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1 – APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que trazemos a público o Registro da Folia de Reis de Presidente Ole-

gário. É notório que a introdução dos bens imateriais no circuito do patrimônio cultural abriu a possibi-

lidade de inclusão de uma parcela considerável de bens no campo das práticas de preservação. Além 

disso, também convidou outras perspectivas a se ocuparem dessa área, revelando, assim, a complexida-

de de fenômenos que atravessam a construção dos modos como nós, mineiros e brasileiros, percebe-

mo-nos e, sobretudo, como desenhamos nossa forma de estar no mundo e com ele interagir. As cele-

brações são elementos centrais da interface social, e esse registro presta honra a esse imenso complexo 

cultural, que, nesse caso, materializa-se como Folia de Reis.

Presidente Olegário, município no limite das regiões Noroeste e Alto Paranaíba do Estado de 

Minas Gerais, na confluência do Sudeste com o Centro-Oeste Brasileiro, tem uma poderosa produção 

agrícola, e esse ethos agrário favoreceu que a Folia de reis ali desabrochasse de maneira apoteótica - 

tanto no impressionante número de grupos dedicados à prática quanto na dimensão dos festejos, que 

atraem milhares de pessoas. A festa, que se constrói a partir da louvação do nascimento do Salvador e 

da visita dos três reis magos, revela-se uma exuberante manifestação de hospitalidade ao criar uma 

rede de visitação, que abrange todo o território do município e grava de forma singular a interação so-

cial local. A Folia de reis de Presidente Olegário, além de fomentar a singularidade local, configura um 

universo exemplar de uma prática que, após séculos, alcança aqui uma face original.

Este registro, além de reverenciar essa produção cultural, demonstra como ela se insere no cir-

cuito geral das Folias de reis, oferecendo pistas para a compreensão global da celebração em questão. 

A dinâmica desse circuito intrincado repete, na esfera local, a ramificação das crenças de além-mar, ras-

tros medievais desaparecidos da Europa que, uma vez desembarcados aqui, ganharam nova consistên-

cia, revitalizando-se como matriz festiva de um povo ainda por se constituir em Brasil. Portanto, assistir 

à Folia de Reis em Presidente Olegário é atualizar os símbolos que permeiam essa devoção em um pro-

duto que envolve a performance de todos os presentes, enrendados na história da festa. No século de 

sua existência na cidade, a Folia revela ecos de antigas práticas, de troca de visitas e rezas, no quadro 

de uma religiosidade que fez das festas o meio de encenar as posições sociais, de demonstrar que a ca-

pacidade de doação e recepção é desempenhada de maneira estética e confere status aos que delas 

participam. Assim, por meio da Folia de reis, os olegarienses reabilitam anualmente seu ideal de vida 

comunitária e revigoram suas lealdades com o viver junto.
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2 – INTRODUÇÃO

Os bens imateriais fazem parte de um novo conceito de patrimônio que inclui, além de obras 

arquitetônicas e artísticas, as manifestações de natureza intangível que se relacionam à identidade e à 

memória dos grupos sociais. Eles podem ser definidos como as práticas, representações, expressões, co-

nhecimentos e técnicas que as comunidades reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cul-

tural e se caracterizam por seu aspecto dinâmico, já que são constantemente recriados pelos grupos em 

função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história.1

A ideia de pesquisar e documentar o vasto movimento da Folia de Reis no município surgiu do 

Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Presidente Olegário. Um levantamento inici-

al havia sido iniciado pela historiadora Mercês, funcionária pública municipal, mas a ideia tomou corpo 

com a criação de um projeto cultural, proposto pela Estilo Nacional, e enviado à Lei Rouanet do Minis-

tério da Cultura2.

A Estilo Nacional já atuava no município desde 2007, bem como em diversos municípios do es-

tado de Minas Gerais, realizando assessoria na preservação do Patrimônio Cultural. A empresa, funda-

da em 2004, atua nas áreas de ICMS Cultural e na elaboração de projetos de restauro e de conservação 

do patrimônio material e imaterial. Ao se deparar com o grande número de grupos e com a importân-

cia da manifestação no município, a Estilo Nacional formatou o projeto, que foi aprovado e conseguiu 

a captação de recursos através do Programa Sistema Eletrobras de Cultura, Edição 2010.

O projeto inclui a produção de um dossiê de registro, um vídeo de curta duração, um catálogo 

e um site, e objetiva promover a “Folia de Reis em Presidente Olegário, MG” como um instrumento de 

desenvolvimento social, cultural e turístico municipal. Para tanto, organizamos uma equipe multidisci-

plinar sob a coordenação dos arquitetos e urbanistas Eduardo Alvim e Marílis Mendes, em que traba-

lharam os historiadores Flávia Klausing e Bruno Rangel, junto à graduanda em história Júlia Faria, o 

antropólogo Marcos Martins, a arquiteta e urbanista Priscila Mourão e a equipe de audiovisual, forma-

da por Eduardo Costa, Flávia Cunha e Leo Horta.

A equipe multidisciplinar trabalhou com diferentes enfoques sobre a Folia de Reis, e são estes 

pequenos retalhos que se somaram na criação do dossiê de registro. Este documento implica a identifi-

cação e a produção de conhecimento sobre o bem cultural, além da análise do passado e o presente da 

festividade em Presidente Olegário. Contudo, não é o nosso trabalho que legitima ou valida a manifes-

tação como referência da identidade cultural desse povo, e sim a sua prática tradicional que rompe, se 

adapta e persiste. Nossa pesquisa consiste apenas em documentar e prescrutar essa celebração através 

dos produtos supracitados, buscando colocar em uma rede, de alcance mundial, o saber e a cultura dos 

foliões.

1 O Patrimônio Imaterial possui um embasamento legal recente no Brasil, sendo um dos primeiros documentos neste sentido o artigo 215 da 
Constituição Federal, de 1988, e o decreto numero 3551, do ano 2000.

2 Lei nº 8.313 de 23 de dezembro de 1991.
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3 – METODOLOGIA

3.1 – METODOLOGIA EMPREGADA

Quando nos propusemos a registrar a Folia de Reis de Presidente Olegário, antes das questões 

teóricas a respeito dos significantes principais da celebração ou de seus conteúdos e sentidos, fomos di-

rigidos para questões práticas de quem eram os sujeitos que iríamos encontrar, onde estavam, quando 

começavam e quanto tempo duravam as diversas Folias. Precisávamos, também, saber quantos grupos 

havia e entrar em contato com cada um deles. Uma logística precisava ser montada antes de passar 

para as questões de outra dimensão, que tratam de como registrar esse bem cultural, que meios usar e 

que tipo de material seria entregue ao final do trabalho. Sobretudo nos preocupava que o produto de 

nosso trabalho fizesse jus à prática que registrávamos e que os foliões de Presidente Olegário pudes-

sem desfrutar dele como um legado. Lembremo-nos de que até este projeto, a cidade não dispunha de 

nenhuma tentativa organizada de fazer o levantamento dessa prática, à exceção de umas poucas inici-

ativas como a da historiadora Maria das Mercês Santana e Oliveira, cujos resultados aparentemente es-

tão perdidos em algum depósito.

Em primeiro lugar, diríamos que mais que uma “metodologia de campo”, procedemos a uma 

“epistemologia”3, isto é, organizamo-nos como força-tarefa para descobrir a melhor maneira de co-

nhecer e fornecer um registro verídico e verificável desta Folia de reis que, num primeiro momento, 

apresentava-se como um artefato valioso, contudo, obscuro. Digamos de passagem que, desde o pri-

meiro contato, não deixamos de aprender com eles e resta ainda muito por conhecer. A Folia não se 

esgota em poucas nem em muitas páginas, como bem exemplificam aqueles que participam dos grupos 

há mais de cinquenta anos e que conservam seu prazer e a certeza de que, a cada ano, é uma outra Fo-

lia a se aprender.

Preparamo-nos para conhecer a Folia com uma equipe formada por dois historiadores: Bruno 

de Araújo Rangel, Especialista em História da Cultura e da Arte pela Universidade Federal de Minas Ge-

rais, e Flávia Klausing Gervásio, Mestre em História Social da Cultura pela UFMG; um cientista social, 

Marcos da Costa Martins, com Mestrado em curso em Sociologia da Cultura e pesquisador no âmbito 

da Sociologia e Antropologia da Religião e da Festa junto ao Centro de Estudos da Religião Pierre San-

chis da UFMG; os arquitetos e urbanistas Marílis Mendes Pereira da Costa Lima e Eduardo Felipe Andra-

de Alvim como representantes da Estilo Nacional, além da estagiáriaJúlia Faria da Silva, aluna da gra-

duação em História pela UFMG4. O primeiro passo foi fazer o levantamento bibliográfico sobre o tema, 

de modo a ter uma base de conhecimento para trocar com os foliões, possibilitando entrevistas mais 

significativas e o esclarecimento quanto às semelhanças e diferenças locais em relação às informações 

disponíveis. O que sobressai nos autores pesquisados5 é a predominância de estudos sobre a Folia em 

3 Metodologia de campo se refere aos procedimentos para coleta de informações confiáveis e epistemologia se refere às condições em que é 
possível conhecer algo. Podemos resumir grosseiramente a epistemologia em relação à Folia com as seguintes perguntas: o que é conhecer a 
Folia? Como podemos conhecê-la? E como sabemos que os dados sobre a Folia têm validade? Para maior esclarecimento ver: “Clara Pereira 
Coutinho. A qualidade da investigação educativa de natureza qualitativa: questões relativas à fidelidade e validade. Educação Unisinos 12(1):5-
15, janeiro/abril 2008.Unisinos”.

4 Tivemos como equipe de apoio para a execução técnica dos vídeos e fotografias a Agência Uai.
5 Alberto T. Ikeda. Folias de Reis, Sambas do Povo. Ciclo de Reis em Goiânia: Tradição e Modernidade. Senri Ethnological Reports 1, 1994. pp167-

208.  Ana  Cristina  de  Almeida  Sonza.  “Dos  Velhos  é  que  vem  a  Semente”  -  o  idoso  na  Folia  de  reis.  Dissertação  disponível  em:  
http://www.bdtd.ucb.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=536 . Barbara Lito. A Folia de reis em contaminação discursiva Estudos da Li-
teratura,  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – Puc-Rio. Disponível em http://www.ufjf.br/darandina/files/2010/01/Barbara-Li-
to.pdf . Igor Jorge Kimo. Estratégias de Manutenção em um Terno de Folia de Reis. Disponível em http://www.anppom.com.br/anais/anaiscon-
gresso_anppom_2005/sessao13/igor_kimo.pdf . Vanilto Alves de Freitas & Narciso Telles. Com Fé e Folia: A performance do palhaço da Folia de 
reis no triangulo mineiro. OPSIS - Revista do NIESC, Vol. 4, 2004. pp 25-34 . Vanda Cunha Albieri Nery. Folias e Festas de Reis: o mundo ritualís -
tico dos cantadores da fé. Disponível em http://galaxy.intercom.org.br:8180/dspace/bitstream/1904/18253/1/R2156-1.pdf . Vera Lucia Pergo. Os 



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
6/213

Goiás, Triângulo e Norte mineiros e Brasília, havendo, contudo, trabalhos sobre a Folia no Rio de Janei-

ro e Paraná. A grande fonte sobre pesquisa em festas brasileiras é Câmara Cascudo, que, com sua Anto-

logia e seu Dicionário do Folclore Brasileiro, respectivamente publicados em 1944 e 1954, sistematizou 

as fontes e categorizou as manifestações culturais brasileiras, mapeando-as e recolhendo seus relatos6.

Como era de se esperar, não encontramos nenhuma referência a Presidente Olegário, mas as 

implicações geográficas e a descrição minuciosa dos processos e agentes da manifestação indicavam 

que os relatos em nossas mãos eram relevantes como contexto para a prática que íamos encontrar. 

Abstemo-nos aqui de entrar no tema da relação entre a bibliografia e o que encontramos de fato em 

campo, que será abordado mais adiante no texto através das análises antropológicas e históricas.

Devidamente munidos de informações sobre como se desenrolava uma Folia em geral, partimos 

para etapa mais propriamente etnográfica. Presidente Olegário possui uma população de 18.546 habi-

tantes, 5.420 dos quais vivem na zona rural distribuídas numa área de 3.504 km², segundo o Censo 

20107. Essa distribuição erma entre três distritos (Sede, Galena e Ponte Firme), e mais uma série de po-

voados e assentamentos, deu a dimensão de nosso esforço de entrar em contato com todos os grupos 

de Folia da cidade. Teríamos que percorrer uma área muito maior que alguns países como Luxembur-

go, Cabo Verde, Malta ou o Vaticano.

Decidimos, então, fazer o registro através de duas etapas complementares, sendo a primeira de 

reconhecimento de campo e de levantamento e mapeamento das Folias existentes. Nessa etapa ficaría-

mos conhecendo os capitães de cada terno e sabendo como aconteciam as festas e qual a duração de-

las, de modo que, na segunda etapa, retornaríamos e acompanharíamos algumas das Folias em seu 

giro completo. Em ambas as etapas, procedemos a entrevistas8 e nos valemos de suportes audiovisuais. 

A seguir descrevemos em detalhe as duas etapas.

3.2 – AS VISITAS TÉCNICAS E ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PARA REGISTRO

Devido aos indícios de que haveria muitas Folias e dado o extenso território municipal, monta-

mos duas equipes que se embrenharam por estradas de terra para encontrar os foliões que chegavam a 

ficar distantes até 90 km da sede. Contatamos a Secretaria de Cultura do município, que, a nosso pedi-

do, fez um levantamento preliminar que a cada dia indicava mais Folias, algo em torno de 40 ternos. 

Diante da ambiguidade dos dados que nos forneciam, nos organizamos para uma pesquisa explorató-

ria9.  Iríamos a campo buscando referências,  num processo conhecido na etnografia como “bola de 

neve”10, em que um informante indica outros de forma a criar uma rede de pessoas que vão aos pou-

cos acolhendo e incluindo o pesquisador na dinâmica dos grupos.

Rituais na Folia de Reis: uma das festas populares brasileiras. Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pdf/st1/Pergo,%20Vera%20Luci-
a.pdf Zaíde Maciel de Castro, Aracy do Prado Couto. Folia de Reis. Cadernos de Folclore (nova série), nº 16, 1977.

6 Os folcloristas foram pioneiros na recolha de material etnográfico e são responsáveis pela conservação de uma enorme quantidade de referên-
cias que se revelaram essenciais como fonte de pesquisa para intelectuais e para técnicos na elaboração de seus estudos sobre a preservação do 
patrimônio cultural. Foram também eles, os primeiros a revelar a diversidade da cultura brasileira e fazem parte da história da constituição da 
imagem do Brasil como nação plural e da valorização de sua cultura até então vista como subalterna e atrasada em relação aos modelos oci -
dentais, ou mesmo como causa deste atraso. Apesar de muitas vezes terem pendido para a apresentação dos bens culturais de modo anedótico  
e como um balcão de curiosidades, cuja recolha foi muita criticada posteriormente pela Academia pela falta de critério e rigor que gerava dis-
torções interpretativas, o lugar dos folcloristas no avanço das disciplinas humanas é inquestionável, fornecendo um marco incontornável da 
produção de conhecimento sobre o povo brasileiro.

7 Fonte: IBGE, disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
8 Para consultar sobre a importância das entrevistas, ver Joseph C. Hermanowicz. The Great Interview: 25 strategies for studying people in bed. 

Qualitative Sociology, Vol. 25, No. 4, Winter 2002. pp.479-499
9 Earl Robert Babbie. Research Methods for Social Work. Cap.4. Research Design. 1993. pp. 87-107
10 Consultar Earl Robert Babbie. Research Methods for Social Work. Cap.7. The Logic of Sampling. 1993. pp.178-187. Em português dispomos de 

Howard Becker. Segredos e Truques de Pesquisas. Cap.3. Amostragem. pp.96-144.
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Antes, porém, decidimos organizar um modelo de questionário para tentar de alguma maneira 

uniformizar as informações que obteríamos. Através desse questionário conheceríamos o grupo, sua lo-

calidade, um pequeno histórico, seus principais integrantes, a importância desse grupo para a comuni-

dade, suas vestimentas e instrumentos, a regularidade do grupo, isto é, se ele era atuante ou não, des-

de quando saía, se houvera interrupções nas apresentações e a descrição de um dia típico da Folia. 

Consideramos como dia típico as obrigações a serem desempenhadas num dia qualquer de giro, dife-

rente de um dia específico11, em que todas as variações e improvisos fazem parte da cena. A diferença 

parece pequena à primeira vista, mas implica respostas completamente diferentes. No primeiro caso, 

estamos querendo saber o modo genérico como um folião se comporta durante a festa, invocando o 

conhecimento tradicional do que é uma Folia, enquanto no segundo caso estamos perguntando sobre 

como ocorreu uma festa num determinado tempo.

Devidamente munidos de um aparato conceitual, de um modelo de entrevista, de uma lista de 

cerca de 40 possíveis grupos com indicações de nomes e com contatos nos órgãos públicos, partimos 

para Presidente Olegário. Essa primeira viagem durou de 08 até 13 de outubro de 2010. Lá chegando, 

nos dividimos e tentamos encontrar o maior número possível de envolvidos na Folia dentro do períme-

tro urbano, antes de nos deslocarmos para as regiões rurais. Esse deslocamento exigiria informações 

mais confiáveis, guias experientes nos caminhos sem sinalização e conhecedores da Folia, de forma que 

não nos perdêssemos e que nossa busca fosse a mais eficaz em relação ao curto espaço de tempo que 

dispúnhamos para tal empreitada. É preciso lembrar que a efetividade dos esforços implicava a quali-

dade das informações obtidas. O passo inicial então foi buscar, no meio urbano, informantes de gaba-

rito para nossa expedição.

O primeiro contato em nossa lista foi fundamental na sequência do trabalho. Dirigimo-nos a 

Henrique Godinho, figura central da Folia olegariense, capitão da Folia do Capim Branco, uma das mais 

tradicionais do município, e organizador do encontro das Folias transmitido ao vivo por uma rádio da 

região. Henrique Godinho possuía informações estratégicas sobre os grupos do município, principal-

mente os que participavam do encontro, de modo que nos forneceu a lista dos ternos que participaram 

desse evento no ano anterior, um total de 24, os nomes de seus capitães e onde encontrar alguns deles 

na cidade. Assim o trabalho deslanchou, a cada casa que visitávamos éramos orientados a como chegar 

à próxima e o fato de que a maioria da população rural tem um endereço urbano e se desloca constan-

temente à cidade facilitou nosso trabalho nos primeiros dias.

A existência de um tabu sobre o encontro entre as Folias12 era um obstáculo a informações de 

uns sobre outros, mas os laços de amizade demonstravam que havia proximidade entre ternos que cir-

culavam na mesma região. Nesse sentido, foi fundamental a ajuda de “João Pacau”, nosso informante 

privilegiado, figura festeira que, dada a sua circulação entre muitas Folias pôde nos indicar e guiar até 

muitos dos importantes líderes dessa prática, além de nos esclarecer sobre muitas minúcias da celebra-

ção. Também, não podemos deixar de citar Romão, que foi um de nossos guias pelas estradas rurais. E, 

por fim, devemos falar do auxílio de Wesley Silva de Morais, que, além de conhecer os caminhos do 

11 Para consultar a distinção: Lin Chiat Chang; Jon A, Krosnick. Measuring the frequency of regular behaviours: Comparing the “typical” week to 
the past week. Disponível em http://comm.stanford.edu/faculty/krosnick/docs/Typical%20Past.pdf

12 O tabu citado diz respeito à crença de que duas Folias, em seus percursos distintos, não podem se encontrar e, caso isso aconteça, torna-se um 
fato de muito mau agouro. Esse é um tabu entre outros da Folia, e as explicações são muitas e variadas para cada um deles.
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município, foi o responsável pela aplicação de um questionário em diversas regiões do município - ao 

qual nos remeteremos adiante.

Essa primeira etapa de reconhecimento do campo foi concluída com pleno sucesso. As duas 

equipes em campo percorreram em média mais de 120 km por dia, conhecendo os recantos do municí-

pio, encontrando a maioria dos capitães e um pouco da história de cada um dos ternos. Encontramos 

31 Folias espalhadas por todo o território do município. A disseminação dos ternos demonstra a gene-

ralidade da prática e o fato de haver uma única Folia restrita à sede confirma a vocação agrária da prá-

tica, que se alinha ao mito de que os primeiros a ter a graça de ver o recém-nascido Salvador eram ho-

mens do campo.

Do ponto de vista logístico, conseguimos entender a lógica das visitações, que se insere em um 

ciclo iniciado no dia 24 de dezembro e que é estendido pelos 3 a 7 dias subsequentes. Entendemos que 

os ciclos se compunham de um dia de saída da bandeira, vários dias de giro e o dia da entrega da ban-

deira. As visitações começavam durante o dia e seguiam noite adentro. Após o giro, cada terno fazia 

uma festa de arremate que correspondia ao Dia de Reis, no dia 06 de janeiro. Por motivos de ordem 

prática e para permitir a visita a diferentes festas, muitas das festas ocorriam no fim de semana imedia-

tamente anterior ou posterior a 06 de janeiro. Outras ocorriam na véspera, sendo o dia 05 decretado 

como feriado município. Veríamos, na segunda viagem, que os limites de circulação e a escolha da data 

das festas eram muito mais intuitivos na prática do que a tradição nos fazia crer.

De posse de informações gerais sobre a celebração local, podíamos planejar a segunda etapa, 

de modo a produzir um registro significante que realçasse a singularidade da Folia olegariense e ex-

pressasse a variedade dentro dela. Poderíamos, a partir daí, planejar a logística do registro audiovisual, 

captar a festa em ato e aprofundar-nos em questões interpretativas surgidas da recolha de diferentes 

versões dos mitos de origem e das diferentes maneiras de encarar a tradição e justificá-la.

Mas uma questão surgiu dessa fartura de informações colhidas em campo: já que não tínhamos 

condições de registrar todos os ternos em função de seu número, da distância entre os eventos e de 

sua simultaneidade, que grupos escolheríamos como representativos, quais seriam os critérios da esco-

lha? Como seria o registro? Passemos à fase seguinte de descrição de nosso método.

3.3 – PESQUISA QUALITATIVA PARA ESCOLHA DOS GRUPOS A SEREM PESQUISADOS

Depois que o contato com todos os ternos de Folia foi concluído e já sabíamos que deveríamos 

estar presentes na localidade entre o dia de Natal até o 01 de janeiro, surgiram outras questões que 

determinaram o rumo de nossa pesquisa exploratória. Encontramos e inventariamos 31 ternos e não 

havia condições logísticas de acompanhar todos, dada a simultaneidade dos acontecimentos.

Queríamos demonstrar em nossa pesquisa a variedade e as diferenças locais no exercício da Fo-

lia e fazer o registro audiovisual de todas as etapas da celebração com uma equipe especializada. Esta 

produziria, além da documentação de uma variedade de personagens, em especial os capitães dos ter-

nos, um vídeo-síntese de apelo didático que servirá como veiculação do bem imaterial e que se destina 

à apresentação em diferentes espaços, sendo assim um instrumento de educação patrimonial. Todas es-

sas pretensões esbarravam numa questão delicada: quais  seriam os ternos a serem escolhidos para 

exemplificar a Folia de Reis de Presidente Olegário?



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
9/213

Primeiro, seria preciso obter indícios de como a comunidade reconhecia a Folia, se participava e 

quais os grupos mais relevantes para a opinião pública. De forma que elaboramos um questionário13 

que, mesmo sem representatividade amostral14, permitiu que tirássemos algumas conclusões importan-

tes sobre a Folia e nos ajudou a definir quais ternos seriam registrados.

