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 No ano de 1990 um grupo de senhores devotos da Igreja Católica decidem por meio de 

uma reunião na casa do Sr. Vitor Pedro Cabral fundar um grupo de Folia de Reis, no qual o 

próprio dono da casa sugere o nome de Unidos Com Fé, nome apropriado para a intenção 

deste grupo que além de festejar a data de Santos Reis tinham a fé nestes santos fortalecida a 

cada ano. 

O grupo começou com 34 integrantes atuantes e logo começaram a participar de 

festivais e de apresentações culturais. Hoje o grupo conta com 27 integrantes que continuam a 

folia. Essa redução, segundo conta os próprios integrantes da festa, aconteceu por motivos de 

morte ou mesmo porque seguiram para outras localidades e deixaram a companhia. Entre seus 

integrantes as idades são variadas encontrando representantes de várias gerações, juntas no 

mesmo grupo, contendo dessa forma estudantes, trabalhadores e aposentados “até inclusive o 

Padre Israel
1
 ele participou de todos os ensaios nosso e reuniões, até sair a Folia de Reis, de 

dentro da Igreja dele lá
2
, e dali nós continuemo a sair da Igreja”(Gabriel Arcanjo Viana

3
, 

2009,74 anos) 
4
. 

 A festa de Santos Reis é realizada em homenagem aos Três Reis Magos: Melquior, 

Baltazar e Gaspar. Podemos observar em um dos textos da Legenda Áurea: vidas de santos
5
 a 

descrição da chegada dos Reis Magos ao menino Jesus, que fala que cada um deles leva uma 

oferenda: “Depois de terem entrado na humilde morada e encontrado a criança com a mãe, os 

magos ajoelharam-se e cada um ofereceu presentes: ouro, incenso e mirra” (DE VARAZZE, 

2003, p. 154). Melquior, o mais velho, oferece o ouro, símbolo da realeza espiritual do 

Menino Jesus.  Baltazar, o rei negro, oferece a mirra, uma resina aromática, símbolo da 

mortalidade dos homens. Gaspar, o mais jovem, oferece o incenso, símbolo das orações feitas 

com devoção. Na mesma maneira que os Reis Magos visitaram o menino Jesus, todos os anos 

os foliões do grupo Unidos Com Fé começam a visitar as casas no dia 25 de dezembro até o 

primeiro sábado de janeiro. Com relatos dos integrantes e observações de campo vamos 

analisar neste texto a visita feita pelos integrantes na casa dos devotos de Santos Reis. 
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O estudo sobre as festas religiosas populares, especificamente a Folia de Reis 

possibilita, a partir da atividade de observação, analisar a instituição das práticas culturais que 

estão vinculadas a uma festa e compreendidas por um grupo social, podendo encontrar toda 

uma composição ou estrutura social semelhante aos espaços pelos quais circula.  

As festas, podem ser observadas e analisadas por meio das estruturas, dos objetivos e 

ainda por intercâmbios pluridisciplinares, ou seja, olhares de diversas disciplinas. As festas 

podem ser interpretadas a partir de um universo de sentidos, que se distanciam de modelos 

conceituais, mas se aproximam das opiniões simbólicas de uma coletividade. No caso de uma 

festa de tradição cristã, como a Festa de Santos Reis ou como qualquer outra de cunho 

religioso, ela se distancia, em determinados momentos, da rotina de utilização dos espaços 

ditos normais e se aproxima de espaços móveis que ela mesma produz, sem ter a necessidade 

de se fixar e se tornar permanente em locais sacralizados. 

Essa é uma característica que demonstra a mobilidade das festas frente à novas 

realidades, que pela tradição ficariam atreladas às regras fixas, mas distantes dos participantes 

e com a presença em novos espaços consegue manter a tradição e a participação dos sujeitos.  

Segundo Eliade
6
 (2001), as festas religiosas são atos criadores vivenciados por seres 

divinos, no tempo da origem do acontecimento sagrado. O homem religioso necessita 

vivenciar essa representação do real sagrado e sentir todo o poder de participar e relembrar 

esse tempo original, pois assim relembra e reafirma a sacralidade dos modelos. As festas 

religiosas reapresentam o tempo de origem, tornando-o contemporâneo de suas vidas, é o 

eterno presente no acontecimento mítico.  

