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A partir de estudos realizados no Laboratório de Estudos em Religiões e 

Religiosidades, do Departamento de História e tendo como referencial teórico as 

concepções de campo religioso de Pierre Bordieu, de representação de Roger Chartier 

e os estudos  de Carlos Rodrigues Brandão e Câmara Cascudo a cerca das festas 

religiosas populares e utilizando como outras fontes, toda a documentação oral, escrita 

e imagética disponível, nos propomos a analisar as manifestações populares do 

catolicismo e a manutenção da tradição a partir da companhia de Folia de Reis da 

cidade de Maringá denominada Unidos com Fé,  além de compreender o processo de 

instituição dessa  festa popular. 

Segundo Carlos Rodrigues Brandão, o trabalho religioso de uma Igreja, durante 

séculos detentora quase que exclusiva dos bens de salvação no Brasil, gerou, ele 

próprio, associado a um conjunto de outros fatores sociais, uma variedade grande e 

uma quantidade inimaginável de agentes religiosos populares. Rituais surgem e se 

multiplicam por todo o território nacional.  

 A folia de Reis é um ritual do catolicismo popular que desde muitos anos tornou-

se predominantemente rural e se faz em povoados, sítios ou fazendas, sem a 

necessidade de qualquer tipo de presença de sacerdotes da Igreja. ( Brandão; 1981) 

 Observaremos como a manifestação popular do catolicismo representada pela 

companhia de Folia de Reis se institucionalizou, ou seja, uma festa que tipicamente 

rural, delimita seu campo religioso no meio urbano, em que período isso ocorre e quais 

as transformações operam em seu interior para que permaneçam presentes no meio 

social. Utilizaremos nesta pesquisa como metodologia o trabalho de campo e a história 

oral, utilizando-se de entrevistas com os participantes do evento.   

No que se refere à Folia de Reis, Câmara Cascudo compreende essa 

manifestação popular como originaria de Portugal. Relatando no Dicionário do Folclore 

Brasileiro além de algumas bibliografias a origem dessa festa do catolicismo popular. 
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Reis. Foram festas populares na Europa (Portugal, Espanha, França, Bélgica, 

Alemanha, Itália, etc.) dedicadas aos três Reis Magos em sua visita ao Deus Menino, e 

ainda vivas em vestígio visíveis. Na península Ibérica, os reis continuam vivos e 

comemorados, sendo a época de dar e receber presentes, “os reis”, de forma 

espontânea ou por meio de grupos, com indumentária própria ou não, que visitam os 

amigos ou pessoas conhecidas, na tarde ou noite de 05 de janeiro (véspera de reis) 

cantando e dançando ou apenas cantando versos alusivos a data e solicitando 

alimentos ou dinheiro. Os colonizadores portugueses mantiveram a tradição no Brasil e 

de todo ainda não desapareceu o uso nalgumas regiões. (CASCUDO, 1984, p. 668)  

  

 Para o “homem religioso” a existência de um tempo sagrado é necessária, para 

que este se fortaleça. A Folia de Reis é uma prova dessa repetição, ou seja, o Tempo 

sagrado e forte é o tempo de origem, o instante em que uma realidade foi criada, em 

que ela se manifestou pela primeira vez, plenamente, o homem necessitará de fazer 

parte há esse tempo original. (ELIADE, 2001, p.73) 

 A Folia de Reis representa esse resgate da origem para os praticantes, saindo 

no dia de 25 de dezembro e terminado em janeiro no dia 06. 

 

(...) em relação ao homem religioso (...) conhece intervalos que são “sagrados”, 

que não participam da duração temporal que os procede e  os sucede, que têm uma 

estrutura totalmente diferente e uma outra “origem”, pois se trata de um tempo 

primordial, santificado pelos deuses e suscetível de torna-se presente pela festa.. 