Fizemos um questionário que revelava a ocupação do entrevistado, indicava o lugar do municí-

pio em que ele se encontrava e pedia a citação de três Folias, além de uma justificativa rápida dessa es-

colha. Temíamos que o resultado fosse inconcluso, que as pessoas apontassem apenas as Folias de que 

elas participam, por isso a sugestão de três grupos. Pudemos verificar, através da aplicação desse ques-

tionário, que ficou a cargo da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, que a Folia disseminava-se 

por todo o território do município. Apenas um dos entrevistados recusou-se a participar da enquete 

por motivos de ordem religiosa. Todos os demais deram ao menos um nome de Folia e menos de 10% 

dos entrevistados não souberam ou não quiseram citar mais de um grupo. Descobrimos também por 

esse questionário que uma mesma Folia pode ter vários nomes, ora se referindo ao local por onde ela 

passa, ora se referindo ao seu capitão atual ou fundador. As ocupações dos entrevistados não interferi-

ram na escolha das Folias, sugerindo que a prática atravessa toda a estrutura social local e diminui as 

distâncias de status, aproximando diferentes classes sociais e fazendo com que compartilhem objetivos 

comuns, no caso a melhor festa de reis.

Foi notável que todas as Folias fossem mencionadas. Mesmo assim, foi possível dividi-las em três 

grupos: as mais citadas com mais de 20 menções, as intermediárias, entre 10 e 19 menções e as menos 

citadas com menos de 10 menções. As últimas sugerem que seu distanciamento geográfico, sua funda-

ção recente, seu giro curto e o fato de não participarem do encontro das Folias promovido pela repre-

sentante municipal da Sociedade São Vicente de Paulo, são fatores a serem considerados para contra-

balançar a opinião pública, que nesse caso não indica os melhores, apenas os mais lembrados.

O fato de querermos revelar as minúcias da celebração e as diferenças nos ritos e nas versões de 

cada terno fez com que excluíssemos a possibilidade de registrar apenas os mais “famosos”. Evitando 

um registro tendencioso e adaptando-o às necessidades pragmáticas do trabalho, reunimos as duas 

equipes que inventariaram os ternos. Cada um dos profissionais envolvidos expôs as questões que o 

trabalho de campo tinha trazido e indicou 5 Folias através de critérios teóricos e detalhes singulares co-

lhidos nas entrevistas.

Os critérios, levantados a partir das narrativas dos participantes, situaram-se em torno dos segu-

intes eixos: a oposição entre urbano e rural, entre grupos tradicionais e grupos recentes, entre o cará-

ter familiar e sagrado, entre o caráter secular e profano, entre festas de cunho privado e festas públi-

cas apoteóticas. Chegamos ao consenso de que, durante o ciclo festivo natalino de seis dias, acompa-

nharíamos seis Folias. A cada terno corresponderia uma parte do rito e de nenhum teríamos o giro 

completo - poderíamos ressaltar assim a complementaridade entre os modos de manifestação e os dis-

cursos que os justificavam em cada grupo. Teríamos também acesso à variedade sem perder a noção de 

conjunto que a Folia de Reis carrega, uma vez que o acompanhamento de cada terno serviria para de-

monstrar a totalidade do evento. Assim, cada Folia era tomada como parte de um todo.

13 Para consultar sobre a importância das entrevistas Nora Cate Schaeffer; Stanley Presser. The science of asking questions. Annual Review of Soci-
ology; 2003; 29, ABI/INFORM Global pg. 65

14 Para demonstrar a relevância de amostragem, cujo foco não seja o rigor estatístico consultar Earl Robert Babbie. Research Methods for Social  
Work. Cap.7. The Logic of Sampling. 1993.Especialmente a parte sobre amostras não probabilísticas. pp. 182-183
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Por fim, escolhemos os ternos: a Folia de Tiririca e Tomazinho, por sua tradicionalidade; a de 

São Pedro, por ser uma das mais novas; a Vicentina, por ser a única Folia exclusivamente urbana; a de 

Campos, por ser num assentamento rural; a de Galena, por ter fortes raízes familiares e religiosas; a de 

Ilha Grande, por seu caráter secularizado; a do Cruzeiro da Prata pela tradicionalidade e por estar em 

uma região do município de alta concentração de Folias; e a de Cricó, que, na festa de encerramento, 

realizava encenações dos reis magos e de sua epopeia em busca do recém-nascido de Deus.

Essa escolha também levou em consideração os dias de giro de cada terno, fazendo com que 

priorizássemos os de menor duração primeiro. Também selecionamos ternos opcionais para acompa-

nhar em caso de imprevistos, que efetivamente aconteceram, como ternos que suspenderam seu giro, 

outros que terminaram o giro mais cedo e até um estado de calamidade pública em função das chuvas 

de verão. Esses episódios imprevisíveis, razoáveis diante de um campo extenso tanto no sentido geo-

gráfico quanto na quantidade e variedade de pessoas envolvidas, acabaram por determinar o registro 

de diferentes ternos. Mesmo sendo diferentes dos ternos escolhidos de início, esses grupos ainda man-

tinham a fidelidade do objetivo que era registrar o máximo de variações possíveis da prática.

Ao fim, fizemos um registro minucioso da festa que se apresenta exemplificado, mas não esgo-

tado. De maneira sintética nossa presença seguiu o seguinte roteiro, que inclui as mudanças que preci-

saram ser feitas em campo. Acompanhamos no dia 25 de dezembro de 2010, a Saída da Folia do Toma-

zinho e Tiririca; no dia 26 de dezembro de 2010, seguimos o giro da Folia do Capim Branco; no dia 27 

de dezembro de 2010, foi a vez do giro da Folia Vicentina; no dia 28 de dezembro de 2010, acompa-

nhamos giro da Folia de Campos; no dia 29 de dezembro de 2010, o giro da Folia do Eli. No dia 30 de 

dezembro de 2010, a primeira tentativa da equipe foi acompanhar a Folia da Ilha Grande, que havia, 

porém, finalizado o giro no dia anterior. A segunda tentativa foi a Folia do Sertãozinho, também sem 

sucesso. Por fim, decidimos acompanhar o giro da Folia da Vargem Grande. Finalizamos no dia 31 de 

dezembro de 2010, sendo nosso desejo acompanhar a entrega da Folia do Cruzeiro da Prata, porém, 

como esta já havia sido realizada, acompanhamos a festa de arremate da Folia do Jacaré da Prata.

O acompanhamento em profundidade da celebração permitiu completar lacunas e confrontar 

as diversas versões dos mitos e procedimentos rituais, de forma a oferecer uma descrição densa da Folia 

de Reis em Presidente Olegário, um microcosmo da ação festiva que tornasse significativo o conheci-

mento genérico da manifestação em seu sentido amplo.

Assim, com os materiais coletados, poderíamos proceder à produção do dossiê. A escrita deste 

documento implica a confluência de muitas competências e a negociação de diferentes estilos, tanto 

no que se refere ao campo de atuação de cada profissional quanto na maneira subjetiva de cada autor 

lidar com o tema em questão, de forma que um esforço de uniformização é requerido.

No caso específico da Antropologia, interessada naquilo que ela chama alteridade, isto é, na di-

ferença qualitativa dos modos de experimentação do mundo, e estando ela diretamente ligada ao mo-

mento em que os eventos da vida acontecem, sua escrita volta-se para os vínculos atuais que os partici-

pantes declaram e, ao mesmo tempo, para o testemunho pessoal do observador. É claro que toda in-

terpretação advinda das relações desempenhadas em campo são mediadas por uma história que se 

multiplica em biografias e conexões com acontecimentos gerais e épocas, de modo que a escrita antro-
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pológica vale como um nexo, acessando várias disciplinas e organizando a compreensão geral da festa 

presente.

A força etnográfica de um dossiê reside em sua capacidade descritiva e na sugestão de nódulos 

interpretativos que são identificados através da referência recorrente a certos temas e termos, seja na 

forma de concordância ou na divergência de explicações sobre os mesmos. Os meios básicos para a es-

crita etnográfica são os diários de campo e as narrativas dos entrevistados15. No primeiro, temos as no-

tas que o pesquisador toma no momento em que assiste aos eventos e que incluem as impressões e in-

sights que ele forma durante a experiência. Na segunda fonte, temos os relatos de primeira mão dos 

envolvidos e a confrontação de diferentes testemunhos. Ambos os recursos se regulam mutuamente e 

se refinam na escrita de um texto dotado de autoridade no sentido duplo de ser ao mesmo tempo verí-

dico e multivocal, já que várias vozes entram em jogo na sua confecção16.

No contexto de estudo do Patrimônio cultural imaterial, a disciplina História entra como um re-

curso para recuperar e preservar a memória de um determinado objeto a ser estudado, reconstruindo e 

registrando suas origens e trajetória. A principal metodologia de pesquisa utilizada pelos historiadores 

responsáveis pela confecção deste dossiê foi a “História Oral”, que consiste na realização de entrevistas 

gravadas com pessoas que puderam testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, mo-

dos de vida ou outros aspectos ligados a história da Folia de Reis em Presidente Olegário. As entrevistas 

foram tomadas como fontes para a compreensão do passado, ao lado de documentos escritos, imagens 

e outros tipos de registro levantados pelos pesquisadores no trabalho de campo e foram produzidas a 

partir de um estímulo, em que procuramos o entrevistado e lhe fizemos perguntas, explorando sua vi-

vência dentro da celebração. Além das entrevistas, a pesquisa histórica compreendeu todo um conjun-

to de atividades, exigindo, antes, a pesquisa e o levantamento de dados para a preparação dos roteiros 

das entrevistas, e depois a transcrição e análise das mesmas.

A Arquitetura tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia que permita levantar, 

cadastrar, diagnosticar e avaliar o espaço público e privado enquanto estrutura física para a Folia de 

reis em Presidente Olegário. A manifestação acontece em todo o território do município, e essa disse-

minação cultural está diretamente relacionada ao desenvolvimento local. A cada ano, os giros consoli-

dam-se como rota principal de cada Folia a partir de um trajeto pré-concebido, no qual estruturas ar-

quitetônicas e urbanísticas são eleitas para tal acontecimento. Importante na formação da memória 

dessa população, essas estruturas físicas analisadas constituem-se como uma referência territorial.

A análise arquitetônica consiste em uma breve descrição enfocando o estudo da evolução urba-

na do município, a delimitação e descrição da área de ocorrência, a justificativa da definição do perí-

metro dessa área e os lugares e suportes físicos para a celebração. O investimento nos elementos foto-

gráficos é significativo, bem como pelos mapas que ilustram e justificam grande parte das considera-

ções expostas em texto. Um estudo da malha urbana da Sede e distritos, além da zona rural, foi impor-

tante para identificarmos e caracterizarmos o espaço e as estruturas arquitetônicas em geral, dando 

destaque para as que recebem a celebração.

15 David Snow; Calvin Morill; Leon Anderson. Elaborating analytic ethnography Linking fieldwork and theory. Etnography vol 4 nº2. Pp 181-200 e 
LENNART NYGREN; BJÖRN BLOM. Analysis of short reflective narratives: a method for the study of knowledge in social workers’ actions, dispo-
nível em https://boap.uib.no/index.php/njsr/article/viewFile/66/45

16 Sobre o ofício do antropólogo, consultar: Claude Lévi-Strauss. Tristes trópicos. Cap 2: o ofício do etnógrafo Lisboa: Edições 70, 1981; Vagner  
Gonçalves da Silva. O antropólogo e sua magia: trabalho de campo e texto etnográfico nas pesquisas antropológicas sobre religiões afro-brasi-
leiras. São Paulo: EDUSP, 2000.
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As páginas seguintes conterão as descrições e análises detalhadas de todas as etapas acompa-

nhadas em campo com os suportes audiovisuais.
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4 – CONTEXTUALIZAÇÃO

4.1 – A TRADIÇÃO DAS FESTAS POPULARES

Antes de prosseguirmos no detalhamento da Folia de Reis em Presidente Olegário, esclareça-

mos algumas questões de ordem geral para a compreensão ampliada deste documento. O que é esse 

evento que aqui chamamos festa? A raiz da palavra “festa” participa de uma rede de sentidos bastante 

interessante: feira, feriado, fato, fogo. Todos esses vocábulos constroem-se sobre a ideia de luz e carre-

gam consigo o caráter de agregação, ajuntamento e mesmo de conflito. Não é raro ouvir que uma fes-

ta pegou fogo, tanto literal quanto metaforicamente.

Por sua vez, o termo dicionarizado “festa” aponta para alguns sentidos dos quais ressaltamos 

os seguintes: função em que há regozijo; dia de glória; comemoração. No campo religioso, festa tam-

bém é o dia santificado e a função religiosa que o celebra. Os dicionários, via de regra, aceitam a festa 

como sinônimo de alegria, contudo, mesmo em situações de grande tristeza, a festa acha seu lugar, 

quando se pensa em exéquias, por exemplo. Outro de seus significados, este de ordem informal, fazer 

festa no sentido de fazer um afago ou carinho, confirma essa necessidade primordial de partilha nas si-

tuações extraordinárias da vida. A festa assim implica tanto acolhimento quanto hospitalidade. E, por 

outro lado, nos faz pensar na imensa quantidade de trabalho que envolve dar uma festa. O que levan-

ta outra característica: ela é oferecida como dádiva, um presente aos deuses e aos que dela participam. 

Finalmente, festa e folia também são sinônimos.

Essas características da festa é que entram em jogo nos poucos autores17 que esboçaram uma 

teoria da festa, ou em que a festa funcionou como chave interpretativa do estar no mundo. Assim a 

festa é vista, ora da ótica de relações de reciprocidade, que são mantidas através das obrigações de re-

tribuição dos que recebem uma visita, uma dádiva; ora do ponto de vista das transformações psíquicas 

do sujeito colocado diante do extraordinário, que o fazem reconhecer o tempo da festa como um tem-

po diferente da vida comum. E como momento de suspensão da rotina, a festa junta sentidos parado-

xais de pândega e de conflito. Pândega entendida como fartura e conflito, como competição pela me-

lhor festa e pelo melhor desempenho dos ritos.

Mary Del Priore analisa a hegemonia de uma ordem festiva na América Portuguesa da seguinte 

maneira: “a festa efetivamente possibilitava ao grupo social o confronto de prestígio e rivalidades, a 

exaltação de posições e valores, de privilégios e poderes. Tudo é reforçado pela ostentação do luxo e 

distribuição de larguezas. O indivíduo ou o grupo de família afirmavam com a sua participação nas fes-

tas públicas seu lugar na cidade e na sociedade política”18. Esse caráter de consumo suntuoso dessa 

época manteve-se como rastro nas festividades mineiras contemporâneas, na famosa hospitalidade e 

mesa farta com que as festas, aqui, recebem seus convidados.

As festas populares são consideradas, não sem alguma redundância, como uma categoria que 

idealmente nomearia os ritos levados a efeito por populações tradicionais, no mais das vezes com rele-

vante apelo religioso. Assim, as festas populares seriam ecos de uma religiosidade não institucionaliza-

da, praticada com amplo grau de independência em relação ao quadro doutrinário das grandes religi-

17 Roger Caillois. O homem e o sagrado. Lisboa: Edições 70, 1988. Marcel Mauss. LEVI-STRAUSS, Claude. Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: Edições 70, 
2001. Jean Duvignaud. Le jeu du jeu. [S.l.]: Balland, 1980.

18 Mary Del Priore. Festas e utopias no Brasil Colonial. 1994. São Paulo, Brasiliense. p.37.
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ões, mormente o Catolicismo no caso brasileiro. Envolveriam também as manifestações religiosas não 

cristãs, anteriores à colonização ou importadas da África. A maioria delas, contudo, é considerada nas-

cida do encontro conflituoso das diferentes matrizes acessadas na formação do Brasil. Em tempos re-

centes, outras festas vão surgindo em resposta direta à efervescência de movimentos cristãos não-cató-

licos e à valorização das festas, tanto pelas políticas estatais de incentivo dos bens culturais quanto das 

políticas afirmativas de identidade, em que as festas se mostraram um poderoso veículo de propagan-

da e de transmissão de comportamentos. Some-se a isso o apelo turístico das festas numa sociedade 

cada vez mais ávida pelo espetáculo.

O tema das festas populares percorre toda a documentação disponível desde o Brasil Colônia e, 

mesmo antes de seu “achamento”, na conformação de uma consciência que pudesse protagonizar as 

grandes navegações. Nas palavras de Barboza Filho:

“a Ibéria dos Séculos de Ouro e dos séculos anteriores é uma vertigem, um labirin-
to, uma polissemia constante e um enigma renovado. Sua natureza parece dotada 
de extrema plasticidade. Aceita e acolhe significados históricos que lhe são perma-
nentemente conferidos, ao mesmo tempo em que teima em esconder um núcleo 
fugidio e inacessível. Parte desta polissemia deve-se à forma sistematicamente dra-
mática19 com que a tradição é capturada para o presente pelos próprios ibéricos. O 
mesmo ocorre nos países ibero-americanos. Para todos a tradição é ainda elemento 
vivo, “virtualmente presente”, mesmo que se deixe vislumbrar em fragmentos na 
superfície da vida social. Ela é um protagonista do presente, destinada a ser reitera-
da, explorada, saqueada ou destruída. Cadáver insepulto a atravancar o nosso ca-
minho, ou uma espécie de Lázaro que deve sempre voltar à vida, ela é ainda hori-
zonte de nosso presente”20.

Em Portugal, a festa foi usada para celebrar os feitos e ordenar os status e serviu também como 

esconjuro, quando do lançamento das frotas ao Mar Tenebroso (assim chamavam o Oceano Atlântico). 

A festa foi instrumento privilegiado da conversão, um dos itens mais relevantes da justificação da aven-

tura colonizante. Desde a colônia, de acordo com Jancsó e Kantor, as festividades religiosas “procura-

ram teatralizar o processo de conquista da América, transfigurando simbolicamente a violência dos 

contatos em processos de tradução e interação cultural entre o Velho e o Novo Mundo”21.

A festa também esteve presente nos primeiros contatos dos europeus com as populações nati-

vas deste lado do Atlântico, que se desdobraram também em um caráter mais macabro, como as guer-

ras de extermínio encenadas nos autos-de-fé22, uma pedagogia cristã traduzida em termos pagãos. Por 

sua vez, surgiram muitas santidades, ritos que fundiam catolicismo e crenças indígenas, que têm no 

“santo daime” um de seus remanescentes contemporâneos. A chegada de africanos em massa introdu-

ziu novos elementos no imaginário local em formação. Muitas vezes já convertidos na África, os negros 

também chegaram aqui com uma denominação cristã superficial que era preenchida de suas cosmogo-

nias particulares. Lembremos que eram muitos os povos que aqui chegavam, com diferentes línguas e 

costumes, que determinaram variadas reinterpretações no contexto da escravidão. Esse caldeirão que 

foi se tornando o Brasil começou a cozinhar, em fogo lento, um catolicismo sui generis que alcançou 

uma florescência às margens da igreja oficial, que acabou por acolhê-los, mas não sem atritos.

O caldeirão começou a ferver de fato quando a descoberta das Minas criou um furor de imigra-

ção para a região central do Brasil, formando a primeira sociedade urbana do interior da colônia cons-

19 O componente dramático fez encaminhar o processo de formação da sociedade brasileira.
20 Barboza Filho, 2000, p.32.
21 Istvan Jancsó e Íris Kantor. “Falando de Festas”. 2001. István Jancsó e Iris Kantor (org.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. 

São Paulo, Hucitec/Editora da USP/FAPESP/Imprensa Oficial. v.1
22 Os autos de fé mais conhecidos foram promovidos pelo Padre Anchieta.
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tituída sob o signo do Barroco e das suas formas dispendiosas de celebração, baseadas na efemeridade 

de uma riqueza incerta. O surgimento das minas elevou essas práticas a uma escala nunca imaginada. 

"O que durante séculos foi uma constante, ganhou nova magnitude na América Portuguesa quando a 

descoberta do ouro em Minas representou um novo momento do processo colonizador, corresponden-

do à plenitude do regime de festividades barrocas nos principais centros urbanos de então. Da teatrali-

zação da Conquista passava-se à exaltação da Vitória, tão bem expressa nas alegorias dos Triunfos Cris-

tãos comemorados nas festas de Corpus Christi em todo o império português”23. A estética das festas 

processionais, isto é, festas que envolvem procissões e visitações, atingiu seu apogeu. Datam dessa épo-

ca os relatos mais impressionantes: o “Tryumpho Eucharistico” e a “Visita do Áureo Trono Episcopal”. 

Este período marcou de forma indelével a feição das festas mineiras.

Com a chegada da família real portuguesa em princípios do século XIX, marca-se o período de 

europeização da sociedade que se formara nos 300 anos anteriores. As festas do poder, que já há mui-

to faziam parte da rotina da colônia, ganharam força renovada com a presença real e com a instituição 

do Império brasileiro, quando da Independência. As efemérides da família real eram comemoradas por 

todos os súditos.

A virada republicana e seu ideário positivista repuseram o culto do Estado, e as cerimônias cívi-

cas foram fomentadas. Um dos efeitos foi a disseminação de bandas de caráter militar que impulsiona-

ram de maneira importante o desenvolvimento posterior da música brasileira. Na passagem do século 

XIX ao XX, as ideologias mudaram sensivelmente, e as festas, com sua exuberância pouco cristã, foram 

disciplinadas tanto pela Igreja quanto pelo Estado autoritário: é o momento em que muitas celebra-

ções desaparecem e o feitio barroco se desvanece.

No Brasil, a documentação é farta24, passando pelos viajantes, que aqui aportaram desde o sé-

culo XVI e que usaram da festa como meio de retratar o cotidiano, os comportamentos e as formas de 

socialização; e pelos folcloristas e pensadores do princípio do século XX, que buscavam entender o que 

era o Brasil, nação oriunda de uma independência lenta e recém-chegada à República. Por fim, nas 

duas últimas décadas, objeto de historiadores e antropólogos, a festa foi assimilada aos cânones dos 

bens culturais e, desde então, serve como exemplo privilegiado do percurso histórico e formativo do 

que hoje chamamos povo brasileiro.

As festas religiosas estão entre as atividades socialmente concertadas mais antigas do Brasil. 

Até o século XIX, eram os acontecimentos culminantes da vida social e que davam sentido à existência 

das cidades, na maior parte do tempo vazias com suas populações vivendo no campo. Sua importância 

decresce a partir dos anos 1920-30, quando são tomadas como vestígio do atraso e testemunho de uma 

índole avessa ao trabalho. Contudo, ganham nova força e vitalidade atualmente, embora com outras 

formas de expressão e muitas vezes sob o manto da afirmação de populações tradicionais. Mesmo que 

muitos decretem a morte ou domesticação da festa, e por extensão da tradição, com a crescente urba-

nização do Brasil, a festa, subversiva que é, teima em se manter viva, exuberante, em constante proces-

so de metamorfose. Concluímos com Pierre Sanchis, “por uma que desaparece, reforçam-se dez, quan-

23 Istvan Jancsó e Íris Kantor. “Falando de Festas”. 2001. István Jancsó e Iris Kantor (org.). Festa: cultura e sociabilidade na América portuguesa. 
São Paulo, Hucitec/Editora da USP/FAPESP/Imprensa Oficial. v.1, p. 11.

24 Para uma consulta do percurso documental das festas no Brasil e em especial nas Minas Gerais, tomamos como guia a conferência proferida em 
04  de  dezembro  de  2006  na  abertura  do  Colóquio  Festas  e  sociabilidades,  na  Universidade  Federal  de  Sergipe  por  Léa  Freitas  Perez,  
intitulada:Dionísio nos trópicos.
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tas novas festas surgem um pouco por toda parte! As mesmas? Ou semelhantes? Não completamente. 

E,  se  desaparecem algumas  particularidades,  criam-se  outras  e  estabelece-se  nova  diversificação”25 

(1983, p. 16).

