


Para irmos ao encontro com o mundo das devoções e da espiritualidade popular no Brasil, devemos percorrer 
alguns caminhos da formação do povo brasileiro. 
Partindo do momento em que chegaram os colonizadores europeus, trazendo sua cultura material, 
mental e espiritual, passando a interagir com os povos que aqui habitavam – possuidores também de culturas 
diversas – e chegando ao ponto em que foram trazidos os africanos, introduzindo nesse caldeirão cultural mais 
elementos, encontramos o elo que fez com que todos esses universos se tocassem, se mesclassem e gerassem 
algo novo, próprio e singular: o catolicismo popular.
Apesar de ter desempenhado o papel político de dominação e de controle das gentes, a Igreja Católica adquiriu 
características próprias no Brasil, diferentes e contrastantes com as práticas do catolicismo praticado na 
Europa da mesma época.
Uma das principais características do catolicismo popular praticado aqui, que chamou a atenção de viajantes 
europeus, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, foram as procissões religiosas.
Ao longo do período colonial e durante quase todo o período do Império, as procissões foram uma das expressões 
mais fervorosas da fé cristã, como afirma a pesquisadora Rita de Cássia Araújo. Eram realizadas por ocasião dos 
festejos nos dias dos santos padroeiros, ou em outras celebrações previstas no calendário litúrgico.
Lembrando que a nenhuma dessas culturas se pode denominar de “pura”, uma vez que cada uma delas mesclou-
se, absorveu e transformou-se ao longo dos tempos, em conseqüência das dinâmicas próprias da relações entre 
povos, indivíduos e culturas. Assim, mesmo o catolicismo trazido pelos portugueses, tinha em sua bagagem 
o legado de mais de sete séculos de convívio com muçulmanos e judeus na Península Ibérica.
Além disso, as feições singulares do catolicismo popular praticado no Brasil foram também frutos da organização 
institucional da Igreja aqui instalada, que estava vinculada, através do padroado, à autoridade da Coroa portu-
guesa e, posteriormente, ao Imperador.
Esse contexto começou a modificar-se apenas na segunda metade do século XIX, através do processo de 
romanização da Igreja no Brasil, que representou um movimento para uniformizar as práticas católicas no país, 
em conformidade com os preceitos seguidos na Europa.
Durante todo o período anterior ao processo de romanização, os aspectos mais valorizados por esse catolicismo 
com feições próprias, eram a exteriorização do culto e a expansão da devoção. Dessa forma, as festas, as 

Folia de Santo nasceu de uma grande admiração e de um 
profundo respeito pela música tradicional e pelo modo como 
ela pode nos “ligar” ao Divino de maneira leve e festiva - 
independentemente da casa religiosa da qual façamos parte 
- e foi com o intuito de fazer parte dessa festa que passamos 
a compor esse repertório.
Sejam todos bem vindos a nossa Folia!

Alessandra Leão.



