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ApresentaçãoLOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE FOLIAS DE REIS NO TERRITÓRIO DE 
PRESIDENTE OLEGÁRIO (CICLO NATALINO DE 2010)

É com grande satisfação que trazemos a público 
a Folia de Reis em Presidente Olegário. Localizado na 
confluência do Sudeste com o Centro-Oeste Brasi-
leiro, esse município de grande território e poderosa 
produção agrícola viu desabrochar a manifestação de 
modo apoteótico − tanto no impressionante número de 
grupos quanto na dimensão dos festejos. Já centenária 
na localidade, a festa se constrói a partir da narrativa do 
nascimento de Jesus e da visita dos três reis magos. A 
Folia revela-se uma exuberante expressão de hospi-
talidade ao criar uma rede de visitação que abrange 
todo o território olegariense. A ideia de pesquisar e 
documentar o vasto movimento da Folia de Reis em 
Presidente Olegário surgiu do Conselho Municipal de 
Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural. Poste-
riormente, a Estilo Nacional, que já atuava no município 
desde 2007, tomou a iniciativa de elaborar um projeto 
que foi enviado à Lei Rouanet do Ministério da Cultura 
e, depois de aprovado, captou recursos através do 
patrocínio da Eletrobras. O projeto inclui a produção 
de um dossiê de registro, um vídeo, um catálogo e um 
site. Para a elaboração dos produtos, organizamos uma 
equipe sob a coordenação dos arquitetos Eduardo Alvim 
e Marílis Mendes, em que trabalharam os historiadores 
Flávia Klausing e Bruno Rangel, a estudante de História 
Júlia Faria, o antropólogo Marcos Martins, a arquiteta 
Priscila Mourão e a equipe audiovisual, formada por 
Eduardo Costa, Leonardo Horta e Flávia Cunha. A fim de 
descobrir a melhor maneira de conhecer e fornecer um 
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registro verídico e verificável dessa manifestação, num 
primeiro momento, realizamos um vasto levantamento 
bibliográfico sobre o tema, de modo a formar uma base 
de conhecimento que facilitasse a troca de informações 
com os foliões. Devidamente munidos dessas infor-
mações, decidimos fazer o registro em duas etapas 
complementares: a primeira seria de reconhecimento 
de campo e mapeamento dos grupos existentes, e 
a segunda, de acompanhamento de algumas das 
Folias em seu giro completo. A fase seguinte, com os 
materiais coletados, deu-se com a produção do dossiê 

de registro, acompanhada pela elaboração deste 
catálogo, do site e que serviram de norteadores da 
produção do vídeo. Este material não pretende esgotar 
essa manifestação, já que, como bem dizem aqueles 
que participam dos grupos, a cada ano, é uma nova 
Folia a se aprender. Nestas páginas almejamos trazer 
ao leitor uma breve descrição dos elementos principais 
dessa celebração. Os detalhes, as cores, os saberes, as 
tradições, enfim, que transmitem um pouco da riqueza 
da Folia de Reis em Presidente Olegário.

Breve histórico da 
Folia de reis
A devoção aos santos reis se desenvolveu em 
torno de um breve relato contido na Bíblia, em que 
o evangelista Mateus conta a saga de enigmáticos 
personagens que vieram do Oriente até Jerusalém vi-
sitar Jesus, ainda recém-nascido. Nesse texto mítico, 
porém, não aparecem seus nomes, sua quantidade 
ou descrição física, sendo estes elementos construí-
dos ao longo do tempo, através de relatos orais e da 
propagação de textos apócrifos. Considerados os pri-
meiros a revelar a divindade de Cristo para o mundo, 
a devoção aos santos reis existe desde o cristianismo 
primitivo, mas se tornou oficial no século IV, quando 
foi determinado o dia 25 de dezembro como data sim-
bólica para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, 
e o dia 6 de janeiro para celebrar a visita dos três reis 
magos. Diversas imagens, pinturas e mosaicos retra-
tam esses misteriosos personagens, mas foram os 
presépios que popularizaram a cena da visitação dos 
reis magos, a princípio na Europa Medieval, e depois 
ao redor do mundo. Foi também no medievo ibérico 
que as festividades da Natividade, conhecidas como 
Janereira ou Reisado, tiveram início. Na ocasião, um 
grupo formado por músicos, cantores e dançadores 
ia de porta em porta anunciar a Chegada do Messias, 
homenagear os Três Reis Magos e fazer louvações 
aos donos da casa, que, em troca, ofereciam alimen-
tos e dinheiro. No Brasil, desde o início da coloniza-
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ção, a devoção aos Santos Reis Magos está presente, 
como indica a construção do Forte dos Reis Magos, 
em Natal, em 1598. Desde o século XVI, a Folia, como 
a música e os autos teatrais, foi usada pelos jesuítas 
para a catequese dos índios e, com a consolidação da 
colonização, esses rituais disseminaram-se por todo o 
país. Hoje em dia, a festividade está presente em Mi-
nas Gerais, Goiás, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo e Nordeste. A forma da manifestação e 
os seus personagens variam dependendo da região 
em que esta festa é realizada, porém, de modo geral, 
os grupos acompanham uma bandeira, estandarte 
da Folia, seguida por um conjunto de músicos que 
narram, por intermédio de cantos, a história do nasci-
mento de Jesus.