4.2 – DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA FOLIA DE REIS

Um mito de origem das Folias diz que os Santos Reis receberam de presente da Virgem Maria 

um manto, em agradecimento à visita ao Menino Jesus. Quando se afastaram, já na viagem de retorno 

ao Oriente, abriram o manto e viram nele a cena da visitação bordada, com os Santos Reis, a Sagrada 

Família, os animais e os pastores. Então, fizeram do manto uma bandeira e formaram a primeira Com-

panhia de Reis, anunciando ao mundo o nascimento de Jesus.

Mesmo que a Folia não tenha se desenvolvido de acordo com o mito, é notório que a devoção 

aos santos reis é antiga e se desenvolveu em torno de um pequeno e breve relato contido na Bíblia, em 

que um dos quatro evangelistas, Mateus, contou a saga de enigmáticos personagens que vieram do 

Oriente até Jerusalém visitar o Jesus, ainda recém-nascido:

“E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns 
magos vieram do oriente a Jerusalém,
Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estre-
la no oriente, e viemos a adorá-lo.
E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.
E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes, e os escribas do povo, pergun-
tou-lhes onde havia de nascer o Cristo.
E eles lhe disseram: Em Belém de Judeia; porque assim está escrito pelo profeta:
E tu, Belém, terra de Judá, De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá; 
Porque de ti sairá o Guia Que há de apascentar o meu povo de Israel.
Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acer-
ca do tempo em que a estrela lhes aparecera.
E, enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino e, 
quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore.
E, tendo eles ouvido o rei, partiram; e eis que a estrela, que tinham visto no orien-
te, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o me-
nino.
E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria.
E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-se, o 
adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.
E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para jun-
to de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho."26

O texto de Mateus apresenta um contraste com o Evangelho de Lucas, que registrou detalhes 

da viagem de Maria e José a Belém, o local de nascimento de Jesus e os pastores assistindo espantados 

ao anúncio do nascimento do Messias vindo de um anjo. Em vez disso, Mateus narra a jornada dos ma-

gos provenientes do Leste que veem uma estrela incomum, interpretada como um presságio que deve-

ria ser investigado. Nem seus nomes, nem sua quantidade, sua descrição física, nem a data de chegada 

dos Magos aparece na Bíblia. Porém, ao longo do tempo, diversas tradições foram adicionadas à narra-

tiva, através de relatos orais e da propagação de textos apócrifos.

Um dos primeiros relatos apócrifos que trata a infância de Jesus é conhecido como Proto-evan-

gelho de Tiago e provavelmente foi redigido na Síria por volta do século II. Nesse texto, pouca infor-

mação é adicionada ao Evangelho de Mateus, já que os magos permanecem anônimos e sem distinção 

de número, porém o local onde Jesus nasceu é descrito de forma mais detalhada. Os primeiros Padres 

25 Pierre Sanchis. Arraial: festa de um povo. As romarias portuguesas. 1983. Lisboa, Publicações Dom Quixote. p.16.
26 Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 ao 12.
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da Igreja Católica interpretaram a história dos magos à luz das profecias do Velho Testamento, cujo 

texto conteria os símbolos que apontariam para a vinda de Jesus como um Messias:

"Justino cita Isaías 08:04, onde o profeta prevê que "antes que a criança sabe como 
chamar 'meu pai' ou 'A minha mãe," as riquezas de Damasco e os despojos de Sa-
maria serão levados pelo rei da Assíria ". Para Justino, os magos eram sacerdotes de 
um culto oriental e praticantes de magia e astrologia. A riqueza de Damasco e de 
despojos de Samaria representava a feitiçaria e idolatria que os magos pagãos abri-
ram mão quando eles adoraram Jesus. A visita dos Magos ao presépio foi, portan-
to, seu momento de conversão e renúncia de suas equivocadas práticas idólatras."27

Até o século III, os intérpretes da Bíblia se apoiaram em um Salmo que dizia: "Que os reis de 

Társis e das ilhas prestem-lhe homenagem, que os reis de Sabá e Seba tragam presentes! Que todos os 

reis se prostrem perante ele, para servir-lhe todas as nações "28. Assim, os magos foram identificados 

como os reis de "todas as nações" que adoravam o messias cristão e tornaram-se um sinal de que a sal-

vação de Cristo foi predita e aberta a todo o mundo. Orígenes, considerado Pai da Igreja, também de-

cifrou a visita dos magos como uma busca da "verdadeira fé". Segundo esse teólogo, os reis não são 

apenas os primeiros visitantes de Jesus, mas também os primeiros a reconhecer Jesus como um Messias, 

daí sua importância para a Igreja Católica.

Outra interpretação que era difundida nos primeiros séculos de cristianismo é a associação en-

tre os reis magos e a Trindade, já que eles foram os primeiros a assistir a aparição divina em forma hu-

mana. Isso explicaria as primeiras aparições imagéticas dos reis magos, que seriam de três homens dife-

rentes, mas iguais.

Na representação encontrada nas catacumbas de Priscila em Roma29, datada do século II, os ma-

gos estão em número de três. Porém, esse número não foi a princípio um consenso, sendo encontrados 

em Roma dois exemplos diversos: as catacumbas de Domitila trazem representados quatro magos e as 

catacumbas de Pedro e Marcelino retratam dois. Até mesmo nos dias atuais alguns cristãos orientais 

consideram ser doze os reis que teriam levado presentes ao menino Jesus. O número três, que perma-

neceu majoritariamente, está associado aos três presentes ofertados a Jesus, conforme relatou o evan-

gelista Mateus: ouro, incenso e mirra. Para os teólogos do Cristianismo Primitivo, esses presentes repre-

sentariam a realeza, a divindade e a paixão.

27 JENSEN, Robin. Witnessing the Divine: the Magi in Art and Literature. Disponível em: http://www.bib-arch.org/e-features/witnessing-divine.asp
28 Salmo 72:10-11.
29 Segundo Jensen, as imagens iniciais dos reis magos quase sempre aparecem em contextos funerários, nas paredes das catacumbas e sarcófagos.  

A cena dos magos está entre as primeiras imagens narrativas a aparecer na arte cristã, e antecede a maioria das outras cenas do Novo Testa-
mento, bem como qualquer outra representação do nascimento de Jesus.
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A procedência dos visitantes orientais também gerou vários debates, pois a palavra Oriente, en-

contrada no Evangelho de Mateus, naquela época poderia significar tanto a Arábia, como a Mesopotâ-

mia, a Babilônia ou a Pérsia. Na antiga Pérsia, especificamente, os sacerdotes costumavam ser chama-

dos de magos. Até o ano 1500, portanto, as representações artísticas dos reis magos, contemplam-nos 

como homens brancos, sem grandes distinções, como na pintura abaixo de Ghiandarlo.

Posteriormente, a tradição oral levantou a hipótese de que os reis magos vieram da Grécia (Eu-

ropa), da Índia (Ásia) e do Egito (África), representando assim os três continentes conhecidos. Outra 

tradição dizia que eles seriam descendentes diretos de Jó, sendo provenientes de Tarsis (Melchior), Ará-

bia (Gaspar) e Etiópia (Baltazar): "Devido à sucessão de gerações e como resultante da natural miscige-

nação, é que os Magos sendo parentes, mas que viveram em regiões diferentes, possuíam cor epidérmi-

ca diversa”30.

30 CALAFIORI, 1993.

Figura 1: Considerada uma das primeiras representações dos reis magos, a 
pintura das catacumbas de Priscila, em Roma, datada do século II. Disponível 

em: http://www.bib-arch.org/e-features/witnessing-divine.asp

Figura 2: Pintura de Domenico Ghiandarlo, datada de 1487. Disponí-
vel em: http://www.bib-arch.org/e-features/witnessing-divine.asp
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Quanto aos nomes dos reis magos, a primeira referência conhecida vem do manuscrito "Excerp-

ta Latina Barbari", datado de 387: "Naquela época, no reinado de Augusto, em 1º de janeiro, os Reis 

Magos levaram presentes e adoraram. Os nomes dos magos eram Bithisarea, Melichior e Gathaspa."31 

Ainda no século IV, um texto siríaco, conhecido como "A Caverna dos Tesouros", nomeia os magos 

como Hormizdah, rei da Pérsia, Yazdegerd, rei de Sabá e Perozadh, rei de Seba. Já um apócrifo armê-

nio datado do século VI relaciona-os como Melkon, rei da Pérsia; Gaspar, rei da Índia, e Baldassar, o rei 

da Arábia. Um tratado atribuído ao monge Beda, O venerável, e intitulado "Excerpta et Collectanea", 

chama os magos de Melquior, Gaspar e Baltazar, termos que prevalecem até hoje:

"Melquior, um homem velho com cabelos brancos e longa barba... ofereceu ouro 
para o Senhor como a um rei. O segundo, de nome Gaspar, jovem, imberbe e de 
pele avermelhada... honrou-o como Deus com seu presente de incenso, oferenda 
digna da divindade. O terceiro, de pele negra e de barba cerrada, chamado Balta-
zar... com o seu presente de mirra testemunhou o Filho do Homem que deveria 
morrer."32

No texto de Robin Jensen encontramos a etimologia desses termos, conforme referência de Ro-

sário Farâni Mansur Guérios. Gaspar é proveniente do persa Kandswar, que significa "tesoureiro"; Bal-

tazar vem dos termos assírios (shar) profeta e (usur) rei; e Melquior, do hebraico Malkiur, que significa 

"meu (i) rei (malk) é luz (ur)".33

À parte dos debates sobre a procedência, o nome ou o número dos reis magos, a devoção aos 

mesmos parece existir desde o cristianismo primitivo, afinal, segundo os católicos, foram eles os primei-

ros a adorar Cristo e reconhecer a sua divindade. Os cristãos comemoravam anualmente a morte de 

Cristo na Páscoa, mas não temos indícios de uma celebração anual do nascimento de Cristo. Como na 

Bíblia não há uma indicação sobre a data em que este evento ocorreu, até o século IV, a comemoração 

centrava-se em duas datas: 25 de dezembro, promovido pela Igreja de Roma, e 06 de janeiro, conheci-

do como Epifania, observado pelas igrejas orientais.

A adoção da data de 25 de dezembro pela Igreja Ocidental foi influenciada pela celebração 

pagã do retorno do sol após o solstício de inverno. Porém, diversos estudos sugerem que a Festa dos 

31 JENSEN, Robin. Witnessing the Divine: the Magi in Art and Literature. Disponível em: http://www.bib-arch.org/e-features/witnessing-divine.asp
32 Os magos. Disponível em: http://www.airtonjo.com/magos03.htm
33 JENSEN, Robin. Witnessing the Divine: the Magi in Art and Literature. Disponível em: http://www.bib-arch.org/e-features/witnessing-divine.asp

Figura 3: Albert Durer, datado de 1504. Disponível em http://www.-
bib-arch.org/e-features/witnessing-divine.asp
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Tabernáculos, que ocorria entre setembro e outubro fornece uma data mais precisa para o nascimento 

de Cristo:

"Esta festa era a última e mais importante peregrinação do ano para os judeus. As 
condições de superlotação no momento do nascimento de Cristo (“não havia lugar 
para eles na estalagem”, Lucas 2:7) pode estar relacionada não só com o censo rea-
lizado pelos romanos naquela época, mas também aos muitos peregrinos que ali se 
aglomeravam especialmente durante a Festa dos Tabernáculos."34

Foi no ano 367 que o papa Júlio I determinou como data simbólica para comemorar o nasci-

mento de Jesus Cristo o dia 25 de dezembro, e a visita dos três reis magos, no dia 6 de janeiro. A Festa 

da Epifania35 realizada em 06 de janeiro era, originalmente, uma comemoração de vários fatos relati-

vos a Cristo e, em especial, a revelação de sua divindade ao mundo pagão. A data tornou-se especifica-

mente a Festa dos Reis Magos, pois estes foram, em tese, os primeiros a revelar a divindade de Cristo 

para o mundo.

No século V, com as determinações da Igreja Católica a favor da função pedagógica das ima-

gens, a arte cristã se espalhou e os magos começaram a aparecer nas decorações de mosaico das pri-

meiras basílicas, como no mosaico datado do século VI da igreja de Santo Apolinário Nuovo, em Rave-

na, na Itália. Nesta imagem, os magos aparecem extravagantemente vestidos, trazendo os seus dons 

em vasos de pregas, olhando para as estrelas. Eles podem ser distinguidos por seus cabelos e seus no-

mes inscritos acima deles. No século IV, o imperador bizantino Zenão afirmou ter descoberto os restos 

mortais dos reis magos em algum lugar na Pérsia e os trouxe para Constantinopla. Nessa época, era 

muito comum o culto às relíquias, e os ditos despojos chegaram ao Ocidente durante as Cruzadas, pri-

meiramente em Milão e, posteriormente, para Colônia por Frederico Barbarossa, em 1164, onde resi-

dem até hoje. Na Catedral de Colônia, podem-se ver também vitrais representando os reis magos, data-

dos de 1310:

34 BACCHIOCCHI, Samuele. O Significado, Celebração e Data do Natal. Disponível em: http://adventista.forumbrasil.net/t1430-o-significado-cele-
bracao-e-data-do-natal-por-samuele-bacchiocchi

35 Epifania tem o sentido de revelação ou amanhecer da luz do dia.

Figura 4: Detalhe do mosaico da Igreja de Santa Apolinário Novo, em 
Ravena, Itália, em que estão representados os santos reis. Disponível 

em: numinosumteologia.blogspot.com
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A religiosidade medieval, repleta de misticismo e que incentivava também o culto às relíquias, 

padronizou os autos teatrais, que eram um meio pedagógico de levar os ensinamentos da vida cristã a 

quem não sabia ler os textos sagrados. Um dos autos mais comuns dramatizava a vida de Cristo, inclusi-

ve a cena do seu nascimento. Conhecidos como mistérios, essas representações sacras se popularizaram 

a partir do século VIII, quando ocorriam dentro das Igrejas durante as festas litúrgicas. No ano de 1223, 

São Francisco de Assis realizou uma das encenações do Nascimento de Cristo mais difundidas. Mais tar-

de, a propagação dessa noite pelos franciscanos proliferou o gosto pela Natividade por toda a Europa 

e, com o tempo, esses autos deixaram de se apresentados exclusivamente em latim e libertaram-se da 

música litúrgica. Houve também um deslocamento da ênfase do Officium Pastorum — o nascimento e 

a chegada dos pastores à manjedoura, para o Officium Stellae, que compreende o anúncio aos Reis, a 

viagem seguindo a estrela e a adoraçao do menino.36

Ainda na época medieval, na Ibéria, as festividades da Natividade eram conhecidas como Jane-

reira ou Reisado. Segundo Câmara Cascudo, em seu Dicionário do Folclore Brasileiro, na festividade 

"inicia-se a dramatização com canto e dança, recebendo contribuição dos cantos populares e a produ-

ção literária anônima em louvação ao Divino Natal".37 Na ocasião, um grupo formado por músicos, can-

tores e dançadores, iam de porta em porta, no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro, anunciar a 

Chegada do Messias, homenagear os Três Reis Magos e fazer louvações aos donos das casa. Em troca, 

os donos das casas recebiam os grupos e a eles ofereciam alimentos e dinheiro. Faz parte dessa tradi-

ção a presença dos personagens do Rei, Rainha, Mestre ou Secretário de Sala, Contra-mestre, Mateus, 

Palhaços, Embaixadores e Bandeirinhas. O figurino trazia cores e o uso de tecidos nobres como cetim e 

adornos diversos. No auto havia um roteiro do qual faziam parte as Marchas de Rua, o Pedido de Abri-

ção de Porta, as Marchas de Entrada de Sala, a Louvação aos donos da casa, a Louvação ao Divino, a 

Guerra e Retirada. Existiam ainda as danças cantadas, conhecidas como peças, e as Embaixadas, que 

são partes declamadas. O termo Folia irá surgir em Portugal no século XVI, aparecendo, por exemplo, 

no Auto da Sibilia Cassandra, de Gil Vicente. Na época, ele denominava uma dança viva ao som do 

pandeiro e canto, representando os próprios Reis que vão adorar o Menino Jesus.

36 RIOS, Sebastião. Os cantos da Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e da Folia de Reis. Sociedade e Cultura, UFG, 2006. janeiro-julho, 
ano 9, número 001.

37 CASCUDO, Câmara, Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Global Editora, 2002.

Figura 5: Detalhe do vitral da Catedral de Colônia que representa o 
nascimento do menino Jesus e a visita dos reis magos. Disponível em: 

http://www.koelner-dom.de/
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No final do período medieval, porém, entram em cena diversas interdições às festividades. Com 

o estabelecimento do calendário universal no século XV, teve início as políticas moralizadoras nas soci-

edades feudais europeias e até mesmo a proibição das festas não religiosas. Esses recursos eram parte 

de uma política da Igreja Católica de apropriação das celebrações pagãs — ainda correntes — seguida 

pela substituição das datas religiosas.38 A Igreja, em ações conjugadas aos Estados absolutistas, teria 

abafado a exuberância inventiva de uma antiga cultura do povo.

Na época da chegada dos portugueses no Brasil, as festas de caráter coletivo não eram comuns. 

Os colonizadores vinham de uma Europa com um rígido controle teocrático da sociedade, através do 

conceito de responsabilidade pessoal ante o pecado. As festividades trazidas eram momentos de socia-

bilidade propiciados principalmente pelo calendário religioso estabelecido pelo poder espiritual  da 

Igreja e uma das datas mais importantes, nesse contexto, era a comemoração do Natal.39

Segundo Tinhorão40, no século XVI, as primeiras vilas não passavam de pequenos aglomerados 

e, principalmente, por parte dos colonos e dos eclesiásticos que aqui estavam, a tendência era a repro-

dução dos modelos europeus de hábitos sociais. Por parte dos Jesuítas, a imposição não era apenas da 

fé católica sob as novas regras do Concílio de Trento, mas de todo o ritual criado para a encenação do 

culto. Nota-se, no entanto, que esse esquema de controle da participação popular não se efetivou na 

prática com a rigidez esperada. As Constituições do Arcebispado da Bahia de 1707, por exemplo, foram 

bastante tolerantes em relação aos aspectos picarescos e populares das manifestações religiosas, limi-

tando-se apenas a discipliná-los, mas nunca com severidade.

O certo é que a devoção aos Santos Reis Magos acompanha o Brasil desde o início da coloniza-

ção, tendo como indício o Forte dos Reis Magos em Natal, fundado em 06 de janeiro de 1598. Em for-

mato de estrela, foi a primeira edificação da cidade, projetada pelo Padre Gaspar de Samperes. Assim 

que o forte foi concluído, o povoado que se formou no entorno foi chamado, segundo historiadores, 

de Cidade dos Reis, para depois ser conhecido por Cidade do Natal.

A Folia, como a música e os autos teatrais, foi usada pelos jesuítas para a catequese dos genti-

os:

“a catequização dos índios pelos jesuítas tinha melhores resultados quando estes 
utilizavam os recursos da imagem. Como melhor explicar, então, para os índios so-
bre o nascimento de Jesus do que utilizando o presépio? E no presépio está implíci-
ta a figura dos Reis Magos. A devoção foi uma consequência. Com o nome de Folia 
existe no Brasil um grande número de grupos devocionais dos santos católicos: São 
Benedito, São José, Divino Espírito Santo e Santos Reis.”41

Com a consolidação da colonização, os rituais usados na catequese do indio disseminaram-se 

entre colonos portugueses, negros, escravos, e mestiços e foram incorporados às festas de padroeiro.42 

Assim, as Folias foram se disseminando por todo o país, sendo objeto de relatos de viajantes e cronis-

tas.

38 ITANI, Alice. Festas e calendário. São Paulo: UNESP, 2003.
39 Foi o Papa Urbano VIII que fixou as datas do calendário dos dias santos, onde deviam ser respeitados o Natal, a Circuncisão, a Ressurreição, a 

Ascensão, o Espírito Santo, o Corpo de Deus, a invenção da Santa Cruz, a Purificação, a Anunciação, a Assunção, a Natividade, a Conceição de 
Nossa Senhora, São Miguel, Santo Antonio, São Pedro e São Paulo e os onze apóstolos, Santo Estevão, Santo Inocente, São Lourenço, são Sil -
vestre, São José, Santana, Todos os Santos e Coração de Jesus. Vide TINHORÃO. As festas no Brasil Colonial. São Paulo: Editora 34, 2000.

40 TINHORAO, José. As festas no Brasil Colonial. São Paulo: Editora 34, 2000.
41 CAVALHEIRO, Carlos Carvalho. "Nos passos da folia de reis." Disponível em: http://www.crearte.com.br/carlos_textos_t05.htm
42 RIOS, Sebastião. Os cantos da Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e da Folia de Reis. Sociedade e Cultura, UFG, 2006. janeiro-julho, 

ano 9, número 001.
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No livro Antologia do Folclore Brasileiro, Cascudo registra um relato de Saint-Hilaire, viajante 

europeu que, em visita ao Brasil, de um encontro com um grupo de foliões em meados do século XIX. 

Mesmo se tratando da Folia do Divino, a semelhança com a festividade aos santos reis é notória:

“(...) encontrei na floresta uma tropa de homens a cavalo, conduzindo burros carre-
gados de provisões; um deles levava a pandeiro, outro um violão, e o terceiro um 
tambor. Tendo inquirido o que tudo significava, soube que era uma Folia, nome de 
que vou dar a explicação. Já tive de dizer alhures que a festa de Pentecostes se ce-
lebra em todo o Brasil com muito entusiasmo e cerimônias bizarras. Tira-se sorte, 
no fim de cada festa, para saber-se quem fará os principais gastos da do ano segu-
inte, e o que é eleito usa o nome de imperador. Para poder celebrar a festividade 
com maior pompa e tornar mais esplêndido o banquete, que é sua conseqüência 
indispensável, o Imperador vai recolher ofertas em toda a região, ou escolhe al-
guém que o substitua. Mas não anda nunca só quando faz o peditório; leva consi-
go músicos e cantores e, quando o grupo chega a uma habitação, faz o pedido en-
toando cânticos em que sempre há de misturas loas ao Espírito Santo. Os cantores e 
músicos são, ordinariamente, pagos pelo Imperador; mas frequentemente, tam-
bém, são homens que cumprem um voto, e mesmo que recebam retribuição, é 
sempre muito pequena, porque não há ninguém que não julgue obra muito meri-
tória servir assim ao Espírito Santo. Estes peditórios duram, às vezes, vários meses, e 
é às tropas encarregadas de fazê-lo que dá o nome de folia.”43

O escritor Manuel Antônio de Almeida, ao descrever o Rio de Janeiro de meados do século XIX, 

apontou os cortejos e as folias de rua como elementos comuns das festas religiosas e procissões. Ele res-

saltou que a Folia popular e os seus foliões com seus ranchos de pastores, ao som dos pandeiros, ma-

chete e tamboril, cantavam versos que agradavam ao santo e atraíam os moradores para o cortejo.44 

José Maria da Silva Paranhos também descreveu, em janeiro de 1851, um dia de Reis na então capital 

do Império: "Nos bairros do Catete, alguma coisa houve que merece honrosa menção, já pelo seu valor 

intrínseco, já pelo estimativo devido à raridade. Formou-se ali, no saudável sítio das Laranjeiras, um nu-

meroso e luzido Reis, composto dos adultos e menores das famílias das mais gradas do lugar, que fez 

diferentes incursões com o mais feliz êxito. À frente iam os três Reis Magos, vestidos a caráter e monta-

dos em garbosos e bem arreados ginetes."45

À parte dessa disseminação das folias, principalmente nos vilarejos e ambientes rurais onde o 

clero não estava muito presente, a partir da segunda metade do século XIX surgiu um novo modelo 

eclesial católico, que começou a ser implantado no Brasil, o ultramontanismo:

“Engendrado com a mesma concepção medieval unitária do Universo, esse catoli-
cismo estava marcado pelo centralismo institucional em Roma, por um fechamento 
sobre si mesmo e por uma recusa de contato com o mundo moderno. Conscientes 
de que essa ordenação doutrinária constituía-se na força mantenedora da unidade 
da Igreja, os pontífices romanos, desde Gregório XVI até Pio XII, não mediram es-
forços para a sua consolidação. Com uma rigidez hierárquica, reproduzida também 
pelas mais distantes células paroquiais, o ordenamento ultramontano aspirava a 
uma univocidade entre a Europa, Ásia, África e América.”46

Essa nova espiritualidade engendrou a condenação de práticas religiosas anteriores, vigentes 

desde o período colonial. Estas foram vistas então com uma forte carga de negatividade e acusadas de 

serem portadoras de sobrevivências pagãs e superstições. Assim, no final do século XIX, as devoções 

que possuíam uma larga expressão popular, como os Reis Magos, começaram a ser desqualificadas pe-

los agentes ultramontanos. Sem combater diretamente as devoções, os padres limitavam-se a não par-

ticipar delas e a condenar os excessos cometidos durante as suas festas, tais como a dança, a bebida e 

os jogos, bem como criticar o mau uso do dinheiro recolhido pelos devotos.

