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Temos como objetivo, neste texto, pensar a institucionalização das práticas a 

partir dos espaços, os quais a Folia de Reis circula. Sendo que o primeiro entende-se 

como o espaço tradicional, caracterizando o período festivo de 25 de dezembro a 06 de 

janeiro, em que o grupo faz suas peregrinações pelas casas dos devotos de Santo Reis. O 

segundo identifica-se como o espaço institucional, tendo o Festival de Folia de Reis 

como seu representante, este acontece, todo ano, depois das festividades de santo reis, 

em Sarandi-PR geralmente, no último domingo do mês de janeiro.  

A Folia de Reis ou Reisado assim também conhecido por seus devotos, 

caracteriza-se por se uma festividade do “catolicismo popular” 1, próprio da época 

natalina que se filia ao vasto ciclo de folguedos derivados das “Janeiras” e “Reis” 

portugueses. Segundo Câmara Cascudo, os sujeitos que participam de forma espontânea 

ou por meio de grupos, com indumentária própria ou não, visitam os amigos ou pessoas 

conhecidas, na tarde ou noite de 05 de janeiro (véspera de reis), cantando e dançando ou 

apenas declamando versos alusivos a data e solicitando alimentos ou dinheiro. Essa é 

uma tradição que foi mantida pelos colonizadores portugueses no Brasil e, ainda hoje, 

não desapareceu completamente em algumas regiões do país. (CASCUDO, 1984, p. 

668)  

Para poder compreender melhor a forma como estas manifestações populares 

estão organizadas, nos dedicamos à observação e a pesquisa de campo, que foi realizada 

com o Grupo de Folia de Reis Unidos com Fé, da cidade de Maringá-PR. Segundo 

relatos do Sr. Ângelo, um dos integrantes do grupo, que exerce as funções de vice-

presidente e tesoureiro, o grupo teve origem no ano de 1990, sua formação nesse 

período contava com trinta e quatro integrantes, entre eles o Sr. Vitor Pedro Cabral, o 
                                            
* Universidade Estadual de Maringá – Mestrando em História.  
** Orientadora DHI/UEM. 
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 e que valorizam o aspecto sagrado do ser humano.   
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qual batizou o grupo com o nome de Unidos com Fé, aceito pelos demais integrantes. A 

primeira apresentação aconteceu um mês depois do grupo ser fundado (abril/1990),  na 

cidade de Londrina. A formação do grupo teve a participação de foliões que praticavam 

na cidade de Maringá-PR seu ritual e  outros vieram de outras cidades, mas foi com um 

evento cultural realizado em Maringá-Pr que foi possível a fundação do Grupo Unidos 

com Fé.   

Antes do período que compreende ao das 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 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 decisões. Um momento importante 

destaca-se nestes encontros e são os ensaios das canções, que o grupo vai apresentar na 

sua peregrinação e também nos festivais, aos quais vão participar. 

No âmbito do espaço tradicional, a Folia de Reis vivência o retorno a um tempo 

e um ambiente sacralizado, ou seja, a representação da viagem dos três reis magos até o 

menino Jesus, apresentada pela Igreja Católica. O comportamento de um “homo 

religiosus”, assim como expressa Mircea Eliade, é caracterizado pela sua sacralização 

do tempo, do espaço, da natureza e etc. 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 desse mundo se faz necessária a todo instante. Neste sentido é fácil 

compreender que o homem religioso deseje profundamente ser, participar da realidade, 

saturar-se de poder. (ELIADE, 2001). 