(ELIADE, 2001, p.65)      

  

A Folia de Reis tem sua origem principalmente no meio rural, em que, por conta às 

vezes da necessidade de um corpo de especialistas (padres, bispos, etc.) da Igreja 

Católica que inexistia, não deixaram de praticar seus atos religiosos e homenagear 

seus santos. 

 

(...) Longe das cidades, nas imensas e despovoadas áreas dos sertões do país, 

comunidades de camponeses e pequenas confrarias de grupos rituais cultuam os seus 
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padroeiros e uma pequena multidão de santos de preceito. Sem a necessidade da 

presença de sacerdotes oficias, fazem os seus cultos e, entre os seus especialistas do 

sagrado, distribuem quase todo o trabalho religioso de que nutrem a vida, a fé e os 

sonhos. (BRANDÃO, 1985, p. 134)  

  

 As mudanças constatadas nas folias é destaque nos relatos feitos dos autores. 

Destacando a urbanização e modernidade, interferindo nessas manifestações do 

catolicismo popular. Mas não podemos dizer que é só nas manifestações das Folias de 

reis, que o fator modernidade, tende a influenciar. Grandes obras literárias demonstram 

o destaque da modernidade nas transformações do homem, “este movimento não 

significou homogeneização mas mudanças, ou mesmo o surgimento de novas relações 

internas às sociedades e entre sociedades distintas.” (VELHO, 1995, p.229)         

  Carlos Rodrigues Brandão, em Sacerdotes de Viola, demonstra a descrição de 

uma dessas folias no meio urbano destacando suas principais características. Segundo 

Brandão, os foliões são geralmente, indivíduos saídos da zona rural ou com 

descendência muito próxima a ela, ou seja, filhos, sobrinhos e etc. de moradores do 

campo. Diferentes do campo, em um trajeto menor, visitam mais quintais que no 

campo, e não costumam a ficar muito tempo e cada uma delas, cantando menos, 

orando e já saindo para a próxima, não dormem na casa de ninguém, pois voltam para 

suas casas no fim da noite. O trabalho, na cidade, dos foliões que estão empregados, 

os impede de seguir em jornada o dia todo e todos os dias, saindo  principalmente no 

fim de semana.  

 

Quando um grupo de foliões migra para a periferia das cidades e quando ele 

consegue repetir ali o que fazia na roça de onde veio, alguma coisa se perdeu. Perdeu-

se o espaço social camponês que agora não pode ser mais retraduzido do mesmo 

modo, de maneira que todos juntos, moradores e foliões, sejam como uma 

comunidade, uma gente do lugar e, ao mesmo tempo, de Belém. Perdeu-se a 

disponibilidade de um tempo de jornada, porque agora os atores são empregados e só 

dispõem de pedaços dos seus dias para dedicá-los ao ritual e a Santos Reis. Perdeu-

se, finalmente, a integridade de um sistema agrário, de trocas de dádivas que exige 
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formas de posse e de uso de bens cada vez mais inaceitáveis na cidade. (BRANDÃO, 

1981, p. 51) 

 

 Como a Folia de Reis caracteriza-se principalmente por uma manifestação 

popular tendo sua origem ligada diretamente à sociedade camponesa, a discussão 

determinada pela  sua “sobrevivência” no meio urbano é observada em vários autores 

que discorrem do tema. Mas não se trata de colocar-se que em função da urbanização 

naturalmente essas manifestações populares devam desaparecer, segundo Brandão, 

as transformações ocorridas na cultura não têm o poder de se consumarem por si 

próprias, nem mesmo por formas simples de deslocamentos territoriais. O que 

demonstra relevância não é a conversão do campo para a cidade, mas sim, “a 

passagem de uma ordem de relações e sujeitos sociais, para uma outra e para outros 

sujeitos, ou os mesmos, em novas posições e com novos interesses.”  (BRANDÃO, 

1981, p. 107)  

 Um outro fator exposto pela autora Alba Zaluar, em sua obra Os Homens de 

deus, demonstra que:  

As variações encontradas na atividade religiosa dos agentes nas diversas 

comunidades estudas foram explicadas com relação a diferenças estruturais. Enquanto 

que nas localidades mais tradicionais as irmandades religiosas tinham grande 

importância para a vida social local e as festas de santo por elas organizadas 

constituíam um meio simbólico importante para a transmissão de seu código moral, nas 

localidades em que as relações sociais de produção capitalista já podiam ser notadas 

mais claramente as irmandades religiosas e as festas não tinham mesma importância. 

