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RESUMO 

 

A costura desta pesquisa se deu a partir de um trabalho de alinhavar as histórias sobre o 

reisado no Distrito Serrana/Brejões-BA no período de 1979-2000. É uma pesquisa que 

se debruça a analisar a Festa de Reis em tal localidade nas suas dimensões culturais e 

religiosas, levando em consideração o seu funcionamento como mecanismo de 

manifestação da cultura popular local. A problemática que instigou esta pesquisa é de 

analisar como o crescimento populacional e urbano repercutiram na tradição do reisado. 

As fontes utilizadas para o desenvolvimento desta pesquisa foram os depoimentos orais 

dos moradores mais antigos da localidade, bem como dos participantes do Terno de 

Reis. Os registros fotográficos, trabalhos realizados por professores sobre o Distrito 

Serrana e o município de Brejões, bem como informações encontradas em arquivos 

como a Enciclopédia dos municípios baianos e jornais sobre a região.  

PALAVRAS-CHAVE: Reisado,Cultura, Religiosidade popular, Serrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The sewing of this work took place from a work of baste the historical lines about the 

reisado in the District Serrana / Brejões-BA in the period of 1979-2000. It is a research 

that looks at analyzing the Festa de Reis in such a location in its cultural and religious 

dimensions, taking into account its functioning as a mechanism of manifestation of local 

popular culture. The problem that instigated this research is to analyze how the 

population and urban growth had repercussions in the kingship tradition. The sources 

used for the development of this research were the oral testimonies of the oldest 

inhabitants of the locality, as well as the participants in the Terno de Reis. The 

photographic records, works carried out by teachers about the Serrana District and the 

municipality of Brejões, as well as information found in archives such as the 

Encyclopedia of the Bahian municipalities and newspapers about the region. 

KEYWORDS: Reisado, Culture, Popular religiosity, Serrana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Caminhante, não há caminho, 

se faz caminho ao andar. 

 (Cantares- Antônio Machado) 

 

 O modo de vida das pessoas, suas experiências e lutas são desenhadas também 

pela festividade. Festejar, comemorar, celebrar, agradecer, cantar e dançar são verbos 

que estão escondidos nas curvase veredas do caminhar de gentes que constroem 

cotidianos e costumes. Este trabalho é uma pesquisa que se debruça a analisar o reisado 

no Distrito Serrana/Brejões-BA nas suas dimensões culturais e religiosas, levando em 

consideração o seu funcionamento como mecanismo de manifestação da cultura popular 

local. 

O Distrito Serrana- Brejões/BA, é conhecido e chamado ainda hoje como “Km 

100”, por se encontrar a 100 Km de distância da cidade de Jequié, que é a maior cidade 

próxima da localidade estudada, por isso, um ponto de referência na região. O Distrito 

Serrana se encontra geograficamente a 276 km da capital baiana localizado às margens 

da BR - 116, Rodovia Federal que começou a ser construída no final da década de 1930 

com intenção de ligar o Nordeste ao Rio de Janeiro. Uma das marcas do Distrito Serrana 

é de fazer divisa com outro distrito chamado Serra do 100, pertencente ao município de 

Nova Itarana. Assim. A BR - 116 se configura enquanto uma linha fronteiriça que 

divide esses dois distritos, possibilitando um convívio de relações amistosas, em que a 

noção de territorialidade e pertencimento é forte, despertando, em certas vezes, 

distanciamento com quem mora de um lado oposto. Esse fator é resultante de um 

processo desigual que há entre esses dois polos, observável na estrutura social, 

concentração de riquezas e prestígios de um dos lados. Contudo, não se fala em um 

afastamento brusco, pois, contatos e proximidades são visualizados diariamente por 

alguns moradores de ambos os lados.  

O Distrito Serrana viu o seu alvorecer na década de 1940 quando era chamado por 

Lagoa D´água e se configurava enquanto um lugar desenhado pelo sisal, querecebeu a 

presença da rodovia federal na década de 1947 e experimentoua partir daí a chegada de 

um novo tempo com crescimento das ruas, novos estabelecimentos como mercadinhos, 

padarias, etc. Ademais, a história do Distrito Serrana é também vinculada com a 
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trajetória do café no Brasil, tendo em vista que a Fazenda Lagoa do Morro, sob os 

comandos da empresa Agribahia, que foi um importante expoente dentro da economia 

cafeeira baiana e local na década de 1950. Essa Fazenda se encontra na estrada que liga 

Brejões ao Distrito Serrana e ela teve o papel de fomentar a economia da região por 

muito tempo.  

Um importante elemento que é preciso destacar quando se fala no Distrito Serrana é 

que ele ainda hoje é chamado pelo nome de Km 100, pois, esta denominação foi dada 

logo quando o asfalto chega na localidade na década de 1960 e assim, a referência por 

estar a 100 km de distância de Jequié ganha espaço e permeia o cotidiano da população. 

Dessa forma, apesar da localidade não se chamar mais Km100, as suas marcas 

históricas ainda passeiam pelo vocabulário dos sujeitos que habitam tal espaço e ainda 

predomina o nome descritivo. 

A baliza temporal que molda esta pesquisa tem como marco inicial o ano de 1979, 

momento em que o “Km 100”experimentou mudanças sociais a partir da chegada do 

asfalto na BR-116 e a instalação da rede elétrica, juntamente com o surgimento de 

novos moradores. Mas, o motivo que foi decisivo para mapear este trabalho a partir do 

ano de 1979 foi a construção do primeiro templo católico no local. Construção que foi 

erguida por mãos de homens e mulheres ligados à religião Católica e que, de forma 

independente, “arregaçaram as mangas” e se colocaram no serviço árduo de fazer nascer 

um lugar onde os moradores dessa localidade iriam gritar sua fé e compartilhar 

experiências coletivas e individuais tendo como força motivadora o aspecto religioso. A 

partir da efetivação de um estabelecimento concreto para a realização das missas, 

possuindo aspecto de uma pequena capela, a vinda de padres e freiras de regiões 

longínquas tornaram-se mais frequentes.  

Com o aumento populacional, também foram desenvolvendo outros costumes. 

Exemplo disso foi o reavivamento da fé católica a partir da criação de grupos religiosos 

e da inserção de festas devocionais, como o reisado. A aproximação da população do 

Distrito Serrana a hábitos dantes não tão frequentes possibilitou a mudança de 

comportamentos e também da mentalidade local. Há uma movimentação de 

conhecimentos com o que é recebido de fora por um corpo eclesiástico que passou a 

viver em Serrana, padres, freiras e do que é ofertado pela sabedoria do povo. Destarte, 

recortar a malha da pesquisa a partir do ano 1979 possibilita pensar novos elementos 
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que foram adquiridos e incorporados na sociedade do distrito por meio da construção 

material de um espaço simbólico e significativo.  

O recorte temporal desta pesquisa se finda no ano 2000, momento em que foi 

construído o Templo Católico da Igreja Matriz de Santo Antônio no distrito, um espaço 

maior e que possibilitou o alargamento das relações entre as pessoas e 

consequentemente de outros jeitos e formas de celebrar. Pensar o ano 2000 como um 

marco de limite para analisar o reisado no Distrito Serrana é vasculhar as 

transformações que aconteceram dentro dessa baliza temporal e como elas afetaram a 

tradição do Reisado2. É estender o olhar também para um vigente espaço que foi 

construído, a inserção de distintas pessoas e práticas no cotidiano do Templo católico e 

dos comportamentos de religiosidades. Perceber se houve a incorporação de novos 

jeitos de celebrar através da chegada de outros membros para compor a comunidade, 

como padres, freiras, seminaristas e também leigos. E analisar também, diante desse 

contexto, como o ano 2000, a partir da incorporação de diferentes elementos culturais e 

religiosos foi um destaque para as mudanças posteriores. Bem como, o crescimento 

populacional e econômico que é perceptível doravante a um desenvolvimento urbano do 

local.       Pesquisar a Festa de Reis do 

Distrito Serrana perpassa por diversos elementos que caminham direto com minha 

trajetória social, humana e religiosa. É um trabalho que nasceu das minhas experiências 

concretas em festas devocionais, procissão do padroeiro, ladainhas, festas de Cosme e 

Damião. Como também da minha inquietude em investigar como o grupo de reisado 

surgiu, quais foram as principais motivações para a realização desta festividade, quem 

trouxe para o Distrito Serrana, quem eram as pessoas que participavam e como essa 

festa ainda se perpetua em dias atuais.     Isso posto, os meus 

passos enquanto mulher e professora de História se fizeram também pelos caminhos das 

expressões de religiosidade que matizaram a forma de andar e enxergar o meu entorno.  

Ademais, estudar o reisado do Distrito Serrana é contribuir para a expansão dos estudos 

sobre as expressões de religiosidade popular no universo baiano e manifestação da 

cultura popular. É ampliar horizontes de debates sobre as festas religiosas e também 

sobre a região estudada, tendo em vista que este representa o primeiro trabalho 

                                                           
2 O Reisado, Folia de Reis ou Terno de Reis é o nome que se dá as manifestações religiosas que 
acontecem no período do Natal até o dia 6 de janeiro em homenagem aos três Reis Magos que visitaram 
Jesus recém-nascido em Belém. Cada região possui formas diferentes de celebrar essa festividade.  



13 

 

acadêmico sobre a localidade, além de possibilitar um alargamento nas discussões 

historiográficas sobre a Festa de Reis na Bahia.   

Dessa forma, a problemática que norteia esta pesquisa surgiu através das indagações 

sobre como o processo de urbanização/ crescimento populacional e econômico do 

Distrito Serrana refletiu na tradição do reisado. Percebendo, pois, por meio de relato de 

alguns participantes que a Festa de Reis era mais povoada e animada logo quando 

chegou por meio dos padres e freiras no distrito. Assim, por meio do problema, busco 

compreender quais as mudanças ocorreram entre o período de 1979 a 2000 que 

repercutiu na festa, como o campo religioso local foi se modificando a partir da chegada 

de novos moradores para o distrito e quais características a festa adotou. Levando em 

consideração também o reisado enquanto manifestação cultural de resistência, pois 

ainda sobrevive e ressoa suas vozes em um espaço que se urbaniza e modifica ritos de 

tradição.  

Ao dialogar com os historiadores Eric Hobsbawm e Terence Ranger no trabalho A 

invenção das tradições
3, o conceito de tradição inventada consiste em:  

Conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 
abertamente aceitas; tais práticas de comportamento através da 
repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em 
relação ao passado.4 
 

O objetivo da tradição, dessa forma,é a invariabilidade. Uma vez que, o aspecto da 

repetição estabelece práticas fixas. Compreender o reisado como uma prática de 

tradição do Distrito Serrana é investigá-lo tambémna sua relação com os costumes que 

os participantes dessa festividade desenvolvem. Sobre este aspecto dos costumes, 

Hobsbawm e Ranger também auxiliam na discussão, ao indicar que costume pode 

mudar até certo ponto, mas que a sua função “é dar a qualquer mudança desejada (ou 

resistência à inovação) a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais 

conforme o expresso na história”5. Esse elemento é de grande destaque neste trabalho, 

pois, ao estudar como o processo de urbanização e crescimento populacional refletiu na 

festa do Reisado, é possível também perceber como essa tradição modifica ao longo do 

tempo, mas permanece viva dentro da cultura local. Isto posto, as tradições inventadas 

“caracterizam-se por estabelecer reações a situações novas que ou assumem a forma de 
                                                           
3HOBSBAWM, Eric J., 1917-2012. RANGER, Terence, 1929-2015. A invenção das tradições/Eric 
Hobsbawm, Terence Ranger (organizadores); tradução de Celina Cardim Cavalcante. – 12ª ed. – Rio de 
Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018. 392 pp. 
4 Ibid. p.8 
5Ibid. p.9 
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referência a situações anteriores, ou estabelecem seu próprio passado através da 

repetição quase obrigatória. 

É oportuno dialogar também com Alaíze dos Santos Conceição (2011) quando, em 

seu trabalho6 sobre o universo das benzeções no Recôncavo Sul da Bahia, afirma que 

“preservar as tradições implica em valorizar aqueles que por tempo e vivência têm 

muito a relatar de suas memórias: os anciãos/ãs”7. Ao estabelecer uma relação entre 

tradição e a festa de Reis do Distrito Serrana, permitindo compreender essa 

manifestação enquanto símbolo de expressão da cultura e da religiosidade local, que 

está permeada no contexto dos moradores desde o final da década de 1970, ela significa 

a demonstração de uma tradição que se perpetua em meio às mudanças da sociedade a 

qual está inserida. Uma vez que, “os aspectos culturais e religiosos se reformulam em 

virtude das demandas de uma determinada realidade”8. 

No terreno da vida cotidiana, aquela em que os indivíduos concretamente se movem 

e fazem suas pequenas e irremediáveis escolhas, a religiosidade é um dos fenômenos 

presentes entre o povo do Distrito Serrana. Entendendo, pois, a religiosidade enquanto 

materialização da fé, sendo professada por meio de procissões, rezas, festas religiosas, 

promessas, entre outros. Nesse sentido, de acordo com Ana Nery Oliveira Brito: 

A religiosidade se constitui enquanto elemento do cotidiano, 
produzido a partir das relações sociais e de outras dimensões que 
envolvem os sujeitos, como as experiências elaboradas mediante o 
convívio em sociedade, articulando costumes, valores e crenças 
historicamente constituídas, expressando um determinado modo de 
vida.9 

 

Conforme aponta Brito na citação a cima, a religiosidade configura um elemento 

que faz parte do cotidiano de uma comunidade, estando presente em práticas diversas. 

Uma vez que, “a religiosidade também pode estar fortemente presente em sujeitos que 

                                                           
6 CONCEIÇÃO, Alaíze dos Santos. O Santo é quem nos vale, rapaz! Quem quiser acreditar, 
acredita! ”: práticas culturais e religiosas no âmbito das benzeções. Governador Mangabeira – 
Recôncavo Sul da Bahia (1950-19700). Salvador, 2011. 
7 Ibid., p.19 
8 Ibid., p.79 
9BRITO, Ana Nery Oliveira. Folia de Reisado de Cabaceiras (Conceição do Coité)(1965-2005). Feira 
de Santana -BA, 2016.P.14 
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não estão vinculados a nenhuma instituição religiosa”10.  Compreendendo, pois, a 

religiosidade enquanto vivência experienciada nas diversas situações da vida cotidiana. 