O espaço sagrado não é homogêneo para o “homem religioso”, existe uma 

diferença que delimita o sagrado do profano. O espaço sagrado é fundado por esse 

“homem religioso”, ou seja, ele existe onde este homem existe. Assim para a Folia de 

Santo Reis a sua peregrinação de casa em casa levando bênçãos e a mensagem dos 

santos reis e recebendo em troca prendas para sua confraternização delimitam seu 

espaço sagrado na casa de cada morador, que deve promessas ou mesmo solicita a 

presença da folia de reis em sua moradia.  
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Para o Grupo Unidos com Fé, esse ritual se inicia no dia 25 de dezembro quando 

os integrantes se reúnem na Igreja2, ao final da missa começam a cantoria, que celebra o 

nascimento do menino Jesus. O padre abençoa o grupo, que se retira da Igreja para 

começar sua peregrinação e dessa forma iniciar seus rituais. Antes de sair, um dos 

integrantes do grupo segura a bandeira da companhia na porta da Igreja, neste momento 

os fiéis passam por debaixo dela e alguns chegam a beijá-la mantendo dessa forma o 

contato com o sagrado. 

Após deixarem a Igreja é realizada uma reza na saída da peregrinação e depois 

deste momento é que saem em direção às casas, as quais serão visitadas. Chegando à 

frente da casa com todos arrumados (bandeira na frente, mestre e contramestre seguido 

dos outros músicos e de parentes e amigos que compõe a folia) começam a cantoria 

anunciando a chegada da folia, após essa apresentação os integrantes entram na casa a 

convite do dono e a bandeira, símbolo maior da folia, que representa a estrela que guiou 

os três reis magos, tem um devoto responsável por segura-lá, mas a pedido pode ser 

entregue ao dono da casa para receber as graças divinas, as quais a bandeira representa. 

No interior da casa canta-se novamente, pois geralmente a música retrata o período em 

que Jesus nasceu ou mesmo a viagem de Melquior, Baltasar e Gaspar, ou seja, os três 

reis magos assim denominados. 

Após rezarem e pedirem proteção e harmonia para casa, os foliões voltam para o 

quintal e então acontece neste momento o pedido de prendas ou dinheiro para a festa da 

“chegada”, um dos integrantes do grupo anota a doação, que o dono da casa se 

compromete a entregar para os foliões e que deve ser recolhida para festa em outro 

momento. 

Prosseguem assim por vários dias, visitando as casas, que fazem parte do 

itinerário pré-estabelecido pelos foliões, finalizando no dia 06 de janeiro quando é 

comemorado o dia de Santo Reis. Durante os dias de festejo e visitas à casa dos devotos, 

os horários são estabelecidos pela disposição de seus componentes, conforme a 

disponibilidade que conseguem no trabalho, geralmente durante a semana (segunda, 

terça, quarta, quinta e sexta) é feita a peregrinação depois do horário de trabalho e no 

final de semana (sábado e domingo) acontece durante todo o dia.          

                                            
2 O local escolhido geralmente é a Igreja Católica da comunidade do Conjunto Requião, bairro da 
periferia de Maringá/PR. 
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A “chegada” geralmente se faz no primeiro ou segundo sábado, após o dia de 

santo reis, no salão paroquial da Igreja3. Neste momento com o salão todo enfeitado e o 

público esperando para recebê-los, os foliões apareceram na rua em festa, entoando seus 

cânticos bíblicos de boas vindas e de agradecimentos. Dentro do salão finalizam o ritual 

de peregrinação de mais um ano e com a ajuda de voluntários, que estavam preparando 

a refeição, terminam a confraternização, com seus integrantes e toda a comunidade 

devota de Santo Reis. 

 

 
a) Foto tirada em 25/12/2007 por Jorge L. D. Pinto. 

 

                                            
3 Salão da paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada na Vila Morangueira, Maringá-PR . 
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b) Foto tirada em 25/12/2007 por Jorge L. D. Pinto. 

 

Estas duas fotos ajudam a exemplificar o que foi descrito em minhas 

observações, na foto (a) é a ilustração da peregrinação dos foliões logo após a missa, já 

na foto (b) aparece o Grupo Unidos com Fé dentro da casa de um dos devotos, cantando 

e louvando. As trocas simbólicas são vivenciadas nestes dois momentos. 