(ZALUAR, 1983, p. 117) 

 

 Entretanto, para outros autores, um ponto que deve ser observado nas leituras 

praticadas a respeito da Folia de Reis designada pela própria Igreja Católica e seus 

pensadores como “catolicismo popular”1, as influencias desta instituição a respeito 

                                                 
1
 Conceito criado pela intelectualidade católica no período dos anos de 1960, em que se caracteriza pela   

manifestação que permite ao fiel entrar em contato com o transcendente, procurando resolver problemas que o 

afligem em sua vida diária, sendo que este contato se dá no nível das representações, de determinados rituais, que 

valorizam o aspecto sagrado do ser humano.   
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dessa manifestação popular. Para Carlos Rodrigues Brandão, só sobreviveram aos 

olhos da Igreja os cultos populares com canto, dança e drama quando encontravam: “o 

abrigo de uma área de refúgio camponês onde fosse difícil a ação repressora direta e a 

conseqüente obediência forçada as autoridades da Igreja; o interesse de setores 

eclesiásticos em preservar ritos populares que contribuíram para a preservação do 

rebanho de fiéis, ou para o aumento da afluência de romeiros a centros de 

peregrinação cuja freqüência rendesse para Igreja dividendos visíveis em bens e poder; 

o interesse de fiéis das classes dominantes em preservar grandes festejos religiosos, 

para usos sociais e políticos diversos dos cultos coletivos; a possibilidade de 

reprodução do ritual popular, através de seu ocultamento das autoridades da Igreja, 

mesmo nas cidades; a presença de um clero por diversas razões mais tolerantes, para 

com a ‘piedade popular’.”  (BRANDÃO, 1985, p.148) 

 Temos que destacar neste contexto as transformações que ocorreram na Igreja 

Católica no Brasil após o Concílio2 Vaticano II, ou seja, “em dioceses católicas liberais 

ou francamente vanguardistas, verificou-se uma paulatina revalorização da idéia de 

‘popular’, quando aplicada a um modo próprio de realização religiosa comunitária, que 

deixa de ser uma expressão arcaica, desfigurada e profanadoramente concorrente do 

trabalho legítimo da Igreja, e passa a ser uma modalidade que caracteriza, no fim das 

contas, a cultura, a fé e a identidade religiosa do ‘povo brasileiro’.”3    

 Segundo Brandão, a própria Igreja Católica durante séculos detentora dos “bens 

de salvação” no Brasil gerou, ele próprio, junto com um conjunto de outros fatores 

sociais, uma variedade grande e uma quantidade inimaginável de agentes religiosos 

populares. 

 

A mesma Igreja Católica que os cria ao longo da história difícil de trocas de amor e 

ódio entre o religioso oficial e o popular no Brasil, primeiro tolera a concorrência e o 

poder do leigo. Poder que não raro o próprio agente eclesiástico se submete. Mais 

tarde o condena e cria e recria novas formas de controle oficial. Hoje, pelo menos no 

                                                 
2
 Um concílio é uma reunião de autoridades eclesiásticas com o objetivo de discutir e deliberar sobre questões 

pastorais, de doutrina, fé, e costumes. 

 
3
 DAVID, Solange Ramos de Andrade. O Catolicismo Popular Na Revista Eclesiástica Brasileira (1963-1980). Tese 

de Doutorado.Unesp/Assis: 2000. p.28. 
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âmbito dos setores religiosos de vanguarda, busca maneiras de compartir com o laicato 

das classes populares um poder religioso que, pretende, venha um dia ser “do povo”. 

