Esta apreensão espontânea dos sujeitos,
principalmente, dos jovens e crianças sobre os rituais festivos religiosos está
internamente constituído na vida em comunidade. Neste sentido eles têm uma formação
histórica que se faz presente todo o ‘tempo’ na formação desses sujeitos, no tocante a
apreensão dos cânticos religiosos, chulas e na habilidade em manusear e tocar os
instrumentos que fazem parte do ritual do Reis. Esta aprendizagem histórica de um
saber que se constitui na convivência com outros sujeitos diferencia, por exemplo,
crianças e jovens do Mulungu, pois eles internamente têm todo o ritual de entrada do
Reis e demais eventos festivos religiosos desta localidade.
Juvenal, professor da comunidade do Mulungu, além de corroborar com a fala
de Licinha, acrescenta que se faz necessário incentivar os jovens não só para participar
do Jiro do Reis como valorizar esse evento festivo como uma marca identitária e
cultural da comunidade, quando relata:
Eu acho que a gente tem que articular um projeto bem alicerçado com
a ajuda de todos os moradores, professores, reiseiras, né para
construir uma forma de integrar os jovens nessa cultura. A própria
comunidade também deve valorizar cada vez mais a sua cultura e,
com isso, procurar meio de integrar o jovem nessas tarefas do Reis.
Como professor, às vezes, a gente aproveita muito a própria cultura
do lugar, por exemplo, o Mulungu tem um calendário próprio dele,
né, tem um calendário ali, principalmente religioso. Tem um
calendário de rezas em louvor a vários santos e por vários dias.
Então a gente tem que ver a importância desses santos na
comunidade e quando tiver perto de alguma data dessa ir colocando
os jovens pra participar através de pequenos projetos mesmo e bem
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eficaz pra que a gente possa atrair cada vez mais os jovens, para que
eles possam sentir mesmo o verdadeiro valor que é essa cultura
local95.

No tocante a sua participação como o principal articulador do projeto que
comemora o dia 20 de novembro – Dia da Consciência Negra na comunidade do
Mulungu, extrapolando os muros da escola, pois conta com a participação efetiva da
comunidade, Juvenal nos diz:
Então, todo isso é uma das coisas que a gente faz. Assim, o que a
gente pode fazer ali a gente faz com a participação e iniciativa de
todos, porque o Dia da Consciência Negra mesmo é pra a própria
gente da comunidade ter a consciência do jeito de viver de toda a sua
cultura [...]. Então só faltava a gente colocar em prática o que eles já
têm na prática, no cotidiano. E uma maneira também das próprias
comunidades, não só das crianças e dos jovens, mas os adultos
conhecer seu valor, se valorizar, né, se auto reconhecer sobre essa
consciência. Então a gente conversou uma época, juntamos, fizemos
uma reuniãozinha, e convidamos as comunidades, chamando essas
partes principais da comunidade que é o reisado, associação e a
escola e nós tentamos ver se a gente começaria a praticar esse evento
da Consciência Negra. E nisso a gente resolveu fazer o projeto em
uma tarde, resolveu uma tática, a gente não tinha experiência
nenhuma, mas foi bem sucedido. O pessoal gostou, no outro ano
resolveu fazer um projeto maior – com mais apresentações e aí a
gente viu que tinha a necessidade de aumentar para o dia todo, né. E
agora é isso desde 2006 que vem sempre cultivando esse evento. Só
em 2012 que não houve, só falhou esse ano, mas já vem essa
sequência de comemorar o dia da Consciência Negra96.