procissões, as romarias e as novenas representavam ocasiões privilegiadas para os fiéis manifestarem, de forma 
pública e coletiva, sua fé e devoção. 
Talvez, também por se tratar de uma população formada por indivíduos e coletividades oriundas de várias origens 
étnicas, na sua maioria iletrada na língua oficial, a portuguesa, os religiosos lançaram mão de artifícios para 
ensinar os mistérios da fé, fazendo uso de imagens, de representações teatrais de cenas bíblicas e de passagens 
da vida de Cristo ou de santos católicos (como fizeram os jesuítas desde o começo da catequese, através dos 
autos). Fruto desses encontros, vimos surgir ou adaptar-se manifestações que relembraram as lutas entre mouros 
e cristãos, tais como cavalhadas, marujadas e pastoris.
As manifestações religiosas eram apresentadas na forma de espetáculos, com o objetivo de penetrar fundo na 
alma e coração dos fiéis, “destinadas a arrancar-lhes sentimentos de dor e de pranto, provocar-lhes a piedade 
divina e rememorar o pecado original e a expulsão do paraíso”, mas por outro lado, também procuraram cumprir 
o papel de apaziguadores dos ânimos que poderiam se exaltar diante das pressões cotidianas geradas 
pelas relações entre dominadores e dominados, “programando celebrações que proporcionavam descontra-
ção e geravam o riso, diversão e a alegria entre os devotos e mesmo entre os incréus”, no dizer de Rita 
de Cássia Araújo.
Nesse ponto encontramos as irmandades religiosas, que tiveram suas origens na Idade Média européia e 
foram adaptadas à realidade da Colônia. Misto de confraria religiosa e espécie de grêmio social, as irman-
dades eram associações compostas por leigos, com a finalidade principal de promover a devoção a um 
santo. Eram regidas pelos compromissos, espécie de estatuto, que cada uma possuía de maneira particular, 
mediante aprovação do rei.
As irmandades religiosas foram os principais agentes dos festejos, das celebrações, das procissões e, sob o 
manto do cristianismo, dinamizavam também outros interesses, de acordo com as posições sociais dos seus 
membros e segundo critérios étnicos.
Como exemplo, podemos citar a Irmandade de São José, formada por carpinteiros e marceneiros e a Irmandade 
de São Crispim e São Crispiniano, formada por sapateiros. Os negros, livres ou escravos, possuíam também suas 
irmandades, tais como as de Nossa Senhora do Rosário e as de São Benedito. As irmandades de Nossa Senhora 
do Amparo, Nossa Senhora de Guadalupe e Nossa Senhora Aparecida eram compostas pelos homens pardos. 
Na vida colonial as irmandades competiam entre si, para demonstrar mais fausto, mais estrutura, mais prestígio. 
Essa era a face mais social das irmandades religiosas, que competiam para ver quem teria desde o melhor templo 
até para ver quem organizava as melhores e maiores festas de santos. Nas grandes procissões, dos grandes 
dias festivos do calendário litúrgico, tais como Semana Santa ou Natal, a posição em que os representantes das 
irmandades estavam posicionados no grande cortejo era sinal do prestígio e do poder de cada uma delas.
Organizando a população livre e escrava, branca, negra ou parda, pobre e rica, em seus espaços de expressão, 
proporcionando ocasiões para a celebração da devoção e o extravasamento das tensões sociais e étnicas, as 

irmandades funcionaram também como espaço de criação, de conversão e miscigenação, no sentido de que 
legitimavam algumas expressões próprias de camadas sociais e étnicas, tais como a instituição do Rei do Congo 
e da Rainha Ginga, que faziam parte das celebrações das irmandades de negros.
Assim, a festa, a folia, o festejo, foi uma maneira muito hábil de diminuir tensões, decorrentes da diversidade 
étnica e das diferenças sociais, presentes desde o período colonial e passando pelo período imperial. Não que 
essas tensões tenham desaparecido com o advento da República, mas como diz Darcy Ribeiro, existem, mesmo 
hoje, muitos brasis, com tempos distintos, e o tempo das folias de santos ainda está presente em muitos lugares, 
ou naqueles onde não mais estão presentes essas manifestações, as pessoas, os indivíduos ainda praticam, 
ainda celebram a sua devoção, escolhendo o seu santo predileto, para proteção, para orientação ou para in-
terseção junto ao Criador. 
Nascidas justamente das diferenças culturais e étnicas, através da participação de vários atores anônimos, do 
barulhento uso de ritmos e danças, as festas de santo, as folias, proporcionaram a atmosfera para o “riso crítico, 
jocoso e farsesco da cultura popular no interior dessa mesma festa”. Para uns eram momentos muito sérios, 
quase pesados, para outros eram momentos muito alegres, as festas do nosso passado colonial talvez nos aju-
dem “a entender por que e o que ainda hoje festejamos”, como diz a historiadora Mary Del Priori.
Se, por um lado, conhecemos alguns dos aspectos culturais dos sincretismos e das resistências que nos troux-
eram a riqueza da cultura afro-brasileira, vencedora das lutas e repressões dos tempos coloniais até nossos dias, 
que conquistou e tem seu espaço legítimo em nossa sociedade, como representante autêntica de nosso povo, por 
outro, conhecemos muito pouco dos aspectos culturais afro-brasileiros que foram absorvidos e passaram a fazer 
parte da cultura que se impunha, através da Igreja, desde os primeiros tempos da América Portuguesa.
Por fim, destacamos que a ação que permitiu a sobrevivência da cultura afro-brasileira que nos legou o culto 
aos Orixás e às forças da natureza, representada por diversas vertentes, tais como o Candomblé e a Umbanda, 
esteve lado a lado com a ação que permitiu com que aspectos das culturas africanas e indígenas fossem absor-
vidos pelo Catolicismo popular.  
E é com muita satisfação que identificamos no Folia de Santo uma seleção musical que remete a cores, ritmos, 
sabores e odores marcantes de diversas matrizes étnicas, que foram confrontadas e amalgamadas no processo de 
formação do povo brasileiro. Mais do que isso, traduz muito da alma brasileira, de suas mestiçagens não apenas 
da pele, mas do espírito, do jeito de ser, daquilo que faz desse povo algo singular, como podemos sentir nesse 
verso de Tiné, na música Rainha do Céu: “Trago esse canto como uma prece/trago a vontade de viver/falo para 
quem faz e acontece/aquele que sonha em vencer”.