43 CASCUDO, 2002, P.88.
44 GAETA, Maria Aparecida. Cultura clerical e a folia popular. Revista Brasileira de História, volume 17, número 34. Disponível em: http://www.sci-

elo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-01881997000200010
45 CASCUDO, 2002, p 580.
46 Ibidem.
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Porém, o catolicismo popular permaneceu vivo em amplas camadas da população e até os dias 

atuais a Folia de Reis, ou Reisado, constitui um dos mais originais folguedos do país. Mesmo com o es-

vaziamento do campo, a globalização e a incorporação de elementos diversos, como a cultura country, 

o forró, os repentes, a festividade está presente em diversos estados como Minas Gerais, Goiás, São 

Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Nordeste. Muitos personagens podem aparecer, depen-

dendo da região em que a festa é realizada. Entretanto, os grupos em geral têm em comum a bandei-

ra, estandarte da folia, e também uma orquestra de instrumentos que acompanham os cantos que nar-

ram todos os anos a história sagrada dos santos reis.

4.3 – ATIVIDADES CORRELATAS

A Folia de reis é uma festividade que ocorre em grande parte do território brasileiro e que, 

apesar das variantes, possui estruturas semelhantes. Ela se desenvolve tanto em pequenos municípios, 

como em grandes centros dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Paraná, Rio de 

Janeiro, Goiás, dentre outros. Em cada local, preserva-se a história original do nascimento de Cristo e, 

ao mesmo tempo, amplia-se essa narrativa agregando elementos comuns a cada grupo: “Cada Folia re-

criou o evento mítico segundo a situação vivencial do agrupamento (...) e hoje temos processos rituais 

diversos” (GOMES e PEREIRA, 1995, p. 67).

No Nordeste, a festividade costuma apresentar o nome "Reisado" e ocorre em forma de drama-

tização. Sobre essa tradição, Câmara Cascudo nos conta que "este auto popular profano-religioso", 

pertencente ao ciclo natalino, é formado por grupos de músicos, cantadores e dançadores que vão de 

porta em porta anunciar a chegada de Messias e homenagear os três Reis Magos. [...] Vestem-se de cal-

ça ou saiote, com guarda peito, uma espécie de colete enfeitado com vidrilhos, lantejoulas, espelhi-

nhos e fitas coloridas."47

Um dos municípios que preserva essa tradição no Nordeste é Carpina, situada na Zona da Mata 

de Pernambuco. A festividade é celebrada com música, dança, comidas típicas e com diversas manifes-

tações populares, como o Bumba-meu-Boi, Cavalo-Marinho, Pastoris e Marujadas. Nesse local, o seis de 

janeiro comemora a chegada dos três reis magos ao lugar onde o Menino Jesus nasceu e o fim do ciclo 

natalino. Porém, outro ciclo está para começar: as cores e ritmos do maracatu anunciam que o carnaval 

vem aí.

Em Salvador, na Bahia, a Festa de Reis é conhecida também como Festa da Lapinha. A progra-

mação é composta de celebração de missas, visitação ao presépio no interior da Igreja da Lapinha e 

apresentação de ternos de reis e ranchos.

Já a Folia de Reis em Goiás foi introduzida no Brasil Colônia e conta-se que foi instituída por 

falta de clero para atender a região. As folias acontecem em todo o Estado, sobretudo nas zonas rurais 

e cidades pequenas. O evento consiste na andança de um grupo de cantadores e rezadores, que, muni-

dos de instrumentos de corda e percussão e ainda de sanfona, realizam rezas, cantorias e danças, como 

a catira, em uma sequência de casas pré-selecionadas. Pode durar de três a quinze dias.

No município de Sorocaba em São Paulo, os foliões se reúnem sob a denominação de Compa-

nhia de Santos Reis e são formados basicamente por migrantes paranaenses e mineiros, muito embora 

47 CASCUDO, Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Global Editora, 2002.
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haja também paulistas. As Folias carregam a bandeira, que é o símbolo de sua devoção. Os instrumen-

tos musicais são os seguintes: as violas, violões, pandeiros, caixas e são enfeitados com fitas coloridas. A 

Companhia está dividida entre o Embaixador, que é quem puxa as cantorias e lidera o grupo; o contra-

mestre, a segunda voz; a Bandeireira, que carrega a bandeira; o Bastião, que são os mascarados, vesti-

dos com roupas coloridas e espada; o Apontador de prendas, que anota todas as ofertas recebidas em 

um caderno; e os foliões, divididos por vozes e instrumentos musicais. O Cruzeiro de Flor é outra tradi-

ção que acompanha a Folia de Reis de Sorocaba. Trata-se de uma cruz “desenhada” no chão com flores 

– para cada braço do cruzeiro, o Bastião deve recitar uma “profecia” até desfazê-lo todo. Somente de-

pois disso é que a Companhia pode adentrar no recinto e cantar as toadas.

No estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, a Folia de Reis se realiza no dia 6 de Janeiro. Os 

grupos são formados por personagens como os Reis Magos, o palhaço e os foliões, além dos mestres e 

contramestres, que comandam os foliões e dão andamento à festa. Instrumentos como viola, violão, 

sanfona, reco-reco, chocalho, cavaquinho, triângulo e pandeiro, entre outros, são tocados pelos partici-

pantes. Na capital, Rio de Janeiro, a festa termina a 20 de janeiro, dia de São Sebastião, padroeiro da 

cidade.

Em Minas Gerais, na localidade Alto Belo, a peculiaridade está na fabricação de instrumentos 

de cordas pelos artesãos da região. Isso resultou na formação de músicos – violeiros e rabequeiros – 

que executam seus instrumentos com maestria e originalidade ímpares, pois aprenderam a tocar nos 

instrumentos fabricados por eles próprios. O destaque fica para Sinval de Gameleira e Maribondo Cha-

péu, cujo trabalho é reconhecido nacionalmente.

O município de Sarandi, no estado do Paraná, é considerado Capital Turística e Folclórica de Fo-

lia de Reis. No município ocorre o festival de Folia de Reis desde 1980, que conta com cerca de 25 gru-

pos de 20 municípios do Norte do Paraná, reunindo aproximadamente 500 foliões. Já no município de 

Muqui, sul do Espírito Santo, acontece desde 1950 o Encontro Nacional de Folia de Reis, que reúne cer-

ca de 90 grupos de Folias do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. É o maior e mais 

antigo encontro de Folias de Reis do país.

4.4 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA EM ANÁLISE

4.4.1 – HISTÓRICO DE PRESIDENTE OLEGÁRIO

O Município de Presidente Olegário está situado na região noroeste do estado de Minas Gerais. 

O seu território constitui uma área da Zona Fisiográfica do Paracatu, situada na Microrregião Chapa-

dões do Paracatu, cujo extenso território pertence em sua maior porção à bacia do rio São Francisco. 

Na região de Presidente Olegário, o rio da Prata, afluente do rio Paracatu, constitui a paisagem da por-

ção ocidental da bacia sanfranciscana, no noroeste de Minas. Por outro lado, ao sul e sudoeste do mu-

nicípio, a rede de drenagem compõe a Bacia do rio Paranaíba, marco geográfico que define limites 

com o município vizinho de Patos de Minas.

A partir do século XVII, durante o período do Brasil Colônia, intensificou-se a expansão dos in-

teresses econômicos da Coroa Portuguesa sobre os territórios do interior do Brasil Central. Para tanto, 

a Metrópole contou com os pioneiros desbravadores das terras brasileiras: os bandeirantes e suas expe-
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dições. Nessa época, a área dos Chapadões do Paracatu foi identificada como zona de passagem, visto 

que era o local onde os bandeirantes cruzavam caminhos e trilhas, seguindo rumo aos sertões do inte-

rior do Brasil e tendo como destino as Minas de Paracatu do Príncipe e as Minas de Goiás.

A dinâmica das expedições bandeirantes marcou profundamente as regiões do Estado de Minas 

Gerais. As primeiras a adentrar os Chapadões do Paracatu e a região do Alto Paranaíba não tiveram o 

objetivo específico de encontrar ouro e pedras preciosas, mas sim capturar indígenas para vendê-los 

como escravos nos engenhos das fazendas produtoras de cana-de-açúcar de São Paulo. Os bandeiran-

tes partiam então rumo ao interior do Brasil, onde encontravam tribos que foram expulsas das regiões 

litorâneas em função da presença cada vez maior da colonização e de sua política da exploração das 

terras.

O historiador Oliveira Melo indicou a presença de expedições onde hoje está a cidade de Presi-

dente Olegário ao seguir o itinerário de Lourenço Castanho Taques. Este bandeirante, em 1670, partiu 

de Araxá rumo a Paracatu e seguiu por todo o noroeste mineiro até à Serra do Castanho com o objeti-

vo de capturar indígenas. Com a penetração deste e de outros bandeirantes, foram se abrindo as “pica-

das”, como eram denominados os caminhos naquela época. A Picada de Goiás foi a mais conhecida e 

transitada da região, e ligava São João Del Rey à Vila Boa de Goiás. Na região conhecida como Guarda 

dos Ferreiros48 surgiu a Picada dos Aragões, ao longo da qual o Conde de Valadares concedeu sesmari-

as a fim de povoar o local. No trajeto dessa picada encontramos as atuais cidades de Rio Paranaíba, 

Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, Patos de Minas e Presidente Olegário.

Melo também aponta para a presença indígena nos Chapadões do Paracatu, com as tribos Caia-

pós, Terminós, Amoipirás e Tupinaês. Essa presença foi confirmada por meio de vestígios arqueológicos 

(panelas de barro, resíduos de urnas funerárias dos indígenas contendo ossos fossilizados) encontrados 

enterrados próximo à sede municipal de Presidente Olegário. Esses índios, porém, foram afugentados 

com a chegada e ocupação territorial do colonizador, que dizimou ou escravizou grande parte dessa 

população. Diante desse quadro, muitas tribos refugiaram-se no Centro Oeste do país e na Amazônia.

O Alto Paranaíba apresenta em seu histórico pouco número de escravos, ainda que nessa regi-

ão haja registros de ocorrência de quilombos antes da colonização do território e dos poucos escravos 

de Chico Alferes. Segundo Melo, muitos escravos negros que se refugiavam no território do município 

de Presidente Olegário pertenciam à mesma linhagem daqueles que se embrenhavam no território de 

São José dos Patos49. Nas décadas finais do século XVIII, os quilombos eram formados principalmente 

por escravos fugitivos das Minas de Goiás e Minas do Paracatu. Conta-se que a Lapa do Quilombo, às 

margens do rio Salitre e nas proximidades do rio da Prata, era um local de refúgio desses negros.

Segundo conta uma lenda local, denominada “Lenda do Tesouro”, os negros em fuga se orga-

nizavam em grupos para assaltar as caravanas de tropeiros que seguiam rumo às Minas de Paracatu do 

Príncipe. As caravanas, por sua vez, preveniam-se de assaltos com a formação das “tropas de linha”, 

homens armados que faziam a segurança nas viagens. Ainda segundo essa tradição popular, os grupos 

de assaltantes  ocultavam as  valiosas  mercadorias  roubadas  em esconderijos  secretos.  Conta-se  que 

48 Atualmente próximo ao município de São Gotardo/MG.
49 Atual município de Patos de Minas/MG
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aqueles que sabiam o local desses esconderijos morreram em confrontos ou torturados por milícias ar-

madas antes de revelarem quaisquer pista sobre esses supostos mapas do tesouro.

Com a decadência do Ciclo do Ouro, muitos colonos da área mineradora migraram para a regi-

ão dos rios Grande e Paranaíba, expandindo a ocupação dos territórios a oeste da província de Minas 

Gerais. Nas últimas décadas do século XVIII, o Conde Valadares concedeu Carta de Sesmaria a Afonso 

Manoel Pereira de Araújo numa área junto ao rio Paranaíba, cujas terras localizam-se a sudoeste do 

atual município de Presidente Olegário. Foi nessa faixa de terras, denominadas então como Fazenda da 

Onça, que teve início o povoamento da cidade. Na época, essa fazenda compreendia o antigo arraial 

do Onça, o povoado de Vargem Grande, a Fazenda Três Barras e parte da área da atual sede municipal.

O “Auto de Vereação do Termo de Marcação da Vila de Paracatu” de 15 de outubro de 1800 é 

o primeiro documento que fez referência à Fazenda da Onça. Este tratava sobre questões relativas à 

manutenção e segurança da “Picada de Goiás”, especificamente no trecho da Vila de Paracatu à Bam-

buí, onde estava localizada a dita propriedade.

Enquanto os chapadões ao norte do município encontravam-se desabitados, no sul iniciava-se o 

povoamento da atual sede de Presidente Olegário. No caminho dos tropeiros, antes de atingirem a Fa-

zenda do Onça, surgiu um novo pouso para as tropas: a Fazenda Brejo Alegre. De propriedade de Joa-

quim Afonso de Sá, essa fazenda apresentava um local ameno, terras férteis e fartura de água, e teve 

grande importância para a formação do município.

Na época, a localidade da Fazenda de Brejo Alegre estava subordinada à freguesia de Alegre50 

e, como a distância dificultava a assistência religiosa aos habitantes, Joaquim Afonso de Sá e sua espo-

sa Inácia Maria Rodrigues doaram parte de sua propriedade à Santa Rita de Cássia51 em 10 de outubro 

de 1851, com o objetivo de erigir uma capela em homenagem à padroeira. O terreno de capões e cam-

pos, situado no lugar denominado cabeceiras do Córrego das Andorinhas, valia na época 150 mil réis e 

serviu também para os moradores, já em número considerável, erigirem suas casas. O referido docu-

mento ganhou registro oficial no Cartório do 2º Ofício de Patos de Minas em 07 de dezembro de 1911, 

e nele encontra-se grafada a nova denominação da localidade de Brejo Alegre: Santa Rita da Boa Sor-

te.

Quem primeiro trabalhou na edificação da Capela de Santa Rita foi o carpinteiro Felisberto 

José da Fonseca. Assentaram a capela no ponto alto de uma colina, divisor de águas de duas importan-

tes bacias hidrográficas: a do São Francisco e do Paranaíba. O término da construção, em meio às difi-

culdades da época, deu-se em 1859, data de sua consagração.

A denominação Santa Rita da Boa Sorte permaneceu até 1867, quando passou ao Termo de Pa-

racatu. Através da Lei n° 1.444 de 24 de dezembro de 1867, o Governo Provincial elevou a localidade à 

categoria de distrito com a denominação simplificada de Santa Rita. No entanto, do ponto de vista 

eclesiástico, a localidade continuava subordinado à Freguesia de Santana do Alegre52.

Por meio da Lei nº 2.654, de 04 de novembro de 1880, o distrito foi desmembrado da Vila de 

Paracatu e incorporado ao Termo de Santo Antônio dos Patos53. A distância de quase 200 quilômetros 

50 Atual município de João Pinheiro/MG.
51 Também conhecida como Santa Rita dos Impossíveis.
52 Atual município de João Pinheiro/MG.
53 Atual município de Patos de Minas/MG.
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de Paracatu foi, entre outros fatores, um dos motivos do desmembramento. O Cartório de Registro Ci-

vil é a mais antiga instituição jurídica do então distrito e foi criado em dezembro de 1867, sendo insta-

lado em 15 de novembro de 1888. Antônio Alves de Andrade tornou-se primeiro Juiz de Paz da cidade 

em Janeiro de 1889.

Pela lei provincial nº 2.688 de 30 de novembro de 1880, o distrito foi elevado à categoria de 

freguesia com a denominação de Santa Rita dos Patos. Depois da criação da freguesia, foi feita a insti-

tuição canônica por provisão do Bispo João Antônio dos Santos, datada de 11 de maio de 1882. A nova 

freguesia ficou uma área territorial de 240 Km2, as mesmas divisas do distrito civil.

A Igreja de Santa Rita, datada de 1859, já não atendia à população local, que crescia paulatina-

mente. Decidiu-se assim pela sua ampliação, sendo que a construção primitiva ficaria servindo como ca-

pela-mor. José Grino, Francisco Arruda, Antonio Criolo, Antonio Godinho, João Correa auxiliaram na 

construção da nave da nova Matriz.

A nova freguesia teve inicialmente como pároco o Padre Porfírio Pereira Silveira, entre 1882 e 

1904. Em 1907, a Paróquia de Santa Rita dos Patos passou a pertencer à Diocese de Uberaba e, em 

1955, passou à recém criada Diocese de Patos de Minas.

No ano de 1970, a Igreja Matriz foi demolida e, em seu lugar, foi erguida uma nova edificação 

em planta octogonal. Não obstante, a Igreja passou por diversas reformas e uma significativa interven-

ção ocorreu há cerca de oito anos, quando sua fachada principal foi demolida, descaracterizando-se as 

linhas do antigo octógono. Nas cinco faces de alvenaria restantes estenderam-se três paredes que am-

pliaram o espaço interior da Igreja, dando novos contornos ao frontispício e telhado.

Além da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, a comunidade católica de Presidente Olegário 

conta com capelas, filiais da Paróquia, nos seus distritos e povoados: São Pedro em Ponte Firme; Santa 

Cruz no Cruzeiro da Prata; Santana na Galena; Vereda da Palha; Bela Vista; Cachoeirinha; Chapadão; 

Charco; Lobo; Onça; Piçarrão; Pindaíbas; Ponte Grande; Santiago; Santa Maria; Tiririca; Vargem Grande 

e a de Nossa Senhora da Abadia, em Andrequicé. Na sede, no bairro Andorinhas, foi construída, há 

aproximadamente dez anos, a Igreja em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. No bairro Planalto 

existe há cerca de 20 anos uma Igreja em louvor a Imaculada Conceição.

Em Presidente Olegário há também diversos templos evangélicos, sendo a Assembleia de Deus 

o mais antigo deles. Entre as diversas igrejas evangélicas da sede municipal destacam-se: a Igreja Pente-

costal, a Cruzada Evangélica, a Igreja Quadrangular do Evangelho de Cristo, a Testemunhas de Jeová e 

a Igreja Universal do Reino de Deus. O espiritismo kadercista é muito cultivado, mas sem templos edifi-

cados na cidade.

A partir da criação do distrito de Santa Rita de Patos, o crescimento populacional foi intensifi-

cado: ruas mais amplas surgiam, o comércio desenvolvia. No entanto, os moradores acreditavam que o 

desenvolvimento real da localidade se daria somente com a sua emancipação política. Nessa época, re-

percutiam as lutas políticas entre as famílias Borges e Maciel, na Câmara Municipal de Patos de Minas, 

com relação às demandas do distrito de Santa Rita. Dentre os demais moradores de Santa Rita, destaca-

ram-se na busca da emancipação: João Pinheiro Gonçalves, Isaías Pinheiro, Aleixo Araújo, Deiró Euná-

pio Borges e Virgílio Borges.
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Através do Decreto Lei nº 148 de 17 de dezembro de 1938, foi criado o município de Presidente 

Olegário e sua instalação se deu em 1º de janeiro de 1939. Para celebrar o fato houve missa na Igreja 

Matriz de Santa Rita de Cássia celebrada pelo Padre Isaías Lagares, com a presença de autoridades mu-

nicipais, queima de fogos e repiques de sino.

O então governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, nomeou para a organização munici-

pal o Dr. Sebastião de Brito em 31 de dezembro de 1938. Nessa ocasião, o antigo distrito de Santa Rita 

de Patos recebeu uma nova denominação, Presidente Olegário. O nome foi dado em homenagem ao 

estadista Olegário Maciel, natural de Bom Despacho e criado em Patos de Minas. Muitos moradores, 

porém, manifestaram-se insatisfação com o novo nome, o que foi registrado pelo padre Isaías Lagares 

em 4 de junho de 1940, no Livro de Tombo Paroquial. O pároco também se manifestava como contrá-

rio à nova denominação, uma vez que a comunidade continuava utilizando o antigo nome, e sugeriu o 

nome de Santa Rita acrescentado “do Prata”, já que existia na região a localidade de Santa Rita do Pa-

ranaíba.

Quase 24 anos após a queixa do Padre Isaías, foi apresentado à Câmara Municipal em 1964 o 

Projeto de Resolução nº 49, que propunha a mudança do nome da cidade de Presidente Olegário para 

Santa Rita do Prata, sendo aprovado por unanimidade. No entanto a alteração do nome não se conso-

lidou, pois o ato não foi lavrado pelo governo do Estado de Minas. Porém, ainda hoje muitos morado-

res de Presidente Olegário ainda tratam a localidade por Santa Rita.

O município de Presidente Olegário foi instalado em 1939, mas somente em dezembro de 1947 

constituiu sua primeira Câmara Municipal, uma vez que entre 1937 e 1945 o Brasil vivia a ditadura do 

Estado Novo de Getúlio Vargas, em que o poder legislativo não existiu nos âmbitos federal, estadual 

ou municipal. Com o fim do Estado Novo, o sistema democrático voltou com as eleições de 1946. A Câ-

mara Municipal de Presidente Olegário foi instalada pelo Dr. Aristides Alves Pereira, Juiz Eleitoral e 

Juiz de Direito de Patos de Minas.

Adelardo Baeta Neves, segundo prefeito de Presidente Olegário, nomeado pelo Governador 

Benedito Valadares, ficou à frente do executivo municipal entre 03 de setembro de 1940 e 03 de Janei-

ro de 1947. Após o término desse longo mandato, sucederam-no José Secundino de Araújo Fonseca e 

Otaviano Bernardes de Andrade, também nomeados pelo Governo Estadual. Com a implantação das 

eleições diretas para o executivo e Legislativo, Adelardo Baeta Neves se tornou o primeiro prefeito 

eleito de Presidente Olegário em Dezembro de 1947, exercendo seu mandato no governo municipal 

até 31 de Janeiro de 1951.

A Comarca de Presidente Olegário foi criada em 23 de dezembro de 1953, através da Lei n° 

1.039, e foi solenemente instalada em 25 de setembro de 1955 pelo Juiz de Direito de Patos de Minas, 

Dr. José Machado Penido. Interinamente assumiu a Comarca Sinfrônio Bernardes Amorim, até que se 

empossasse o primeiro Juiz de Direito da Comarca, Dr. Maurício Nacife. A Comarca foi criada no gover-

no municipal de Oswaldino Juvenal de Almeida, quando foi doado o prédio da Prefeitura para o funci-

onamento do Fórum “Deiró Borges”, localizado na Praça Afonso Sá. Nesse mesmo local encontram-se 

os cartórios da Comarca de Presidente Olegário - de Registro Civil, de Registro de Imóveis e Notas, do 

1º Ofício, do 2º Ofício, de Crime e Execuções e Distribuidor. Recentemente, o Fórum “Deiró Borges” foi 
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demolido e, em seu lugar, foi construída uma edificação moderna. Atualmente a Comarca de Presiden-

te Olegário tem sob sua jurisdição os municípios de Lagoa Grande e Lagamar.