Diante da importância de reconhecer outras possibilidades de ensinar e aprender
a partir dos processos sociais de aprendizagem, trago para reflexão uma concepção de
educação que reconheça e valorize os mecanismos pedagógicos a partir das relações de
sociabilidades existentes no Jiro do Reis e na festa de São Sebastião. Daí pensar na festa
a partir desses mecanismos de arranjos sociais comunitários de base popular, os quais
são pautados na coletividade, na espontaneidade e num sujeito coletivo.
Nesta direção, esses eventos festivos de base popular devem ser pensados para
além da sua importância para os moradores, visitantes e devotos como a ‘grande festa’
da comunidade do Mulungu e seu entorno ou como um patrimônio imaterial e, por isso,
a necessidade da sua manutenção. A proposta reflexiva aqui apresentada é pensar as
festas populares a partir dos mecanismos comunitários de base popular pautado num
saber social que vai de encontro à educação contemporânea que se afirma, muitas vezes,
apenas no paradigma do conhecimento formal universalizante.
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Contrariando a este modelo de educação universalizante que está sob o domínio
dos paradigmas da ciência, os mecanismos pedagógicos existentes no Jiro do Reis e na
festa em louvor a São Sebastião é um exemplo para mostrar que hoje, século XXI, ainda
existem comunidades rurais e interioranas que conseguem, através de suas festas
religiosas de base comunitária, aglutinarem mecanismos para a apreensão e
compreensão de saberes populares, de saberes sociais importantes para uma educação
renovadora, que se pensa, critica, questiona e, sobretudo, busca alternativas para lidar
com as referências, identidades e as próprias contradições dos sujeitos.
Além desses conteúdos simbólicos marcados pelo pertencimento e pela
diferença, também, estão presentes as tensões provocadas pelo lugar do passado
expressado no tempo dos velhos e o presente na própria dinâmica da sociedade que
vivemos, pois ela se modifica, apropriando-se do velho e do novo, adaptando-se as
novas conjunturas sociais, culturais, geográficas. Neste sentido, a própria festa do Reis e
a de São Sebastião também precisa se adaptar a nova realidade, ou seja, a utilização do
carro para fazer o deslocamento do grupo, o uso do celular e da câmera digital, em
especial, pelos jovens para fotografar e produzir pequenos vídeos das performances das
danças coletivas para postarem nos seus perfis nas redes sociais e para enviar à parentes
e amigos que moram em São Paulo. Nesta perspectiva a manutenção e a modificação
dos eventos festivos estão especificadas na forma de celebrar, de comer, de preparar os
alimentos os quais serão oferecidos naquele dia, na reativação cotidiana das festas
através da participação dos moradores, devotos e visitantes. Logo, estamos lidando com
um saber da vida, da comunidade, o saber coletivo que precisa estabelecer um diálogo
com o saber científico, curricular, individual presente na cientificidade da sociedade
moderna.
Sabe-se, porém, que a educação atual ainda não dialoga diretamente com essas
diferentes formas de ensinar e aprender, mas os cientistas, intelectuais, pesquisadores,
através das teorias que constituem hoje as bases e os fundamentos epistemológicos da
educação, não podem deixar de aprender e incorporar esses saberes constituídos na vida
comunitária e expressados, sobretudo, nas festas populares como questões formativas
muito importantes e profundas na concepção de uma educação contemporânea. Cabe,
portanto, para nós, pesquisadores, professores e estudiosos dos processos educativos nos
inquietar, questionar, falar e, por que não, apresentar possibilidades de diálogos, debates
e mudanças, uma vez que uma proposta de tese de doutoramento em educação e

contemporaneidade deve ter como objetivo, também, refletir sobre os mecanismos
pedagógicos pautados num conhecimento espontâneo constituído por normas e regras
nos espaços de convivência. Além disso, faz-se necessário reconhecer que existem
outras formas de discutir ensino-aprendizagem, de discutir como o sujeito aprende e
ensina na interação com o outro, ou seja, pensar numa formação do um sujeito coletivo,
político e que está para além da escola.
Ao longo dos capítulos, fizemos um percurso, ou seja, um ‘Jiro’ através, das
redes de sociabilidade estabelecidas pelos moradores, visitantes e reiseiras quando o
grupo de Reis do Mulungu, sob a liderança feminina no espaço da festa sai, anualmente,
visitando as casas e comunidades no intuito de ativar e manter a festa católica em
homenagem a São Sebastião. Para tanto, estabelecemos diálogos com os sujeitos sociais
envolvidos na pesquisa e com teóricos para compreender a importância da religião, dos
rituais católicos a partir das crenças, hábitos, divisão de trabalho, regras para cada
cântico, bem como o significado da comida como sinônimo de fartura, união e de
integração entre os indivíduos quando estes se reúnem para celebrar os Santos de
devoção e a vida. Finalizando este Jiro de pesquisa, passo a apresentar as considerações
finais da tese que, de certo modo, não restringe tampouco esgotam as questões
apresentadas, analisadas e descritas, mas, sobretudo, possibilita novos questionamentos,
inquietações e análises pautadas nos caminhos teórico-metodológicos escolhidos.