G u i l h e r m e  M e d e i r o s
Pesquisador do Centre d`Histoire “Espaces et Cultures” da Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand)
e Professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco.



Saúdo o céu, saúdo a estrela do mar, saúdo a noite que vem, saúdo a terra e todos os pontos 
do céu. Saúdo o primeiro homem e a primeira mulher. Eu tenho a minha fé que nunca se 
abalou, quem me deu foi o criador. Senhora me dá teu véu. Saúdo o céu, saúdo a estrela do 
mar, saúdo a noite que vem, saúdo as aves e todos os bichos do chão. Saúdo todos os peixes 
e quem mora no mar, saúdo quem vai chegar, saúdo quem vai partir, saúdo quem tá aqui. 
Senhora me dá tua mão.

Pra Chegar.

Derramou, amor.
São Sebastião, 20 de janeiro.música e letra Alessandra Leão. arranjo de cordas Juliano 

Holanda, Maíra Macêdo e Moema Macêdo. arranjos de 
percussão Missionário José, Alessandra Leão, Rudá Rocha e 
Bruno Vinezof.

Alessandra Leão voz. Juliano Holanda baixo. Maíra Macêdo voz 
e cavaquinho. Moema Macêdo voz e bandolim. Tiné voz. Rudá 
Rocha surdo. Bruno Vinezof bambuê, maracas e triângulo.

São Sebastião
Derramou, amor
Na água que te deram pra tomar
Bebe, bebe
A água que te deram pra tomar 

música e letra Alessandra Leão.
arranjo de cordas Missionário José. 
arranjo de voz Alessandra Leão, Maíra Macêdo 
e Moema Macêdo. 

Alessandra Leão voz.
Maíra Macêdo voz e bandola.
Moema Macêdo voz e bandolim.
Participação especial Missionário José baixo.



Andei em caminhos de pedra. Perdi minha agulha 
no rio. Quem dera se o tempo voltar pra ver se ainda 
encontro o fio.

Andei em caminhos de terra. Perdi meus pés na areia. 
Quem dera que estivesse aqui, Minha Senhora das 
Candeias.

Andei em caminhos de vento. Perdi o tempo no ar. 
Quem dera um gavião pra ver se achava ele por lá.

Andei em caminhos de água. Perdi meu nome no mar. 
Quem dera Senhora das Candeia aqui pedia pra 
ir buscar.

música e letra Alessandra Leão.

Alessandra Leão voz.

São José traga a chuva. Traga o verde desses olhos d’água mode ver fulô 
brotar, filho nascer, frutificar.
São José traga a chuva. Traga o verde desses olhos d’água mode ver fulô 
brotar filho nascer, crucificar. 
Ser tal e qual, um filho e pai em qualquer chão. Um São qualquer. Ser tal e 
qual, um filho e pai. Em qualquer chão. Um São José chora com fé cada gota 
sobre o chão. Chora com força. Esperança sob os pés.

música e letra Públius Lentulus. arranjo de cordas Juliano Holanda, Maíra Macêdo e Moema 
Macêdo. arranjo de percussão Missionário José, Alessandra Leão e Juliano Holanda. 