O território do município de Presidente Olegário atualmente apresenta área total de 3.529 

km², fazendo divisa com os municípios: Lagoa Grande ao norte, Patos de Minas ao sul, Varjão de Minas 

e São Gonçalo do Abaeté a leste, João Pinheiro a leste e nordeste e Lagamar a oeste. Hoje em dia, o 

município é formado pelos Distritos: Sede, Ponte Firme, Galena e Santiago de Minas e pelos povoados: 

Cruzeiro do Prata, Onça, Vargem Grande, Lobo e Charco.

Os símbolos municipais são o Hino e a Bandeira de Presidente Olegário. A Lei nº 851, de 03 de 

dezembro de 1984, dispõe sobre a forma e apresentação dos símbolos do município de Presidente Ole-

gário. O Hino do Município tem letra de autoria da Professora Geni Chaves e a música de D. José André 

Coimbra, Bispo de Patos de Minas, sendo composto na década de 1960. Já a bandeira de Presidente 

Olegário estampa um Brasão de Armas contendo os símbolos que representam a condensação históri-

ca, geográfica e econômica do município. O brasão, esquartelado, apresenta uma cerca mural encima-

da por cinco torres, formando uma coroa. Em sua porção superior, há uma cruz com um galho de lírio, 

representando Santa Rita. Logo ao lado um sino. Na porção inferior uma cabeça de rês bovina repre-

senta a pecuária, importante atividade econômica do município. Ao lado, um galho de soja frutificado, 

representando a agricultura. Erguem-se pelas laterais do escudo, um pé de milho e um pé de arroz. Na 

base do desenho, a cor prata representa o rio da Prata. Abaixo do escudo, um campo de cor verde re-

presenta a fartura das terras de Presidente Olegário, e um filete apresenta inscrito o nome da cidade, a 

data  de  doação  do  patrimônio  a  Santa  Rita  (10/10/1851),  e  a  data  de  instalação  do  município 

(01/01/1939).

4.4.2 – INFORME HISTÓRICO DOS DISTRITOS

PONTE FIRME

O arraial de Ponte Firme começou a ser ocupado após a doação de um terreno feita por Lino 

Moreira da Cunha e Florêncio Alves. A primeira capela edificada no local teve como padroeiro São Pe-

dro. Um elemento que compõe a sua fachada e que tem grande significado para as comunidades cris-

tãs é composto pelas letras X e P entrelaçadas. Esse símbolo remete aos primórdios do cristianismo, 

quando os cristãos, para serem identificados, utilizavam o monograma de Cristo.

A partir da consagração da Igreja, o arraial passou a ser denominado como São Pedro da Ponte 

Firme. O nome “Ponte Firme” é proveniente de uma lenda que narra a existência do comércio sub-

terrâneo em um córrego situado na base das encostas do chapadão, no percurso entre o arraial e a 

Sede Municipal. O córrego era chamado de Ponte Firme, pois era constituído por um “olho d' água” 

que, em seu curso, sumia e ressurgia há mais de um quilômetro da nascente. Atualmente, o distrito é 

denominado apenas como Ponte Firme.

Relacionados ao início e fundação do arraial estão os nomes do Capitão Joaquim Coelho e Apo-

linário Ribeiro de Morais. Este último teria construído a primeira casa residencial e nela estabelecido 

Figura 6: As letras gregas X (chi ou qui) e P (rô) entrelaçadas, como se vê na fachada da Igreja São Pedro, seriam as iniciais de Cristo em grego.
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comércio. Já a família do Capitão Joaquim Coelho Guimarães denomina as principais ruas de Ponte Fir-

me. A atividade comercial esteve presente na vila desde seus primeiros tempos e muitos estabelecimen-

tos foram abertos no início do século XX, como bares, açougues, restaurantes e pensões.

A partir da instalação da vila formou-se um conjunto urbano composto pela Igreja São Pedro e 

por casas residenciais e comerciais. As ruas da localidade foram abertas a picareta após a emancipação 

de Presidente Olegário em 1938, segundo Ana Correia de Castro e, pouco depois disso, começaram a 

passar os primeiros automóveis, fato que teria causado grande admiração dos moradores.

O distrito de São Pedro da Ponte Firme foi criado pela lei nº 556 de 30 de agosto de 1911, e 

pertencia primeiramente ao município de Patos de Minas. Em 1938, o decreto-lei nº 148 de 17 de de-

zembro que criou o município de Presidente Olegário também transferiu o distrito de São Pedro da 

Ponte Firme para a nova cidade. Desde a primeira legislatura de Presidente Olegário, o distrito de São 

Pedro da Ponte Firme esteve representado na Câmara Municipal. Um dos principais nomes, nesse senti-

do, que participou de sete legislaturas, foi Hercílio Trajano da Silva.

No final dos anos 1950, o distrito vivenciou o movimento criado com a construção de Brasília. 

Muitos moradores saíram de São Pedro da Ponte Firme em direção às obras da nova capital brasileira. 

Muitos que saíram do distrito em direção à Brasília não voltaram mais, vendendo suas propriedades ou 

as mantendo fechadas por muito tempo.

Em 6 de maio de 1956, em uma reunião ocorrida na casa de Teófilo Lourenço de Lima e com a 

presença do Padre José Bento Guimarães, foi fundada a Sociedade São Vicente de Paula em São Pedro 

da Ponte Firme. No mesmo ano em que foi fundada, a Sociedade abriu o asilo, instalado em uma casa 

provida por Aurora da Silveira Martins.

A edificação conhecida como “Grupo Velho” é parte fundamental da história da educação do 

distrito. Quando ainda funcionava como grupo escolar, serviu também como salão de dança. Em mea-

dos dos anos 1970, com o início do funcionamento de uma nova escola, Escola Estadual de Ponte Fir-

me, as turmas foram transferidas para as novas instalações. O grupo escolar passou então a abrigar 

uma creche e, para tanto, foram construídos anexos para servirem de cozinha e banheiros. Posterior-

mente, serviu como residência e cartório.

Em 1963, houve a tentativa de emancipação do distrito de São Pedro da Ponte Firme, com o 

projeto apresentado e aprovado na Câmara Municipal de Presidente Olegário, entretanto a iniciativa 

não teve o resultado esperado.

Hoje em dia, a economia de Ponte Firme é baseada na agropecuária, nas atividades agrícolas 

de subsistência e no comércio local. Ponte Firme continua sem sistema de esgoto e de água tratada. A 

água consumida é retirada de poços artesianos e, para contornar a falta de um sistema de esgoto, são 

utilizadas fossas. Não há coleta de lixo na vila, sua eliminação é feita por queima ou enterrando.

A vila possui um posto dos Correios, um Cartório de Registro Civil, um posto de policiamento, 

uma escola estadual, creche, um posto médico, um asilo mantido pelos Vicentinos, associação comuni-

tária e um cemitério municipal sob responsabilidade da ACP (Associação Comunitária Pontefirmense). 

Suas principais vias receberam asfalto em 1998, entretanto não há sistema de escoamento de água da 
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chuva ou do esgoto. Algumas placas de sinalização de trânsito foram instaladas, predominantemente 

placas de parada obrigatória.

GALENA

O distrito de Galena foi criado pela lei nº 843, de 7 de setembro de 1923, com sede distrital em 

Andrequicé, pertencente nessa época ao município de Patos de Minas. Quando em 1938, o distrito de 

Santa Rita de Patos foi elevado a município com o nome de Presidente Olegário, o distrito de Galena 

foi anexado a ele. Desde então Galena tem como sede distrital a vila homônima. O povoado de Galena 

possui uma igreja de 1939, construída em terreno doado por Albino José Fernandes, em honra a Sant' 

Ana.

A região é banhada pelo rio Andrequicé e foi povoada desde princípios do século XVIII, quando 

grupos de bandeirantes saídos de Taubaté em direção a Paracatu do Príncipe, marcavam os caminhos 

pelos nomes dos rios que encontravam e batizavam com nomes indígenas. O nome que foi dado ao rio 

e, posteriormente, ao povoado de Andrequicé, é justificado por duas maneiras.

Segundo o naturalista do século XIX, Saint-Hilaire, a expressão “quicé” vem da tribo dos Temi-

minó, que habitavam a região, e significava faca, facão e foice, e o nome “André” refere-se a um dos 

membros da expedição que lá chegou. Porém, de acordo com Sérgio Buarque de Holanda, o nome An-

drequicé é proveniente de um tipo de gramínea cortante muito comum na região.

No final da década de 1850 saíram da freguesia de Nossa Senhora do Bom Despacho, distrito de 

Santo Antônio do Inhauma, Manoel José da Motta, o Coronel Antônio Dias Maciel  pai de Olegário 

Dias Maciel , e o Major Jerônimo Dias Maciel, em direção a Santo Antônio dos Patos, onde ocuparam 

grande área. Manoel José da Motta ocupou toda a região que hoje é o distrito de Galena e grande 

parte do atual município de João Pinheiro. Uma vez que Augusto Ferreira da Silva e João Rodrigues 

Braga casaram-se com as filhas de Manoel, receberam essas terras que procuraram demarcar a partir de 

1896. Estas, porém, só foram oficialmente divididas nos primeiros anos do século XX.

Felicíssimo Alves Godim, ao morrer, deixou suas terras  dentre as quais a Fazenda Andrequicé 

 como herança a suas filhas. Com a morte das suas irmãs, essas terras foram herdadas por Joana Alves 

Godim, esposa do Capitão Severino Mendes de Carvalho. Atendendo aos pedidos da esposa, Severino 

Mendes de Carvalho pediu, em 1884, ao seu amigo Olegário Dias Maciel que encomendasse de Portu-

gal uma imagem de Nossa Senhora da Abadia.

Dessa forma, a imagem feita pelo escultor Manuel dos Santos Amora saiu do porto de Lisboa 

em direção ao Rio de Janeiro e, por meio da Estrada de Ferro Oeste de Minas, chegou à estação ferro-

viária de Catiara, onde foi recebida por uma comitiva. Depois de fazer várias paradas, inclusive na Igre-

ja Santa Rita na qual ficou por alguns dias, chegou à Andrequicé no dia 9 de maio de 1888. Na ocasião, 

Joana Alves Godim já havia falecido, mas pediu a seus filhos que oficializassem a doação das terras que 

recebeu de seu pai para que fosse constituído o patrimônio em honra de Nossa Senhora da Abadia.

A partir de 15 de agosto de 1888 começou a ocorrer a romaria e festa a Nossa Senhora da Aba-

dia. A fazenda doada por Joana Alves Godim foi usada para a construção da Igreja, do cemitério e de 

um campo para os romeiros montar suas barracas e colocar seus animais. Com a criação da Diocese de 
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Patos de Minas nos anos 1950, o bispo de Uberaba vendeu parte da fazenda dedicada à santa a parti-

culares, preservando como patrimônio da Igreja sete acres de terra em torno da capela de Nossa Se-

nhora da Abadia, fazendo com que os romeiros passassem a alugar o espaço durante o período da fes-

ta.

Em 1891 foi organizada uma “comissão” para construir a capela de Nossa Senhora da Abadia, 

que foi organizada pelo padre Porfírio Pereira da Silveira. Essa comissão foi presidida por Severino 

Mendes de Carvalho, participando também Joaquim Antônio da Silva Vaqueiro, Augusto Ferreira da 

Silva, João Rodrigues Braga, Farnese Dias Maciel, José Félix de Araújo, Júlio Ernesto de Gramont, José 

Secundino da Fonseca e José Antônio da Silva Leite. A capela ficou pronta em 1902.

A quantidade de romeiros para a festa era cada vez maior. Assim, na primeira metade do sécu-

lo XX, foi feito um acréscimo à construção original da Igreja, aumentando-se a nave e colocando uma 

torre em sua entrada. Com o passar do tempo, fez-se necessária a construção de um novo e mais amplo 

templo. Para tanto, a parte que foi acrescida na antiga capela foi demolida, preservando-se apenas a 

parte construída inicialmente. A nova construção que se vê à frente da capela antiga foi edificada na 

década de 1960.

A população residente em Andrequicé sempre foi numericamente pequena, e a infraestrutura 

era muito precária. Não havia energia elétrica ou água encanada. Atualmente, o povoado tem energia 

elétrica, água encanada, asfalto nas ruas principais, patrulha policial e o Centro de Apoio ao Romeiro, 

inaugurado em 2005 em propriedade do Santuário e localizado ao lado do cemitério, que funciona 

também como posto de saúde. Nos dias da festa, entre os dias 10 e 15 de agosto, com o apoio dos ad-

ministradores municipais, da Diocese de Patos de Minas e dos administradores e responsáveis pelo San-

tuário de Nossa Senhora da Abadia, o povoado passa a ter um posto policial que funciona durante a 

festa em uma casa também pertencente ao patrimônio do Santuário.

No povoado de Andrequicé existe uma escola municipal, a Escola Municipal Olavo Bilac, que 

atende alunos da 1ª à 4ª séries do Ensino Fundamental. Ainda existem alguns poucos estabelecimentos 

de comércio, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais e, no terreno do Santuário, à frente da Igre-

ja, uma grande praça com mais de vinte bancos e também uma quadra para a prática de esportes.

SANTIAGO DE MINAS

Santiago de Minas configura-se como o menor distrito de Presidente Olegário e foi formado 

como parte da área desmembrada do distrito Sede. Foi criado através da Lei n° 1.546 de 27 de março 

de 1995 e localiza-se ao sul da sede municipal.

Apesar de sua menor área territorial, Santiago de Minas é uma região rica no setor agropecuá-

rio. As fazendas de plantio de café para exportação se destacam em sua paisagem. A Associação de Pe-

quenos Produtores Rurais de Santiago é uma das mais dinâmicas do município, inclusive com grande la-

voura comunitária.
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4.4.3 – ESTUDO DA EVOLUÇÃO URBANA REGIONAL

FORMAÇÃO DA SEDE

Várias das cidades brasileiras hoje conhecidas foram, no passado, caminhos abertos pelos ban-

deirantes; verdadeiros povoados e arraiais que iam surgindo à medida que os bandeirantes iam con-

quistando novas terras pelo sertão brasileiro.

Com a decadência do Ciclo do Ouro, muitos colonos da região das Minas migraram para a regi-

ão dos rios Grande e Paranaíba, expandindo a ocupação dos territórios a oeste da província de Minas 

Gerais. O povoamento do território municipal de Presidente Olegário deu-se, a princípio, na faixa de 

terras já iniciadas em cultivo e exploração, pertencente ao sesmeiro Afonso Manuel Pereira de Araújo e 

localizada próximo à região do Alto Paranaíba, junto ao rio Paranaíba.

A Fazenda Brejo Alegre teve grande importância histórica para o município de Presidente Ole-

gário, pois surgiu como um novo pouso no caminho dos tropeiros que seguiam para as Minas de Para-

catu. A localização da Fazenda no alto de uma colina de terras férteis e fartura de água - divisor de 

águas de duas importantes bacias hidrográficas do País: Paranaíba e São Francisco - propiciou a ocupa-

ção inicial.

O proprietário Joaquim Afonso de Sá e sua esposa Inácia Maria Rodrigues, sentindo a impor-

tância do local para os viajantes, resolveram fazer doação de parte da fazenda do Brejo Alegre à Santa 

Rita dos Impossíveis, ou Santa Rita de Cássia, consagrada padroeira da localidade nascente.

Com a escritura de doação do patrimônio, em 10 de outubro de 1851, funda-se o povoado de 

Santa Rita da Boa Sorte, dando início oficialmente ao povoamento da futura cidade de Presidente Ole-

gário. Ao ser desmembrada da Vila de Paracatu e incorporada ao Termo de Santo Antônio dos Patos, 

Santa Rita passa à denominação de Santa Rita de Patos.

A partir da criação do Distrito de Santa Rita de Patos, o crescimento populacional foi intensifi-

cado com as muitas famílias que para lá se transferiram. Ruas mais amplas surgiam, o comércio se de-

senvolvia. Porém, o desenvolvimento completo só poderia vir com a emancipação política. Através do 

Decreto Lei Nº 148, de 17 de dezembro de 1938, foi criado o município de Presidente Olegário e sua 

Instalação se deu em 1o de janeiro de 1939.

O núcleo urbano inicial formou-se em torno da capela. A região era propícia à ocupação, pois 

além da proximidade com o Córrego do Matadouro, possui topografia de suave declividade, que per-

mitiu o desenvolvimento de um traçado urbano regular. O crescimento deu-se então ao longo das 

principais vias da cidade, de maior fluxo de veículos: no sentido nordeste-sudoeste, através das vias que 

delimitam as Praças Tiradentes, da Independência e da Bandeira, e que abrigam as principais edifica-

ções institucionais da cidade, como a Prefeitura Municipal e a própria Paróquia de Santa Rita de Cássia; 

e no sentido leste-oeste, através das ruas Eng. Eli Pinheiro, Felisberto Fonseca, Severino Mendes e José 

Felix.

A fase de formação do município deu-se de 1851 a 1970. Até a década de 70 do século XX, a 

agricultura e pecuária praticadas eram de subsistência, utilizando técnicas tradicionais para a criação 

de bovinos e suínos e o plantio de milho, arroz, feijão, amendoim e outros. Na Sede, a principal ativi-
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dade econômica constitui-se do comércio e prestação de serviços, além da presença de algumas indús-

trias de pequeno porte.

A fase de crescimento e expansão comercial do município inicia-se na década de 70 do século 

XX e vai até os dias atuais. É a partir dessa fase que se desenvolve a principal atividade econômica da 

região: a agropecuária.

A expansão da fronteira agrícola brasileira sobre as regiões de cerrado foi incentivada por pro-

gramas regionais de desenvolvimento. A partir de 1975, o Governo Federal lançou o POLOCENTRO54 e 

o PRONAF55. Nessa mesma época, o Governo do Estado lança o PLANOROESTE56.

Esses programas regionais explicam a chegada dos pioneiros gaúchos e o desenvolvimento agrí-

cola de Presidente Olegário a partir de meados da década de 1970. Os primeiros produtores rurais gaú-

chos em Presidente Olegário foram Paulo Madar Piva e Décio Bruxel, que adquiriram terras na região 

de Ponte Firme em 1976. A partir da investida desses pioneiros, outros fazendeiros gaúchos vieram 

para a região de Presidente Olegário, processando o crescimento e desenvolvimento da agricultura 

para fins comerciais e adoção de tecnologia de ponta.

Em meados dos anos 1980, o município de Presidente Olegário liderou a produção de grãos no 

Estado, destacando as grandes colheitas de soja. Nessa época, a agricultura já representava importân-

cia para a economia do município. Logo estabeleceram no município grandes empresas estrangeiras e 

nacionais da agroindústria. Dentre as empresas grandes proprietárias de terras em Presidente Olegário 

estão: AGIP, REEHN, Agrominas, Agroceres, Minuano, Ouro Preto e Farroupilha.

Atualmente, o município de Presidente Olegário é um dos maiores celeiros de grãos do País. 

Além de soja, café, milho, arroz, feijão, são cultivados cana de açúcar, abacate, abacaxi, tomate, bana-

na, maracujá, ervilha, algodão e outros. Sua produção de leite também é bastante expressiva. Além da 

lavoura de exportação, o município também possui agricultura de subsistência, cujos principais produ-

tos são: arroz, milho, feijão, mandioca e amendoim. É destaque a exportação de milho, algodão, soja, 

café, abacate, maracujá, banana e tomate para outras regiões.

Com a intensificação da agricultura de monocultura e exportação, há uma expulsão dos peque-

nos produtores. Por isso, entre as décadas de 1980 e 1990, houve grande fluxo de pessoas do campo 

para a cidade, alterando o quadro da distribuição da População - até então predominantemente rural 

-, indicando um processo de despovoamento do meio rural. Os destinos mais comuns da população dos 

distritos são o distrito Sede (Presidente Olegário), Patos de Minas ou Brasília.

54 O POLOCENTRO (Programa para Desenvolvimento dos Cerrados) foi um programa criado pelo governo federal em 1975, com o objetivo de es-
timular o desenvolvimento e a modernização da agricultura no cerrado, principalmente as regiões centrais de Minas Gerais e Goiás com propó-
sito de aproveitar economicamente essas áreas, superando as limitações dos seus solos mediante intensa mecanização e alta densidade de apli-
cação de fertilizantes fosfatados e corretivos de P.H. Além da soja, sendo a cultura de longe mais incentivada e consequentemente de maior 
êxito na produção, o arroz também obteve altos índices de benefícios. Este foi o produto que cedeu área ao plantio de soja no Centro-Oeste.

55 O PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agri-
cultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais, além das me-
nores taxas de inadimplência entre os sistemas de crédito do País. O acesso ao Pronaf inicia-se na discussão da família sobre a necessidade do 
crédito, seja ele para o custeio da safra ou atividade agroindustrial, seja para o investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura de 
produção e serviços agropecuários ou não agropecuários.

56 O PLANOROESTE (Plano Integrado de Desenvolvimento da Região Noroeste) é uma das políticas agrícolas realizadas pelo Estado, com objetivo 
de organizar e direcionar o planejamento do espaço rural. Os pólos de desenvolvimento rural integrado são um exemplo desse tipo de política, 
incentivados pelo Banco Mundial e outras agências internacionais de financiamento. Esse tipo de política visava o aumento da exportação de  
produtos agrícolas. Por isso, a cultura que obteve mais incentivo e, consequentemente, êxito foi a soja. O Planoroeste foi uma experiência pio-
neira de planejamento regional integrado, o primeiro a ser implantado. Nos anos seguintes, foram desenvolvidos diversos outros programas. A 
Ruralminas teve como missão oferecer tecnologia e serviços e promover a colonização e o desenvolvimento rural, planejando e executando ati -
vidades de natureza fundiária, agropecuária, hidroagrícola, de colonização e de infra-estrutura sócio-econômica.
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Com o início da emigração da população dos distritos no início da década de 80, os mesmos fo-

ram diminuindo, as casas foram abandonadas ou fechadas durante quase o ano inteiro, sendo abertas 

apenas em fins de semana ou feriados e festas da região.

Por volta do início do século XXI, começam a aparecer os assentamentos em Presidente Olegá-

rio.

Atualmente, há três assentamentos: Prata dos Netos na região do Saco Grande; Santa Maria ao 

norte, entre o Córrego do Riachão e a Serra das Palmeiras; Santo Antônio, na Chapada do Varjão, en-

tre o Rio da Prata e o Rio São João e Boa Esperança, na Serra do Mestre.

FORMAÇÃO DOS DISTRITOS

Assim como na Sede, os distritos também tiveram sua formação e desenvolvimento a partir da 

construção de uma capela.

“As cidades podem ser naturais e artificiais. As primeiras são as que dependem de 
uma evolução natural, percorrendo todos os estágios necessários para o desenvolvi-
mento. O seu núcleo geralmente é uma igreja instalada num local facilmente aces-
sível, forma-se por sua vez um povoado passando logo depois à vila e mais tarde 
chegando a transformar-se numa cidade progressista. A maioria dos centros metro-
politanos surgiu desse processo evolutivo.”57

PONTE FIRME

O antigo arraial de São Pedro da Ponte Firme é mais antigo que a sede municipal de Presidente 

Olegário.

O início do arraial de Ponte Firme vem da doação de dois terrenos - um de Lino Moreira da Cu-

nha em homenagem a São Pedro e outro de Florêncio Alves em homenagem à Nossa Senhora do Rosá-

rio, onde foi edificada a primeira capela, tendo como padroeiro São Pedro. Desde então o arraial de-

nominou-se São Pedro da Ponte Firme.