A DESPEDIDA: Se Deus qizé, se Deus qizé,
Até prá o ano, se Deus qizé.
Se Deus qizé, se Deus qizé,
Até prá o ano, se Deus quizé...
(Cântico de despedida do grupo de Reis do Mulungu)

Figura 41. A despedida do Jiro de Reis de São Sebastião do Mulungu no altar da casa de Dona Augusta.
Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2014.

O ritual de cantar no altar da casa de Dona Augusta com a Bandeira de São
Sebastião o louvor da chegada, despedida e entrega do Jiro é, para as reiseiras,
moradores e devotos um misto de alegria e tristeza. Na opinião de Germinda, Dona
Maira, Dona Teodora e Licinha é um sentimento de alegria porque a festa ocorreu tudo
bem e fica triste porque só par o ano que vem é que vamo ter essa harmonia e nem sabe
se todo vão tá junto. Quando cantam se Deus quiser, se Deus quiser depositam a fé em
Deus e têm a confiança Nele que voltarão a cantar Reis, pois como afirma Germinda
graças a Deus, todo ano a gente sai com o Jiro e festeja São Sebastião, todo ano a
gente tá aí, fazeno essa merma coisa, essa harmonia.
Chegar ao fim do Jiro de um percurso da pesquisa etnográfica é, sem dúvida,
perceber as dimensões, as subjetividades, os detalhes e complexidades que
envolveu/envolve todo o trabalho de campo desde as visitas exploratórias, a imersão,
estranhamento, aceitação e a escrita final de experiências vivenciadas entre
pesquisadora, os sujeitos da pesquisa e o ‘objeto’, ou seja, a tese. Esta ‘despedida’ não
se configura em uma tarefa fácil, ao contrário, o universo pesquisado do Jiro do Reis e
da festa em louvor a São Sebastião extrapola os contornos do que foi compreendido e,
sobretudo, descrito e analisado, pois a dinamicidade, simbologia, danças, cantos,
narrativas superam qualquer tipo de amarras conceitual.
Ao propor o estudo da festa e da fé, representado pelo Jiro do Reis e a
celebração a São Sebastião da comunidade negra rural do Mulungu a partir das redes de
sociabilidade e solidariedade construídas através dos laços de vizinhança e parentesco
entre reiseiras, moradores e visitantes, bem como a manutenção desses eventos festivos
através da participação e liderança feminina no espaço da festa, traz para a discussão a
importância das mulheres, mães, donas de casa e trabalhadoras negras rurais na
condução das atividades cotidianas e, sobretudo, no cuidado da vida religiosa das
comunidades/localidades. Assim, buscamos entender o Jiro do Reis e a festa em louvor
a São Sebastião como uma prática cultural que reestabelece o encontro, a fé e reforça o
pertencimento a uma religião quando os indivíduos se unem para celebrar a vida e os
Santos.
No decorrer do trabalho de campo observamos o quanto a festa popular religiosa
incorpora vários sentimentos, como: partilha, gentilezas, gratidão, ajuda, autoridade,
dentre outros. Na época de festejar Santo Reis e São Sebastião moradores, reiseiras e
devotos doam parte do seu tempo para colaborar nos preparativos e na execução do