Importante trazer a diferenciação entre religião e religiosidade, que, segundo Marli 

Geralda Teixeira: “a religiosidade será compreendida, também, como a forma pela qual 

os homens internalizam, interpretam, e expressam o conhecimento do fenômeno 

religioso”. 11 Já a religião, por sua vez, de acordo com Elizete da Silva: configura “um 

elemento formador da cultura e que por isso mesmo, está em permanente interação com 

as variadas facetas da realidade social, a exemplo da política e das relações 

socioeconômicas”. 12         

 A religião pode ser entendida também como um conjunto de práticas e ideias 

organizadas, a religiosidade a vivência dessa religião. Estabelecer uma discussão acerca 

do reisado no Distrito Serrana é uma tarefa que instiga compreender o fenômeno da 

religiosidade e como ele se expressa na vida cotidiana dos sujeitos que compõem esse 

espaço; já que a memória e as narrativas das pessoas que circundam o chão do distrito 

são atravessadas pelo sentimento e práticas religiosas.  

A Festa aos Santos Reis possui suas raízes históricas na Europa desde o contexto da 

Idade Média, período de tempo que é demarcado pelas festividades populares. 

Conforme aponta Mikhail Bakhtin (2010), a Idade Média é profundamente envolvida de 

manifestações culturais religiosas, como as festas, e estas possuem relação direta com a 

prática da vida cotidiana. Essas festividades que aconteciam no contexto do medievo 

possuíam em sua maioria um caráter cômico e ofereciam uma visão de mundo diferente 

do mundo “oficial”.          

 Configurava-se, portanto, em uma forma de socialização também de construção, 

que, em meio a um espaço público, em sua maioria nas praças, oferecia aos 

participantes a sensação de experimentar outras vivências fora do trabalho árduo ou dos 

demais serviços. Uma vez que, as festas oficiais na Idade Média olhavam apenas para o 

passado, preservando as suas hierarquias. Para Bakhtin “as festividades tiveram sempre 

um conteúdo essencial, um sentido profundo, exprimiram sempre uma concepção de 

                                                           
10 BRITO, Ana Nery Oliveira. Viva os Santos Reis: tendências, estratégias e transformações na folia 
de Reisado de Cabaceiras em Conceição do Coité (1965-2005) / Ana Nery Oliveira Brito. – Salvador 
(BA): Sagga,2019. P.23 
11 TEIXEIRA, Marli Geralda. “…Nós, os batistas...”, um estudo de história das mentalidades. Tese 
doutorado. São Paulo: FFLCH; USP, 1983. P.17 
12Cultura, sociedade e política: ideias, métodos e fontes na investigação histórica/ Elizete da Silva, 
Erivaldo Fagundes Neves organizadores- Feira de Santana: UEFS Editora, 2014.  
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mundo”. 13 

Alex Sandro da Conceição Brandão discute o conceito de cultura popular em seu 

trabalho14, chama atenção para pensar nas relações materiais que são gestadas a partir 

das interações sociais, trocas de experiências individuais ou coletivas, observando as 

produções resultantes entre esses sujeitos pertencentes a um determinado grupo social. 

Ao dialogar novamente com Bakhtin, “a segunda vida, o segundo mundo da cultura 

popular constrói-se de certa forma como paródia da vida ordinária, como “mundo ao 

revés”15.           

 Ou seja, as festas populares da Idade Média compreendidas por Bakhtin 

possuíam o caráter do riso que se constituía enquanto elemento fora da cultura “oficial”, 

essa que possuía uma natureza mais séria. Esse caráter do riso oferecia às festividades 

populares um sentido de pensar o mundo e construir concepções que desligadas da 

cultura erudita, era uma forma de pensar um novo mundo e de experimentá-lo através 

da festa. A festa se constituía enquanto manifestação cultural de confraternização 

coletiva e que atravessava o cotidiano das pessoas envolvidas.  

A Folia de Reis remonta a passagem bíblica presente em Mateus que relata a visita 

de alguns Reis Magos a Jesus Cristo no seu nascimento, estes que foram guiados pela 

Estrela do Oriente até Belém, levando consigo ouro, incenso e mirra para ofertar o 

menino que acabara de nascer16. Aqui no Brasil, a tradição de homenagear os Santos 

Reis data do período colonial, sendo introduzida no território nacional pelos 

colonizadores portugueses. Alex Sandro da Conceição Brandão afirma que: 

Essa manifestação que chegou ao Brasil com os colonizadores era 
controlada e organizada pela Igreja Católica através dos jesuítas que a 
utilizava  como uma dramatização para envolver os índios no processo 
de evangelização, porém, com o passar do tempo ganha o domínio 
popular que reinventou muitas de suas práticas construindo identidade 
própria em função da região que se desenvolveu. 17 
 

Por conseguinte, o reisado que chegou ao Brasil no século XVII por meio dos 

                                                           
13 BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch, 1895-1975. A Cultura popular na Idade Média e no 
Renascimento: o contexto de François Rabelais/ Mikhail Bakhtin; tradução de Yara Frateschi Vieira. – 
São Paulo: Hucitec, 2010. P.7 
14BRANDÃO, Alex Sandro da Conceição. Santos Reis: festa, poder e memória na 
comunidade rural de Aldeia (Governador Mangabeira-BA 1970 – 2000). Santo Antônio de 
Jesus-BA. Abril, 2011. 
15 BAKHTIN, op. cit., p.10. 
16 GONÇALVES, Gabriela Marques. Religiosidade popular e folia de Reis. Anais do III Congresso 
Internacional de História da UFG/Jataí: História e Diversidade Cultural. Textos Completos. Realização 
Curso de História – ISSN 2178-1281. P.3 
17 BRANDÃO, op.cit., P.61 
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colonizadores, veio dotado de características do contexto europeu, como o culto ao 

Santos da Igreja Católica e os cantos utilizados para referenciar o menino Jesus recém-

nascido. Contudo, a festa de Reis ao se difundir no território nacional, adquire 

características das diversas regiões e culturas de cada meio, fazendo com que, em 

alguns lugares, a festa de Reis englobasse elementos da religião afro-brasileira e 

indígena. No Distrito Serrana, por exemplo, segundo as fontes e memórias dos 

depoentes, o reisado é muito vinculado ao Catolicismo, mas, dialoga também com 

aspectos de outros universos culturais, como as chulas, o samba de roda e o bumba-boi. 

 Sobre a historicidade da festa de Reis no Brasil, dialogando com o trabalho de 

Gabriela Marques Gonçalves, a mesma expõe que os primeiros registros dessa 

festividade se localiza no século XVIII e “desde então a festa se difundiu pelos estados 

brasileiros tendo ainda hoje grande presença na zona rural”.18 Essa manifestação de 

perfil religioso e popular está incluída no ciclo de comemorações das festas natalinas, 

sendo realizada no período de 24 de dezembro a 06 de janeiro, dia dedicado aos Santos 

Reis. O seu funcionamento consiste em realizar cantorias em volta do presépio que se 

constrói os templos católicos e nas casas dos devotos, ganhando o espaço da rua como 

um cenário de concretização da festividade. 

É importante não perder de vista o caráter religioso que está diretamente relacionado 

com a Festa de Reis, uma vez que a realização desta festividade se dá no período das 

festas natalinas, conforme o calendário cristão católico. Cândido da Costa e Silva em 

seu trabalho19 sobre o catolicismo no sertão da Bahia afirma que:  

O Natal é, por certo, o maior entre os dias festivos que o cristianismo 
durante séculos ofereceu à nossa civilização para manter viva a sua 
história. Confluem nele a memória festiva e a fantasia cheia de 
esperança. 20 

 

Ao compreender o Natal como um momento importante dentro do Cristianismo, 

pois, esse tempo festivo representa para os fiéis esperança no menino Jesus que nasceu, 

como também a certeza da sua presença no meio da humanidade, a Festa de Reis, nesse 

sentido, ganha uma significação dentro desse contexto. Pois, a sua realização possui 

como orientação a visita dos três Reis Magos a Jesus recém-nascido, levando presentes 

como Ouro, Incenso e Mirra. “Há o Natal do Natal, o Natal do Ano Novo, o Natal dos 

                                                           
18 GONÇALVES, op. cit., P.4 
19 SILVA, Cândido da Costa e. Roteiro da vida e da morte: um estudo do catolicismo no sertão da 
Bahia/ Cândido da Costa e Silva. – São Paulo: Ática, 1982. 
20 Ibid., p.68 
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Reis e quantos festejos se multiplicam por essa temporada”, essa afirmação de Cândido 

da Costa e Silva permite perceber o papel do Natal e as demais festas que se criam em 

torno desse momento de festividade.  

À vista disso, além do caráter religioso do Natal, não se pode perder de vista o seu 

aspecto festivo e como o Reisado está diretamente vinculado à essa expressão de fé. 

Silva defende a natureza do Natal enquanto festa, ao afirmar:  

O Natal é festa. Desde as origens, a nossa gente assimilou, reelaborou 
e manteve até os nossos dias os folguedos, danças e louvações, 
transplantadas da Península Ibérica. Foram precisamente estes autos 
populares, reisados e pastoris, que veicularam a mensagem do Natal, 
ainda que produções eruditas popularizadas.21 
 

É possível observar a festa do Natal e as demais festividades que estão relacionadas 

a esse universo como expressões de religiosidades realizadas pelos colonizadores e 

propagadas no território nacional, adquirindo elementos diferentes a partir de cada 

região. Esse caráter festivo do Natal é bastante presente no Distrito Serrana, uma vez 

que a maioria dos habitantes são praticantes da religião cristã católica. Compreendendo, 

então, a significância da Festa de Reis para os fiéis católicos que estão diretamente 

envolvidos com o costurar dessa festividade e do clima de Natal que rodeia os 

participantes.  

 De acordo com os depoimentos das fontes orais que utilizei para a pesquisa, 

apontam para a existência da festa de Reis no Distrito Serrana com a chegada do Padre 

Lucas e das freiras Assunta e Adir na década de 1980, logo após a construção da 

primeira capela em 1979. Segundo Maria Senhorinha Pereira de Souza, 70 anos, 

conhecida como Dona Senhorinha, uma das primeiras participantes do grupo, comenta 

que o reisado no Distrito Serrana “começou com a Irmã Assunta e ele aprovô. Aíe ele 

achou bunito e começô a fazer”22 [sic]. Essa referência que a depoente faz é sobre a 

aprovação do Padre Lucas, um dos primeiros sacerdotes a chegar no Distrito Serrana e 

iniciar processos de evangelização. Importante mencionar também o que a entrevistada 

fala sobre o reisado nesse contexto: 

 

E quando era dia de Reis todo mundo vistia a merma roupa. Os 
homi tudo de terno, era de roupa azul. Todo mundo de terno e aí 
todo mundo saía na rua cantano em tudo que era canto. (...) Era. 

                                                           
21 Ibid., p.72 
22 Entrevista realizada com Maria Senhorinha Pereira de Souza, por Amanda Gradil Correia em 07 de 
janeiro de 2020. 
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E tinha gente que batia a porta em nossa cara, tinha gente que 
ligava a televisão pra nóis num entrar, e nois num entrava, nois 
passava direto. E hoje essas pessoa é pedino oração a gente. Nós 
batia pueira, batia...23 

 A partir das informações registradas por Dona Senhorinha, é possível 

compreender que os participantes do reisado possuíam vestimentas próprias para 

celebrar essa manifestação, que caminhavam pelas ruas e adentravam em diversos 

lugares. Contudo, é permitido observar que existia também uma espécie de resistência 

de outras pessoas com o reisado, uma vez que, segundo a entrevistada, o grupo nem 

sempre era aceito por todos os habitantes do lugar.  

Sobre o funcionamento da festa, a presença do bumba boi, cantorias e participantes, 

outra entrevistada chamada de Maria Dias Cajaíba, também conhecida como Dona 

Mariá, moradora do Distrito Serrana afirma: 

Não, tinha não. Era só mesmo o Reis da Igreja, cantava nas casas 
como sempre aí o pessoal começou armando presépio e aí a gente saia 
tamém assim nas casa cantano Reis. (...) Era de noite. Mais de noite. 
Mais não tinha muitas casa como tem hoje não. Sabe? Era menos. (...) 
Não... não tinha bebida não. E o bumba boi começou participar o 
bumba boi mais ou menos assim de uns quatro anos pra cá foi que 
Júnior é... resolvero fazer, né? Trazer o bumba boi e aí fazia parte 
assim... 24 

Éconcebível interpretar que o reisado do Distrito Serrana nasceu dentro da Igreja Católica, 

mas que ganhou as ruas como palco de manifestação e ao decorrer do tempo também adquiriu 

outros elementos como o bumba boi, que faz parte da festividade, assim como a presença 

indispensável segundo Dona Mariá das “Pastorinhas, não pode deixar de ter e os três 

minino, né? Os três Reis Mago.”25 Esses elementos dão características ao reisado do 

Distrito Serrana e expressam a sua organização, estrutura e jeito. Outros aspectos sobre 

a Festa de Reis serão abordados no capítulo destinado para a discussão dessa temática. 

Possibilitando compreender essa festa enquanto elemento construtor da cultura local e 

das expressões de religiosidade no distrito.  

Estudar o reisado é compreender a festa enquanto manifestação cultural que 

desencadeia convívios e trocas de experiências entres os sujeitos envolvidos. Segundo 

Brito, a festa “possibilita ao pesquisador não apenas os momentos festivos de uma 

localidade, mas também as vivências cotidianas que se articulam através de sua 
                                                           
23Entrevista realizada com Maria Senhorinha Pereira de Souza, por Amanda Gradil Correia em 07 de 
janeiro de 2020. 
24 Entrevista realizada com Maria Dias Cajaíba, por Amanda Gradil Correia em 07 de janeiro de 2020. 
25 Entrevista realizada com Maria Dias Cajaíba, por Amanda Gradil Correia em 07 de janeiro de 2020. 
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organização e realização”.26 É no espaço da festa que é possível analisar 

comportamentos, expressões de fé, devoção, costumes e especificidades de um 

determinado local. A historiadora Edilece Souza Couto ao estudar festas católicas na 

Bahia também auxilia nesse debate ao afirmar que as festas, “além de manifestações 

lúdicas, expressam comportamentos, valores e visões de mundo de um povo”27.  

   Esta pesquisa dialogoucom bibliografias que discutem cultura, 

cultura popular, tradição religiosidade popular e costumes a fim de possibilitar uma 

fundamentação teórica. De acordo com Edilece Souza Couto:  

Para os historiadores, a cultura e a religião popular é uma descoberta 
tardia. Os folcloristas e etnólogos já trabalhavam os temas desde o 
final do século XVIII, quando intelectuais europeus, imbuídos de 
ideias nativistas, percorriam as pequenas comunidades de seus países 
em busca de canções, poesias, contos, peças teatrais e devoções das 
classes subalternas. A primeira fase de coleta foi baseada no 
entusiasmo em relação ao exótico, primitivo, selvagem e natural, 
palavras caras à época. Durante o século XIX, a descoberta de uma 
cultura do povo significava o encontro do europeu com suas origens e, 
por isso, havia uma identificação com as manifestações culturais 
tradicionais.28 

 

 Isto posto, a presente pesquisa dialoga com conceitos que Couto sinalizou em 

seu trabalho, a exemplo de cultura e religião popular. Apresentando, dessa forma, um 

direcionamento sobre com os aspectos que estariam relacionados com a cultura popular, 

como os traços das manifestações culturais dos povos nativos.    