Presidente Olegário e a Folia de reis
A região Noroeste de 
Minas Gerais, em confluência com 
o Alto Paranaíba, da qual o mu-
nicípio de Presidente Olegário faz 
parte, teve sua colonização ligada 
às expedições, que, em busca de 
ouro, adentraram a caminho de 
Goiás. As terras então conhecidas 
como Sertão da Farinha Podre 
eram também pontos de abaste-
cimento da população que por ali 
passava. A vocação rural dessa 
região se consolidou durante o 
século XIX e, foi nesse contexto 
predominantemente agrário, que 
as Folias de reis se desenvol-
veram. Em Presidente Olegário, 
detentor de grande território de 
lavouras e plantações, a celebra-
ção dos Reis Magos cumpre um 
importante papel socializador. Por 
ser um município muito extenso, 
à medida que a prática da Folia ia 
se disseminando, os pedidos de 
visita aumentavam, e os pioneiros 
já não conseguiam mais aten-
der os devotos. Foi assim que 
novos grupos se ergueram nas 
comunidades espalhadas em seu 
território, para suprir as demandas 
locais. Uma característica marcan-

te na formação de muitas Folias 
é seu aspecto familiar, uma vez 
que, anteriormente, a maioria dos 
grupos era formada a partir da 
junção de certa família. Percebe-
mos também que existem figuras-
chave na região que se revezam 
entre diversos grupos, auxiliando 
ou comandando no processo de 
“levantamento” das Folias. Não 
obstante toda a movimentação em 
torno da Folia de reis em Presi-
dente Olegário, essa manifestação 
sofreu também diversos períodos 
de interdição. O êxodo rural, por 
exemplo, foi um forte obstáculo ao 
desenvolvimento da festividade, 
mas que foi contornado com certa 
urbanização da prática, sendo 
que hoje existe um grupo que gira 
somente na cidade. A manifesta-
ção conta com a colaboração da 
Igreja Católica, do poder municipal 
e também com a institucionali-
zação do Encontro de Folias da 
cidade, que é transmitido por uma 
rádio regional. Através desses 
incentivos, a devoção aos santos 
reis permanece viva no município 
que tem, atualmente, trinta e um 
grupos que se revezam na manu-
tenção dessa tradição.
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Os grupos e seus 
agentes
A Folia de Reis põe em cena uma série de 
agentes que tanto são responsáveis pelo desempenho 
ritual quanto pela logística que permite que a festa 
aconteça. Para tanto, são acionadas pessoas das mais 
diferentes proveniências, profissões e extratos sociais 
que oferecem suas mãos e seus dons na confecção 
de trajes, na preparação de alimentos e no transporte 
dos foliões. Nesse sentido, entram os anfitriões, que 
disponibilizam suas casas em troca da proteção e 
benção dos santos reis. Existe o anfitrião da saída, 
do giro e o festeiro, responsável pela produção da 
festa de arremate, que é coroado rei no fechamento 
do ciclo da Folia. Sem eles não haveria a Folia e, por 
meio de seu trabalho de bastidor, que começa com a 
arrecadação de donativos, é que a força comunitária 
e a expressão material da devoção ganham corpo e 
sentido. O Capitão de Folia é a autoridade maior do 