evento festivo na comunidade do Mulungu. Há, portanto, uma ‘suspensão’ temporária
da rotina dessas pessoas, pois a vida cotidiana da referida comunidade está, de certa
maneira, relacionada à sociabilidade da festa, reforçando as relações de vizinhança e
parentesco como ‘modo de vida’ de muitos habitantes da localidade. Assim, já está
instituído na vida dessas pessoas que é na Festa o espaço para a diversão, o reencontro
com amigos e parentes, bem como homenagear os santos de devoção. Portanto, a função
social desempenhada pela festa, neste contexto de pesquisa, contempla além do
compromisso religioso, o lúdico e o entretenimento presente nas músicas, danças,
comidas e todo o repertório e cenários construídos no fazer e participar das celebrações
na e da comunidade do Mulungu. Nesta totalidade da festa ocorre um processo social do
grupo em realizar a troca de bens sociais, materiais e simbólicos.
Por isso, posso afirmar que o Jiro do Reis e a festa em louvor a São Sebastião
comemorada/celebrada na e pela comunidade do Mulungu são, apenas, dois dentre
tantos outros espaços onde são tecidas relações de solidariedade e subjetividade em que
os saberes são construídos e compartilhados, promovendo a coesão social entre
moradores, reiseiras, festeiro/a, devotos e visitantes. Esses dois eventos festivos
religiosos são, também, compreendidos como um demarcador de identidade
imprescindível à construção de uma representação do mundo que os envolvem,
auxiliando, assim, na tarefa de reafirmação étnica e funcionando como campo de
negociação para a reconfiguração identitária, pois a festa é elaborada e aprendida
através das relações sociais, da alegria e descontração, do revigoramento da rotina de
trabalho, da partilha, da ajuda mútua e na celebração das graças alcançadas. Portanto,
celebrar a vida e os Santos faz parte das experiências cotidianas dessas pessoas e, como
de costume, nessas reuniões a comida se faz presente como um importante elemento de
união, estabelecendo relações de pertencimento a um grupo – uma comunidade.
Vejamos as imagens abaixo elencadas:

Figura 42. Ato de partilhar a comida durante a visitação do Jiro do Reis nas casas e na Festa em louvor a
São Sebastião, na comunidade do Mulungu. Fonte: fotografias produzidas pela pesquisadora em janeiro
de 2015 e 2016.

Trabalhar com as interpretações, frutos de interações subjetivas entre
pesquisadora, sujeitos da pesquisa e o seu entorno, foi enriquecedor na minha
itinerância teórico-metodológica, pois neste caminhar com e no Jiro percebi o valor que
a comida – representado no ato de comer juntos – no coletivo tem para as reiseiras e
demais moradores do Mulungu e das comunidades visitadas. A comida torna-se,
portanto, mecanismo de pertencimento com o poder de marcar um território, um lugar,
servindo, ainda, como indicador de identidade ligada a uma rede de significados.
A fartura representada pelas ‘mesas’ ofertadas e a matança do boi e dos porcos
para a festa em louvor a São Sebastião significa o ‘tempo’ de partilhar da
comensalidade da carne, iguaria carregada de um valor simbólico muito grande para as
reiseiras, o/a festeiro/a e para a referida comunidade, uma vez que representa no cenário
da festa a ‘suspensão’ da escassez deste alimento tão importante e emblemático na vida
dessas pessoas, pois a impossibilidade do consumo na vida cotidiana evidencia, de uma
certa forma, a condição socioeconômica dessas famílias. Daí o significado de ‘matar um
boi’ na festa de São Sebastião e compartilhar com os moradores e visitantes a carne no
almoço coletivo. Licinha, a cozinheira da festa, nos informa que:

É, é uma tradição de matá o boi e os porco no dia da festa. Já tem a
base de uns 28 ano que tem essa tradição de matá o boi. É um boi
inteiro, consumido no dia da festa. Agora nois tem a dispedida.
Quando termina a festa pra nois despedi ai na despedida a gente
separa ali um pouco daquela carne pra dar no dia do oferecimento da
festa que nois dispidimo.

A importância da comida é identificável não somente em relação com a religião,
como também numa das suas manifestações mais sociais, o ato de compartilhar. Em
todos os lugares, como observou Malinowski (1978), existem manifestações de
comensalismo, de compartilhar a ação de comer. O grupo de normas e convenções
sociais que regulam a produção, a troca e o ato de comer em certa sociedade contribui
para determinar uma tradição alimentar específica; uma tradição que, como qualquer
outro elemento da cultura, é um processo e está sujeita a modificação contínua, embora
seja considerada como ancestral, imodificável, pura e segura.
É nesse sentido que, como uma forma de sociação (SIMMEL, 2006; PEREZ,
2002), o Jiro do Reis e a festa de São Sebastião na comunidade do Mulungu podem ser
compreendidos como um ‘festa da partilha’ durante a qual comidas (carnes de boi e
porco, frangos e gêneros alimentícios), favores, gentilezas e outros bens materiais e
simbólicos são partilhados. Ferretti (2012) nos informa que:
Bem como o potlatch do noroeste ameriano e o kula das ilhas
Trobriand, analisadas por Mauss como fato social total, as festas
populares possuem, também, entre nós, dimensões religiosas,
mitológicas, econômicas, políticas, estéticas, etc. Nelas, poderemos
encontrar a obrigação de dar, de receber e de retribuir, própria das
instituições de prestações totais (FERRETTI, 2012, p.22).