 Para compreender o conceito de religiosidade popular, o trabalho de Adriano 

Lopes Saraiva sobre os festejos religiosos nas comunidades ribeirinhas de Porto Velho, 

em Rondônia afirma que este “está presente em todas as civilizações, permitindo as 

mais diversas análises; contribuindo para entender as relações do homem com suas 

crenças e o modo de vida de relacionar em sociedade”29.  A religiosidade popular é 

entendida por Saraiva como a materialização da fé através de promessas, procissões e 

festas religiosas. E que, durante muito tempo, se sustentou a ideia do que é popular 

associado à um grupo subalterno, ocupando lugares periféricos diante das abordagens 

históricas. Compreendendo, dessa forma, a religiosidade dentro de um campo de 
                                                           
26 BRITO, op. cit., 26/27 
27 COUTO, Edilece Souza. Tempo de Festas: Homenagens a Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição 
e Sant’Anna em Salvador (1860-1940)/ Edilece Souza Couto. – Salvador: EDUFBA, 2010. P.17 
28 Ibid., p.50 
29 SARAIVA, Antônio Lopes. Religiosidade popular e festejos religiosos: aspectos da especialidade 
de comunidades ribeirinhas de Porto Velho, Rondônia. Revista brasileira de História das Religiões: 
ANPUH, Ano III, n.7, Mai. 2010 – ISSN. 1983-2850. P.147 
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disputas. Ana Nery Brito afirma também que “na religiosidade popular, os fiéis 

reconfiguram sua devoção, representando sua relação com o divino também em forma 

de divertimentos”30.  

A estrutura organizativa desta pesquisa configura dois capítulos divididos em 

tópicos dos quais pretendo discutir no primeiro momento o surgimento do local em que 

a pesquisa se realiza, contextualizar os principais elementos que estiveram relacionados 

com a história dessa localidade, o perfil dos moradores, situação econômica, social, 

étnica e religiosa. Percebendo também o universo religioso deste espaço tendo como 

tecido temporal o ano de 1979 a 2000, identificando situações como, a presença do 

Catolicismo, rezas e devoções, a construção dos templos católicos ou de outras 

denominações religiosas, chegada de sacerdotes e freiras, presença de rezadeiras, 

benzedeiras e demais comportamentos que marcam o Distrito Serrana tendo como ponto 

central as expressões de religiosidade.     

No segundo capítulo, concentro minha análise na Festa de Reis, em que procuro 

identificar como surgiu essa tradição, como se difundiu no terreno do Distrito Serrana, 

sem perder de vista a contextualização do reisado no Brasil e na Bahia. Investigando, a 

partir dessa perspectiva, como a festa de Reis se insere na cultura local por meio das 

expressões de religiosidade atravessadas no cotidiano dos sujeitos, ao evidenciar 

também como o reisado se apresenta na década de 2000 e a sua relação com o 

crescimento da comunidade percebendo quais foram as mudanças da festa a partir desse 

movimento de alargamento das relações com um novo contexto de desenvolvimento 

local e de modificações no campo religioso da realidade estudada.  

Os sujeitos desta pesquisa são moradores do Distrito Serrana, pessoas idosas, 

aposentadas e que em sua maioria possuem uma vida que foi fortemente ligada ao 

mundo rural, ao trabalho com o café, serviços domésticos ou outras ocupações como em 

pequenos armazéns do distrito. São praticantes da religião Cristã Católica e que trazem 

trajetórias de vida narradas a partir de lembranças em ladainhas, caruru de Cosme e 

Damião, rezas, procissões, terços na comunidade e demais elementos o universo 

religioso. “É justamente na memória desses sujeitos que se encontram 

experiênciaacumuladas de suas vidas”31.  Desse modo, a metodologia que foi 

utilizada para a realização desta pesquisa teve como base a História Oral, uma vez que a 
                                                           
30 BRITO, op. cit., p.73 
31 CONCEIÇÃO, op. cit., p.19  
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memória dos participantes do reisado, bem como dos moradores mais antigos da 

localidade foi uma rica fonte de informação para que se pudesse ter contato com 

elementos diretamente relacionados com o tema da pesquisa.   

    É importante destacar que ainda são poucas as pesquisas 

existentes sobre a localidade e o reisado, destacando trabalhos escolares dos alunos da 

localidade, produção de vídeos, catálogos por professores e estudantes. O que permitiu 

adentrar nas veredas da trajetória do reisado no Distrito Serrana foi o contato com as 

narrativas dos depoentes da pesquisa. Dialogando com a memória individual e coletiva 

desses sujeitos, uma vez que a memória coletiva é permeada por elementos que são 

comuns às suas histórias de vida, como a religião para os participantes do reisado. De 

acordo com Jacques Le Goff (2013), a memória é um instrumento de poder, sujeita a 

disputas constantes, para ele:  

A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das 
forças sociais pelo poder. Tornaram-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos 
grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 
históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 
desses mecanismos de manipulação da memória coletiva.32 

 
 Nessa esteira, a memória não só é uma representação do passado que ainda 

sussurra no presente, mas é motivo de ambição para aqueles que detém o poder em uma 

determinada sociedade. A luta por seu domínio é expressiva, por isso, desesquecer é 

uma ação precisa diante de memórias que muitas vezes estão em processo de 

desaparecimento. Conversar com as narrativas dos sujeitos do reisado no Distrito 

Serrana e estudar os aspectos dessas memórias é compreender o quanto ela está sujeita 

ao esquecimento nas curvas do tempo, pois, há ainda uma falta de atenção para a 

valorização desse grupo e suas tradições pela própria população e juventude da 

localidade.  

 Ademais, além das fontes orais, também foram utilizadas fontes imagéticas 

sobre o reisado no Distrito Serrana, os cadernos de cantos, os elementos materiais que 

estão presentes na festa, como a bandeira do Divino, o estandarte, as roupas dos 

participantes. Como fontes escritas, foram utilizados alguns trabalhos sobre a região 

como catálogos produzidos por professores da localidade sobre a história e jornais de 

Brejões e da região,a fim de adentrar no universo do reisado e ampliar as interpretações 

                                                           
32 LE GOFF, Jacques, 1924-2014. História e Memória/ Jacques Le Goff. Tradução Bernardo Leitão... 
[et.al]. – 7ª ed. Revista Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2013. P.390 
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e informações da pesquisa.   

 Abram-se as alas da festa porque o reisado vai passar. Com ele, também vai 

desfilar a fé dos participantes e suas expressões culturais pintadas no chão do Distrito 

Serrana. Os cantos são melodias atravessadas pela devoção, ao som das palmas, do 

pandeiro e do tambor. Os pés de quem caminha pelas casas enfeitadas de presépio tem 

por sustento uma trajetória de vida marcada pela religião e festas devocionais. A 

resistência dessa festividade ao tempo e ao crescimento do distrito é sinal de que no 

coração de quem faz acontecer batuca a tradição do reisado como ensinamento de pais, 

avós ou tios. Desesquecer essas memórias é um compromisso com a História das gentes 

do lugar, os sujeitos da pesquisa e da festa que iremos adentrar em seus caminhos.  

 O labutar desta pesquisa foi laborioso, mas “caminho se conhece andando” e os 

frutos de aprendizado foram e ainda estão sendo experienciados por uma jovem 

historiadora, nordestina e sertaneja que ainda ousa caminhar com a alegria do reisado no 

olhar... 
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2 DA LAGOA D’ÁGUA AO DISTRITO SERRANA: UM LUGAR QUE 
NASCEU ONDE TUDO ERA SISAL 

 

“Há um vilarejo ali 

   Onde areja um vento bom 

Na varanda, quem descansa 

Vê o horizonte deitar no 

chão...”
33

 

 

 Neste primeiro capítulo foi feita uma breve discussão sobre o surgimento do 

Distrito Serrana ao pensar quais elementos estiveram diretamente relacionados com o 

alvorecer da sua história. Porém, pretende-seanalisar também como o cotidiano do 

Distrito Serrana se configura a partir da relação com elementos religiosos, 

principalmente do Catolicismo. Investigando as características das pessoas que 

movimentavam as ruas da localidade, seu caráter social, étnico e religioso. Ao sondar o 

universo religioso do Distrito Serrana entre o período de 1979 a 2000, é possível 

compreender como o reisado se inseriu nesse contexto e quais comportamentos 

cotidianos dos moradores de tal localidade foram dialogados com o aspecto da religião. 

  

Na comunidade chamada Distrito Serrana, onde gentes semeiam labutas e 

cotidianos, as memórias de moradores mais remotos fazem recordar de quando a terra 

era desenhada por sisal e o povoamento ainda era coisa nova. O Distrito Serrana/ 

Brejões- BA nasceu do silêncio, de pouca gente, e devagarinho. Na aurora da década de 

1940, a terra antes desabitada passou a receber seus primeiros passos de homens e 

mulheres que seriam os    protagonistas de um lugar situado às margens da Rodovia 

Federal 116. 

                                                           
33Composição: Arnaldo Antunes / Carlinhos Brown / Marisa Monte / Pedro Baby. 
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O advento da BR-116 marcou a característica do Distrito Serrana como uma 

localidade que faz fronteira com o Distrito Serra do 100, pertencente ao município de 

Nova Itarana. Ambos locais separados apenas pela BR-116, comungam vivências 

semelhantes e histórias próximas.  A relação que foi construída entre esses dois locais 

possibilitou que os moradores de cada lugar se comunicassem de forma mais tranquila e 

harmoniosa. O mapa abaixo apresenta a imagem da região e a sua divisão a partir da BR 

- 116: 

Figura 1: Mapa do Distrito Serrana, Brejões-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

A dinâmica da BR-116 possibilita situações diversas para a comunidade local, 

pois, o aspecto de residir às margens da rodovia cria um ambiente onde é comum 

situações de mazelas sociais que impulsionam o consumo de drogas, a violência, a 

prostituição de adolescentes que sem perspectiva de vida acabam vendendo seu corpo 

nas noites e madrugadas frias. Contudo, essa rodovia tão necessária para o aumento 

populacional, para a dinâmica de escoamento da produção agrícola da região é um fator 

de desenvolvimento em diversos aspectos, inclusive, como via de trânsito populacional. 
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A história do Distrito Serrana possui relação direta com a BR- 116. Estrada que 

surgiu no ano de 1947, de acordo com Milton Souza Pinheiro, mais conhecido como Sr. 

Milton, um dos primeiros moradores da localidade. Foi uma estrada que cortou a 

localidade em duas partes, uma que hoje é o Distrito Serrana e outra que é o Distrito 

Serra do 100. Contudo, o papel da estrada repercutiu diretamente na história e no 

desenvolvimento econômico e social do distrito.  A BR - 116, também chamada de 

Rodovia Rio-Bahia, por ser uma via de conexão entre o Rio de Janeiro e a Bahia, de 

acordo com o Jornal Correio da Manhã, em uma matéria intitulada por BR-116, a 

rodovia conta com as seguintes características:  

 

A BR – 116 vai de Fortaleza a Jaguarão (Rio Grande do Sul), num 
total de 4.470 km, pelo interior, interligando as cidades de Fortaleza, 
Russas e Jaguaribe (CE); Salgueiro (PE), Canudos, Feira de Santana e 
Vitória da Conquista (BA); Teófilo Otoni, Muriaé, Leopoldina, Além 
Paraíba, Três Rios e Volta Redonda (MG); Lorena, São Paulo e 
Registro (SP); Curitiba (PR); Porto Alegre, Pelotas e Jaguarão (RS). O 
trecho nordestino, de Fortaleza à divisa da Bahia com Minas Gerais, 
tem 1.708 km, estando já pavimentados 703 km. A importância 
econômica da BR-116 em relação à economia nordestina resulta de 
sua posição estratégica como via de escamento de matérias-primas. 
Atravessando o interior do Nordeste, essa estrada interligará 
importantes zonas fornecedoras de matérias-primas aos grandes 
mercados consumidores, e servirá a uma população de 2,8 milhões de 
nordestinos, numa área de 129.959 km2, destacando-se: Fortaleza, 
Pacatuba, Aquiraz, Cascavel, Beberibe, Pacajus, Palhano, Aracati, 
Jaguaruana, Russas, Limoeiro do Norte, Quixeré, São João do 
Jaguaribe, Iracema, Jaguaribe, Jaguaretama, Pereiro, Solonópolis, 
Orós, Icó, Ipaumtrim, Umari, Lavras de Mangabeira, Aurora, Barro, 
Milagres, Brejo Santo, Porteiras, Jardim, Jati, no Ceará; Salgueiro, 
São Joaquim do Monte, Servita, Parnamirim, Cabrobó e Belém do São 
Francisco, em Monte Santo, Tucano, Cansanção, Itiúba, Araci, Santa 
Luz, Queimadas, Serrinha, Conceição, Feira de Santana, Irará, 
Coração de Maria, Santo Estêvão, Amargosa, Brejões, Jequié, 
Maracás, Poções, Vitória da Conquista, na Bahia. 34 

 Conforme exposto no fragmento acima, a construção da Rodovia 116 estaria 

relacionada diretamente com um desenvolvimento econômico que visualizava a região 

Nordeste como um canal de propagação e escoamento de matérias-primas. Além disso, 

o olhar estratégico é perceptível, uma vez que, as cidades nordestinas possuíam atrativos 

que interessavam aos grandes consumidores, como o café na região do Distrito Serrana, 

por exemplo. 

                                                           
34 Trecho do Jornal Correio da Manhã, 13 de dezembro de 1967. Ed.22912.  (Cedido pela pesquisadora e 
professora Maria Fernanda Oliveira Marques). 
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A construção da Rodovia marca o avistar de um novo tempo. Tempo este que 

viria recheado de desbravadores mais corajosos e dias mais fartos. A estrada, símbolo 

de “progresso” para o povo que residia no distrito na década de 1940, também 

significou uma via de cheganças em locais dantes desconhecidos. Ela permitiu andar 

pelo sertão adentro e assentar em terras desabitadas. Com o Distrito Serrana não foi 

diferente, pois, o fluxo de pessoas que viajavam no pau de arara em direção 

principalmente a Vitória da Conquista, Feira de Santana e Jequié possibilitava avistar a 

pequena porção de terra ainda em crescimento. A partir da década de 1960, portanto, 

com o advento do asfalto na BR-116, a antiga Lagoa D’água vivenciou um significativo 

crescimento populacional e econômico, fruto da chegada de novos elementos, como o 

surgimento de mercados, armarinhos, padarias, etc.      