Terno de Reis. Suas funções incluem tanto administrar 
o grupo, determinando o giro, organizando os dona-
tivos e planejando a festa, quanto orientar o desem-
penho dos ritos. Em alguns grupos, há o cargo de 
gerente que se ocupa das questões administrativas, 
deixando ao capitão a exclusiva guia religiosa. Além 
disso, o Capitão é quem puxa o canto e a ele seguem 
as vozes, que atingem o número de seis e progridem 
numa escala que vai do mais grave ao mais agudo. Os 
músicos são a alma da festa e, nas Folias começam 
pelos pandeiros, passando às caixas e chegando às 
cordas e à sanfona. Por fim, existe o bandeireiro, aqui 
chamado de alferes, que é o encarregado de portar a 
bandeira e de conduzi-la à frente do grupo; e o esmo-
leiro ou secretário incumbido de recolher e guardar as 
doações tanto em dinheiro como em espécie.
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A saída
A saída da Folia é o ato que inaugura a festi-
vidade e costuma ocorrer no mesmo local em que o 
grupo terminou o ciclo anterior − no espaço da última 
festa de arremate. Para a produção do projeto, no dia 
25 de dezembro acompanhamos a saída da Folia do 
Tomazinho e Tiririca, que partia da fazenda do Wan-
derley. Lá chegando, fomos assistindo ao movimento 
de preparação do almoço e a chegada dos foliões que 
iam, por seu turno, afinando os instrumentos. A cozi-
nha prosseguia sua tarefa, enchendo grandes panelas 
com um cardápio que pouco variaria de casa pra 
casa: arroz, carnes, tutu, farofa, mandioca, pelotas, 
macarrão e salada de repolho e tomate. Fogões a le-
nha e a gás se revezavam nesse banquete. A bandeira 
na sala, montada num altar, havia chegado enrolada 
com um ramo de flores amarrado na ponta. A base 

do altar era uma gruta de papel laminado e repicado, 
cujo efeito brilhante demonstrava a resplandecência 
da cena do presépio que nele se instalava. Os fogos 
estouravam a cada momento e, quando começou a 
saída, acendeu-se a vela do altar. É chegada a hora 
da benção dos foliões e, antes dela, cada um beija a 
bandeira e passa sob ela com seu instrumento mu-
sical. São cantados todos os versos na saída, que os 
foliões nomeiam de “versos do nascimento”, pois se 
referem à natividade de Jesus. No meio da apresen-
tação, todos se curvam e o alferes passa a bandeira 
sobre todos, descrevendo um círculo no ar. Reza-se 
o terço, são enumerados os cinco mistérios, além do 
pai-nosso, da ave-maria e da salve-rainha. Depois da 
purificação, o compartilhamento da mesa, café, boca 
de pito e despedida.
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O giro
O giro é o trajeto pré-definido que as Folias percor-
rem em busca de esmolas para a saudação dos santos 
reis, visitando, para tanto, diversos fiéis ao longo do 
caminho. No dia 25 de dezembro, acompanhamos parte 
do giro da Folia do Tiririca e Tomazinho. Assim, depois 
do ritual da Saída, embrenhamos-nos em um curral 
para não encontrar com a outra Folia que chegava e nos 
dirigimos, a pé, à casa de José Porrete e sua esposa 
Aparecida. Depois seguimos para a Fazenda Três Barras 
de Constantino ou Tinho Moreira. O ritmo é agitado, e o 
grupo visitaria mais duas casas; na última, guardariam 
os instrumentos e jantariam. O giro do dia seguinte 
começaria a partir da casa de pouso dos instrumentos. 
No outro dia, 26 de dezembro, seguimos para a Folia 
do Capim Branco do Capitão Henrique Godinho, onde 
quase todos provêm da mesma família. Os foliões, 
de camisa azul-clara conjugada com toalhas brancas 
bordadas de motivos natalinos, tocavam em ritmo 
diferente. Após uma rápida reza, os músicos fazem uma 
apresentação de forró, demonstrando como o secular e 
o religioso se contaminam durante a festa. A presença 
do altar não é fundamental para a visita da Folia, mas, 
na casa do almoço, ela é obrigatória. Nesse dia, depois 
da refeição, assistimos à despedida, que, conforme nos 
foi descrita, servia para pagar a dívida do almoço. Em 
27 de dezembro foi a vez de visitarmos a Folia Vicentina. 
Além de ser uma Folia urbana, é uma das poucas que 
professam uma devoção além dos Santos Reis. Devotos 
de São Vicente de Paula, o grupo visitou, enquanto 
estivemos presentes, casas simples da cidade. Os ritos 
da Folia aqui são a chegada, uma parada para a música 
popular com direito a dança, e depois do agradecimento, 