Alessandra Leão voz. Juliano Holanda viola. Maíra Macêdo voz e cavaquinho. Moema 
Macêdo voz e bandolim. Bruno Vinezof caixa e maracas. Participação especial 

Missionário José baixo.

Caminho de Pedra.
N.Sª das Candeia,
2 de fevereiro.

São José.
19 de março.



  
Oh, meu Jesus,
Como és maravilhoso
Tão glorioso,
Que morresse em uma cruz

Tua força nos conduz
Para mim uma diciplina
Providência Divina 
É quem vai nos dar a Luz

música e letra Domínio Público.
arranjo de cordas Holanda,
Maíra Macêdo e Moema Macêdo. 

Alessandra Leão voz.
Juliano Holanda baixo.
Maíra Macêdo cavaquinho.
Moema Macêdo bandolim.

Meu São Jorge, Santo guerreiro, matador de 
dragão. Guardai-nos com a lança e a capa, São 
Jorge, em teu cavalo branco.

música tradicional. letra Nilton Jr. arranjo de voz Alessandra 
Leão, Maíra Macêdo, Moema Macêdo e Tiné.

Alessandra Leão voz. Maíra Macêdo voz.
Moema Macêdo voz. Tiné voz.

 

Rainha do céu, Maria, que junto ao Senhor, deu luz a Jesus e ensinou que 
o fruto do Espirito Santo tem seu papel. Que a morte é parte, é sorte pois 
nesse mundo é pra ser forte. Um segundo é uma oração.

Trago esse canto como uma prece, trago a vontade de viver. Falo para 
quem faz e acontece. Aquele que sonha em vencer.

música e letra Tiné. arranjo de cordas Missionário José e Juliano Holanda

Tiné voz. Maíra Macêdo cavaquinho e manola. Juliano Holanda baixo.

Meu Jesus.

Santo Guerreiro.
São Jorge, 23 de abril.

Rainha do Céu.
Maria, mês de maio.



São João, São Pedro
Mandou me chamar
O chão queima
Com fogo da fogueira
É madeira por cima de madeira
Quando a noite pede pra clarear

O tempo passou, só brasa ficou
O fogo apagou, era de apagar
Só brasa ficou, o tempo passou
A vida mudou, sempre vai mudar

São João, São Pedro...
Dia 24 de São João
Dia 29 vamos comemorar
O santo que pode a chuva trazer
Mas, que também pode depois levar

São João, São Pedro...
Todo dia
Queima o chão
Olhei pro céu
E vi S. João com Santa Isabel

música e letra Tiné arranjo de cordas Juliano 
Holanda e Caçapa arranjo de percussão  
Missionário José, Rudá Rocha e Bruno Vinesof.

Tiné voz. Alessandra Leão, Maíra Macêdo 
e Moema Macêdo vocal. Juliano Holanda 
baixo Rudá Rocha zabumba. Bruno Vinesof  
caixa, mineiro e triângulo. 
Participação especial Caçapa viola.

Se é pra me benzer, me benzo, me belisco,
olhe que eu tento mas minha voz não pára 

Santa Clara, São Francisco

Santa Clara me dá um clarão
São Francisco norteia a visão

Santa Clara nos dá tua luz
São Francisco é quem nos conduz

Santa Clara nos dá tua imagem
São Francisco espia a paisagem

Santa Clara nos dá confiança
São Francisco renova a esperança

Santa Clara te dou minha fé
São Francisco eu andei a pé

Santa Clara nos mostra o caminho
São Francisco é nosso padrinho

música Nilton Jr. letra Nilton Jr. e 
Alessandra Leão. arranjo vocal Alessandra 
Leão, Juliano Holanda, Silvério Pessoa 
e Missionário José. arranjo de percussão 
Missionário José e Rudá Rocha.

Alessandra Leão voz e vocais. Rudá Rocha 
zabumba, reco-reco e lata. Bruno Vinezof 
maracas.  
Convidado Silvério Pessoa voz e vocais.