Tomando a dimensão da festa popular católica como um fato social total e
também como um campo privilegiado que ativa saberes busquei, no meu percurso de
imersão no universo do Jiro do Reis e da festa em louvor São Sebastião, decodificar a
complexidade simbólica presente no compromisso das mulheres reiseiras do Mulungu
na manutenção dos eventos festivos a partir de uma reivindicação de ancestralidade, de
afirmação afrobrasileira pautada numa prática de ‘negociação’ aos modelos vigentes do
catolicismo clássico.
Importante destacar que rezar no ritual do Jiro do Reis na comunidade do
Mulungu e no seu entorno, se configura num outro formato o que difere do modelo
clássico da Igreja Católica, pois rezar neste contexto deve ser compreendido numa
concepção de celebrar onde se come e bebe ao invés do jejum; se canta e dança ao invés
do silêncio, com isso, não há uma negação da corporalidade, como na relação dualista
entre sagrado e profano, herdada da filosofia cartesiana, pelo contrário, o corpo é
chamado para a festa, contrariando o pensamento clássico da mortificação da carne.
Durante o ritual do Jiro as mulheres reiseiras e convidados rezam o nascimento do
Menino Jesus, cantam as chulas evidenciando o cotidiano e apresentam as danças

coletivas através das performances corporais. Vejamos o que nos informa Licinha sobre
a importância das danças na roda:

Eu acho muito bom a parte de roda. Adoro! Adoro. Tô nessa idade de
74 ano pra 75 mais eu adoro muito o samba de roda da festa de São
Sebastião. E nois vamo em todo lugar e todo lugar que nois vai nois
faiz o samba de roda que é o quebra-coco e o marimbondo “A onde, a
onde? Aqui, aqui” é muito bom demais e a dança da garrafa. A gente
diverte que a gente não vê nem a hora que passa a noite. Nois foi na
Barra da Estiva fazê uma representação e foi a coisa mais linda do
que teve. Foi um bucado de jove mais nois e esse jove entrou tudo
mais nois, foi a coisa mais linda que teve a representação que nois fez
na Barra da Estiva. E eu quando é no tempo que é pra sai, amanhã,
tal dia pra nois ir pra tal lugar é só arrumar a rupia na bolsa e tchau
bença! Só venho na hora que terminá. Tem mermo prazê, tem prazê.
Tem prazê eu sambo com a garrafa na cabeça, eu sambo com ela na
cabeça e ela não cai.

Figura 43. A performance da dança do marimbondo executada pela reiseira Licinha, no Jiro do Reis do
Mulungu, na comunidade do Sonhem. Fonte: fotografia produzida pela pesquisadora em janeiro de 2016

A pesquisa nos possibilitou, portanto, compreender que há um protagonismo
feminino no espaço da festa popular católica, pois o grupo de Reis do Mulungu se
diferencia dos demais por ter mulheres entoando as cantigas de louvor, sendo as
instrumentistas do grupo e, sobretudo, pelas performances que apresentam no decorrer
do Jiro. Este momento da ‘diversão/descontração’, ou seja, da dança coletiva no espaço
do sagrado é, aqui, compreendido como elemento constitutivo do ritual da apresentação
do Reis, pois os devotos e visitantes não apenas assistem as apresentações, como
também participam, principalmente, as mulheres.