a despedida. Nessa Folia, a esmola é uma das partes 
mais importantes, já que não serve apenas para fazer a 
festa do arremate, como também o excedente dela vai 
para os carentes assistidos pela Associação São Vicente 
de Paulo. Prosseguindo em nossas visitas, no dia 28 de 
dezembro fomos ao Assentamento Santo Antônio ver 
a Folia de Campos. Esperávamos encontrar um estado 
de pobreza e precariedade, mas o que vimos foram 
casas bem arrumadas em pequenas propriedades de 
policultura, cujo carro chefe é a produção de leite. A 
Reforma Agrária deu os nomes de diversas localida-
des nessa região: Campos, Vitrine, Paçoca, Ajudante. 
Cada uma com sua Folia, exceto Vitrine, cujo grupo 
se extinguiu. A estrada, contudo, estava em péssimas 
condições naquela época de chuvas torrenciais e, nesse 
dia, os carros atolaram duas vezes. Os produtores locais 
também perderam parte de sua produção por causa 
das intempéries. Foi a Folia que mais caminhou, na 
medida em que nessa localidade as casas eram mais 
afastadas umas das outras, por se tratar da zona rural. 
O próximo terno na nossa lista era a Folia da Galena, 
que, singularmente, tem três capitães que se revezam 
nos cantos. Encontramos a Folia em uma casa em que 
dois homens ajoelhados conduziram uma reza diante da 
bandeira, enquanto os demais permaneceram sentados 
respondendo às invocações que os ajoelhados faziam. 
Não houve canto em sinal de luto pela dona da casa, 
que havia perdido seu esposo recentemente. Em 30 de 
dezembro fomos para a Vargem Grande, um aglomera-
do com casas em torno de uma igreja e um cemitério. 
Encontramos os foliões no fim do percurso do dia, pois 
já caminhavam com a Folia desde as 6 horas da manhã. 
Era a Folia que tocava e cantava no ritmo mais lento que 
havíamos encontrado − cada verso saía quase como 
um lamento. O capitão da Folia chama-se Gervásio, e 
era o único grupo em que o sanfoneiro também cantava. 
Repete-se aí o sinal milagroso da Folia e sua qualidade 
de transformar tudo que é tocado pela bandeira.
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A entrega
A entrega é o rito que encerra as ativida-
des do Giro das Folias e, desse modo, coroa o ciclo 
natalino. Ela é a forma ritualizada para a transmissão 
aos festeiros das esmolas recebidas. Os relatos sobre 
a Entrega descrevem-na como uma repetição da 
saída, em que a bandeira abençoa todos os presentes, 
são feitas as reverências, coloca-se o estandarte no 
altar, reza-se o terço e são cantados todos os versos 
do nascimento de Cristo. Com relação à esmola, o 

giro deve terminar com a doação das contribuições 
para o festeiro que fará a festa do arremate, repe-
tindo o gesto mítico dos reis magos que trouxeram 
de sua jornada prendas ao Cristo. Assim, a entrega 
fala da preciosidade das dádivas, que não podem ser 
simplesmente entregues, mas devem ser abençoados 
e agradecidos, como símbolos de estima, de coopera-
ção e de participação.
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A festa 
de arremate
A festa de arremate que acompanhamos ocor-
reu no dia 31 de dezembro com a Folia do Jacaré da 
Prata. Chegamos à sede de uma fazenda, em que os 
proprietários tinham se oferecido como Reis. A casa 
ficava num descampado cercada de currais, com um 
amplo salão onde foi erguido o altar que permanecia 
fechado por fitas até a chegada da Folia. Muita gente 
veio de fora para essa festa. O clima de descontração 
e a oportunidade de usufruir de entretenimento, co-
nhecer pessoas, participar de uma cerimônia religiosa 
e de uma mesa farta induzem todos os presentes 
a um estado de transbordamento. Quando a Folia 
chega, entra triunfalmente com a bandeira e, pedindo 
licença aos donos da casa, corta a fita e entram na 
sala reservada ao presépio que pisca com todas as 
luzes de Natal. Lá cantando os versos tradicionais, de-
positam a bandeira e descansam seus instrumentos. 
É o sinal para que o almoço seja servido. Toda a festa, 
em ordem, coloca-se em fila e vai tendo seus pratos 
servidos com grandes porções de tudo que havia sido 
preparado. Após o almoço, os foliões fazem um terço 
cantado, os reis festeiros do próximo ano são coro-
ados e assim recebem as incumbências da próxima 
festa de arremate. A Folia, após esses ritos, passa a 
divertir os convidados com coreografias e danças do 
estilo da catira.