   Diante desse momento novo que é chegado no sertão baiano, o 

Brasil também passa por situações de crescimento econômico por meio de uma política 

desenvolvimentista gestada na década de cinquenta e sessenta. O lema “50 anos em 5” 

mencionado pelo presidente da República Juscelino Kubitschek fazendo referência ao 

projeto governamental voltado para Brasília é uma voz que ecoa e que diz muito sobre 

um contexto nacional em que o desenvolvimento de uma economia e sociedade andam 

lado a lado nos discursos dos representantes políticos.     

 Ao recorrer a memória do Sr. Milton Souza Pinheiro, morador do Distrito 

Serrana desde o ano de 1945, a localidade que hoje se conhece por Distrito Serrana, em 

seus primórdios possuía outro nome: Lagoa D’água, pois, existia uma lagoa muito 

próxima das primeiras habitações do local. De acordo com Sr. Milton, a Lagoa D’água 

tinha o comando da Família Cajaíba, esta que possuía um poder econômico no período. 

Sobre o despontar do Distrito Serrana, Sr. Milton, 86 anos de idade, afirma que: 

E aí naquela época eu cheguei pra aqui em 45, o Km 100 era manga. 
Não tinha nada, isso aqui não tinha nada. Era manga de Ranulfo 
Santos Cajaíba. Não tinha nada de... de... de casa, não tinha nada. Aí 
quando vei a localidade em 47 a Rio Bahia, aí quando a Rio Bahia foi 
os trabalhadores e aí foi em quarenta e otio, ali no que desmanchô essa 
casa, não tá hoje mais. Aí Joviniano Dias Cajaíba fez uma casinha, 
depois construiu mais. Aí em cinquenta, quarenta e nove pá cinquenta 
Ranulfo Cajaíba Santos Cajaíba fez aquele posto que é o posto 
Serrana hoje. Aí ele ficou aí com aquele postozin alugado, vinha seu 
finado Dezin, Araújo alugô, e otos, otas pessoa, Machado, essas 
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pessoa já morreu. Mais, alugaro. Depois quando foi em sessenta que 
fez o asfalto foi que o 100 foi desenvolveno. Foi cresceno...35 

 No trecho da entrevista realizada com o Sr. Milton exposto acima, é possível 

perceber que o mesmo narra uma diversidade de acontecimentos que marcaram o início 

da história do que hoje é o Distrito Serrana, desde as suas primeiras casas até a chegada 

da Rio Bahia, Rodovia Federal que marca fortemente a localidade e é considerado um 

dos pontos de partida para o desenvolvimento econômico e social do Distrito Serrana.  

Na fala do entrevistado, é possível destacar que ele faz referência ao Distrito Serrana 

chamando-o de Km 100.         

 A História do Distrito Serrana tem relação direta também com a formação 

territorial de Brejões, município ao qual o distrito pertence. Segundo o último censo do 

IBGE de 2010, o Município de Brejões conta com uma população de 14.282 habitantes 

e densidade demográfica de 29,7hab./km². “Localizado na região de planejamento do 

Recôncavo Sul do Estado da Bahia, limitando-se a Leste com os Municípios de 

Amargosa e Ubaíra, a sul com Santa Inês, a oeste com Nova Itarana e ao norte com 

Milagres”36.  Durante muito tempo, segundo a historiadora Maria Fernanda Oliveira 

Marques Brejões como Amargosa foram definidas enquanto áreas pertencentes ao 

Recôncavo Sul, região que não mais era da economia açucareira, mas um 

Recôncavoque se adentra a partir da segunda metade do século XIX com a produção do 

café e do fumo.  

Contudo, Marques afirma sobre a localização territorial do município de Brejões 

que no final do século XX e início do XXI uma nova denominação surge para englobar 

cidades como Brejões, Santa Inês, Ubaíra e outras. Essa nova nomenclatura, chamada 

de “Vale do Jiquiriçá” é uma região que segundo Marques: 

Está situada numa faixa intermediária entre a zona litorânea e o sertão 
baiano. O processo de colonização do território ocorreu, sobretudo, 
entre os séculos XVIII e XIX, influenciado pelo movimento de 
interiorização, provocado, principalmente, pela mineração e pela 
criação de gado.37 

Desse modo, a cidade de Brejões e demais cidades citadas acima estão dentro de 

uma área de predominância rural, em que o contexto de entradas para o Sertão foi 

                                                           
35 Entrevista cedida pela professora Maria Fernanda Oliveira Marques realizada com o Sr. Milton Souza 
Pinheiro. Km 100/Brejões-BA, 12 de dezembro de 2014. 
36(Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea, 2005, pg. 2). 
37MARQUES, Maria Fernanda Oliveira. Casarões do Vale: História, Patrimônio e Arte. Brejões, 2016. 
P.12 
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latente, o cultivo agrícola diferente da larga produção açucareira, predominando, pois, 

“uma economia de subsistência cuja base sustentava-se no cultivo da mandioca, 

produção de fumo e no gado que era criado, principalmente para o consumo local”.38 

Segundo o IBGE, a história da formação territorial do município de Brejões 

iniciou por volta de 1808, quando o português Manoel Rovisco de Rosa Andrade partiu 

de Nazaré com uma bandeira, com o objetivo de abrir uma estrada, que cortaria toda a 

zona, até atingir seu ponto final na região de Nossa Senhora da Vitória, hoje 

denominada Vitória da Conquista. A formação do município de Brejões se deu por meio 

da ocupação das terras motivadas pela plantação do café, tendo em vista que o solo da 

região era fértil para o plantio desse produto, que nesse contexto era muito valorizado 

no mercado nacional.  Esse fator foi muito importante para o desenvolvimento territorial 

e povoamento do município.        

 Destarte, o crescimento de Brejões ocorreu devido à economia cafeeira, que 

contribuiu para o surgimento de outras localidades, com a chegada de trabalhadores das 

várias cidades circunvizinhas para trabalhar nas plantações de café e consequentemente 

para o povoamento das mesmas em terras pouco habitadas.  De acordo com o trabalho 

da professora Maria Fernanda Oliveira Marques, “o município de Brejões ergueu-se, 

inicialmente, à base da agricultura familiar, produzindo mandioca, fumo e outros 

produtos, mas o grande destaque foi a produção cafeeira, característica do sudeste do 

país e mantedora de grandes oligarquias”. 39 Deste modo, é possível compreender a 

significância da região de Brejões para a Bahia e também para o desenvolvimento do 

Distrito Serrana, além de entender o quanto o café foi um fator de proeminência na 

história do Município de Brejões e suas redondezas.     

    Ainda assim, é preciso conversar sobre o povoamento da 

região de Brejões e a formação deste espaço. Marques ressalta sobre a chegada de 

retirantes provenientes de outros estados nordestinos para a localidade de Brejões, 

influenciados pela abundância de águas e em busca de sobrevivência. Estes retirantes 

nordestinos, de acordo com Marques, contribuíram de forma significativa com o 

povoamento da região. Esse elemento é de fundamental importância para 

compreendermos também a localização geográfica do Distrito Serrana e o emaranhado 

de influências que essa região recebe/recebeu dos povos que perambulam suas ruas. Isto 

                                                           
38 Ibidi., p.12 
39Ibid. P.35 
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posto, o Distrito Serrana está englobado dentro da denominação de Vale do Jiquiriçá e 

que se encontra às margens de uma Rodovia Federal, em uma zona de litígio entre 

Salvador (capital baiana) e Ilhéus. O que hoje é chamado de Vale do Jiquiriçá e os 

municípios que o compõem (Jiquiriçá, Ubaíra, Santa Inês, Brejões, Amargosa), segundo 

Marques, foi uma região abandonada, que não está diretamente dentro do Sertão e nem 

do Recôncavo.     

Os traços dessas confluências de territórios estão presentes nas feiras livres 

dominicais do Distrito Serrana, em que é possível encontrar os produtos do Sertão e da 

Caatinga como o umbu, jabuticaba como também a banana que faz parte de uma região 

de mata. A nível de clima, o Distrito Serrana também se encontra em uma zona de 

transição, em que não há uma predominância de clima seco demais e nem chuvoso. 

Portanto, pensar o Distrito Serrana é pensar um território marcado historicamente por 

uma produção rural, ligada ao plantio do café e criação de gado e que carrega consigo 

um cotidiano diverso com imbricamentos de elementos das regiões vizinhas.  

 É importante destacar que o Distrito Serrana foi marcado pela presença de 

grandes latifundiários, senhores de terras que tinham a propriedade de duas extensões 

que originaram o Distrito. Como ressalta o Sr. Milton, duas famílias com poder 

aquisitivo eram detentoras de poções de terras distintas. Sobre esse aspecto dos 

primórdios da história do Distrito Serrana, é possível destacar ainda a figura de um 

homem que teve grande importância nesse processo, figura essa que também é 

encontrada na fala de Sr. Milton e destacada no Arquivo da Escola Ranulfo Santos 

Cajaíba: 

Ranulfo Santos Cajaíba nasceu no Povoado da Lagoa D`água. Filho 
de comerciante começou a ajudar seu pai em uma venda que possuía 
na Lagoa da Posse. No ano de 1937, adquire por $ 100,00 (Cem 
Contos de réis) as terras do local, hoje denominada Km Cem.  No ano 
de 1947, disponibiliza parte de suas terras ao engenheiro Walmor 
Santos, para que fosse iniciada às obras de terraplanagem da Rodovia 
Rio – Bahia. 40 

 Ao analisar as informações apresentadas pelo Arquivo da Escola Ranulfo Santos 

Cajaíba e o testemunho oral do Sr. Milton, é possível destacar que a presença de 

latifundiários foi marcante. A narrativa do Sr. Milton sobre a história da localidade é 

                                                           
40Fonte: Arquivo da Escola Ranulfo Santos Cajaíba – Brejões-BA. 
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atravessada pelas lembranças de um tempo em que a concentração de terras foi presente 

e que poucas famílias que moravam no local possuíam esse privilégio.  

 Sobre o aspecto da concentração de terras logo nos primórdios do povoamento 

do Distrito Serrana, outra entrevistada, Dona Irene Cajaíba aponta um elemento que 

acrescenta a informação dada por Sr. Milton. Em sua fala, Dona Irene diz:  

Bom, nessa época era meu tio, meu Tio Tavinho e Seu Almerindo 
Novaes. É, é... na época é como é até hoje, né. Daqui pra baixo esse 
mundo todo aqui é Tio Tavin, né?Ele foi embora, morreu mas ficou os 
filho aí responsável. E da... de Raquel ali pra cima era Seu Almerindo 
Novaes, o pai de Badica. Era deles a terra.41 

 A memória de Dona Irene é cercada também por elementos comuns na narrativa 

do Sr. Milton sobre a história do Distrito Serrana. Marcada pela posse de terras nas 

mãos de famílias que, supostamente, desfrutavam de um bom poder aquisitivo. 

Representando, portanto, dentro da própria comunidade, figuras simbólicas e influentes, 

uma vez que, a praça principal do Distrito Serrana recebe o nome de um dos donos de 

terra: Almerindo Novais. Ainda sobre a narrativa de Dona Irene, é considerável afirmar 

a existência da divisão desses terrenos entre grupos familiares distintos. Contudo, 

através do contato com a fala da entrevistada, não foi possível aprofundar nesse aspecto 

e buscar vestígios da ocorrência ou não de conflitos de terra entre essas famílias.  

Na década de 1960, a chegada da empresa Agribahia na Fazenda Lagoa do 

Morro, chefiada por portugueses, atraiu gente de diversas regiões, principalmente pelo 

trabalho no cafezal. Esse momento significou um período de destaque na história do 

Distrito Serrana, pois, foi por meio dessa empresa que novos elementos foram 

incorporados ao lugar e a diversidade de pessoas se instalou na região. Na labuta diária 

com o plantio do café, as mãos e pés das gentes que chegavam ludibriadas com a 

economia cafeeira desenharam as cenas cotidianas do Distrito Serrana na década de 

sessenta e do amanhecer de novos dias.   

A economia cafeeira foi um elemento inerente na história do distrito, desde o 

surgimento do município de Brejões até o povoamento das demais regiões como a 

Fazenda Lagoa do Morro. De acordo com a entrevista cedida pelo Sr. Milton sobre a 

Lagoa do Morro, ele afirma: 

                                                           
41 Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Irene Cajaíba Pereira. Distrito Serrana, Brejões-
BA. 08/01/2020. 
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Olha... isso... em oitenta e oito... foi em... não... foi em oitenta e seis 
ali do asfalto até chegar, aí na entrada da Lagoa do Morro tinha carro 
parado, parava gente pá comprar pão na mão de Eliso, o pai de Eró. 
Porque só tinha aquela padaria e aí o movimento da Lagoa do Morro 
era grande, parava ônibu e mais ônibu, parado e caminhano pá ir pá 
Lagoa do Morro e tinha mais de quato mil trabalhadô na Fazenda 
Agribahia. E aí foi cresceno, aí foi aumentano o cumérço. Hoje já tem 
rua, essas padaria, negoço, mas naquele tempo só tinha Eliso.42 

A narrativa do Sr. Milton é dotada de elementos que contribui para a 

compreensão da importância da Lagoa do Morro no desenvolvimento populacional e 

econômico do Distrito Serrana. O entrevistado fala sobre a grande quantidade de 

trabalhadores que prestavam serviço nessa Fazenda produtora de café. Mas, afinal, o 

que é a Lagoa do Morro? De acordo com a professora e historiadora Maria Fernanda 

Oliveira Marques, que, ao falar sobre o surgimento da região de Brejões, afirma: 

O bandeirante se apossou daquelas áreas, dando-lhes os nomes de 
“Lagoa da Tiririca”, “Boa Vista” e “Lagoa do Morro”. Estas 
propriedades foram negociadas por volta de 1886, quando produtores 
de Nazaré adquiriam essas terras e iniciaram o plantio de café. 43 

A Lagoa do Morro é uma fazenda que está localizada entre Brejões e o Distrito 

Serrana, que durante muito tempo foi destinada à produção cafeeira sob o domínio de 

famílias estrangeiras. Ainda de acordo com Marques, o município de Brejões chegou a 

ter em seu território, no final do século XX, a maior fazenda produtora de café da 

América Latina. A Fazenda Lagoa do Morro, sediou uma empresa de café que se 

destacou mundialmente, chama de Agribahia. Na década de 1886, período marcado pela 

chegada de produtores de outras localidades, o café configurava um produto de destaque 

no cenário nacional.  