(BRANDÃO, 1985, p. 133-134) 

 

 Em busca de realizar neste projeto um estudo sobre o fenômeno religioso no 

mundo atual é necessário determinarmos alguns pontos referentes ao nosso referencial 

teórico, a partir da História Cultural, pretendemos analisar as maneiras pelas quais 

determinados grupos sociais se organizam para vivenciar suas relações com o sagrado. 

 Buscando em autores como Roger Chartier e em Michel de Certeau, em que 

ambos, atuam em consonância com o sociólogo Pierre Bourdieu, que para José D’ 

Assunção Barros4, “é um autor de grande importância para a conexão entre História 

Cultural e História Política. Chartier e Certeau avançam ainda mais na crítica as 

concepções monolíticas da Cultura, condenando a pretensão de se estabelecer em 

definitivo relações culturais que seriam exclusivas de formas culturais especificas e de 

grupos sociais particulares”. 

 Para Roger Chartier  a elaboração feita das noções de “práticas” e 

“representações” ajudam ao historiador a entender melhor a relação aos usos e 

costumes que caracterizam uma determinada sociedade, no caso de nossa pesquisa a 

Folia de Reis entender como corresponderiam respectivamente aos ‘modos de fazer’ e 

aos ‘modos de ver’. As práticas culturais é o modo como, em uma determinada 

sociedade, os homens se comunicam, comem e bebem, sentam-se e andam, tratam 

seus parentes ou recebem foliões em suas casas, ou seja, os modos de vida; as 

atitudes ou normas de convivência. As representações culturais, tendo nosso objeto de 

pesquisa a Folia de Reis como exemplo, poderia ser observada como as visões de 

como o sagrado se manifesta, como é determinado o tempo para sagrado para essa 

determinada sociedade, ou mesmo a relação dessa peregrinação para os foliões com 

as famílias que são visitadas. Para Chartier, as práticas são produzidas pelas 

representações por meio das quais os indivíduos fornecem o sentido ao mundo que é 

deles.  

                                                 
4
 BARROS, José D’ Assunção. O campo da história: Especialidades e abordagens. Petrópolis: Editora Vozes, 2004,  

p. 76.  
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(...) à noção de “representação coletiva” autoriza a articular, sem dúvida melhor do 

que o conceito de mentalidade, três modalidades da relação com o mundo social: 

primeiro, o trabalho de classificação e de recorte que produz as configurações 

intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente construída pelos 

diferentes grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a 

fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira própria de estar no 

mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma posição; enfim, as formas 

institucionalizadas e objetivadas graças às quais “representantes” (...) marcam de modo 

visível e perpetuado a existência do grupo, da comunidade ou da classe. (CHARTIER, 

2002, P.73) 

 

 Contudo, as noções de “práticas e representações” são úteis, porque através 

delas podemos examinar tanto os objetos culturais produzidos, os sujeitos produtores e 

receptores de cultura, os processos que envolvem a produção e difusão cultural, os 

sistemas que dão suporte a estes processos e sujeitos, e por fim as normas a que se 

conformam as sociedades quando produzem cultura, inclusive através da consolidação 

de seus costumes. 

 Desse modo, a  necessidade em definir melhor a noção de cultura colabora para 

uma melhor compreensão de nossa de pesquisa. Para Denys Cuche, autor que 

trabalha com a noção de cultura, evidencia o “peso das palavras”, ou seja, as palavras 

têm uma história e de certa maneira também, as palavras fazem a história. Não vamos 

nos preocupar em nossa pesquisa em passar por todas as definições que a palavra 

Cultura passou no decorrer dos anos, mas sim, vamos buscar uma definição que nos 

proporcione a trabalhar e entender melhor nosso objeto. 