O Distrito de São Pedro da Ponte Firme foi criado pela Lei nº 556, de 30 de Agosto de 1911. En-

tretanto, em 1923 ainda não se encontrava instalado. Em 1938, o Decreto-Lei 148, de 17 de Dezembro, 

transfere o Distrito de Ponte Firme, até então pertencente ao município de Patos de Minas, ao Municí-

pio de Presidente Olegário, também criado por esse mesmo Decreto-Lei.

A formação do núcleo histórico de Ponte Firme iniciou-se a partir do eixo composto pelas ruas 

Paulo Piva, Marcolino de Barros e Apolinário Ribeiro de Morais, que foram asfaltadas em 1998. Com a 

pavimentação veio o desenvolvimento e a necessidade de mudança. A partir dessa data, o comércio se 

concentrou nessas ruas. Logo, as edificações nelas presentes, até então residenciais, passaram por di-

versas intervenções, tanto de adequação quanto descaracterizantes, para atenderem ao novo uso.

A base da atividade econômica de Ponte Firme é a agropecuária mecanizada da chapada de 

São Pedro, além das culturas agrícolas tradicionais de subsistência. Os principais cultivos nas lavouras 

intensivas são: a soja, o milho, o tomate e o café.

Atualmente, o distrito de São Pedro da Ponte Firme é constituído por diversos povoados: Tabo-

ca, Bela Vista, Lobo, Ilha Grande, Charco.

57 http://www.cognitiva.com.br/7museu/associados/7revista/textos1941-06.htm , acessado em 29/06/2011 às 14:01.
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Embora seja a maior renda per-capita do município de Presidente Olegário, o distrito de Ponte 

Firme possui precária infraestrutura, sem água tratada, nem rede de esgoto, poucas ruas pavimenta-

das, não há urbanização de praças. Em 2006 foram concluídas as obras de pavimentação do acesso até 

a rodovia MG-410 (Patos de Minas - BR 040).

GALENA

A área referente ao Distrito de Galena foi criado pela Lei Nº 843, de 07 de Setembro de 1923, 

com sede no povoado de Andrequicé. Sua área foi desmembrada do território do Distrito de Santa Rita 

de Patos, pertencente ao município de Patos de Minas, porém não chegou a ser instalado. Então, no 

ano de 1953, o Distrito de Galena foi criado pela Lei nº 1039 de 12 de dezembro, sendo totalmente 

desmembrado do Distrito Sede.

O Distrito de Galena situa-se a leste do município de Presidente Olegário, a 42 quilômetros da 

Sede, e tem como sede distrital o povoado homônimo.

Em Galena, antes da construção da Capela, as celebrações religiosas eram realizadas num ran-

chão. Em 1939, ergueu-se uma capela em honra de Sant’Ana nos terrenos de Albino José Fernandes, 

construída por Francisco Miguel Fernandes. A família Fernandes fez doação do terreno para a constru-

ção da Capela e o do Cemitério. A padroeira tornou-se Sant’Ana numa homenagem da família à Ana, 

mulher de Albino José Fernandes. Desde então o lugar passou à denominação Santana do Cricó.

Mais tarde veio o comércio de Manuel Ferreira Gontijo e novas casas foram construídas no po-

voado por novos moradores. Com o desenvolvimento de Santana do Cricó, Donato José Fernandes lide-

rou movimento junto à comunidade para a criação do Distrito em 1953.

O nome de Galena originou-se do minério de mesmo nome, encontrado na região. Além desse 

minério, ainda na área do distrito de Galena, ocorrem o xisto betuminoso na Mata do Cricó e o calcário 

na Serra da Pedra. A principal atividade econômica é a pecuária, além de culturas agrícolas do milho, 

feijão, frutas, soja e reflorestamento de eucalipto.

A comunidade do Distrito de Galena, somada ao esforço de Donato José Fernandes, antes mes-

mo da elevação a distrito de Presidente Olegário, conseguiu junto ao governo do Estado que a locali-

dade possuísse escola e sistema de abastecimento de água. O cartório de Paz de Galena foi instalado 

em 1954.

SANTIAGO DE MINAS

Santiago de Minas, ou simplesmente Santiago, configura-se como o menor distrito de Presiden-

te Olegário, foi formado com parte da área desmembrada do distrito Sede. Localizado ao sul da Sede 

municipal, trata-se do mais novo Distrito do município, criado através da Lei Nº 1546 de 27 de março 

de 1995.

Apesar da menor área territorial do município, Santiago é uma região rica no setor agropecuá-

rio. As fazendas de plantio de café para exportação se destacam na paisagem do Distrito de Santiago 

de Minas, mas também culturas agrícolas do milho, feijão, frutas, soja e reflorestamento de eucalipto, 
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assim como em Galena. A Associação de Pequenos Produtores Rurais de Santiago é uma das mais dinâ-

micas do município, inclusive com grande Lavoura comunitária58.

A REFORMA AGRÁRIA

“Podemos definir reforma agrária como um sistema em que ocorre a divisão de ter-
ras, ou seja, propriedades particulares (latifúndios improdutivos) são compradas 
pelo governo a fim de lotear e distribuir para famílias que não possuem terras para 
plantar. Dentro desse sistema, as famílias que recebem os lotes ganham também 
condições para desenvolver o cultivo: sementes, implantação de irrigação e eletrifi-
cação, financiamentos, infraestrutura, assistência social e consultoria. Tudo isso ofe-
recido pelo governo. Cabe ao governo todo o processo de reforma agrária através 
de um órgão federal chamado INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária). Ao contrário do que muitos pensam, a reforma agrária é realizada em 
nosso país dentro das leis vigentes, respeitando a propriedade privada e os direitos 
constituídos. Não visa apenas distribuir terras, mas sim garantir, aos pequenos agri-
cultores, condições de desenvolvimento agrário e produtividade, gerando renda e 
melhores condições de vidas para as famílias assentadas.”59

Levando isso em consideração, vale lembrar que desde as décadas de 30 e 40 ocorriam conflitos 

violentos, em diversas regiões, nos quais os posseiros defendiam suas áreas, individualmente, com ar-

mas nas mãos. Entre 1950 e 1964, o movimento camponês organizou-se enquanto classe, surgindo as 

Ligas Camponesas, a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTABs) e o Movimen-

to dos Agricultores Sem Terra (Master). Portanto, desde os anos 50 e 60 a reforma agrária no Brasil tem 

sido um tema constante, aparecendo como solução para as questões nacionais. O golpe militar de 64, 

ao contrário do que se poderia esperar, institucionalizou a questão por meio da promulgação do Esta-

tuto da Terra, em novembro de 1964. Letra morta para a resolução dos problemas agrários do país60, o 

Estatuto da Terra deu apoio a um longo processo de colonização, especialmente na região Norte e 

Centro-Oeste, com a implantação de assentamentos de colonos do Sudoeste e do Sul.

Com o golpe militar de 64, os movimentos sociais rurais foram duramente reprimidos, seus líde-

res foram assassinados, presos ou exilados. Além da colonização, a opção do governo militar se volta à 

modernização da agricultura por meio de incremento ao uso de insumos químicos e mecânicos, deixan-

do a concentrada estrutura fundiária inalterada. O latifúndio derrotou a reforma agrária. Os resulta-

dos da modernização da agricultura podem ser constatados pela formação de uma classe de assalaria-

dos rurais com baixíssimo poder de compra, pelo desemprego, pela precariedade das condições de tra-

balho e pela exclusão social. Esses foram os principais motivos que levaram mais de 28 milhões de pes-

soas a deixarem o campo em direção às cidades, entre 1960 e 1980, resultando no fortalecimento da 

organização política dos trabalhadores.

58 Os programas “Lavouras Comunitárias” são financiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), em par-
ceria com os Municípios, Sindicatos Rurais e Associação de Agricultores de Comunidades Rurais, com orientação técnico-agronômica da Empre-
sa de Assistência Técnica Rural de Minas Gerais (EMATER). Os programas criados são Projetos Coletivos de Cultivos de Subsistência para prover 
os camponeses sem terra e suas famílias de alimentação e visando reduzir a tensão social no campo. Esses projetos, colocados em ação desde  
1985, fazem parte da construção de alternativas com base em ações sociais, sendo uma das tônicas da política governamental para o campo no 
Brasil, através de Organizações Não-Governamentais (ONGs) e Associações de Agricultores Camponeses.

59 http://www.suapesquisa.com/geografia/reforma_agraria.htm, acessado em 29/06/2011 às 13h44min.
60 O Estatuto da Terra foi criado pela lei 4.504, de 30-11-1964, sendo, portanto, uma obra do regime militar que acabava de ser instalado no país 

através do golpe militar de 31-3-1964. Sua criação está intimamente ligada ao clima de insatisfação reinante no meio rural brasileiro e ao te-
mor do governo e da elite conservadora pela eclosão de uma revolução camponesa. As lutas camponesas no Brasil começaram a se organizar 
desde a década de 1950, com o surgimento de organizações e ligas camponesas, de sindicatos rurais e com atuação da Igreja Católica e do Par-
tido Comunista Brasileiro. O movimento em prol de maior justiça social no campo e da reforma agrária generalizou-se no meio rural e assumiu 
grandes proporções no início da década de 1960. No entanto, esse movimento foi praticamente aniquilado pelo regime militar. A criação do 
Estatuto da Terra foi a estratégia utilizada pelos governantes para apaziguar os camponeses e tranqüilizar os grandes proprietários de terra.  
As metas estabelecidas pelo Estatuto da Terra eram basicamente duas: a execução de uma reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura.  
Três décadas depois, podemos constatar que a primeira meta ficou apenas no papel, enquanto a segunda recebeu grande atenção do governo, 
principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento capitalista ou empresarial da agricultura. (http://www.frigoletto.com.br/GeoRural/esta-
tutoterra.htm)
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Nos anos 80 e 90, os movimentos de trabalhadores rurais ganham impulso, tanto no campo 

como nas cidades. A garantia de acesso à terra através da reforma agrária torna-se lema na sociedade 

brasileira. Com diferentes aspectos, além de apoios e contra-apoios, a questão da reforma agrária volta 

a ocupar a agenda política do país. A partir de meados dos anos 80, com a luta pela redemocratização, 

surge uma nova forma de pressão dos camponeses: as ocupações organizadas por centenas de famílias. 

Inicia-se então a implementação de assentamentos rurais em todos os Estados da Federação. De forma 

lenta e irregular, os assentamentos são criados mais para resolver situações de conflitos localizados e 

resgatar o potencial produtivo da agricultura familiar do que para resolver situações de pobreza e ex-

clusão social.

As denúncias contra os massacres de trabalhadores rurais, além da realização do III Congresso 

Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em 1995, que decide pelo aumento 

das ocupações, fazem vir à tona com muita ênfase o debate sobre a reforma agrária em meio à socie-

dade brasileira.

A palavra de ordem "ocupar, resistir e produzir" do II Congresso Nacional do MST, base de uma 

intensa mobilização em todos os cantos do país, ganha publicidade tanto nacional quanto internacio-

nal. O Estado é pressionado a dar respostas através da desapropriação de terras improdutivas e imple-

mentação de novos assentamentos.

“A Constituição Federal de 1988 estabelece que os beneficiários da distribuição de 
imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão 
de uso, que são os instrumentos que asseguram o acesso à terra. O contrato de 
concessão de uso é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da 
reforma agrária em caráter provisório e assegura aos assentados o acesso à terra, 
aos créditos disponibilizados pelo Incra e a outros programas do governo federal.O 
título de domínio é o instrumento que transfere o imóvel rural ao beneficiário da 
reforma agrária em caráter definitivo e é garantido pela Lei 8.629/93 quando verifi-
cado que a unidade familiar cumpriu as cláusulas do contrato de concessão de uso 
e já tem condições de cultivar a terra e pagar o título de domínio em 20 (vinte) par-
celas anuais.”61

Além da garantia da propriedade da terra para os trabalhadores rurais assentados, a titulação 

efetuada pelo Incra também contém os direitos e deveres dos participantes do processo de reforma 

agrária, especialmente do poder público, representado pelo Incra e dos beneficiários, caracterizado pe-

los assentados.

A política de titulação dos assentamentos representa o coroamento do processo reformista. A 

relação dos beneficiários contemplados com os documentos de titulação: títulos de domínio e de con-

cessão de uso de imóveis, objeto da Reforma Agrária, é disponibilizada pelo Incra nas Superintendênci-

as Regionais.

O processo de reforma agrária e a criação de assentamentos rurais têm origem conflituosa, sen-

do a participação dos diferentes movimentos sociais decisiva para a efetivação dos programas de distri-

buição de terra. A regularização da posse para famílias que trabalhavam em terras sobre as quais já ha-

viam conquistado seus direitos e a instalação de beneficiários sobre áreas reformadas explicita transfor-

mações de ordem econômica, política e social, principalmente em relação à geração de empregos.

61 http://www.incra.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=286&Itemid=299,  acessado  em  29/06/11  às 
13:55
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A redistribuição fundiária, representada pelos assentamentos, gera o aumento das possibilida-

des de acesso à terra e tudo que ela implica em termos de potencialidade de inserção, nas atividades 

econômicas, na qualidade dos produtos, alterações no uso do espaço, possibilidade de diversificação 

produtiva, dentre outros. A principal mudança que se deu em função da alteração local da estrutura 

fundiária foi a valorização dos “novos atores” que surgem, mudando a referência que os grandes pro-

prietários de terra possuíam, e ficando visível um certo deslocamento do eixo das relações de poder lo-

cal. A desconcentração gera um aumento populacional, que leva à criação de novos distritos, alterando 

o desenho dos municípios. Portanto, a presença dos assentamentos modifica a paisagem, a distribuição 

da população rural, o traçado das estradas, levando também à formação de novos aglomerados popu-

lacionais rurais. A presença dos assentamentos enquanto unidades territoriais e administrativas tam-

bém resulta na ampliação das demandas de infraestrutura e em pressão sobre os poderes políticos lo-

cais, estaduais e federal. Há uma geração de rendimentos que permite a reprodução dos assentados, 

embora a precariedade generalizada da infraestrutura prevalecente nos núcleos comprometa tal per-

formance.

Os projetos de reforma agrária provocaram o aumento da atividade econômica dos municípios 

onde se inserem, tendo como base um processo produtivo mais diversificado, com a adaptação da pro-

dução em regiões de crise da agricultura patronal, contribuindo para uma reorganização dos sistemas 

de uso dos solos da produção familiar. Além do grande número de novos produtores, que entram no 

mercado introduzindo maior oferta de produtos, em especial os alimentares, os assentados aumenta-

ram sua capacidade de consumo, passando a comprar não só gêneros alimentícios nas feiras, no comér-

cio local e nas cidades vizinhas, como também insumos e implementos agrícolas, eletrodomésticos e 

bens de consumo em geral. A elevação da renda das famílias assentadas é realidade em muitos dos as-

sentamentos, principalmente onde as agroindústrias são desenvolvidas.

“Em um cenário de crise da agricultura tradicional e de fechamento do mercado de 
trabalho, especialmente para os segmentos menos qualificados da população, os 
assentamentos representam uma importante alternativa de emprego. Servem 
como proteção social, resolvem o problema de moradia e permitem a inserção no 
mercado de trabalho. Os assentamentos favorecem a consolidação ou mesmo re-
constituição de laços familiares antes desfeitos ou ameaçados pela necessidade de 
deslocamento das pessoas para buscar alternativas de sobrevivência. Por outro 
lado, geram novas pressões sobre a terra, na medida em que a agregação de novos 
membros pode intensificar o uso da terra no lote e favorecer a saída para novas 
ocupações de terra. A presença dos assentamentos também atua como fator gera-
dor de postos de trabalho não agrícolas (construção de casas, estradas, escolas, con-
tratação de professores, surgimento de transporte alternativo etc.) e dinamizador 
do comércio local nos municípios onde se inserem.”62

HISTÓRIA DO ASSENTAMENTO SANTO ANTÔNIO – ENTREVISTA COM JOÃO SIMÃO DE ARAÚJO

João Simão de Araújo já conhecia a região desde que ele tinha aproximadamente 10 anos de 

idade. As terras pertenciam a uma grande fazenda, de propriedade de um advogado, denominado de 

“Dr. Tagiba”. O cunhado de João Simão tomava conta da fazenda, onde morou por 17 anos.

Sempre ouviram falar na reforma agrária. João Simão falava para o cunhado que era para fica-

rem quietos lá, pois, se a reforma agrária saísse, eles podiam pegar um pedaço de terra. O cunhado di-

zia que a reforma agrária não ia sair nunca. Quando o Dr. Tagiba morreu, seu filho único, denominado 

“Dr. Antônio” - homem de muitas posses na cidade de Uberaba - foi pra Presidente Olegário cuidar da 

62 http://www.comciencia.br/reportagens/agraria/agr11.shtml, acessado em 29/06/2011 às 13h40min.
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fazenda do pai. Ao assumir as terras, reformou tudo, colocou muitas máquinas, gastou demais, o que o 

levou à falência. Foi quando o INCRA entrou e dividiu a fazenda em lotes.
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4.5 – EVOLUÇÃO HISTÓRICO-CULTURAL E TRANSFORMAÇÕES SOFRIDAS PELA ATIVIDADE.

A região do Alto Paranaíba, da qual a cidade de Presidente Olegário faz parte, teve sua coloni-

zação ligada às entradas e bandeiras que, em busca de ouro, adentraram a caminho do atual estado de 

Goiás. As terras então conhecidas como Sertão da Farinha Podre, além da mineração, eram também ro-

tas e pontos de abastecimento da população que por ali passava63. A vocação rural dessa região se con-

solidou durante o século XIX, e foi nesse contexto predominantemente agrário que as folias se desen-

volveram. Hoje em dia, a região é um destaque para as Folias de Reis, somando cerca de 300 ternos em 

toda sua área.64

A Folia de reis é um importante mecanismo de sociabilidade em zonas rurais, pois aproxima 

moradores que residem distantes entre si e, por ser realizado nos feriados de fim de ano, agrega os fa-

miliares que estão residindo em municípios distantes, como Brasília, Goiânia e Uberlândia. Em Presi-

dente Olegário, cidade com grande território de lavouras e plantações, a celebração dos Reis Magos 

cumpre esse importante papel socializador desde o século XIX, provavelmente. Essa data foi aferida 

por meio de depoimentos orais colhidos na cidade, mas, por falta de documentação, não é possível 

afirmar a época exata em que essa manifestação teve início no local. Henrique Godinho, capitão do Ca-

pim Branco, nos contou que a maioria das folias de Presidente Olegário são antigas:

“Ah, todas são antigas. Eu conheço só uma mais nova, duas mais novas, as outras 
todas são antigas, só porque assim, passou de pai pra filho, foi passando, o pessoal 
do lugar mesmo ia tocando, ia aprendendo, aquelas pessoas antigas que às vezes 
nem tem parente na folia, às vezes elas são da localidade, entram na folia.”65

À parte da falta de uma datação precisa, os próprios foliões da cidade têm diversas teorias a 

respeito da procedência da festividade de Reis. Essas histórias, que misturam o catolicismo com a tradi-

ção oral, formam um corpus que se configuram como uma espécie de mito de origem. Como na histó-

ria relatada por Januário Eloi, folião do Jacaré da Prata:

“Porque quem inventou a folia foi os ciganos, os apóstolos ciganos, por isso que a 
bandeira é toda cheia de cetim, porque roupa de cigano é toda enfeitada. Quando 
o Rei Herodes estava perseguindo o menino pra matar, os apóstolos [...] cantaram 
aquele hino de reis e o rei Herodes, fariseu, enterteu com eles, [...] quando eles en-
terteram com a folia de reis, José e Nossa senhora ...fugiu pro Egito. E os 3 reis ma-
gos viajaram só de noite, eles eram guiados por uma estrela, e aquele preto, o Bel-
chior, ele era da frente, mas não chegou primeiro, quando tava chegando perto da 
lapinha pra visitar o menino, o Baltasar que era mais bonito, porque naquele tem-
po negro era discriminado, falou não, quem tem que ser coroado primeiro sou eu 
que sou mais bonito, passou na frente. Só porque eles romperam um pouco e per-
deram, a estrela apagou, era o mistério divino, aí eles bateram o joelho em terra, 
pediu perdão, pôs o Belchior na frente de novo, e a estrela clareou até chegar na 
lapinha.”66

E é em uma temporalidade qualificada como “tempo dos antigos” que os foliões de Presidente 

Olegário situam os pioneiros dessa manifestação da cidade. Essa época não é datada cronologicamen-

te,  conforme  foi  evidenciado  nas  falas  dos  moradores:  “Ih,  isso  tem  muito  tempo,  tem  tempo 

demais...”. Mas foi a partir da atuação desses pioneiros que foram ditadas as normas da prática que, de 

certa forma, estão vigentes até hoje: “E tinha o negócio também que se encontrasse as duas folias, os 

63 Para mais detalhes sobre o histórico da região ver o item 4.4 – Contextualização da área em análise.
64 FREITAS, Vanilto. TELLES, Narciso. Com fé e folia: a performance do palhaço da folia de reis no Triângulo Mineiro. OPSIS - Revista do NIESC, 

Vol. 4, 2004.
65 Depoimento de Henrique Godinho, da Folia Capim Branco, datado de 09/10/2010.
66 Depoimento de Januário Eloí, da folia do Jacaré da Prata, datado de 10/10/2010.
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capitães ia cantando pra disputar qual é que sabia mais que o outro. O que vencesse o outro tomava as 

esmolas do outro, passava pro outro. Isso é coisa também, é coisa dos antigos.”67

Presidente Olegário é hoje um município muito extenso. À medida que a prática da folia ia se 

disseminando, os pedidos de visita aumentavam e os grupos pioneiros já não conseguiam mais atender 

os devotos. Foi assim que novos grupos se ergueram nas comunidades espalhadas nos territórios da ci-

dade, para suprir as demandas locais. Alguns ternos tiveram início ainda no oitocentos, outros no sécu-

lo XX e alguns não possuem uma data aproximada da sua origem.

Ainda no século XIX, o então distrito de Santa Rita da Boa Sorte recebia a visita de foliões pro-

venientes de Patos de Minas. Foi observando esses grupos, que Altino Fazenda relatou como foi funda-

do um dos primeiros ternos locais: na ocasião, algumas crianças resolveram brincar de foliar e, de im-

proviso,  cortaram uma folha de bananeira para servir  de bandeira,  pegaram alguns tamboretes e, 

como todos queriam ser o alferes, um adulto de nome José Henrique se ofereceu para assumir o cargo 

e acabar com a disputa. Para motivar as crianças, uma moradora, conhecida como tia “Dáia”, convidou 

os novos foliões para cantar e rezar em sua casa. O grupo acabou sendo conhecido como Folia das Cri-

anças e, à medida que foi se desenvolvendo, ganhou a denominação da região do seu giro – Cruzeiro 

da Prata. Recebeu diversos capitães, como o senhor João Nicolau de Araújo, Adelino Cândido Pereira e 

Altino Fazenda, hoje um importante personagem da Folia de reis em Presidente Olegário.68

A região do Cruzeiro da Prata, além do grupo homônimo, possui variadas folias que “giram” 

em seu território. O Jacaré da Prata era anteriormente conhecido como Folia do Carrapato, quando era 

liderado por Vicente Fonseca. Mais tarde, os capitães foram se alternando, conforme depoimento de 

Januário Eloi: “Em 1970 até 1982, foi o José Marcílio. Depois foi o João Moreira de Lima até 1985, de-

pois ele tava ficando muito ruim pra administrar, aí o Gaspar tomou a frente da folia e organizou, de 

1985 até o presente.”69

Já o grupo Prata dos Netos do Varal era comandado por Rumão, que faleceu no final de 2010 

após mais de cinquenta anos como folião. O terno, de origem indefinida, começou para cumprir uma 

promessa aos santos reis. Ainda na localidade do Cruzeiro da Prata, surgiu um dos mais antigos grupos 

da cidade, conhecido como Folia do Charco. O atual capitão, Evaristo Francisco Gomes “Cabrito”, nos 

contou que o grupo era liderado por seu avô e que, depois de passar para outros familiares, chegou à 

sua configuração atual70.