Minha Senhora Santana que 
embalou Jesus Cristo hoje 
sou eu quem te chama para 
proteger meu filho

Hoje sou eu quem te chama 
para proteger meu filho

Hoje eu carrego o rosário Peço 
a minha Santana que me dê fé 
e alegria saúde e confiança

Que me dê fé e alegria saúde 
e confiança

música e letra Alessandra Leão. 
arranjo de cordas Juliano Holanda, 
Maíra Macêdo e Moema Macêdo. 
arranjo de percussão Missionário José, 
Rudá Rocha e Bruno Vinezof.

Alessandra Leão voz. Juliano 
Holanda baixo. Maíra Macêdo vocal 

e cavaquinho. Moema Macêdo vocal 
e bandolim. Tiné vocal. Rudá Rocha 
zabumba. Bruno Vinezof caixa e

mineiro.
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São Cosme e São Damião
Partiram com devoção
Aos meus filhos irmãos
Oh, Santo menino
Nos daí proteção

Duas metades se uniram
Para juntos homenagear
O Cristo em nome da fé
Partiram para o suplício
Bem vindas as crianças
Recebam as iguarias

São Cosme e São Damião
Partiram com devoção
Aos meus filhos irmãos
Oh, Santo menino
Nos daí proteção

Dia 26 se banham
De rosa e de azul
São Cosme e São Damião
Caminho que nos conduz
Benditas crianças
Recebam as iguarias

música e letra Maíra Macêdo e 
Moema Macêdo. arranjo de cordas 
Juliano Holanda, Maíra Macêdo e 
Moema Macêdo.

Moema Macêdo voz e bandolim.
Maíra Macêdo voz e cavaquinho.
Alessandra Leão vocal.
Juliano Holanda baixo.

  

São Benedito Negreiro 
Santo da pele escura
Contemplo a tua estatura
No universo santeiro
Vejo uma lua de candeeiro
Iluminando o dia

Pra sempre haver alegria
Quem quiser fazer bonito
Dê viva a São Benedito
Protetor dessa Folia

Dê viva a São Benedito
Protetor dessa Folia
Odiolé, ora viva ê

São Benedito era cozinheiro
Humilde e sem regalia
Era  senhor e servia
Negrinho do pastoreiro
Deus fez dele milagreiro
Curador da negraria

Por isso é que hoje em dia
Quem quiser fazer bonito
Dê viva a São Benedito
Protetor dessa Folia
Dê viva a São Benedito
Protetor dessa Folia
Odiolé, ora viva ê

São Benedito já era santo
Quando na terra vagava
Curava o povo que passava
Com um simples toque no 
seu manto

Por isso mesmo é que eu canto
Pra minha cabocaria

Se quiser ter poesia
Quem quiser fazer bonito
Dê viva a São Benedito
Protetor dessa Folia

Dê viva a São Benedito
Protetor dessa Folia
Odiolé, ora viva ê
 

música e letra Nilton Jr. arranjo 
de cordas Juliano Holanda, Maíra 
Macêdo e Moema Macêdo. arranjo 
de percussão Missionário José, Rudá 
Rocha e Bruno Vinezof. 

Alessandra Leão vocal.
Juliano Holanda baixo.
Maíra Macêdo cavaquinho.
Moema Macêdo bandolim.
Tiné vocal.
Rudá Rocha zabumba.
Bruno Vinezof caixa.

Participação epecial Nilton Jr. voz.

Duas Metades.
São Cosme e São Damião,

27 de setembro.

Folia de São Benedito.
São Benedito,
5 de outubro.



 
Todos santos já foram venerados. Passou tempo demais porém eu lembro sua data. 
Primeiro de novembro. É na véspera do dia de finados muitos deles estão quase olvidados. 
Caiu muita a antiga devoção, eu sou firme na minha opinião, sou adepto de alguns com 
resultado. Quero todos os santos do meu lado pois não posso viver sem proteção.

Só a fé pode os montes remover. Oração e promessa calam prantos. Se é possível chamar 
todos os santos, dia um de novembro eu vou fazer sem pedir nem dinheiro e nem poder. 
Quero apenas poder ganhar meu pão com suor da garganta, rosto e mão. Cantar muito e 
dizer muito obrigado. Quero todos os santos do meu lado pois não posso viver sem proteção.