 As concepções a respeito de cultura da escola de antropologia cultural 

americana, denominada pelos pesquisadores de culturalista, foram alvo de muitas 

críticas. Mas segundo Cuche, desenvolveram análises significativas no conceito de 

cultura, ou seja, “deve-se aos culturalistas o fato de terem evidenciado a relativa 

coerência de todos os sistemas culturais: cada um é uma expressão particular de uma 
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humanidade única, mas tão autêntica quanto todas a suas outra expressões.” (CUCHE, 

2002, p.90) 

 Assim, a cultura é compreendida a partir de um conjunto dinâmico, mais ou 

menos homogêneo. Os elementos que compõem uma cultura não são jamais 

integrados uns aos outros pois provêm de fontes diversas no espaço e no tempo. 

 Segundo Denys Cuche, no que se refere à cultura popular: 

 

(...) As culturas populares revelam-se, na análise, nem inteiramente dependentes, 

nem inteiramente autônomas, nem pura imitação, nem pura criação. Por isso, elas 

apenas confirmam que toda cultura particular é uma reunião de elementos originais e 

de elementos importados, de invenções próprias e de empréstimo. Como qualquer 

cultura, elas não são homogêneas sem ser, por esta razão, incoerentes. As culturas 

populares são, por definição, culturas de grupos sociais subalternos. Elas são 

construídas então em uma situação de dominação. (CUCHE, 2002, p.149) 

 

 Para Cuche, sem esquecer da dominação e usando a influência do pensamento 

de Michel de Certeau , a cultura popular pode ser considerada como um conjunto de 

“maneiras de viver com” esta dominação, uma cultura de pessoas comuns “que se 

fabrica no cotidiano, nas atividades ao mesmo tempo banais e renovadas a cada dia”. 

Para o autor, “a criatividade popular não desapareceu, mas não está necessariamente 

onde a buscamos, nas produções perceptíveis e claramente identificáveis, Ela é 

multiforme e disseminada: Ela foge por mil caminhos.” (CUCHE, 2002, p.150) 

 Desse modo, outro conceito que devemos buscar e definir é o de memória que 

Michael Pollak, destaca que no inicio teve caracterizado como um fenômeno individual, 

algo relativamente intimo, próprio da pessoa, mas a partir do anos 20 do século XIX, já 

havia estudos de que a memória deveria ser entendida também como um fenômeno 

coletivo ou social, ou seja, como um fenômeno construído e submetido a flutuações, 

transformações, mudanças constantes.     

  

(...) memória, tanto individual quanto coletiva, devemos lembrar também que na 

maioria das memórias existem marcos ou pontos relativamente, imutáveis. Todos que já 
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realizaram entrevista de história de vida percebem que no decorrer de uma entrevista 

muito longa, em que a ordem cronológica não esta sendo necessariamente obedecida, 

em que os entrevistados voltam várias vezes aos mesmos acontecimentos, há nessas 

voltas a determinados períodos da vida, ou a certos fatos, algo de invariante.  (...) 

determinado numero de elementos tornam-se realidade, passam a fazer parte da 

própria essência da pessoa, muito embora outros tantos acontecimentos e fatos 

possam se modificarem função dos interlocutores, ou em função do movimento da fala. 

(POLLAK, 1992, p.200-212) 

 

 Estes pontos destacados no texto estabelecendo estas relações com as leituras 

feitas nesse primeiro semestre de pesquisa, podem concluir a importância de mostrar 

conceitos e discursos historiográficos para melhor amparar nossa pesquisa. Em 

segundo lugar, levantamos livros a respeito de nosso objeto de pesquisa ao qual refere-

se a Folia de Reis e como esta manifestação popular do catolicismo ao longo do 

contexto histórico não tem se caracterizado pela maneira estática, mas sim, com 

transformações observadas pelos autores aqui discutidos e ao qual pretendemos alçar 

mais com mas leituras e o estudo de nossa fonte.  
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