O acontecimento da festa está presente na memória e na prática dos indivíduos em 

todas as sociedades. Nas Festas, nas Folias, nos Folguedos podem ser observados traços 

reveladores da dinâmica cultural, assim como dos agentes e produtores de cultura, que 

desfrutam e dela participam. Segundo Geertz
7
 (2003), a cultura entende-se como uma rede de 

significados socialmente estabelecidos, e a Companhia de Folia de Reis faz parte destas 

construções de significados. 

É preciso considerar que além das manifestações lúdicas, as festas expressam 

comportamentos, valores e visões de mundo, que não são fixos se renovam constantemente 

em uma determinada sociedade. Para compreender os significados dos festejos, como o da 

Festa de Santos Reis, torna-se necessário conhecer a evolução dos mesmos e identificar suas 

ações e seus agentes (organizadores, integrantes, foliões e devotos). 
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Foto nº 01. Ritual da Folia de Reis na casa do devoto.8 

 

No dia 25 de dezembro, como de costume do grupo de Folia de Reis Unidos com Fé, 

assistem a missa e logo após a benção do padre, o grupo sai da Igreja e vai para a rua 

conversando entre eles, a bandeira sempre na frente e o mestre logo atrás organizando a folia 

e não fazem questão de apenas visitar as casas que pedem para serem visitadas no período de 

peregrinação, se estiver alguém que chame a folia eles entram e fazem seu ritual, se tem 

movimentação na casa batem palma e pedem licença para a folia se o dono aceitar entra canta 

e pedem prendas para a festa e se não aceitar a folia prossegue seu caminho.  

 

(...) inclusive até que cresceu muito isso ai, que nós, quando nós 

começamos, nós só fazíamos aqui o Jardim Alvorada, né, aqui na cidade, só 

Jardim Alvorada uma parte da Morangueirinha, uma parte da Santo Antonio 

né, e a Vila Santa Izabel. Hoje não, hoje já cresceu, hoje nós fazemos, tudo 

essa parte, fazemos o Requião, fazemos o João Paulino, Conjunto João 

Paulino, Ebenezer, Parque Avenida, Hortência, as vezes uma parte do 

Laranjeiras e nós fazia na época a zona rural, nós fazia ali a zona rural, uma 

parte de Floriano e essa parte aqui da venda 200, fazia as vezes uma parte da 

Guaipó, e nós fazia umas quatro, cinco zona rural, só que hoje não da tempo 
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mais, porque hoje aumentou muito aqui na cidade (Sr. Ângelo dos Santos
9
, 

20/11/2008, 66 anos) 

 

Segundo o Sr. Ângelo dos Santos a peregrinação feita na cidade é muito mais intensa 

que no perímetro rural, isso porque as casas na cidade são encostadas promovendo uma maior 

cantoria por parte dos integrantes, enquanto que em um dia de peregrinação no meio rural 

pode se visitar no máximo umas seis casas, dentro da cidade pode visitar de vinte a trinta 

casas. Sem deixar a motivação cair um só minuto, eles visitam as casas que já estão no seu 

roteiro e outras casas que no caminham são convidados a entrar. 

Existe um roteiro organizado
10

 que decide onde e que casa visitar durante a 

peregrinação, mas no roteiro do dia se algum devoto que não esta na lista de visitas, mas pede 

para a Bandeira da Folia de Reis passar em sua casa este devoto é visitado. O grupo não deixa 

de atender aos pedidos, portanto se houver, por exemplo, 15 casas a serem visitadas no dia 

esse número pode subir para 30 casas mostrando como a cada ano aumenta esse numero de 

casas visitadas e prolongando a data da peregrinação que em seu principio terminava no dia 

06 de janeiro e hoje podendo se estender por mais 4 ou 5 dias. 