 A grande presença de trabalhadores vindos das diversas regiões vizinhas 

contribui para o alargamento das relações entre os moradores das localidades próximas 

com as novas pessoas que chegavam. Foi a partir da década de 1980, com o 

desenvolvimento do café na região e a presença da Agribahia que o Distrito Serrana viu 

novas manhãs chegar com o movimento intenso dos ônibus com trabalhadores, das 

famílias dependentes do trabalho que fixaram em locais e construíram suas moradias. 

                                                           
42Entrevista cedida pela professora Maria Fernanda Oliveira Marques realizada com o Sr. Milton Souza 
Pinheiro. Km 100/Brejões-BA, 12 de dezembro de 2014. 
43MARQUES, op, cit., p.35 
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No documento Enciclopédia dos municípios brasileiros44, que configura em uma obra 

conjunta dos conselhos nacional de Geografia e Estatística, volume XX, traz uma 

informação bastante precisa sobre a atividade econômica do município de Brejões. 

Segundo a documentação:  

A atividade fundamental à economia do município é a agricultura. O 
café é a principal cultura da qual o município é um dos maiores 
produtores do Estado, difundindo-se cada vez mais o plantio da 
rubiácea, devido sobretudo aos melhoramentos introduzidos na 
Fazenda Lagoa do Morro, pela Companhia Agrícola Pastoril Industrial 
Bendengó. Em 1955, sua produção foi estimada em 11 mil sacos. 
Cultiva-se ainda fumo de folha, mandioca, milho, feijão (estes últimos 
plantados em associação com o café), mamona, frutos e legumes.45 

 É considerável perceber, a partir da análise da fonte, como a agricultura foi uma 

atividade de grande importância para a economia do município de Brejões com destaque 

para o plantio do café. Em especial, a empresa de café Companhia Agrícola Pastoril 

Industrial Bendengó, expressiva firma que se estabeleceu na Lagoa do Morro e teve 

grande destaque. Isto posto, caminhar sobre as veredas da história do Distrito Serrana é 

adentrar nas esquinas de acontecimentos que marcaram trajetórias, influenciados 

fortemente pelo plantio do café.   

 Contudo, estudar o Distrito Serrana é trazer um elemento identitário que marcou 

por anos o lugar e que veio através da BR-116, que foi a denominação de Km 100 deste 

espaço. Na entrevista realizada com o Sr. Milton, ele diz: 

Quando Dotô Vasco Neto midiu de Jiquié aqui ao 100 mais Maro 
Batista aí Dotô Maro disse: “ó Vasco, eu vô botá esse lugar aqui 
quilometo 100, que isso aqui vai ser uma cidade”. Ele gostô daqui, 
morô um bocado de tempo aqui, Maro. Ele andava até amuntado de 
cavalo, naquele tempo num tinha ele andava de cavalo. Aí ele botô 
aqui quilometo 100 que botô foi Maro Batista que botô. Aí ele midiu 
de Jiquié até aqui quilometo 100 ele disse assim: “aqui vai ser uma 
cidade”. E hoje tem esse povoado. Mais foi Maro Batista que botô 
quilometo 100.46 

A região que por muito tempo foi e ainda é chamada de Km 100, recebeu esse 

nome, segundo Sr. Milton por um dos chefes da Rio Bahia chamado Dr. Vasco Neto e 

outro Mário Batista. A construção da BR-116 na década de 1940 e a consequente 

                                                           
44 FERREIRA, Jurandyr Pires.  Enciclopédia dos municípios brasileiros - XX volume. Rio de Janeiro, 2 
de julho de 1958.   
45 Ibid., p.82 
46Entrevista cedida pela professora Maria Fernanda Oliveira Marques realizada com o Sr. Milton Souza 
Pinheiro. Km 100/Brejões-BA, 12 de dezembro de 2014. 
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chegada do asfalto já na década de 1960, conforme aponta Sr. Milton no primeiro trecho 

da entrevista anexado nas páginas iniciais deste capítulo, demarca uma característica 

identitária no Distrito Serrana que é a sua denominação de Km 100, devido à distância 

de 100 quilômetros da cidade de Jequié. Este nome é uma das marcas que o povo do 

Distrito Serrana ainda carrega e se identifica. Os traços do nome Km 100 ainda são 

presentes no vocabulário do dia a dia da população do distrito, uma vez que, essa 

denominação persistiu por muitos anos. O nome Distrito Serrana é recente, ele foi 

escolhido através de uma pesquisa com seus moradores no ano de 2016 no processo de 

tornar distrito.  

O Povoado do Km 100 foi elevado à condição de Distrito no dia 14 de março de 

2016 por meio de um Projeto de Lei desenvolvido pelo vereador Murilo Antônio 

Cajaíba Mendonça. De acordo com o documento que eleva o povoado do Km 100 à 

condição de Distrito Serrana, documento este da Câmara Municipal de Brejões, o 

Distrito Serrana possui 4.780 habitantes e disponibiliza de condições materiais para seu 

próprio desenvolvimento, como o trabalho com a mecânica.  

Lagoa D’água, Km 100, Distrito Serrana. Um lugar, várias marcas, histórias e 

vivências. O nevoeiro que desenha as manhãs frias desse lugar, fixado no alto de uma 

Serra no sertão da Bahia também é testemunha de cenas cotidianas dos sujeitos que 

rabiscam um viver carregado de lembranças históricas de um passado próximo em que o 

plantio do café era costumeiro, onde a Br-116, apesar de ser fronteira, aproxima, não 

afasta. Onde as pegadas do roçado ainda são latentes, onde a feira livre dominical é 

espaço de circularidades e convívios. 

 

2.1 “A TERRA É FRIA, MAS O POVO DE CORAÇÃO QUENTE”: JEITOS E 
CRENÇAS DESSE LUGAR 

 

 

O Distrito Serrana é matizado por pessoas que possuem ligações diretas com o 

campo e com uma vida sertaneja. As marcas desses sujeitos são de longe; são povos que 

avistaram as suas manhãs na aurora cheirosa do mato e no assobio dos passarinhos. É 

um povo que carrega comportamentos do homem e da mulher sertaneja, que vive na 

porta de casa acocorado47, avistando o entardecer e descansando suas lutas nas prosas 

com a vizinhança ou parentes próximos. 

                                                           
47 Posto de cócoras, ficar agachado.  
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Pela forte presença da agricultura na região, o café é um dos elementos que 

marca o Distrito Serrana. Apesar de existir outras atividades econômicas como a 

mecânica, tendo em vista a localização às margens da Br e a feira livre aos domingos, o 

café que representa o protagonismo dos agricultores, feirantes e comerciantes na labuta 

das suas atividades. Segundo a narrativa de Dona Irene sobre a feira do Distrito Serrana:  

Eu não me recordo muito bem quando foi fundada a feira daqui, eu 
não me recordo muito. Mas eu sei que foi na época da firma que teve 
aqui de Alcindo Vieira. É... de Alcindo Vieira. Agora eu não me 
recordo bem a data, nem o mês e nem o ano. [...] Sempre foi domingo. 
Era aquela... aquela rodinha de gente, lá aonde é Zé do Ouro hoje que 
o povo chama Zé do Ouro. Né? Na frente da pista.48 

A fala da entrevistada anuncia elementos importantes sobre a feira livre do 

Distrito Serrana, apesar de não se recordar o momento exato em que ela iniciou. Em sua 

narrativa é possível entender que houve a presença de uma empresa chefiada por um 

homem chamado Alcindo Vieira, o que pode ter contribuído para o desenvolvimento 

dessa prática entre os moradores locais e das demais regiões. Indica também que em 

seus primórdios a feira livre não era tão expressiva, possuindo ainda uma pouca 

quantidade de participantes. 

Falar das pessoas que desenham um espaço, seus comportamentos e costumes é 

aguçar o olhar para aspectos da vida cotidiana desses sujeitos que significam e 

ressignificam seu caminhar e suas lutas. O elemento religioso é um deles, pois, o 

Distrito Serrana é um território que tem a religião e as diversas expressões de 

religiosidades como uma característica marcante. Elemento este que está presente nas 

diversas manifestações dos moradores, sejam eles de cristãos católicos, protestantes, 

como também candomblecistas e outras devoções como as rezas de Cosme e Damião e 

as benzedeiras. No documento “Enciclopédia dos municípios brasileiros” há um 

fragmento que informa sobre o caráter religioso da população de Brejões, que também 

inclui os que fazem parte do Distrito Serrana. O documento diz: 

O povo de Brejões, quase na sua totalidade, é católico apostólico 
romano, demonstrando o mais vivo interesse pelo culto religioso. 
Destaca-se no município a festa em homenagem à Padroeira, Nossa 
Senhora da Conceição, que é composta de novenário, missa festiva e 
procissão. É celebrada a 8 de dezembro de cada ano. Comemoram-se 
ainda as festas em homenagem a São Cristóvão, São Cosme e São 

                                                           
48Entrevista realizada com Irene Cajaíba Pereira. Em 08 de janeiro de 2020 por Amanda Gradil Correia. 
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Damião e os tradicionais festejos juninos em louvor de São João e São 
Pedro. As festas do Natal também são concorridas. 49 

Conforme está exposto no fragmento acima, a população de Brejões carrega 

marcas da fé como costume. As ladainhas, rezas e procissões são festejos que 

atravessaram as memórias de tantas pessoas que construíram um cotidiano brejoense e 

serrano com espaços celebrativos.  Tendo em vista as informações apresentadas na 

documentação, as expressões de religiosidades são práticas devocionais que estão 

permeadas nos comportamentos das pessoas do Distrito Serrana, assim como as festas 

natalinas que se estendem até janeiro com o reisado.  

É possível estender o olhar sobre as práticas de religiosidades no Distrito 

Serrana e como elas interferem diretamente no cotidiano dos moradores. A imagem a 

seguir demonstra uma prática de manifestação de crença no dia de São Cosme e Damião 

na década de 1990.  

 

 

Imagem: Distribuição de doces em homenagem à Cosme e Damião na década de 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem cedida pela professora Maria Fernanda Oliveira Marques. 

                                                           
49FERREIRA, op. Cit., p.85.  
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 A fonte exposta acima apresenta uma prática de comemoração no dia de São 

Cosme e Damião na data de 27 de setembro. O fato da professora Maria Fernanda ter 

guardado a foto, expressa uma forte necessidade de celebrar os Santos no Distrito 

Serrana, uma vez que “desde a chegada dos portugueses na Costa brasileira e sua 

entrada no interior do país, com o intuito de conquista, exploração e dominação do 

território; existe registro de festividades religiosas e de devoção aos santos”.50 

Demonstrando, pois, que a devoção aos Santos é uma prática que carregada de 

historicidade vinculada com o processo de colonização brasileira, se espalhou pelas 

diversas regiões do território nacional e suscitou comportamentos distintos em cada 

local. Conforme está demonstrado acima, é possível inferir que a festa aos dois santos já 

mencionados reunia diversas pessoas na praça pública para festejar a data e distribuir 

doces. É possível mencionar a quantidade de crianças que participavam desse momento 

e como as relações de sociabilidade e crenças puderam ganhar espaço nas manifestações 

culturais e religiosas do Distrito Serrana também comemoradas nas Religiões de 

Matrizes Africanas. 

 Mariely Cabral de Santana, em seu estudo sobre a devoção e construção na 

Colina do Bonfim afirma que “o jeito brasileiro de fazer da fé uma festa se propagou 

por todo território brasileiro, adquirindo particularidades em cada região”. 51 Isto posto, 

é considerável afirmar que no Distrito Serrana as manifestações de religiosidades 

através de procissões, festa ao padroeiro, festas natalinas ou de demais santos se 

vinculam à um acontecimento em que a festividade ganha espaço, desencadeando 

momentos de trocas, divertimentos, danças e contatos. Ainda de acordo com Santana: 

A partir do entendimento de festa como uma necessidade do ser 
humano, podemos afirmar que a festa é necessária e, nesse sentido, 
assume uma dimensão construtiva da vida social. Não há sociedade 
que não comemore. Não há cultura sem festa e só o homem é capaz de 
celebrar, festejar. 52 

Diante da abordagem de Santana ao compreender a festa enquanto ação social 

que desencadeia outras manifestações de comportamento, religiosidade e cultura, 

                                                           
50 SARAIVA, op. cit., p.149 
51SANTANA, Mariely Cabral de. Alma e festa de uma cidade: devoção e construção da Colina do 
Bonfim/ Mariely Cabral de Santana. - Salvador: EDUFBA, 2009. 252 p : il. - + anexos. - (Bahia de 
Todos os Santos). P.48 
52 SANTANA, op. cit., p.51 
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apresentando-a, sobretudo, como partícipe da vida social do sujeito. É viável 

compreender que no universo festivo do Distrito Serrana entre o período histórico 

pesquisado, diversas práticas ganharam espaço, a exemplo da festa de Reis que é tema 

deste trabalho e assunto do capítulo seguinte.  

O universo religioso do Distrito Serrana configura um espaço em que a presença 

do Catolicismo é latente, mas ganha notoriedade as manifestações de religiosidade 

popular através de procissões, devoções aos Santos e Santas, Padroeiros e rezas. A 

construção da primeira capelinha católica no ano de 1979 pelas mãos do povo marca um 

novo tempo recheado de práticas devocionais e fé. Quando o local ainda era pouco 

povoado, as ladainhas na boca da noite, as rezas a Cosme e Damião, Santa Bárbara, 

Santos Reis, romarias à Bom Jesus da Lapa e demais práticas eram vivenciadas de 

forma costumeira pelos habitantes do Distrito Serrana. Essas experiências simbolizavam 

sentimentos de um povo que labutava com o trabalho no campo, com café e o gado, mas 

que não cansava de gritar suas crenças.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

 

 

 

 

3 “Ó DEUS, SALVE, Ó CASA SANTA”: CAMINHOS DA HISTÓRIA E 

TRADIÇÃO 

“A festa é a categoria primeira e indestrutível 

da civilização humana. Ela pode empobrecer-

se, às vezes mesmo degenerar, mas não pode 

apagar-se completamente.” Mikhail Bakhtin  

 

 Como o reisado começou no Distrito Serrana? Quais foram as pessoas que 

trouxeram essa prática? Quais as principais características que ele adquiriu e ainda vem 

trazendo? O que mudou no reisado após o crescimento urbano e populacional do 

Distrito Serrana? Essas são inquietações que motivaram meu olhar para a festividade 

religiosa e que irei abordar neste capítulo. Adentrando no universo das fontes orais, 

depoimentos dos participantes, fontes imagéticas, bibliografias que discutem a Festa de 

Reis e seus imbricamentos, construirei trajetos de análises e estudos sobre as 

manifestações culturais e religiosas no sertão baiano.  