Em S. Pedro confio e acredito. S. Cristóvão me guia nas estradas. Quando as coisas 
são muito complicadas eu costumo chamar Santo Expedito. São José tem um nome 
tão bonito que meu pai conduziu na certidão. E o martírio de S. Sebastião com o meu 
não é nunca comparado. Quero todos os santos do meu lado pois não posso viver sem 
proteção.

Para não rezar tanto todo dia apelando a um santo diferente, tenho todos os santos sob a 
mente. Na visão me valeu Santa Luzia. Como posso esquecer Santa Maria? Se S. Jorge me 
livra do dragão, Santo Antônio é romance e união e é  por isso que sempre estou casado. 
Quero todos os santos do meu lado pois não posso viver sem proteção.

S. Francisco ensinou-me a humildade. De S. Paulo é o arrependimento. Contra as cobras 
me valho de S. Bento. Santa Clara é a própria caridade. S. Miguel na balança da verdade. 
Santo Estêvão é a resignação. Danço muito na época de S. João mas dançar pro S. João 
não é pecado. Quero todos os santos do meu lado pois não posso viver sem proteção

Entre os ramos chamei S. Severino. Para mim Santa Isabel é soberana. Mês de julho 
festejo Santa Ana. Sou discípulo de S. Tomás de Aquino. Assim lembro do tempo de 
menino que os santos da minha adoração eram eles: S. Cosme e Damião e eu ganhava 
confeitos no mercado. Quero todos os santos do meu lado pois não posso viver sem 
proteção.
 
música e letra Ivanildo Vila Nova.

Participação especial Ivanildo Vila Nova voz e viola de 10 cordas.

Santa Bárbara subiu ao céu
Santa Bárbara subiu ao céu
Em seu raio de luz

No céu relampeou
O céu relampeou
Viu o menino Jesus

Ah, Santa Bárbara
Me ensina a rezar
Cristo vai na frente
E Deus a nos guiar

música e letra Alessandra Leão.
arranjo de cordas Juliano Holanda, Maíra 
Macêdo e Moema Macêdo.  arranjo de 
percussão Missionário José, Rudá Rocha 
e Bruno Vinezof. 

Alessandra Leão voz. Juliano Holanda 
baixo. Maíra Macêdo cavaquinho.
Moema Macêdo bandolim. Rudá Rocha 
zabumba e lata. Bruno Vinezof mineiro, 
agogô e bambuê.

Todos os Santos.
1 de novembro.

Relampeou.
Santa Bárbara
4 de dezembro.



Pra tua casa, eu levo flores
No teu céu, inspiro o ar
Oh, Senhora Conceição
Minha Santa no altar

música e letra Alessandra Leão.
arranjo de voz Alessandra Leão
e Missionário José.
 
Alessandra Leão vozes.

Nasce em Belém, numa estrebaria pobre, um menino que se 
cobre com panos de algodão. Como um clarão, surge, nos céus do 
oriente, uma estrela diferente pra mostrar a direção para os três 
reis que virão dar presente, entoar hino louvando o rei pequenino, 
ajoelhados no chão.

Na manjedoura sem conforto e sem defesa, sem fartura e sem 
riqueza, sem medo e sem valentia. Por companhia animais 
ruminadores, um carpinteiro, uns pastores e a sua mãe que 
dormia quando o dia amanhecia. A brisa leve soprava sempre que 
o galo cantava o rei menino sorria.

A todo instante que uma mulher dá a luz, vê-se a feição de 
Jesus numa criança inocente. Como a semente, já tem a árvore 
guardada, toda criança é sagrada. Não pode ser diferente é natal 
diariamente pois a vida não se cansa e onde nasce uma criança, 
nasce Jesus novamente.

música e letra Siba. arranjo de cordas Juliano Holanda, 
Maíra Macêdo e Moema Macêdo. arranjo de percussão 
Missionário José, Rudá Rocha e Bruno Vinezof.
 
Alessandra Leão voz. Maíra Macêdo cavaquinho. 
Moema Macêdo bandolim. Rudá Rocha zabumba
e maracas. Bruno Vinezof caixa e bambuê.
Convidado especial Missionário José baixo.

Casa das Flores.
N.Sª da Conceição,
8 de dezembro.

Rei Pequenino.
Jesus, 25 de dezembro.
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