A folia chega na casa e bate palma, e o palhaço ou o próprio mestre pergunta: “ô de 

casa! Tem gente?”. Se o Dono da casa sair e deixar a folia entrar começa o ritual, os músicos 

se preparam os palhaços do lado da bandeira começam a dançar. A bandeira é dada para o 

dono da casa que a segura e com isso demonstra que receberam os Santos Reis na sua 

moradia. O mestre já puxa a cantoria que segue num verso cantado por ele e numa repetição 

feita pelo resto do grupo. Dizendo a musica os relatos do nascimento, os feitos dos reis 

magos, mensagens de proteção da folia em sua casa, pedem ofertas para o dia de santos reis e 

isso tudo se faz na cantoria de entrada na casa. Depois que terminam de cantar os palhaços 

geralmente é que pede para o dono da casa a oferta que pode ser dada a folia. 

Um dos integrantes do grupo é responsável por anotar no caderninho a família e a 

prenda a qual irão ajudar no dia da festa, pode ser em dinheiro, comida ou o que puder doar, 

não tem nenhum critério para como deve ser a prenda para cada morador visitado. Na semana 

que antecede o dia da festa passa de casa em casa visitada para recolher as prendas que não 

foram doadas no momento.  

Após o morador falar o que deve ser doado, o mestre já puxa: “Vamo agradecer!” E 

dessa maneira a folia se despede dando graças e agradecendo pela visita da bandeira aquela 

família, cantando sempre em versos a despedida e agradecimentos, e partem para as próximas 

casas. De casa em casa o ritual se repete até a chegada do pouso da bandeira. 
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Na casa do pouso é feita também as cantorias e dessa maneira com os versos pedindo 

ao dono da casa a licença para poder deixar a bandeira pousar na casa até a o próximo dia. 

Neste momento a casa que oferece o pouso serve para a bandeira ficar acomodada até poder 

ser retirada e continuar a peregrinação de onde parou, eles não encerram suas atividades, mas 

apenas demonstram uma pausa dela. Após encerrarem as atividades do dia com a bandeira 

bem guardada na casa do folião, o grupo conversa e decide o local exato a percorrer no outro 

dia, além de marcar as horas que a bandeira deve sair e pousar em novo lar. 

Nas casas encontramos devotos de Santo Reis, famílias que já tiveram contato ou na 

zona rural ou mesmo na cidade com a folia, famílias que prometeram e receberam graças dos 

reis magos, moradores que pedem proteção para sua casa durante todo ano. Em algumas casas 

podemos notar relatos do porque queria que a família recebesse a folia. Lugares que 

demonstram casas de foliões que já morreram, mas que a família mantém viva a tradição de 

receber os foliões. Dois casos que nos chamaram a atenção: Primeiro: o relato de uma mulher 

que quando recebeu a folia dizia que não gostava muito da festa, pois lembrava que existia na 

época de mais menina (mulher de 40 a 50 anos) folias em que os integrantes bebiam demais e 

que achava que era só bagunça, e após a morte do marido que gostava muito da folia pediu 

que a folia a visitasse em sua homenagem, e como observou que eles não bebiam bebidas 

alcoólicas era mais aceita por ela e que daquele dia em diante em homenagem ao marido 

queria que o grupo passasse todo o ano. Segundo: Uma senhora (60 a 70 anos) que fez uma 

promessa a Santo Reis e se fosse realizado iria receber todos os anos a folia em sua casa, e sua 

graça tinha acontecido naquele ano (a graça aconteceu devido a uma doença curada). 

Outro aspecto a ser ressaltado é que nas casas o contato entre foliões e devotos, entre 

uma despedida e outra, num cafezinho aqui, um guaraná ali. Nenhuma bebida alcoólica é 

permitida no grupo e quem não obedecer isso é retirado do grupo. Mas um bate papo é sempre 

mantido e convidando para a festa da chegada. Lugares na zona rural já são escolhidos pelos 

donos das casas para dar café da manhã e almoço aos foliões.   