1918



A bandeira
As bandeiras são símbolos materiais de per-
tencimento coletivo: elas comunicam sobre aqueles 
que as carregam. Elas têm o poder de resumir em si 
o panorama da Folia, de mostrar numa imagem aquilo 
que é fragmentário e disperso por toda a festa. As 
bandeiras que encontramos em Presidente Olegário 
eram uniformemente estilizadas. Todas consistiam 
de tecido, na maioria pintadas à mão, mas algumas 
vezes estampadas, retratando a cena da visitação dos 
reis magos: a Sagrada Família com Jesus à manje-
doura, os reis em fila com seus presentes e, algu-
mas vezes, anjos que pairam sobre uma paisagem 
campestre. A maior parte das bandeiras é produzida 
localmente, às vezes por artistas, outras vezes por 
pessoas com algum dom de pintura, sem que este 

seja seu ofício. Como elas têm um forte componente 
ancestral, são passadas por várias gerações antes de 
serem trocadas.
A bandeira sempre vai à frente das Folias, levada 
pelo bandeireiro ou alferes. Chegando às casas ela é 
colocada às portas antes que a Folia entre. Ao entrar, 
os foliões a beijam e passam por debaixo dela, que, 
em seguida, é oferecida aos donos da casa. Estes, 
recebendo-a, também a beijam e a levam a todos os 
cômodos, com atenção especial aos quartos, onde 
é colocada sobre as camas. De volta à sala, ela é 
colocada junto do presépio, se houver um; na falta 
deste, é posta diante de um altar doméstico. Assim, 
elas percorrem as casas e fazem as vezes de objeto 
de cura e também de conforto e de  acolhimento.
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O presépio
A palavra presépio tem origem no latim praesepe 
que significa manjedoura, local onde, segundo a Bíblia, 
o menino Jesus teria nascido. Os autos teatrais que 
dramatizavam a vida de Cristo, comuns na Idade Média, 
foram os principais responsáveis pela difusão da cena do 
nascimento de Cristo, também chamada de Natividade. 
Mas o presépio conforme conhecemos hoje, esculpido 
com figuras autônomas, começou a ser produzido no 
século XIII para compor cenários nas Igrejas. Ao longo 
dos anos, começaram a se popularizar miniaturas da Na-
tividade e o presépio se incorporou à tradição devocional 
dos fiéis católicos, passando a ter seu lugar assegurado 
nos lares durante as comemorações do Natal. Além dos 
personagens citados na Bíblia, passou a ser comum 
também a incorporação de cenas cotidianas. Tradicional-
mente, o presépio é montado no início do Advento, quatro 
domingos antes do Natal, sendo a figura do Menino 
Jesus colocada na madrugada de 24 de dezembro. É 
desmontado no dia seguinte ao Dia de Reis, 7 de janeiro. 
Na festa da Folia de reis, os presépios constituem um 
ponto central e, geralmente, encontram-se ricamente 
adornados em um local privilegiado do cômodo que irá 
receber os foliões. Na saída e na festa de arremate, ele 
é uma presença obrigatória e, durante o giro das Folias, 
sempre que um grupo se depara com um, é rezado o 
terço e cantada sua saudação. Em Presidente Olegário, 
deparamo-nos com diversos presépios nas casas que 
visitamos, tendo destaque, porém, o conjunto montado 
para a festa de arremate da Folia do Jacaré da Prata: 
adornado com toalhas de renda, bordados, palmeiras, 
flores de papel crepom, tiras de papel laminado e luzes 
pisca-pisca.
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A culinária
A hospitalidade do povo mineiro tem se consolida-
do como uma forte característica na construção do seu 
modo de ser desde o período Colonial e se manifesta, 
de forma marcante, no campo da culinária. Ao acompa-
nhar as celebrações das Folias de Reis em Presidente 
Olegário, observamos a força da cozinha dentro da festa. 
Mesmo nas casas mais pobres, a fartura é garantida. A 
comida preparada é oferecida como uma dádiva, e os 
fiéis creem receber, em troca, a benção dos Santos Reis. 
Voluntários se revezam na fabricação dos pratos que in-
cluem a Pelota de Carne, a Farofa, o pão de queijo, tutu, 