Uma característica marcante na formação de muitas folias é seu aspecto familiar, uma vez que, 

anteriormente, a maioria dos grupos eram “levantados” a partir da junção de uma certa família, como 

bem ressaltou Ziquita, capitão da Folia da Água Limpa. Seu grupo, que atua há cerca de cem anos, foi 

fundado para cumprir uma promessa e “daí veio. Desse jeito foi passando de geração em geração […] 

veio os avô, bisavô, passou pros avô, dos avô passou pro pai, aí vem assim. […] Então a gente pegou 

esta tradição e cumprindo a devoção, aí veio, por aí fora, e sempre ensinando os mais novos pra seguir 

pra frente”71.

67 Depoimento de Geraldo Cândido da Folia Vicentina, datado de 12/10/2010. (grifo nosso)
68 Conforme informação de Altino Fazenda, da Folia do Cruzeiro da Prata, datado de 31/12/2010.
69 Depoimento de Januário Eloi, da Folia do Jacaré da Prata, datado de 10/10/2010.
70 Conforme informações de Evaristo Francisco de Gomes, da Folia do Charco, coletadas em 10/10/2010.
71 Depoimento de José Benedito Simão, “Ziquita”, da Folia da Água Limpa, datado de 10/10/2010. [grifo nosso]
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Outro grupo que tem esta característica familiar marcante é a Folia do Barreiro, hoje liderada 

pelo morador conhecido como Goiano. Fundado há cerca de cem anos, o grupo tinha como capitão o 

bisavô de Goiano e até hoje é formado predominantemente pela mesma família. A Folia de Vereda 

Grande, “levantada” no início do século XX, também tem a sua formação ligada à família de Lázaro da 

Silva que, apesar de seu pai não ter participado de nenhum grupo, seu avô e seus tios eram foliões. Foi 

no final do século XIX que surgiu, em outra localidade do povoado, a Folia do Tiririca e Tomazinho. O 

folião Waldemar José de Oliveira relatou que ela teve início com a família Moraes: “o primeiro capitão 

que eu alembro foi o Joaquim Moraes, seguido pelo João Moraes e depois pelo Delfino”72.

Em Andrequicé, onde a folia homônima têm como capitães Gaspar Rodrigues Braga e o Padre 

Preguinho, o terno teve início provavelmente ainda no século XIX. O folião João da Silva Braga se lem-

bra da atuação dos capitães Flaviano Braga e Elvécio Gaspar, que liderou o grupo há cerca de quarenta 

anos atrás.73

Na localidade vizinha de Galena, Ivo Fernandes contou que o distrito era atendido pela Folia de 

Andrequicé, até que, no início do século XX, Zé Inhô começou um grupo local que depois passou para 

Sebastião Martins. Mais tarde Zé Candote virou capitão, depois Chico Veríssimo e Alípio Bertoldo, que 

passou a capitania para Eli, que hoje empresta nome ao grupo. Também em Galena foi fundada, em 

uma data não localizada, uma folia conhecida como Córrego Fundo, sendo que atualmente os morado-

res do distrito se dividem entre os dois grupos74. Próxima à Galena, a localidade de Vereda da Palha 

também possui um grupo datado de cerca de cem anos.

Percebemos também que existem figuras-chave na região, que se revezam entre diversos gru-

pos, auxiliando ou comandando no processo de “levantamento” das folias. Um antigo capitão local, 

João Pacau, nomeou algumas dessas personalidades locais: “Os capitão que eu aprendi foi o Zé Joza, 

foi o Mané Cabrito.”75 Segundo ele, “a gente aprende com os outros grupo”76. A folia liderada por 

João Pacau por quase vinte anos, Cachoeira e Barreiro, foi fundada em uma data não localizada. Po-

rém, há 3 anos, João sofreu um acidente que o impossibilitou de foliar e, desde então, o capitão do 

grupo é o Adalto Monteiro. Além do já citado Altino Fazenda, outra figura chave é Dionísio Garcia, 

que tem 60 anos de folião e é hoje capitão do Saltador, grupo fundado em uma data não localizada. 

Na Água Limpa esteve presente um desses pioneiros, o Aparício Lopes, que mais tarde ajudou a fundar 

a Folia Vicentina, e Vânio Severo, que hoje é capitão da Ilha Grande.

A Folia de Taboca, também conhecida como Manabuiu, teve como fundadores Paulo Moreira, 

Osório Maia, Manuel Carlos Moreira e os irmãos Antônio e Manuel Baiano. Na primeira década do sé-

culo XX, o grupo foi formado para atender à devoção dos moradores da fazenda de Barreiros do Ma-

nabuiú. Entre os seus capitães mais recentes estão José de Souza Pial, José Joza e José de Souza Vascon-

celos. Na mesma época, no pequeno lugarejo de Bela Vista, surgiu a folia homônima. O grupo já acu-

mulou a liderança de 5 capitães, sendo que o atual, Osíris Tavares, recebeu a investidura do seu irmão, 

Sebastião.

72 Depoimento de Waldemar José de Oliveira, da folia do Tiririca e Tomazinho, datado de 25/12/2010.
73 Depoimento de João da Silva Braga, da Folia de Andrequicé, datado de 12/10/2010.
74 Depoimento de José Luiz Braga, da Folia do Córrego Fungo, datado de 11/10/2010.
75 Depoimento de João Pacau, ex-capitão da Folia do Cachoeira e do Barreiro, datado de 09/10/10.
76 Depoimento de João Pacau, ex-capitão da Folia do Cachoeira e do Barreiro, datado de 09/10/10.
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A Folia de Ponte Grande iniciou suas atividades aproximadamente na primeira metade do sécu-

lo XX. O primeiro capitão do grupo se chama Raimundo Morais. O folião entrevistado, Gaspar João Fe-

lisberto, é filho de um antigo capitão do grupo, Sebastião Idílio, que faleceu em 1955 e passou o cargo 

para o folião conhecido como Zé Jovita. O atual capitão é conhecido como Nelor. Data da mesma épo-

ca a Folia do Pé do Morro, que era então comandada pelo Zé Pretinho.

Na região do córrego Onça, a folia local começou há pelo menos cinquenta anos. Segundo o 

folião Orsino, “O capitão que eu lembro mais antigamente é o José Salvino, Zé Badu, Zé do Beto. O Zé 

Beto aprendeu com o Zé Salvino e o Zé Badu. Quando eu comecei era o Zé do Beto, depois foi o José 

Severo.  Tem  o  Geraldo  Vital,  ele  também  foliou.  O  ultimo  é  esse  que  nós  tem  agora  [Antônio 

Severo].”77 Também a Folia da Vargem Grande foi formada na mesma época, já que o atual capitão, 

Gervásio Pereira da Fonseca, está no ofício há 40 anos, quando assumiu o lugar do tio  Secondino 

Moisés da Fonseca.

A Folia do Capim Branco, que hoje ocupa um espaço privilegiado na cidade devido à sua atua-

ção na organização do Encontrão, teve início há cerca de 60 anos atrás, segundo Henrique Godinho. 

Nessa mesma época, a Folia do Cricó também já existia. O capitão naquele tempo era o Abraão Cabri-

to, “depois dele foi o Osvaldo Caieiro, Osvaldão que eles falavam. Depois do Osvaldo foi o Altino Dur-

valino.”78 Hoje em dia o grupo é liderado por João Dualípio. Segundo o folião entrevistado, ele não co-

meçou a foliar por promessa, mas porque os foliões incentivavam a entrada de novos integrantes. Já a 

Folia do Sertãozinho começou provavelmente na primeira metade do século XX, tendo como capitães, 

Francisco Carlos e Zeca Pedacinho.

Em 1959, foi fundada a Folia de Santiago pela família Ferreira, na urgência do pagamento de 

uma promessa. Na época, os foliões começaram com muito improviso e se dividiam em dois grupos que 

cantavam repentes para desafiar e incentivar uns aos outros. Após a morte do primeiro capitão, Sebas-

tião Ferreira, três foliões já ocuparam o cargo: Asino Rodolfo, Pedro Almero e o atual Severino Mene-

zes. A Folia do Pissarrão foi fundada por volta dos anos 1950 pela promessa do seu primeiro capitão, 

Malaquias. A este seguiram o Marcílio e Genésio Machado. A Folia da Matinha, que surgiu por deman-

da dos moradores locais, já teve como capitães Sebastião Constantino, Sebastião Severo e Eloy Severo. 

Desde 1992, é comandada por Ernestino Ferreira de Freitas. Já a Folia do Lobo foi fundada em uma 

data não localizada pelos moradores Garibaldi e Pedro Nicolau. Após um desentendimento, a Folia se 

dividiu, e Lindolfo Gregório se tornou então o capitão do terno até os dias atuais.

Não obstante toda essa movimentação em torno da folia de reis em Presidente Olegário, essa 

manifestação sofreu também diversos períodos de interdição, como na segunda metade do século XX, 

em que tanto a Igreja Católica  em um movimento de conservadorismo e de censura às tradições po-

pulares79  quanto o poder público se negavam a incentivar tal prática. Percebe-se no relato de alguns 

foliões que, nessa época, as folias de modo geral estavam desencorajadas, sendo que alguns grupos até 

pararam de girar. Sobre isso nos relata Januário Eloi, que, quando entrou na Folia do Jacaré da Prata, 

“teve um ano fracassado que tinha só 5 folião. Hoje ela possui 18 folião, só tem um folião que não can-

77 Depoimento de Orsino Fonseca, da Folia da Onça, datado de 12/10/2010.
78 Depoimento de Antônio Heráclito, da Folia do Cricó, datado de 12/10/2010.
79 Para maiores informações, verificar item 4.2- Desenvolvimento Histórico da Folia de Reis.



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
47/213

ta, o resto todo mundo canta.”80 A Folia da Matinha também sofreu uma pausa de 19 anos, mas retor-

nou em 1992.

O êxodo rural também foi um forte impedimento ao desenvolvimento da Folia de reis. Sobre 

isso nos relatam diversos foliões. No grupo do Tiririca e Tomazinho, ouvimos que “o povo saiu da roça 

e, antes, onde haviam 30 casas, existem hoje 5, 6. As casas diminuíram, e os foliões estão velhos.”81 E 

Antônio Heráclito, da Folia do Cricó, nos relatou:

“na época a gente foliava só aqui mesmo, era aqui só na roça aqui. Ai depois [...] o 
povo foi mudando pra cidade, aí os folião foi indo pra cidade, aí eu tô acompa-
nhando, porque eles querem. Aqui na roça, por exemplo, muita gente que andava 
com ela a uns 30 anos atrás, se sair com ela pra girar aqui é capaz que é um dia, um 
dia e pouquinho. Já não tem mais ninguém.”82

Assim, a principal consequência do êxodo rural nas folias de reis foi a diminuição do giro, con-

forme nos contou Januário Eloi:

“A gente tinha o giro certo, nós foliava 7 dias e 4 noite, só que o povo da roça re-
duziu muito, agora só com 5 dias nós faz sem foliar de noite. E aquilo era uma fes-
ta, chegava nas casas, tem comida, e tocava sanfona, e agarrava na roça com a mo-
çaiada deles, agarrava na dança com os vizinhos, era uma festa."83

Outro grupo que sofreu com o êxodo rural foi a Folia do Pissarrão, que, com a mudança dos fo-

liões para a cidade, foi paralisado por alguns anos. Foi somente por volta de 2005, que dois irmãos  

Antônio Francisco Pereira e Vicente Pereira  resolveram resgatar o terno e reerguer a folia. No caso, a 

solução encontrada para essa falta de moradores para perfazer o giro foi, em vez de visitar as casas dos 

moradores, realizar a festa na Igreja local e convocar todos os devotos a participar.

E, dentro desse contexto, surgiu até mesmo uma folia urbana: a Vicentina, fundada há cerca de 

quinze anos. Geraldo Neca nos disse que os foliões mais antigos da Vicentina começaram na Folia do 

Varal e que, como foram mudando para a cidade, começaram a fundar um grupo na sede do municí-

pio: “Nós levantou a folia com o Alaor, e foi mudando de capitão e o Alaor passou pro Tonho Pereira, 

Tonho Pereira passou pro Aparício Lopes, depois passou pro Marcino Calazans, e foi mudando de capi-

tão.” O mesmo folião relatou que a prática é diferente na cidade:

“É diferente, porque na roça, é diferente assim porque na roça eles já estão acostu-
mados, todo ano vai naquelas casas, já tem as casas certa de ir né. E, no ritmo anti-
go, lá na roça não podia falhar a casa sem passar, e agora aqui é diferente porque 
aqui é muitas casas. Vai na casa aqui, outra ali na frente. É diferente do jeito da 
roça.”84

Em um movimento contrário da chegada das folias na cidade, ocorreu também em Presidente 

Olegário, a abertura de novos grupos na zona rural. Parte deles está ligada aos assentamentos no mu-

nicípio que tiveram início por volta da década de 1990, como a Folia de Campos. O grupo começou 

com o Genésio, anteriormente folião da Ponte Grande, há cerca de dez anos atrás. Outro folião, de 

nome de José Simão e conhecido como Bill, chegou na região há dois anos atrás e começou a ajudar o 

grupo. Ele foliava antes em Patos de Minas, onde morava, e seu pai foliava também. Hoje os capitães 

são o neto de José Simão e o filho de Genésio.

80 Depoimento de Januário Eloi, da Folia do Jacaré da Prata, datado de 10/10/2010.
81 Depoimento de Olímpio Pimpim, da Folia da Tiririca e Tomazinho, datado de 25/12/2010.
82 Depoimento de Antônio Heráclito, da folia do Cricó, datado de 12/10/2010.
83 Depoimento de Januário Eloi, da folia do Jacaré da Prata, datado de 10/10/2010.
84 Depoimento de Geraldo Cândido da Folia Vicentina, datado de 12/10/2010.



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
48/213

A Folia Vitrine também foi criada ligada a um assentamento de mesmo nome e funcionou du-

rante 11 anos. Os foliões eram moradores de 3 Barras e Vitrine e formavam uma média de 16 pessoas. 

Porém, em 2009 ocorreu sua ultima apresentação, e seu antigo capitão, Antônio João de Souza, “pas-

sou” a folia para Donizete, morador de Patos de Minas.

Já a Folia da Ilha Grande tem como capitão o Sr. Vanir Marques da Silva. Este, após um desen-

tendimento com seu antigo grupo há cerca de treze anos, resolveu fundar o terno na localidade de 

mesmo nome, que não possuía um grupo específico. Há também a Folia da Boa Vontade fundada há 

cinco anos por Maria Eroílda, cujo grupo conta hoje com 6 foliões. O giro do grupo é na zona urbana 

de Presidente Olegário e cobre o bairro das casas populares.

A mais nova folia de Presidente Olegário, porém, é o grupo de Ponte Firme, fundado há 4 anos 

para atender às famílias da região. Apesar do pouco tempo de fundação, o seu capitão, Olívio Perez, 

tem vários anos de folião e já foi integrante de vários grupos. Os capitães que lhe ensinaram a foliar e 

entoar os cânticos foram: Osíris Tavares e principalmente Miguelet e Altino Fazenda.

Diversas mudanças também acompanharam o desenvolvimento da Folia em Presidente Olegá-

rio. No aspecto musical, por exemplo, alguns grupos relataram que possuíam apenas instrumentos de 

corda e foram diversificando com o tempo, com a introdução da sanfona, da cuíca, do triângulo, etc. 

Muitos disseram também que era comum os próprios foliões fazerem seus instrumentos e até hoje em 

dia, por vezes, alguns constroem os mais simples, como as caixas. Além da introdução de novos instru-

mentos, João Pacau enfatizou que o tom das músicas mudou:

“Aqui em Presidente, tem esta nossa, por exemplo, que é a Cachoeira, ela é em Fá 
maior, toda vida ela foi neste tom de Fá maior. Já aquela do Saltador, […], quando 
eu conheci ela, já tem mais anos, ela nunca mudou a posição de Sol da sanfona, de 
sol maior. Agora, aqui da Vargem Grande, a do Tônio Severo, a do Gervásio, essa 
do Tinoco lá da Matinha teve uma época que foi, ela era em sol, […] depois esse 
negocio de folia vai mudando, os folião vai enfraquecendo, vai cansando, por que 
folia tá difícil, não tá tendo folião que quer foliar, gente novo pra cantar, pra can-
tar fino tem que ter muita força de folião, porque se você foliar 7 dias cantando 
em sol, tem que ser uma pessoa que tem garganta, então os novos não estão que-
rendo chegar junto, os velhos vai enfraquecendo, eles vão mudando a posição da 
folia pra poder arranjar gente que canta”85

Os entrevistados de modo geral também citam o fato de que, antigamente, os foliões evitavam 

a todo custo se encontrar com outro grupo:

“tinha aquele negócio que folia não podia encontrar uma com a outra. [...] Na oca-
sião, ocorria a disputa, em que os capitães ia cantando pra disputar qual é que sa-
bia mais que o outro. O que vencesse o outro tomava as esmolas do outro, passava 
pro outro. Isso é coisa também, é coisa dos antigos.”86

Os motivos para essa disputa variavam conforme o grupo, mas hoje em dia são tratados como 

superstição. O folião da Vicentina nos disse que “eles falavam que se a folia encontrasse uma com a 

outra, no ano seguinte, um dos foliões, de uma ou da outra, no outro ano seguinte, matava aquele fo-

lião.”87 Já João Pacau assim discursou esta tradição:

“Antigamente, os capitão topava folia com folia, disputava, tomava as esmolas, to-
mava tudo, sabe porque não existe isso? Porque os 3 reis santos eles eram só 3, 
quando ele saiu pra visitar o menino jesus, então não existe outros 3 pra disputar 
com eles não. Depois que eu entrei nestas folias não existe disputa. Que o primeiro 
ano que eu entrei eles queriam encontrar com a folia lá pra disputar e eu falei 'não 

85 Depoimento de João Pacau, ex-capitão da Folia do Cachoeira e do Barreiro, datado de 09/10/10.
86 Depoimento de Geraldo Cândido da Folia Vicentina, datado de 12/10/2010.
87 Depoimento de Geraldo Cândido da Folia Vicentina, datado de 12/10/2010.
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existe isso não'. 'ah, porque que não existe isso?': quando os 3 reis santos andou, 
não tinha outros pra topar com eles, não deu briga, brigou com quem?”88

Outra tradição é que a folia tinha que realizar o giro em dias ímpares:

“eles falam que não pode foliar assim, tem que ser impar, não pode ser par. Pode 
foliar 3 dias, pode foliar 5, e pode foliar 7 dias, e pode foliar 9 dias também. E não 
pode ser dia par, 2 dias, 4, 6. […] Isso aí é coisa dos antigos, né? Porque toda vida 
que eu entrei em folia, sempre a gente pega o trem amontado, né?”89

O giro também não podia ser feito em direção à esquerda, regra que é seguida ainda hoje por 

alguns foliões, mas que mudou em alguns grupos, como no Jacaré da Prata: “Isso era antigamente, 

hoje nós tirou isso da cabeça. Nós fizemos uma reunião com os padres, eles falaram que não existia isso 

não.”90

O dia da Festa de arremate, que fecha o ciclo da festividade anualmente, também variou com o 

tempo. Primeiramente comemorada no dia dos santos reis, 06 de janeiro, depois passou para a véspera, 

hoje feriado municipal. Em alguns casos, porém, a festividade ocorre no final de semana mais próximo, 

como na Folia Vicentina:

“Nós folia agora direto, do dia 24 até o dia 29, completa cinco dias, agora no dia 5, 
se der num sábado ou num domingo nós faz ela, agora se num der, eles faz ela 
num sábado ou num domingo, no dia 6, no dia 8, ou que nem nesse ano que vem, 
nossa festa caiu no dia 8.”91

Outro comentário comum aos foliões de Presidente Olegário é que, antigamente, a Folia de 

reis envolvia mais o consumo de bebidas, conforme nos relatou o capitão do Capim Branco, Henrique 

Godinho: “Na Folia tem um caboclo que chama maleiro, que carrega os gêneros que saem, mas esse ca-

boclo ele ia nas casas, ele levava pinga e a turma bebia muito, ai quando encontrava, tava tonto, dava 

problema mesmo.”92 Segundo ele, o consumo de álcool diminuiu “porque o povo civilizou mais.”93

A maioria das folias hoje em dia afirma que existe, sim, o consumo de álcool, mas de forma mo-

derada. Ivo Fernandes, da Folia do Eli, é um deles: “Agora, a folia nossa, aqui, toma, mas moderado. E 

na época da folia nós é 25, na folia toda, tem uns 2 ou 3, eles bebem, mas comportam direitinho, toma 

um negocinho, mas não altera.”94

Em alguns aspectos, as mudanças da prática são consideradas vantajosas pelos foliões, como no 

caso da introdução de veículos durante os giros, conforme notamos no seguinte depoimento: “diferen-

ciou por que na época que nós começou andava mais é a pé né, de a cavalo, agora hoje não, hoje dife-

renciou muito porque agora tem estrada pra todo lado, quase todo mundo tem carro, já não anda de 

a pé mais.”95

Uma transformação que ocorreu nos grupos de Presidente Olegário, de forma geral, foi a extin-

ção da figura do palhaço, presente anteriormente na maioria dos grupos:

“Na folia do Cricó quando começou tinha o palhaço e a palhaça, que era um ho-
mem, só que vestido de mulher. Isso durou um bom tempo, depois o povo foi mu-
dando pra cidade, os mais velhos que eram as pessoas assim, mais entusiasmadas, 

88 Depoimento de João Pacau, ex-capitão da Folia do Cachoeira e do Barreiro, datado de 09/10/10.
89 Depoimento de Geraldo Cândido da Folia Vicentina, datado de 12/10/2010.
90 Depoimento de Januário Eloi, da folia do Jacaré da Prata, datado de 10/10/2010.
91 Depoimento de Geraldo Cândido da Folia Vicentina, datado de 12/10/2010.
92 Depoimento de Henrique Godinho, da Folia Capim Branco, datado de 09/10/2010.
93 Depoimento de Henrique Godinho, da Folia Capim Branco, datado de 09/10/2010.
94 Depoimento de Ivo Mendes Fernandes, da Folia do Eli, datado de 11/10/2010.
95 Depoimento de Antônio Heráclito, da folia do Cricó, datado de 12/10/2010.
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mais do estilo, foram morrendo, os mais novos, parecem que foram saindo...”96

“As coisas mudam né. Antigamente tinha, antigamente a gente lembra, a gente 
era menino, eu lembro, tinha. Igual nesta folia do Jacaré mesmo tinha. Aí, mas de-
pois vai mudando. Eu não sei porque, é problema mesmo das pessoa. Eu acho que 
cada um tem uma missão, né? Ninguém quer assumir aquela missão.97

Os motivos para tal extinção, que teve início há cerca de trinta anos, variam conforme o grupo, 

mas, de modo geral, os foliões afirmam que hoje em dia ninguém quer assumir essa função e também 

que as pessoas não entendem as brincadeiras desse personagem:

“a gente encontra gente de todo jeito, gente que entende, gente que não enten-
de, porque o palhaço sempre tem suas brincadeiras, suas catiras, muita coisa que 
provoca né. Então, tem gente que não entende, ignora, sabe, então nós achou por 
bem de deixar. Parar com esse negócio. E nós estamos cumprindo com a 
devoção...”98

“É porque a pessoa vai acabando, vai acabando o repertório. Porque o palhaço ele 
tem que ter muito repertório. Os novos não aguentam assumir mais não. É muito 
cansativo. Por exemplo, a folia chegou aqui, esta todo mundo sentado e ele não 
pode sentar. Ele tem que ficar a noite inteira, amolando as mulher pra cá, pegando 
as coisas e..”99

“O pessoal mais novo não aceita muito bem. O palhaço começa a brincar, acaba 
dando briga, antigamente o pessoal mais novo sabia lidar com o palhaço, agora os 
mais novos não sabem lidar, querem agredir, né. Aí o palhaço tira a máscara perde 
a graça.”100

O cenário mudou e hoje existe a colaboração de alguns eclesiásticos na folia, como o Padre Pre-

guinho, que é também folião de Andrequicé:

“Vocês conhecem o padre Preguinho? Ele é padre e capitão de folia. Ele me passou 
as cópias aqui. Ele passou tanta coisa pra mim, eu tenho uns canto de cantar den-
tro da igreja que ele passou pra mim, quando ele ordenou pra padre. A primeira 
missa que ele celebrou foi aqui em presidente, e nós demos uma traição nele. […] 
Quando nós ficou sabendo que ele ia celebrar a primeira missa, porque ele foi capi-
tão de folia e ele estudou pra padre, ele veio celebrar a primeira missa aqui em 
presidente, nós arrumou um grupo de folia aqui e foi lá dar uma traição. […] aí 
quando ele celebrou a missa, e deu a hora de nós entrar, nós entramos cantando a 
folia, mas o homem chorou e ajoelhou em frente a bandeira, […] e pediu perdão 
pro santo rei porque ele não chamou a folia pra fazer a apresentação naquela pri-
meira missa dele.”101

Além disso,  a  institucionalização do Encontro de  Folias  em Presidente  Olegário,  conhecido 

como Encontrão e que é transmitido por uma rádio local, favoreceu a manifestação. Inspirado em um 

evento similar de Patos de Minas, o Encontrão foi essencial como maneira de incentivo aos grupos  

apesar de nem todos participarem dele  e teve início há cerca de 20 anos, funcionando também como 

um meio de auxílio à população carente, com as doações para a Sociedade São Vicente de Paula.