 Sobre a Festa de Reis, Gabriela Marques Gonçalves desenvolve um trabalho 

sobre essa temática na perspectiva da religiosidade popular. De acordo com a autora:  

A Folia de Reis tem sua origem na Europa e remonta a passagem 
bíblica de Mateus que conta a visita de alguns Magos a Jesus Cristo 
no seu nascimento. Guiados pela Estrela do Oriente, eles encontraram 
a manjedoura onde estava o menino e ali entregaram os presentes que 
levavam: ouro, mirra e incenso. Mesmo com a rápida referência aos 
Magos, o imaginário popular conseguiu construir ao longo dos séculos 
uma rica narrativa sobre a visita. Os Magos foram então ganhando 
nome, idade, origem, quantidade e o status de Reis53.  

Diante dos elementos trazidos por Gonçalves sobre a Festa de Reis, indicando 

sua origem relacionada com a passagem bíblica de Mateus, é possível compreender 

                                                           
53GONÇALVES, Gabriela Marques. Op. Cit., P.3 
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como essa narrativa ganha espaço e significado entre os fiéis católicos. Que, no período 

de Natal enfeitam suas casas com presépios, tendo como elementos indispensáveis o 

menino Jesus, Maria, José, os três Reis Magos e a Estrela do Oriente. O depoimento da 

senhora Maria Dias Cajaíba, moradora do Distrito Serrana e participante do grupo de 

Reis, traz em sua narrativa a abordagem religiosa sobre a tradição do reisado conforme 

aponta Gonçalves. Quando questionada sobre a origem e importância da festa de Reis, 

Dona Mariá como é conhecida a senhora Maria Dias Cajaíba, afirma: 

Ah... eu acho porque é assim... é... é... uma cultura, né? Que... eu acho 
que jamais tem que ter deixado de deixar assim de lado, né? Porque 
uma coisa assim que é muito importante que não é dagora, de muito 
tempo, né? E é muito importante porque foi é... quando Jesus nasceu, 
né? Que Maria é... Jesus, os ... Herodes perseguias muito Jesus, nera? 
E aí... é... Jesus foi procurar a... a... aonde esconder Maria, né? E aí 
depois foi os Reis, os três Reis Magos, né? Belchior, e Baltazar chovê, 
Gaspar, Belchior e Baltazar. Os três Reis Mago que fora atrás dele né? 
Pra avisar que Herodes tava perseguindo Jesus, né? E aí é muito 
importante porque é... foi o nascimento de Jesus que aí já começou a 
tradição do Reis. Dos Três reis Mago, né?54 

A sua narrativa é dotada de elementos religiosos quando fala sobre a origem e 

importância da festa de Reis. Ademais, é pertinente mencionar como a entrevistada 

conceitua o reisado como cultura e coloca em posição de elemento importante que 

jamais deve deixar de lado, uma vez que, carrega traços de tempos mais remotos e é 

considerada pela depoente como uma tradição de grande valor. É necessário destacar 

também como a passagem bíblica presente em Mateus sobre o nascimento do menino 

Jesus e a visitação dos três Reis Magos é corrente na fala da depoente.   

De acordo com Gabriela Marques Gonçalves, a Festa de Reis aqui no Brasil teve 

seus passos históricos marcados inicialmente pelos padres jesuítas que no contexto da 

colonização por volta do século XVI adentraram nas terras brasileiras com seus 

interesses econômicos, políticos e sobretudo religiosos. Os primeiros registros da Folia 

de Reis no Brasil, segundo Gonçalves, datam do século XVIII, e, a partir da sua 

inserção no solo nacional, ganha características diferentes em conformidade com a 

realidade local, sendo predominante ainda hoje nos espaços do campo. 

É importante destacar que Folia é um termo que merece destaque neste trabalho. 

Sobre ele, Sebastião Rios em seu estudo sobre os cantos da Festa do Reinado de Nossa 

Senhora do Rosário e da Folia de Reis afirma que:  
                                                           
54Entrevista realizada com Maria Dias Cajaíba. 07 de janeiro de 2020. 
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Em Portugal, o termo folia já existia no século XVI - aparece, por 
exemplo, no Auto da Sibila Cassandra, de Gil Vicente - e denominava 
uma dança viva ao som de pandeiro e canto, representando os próprios 
Reis que vão adorar o menino Jesus. Sua origem está no drama sacro 
encenado nas igrejas no Natal, durante a Idade Média.55 

 É importante compreender a historicidade do termo Folia e o contexto de 

surgimento, bem como de sua utilização. No Brasil, a folia enquanto música e drama, 

segundo Rios, foi usada pelos jesuítas para a catequese, prática que tinha como objetivo 

a evangelização e conversão dos indígenas à fé cristã católica. É necessário destacar 

também que “com a consolidação da colonização, os rituais usados na catequese do 

índio disseminaram-se entre colonos portugueses, negros escravos e mestiços de toda 

sorte e foram incorporados às festas dos padroeiros”56.  

Edilece Souza Couto em seu trabalho sobre as festas católicas em Salvador no 

século XIX e XX traz diversas questões sobre os principais elementos que cercam as 

festividades na cidade de Salvador, realizando uma análise detalhada sobre as 

homenagens a Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e Sant’Anna. De acordo 

com Couto:  

Todas as festas - mesmo as civis - tinham caráter religioso e para cada 
tempo litúrgico uma forma de comemoração. Durante o verão 
aconteciam as maiores e mais concorridas festividades na cidade do 
Salvador. Os meses de dezembro, janeiro e fevereiro eram, como ainda 
hoje, repletos de manifestações do catolicismo lúdico e espetacular. As 
festas de Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia 
realizavam-se nos dias 4, 8 e 13 de dezembro, respectivamente. 
Anunciavam a chegada do Natal e suas celebrações paralitúrgicas - 
presépios, cheganças, bailes, pastoris, autos, ternos de reis, bumba meu 
boi e cacumbis - que se estendiam até 6 de janeiro, Dia dos Reis 
Magos.  57 
 

As festas configuram momentos de grande importância no cotidiano do povo 

baiano, de acordo com Couto. A maioria delas, atravessadas pelo caráter religioso, 

permeavam no dia a dia dos fiéis e ressignificam o tempo do calendário que também 

acompanhava o tempo litúrgico. É viável considerar que dentro das festividades 

narradas por Couto, a festa de Reis possuía um espaço importante. Marcada fortemente 

pelas cantorias aos Três Reis Magos e pelo momento do nascimento de Jesus, o reisado 

é para o povo baiano que pratica esta festividade um tempo de demonstração da fé e 

devoção que estende suas cores e alegria para as mais diversas regiões, principalmente o 
                                                           
55 RIOS, Sebastião. Os cantos da Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e da Folia de Reis. 
Sociedade e Cultura, v.9, N.1, JAN./JUN. 2006, p.65-76.P.2 
56 RIOS, op. cit., p.3 
57COUTO, op. cit., p.71 
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sertão baiano e os espaços do campo. Falar sobre o reisado no Distrito Serrana, na Bahia 

ou no Brasil é discutir diretamente alguns comportamentos da religião cristã católica. 

Conforme Janete Leiko Tanno: 

A Igreja foi se organizando e expandindo o festejo tendo em vista 
questões religiosas, econômicas, culturais e simbólicas que cercam o 
evento, em especial, a demarcação do poder da Igreja na cidade e a 
força da crença cristã no Filho de Deus e nos seus milagres, 
funcionando ainda como vetores de divulgação e da expansão da fé, 
que por sua vez reforçam o poder dessa mesma instituição e a coloca 
como indispensável para a sociedade local. 58 

 É plausível destacar que o comportamento do catolicismo em divulgar e 

expandir a fé através de festas religiosas, devoções, cultos ou ladainhas é bastante 

presente na localidade pesquisada. De acordo com as fontes orais utilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa, os primórdios da festa de Reis no Distrito Serrana 

estiveram relacionados com a chegada de um padre e duas freiras para o processo de 

evangelização no local. O padre chamado de Lucas e as duas freiras, irmã Assunta e 

Adir foram os precursores da prática de reisado no distrito. Contudo, outros elementos 

estiverem diretamente relacionados com a Festa de Reis e podem ser elencados aqui, a 

exemplo da primeira capelinha católica construída pelo povo no ano de 1979. 

Compreendendo, pois, que a edificação desse espaço religioso trouxe para a 

comunidade local novos comportamentos e jeitos de celebrar sua fé.  

A narrativa de Sr. Antônio Baiano Pereira, morador do Distrito Serrana, conta 

sobre o surgimento da primeira capelinha católica no local: 

Aí me veio na ideia assim no dia de segunda feira falava assim: “ô 
gente, lá na fazenda, os lugar que eu conheci morro da Barra, 
Tamanduá, Derréis, tal e tal e tal, tudo uma fazendinha mas tinha uma 
capelinha lá de cima, nós não podia reunir assim tentar fazer uma 
capelinha, arrecadar por aí e tal apesar que já contemplou várias vezes 
ao pessoal daqui existe e não saiu, agora nois, um negócio assim, sem 
gerente, sem fiscal, não tinha padre pra dá orientação, nois também não 
tinha, mas a gente faz quatro parede. Vamo vamo bolar isso aí?” Aí 
todos cumbinaram. Aí Cumpade Liberato que é sobrinho de Tadeu, 
subrinho de gerente tem uma facilidade de falar com Seu Tavinho pra 
se ele nos pudiu ofertar um pedaço de terra onde tá aquela Igrejinha 
hoje, o Salão Paroquial. Aí Liberato não deu outra, foi lá, Seu Tavinho 
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diálogo social. Natal - RN. 2013. p.3 
 



43 

 

era mutio católico, mutio. Liberou na hora. Ahhh... então vamo dá 
caminho. Vamo vamo. Aí começamos a andar, a arrecadação.59 

A memória do Sr. Antônio Baiano é atravessada por elementos que merecem 

destaque, pois, sinaliza que ele foi um dos precursores na construção da primeira 

capelinha católica do Distrito Serrana. Aponta que o processo de criação do espaço 

religioso se deu através da ajuda comunitária e da doação de terras por latifundiários 

que residiam no local. Apresenta também que no contexto de criação, segundo ele, a 

década de 70, ainda não havia padre. Quando questionado sobre o ano de conclusão da 

capelinha. Sr. Antônio Baiano comunica que terminou no mesmo ano de do início da 

construção: “mesmo ano, minha filha. 79.[...] Mas, Igreja sempre é uma dificuldade pra 

fazer, demora muito, precisa de ajuda.”60 

O marco temporal inicial que esta pesquisa está ancorada é o ano de 1979, que, 

conforme descrito pela memória de Sr. Antônio Baiano foi um ano marcado pela 

construção de um local em que os fiéis pudessem prestar seus cultos, devoções e 

sentimento de fé para com o sagrado. É nesse espaço que surgem outras relações de 

convívio, sociabilidade, crenças e novas amizades. A criação deste ambiente, hoje 

chamado de Salão Paroquial, movimentou, segundo Sr. Antônio Baiano, diversas 

pessoas da comunidade, que, sem apoio da prefeitura, foi erguendo as paredes, janelas, 

chão e as caras daquele que seria o primeiro templo católico do distrito.  

 Qual relação estabelecer entre esse marco na vida dos moradores do distrito e o 

reisado, objeto de estudo desta pesquisa? O final da década de 1970 marcou a 

localidade, ainda chamada de Km 100 por diversos elementos. Além da construção da 

capela católica, houve também a chegada de feiras e padres para evangelizar a 

população local, bem como outros jeitos de celebrar e viver a fé. O reisado do Distrito 

Serrana chega por meio desse corpo eclesiástico e penetra no cotidiano dos fiéis através 

das procissões no dia 6 de janeiro, das cantorias ao redor do presépio e das festas 

devocionais que duram a noite inteira. De acordo com a fonte oral, base para o 

desenvolvimento deste estudo, foi possível acessar os dados sobre o alvorecer dessa 

festividade no Distrito Serrana, como iniciou, suas principais marcas dentro deste 

contexto do final da década de 1970.   
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De acordo com Dona Senhorinha, participante do reisado e moradora do Distrito 

Serrana, a festa de Reis na localidade teve início com uma freira, a irmã Assunta. Em 

sua narrativa ela diz: “começou com a Irmã Assunta e ele aprovô. Aí ele achou bonito e 

começô a fazer.”61  A figura masculina que ela refere é o Padre Lucas, um dos primeiros 

sacerdotes do distrito. A partir do seu relato, observa-se que a ideia partiu da freira e a 

comunidade religiosa da qual Dona Senhorinha fazia parte aprovou. Sobre os primeiros 

participantes do reisado, a entrevistada conta que “participava só era essas mulé que tô 

te dizeno. Eu, Dezinha ainda num era ainda, era tio Edéso, eu, Maísa, Almerinda, a 

mulé desse home que tinha um banco aqui, a Creuza [...]”62.  É permitido destacar a 

partir da sua narrativa que a presença de mulheres nesse primeiro momento do reisado 

foi marcante, chamando atenção para a presença de apenas um homem no grupo. 

Contudo, em outro momento da entrevista realizada com Dona Senhorinha, ela ainda 

conta sobre o funcionamento da festa e a participação de outras figuras masculinas. A 

entrevistada diz:  

E quando era dia de Reis todo mundo vistia a merma roupa. Os homi 
tudo de terno, era de roupa azul. Todo mundo de terno e aí todo 
mundo saía na rua cantano em tudo que era canto. E tinha gente que 
batia a porta em nossa cara, tinha gente que ligava a televisão pra nóis 
num entrar, e nois num entrava, nois passava direto. E hoje essas 
pessoa é pedino oração a gente. Nós batia pueira, batia...63 

 O relato de Dona Senhorinha expõe traços sobre o reisado, a exemplo das 

vestimentas dos participantes que era de cor azul, bem como a presença de homens 

acompanhando o Terno de Reis. A entrevistada comenta que havia uma resistência por 

uma parte da população que não aceitava que o reisado entrasse em sua casa, o chamado 

Reisado roubado, que é quando o grupo chega na casa onde tem presépio e canta ao 

redor da imagem do menino Jesus, Maria e José. Essa rejeição por alguns moradores 

não desanimou o grupo, segundo o depoimento de Dona Senhorinha. A expressão “nós 

batia pueira, batia” pode ser traduzida para a ideia de que os brincantes faziam festa em 

outros lugares onde abriam as portas para a devoção e não se abatiam pelo não recebido 

em algumas ocasiões.  
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 É importante destacar um elemento sobre a Festa de Reis anunciado na fala de 

Dona Mariá, outra entrevistada e também participante do grupo sobre como se vestiam 

antes: “Era todo mundo de branco, com lenço branco na cabeça também e... e... aí 

depois começaro é... a gente começou até usar uns tempo mais depois começaro a falar 

assim que tava pareceno que era mãe de santo aí as menina começou desanimano.”64 

Em sua narrativa é possível perceber que há indícios de intolerância quando fala sobre a 

vestimenta branca que os participantes do reisado adotavam para fazer suas devoções. 