feijão em caldo, feijão tropeiro, frango ensopado com 
açafrão da terra e arroz branco. As comidas são prepara-
das em grandes tachos de cobre ou panelas industriais, 
usando-se, geralmente, fogões e fornos a lenha. Além da 
grande variedade de pratos salgados, há também uma 
extensa produção de doces caseiros: de leite, em calda, 
mousses e uma série de variedades feitas com frutas, e 
a preparação começa semanas antes do início do ciclo 
natalino. Como acompanhamento, café, suco, refrigeran-
te e a tradicional cachaça.
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Os uniformes e 
toalhas
O uniforme tem por função a identificação da 
Folia, assim seu uso revela quem de fato faz parte dos 
ternos, sendo um dos traços característicos do folião. 
Em Presidente Olegário, a indumentária varia conforme 
o grupo e a função, não havendo uma regra quanto ao 
tecido, feitio e cores. Porém, é comum que os grupos 
apresentem uniformes formados por uma camisa ou 
camiseta colorida, usadas geralmente com calça preta 
ou jeans. Nessas camisas, costuma-se imprimir o nome 
do grupo e o nome do patrocinador − quem financiou 
a confecção da camiseta. O grupo pode ser identificado 
também pelo uso da toalha − porção de tecido branco 
bordado com temas religiosos. Mesmo quando não há 
camisa de uniforme, a toalha é o símbolo distintivo. O uso 
de cores fortes no uniforme é constante e se harmoniza 
com a multiplicidade de tons presente durante toda a 
festa − nos enfeites dos instrumentos, na bandeira de 
inúmeras fitas e nos altares. Nas Folias de Presidente 
Olegário, cabe destacar também as vestimentas dos fes-
teiros no dia da festa do arremate: usam coroas e capas 
que remetiam aos três reis magos homenageados nessa 
celebração. Destacam-se também na indumentária dos 
foliões o uso de adereços devocionais, como medalhas 
de santos, e as vestimentas típicas da zona rural, donde 
se incluem os chapéus e as botinas de couro.
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A música
A música é um elemento central da Folia de Reis. 
Em Presidente Olegário, essa manifestação se organiza 
em grupos de instrumentistas e cantores que entoam 
seus cânticos com o intuito de professar sua fé e devo-
ção. Para a elaboração das músicas, eles se inspiram 
no relato bíblico do Evangelho de Mateus e também em 
tradições diversas que foram agregadas a essa texto 
primordial. A tradição oral é o meio por excelência em 
que os elementos da Folia de reis são passados, porém 
essa festividade se utiliza também da escritura como um 
arquivamento estratégico, que evita a fatalidade da perda 
e do esquecimento. É dentro dessa concepção que são 
produzidos os “cadernos de cópia” − manuscritos que 
contêm os versos da Folia e que são passados de gera-
ção a geração. Os capitães dos grupos recitam e recriam 
versos antigos acompanhados por diversos instrumentos: 
violão, viola, caixa, cuíca, triângulo, pandeiro, cavaquinho, 

e sanfonas. Alguns dos instrumentos musicais utilizados 
eram, a princípio, fabricados pelos próprios foliões. Hoje, 
com exceção da caixa e da cuíca, eles são comprados 
ou doados aos grupos, principalmente na ocasião do 
Encontrão. A grande maioria dos foliões não possui 
formação musical, tendo aprendido a arte de tocar os 
instrumentos e cantar através dos parentes próximos, ou 
até “de ouvido”, de maneira autodidata. Isso, entretan-
to, não impede a qualidade musical que a maioria dos 
grupos apresenta. As vozes, que variam de cinco a sete, 
começam com a primeira, que é a do capitão, sendo esta 
a mais grave, e vão subindo cerca de um tom cada, sen-
do a quinta ou sétima a mais aguda, resumida em geral 
por uma vocalização, em que a pessoa não reproduz a 
letra, apenas acompanhando o ritmo. Nota-se que as 
melodias, inicialmente tocadas em forma de um lamento, 
receberam hoje influência da música caipira e do forró.
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