Neste sentido, a festa popular católica conduz esses sujeitos para a celebração da
vida e da fé e, por isso, não tem como marcar o sagrado e o profano, pois esta dualidade
se esgota na ideia formal do catolicismo clássico, estabelecendo um tempo específico de
exercer a fé através do culto aos Santos e o tempo da festa – da diversão, do
entretenimento. Daí entendermos que a forma, ou seja, o modo de comemorar a partir
da festa popular católica religiosa é aquela que não nega a corporeidade dos devotos,
pois o corpo é chamado para o ritual através da samba, das chulas, dos cânticos
referente às atividades cotidiana dessas pessoas.
Outra questão essencial para compreender a religiosidade da comunidade do
Mulungu e seu entrono é a importância e simbologia que a imagem dos Santos carrega
como ícone do Sagrado, pois as esculturas e fotografias dos santos representam a
personificação, ou seja, sua presença e intersecção na vida cotidiana dos moradores.
Com isso, há todo um cuidado em torno dessas imagens não permitindo que sejam
quebradas, rasgadas e/ou deixadas em qualquer lugar. Daí vem a censura às atitudes das
pessoas que se convertem para outra religião quando quebram ou queimam os Santos da
casa, principalmente, se for herança de família. Esta relação de intimidade que os
sujeitos da pesquisa estabelecem com as imagens e fotografias me permitiu estabelecer
alguns questionamentos sobre a importância que as imagens têm na subjetividade dessas
pessoas. Percebi o valor religioso, pois há uma relação entre as imagens e o poder dos
Santos, uma vez que são eles os intercessores/mediadores entre o devoto e Deus, pois os
pedidos são feito aos Santos pela sua proximidade ao mundo terreno.
No decorrer da pesquisa e a partir da implementação da etnografia através da
imagem fotográfica fui percebendo o interesse dos sujeitos pelas fotografias, ou seja,
pelas imagens que capturava suas atuações. Diante da minha relação de proximidade
como as reiseiras, moradores e visitantes era comum receber pedidos, principalmente,
das mulheres e adolescentes para que fizesse uma foto sua. Diante dos pedidos fiz
muitas fotos e, posteriormente, as levei e entreguei aos seus respectivos destinatários.
Na entrega das fotografias era perceptível o interesse e a satisfação dessas pessoas ao se
enxergarem e reconhecer parentes e pessoas próximas, principalmente, aqueles/aquelas
com pouca ou nenhuma escolaridade. Essas atitudes simples, mas carregadas de
subjetividade serviram-me como indicador para perceber a importância/lugar que as
imagens e fotografias ocupam no decorrer de todo o trabalho de pesquisa e, sobretudo,
como meio de compreensão do mundo através das imagens.

A imagem/fotografia evidencia, portanto, outra possibilidade narrativa,
principalmente, no espaço da pesquisa, pois tem o poder de apresentar um assunto sem,
necessariamente, a utilização da palavra escrita, uma vez que a imagem é, também, um
texto com múltiplas possibilidades de compreensão e interação do sujeito com o mundo
que o cerca. Este recurso como meio para interagir no espaço social é bastante utilizado,
em especial, pelas pessoas mais velhas e aquelas com pouca ou nenhuma escolarização,
pois a compreensão se torna mais fácil, em certos casos, quando vemos aquilo que é
falado, escrito, estudado. Assim como numa etnografia, as imagens podem contribuir
significativamente quando são utilizadas para apresentar/descrever um ‘fato social’ ou
como mecanismo de entendimento para aqueles que não dominam os códigos escritos.
Dada a importância que a imagem/fotografia tem para a comunidade do
Mulungu e seu entorno, uma vez que ela é reúne um sistema de crença utilizada por
muitos moradores, devoto e visitante para ‘ler o mundo’ e pôr sentido nas atividades
vivenciadas no cotidiano, trago como proposta de continuidade desta pesquisa a
realização de um caderno fotográfico destinado à referida comunidade, em especial,
para as mulheres reiseiras como uma possibilidade de ler através da seleção de
fotografias, previamente feita pela pesquisadora, o percurso do Jiro do Reis e a Festa de
São Sebastião dos anos de 2014, 2015 e 2016.
O valor social e simbólico deste trabalho, tomando a fotografia como
instrumento de compreensão do mundo está constituído na subjetividade que as imagens
capturam das pessoas, dos rituais restivos, dos momentos de integração entre devotos,
santos e fé. Logo, cada fotografia utilizada no texto da tese e no caderno fotográfico
conta uma história e será visualizada e interpretada de modo particular e subjetivo por
cada um dos sujeitos, pois ao observar uma imagem recria-se a própria história, ou seja,
a subjetividade é lançada sobre a fotografia em forma de autoanálise, de contemplação e
de dar sentido aos momentos vividos e vivenciados por aqueles que se reconhecem e
partilham daquele momento capturado pela imagem/fotografia. Desse modo, o estudo
evidencia a importância do saber espontâneo que se constitui na coletividade da Festa.
Neste caso, o saber é apreendido através das percepções, intervenções, apropriações da
festa e as relações estabelecidas entre os sujeitos que aprendem mutuamente através dos
vínculos festivos, bem como das práticas culturais construídas e socializadas no
contexto da comunidade e seu entorno, no período do Jiro quando celebra Santo Reis e
São Sebastião.