Com a associação à Mãe de Santo, as mulheres deixaram suas roupas brancas que 

cantavam o Reis, como diz Dona Mariá, desanimaram de usar a roupa, mas com relação 

à tradição do reisado, ainda continuaram firmes por tantos anos. Em outros locais há o 

samba, com manifestações de Matrizes Africanas durante os festejos de reisado. 

 Ainda sobre a Festa de reis do Distrito Serrana, outra participante, Dona Irene, 

comenta alguns elementos de grande importância sobre a festividade. Sobre a figura do 

bumba boi, a entrevistada diz: “Não tinha. Não... foi novo.”65 Demonstrando, a partir da 

sua fala que a Festa de Reis foi incorporando outros adereços e marcas com o decorrer 

do tempo, a exemplo do bumba boi que alegra a criançada, juventude e demais 

moradores da comunidade que não possuem participação efetiva no grupo. Quando 

indagada sobre o lugar que saía, onde se encontravam, Dona Irene comenta que: “Era na 

Igreja, a gente se reunia na Igreja e saía né? Cantano Reis nas casa. Era muita casa, 

muito presépio. É que hoje cabou essa tradição de presépio, cabô. Hoje você não vê.” 

 A fala de Dona Irene deixa registrado como o reisado se organizava, tendo o 

templo católico como espaço de concentração e depois caminhavam pelas ruas, 

anunciando a devoção de um grupo de fiéis que encontravam no reisado o sentimento da 

fé. Ademais, a sua fala é instigante por já apontar caminhos para pensar na problemática 

que esta pesquisa se debruça, ao afirmar que nos primórdios do grupo de reisado, a 

existência de casas com o presépio era significativa e que no tempo presente, a tradição 

de fazer o cenário do nascimento de Jesus, com Maria, José, os Reis Magos, os animais 

e pastores enfraqueceu. Reflexo de uma série de elementos que serão sinalizados no 

                                                           
64 Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Maria Dias Cajaíba. Distrito Serrana, Brejões-
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tópico que se segue. Dona Irene também narra sobre a festa logo nos seus primórdios e 

demonstra alguns elementos importantes sobre a festividade: 

Porque antigamente ainda no dia de Reis mesmo eu tava falando com o 
pessoal lá na Igreja, a gente cantano Reis e eu falano... a gente morava 
na Posse, saía daqui da Posse e ía pra Lagoa D’água aqui, né, que tinha 
muito tio da gente, muito parente da minha vó e aí saía, cantano Reis 
naquelas casa, é... durante o dia de Reis né, era o dia todo, era a noite 
toda, as vez até amanhecia o dia, que chegava na casa de uma pessoa aí 
ali cantava o Reis e sambava até de manhã. Ahhhh... mas era bom 
demais, eu era pequena me recordo disso.66 

A fala de Dona Irene apresenta uma diversidade de informações sobre o reisado 

que devem ser analisadas. A sua narrativa indica que havia uma devoção fervorosa 

quanto à Festa de Reis, comprovada quando diz que saíam da localidade chamada 

Posse, região próxima à Lagoa D’água, que hoje é o Distrito Serrana. Não apenas uma 

ou duas pessoas, mas em seu depoimento, famílias caminhavam impulsionadas pelo 

sentimento da fé e cantavam Reis nas casas da localidade. É possível perceber, portanto, 

que a Festa de Reis movimentava diversas pessoas e que não acontecia apenas a 

cantoria em volta do presépio, mas também o samba de roda na casa das pessoas que 

duravam a madrugada inteira. A sua memória é atravessada por momentos que 

marcaram sua infância e cotidiano, indicando que o reisado era parte importante nesse 

viver da Lagoa D’água.  

 Ao estabelecer um diálogo com os objetivos específicos desta pesquisa, em que 

questiona sobre o perfil dos principais participantes do reisado, é possível afirmar que 

se trata de um público em sua maioria idoso, que teve um passado ligado à labuta no 

trabalho na roça que cresceu observando os familiares a rezar ladainhas e 

experimentaram momentos de devoção através das festas religiosas, caruru à Cosme e 

Damião, orações à Virgem Maria e demais elementos do universo religioso católico. A 

presença da juventude no grupo de reisado ainda é escassa, motivo de lamento de um 

dos entrevistados:  

Pois é, essa juventude hoje não tá sabendo de nada, de nada. Eu queria 
muito, eu queria muito muito mesmo que esse jovens, essa juventude, 
um bucado de moça aí, de mocinha jovem cresceno hoje fosse 
acompanhar a gente pra ver que coisa linda, né? Os jovens também, 
mas só vai hoje só pessoas idosa, né? Alguns jovens que vai. Como o 
grupo de jovem da Igreja, né? É que ainda vai ainda. Mas eu queria 
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que nosso 100 aqui, nosso município aqui, nosso 100. Eu falo nosso 
100, eu não falo o município, eu só falo o nosso 100 (risos) é... todo 
mundo acompanhasse, né? Pra ver como era antigamente, a tradição 
de antigamente, como é. Né? Ah... mas eu acho muito lindo!67 

 A narrativa de Dona Irene Cajaíba é atravessada por um sentimento de pedido 

que a juventude do local possa participar mais do Terno de Reis e valorizar a tradição. 

Em sua fala, é possível analisar que há uma comoção sobre o lugar demonstrando ideia 

de pertencimento ao local que se mora, bem como, uma vontade de que o reisado fosse 

abraçado pela juventude, uma vez que ela sinaliza sua paixão pela festa de Reis e 

satisfação em fazer parte. O sentimento de pertença demonstrado por Dona Irene em sua 

fala acima traduz o carinho que sente pela festa e como o reisado desperta nela 

sensações de alegria. Conforme aponta Tanno: 

É interessante observar ainda que estar nas festas, participar, ocupar 
os espaços onde elas ocorrem proporcionam ainda a criação de uma 
rede de relações que engendram o sentimento de pertencer à cidade, à 
comunidade ou grupo social no qual está inserido. 68 

 A festa, portanto, é um caminho de possibilidades que aviva diversas emoções 

nos participantes. Enxergar o reisado enquanto festividade religiosa e cultural do 

Distrito Serrana é percebê-lo da maneira que se insere no cotidiano dos integrantes, 

como também do sentido e significado na vida das pessoas.  

Lógico. É a festa mais que eu gosto. Nossa Senhora![...] Porque é... nós 
temos muito importante uma festa muito importante pra nós aqui,certo 
que o Natal é uma festa muito importante, muito, nem todo mundo 
reconhece, né?Eu acho que nem todo mundo reconhece porque se o 
povo reconhecesse era assim, é... o Natal é, como é que diz, o 
nascimento de Jesus Cristo, né? O nascimento de Jesus, era pra todo 
mundo se reunir, família e tal né? Que hoje, hoje praticamente acho que 
nem todo mundo se reúne em família, né. Hoje do modo que a gente tá 
vendo aí, né. Nem todo mundo, mas o pouco que se reúne Deus 
abençoa que dá tudo certo passa tudo em paz, como esse ano mesmo foi 
muito em paz, graças a Deus. Graças a Deus. A nossa comunidade aqui 
nós não tivemos festa, mas isso não importa, que o importante é o amor 
de Deus, né? O importante é o amor de Deus e... mais, é duas festa que 
nós temos aqui que eu gosto muito, é a época do São João e a Folia de 
Reis. Aaaaave Maria! Me encanta muito!69 

 O relato de Dona Irene sobre a importância da festa de Reis e o que significa 

para ela é marcante, pois, além de apontar que o reisado é uma das festas que ela mais 
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gosta no Distrito Serrana, ela também menciona que o clima natalino muito presente no 

local proporciona espaços de convivência entre as famílias e conhecidos. Elemento 

destacado por Tanno quando pensa a festa e as possibilidades que ela traz, permitindo 

criar redes de relações entre pessoas próximas ou distintas.  

O reisado no Distrito Serrana, no contexto descrito pelas entrevistadas, final da 

década de 1970, configura um elemento importante para a manifestação da cultura local. 

Nos anos seguintes, ele ganha extensão pelas ruas e participa do cotidiano dos 

participantes como festividade que desperta diversas sensações na vida dos integrantes. 

A vida do trabalho, a labuta diária com os afazeres domésticos, na roça ou em algum 

estabelecimento ganha outro significado quando a festa se insere na rotina dessas 

pessoas. A chegada do reisado no Distrito Serrana foi motivo de alegria e prontidão para 

os fiéis que carregavam a bandeira do catolicismo na localidade. Conforme diz Passos: 

“É a festa do povo com lembranças de alegria, esperança. É a festa na rua. É a festa do 

povo. São atores que carregam a história de uma geração, um povo e uma nação”.70O 

reisado é a festa do povo que reveste as ruas do distrito com muita fé, devoção e cultura.  

 O reisado, festa popular católica que se insere no cotidiano dos moradores do 

Distrito Serrana a partir da movimentação de agentes religiosos, ganha as ruas e as casas 

daqueles e daquelas que se envolvem pelo espírito festivo que ele proporciona. Segundo 

Mauro Passos, “as tradições religiosas populares não se exprimem somente em palavras, 

mas também em gestos e ações coletivas, nas representações rituais, nas andanças pelas 

casas, nas procissões, nas romarias”71.  O universo religioso e cultural do Distrito 

Serrana é permeado por esses elementos que Passos aborda, as ruas desse lugar são 

enfeitadas de fé e devoção quando o dia 13 de junho chega, reafirmando a fé no 

padroeiro Santo Antônio de Pádua. As procissões religiosas são frequentes e as 

cantorias em homenagem ao dia de Reis é prática costumeira no dia 6 de janeiro.  

Mikhail Bakhtin ao abordar a obra de François Rabelais que leva em 

consideração ao caráter cômico popular de algumas festividades da Idade Média, mais 

especificamente o carnaval, afirma que: “O Carnaval é a segunda vida do povo, baseada 

no princípio do riso. É a sua vida festiva. A festa é a prioridade fundamental todas as 
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formas de ritos e espetáculos cômicos da Idade Média”72. Desta maneira, é possível 

estabelecer uma relação com a Festa de Reis do Distrito Serrana, festividade que veio de 

dentro da religião Católica local, mas que representa um momento de festa para os 

participantes. Assim como o carnaval significava a segunda vida do povo na Idade 

Média, o reisado é uma manifestação cultural e religiosa que oferece aos seus 

participantes uma outra dimensão da vida fora do mundo do trabalho. É no reisado que 

a fé se torna festa e a vida cotidiana do povo se reverte em terreno festivo. 

 Sobre este aspecto das festividades cômicas populares como elementos que 

ofereciam outra concepção de mundo aos participantes, no contexto da Idade Média, 

Bakhtin expõe: 

Ofereciam uma visão do mundo, do homem e das relações humanas 
totalmente diferente, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e 
ao Estado; pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial, um 
segundo mundo e uma segunda vida aos quais os homens da Idade 
Média pertenciam em maior ou menor proporção, e nos quais eles 
viviam em ocasiões determinadas. 73 

 Em concordância com Bakhtin, as festas protagonizadas pela Igreja e pelo 

Estado na Idade Média não ofereciam as mesmas sensações que as festividades de 

caráter cômico popular. A dualidade de mundo que existe nas festas que fugiam à lógica 

da seriedade propostas pela Igreja e Estado é um elemento indispensável para 

compreender como o cotidiano dos sujeitos estavam diretamente relacionados aos 

sentidos e significados da festa. Importante destacar que “a dualidade na percepção do 

mundo e da vida humana já existia no estágio anterior da civilização primitiva”74, 

demonstradas por meio do folclore dos povos ditos primitivos, em que predominava a 

existência de cultos sérios e cultos cômicos.  

A fonte imagética utilizada na capa deste trabalho traz como elemento principal 

o reisado, na primeira capela católica construída no ano de 1979:  
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Fonte: Acervo pessoal de Maria Senhorinha Pereira de Souza 

 A imagem acima diz muito sobre os elementos do reisado que já foram descritos 

aqui. Um deles é a vestimenta branca das mulheres participantes, o lenço branco na 

cabeça e a saia, indicando o fato narrado por Dona Mariá sobre a associação com a 

religião de Matriz Africana e o preconceito por parte de alguns dos moradores da 

localidade. Além do mais, é possível destacar na fotografia a presença de alguns 

meninos vestidos com roupas de outra cor, indicando a caracterização dos participantes 

com os Reis Magos que foram visitar o menino Jesus recém-nascido. A imagem 

também permite adentrar em outros elementos necessários, como a forte presença de 

mulheres, o que leva a interpretar que o reisado possuía como público maior as figuras 

do gênero feminino.   

 

3.1“MAS A GENTE NÃO DEIXA MORRER NÃO, É A DIVERSÃO DO POVO”: 

DESESQUECIMENTOS DE UM JEITO DE FESTEJAR 

 

Adentrar no tema sobre o reisado do Distrito Serrana é mirar o olhar para os 

elementos que cercam essa festa e que repercute diretamente em seu acontecimento.  

Nesse espaço, será discutida a problemática que inquietou a pesquisa, esta que gira em 

torno de pensar como o crescimento populacional do Distrito Serrana refletiu na 

tradição do reisado. Conforme aponta Passos, “as novas condições socioculturais 

abrem múltiplas perspectivas para o comportamento individual e coletivo. Essas 
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mudanças repercutem na religião, pois suas manifestações não são independentes das 

relações sociais”. 75 

Em concordância com Passos, o Distrito Serrana nos anos 2000, que é o recorte 

temporal do qual a pesquisa está direcionada, experimentou um alargamento nas 

relações sociais a partir da chegada de outros moradores, do surgimento de novos 

estabelecimentos e, consequentemente, de um movimento no campo religioso local. 

Tendo em vista que houve a chegada de outras religiões no local e templos para a 

realização de tais devoções. Contudo, o marco que levou o ano 2000 ser olhado com 

mais atenção foi a criação do Templo Católico maior, a Igreja Matriz de Santo 

Antônio, possibilitando aos fiéis experimentar relações com novos membros que 

chegam à comunidade. 