Ao utilizarmos a fotografia, podemos observar que a algum tempo a história não 

é mais dependente de textos escritos, em que o valor de uma “pesquisa séria se faz com 

textos”. A necessidade por parte dos historiadores em problematizar temas bem pouco 

trabalhados pela historiografia tradicional levou-os a ampliar seu universo de fontes. A 

tradição oral, os diários íntimos, a iconografia e a literatura, apresentam-se como fontes 

históricas de riquíssima informação. Mas esse novo horizonte de fontes fez com que os 

historiadores se deparassem com possibilidades múltiplas de interpretações, as quais 

não estavam acostumados, por isso necessitaram recorrer a antropologia, a sociologia 

entre outros campos de conhecimentos, com o objetivo de compreender melhor as novas 

linguagens por eles utilizadas e assim decodificar sistemas de signos e decifrar vestígios 

sem nunca perder seu referencial histórico e a visão do todo. 

Segundo Ana Maria Mauad (1996), a fotografia é fonte histórica que precisa do 

historiador um novo tipo de crítica, analisando que o testemunho é válido tanto se 
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estiver documentando um fato ou representando um estilo de vida, mesmo assim, são 

necessárias algumas informações:  

 
(...) parafraseando Jacques Le Goff, há que se considerar a fotografia, 
simultaneamente como imagem/documento e como 
imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a fotografia 
como índice, como marca de uma materialidade passada, na qual 
objetos, pessoas, lugares nos informam sobre determinados aspectos 
desse passado - condições de vida, moda, infra-estrutura urbana ou 
rural, condições de trabalho etc. No segundo caso, a fotografia é um 
símbolo, aquilo que, no passado, a sociedade estabeleceu como a 
única imagem a ser perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais 
que todo documento é monumento, se a fotografia informa, ela 
também conforma uma determinada visão de mundo. (MAUAD, 
1996, p. 8)    

 
A fotografia tem na sua produção uma carga cultural que precisa ser analisada 

na perspectiva de quem a produziu, ou seja, ela não esta estática e se condensa em um 

apertar de botão, mas sim, “um documento que nos informa acerca de seu autor, o 

fotógrafo, e da tecnologia por ele utilizada”. (CORREA, p. 55) 

Mas este artigo tem como expectativa utilizar a fotografia de maneira a 

exemplificar nossa observação em pesquisa de campo, não se comprometendo dessa 

forma em uma análise mais profunda dessa fonte. 

Através do relato produzido e da observação do Grupo de Folia de Reis Unidos 

com Fé durante suas celebrações podemos compreender que estes momentos acontecem 

em um espaço tradicional, determinado pelas ações do grupo. A Folia de Reis é assim 

destacada por autores como Carlos Rodrigues Brandão, que define sua origem 

principalmente no meio rural, em que, mesmo pela inexistência de um corpo de 

especialistas4 (padres, bispos, etc.) da Igreja Católica, 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 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).  

                                            
4 Conceito utilizado por Pierre Bourdieu em seu livro: A Economia das trocas Simbólicas. São Paulo: 
Perspectiva, 2004. 
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As mudanças ao longo do tempo constatadas nos rituais das folias são destaque 

nos relatos feitos pelos autores. Uma das evidências dessas transformações aconteceu 

devido a urbanização e a modernidade, que interferiram nessas manifestações do 

catolicismo popular, mas não podemos dizer que é só em manifestações da Folias de 

Reis, que o fator modernidade, tende a influenciar, pois 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). 