A experiência de pesquisa da festa popular religiosa em uma comunidade negra
rural nos chama a atenção na perspectiva dos estudos em Educação e
Contemporaneidade, enquanto que descentram o problema da educação e da formação
do discurso tradicional da escola, colocando como cenário um espaço social, ainda que
precário materialmente, rico na produção de relações culturais e sociais. O estudo da
festa popular religiosa desvela o caráter formativo que a ação coletiva e solidária tem na
configuração neste tipo de comunidade e seus sujeitos; o espaço social que estudamos
mostra na contemporaneidade porque precisamos atualizar a compreensão que temos da
educação como um espaço social vivo e produtivo.
A reflexão pedagógica que fica após a pesquisa é que os processos educativos e
formativos dos sujeitos em comunidades rurais nos permite reconhecer o valor
antropológico que a educação crítica tem nestes contextos, pois resgatar tradições e
marcas de identidades se constitui em um viés alternativo e de resistência aos discursos
hegemónicos que colocam a educação e a escola como espaços sociais de exclusão.
Nossa interpretação antropológica não gravita na importância de reduzir a educação ao
mundo escolarizado, isto é necessário na educação do campo, mas o que a pesquisa dos
arranjos sociais de base comunitária nos permitiu foi reconhecer como se dão os
processos intersubjetivos os quais conferem uma marca de identidade, um valor
educativo da festa popular dentro destas comunidades.
Trazer para o campo da educação formal uma temática que tradicionalmente
ficaria nos limites disciplinares da Antropologia Cultural, nos permite enriquecer o
campo na perspectiva da educação na contemporaneidade, colocando-nos novos
desafios epistemológicos e metodológicos e resgatando, ou melhor, atualizando o papel
político que a educação crítica tem; assim, trazer esta temática para um estudo de
doutorado em Educação pretende constituir-se em um caminho de novas pesquisas,
saberes e conhecimentos enriquecendo a compreensão da educação em nossos tempos,
como também ajudando a construir outras formas de produção de conhecimento válido
para a academia e as comunidades rurais.
Assim, apresentar alguns ‘achados’ que considero importantes no decorrer dos
quatro anos de pesquisa de campo realizada na comunidade do Mulungu e no entorno
sobre a festa popular católica como via de celebração e do encontro só foi possível a
partir do exercício constante de apurar o ‘olhar’ e a ‘escuta sensível’ para as vivências

do cotidiano da comunidade e o seu entorno, sendo este o desafio de maior intensidade
no período da pesquisa. Nesta fase do trabalho de campo já havia realizado várias
visitas e a cada ‘ida ao campo’ apurava o olhar, a escuta e anotações sobre as diversas
situações que notava importante na inter-relação entre os sujeitos da pesquisa,
especialmente, nos períodos destinados aos eventos festivos.
Confesso que em muitos momentos ficava confusa quando direcionava meu
olhar para o dinamismo e o compromisso que envolvia a vida da comunidade e do seu
entorno nos preparativos para a saída do Jiro e a festa em louvor a São Sebastião,
comemorada no dia 20 de janeiro, fechando o ciclo festivo da comunidade do Mulungu.
Em outras ocasiões, me encantava/encanta com o ‘modo de vida’ de uma comunidade –
um povo, pautado na tranquilidade, na religiosidade com uma dinâmica própria de
entendimento do mundo, na forma de ser e de agir. O fato de poder movimentar o meu
olhar e, sobretudo, minha compreensão do ‘objeto de pesquisa’ para variadas
perspectivas me fez pensar sobre os diferentes modos de ensinar e aprender através da
interação com o ‘outro’.
Nessa caminhada entram em cena as mulheres possuidoras de um saber ancestral
e, por meio dele, são as principais responsáveis pelos ensinamentos aos mais jovens de
todo o ritual festivos e a importância dessas festividades para a comunidade. No
encontro entre gerações há uma negociação entre o passado e o presente, pois existe a
preocupação em manter a tradição do tempo dos mais velhos em seguir com o grupo de
Reis e a festa em louvor a São Sebastião, ao mesmo tempo, a juventude assimila esses
ensinamentos, mas necessita da incorporação de alguns elementos da modernidade
como, por exemplo, os cânticos, chulas, benditos compilados para uma melhor
apreensão e entendimento do ritual; o uso do celular e/ou da câmera digital para
fotografar e filmar trechos da performance do Jiro e postar nos seus perfis sociais.
É importante ressaltar que tomar as redes de sociabilidade e a liderança feminina
do espaço da festa popular religiosa como meio para a manutenção dos eventos festivos
na comunidade negra rural do Mulungu e seu entorno, bem como as práticas
pedagógicas inseridas nos rituais não nos permite, de imediato, enxergar um processo
de resistência frente à cultura patriarcal, tampouco ao ‘controle’ da Igreja, uma vez que
as festas católicas são sustentadas a partir das normas de um catolicismo clássico.