O mestre organiza os movimentos da folia sempre, se entre uma casa e outra precisa 

puxar a orelha do grupo por ter saído antes da cantoria final a bronca já se faz presente com 

todos prestando atenção na fala do mestre e aceitando sem responder a suas orientações. Não 

se admite falta de respeito com o dono da casa em hipótese nenhuma. E assim a folia 

prossegue no seu ritual todos os anos indo a cada casa e trocando graças sagradas por doações 

para festa de santos reis. 
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Analisamos assim a importância das festas religiosas, pois alimentam em seus devotos 

o pertencimento a um grupo social, que demonstra uma identidade comum. Dentro destes 

núcleos notamos a ligação e formulação de práticas e formas de viver em conjunto pois os 

códigos são interpretados no mesmo sentido. 

A formação de um ritual como da Companhia de Folia de Reis acontece através da 

maneira de se pensar e de agir, assim reafirmam e reelaboram os significados e as ações 

pertencentes ao grupo. Essas formulações contribuem para a elaboração de mecanismos que 

possibilitam encontrar e analisar sua identidade. Além disso, são históricos porque estão 

ligados a operações e definidos por funcionamentos (CERTEAU
11

, 1982, p.32). 

Na maioria das casas visitadas os moradores já tiveram contato de alguma maneira 

com a Folia de Santo Reis, ou porque fazem parte de famílias de falecidos foliões, pessoas 

que viveram no espaço rural e tiveram influência dessa cultura em suas vidas ou mesmo 

devotos de Santo Reis que pedem para o grupo passar em suas casas devido a graças 

alcançadas. 

O comportamento de um homo religiosus, assim como expressa Mircea Eliade (2001), 

é caracterizado pela sua sacralização do tempo, do espaço ou mesmo da natureza. Este 

“homem religioso” tem a necessidade de habitar esse espaço e esse tempo sagrado, pois o 

sagrado nada mais é para ele do que o real e a vivência do mundo que se faz necessária a todo 

instante. Neste sentido é fácil compreender que o homem religioso deseje profundamente ser 

participante da realidade, saturar-se desse poder.  

A importância de se estudar a história de uma festa verifica-se pela necessidade de 

uma melhor compreensão dessas manifestações e suas relações com a sociedade em vivemos. 

Formulações como as de táticas, práticas e estratégias demonstram formas de sobrevivência 

dessa instituição. As festas evidenciam pontos de preservação necessários para estes rituais se 

manterem vivos e isso significa atuar conforme o espaço e o tempo em que estão inseridos. 

Os novos espaços produzidos pela Folia de Reis proporcionam novas formas de rituais e 

significações, que foram transformados para sua celebração se manter viva. 

 

Notas 

                                                 
1
 Padre da Arquidiocese de Maringá 

2
 A Igreja a que o Sr. Gabriel Arcanjo Viana refere é a Sagrado Coração de Jesus localizada na Avenida São 

Domingos – Praça Sagrado Coração de Jesus s/n, Vila Morangueira - Maringá/PR. 
3
 Embaixador e fundador do grupo de Folia de Reis Unidos Com Fé de Maringá/PR. 

4
 Entrevista feita em 29/10/2009. 
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5
 DE VARAZZE, Jacopo. Legenda Áurea: vidas de santos. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

6
 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: A essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

7
 GEERTZ, C. La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa Editorial, 2003. 

8
 Foto nº 01. Ritual da Folia de Reis na casa do devoto. Local: Casa de devoto localizada no Bairro Morangueira 

Maringá/PR.. Autor: Jorge Luiz Dias Pinto, 2008. 
9
  Tesoureiro e fundador do grupo de Folia de Reis Unidos com Fé de Maringá/PR. 

10
 A festa de Santo Reis começa a se organizar antes do período que compreende as festas natalinas, o grupo se 

reúne várias vezes nos meses que antecedem a festa. Esses encontros geralmente acontecem na casa de um dos 

integrantes, que sede o espaço para confraternização do grupo e para tomada de algumas decisões de ordem 

econômica (comprar instrumentos, comprar roupas ou mesmo obtenção de recursos para o grupo etc.), além da 

decisão do roteiro a ser seguido nos dias da festividade, entre outras deliberações. Um momento importante que 

se destaca nestes encontros são os ensaios das canções que o grupo vai apresentar na sua peregrinação e também 

nos festivais, aos quais vão participar. 
11

 CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Trad. Maria de Lourdes Menezes. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1982. 

 