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

popular de origem ligada diretamente à sociedade camponesa, suscita a discussão sobre 

a sua “sobrevivência” no meio urbano e isso é observado por vários autores, que 

discorrem sobre o tema. Mas não se trata de compreender que em função da 

urbanização naturalmente essas manifestações populares devam desaparecer, segundo 

Brandão, as transformações ocorridas na cultura não têm o poder de se consumirem 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) 

Vamos relatar e definir neste momento um novo espaço que este grupo se 

mostra presente e a definição que vamos utilizar é a de espaço institucional. Os festivais 

de folia de reis que acontecem em várias cidades do Paraná determinam o espaço 

institucional dos grupos de foliões. Destacaremos aqui o festival que acontece na cidade 

de Sarandi-PR, no qual o grupo Unidos com Fé se apresenta anualmente. 

Apesar de comemorar a Folia de Reis há 27 anos, oficialmente o festival foi 

reconhecido pelo governo do Estado do Paraná no dia 13 de novembro de 2001, quando 

a lei no 13.296 concedeu a cidade de Sarandi o título de Capital Turística e Folclórica 

da Festa de Folia de Reis. O local designado para acontecer este evento geralmente é no 

principal ginásio de esportes da cidade. A data a qual a prefeitura organiza o festival 

geralmente se confirma para o último domingo do mês de janeiro de cada ano.  

O festival conta com grupos ou companhias de folia, como são denominados, de 

todos os lugares do estado e algumas vezes com grupos de outros estados (como São 
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Paulo e Minas Gerais). O tempo necessário para a apresentação de todos os grupos é 

decido pelo número de participantes, mas como a cidade de Sarandi-PR se mostra 

detentora de um dos maiores eventos do Estado, inicia as apresentações no período 

matutino e vai até o anoitecer. 

A apresentação de cada grupo ocorre, dessa forma, dentro do ginásio de esportes 

para o público que ali comparece (devotos, integrantes de outros grupos, comunidade 

local etc.). A organização é toda feita pela prefeitura municipal, que além de escolher o 

corpo de jurados (formado por antigos integrantes de foliões, políticos e pioneiros da 

cidade), tem também a função de apoiar e ajudar os grupos que vão se apresentar. O 

festival tem também a participação de alguns voluntários e estes preparam o almoço 

para as companhias, que vieram de outras cidades. 

Nesse festival cada grupo tem 15 minutos para se apresentar e são avaliados por 

uma comissão julgadora. Todos os participantes recebem certificados e troféus, além 

disso, tem uma premiação em dinheiro, do primeiro ao terceiro colocado que recebe de 

R$ 100,00 a R$ 150,00 reais. 

Cada grupo se apresenta com um número variado de foliões, mas na composição 

não pode faltar a bandeira e os músicos. As músicas demonstram uma seqüência 

parecida com a que os foliões usam em cada casa, ou seja, inicia com falas que remetem 

ao porque de estarem ali, retratam depois trechos do nascimento do menino Jesus e da 

peregrinação dos reis magos e terminam com uma despedida do lugar. Alguns grupos 

trazem consigo a representação de um presépio humano, com o objetivo de fazer uma 

encenação antes da cantoria, com imagens de santos ou da virgem Maria. A presença 

dos palhaços é bem descontraída, pois ao fazerem suas danças e até mesmo brincadeiras 

com as espadas de madeira o público que esta presente joga moedas para os palhaços 

pegarem e brincarem ali,  no meio do ginásio. 

No final do festival após todos terem se apresentado é feita a premiação dos 

grupos vencedores, com certificados a todos os grupos que participaram do evento, 

terminando com todos festejando por mais um festival de folia de reis.       
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c) Foto tirada em 29/01/2006 por Jorge L. D. Pinto. 

 
d) Foto tirado em 29/01/2006 por Jorge L. D. Pinto. 

           
As fotos (c) e (d) apresentam o festival de folia de reis, que acontece na cidade 

de Sarandi-PR. A foto (c) demonstra as brincadeiras dos palhaços com o público, 
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retratando o momento em que um palhaço se encontra agachado para pegar as moedas, 

que são atiradas pelas pessoas que comparecem ao ginásio. Na foto (d) aparece uma 

imagem bem integral da com posição do festival, em que observamos o público 

homenageando o evento, o grupo de folia de reis com seus integrantes e as pessoas que 

aparecem na parte debaixo da foto formam o corpo de jurados. 