Contudo, há um processo sociológico importante, pois a Festa e todos os
mecanismos de atuação e ativação, através da liderança feminina e das redes de
sociabilidades aí existentes trazem, como proposta um ‘novo’ olhar no tocante aos
saberes sociais como espaços de constituição e formação de sujeitos, como forma
também de localização em um tempo-espaço, uma vez que o Jiro do Reis e as
celebrações a São Sebastião localiza a comunidade do Mulungu, os moradores num
tempo-espaço bem específico, pois para os moradores e devotos significa celebrar Santo
Reis, São Sebastião e o nascimento do Menino Jesus; para os visitantes e aqueles que
moram em São Paulo e vêm no período da festa é o tempo de reestabelecer laços
afetivos e sociais, ou seja, sabe que chegou a seu ‘lugar’ e que está com os seus
próximos.
Nesta pesquisa constatei que a festa aos Santos de devoção permite que esses
sujeitos possam lidar com um modo de ser, de estar e de agir no mundo; lidar com suas
próprias contradições e as estratégias – os arranjos sociais criados e/ou estabelecido por
eles para lidar com a seca, a falta de infraestrutura (saúde e educação) e, sobretudo, a
condição de subalternidade cultural que essas comunidades negras rurais vivenciam no
decorrer do percurso histórico, uma vez que o modelo vigente da sociedade brasileira,
baiana é, na maioria das vezes, de ocultar e inviabilizar essas comunidades a partir de
um olhar que vivifica um processo de colonialidade, não reconhecendo esta população
pobre, negra e rural como portadora de um saber ancestral com um ‘modo de vida’
pautado na sociabilidade e na família solidária onde se ensinam e aprendem a partir das
vivências e experiências cotidianas. Em síntese, o estudo da festa popular religiosa
como arranjo social de base comunitária nos permitiu indentiificar três características
importantes:
•

O processo de preparar, ‘angariar’, gestar e executar a festa popular religiosa
constitui um “sistema” sociológico, antropológico e educativo/formativo que dá
sentido e identidade aos sujeitos da comunidade do Mulungu;

•

A festa popular religiosa configura-se na tríade: Rezar – Comer – Festar;

•

A participação feminina na elaboração da festa popular religiosa se destaca
como fonte da transmissão de saberes e conhecimentos que dão sentidos ao
espaço simbólico dos rituais festivos.

De modo geral, espero, a partir desta pesquisa, contribuir para o reconhecimento
e importância que as manifestações religiosas têm para as comunidades negras rurais,
bem como a participação das mulheres como guardiãs de saberes locais indispensáveis
na formação sociocultural do lugar, pois as Mulheres do Mulungu, representando as
mulheres negras nas suas diferentes atribuições cotidianas de ser mãe, dona-de-casa,
trabalhadora rural, doméstica as quais fizeram parte do universo desta pesquisa, quando
donas do próprio discurso, elas se revelam pelos laços de parentesco e de solidariedade.
Além disso, elas se identificam pelo forte compromisso que têm com a comunidade,
preocupadas em manter viva e atuante as marcas da cultura de um povo vivenciadas e
transmitidas através de suas festividades...
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