O ano de 2000 configura um tempo marcado por um Distrito Serrana diferente 

do que foi na década de 1979. Novas casas, mercados, templos religiosos e pessoas 

movimentam as ruas e o cotidiano desse lugar, motivando diversas relações de troca, 

amizade, e também tradições. Não somente no aspecto religioso, mas também nas 

malhas do social e econômico foi possível observar mudanças no distrito. Conforme 

aponta Passos, “a realidade que nos circunda está em constante mudança. Essas 

mudanças refletem as descobertas que o homem faz e o dinamismo da vida 

contemporânea. Relevantes inovações invadem também o religioso”.76 

Como pensar o reisado dentro dessa perspectiva de mudanças sociais, 

econômicas e culturais do Distrito Serrana? De que forma a Festa de Reis sofreu 

interferências a partir de um crescimento urbano e populacional da localidade 

estudada? Essa é a problemática elencada para a pesquisa e as fontes orais dos 

participantes do reisado auxiliam na investigação para tais questionamentos. Dona 

Mariá, quando indagada sobre a importância de manter viva a festa de Reis comenta 

que: “Muito importante. Não pode deixar faltar não, e enquanto eu tiver vida. Porque 

sempre é... é... as minina me procura e sempre eu coloco fogo (risos)”77. Em sua fala, é 

possível identificar que para ela, a tradição do reisado é um elemento muito importante 

                                                           
75 PASSOS, op. cit., p.5 
76 PASSOS, op. cit., p.5 
77Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Maria Dias Cajaíba. Distrito Serrana, Brejões-BA. 
08/01/2020. 



52 

 

para sua vida pessoa e para a prática religiosa local, indicando que ela é uma das que 

possui iniciativa para não morrer a festa. 

Outro entrevistado para a realização desta pesquisa foi o Sr. Manuel Araújo, 

mais conhecido na localidade por Sr. Nequinha, participante do reisado, tocador e 

cantador de ladainhas. Quando questionado sobre o que ele enxerga de mudança no 

Reis da década de 1970 e o reisado nos anos 2000, mais atual, ele afirma: “ó, o Reis 

não muda. O Reis é as mesma palavra, não muda. O reis não muda, né? O reis não 

pode mudar. Eu acho a mesma coisa, o Reis não mudou não.”78 Em seu depoimento, o 

Sr. Nequinha comunica que o reisado não muda, permanece o mesmo independente da 

dimensão temporal. Ou seja, a tradição continua a mesma, conforme expõe 

Hobsbawm, tradição é invariável, “o passado real ou forjado a que elas se referem 

impõe práticas fixas (normalmente formalizadas), tais como a repetição.”79  O que 

pode ter mudado no reisado do Distrito Serrana não foi a tradição de cantar o Reis no 

dia 6 de janeiro, de festejar nas ruas e cantar em volta ao presépio,mas sim, os 

costumes que circundam essa prática, haja vista que, ainda de acordo com Hobsbawm, 

o costume “não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora 

evidentemente seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou idêntico 

ao precedente”. 80 

Com relação ao elemento destacado acima, sobre costume versus tradição, é 

permitido destacar que a Festa de Reis do Distrito Serrana sofreu mudanças no que diz 

respeito aos costumes que foram adotados. Um dos questionamentos direcionados ao 

Sr. Nequinha diz respeito se houve mudança com relação à animação do povo. A 

resposta dele é a seguinte: 

Não, hoje tá até mais. Porque né, antigamente era mais o povo idoso 
que gostava, mas hoje em dia tem um bocado de povo novo aí, não 
sabe fazer nada, porque não sabe nem bater um pandeiro não sabe. 
Mas mesmo gosta da folia, né? Bebida é ruim também. Eu não gosto 
de participar com bebida não. Bebida descarquia, todo mundo sabe.81 

                                                           
78 Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Manuel Araújo. Distrito Serrana, Brejões-BA. 
07/01/201. 
79 HOBSBAWM, op. cit., p.8 
80HOBSBAWM, op. cit., p.9/8 

81Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Manuel Araújo. Distrito Serrana, Brejões-BA. 
07/01/201. 
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 A concepção de mudança que atravessa a memória do Sr. Nequinha direciona o 

olhar para perceber que para ele o povo não desanimou com relação aos festejos, apesar 

de não ter um engajamento maior, participar das tarefas do grupo como tocar, cantar ou 

até rezar as ladainhas. O entrevistado denuncia uma prática que provavelmente deve ter 

sido incorporada no reisado, que é a bebida. Nos depoimentos sobre os primórdios da 

Festa de Reis no Distrito Serrana, não há indicações da existência ou não de bebidas, o 

que já é apontado pela fala do Sr. Nequinha a respeito do reisado mais recente.  

 É necessário destacar aqui a resposta do Sr. Nequinha quando reage ao 

questionamento sobre a importância de manter viva a tradição do reisado. Ele afirma: 

“pedi a Deus que paro ano continua mais. Eu acho. Mas a gente não deixa morrer não. É 

a diversão do povo”82. A sua narrativa contribui para discutir a respeito do que o reisado 

significa para ele e consequentemente, para os demais participantes. Quando afirma 

sobre não deixar morrer a festa e que ela é a diversão do povo, é possível compreender a 

grandiosidade que a festa representa no cotidiano dos moradores, como ela proporciona 

momentos de alegria, descontração, fé e devoção. Uma vez que “as festividades 

(qualquer que seja o seu tipo) são uma forma primordial, marcante, da civilização 

humana”. 83 

Um elemento que deve ser mencionado aqui sobre o reisado e a problemática 

elencada é encontrado na narrativa do Sr. Nequinha sobre o perfil social dos primeiros 

participantes do reisado no Distrito Serrana. Ele afirma que o seu trabalho era vinculado 

ao mundo rural e sobre os demais participantes diz que: “quase todo mundo na roça, não 

tinha ninguém na cidade não. Difícil.”  84 Esse fragmento da sua entrevista retoma uma 

questão importante sobre o perfil do reisado logo nos primórdios de criação na 

comunidade, demonstrando o seu caráter mais rural, distanciando em algumas vezes do 

universo urbano. E o que marca o Distrito Serrana nos anos 2000? Um espaço que com 

o alargamento de ruas, estreitamentos de relações com outros moradores que chegavam 

para residir na localidade e demais expressões religiosas foi adquirindo outros jeitos de 

devoções e costumes.  

                                                           
82Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Manuel Araújo. Distrito Serrana, Brejões-BA. 
07/01/201. 
83 BAKHTIN, op. cit., p.7 
84Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Manuel Araújo. Distrito Serrana, Brejões-BA. 
07/01/201. 
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Dona Irene, mais uma vez nos auxilia a pensar a problemática a respeito do 

reisado e afirma que “tem que ter alguém para movimentar. Mas, esse pouco que nós 

temos aqui ainda, né. Essa folia ainda que nós temos nós agradece a Deus pela 

participação do povo, por Mariá que dá uma grande força.”85 A entrevistada demonstra 

que é muito apegada ao reisado e que chama atenção para a continuidade da festa. 

Apesar de não ser tão forte como antes, o reisado do Km 100 ainda é presente e 

sustentado na sua grande maioria pelos idosos. Gabriela Marques Gonçalves sinaliza 

que: “o reisado, como outras manifestações continuam sofrendo influências não só da fé 

de seus sujeitos e interferências da Igreja, mas também da vida social, política, cultural 

e econômica como um todo. ”86 Isto posto, há uma relação direta entre as práticas 

culturais e religiosas de uma determinada localidade com os elementos da vida cotidiana 

da população, bem como afirma Gonçalves.  

O trabalho de Orsione Alves Pereira sobre a Festa de São Cosme e Damião em 

Eunápolis discute diversos elementos que possuem relação direta com o que esta 

pesquisa propõe discutir. De acordo com Pereira:  

É imprescindível pensar a festa como espaço de rupturas e como 
promotora de resistência. No que tange as festas populares, em 
especial no espaço urbano, estão expostas as mudanças em suas 
práticas devido o contato com a modernidade, com o poder 
mercadológico da música e demais influências.87 

Afirmar que o reisado sofreu influências diretas do desenvolvimento urbano, 

populacional e econômico do Distrito Serrana é atravessar caminhos de debates sobre 

como a modernização, atrelada a um projeto de “progresso” que visa colocar 

determinadas regiões em contato com o mundo da produção, globalização e 

consumismo acelerado pode influenciar diretamente nos modos de vida das pessoas e 

consequentemente na concepção de mundo e práticas culturais. Conforme aponta 

Passos, “nesta sociedade contemporânea, as manifestações populares continuam 

reinventando seus gestos”. 88 

                                                           
85Entrevista realizada por Amanda Gradil Correia com Irene Cajaíba Pereira. Distrito Serrana, Brejões-
BA. 08/01/2020. 
86GONÇALVES, op. cit., p.2 
87PEREIRA, Orsione Alves. Entre músicas, danças e santos: Festa de São Cosme e Damião em 
Eunápolis - um elo entre a História e a memória coletiva. Eunápolis, 2014. p.28 
88 PASSOS, op. cit., p.10 
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Reinventar o trajeto, repensar formas de resistir diante de uma realidade que 

impõe mudanças foi o comportamento dos reiseiros e reiseiras do Distrito Serrana que, 

apesar de um enfraquecimento na Festa de Reis, não deixaram a fé ser consumida por 

um cotidiano do trabalho acelerado ou da movimentação de um campo religioso que é 

dinâmico, plural e dotado de disputas. Pensar essa questão é dialogar diretamente com o 

que inquietou esta pesquisa e o que ainda instiga trabalhos futuros relacionados ao tema. 

É colocar o elemento da modernização no sertão baiano como precursor de mudanças 

diversas, principalmente no sentido de celebrar, festejar e se conectar com tradições de 

outrora.  

4CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Corre para ver, Dona Maria! Lá vem ele, todo enfeitado, cheio de brilho, de 

gente e batuque. De cá de cima dá para escutar os foguetes e os cantos. Vem, Dona 

Maria! Adiante porque é lindo de se ver. É o reisado do Distrito Serrana que ainda 

reveste as ruas desse lugar com muita fé, devoção e resistência. Resistir, essa é a 

palavra que caracteriza a Festa de Reis do Distrito Serrana e das demais localidades do 

sertão brasileiro que não deixam desanimar a tradição apesar de tantos desafios que o 

tempo apresenta. 

A caminhada com este trabalho fez perceber a grandiosidade que o reisado ainda 

possui na vida dos participantes que foram entrevistados como fontes para o 

desenvolvimento da pesquisa. De como, independente de não sair com tanta força e 

quantidade de pessoas como outrora, ainda desperta emoções para quem assiste, quem 

participa e quem recebe em casa. Foi possível perceber o valor que os participantes 

agregam tanto a festa, quanto ao seu cotidiano dentro dela. São diversos elementos que 

estão relacionados com a prática do reisado no Distrito Serrana e este trabalho abarcou 

apenas algumas delas. O que possibilita adentrar em mais questões e desenvolver 

outros trabalhos posteriores sobre a temática. 

 O Distrito Serrana nasceu de um lugar desenhado por sisal, que aos poucos foi 

cedendo espaço para a construção de casas e também para o plantio do cafée a 

construção da Br-116 que chegou por meio de um projeto de desenvolvimento 

econômico visando ligar regiões da Bahia ao Rio de Janeiro. Este mesmo lugar, que 

viu novas manhãs chegarem a partir da chegada de pessoas de outrasregiões para 
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trabalhar, sobretudo, na agricultura é marcado por práticas de religiosidade presentes 

no cotidiano dos moradores.        As 

rezas a Cosme e Damião, procissões no dia 13 de junho para homenagear o santo 

padroeiro da localidade, as romarias a Bom Jesus da Lapa, altar particular dentro de 

casa, rezadeiras, benzedeiras, Terno de Reis configuram o universo religioso que 

constantemente recebe modificações de uma sociedade em em movimento. Pensar o 

reisado na perspectiva da tradição, da cultura, religiosidade popular e também da 

resistência foi um caminho de conhecimento sobre essa festividade que tanto marca o 

Distrito Serrana. Mas também, foi um estradar apanhado de memórias de ontens que 

ainda ecoam nos agoras através das vivências dos fiéis participantes que ainda 

protagonizam desesquecimentos de um jeito de festejar.  

Como primeiro trabalho historiográfico sobre o Distrito Serrana, esta pesquisa 

buscou abarcar os principais elementos que estão envolvidos com a Festa de Reis da 

localidade. Sem perder de vista que os demais aspectos que não puderam ser 

abordados aqui não perdem a sua relevância no que diz respeito à temática. Se 

debruçar sobre o estudo da tradição do reisado no Distrito Serrana é pensar os jeitos e 

costumes de celebrar de variadas pessoas que carregam consigo a fé como sentimento 

motor de diversas sensações. É também compreender como as festividades religiosas 

que chegaram ao Brasil com os colonizadores no século XVI atravessaram porteiras e 

adentraram nos diversos cantos do território nacional, principalmente nos espaços 

rurais adquirindo características singulares em cada região.    

  Através do contato com os depoimentos dos participantes do reisado, 

fonte indispensável para a realização da pesquisa, como também das demais fontes 

imagéticas, referências, trabalhos de pesquisadores da região foi possível identificar 

que a Festa de Reis do Distrito Serrana, iniciada no ano de 1979 com a construção da 

primeira capela católica sofreu interferências das mudanças sociais, econômicas e 

religiosas do local. Uma vez que, o ano de 2000, marco final da investigação sobre a 

festa em questão foi marcado por um alargamento nas relações com pessoas de outras 

localidades como também da construção de um outro templo católico mais amplo e 

que pudesse abarcar demais fiéis.        

 O que foi possível identificar na fala dos entrevistados? A quantidade de 

presépios diminuiu devido à um crescimento maior de outras religiões no distrito, a 

festa que antes durava uma noite inteira, diminuiu sua intensidade e ficou sustentada 
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apenas pela população mais idosa. A chegada de uma certa urbanização no local, o 

crescimento populacional, comércios e relações sociais com outras regiões, como as 

religiões protestantes, pentecostais, de matrizes africanas contribuiu para que as 

tradições das rezas, ladainhas e sobretudo do reisado não tivesse mais o espaço que 

dispunha antes na vida da população de uma forma geral.  

A tradição é resistência. Ela caminha conforme o ritmo da vida social de cada 

lugar. Por meio de desafios e silenciamentos, a tradição é ressignificada e permanece 

viva no olhar ou na voz de quem a tem como elemento fundante da memória. Mesmo 

que seja por uma parcela mínima da população de um determinado espaço. Por isso, 

esta pesquisa tem como objetivo final ser transformada em um material didático para 

ser trabalhado nas salas de aula do distrito, seja por meio da criação de uma cartilha do 

patrimônio cultural imaterial da localidade, seja por meio de documentário ou demais 

ideias futuras. Pois, é necessário compreender como o reisado faz parte da cultura 

local do Distrito Serrana, o quanto ele diz sobre a população atual, sobre os que 

vieram antes e como ele simboliza uma manifestação festiva de caráter popular que 

permanece nos hojes de um lugar que cresce e se urbaniza a cada ano. 

  Até próximo ano, Dona Maria! Eu tenho fé que o reisado vai sair novamente, 

porque é diversão do povo! Porque o seu colorido, alegria e movimento traz 

divertimento para quem assiste passar. E também, é ele que move a fé de muitos fiéis 

que entoam cantorias e ladainhas em homenagem a devoção que tem como 

combustível a resistência.  
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