Vamos pensar neste momento a instituição em um sentido que compreende 

formulações como normas, valores, linguagens, instrumentos, procedimentos e métodos 

para tratar e fazer as coisas e o eu individual no tipo e na forma, tanto particular como 

geral. As instituições demonstram valides efetiva quando “superficialmente e, só em 

alguns casos, através da coerção e das sanções” (CASTORIADIS, 1986:4) e, mais 

amplamente, por meio da adesão, do apoio, do consenso, da legitimidade e da crença.  

 As práticas instituídas podem ser pensadas a partir do componente funcional, 

para a qual uma determinada manifestação foi criada, suportando um conjunto de 

crenças que legitimam sua razão de ser e seu componente simbólico expresso por meio 

dos rituais a partir dos quais seu elemento funcional garante sua durabilidade. As 

instituições formam um todo coerente e funcionam interligadas com as demais 

instituições existentes na sociedade.  

Segundo Cornelius Castoriadis, o componente funcional é caracterizado por 

entender que a cultura insiste no princípio de que em cada tipo de civilização, cada 

costume, objeto material, idéia e crença preenche uma função vital, tem uma tarefa por 

realizar, representa uma parte indispensável no interior de um todo que funciona. 

Para Castoriadis, a instituição tem um sentido mais amplo e radical, vinculado a 

normas, valores, linguagem, procedimentos e métodos para tratar e fazer as coisas. Um 

agrupamento que deve ser analisado, superficialmente, por meio da coerção e das 

sanções e, mais amplamente, por meio da adesão, do apoio, do consenso, da 

legitimidade e da crença. 

Não podemos dizer, neste momento, que as instituições se limitem apenas na sua 

capacidade funcional e que sejam perfeitamente compreensíveis a partir desse papel. 

Mas a sociedade não se reduz só a isso, nem suas maneiras de encarar seus problemas 

são ditadas  de uma vez por todas por sua “natureza”, pois ela inventa e define para si 

mesma tanto novas maneiras de responder às suas necessidades, como novas 

necessidades. (CASTORIADIS, 1982). 
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De acordo com Castoriadis, “as relações sociais reais” apresentadas em sua 

pesquisa são sempre instituídas, não porque tenham uma vestimenta jurídica, mas 

porque foram estabelecidas como maneiras de fazer universais, simbolizadas e 

sancionadas. 

 
“As instituições não se reduzem ao simbólico, mas elas só podem 
existir no simbólico, são impossíveis fora de um simbólico em 
segundo grau e constituem cada qual sua rede simbólica.” 
(CASTORIADIS, 1982, p. 142) 

 

Podemos entender nesse artigo a institucionalização das práticas a partir dos 

espaços que a Folia de Reis atua ou transita: o espaço tradicional e o espaço 

institucional. Observado nos dois meios, tanto como coerção como em sanções, que 

possibilitam pensar essas práticas como instituídas e com finalidades de manter as 

tradições. No primeiro ambiente o próprio grupo Unidos com Fé, em seu espaço 

tradicional, vivência entre seus integrantes a formalização e a normatização de suas 

práticas, através de adesão, do apoio, do consenso, da legitimidade e da crença. Já o 

segundo ambiente, vivenciado pela presença de um espaço institucional e com a ajuda 

de um órgão público, neste caso a prefeitura municipal de Sarandi-PR, mantém as 

tradições da festa de santo reis e de seus foliões.   

Tenho a concluir que nos dois espaços, tanto no tradicional como no 

institucional, em que a Folia de Reis demonstra-se representada  e preservando suas 

tradições podemos pensar na institucionalização de suas práticas. Caracterizando uma 

busca pela fé de seus participantes em que dividem um momento que para o “homem 

religioso” se define como coletivo.   
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