96 Depoimento de Antônio Heráclito, da folia do Cricó, datado de 12/10/2010.
97 Depoimento de Januário Eloi, da folia do Jacaré da Prata, datado de 10/10/2010.
98 Depoimento de José Benedito Simão, da Folia da Água Limpa, datado de 10/10/2010.
99 Depoimento de Geraldo Pereira, da Folia do Pé do morro, datado de 10/10/2010.
100 Depoimento de Henrique Godinho, da Folia Capim Branco, datado de 09/10/2010.
101 Depoimento de João Pacau, ex-capitão da Folia do Cachoeira e do Barreiro, datado de 09/10/10.
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5 – A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO

5.1 – DESCRIÇÃO DETALHADA DA FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO

5.1.1 – ANÁLISE ANTROPOLÓGICA

 A característica que, em primeiro lugar, chama a atenção do observador das Folias de Reis de 

Presidente Olegário é seu grande número, fato diretamente ligado à multiplicidade de ocupações terri-

toriais que se espalham por toda a área municipal. Além disso, a grande proporção de população rural 

e sua esparsa distribuição favoreceram a existência de muitos grupos. A quantidade de Folias ajuda a 

produzir a comunicação entre domicílios distantes uns dos outros e fomenta a diferenciação entre as 

diferentes localidades, sendo um poderoso incentivador do pertencimento e da fixação do homem do 

campo, que, através da festividade, fortalece sua comunidade.

Dessa primeira característica advém a segunda, não menos importante, que é o caráter eminen-

temente rural da Folia de reis nesse município. A base econômica de Presidente Olegário reside nas ati-

vidades agropecuárias102, conforme sugere a importante parcela de moradores no campo e o fato de 

que grande parte da população urbana, dependente dessas atividades, não cortou de todo seus laços 

com a área rural, não sendo incomum que, muitos que vivem na cidade, passem a maior parte da se-

mana trabalhando nas propriedades rurais. Muitas vezes a casa na cidade é um apêndice do campo, 

sendo usada para facilitar o acesso ao serviços urbanos.

A cidade serve como escoadouro da produção, mas a concorrência com núcleos vizinhos de 

maior porte e com mais ofertas de comércio, saúde e educação, e mesmo com mais infraestrutura para 

a armazenagem de grãos e seu beneficiamento, acabam por fazer de Presidente Olegário uma cidade 

satélite de fraca urbanização. Contudo, aspectos positivos surgem dessa configuração, como a redução 

dos índices de criminalidade, maior proximidade entre os agentes da comunidade e as diversas classes, 

aproximando o poder do cidadão comum. Principalmente, esta constituição favoreceu a permanência e 

a conservação da Folia como atividade de viés fortemente rural103.

Um dado que confirma esta vocação rural é o fato de que, dentre as 31 Folias inventariadas, 

apenas a Vicentina gira exclusivamente nos limites urbanos da sede do município. A constituição dessa 

Folia é exemplar da feição rural que, contudo, vai aos poucos sofrendo cada vez mais influências urba-

nas. Formada apenas em 1995, conta com alguns membros que possuem experiência foliã muito mais 

antiga. Provindos em sua maioria da zona rural, muitos participavam das Folias em seus locais de ori-

gem e, ao mudarem para a cidade, o acompanhamento de seus grupos originais se tornou complicado. 

A solução foi a criação de uma Folia citadina que se vinculou à Sociedade São Vicente de Paulo, o que 

introduziu elementos diferenciadores no corpo da prática foliã. Assim, a Folia Vicentina passou a reco-

lher donativos não só para a realização das festas de arremate, mas também para a distribuição mais 

ampla de auxílio à população carente em geral.

102 Segundo dados do Censo 2000 realizado pelo IBGE, o setor primário (que inclui a agropecuária, extração e pesca) é a principal fonte de renda 
da  cidade,  sendo  a  ocupação  de  4.585  pessoas,  em  um  universo  de  8.024  moradores  economicamente  ativos.  Fonte:  
<http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=estado&diretorio=munmg&arquivo=municipios&municipio=53400>.

103 Para aprofundar a questão dos cultos agrários e os aspectos simbólicos consultar: ELIADE, Mircea. “Tratado de História das religiões”, especifi-
camente o capítulo IX: “A Agricultura e os cultos de Fertilidade”; e GINZBURG, Carlo Ginzburg. "Os Andarilhos do Bem: feitiçaria a cultos agrá-
rios nos séculos XVI e XVII.”
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Essa sensível mudança na expressão dessa Folia em particular veio acompanhada de outras nu-

anças que determinaram a recente influência urbana nas Folias como um todo: pudemos assistir a um 

movimento que, por iniciativa da Folia do Capim Branco, criou o embrião de uma futura associação dos 

grupos do município, através da organização e da promoção do Encontro das Folias, que, além de con-

tribuir também para a Sociedade São Vicente de Paulo, deu oportunidade para a divulgação regional 

das Folias olegarienses por meio da transmissão por um pool de rádios da região. Foi também uma 

chance para que as Folias tivessem acesso às novas tecnologias para gravação de suas performances, 

hábito que alguns grupos, há algum tempo, buscavam fazer, filmando e gravando amadoramente suas 

exibições. Esse material audiovisual complementa e altera as formas de documentação até então pouco 

exploradas. Somando-se às fotografias e aos cadernos em que os capitães registram suas músicas, lega-

do como herança a capitães posteriores, as novas formas de arquivamento aumentaram em muito o 

parco acervo memorialístico disponível sobre as Folias na cidade.

O que nos leva à próxima característica das Folias observadas, que as alinham com outras for-

mas de expressão tradicionais: os mecanismos de conservação e transmissão. A ausência de documentos 

reforça a importância da memória viva e aponta a transmissão oral como principal meio de ensinamen-

to de como se faz uma Folia. Assim, as experiências de vida e de Folia se fundem na autoridade das ge-

rações mais idosas; entretanto essa autoridade não exclui a participação dos mais jovens nem é um cri-

tério de ascensão no grupo. Os capitães, a ponta da hierarquia, não são necessariamente os mais ve-

lhos e sua chegada a essa condição depende da sua trajetória pessoal de vida. Dessa forma, a iniciação 

na Folia é um processo amplo de inserção social, em que os foliões são introduzidos desde crianças 

através de suas famílias, e se reforça na medida em que a Folia se transforma no lugar em que as ami-

zades e lealdades se formam.

Não foram poucas as crianças vistas trajadas e participando ativamente da exibição, mas é na 

adolescência que se torna mais crítica a permanência na Folia. A concorrência com outras formas de ex-

pressão, de diversão e a necessidade de deslocamento para fora da cidade em busca de estudo e traba-

lho, assim como a identificação equivocada da Folia como prática retrógrada em relação aos anseios da 

juventude, fazem com que a evasão da prática seja alta nessa faixa etária. Isso, no entanto, não exclui 

que muitos desses jovens retornem à Folia em momento posterior.

Outro ponto importante da Folia de Reis de Presidente Olegário é a isonomia que ela produz 

entre os que dela participam. Apesar de haver uma diferença de grau entre o capitão e seu terno, no 

geral, a Folia aproxima homens de variadas ocupações e diferentes status sociais, igualando-os no exer-

cício de sua devoção. Além disso, não se fazem distinções entre os que são visitados, sendo a recepção 

o que determina a maior ou menor demora numa determinada casa: uma promessa, uma reza, uma 

história e uma amizade104. Eliminando barreiras sociais, a Folia tem um efeito salutar para a convivên-

cia comunitária.

Essa proximidade entre pessoas diferentes e as redes que se expandem através da celebração 

de reis atraem a atenção dos políticos em geral que, de uma forma ou de outra, acabam participando 

da festa. Esse interesse tem sua contrapartida na possibilidade de interpelação direta aos representan-

104 Aqui entra em ação a ideia de comunitas, cunhada pelo antropólogo Victor Turner em “The ritual process: structure and anti-structure.”. Espe-
cificamente no capítulo “Liminaridade e comunitas”, o autor descreve a passagem que os ritos operam entre a vida comum e a situação extra -
ordinária. Nesse sentido, a comunitas seria um efeito do rito, um estado temporário de indiferenciação entre os praticantes, uma experiência 
“mística” de congregação.
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tes do poder e, assim, a festa se torna um meio rápido e diplomático de encaminhar as necessidades 

dos cidadãos e de suas comunidades aos homens da lei presentes. O interesse político é um dos compo-

nentes importantes na manutenção e no incentivo da Folia de reis, um canal de comunicação direta 

com a população.

Depois de analisar as características conjunturais da Folia de Reis em Presidente Olegário, passe-

mos aos símbolos interiores a ela que a estruturam, a saber: os mitos e os ritos que os acompanham, 

suas justificações e como as observações de campo verificaram sua atualização durante as festas.

A Folia de Reis desenha-se em torno da Visitação dos Três Reis Magos e da louvação do menino 

deus na manjedoura, de modo que toda a celebração não se separa da figura do presépio e da cena 

natalina. As notícias do nascimento de Jesus são matéria dos evangelhos. Vejamos. Mateus relata que 

os magos, em algumas versões, astrólogos, chegaram à Palestina em busca de um Rei, cujo Nascimento 

teria sido anunciado com o aparecimento de uma estrela no céu, que os guiara até ali. Foram direto a 

Herodes, representante da dominação romana que, consultando os fariseus, sábios judeus conhecedo-

res das profecias, recordaram o que o profeta Isaías havia predito: “e tu, Belém, terra de Judá, não és 

de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá O Guia que há de apascentar 

meu povo, Israel”. (Mateus. Cap 2; vers. 6). Dado o motivo escuso de Herodes, que pretendia eliminar o 

menino, os magos alertados em sonhos, depois de encontrarem Jesus não voltaram à presença de He-

rodes, retornando ao Oriente por um caminho diverso daquele que fizeram para chegar a Belém. A 

perseguição de Herodes, que culminaria com o infanticídio em Belém, fez com que Maria e José fugis-

sem para o Egito.

O evangelista Marcos não trata do assunto, iniciando sua narrativa a partir do batismo do Cris-

to. Lucas, tido como o mais erudito, narra não só o nascimento de Cristo, mas sua relação intrínseca 

com João Batista, seu primo e nascido também de forma miraculosa. João Batista seria um asceta e 

convertera muitos através da interpretação das leituras sagradas, segundo a qual aquele era o tempo 

para a realização das profecias e libertação do povo de Israel. João Batista foi o responsável pela con-

versão e batismo de Jesus e uma espécie de mentor espiritual do mesmo. Lucas ainda explica que a pro-

veniência de Nazaré e o nascimento em Belém se deram por uma questão burocrática, já que havia 

uma ordem do Imperador Romano para que todos fossem recenseados em suas cidades de origem, o 

que fez José ir com Maria em seu último estágio de gravidez para Belém. Como não havia hospedaria, 

tiveram que se contentar com um estábulo. Nele, Maria deu à luz, colocando o recém-nascido numa 

manjedoura. Lucas não relata a visita de magos, mas o acontecimento não deixa de ser menos sobrena-

tural. Os versículos 8 a 20 do capítulo 2 desse evangelista narram que um anjo em esplendor apareceu 

a pastores em vigília, anunciando que o Salvador havia nascido, e uma milícia celeste surgiu entoando 

glórias: “Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem”. As-

sim avisados, os pastores se dirigiram ao estábulo, e lá, encontrando Jesus, prestaram-lhe adoração.

Essas narrativas são muito esclarecedoras a respeito da Folia de Reis. Primeiro, apesar do forte 

conteúdo e da referência explícita aos evangelhos, a Folia não se limita a eles, expandindo-se para in-

corporar toda uma tradição derivada desse acontecimento sagrado, que foi se constituindo através de 

séculos de desenvolvimento das devoções cristãs. Além do mais, uma série de elementos são introduzi-

dos pelos praticantes locais, de modo a aproximar o evento das realidades vividas. Assim, praticamente 
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cada uma das Folias e dos foliões tem sua versão particular desse mito, que geram discussões infindá-

veis sobre os inúmeros detalhes e milagres incorporados no rastro do nascimento de Cristo.

Não há na Bíblia qualquer outra referência aos magos senão no Capítulo 2 de Mateus. Não há 

nomes nem quantidade, de modo que estamos diante de uma tradição tipicamente inventada e que, 

com o correr dos séculos e devidamente adequada aos cânones cristãos, acabou por ser incorporada 

como adereço da crença principal e cujos efeitos milagrosos de cura e bênçãos advindas de sua invoca-

ção justificaram sua permanência e difusão.

As referências aos reis magos começam a surgir a partir da celebração da Natividade. A figura 

desses reis, muitas vezes ditos persas ou sírios, traz embutida a força do cristianismo, a evangelização 

dos povos ditos pagãos. De modo que a visitação e a peregrinação, elementos centrais do cristianismo 

processual típico da Ibéria, e por extensão da América latina, estão presentes como fundo da prática da 

Folia. A difusão dos reis magos está também ligada às Cruzadas, na medida em que elas promoveram 

uma expansão das relíquias sagradas trazidas da terra santa e da área bizantina. Umberto Eco fala com 

malícia que, em dado momento da Idade Média, havia tantas múmias dos Reis Magos que estes não 

podiam ser apenas três105. Desde 1149, a catedral de Colônia conserva as relíquias mais antigas dos su-

postos Reis magos, espoliadas de Milão pelo Imperador Frederico I do Sacro Império Germânico106. A 

própria indicação desses astrólogos como reis indica a majestade do Cristo, criança, diante da qual, reis 

se ajoelham.

Por outro lado, a Folia se ajusta plenamente à descrição de Lucas na medida em que privilegia 

os camponeses, supostamente homens simples aos quais foi dada a glória de serem os primeiros a esta-

rem diante de Nossa Senhora. Isso confirma de modo simbólico a vocação agrária da Folia.

Os presentes dados pelos reis ao recém-nascido: ouro, incenso e mirra, carregam consigo atribu-

tos de realeza. Riqueza, adoração, cura, todos estes também signos de sacralidade. A distribuição de 

dádivas, por sua vez, indica a obrigação cristã de hospitalidade e caridade e são vetores dos laços que 

marcam a continuidade da Folia e da formação da ecclesia107, isto é, a comunidade baseada no compar-

tilhamento de uma fé. Essa fé demonstra sua força na extensão das redes estabelecidas em Presidente 

Olegário e na dispensação material que a Folia implica, as toneladas de alimentos e bebidas oferecidas.

Outro indício da autoridade local é sua relativa independência da orientação clerical, já que a 

festa ocorre às margens de ritos oficiais da Igreja. Mas jamais descarta seu pertencimento, tanto é que 

sempre à frente segue a bandeira, com a cena da natividade. A bandeira é o símbolo diplomático por 

excelência, é por meio dela que a Folia se anuncia e tem a permissão de entrar numa casa. A bandeira 

é depositada nos presépios que fazem, durante a celebração, as vezes de altares. Por ela, todos se cur-

vam e, com ela, também se pede licença para sair. Assim, a bandeira é que instaura a presença sagrada 

nos lares visitados.

Como prática carregada de sentidos mágicos, ligada a promessas e a seu pagamento, a vidas 

devotadas e ao alcance de graças miraculosas, a Folia de Reis apresenta-se cercada de tabus. Os princi-

pais registrados em nossa pesquisa de campo dizem respeito ao modo como as Folias fazem seu giro, 

isto é, como empreendem seus percursos de visitas. O primeiro diz que a Folia sempre gira à direita, no 

105 Umberto Eco. Baudolino. 6. ed. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, 2007.
106 Sobre o reis magos consultar http://www.airtonjo.com/magos03.htm
107 Palavra latina que descreve a reunião dos cristãos no amor de cristo, dela deriva a palavra igreja.
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sentido horário. As explicações dos foliões recaem sobre o fato de que a Folia não pode retroceder so-

bre seu caminho, ou mesmo cruzá-lo. Notamos, porém, que, na prática, a Folia evita refazer os passos, 

sem observar rigorosamente se está à direita ou esquerda. A referência mais explícita para este tabu se 

encontra no fato de que os Reis Magos não retornaram para sua terra pelo mesmo caminho que vie-

ram, para não expor o Cristo recém-nascido à sanha mortífera de Herodes. Outro comentário de suma 

importância, ouvido na Folia da Galena, informa porque não se deve cruzar sobre o mesmo caminho, 

pois a cruz é um símbolo da morte e, aqui, a festa trata do nascimento. A referência à morte nesse caso 

é estritamente evitada, o que ressalta o caráter extraordinário do tempo natalino e a promessa paradi-

síaca contida no nascimento de Jesus, comemorado com muita fartura e música.

Por fim, é importante ressaltar a insistência com que os foliões repetem que as Folias, cada uma 

em seu giro, não podem se encontrar durante as celebrações. Muitos são os motivos e todos apontam 

para o mau agouro da situação. Sob essa interdição reside a afirmação local, a diferenciação entre uma 

localidade e outra. Contudo, nem sempre é possível evitar que se encontrem, dado que algumas resi-

dências rurais estão na confluência de dois ou mais percursos de diferentes grupos, chegando a receber 

até três Folias num mesmo dia. É claro que, nesse caso, apesar da fala foliã em geral dizer que esse pre-

ceito é antigo ou superstição, são tomadas providências para evitar o encontro. Poderíamos pensar que 

esse não encontrar já possuiu alguma vez um caráter mais bélico, o que se confirma, na medida em 

que muitos depoimentos falaram em disputas de capitães quando do encontro, não sendo estas, no 

entanto, mais observadas. Através desse preceito, evita-se também que as Folias se concentrem e aca-

bem se fundindo em uma, de modo que assim mantém sua singularidade. Outros motivos mais graves 

para interdição sugerem que o capitão pode morrer em função do encontro. No entanto, a percepção 

de que os praticantes precisam se unir em torno da defesa da Folia levou a prática a se transformar, cri-

ando o Encontrão como meio de dar oportunidade para que os grupos possam assistir uns aos outros e 

desfrutar de uma festa conjuntamente, fortalecendo politicamente a Folia como um todo.

5.1.2 – AGENTES E FUNÇÕES

A Folia de Reis em Presidente Olegário põe em cena uma série de agentes que tanto são res-

ponsáveis pelo desempenho ritual quanto pela logística que permite que a festa aconteça. São aciona-

das pessoas das mais diferentes proveniências, de diferentes profissões e extratos sociais que, alegre-

mente, oferecem suas mãos e seus dons na confecção de trajes, na preparação de alimentos, transpor-

tando e disponibilizando suas casas como lugar de pouso. São anfitriões esmerados e solícitos e cada 

qual recebe uma parte do rito. Existem anfitriões para o giro, para a saída e para a festa. Sem eles não 

haveria a Folia e, por meio de seu trabalho de bastidor que muitas vezes começa meses antes da cele-

bração com a arrecadação de donativos, que vão sendo acumulados para tornar a festa ainda mais 

bela, é que a força comunitária e expressão material da devoção ganham corpo e sentido, já que se 

oferecem voluntariamente, muitas vezes como forma de pagamento de promessas. Descrevemos a se-

guir as principais posições rituais dentro de uma Folia:

O Capitão de Folia é tido como a autoridade maior. Suas funções incluem tanto administrar o 

grupo, determinando o giro, organizando os donativos e planejando a festa, quanto orientar o desem-

penho dos ritos. Em algumas Folias, há o cargo de gerente, que se ocupa das questões administrativas, 

deixando ao capitão a exclusiva guia religiosa. O Capitão é o que puxa o canto, isto é, aquele que lança 
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o verso que as demais vozes irão ecoar. Não existem determinações para ser Capitão, exceto de que se 

tenha grande experiência e saiba lidar com os diferentes temperamentos reunidos na Folia. O Capitão 

tem autoridade, mas não é autoritário, respeitando os mais antigos e incentivando os mais novos. Seu 

compromisso é com a manutenção e a transmissão da Folia, de forma que um dos atributos dos capi-

tães é que, quando se tornam tais, recebem de seus mentores e antecessores um caderno que contém 

os versos que passam de geração em geração. Cabe a ele conservá-los e ir, dependendo de seu talento, 

acrescentando versos. Há uma uniformidade nos versos no que diz respeito à louvação do Presépio, 

que compõem uma narração do nascimento e da visita dos reis. Esses versos são fixos, mudando pouco 

de Folia para Folia. No entanto, como cada casa visitada tem uma particularidade, surgem oportunida-

des para versos de improviso que, quando bem sucedidos, chegam a ser incorporados ao repertório da 

Folia. Muitas vezes os capitães, notadamente nas Folias de formação mais familiar, escolhem seus su-

cessores e os vão treinando. Doutras vezes, o herdeiro sem laço sanguíneo passa por todas as posições 

antes de chegar a capitão. Ainda há os que chegam rápido ao posto por seus dons excepcionais de voz, 

uma vez que o capitão quase sempre é a primeira voz.

Ao capitão seguem as vozes, tantas quantas até atingirem o número de seis. Essas vozes progri-

dem numa escala que vai do mais grave ao mais agudo. É um verso que vai passando de voz para voz 

com uma pequena defasagem temporal;  ao fim o verso prolonga-se, tornando-se pouco inteligível 

para os que não estão acostumados. As vozes vão todas se somando e a mais grave dura mais, enquan-

to o falsete, como som mais alto, exige muito das cordas vocais e dura menos. O verso termina numa 

vocalização, já que, desde a quarta voz, não é mais possível emitir palavras. Sem contar que, na repeti-

ção do verso que deve ser bem ouvido, os ruídos interferem na transmissão e as últimas vozes muitas 

vezes introduzem apenas a semelhança dos sons ouvidos e não passam pela compreensão das palavras 

mencionadas.

Por fim, mas não menos importantes para a manifestação da Folia como um todo, existem o 

bandeireiro, aqui chamado principalmente de Alferes, que é o encarregado de portar a bandeira e de 

conduzi-la à frente do grupo, postando-se de frente à casa quando da entrada, entregando a bandeira 

ao morador visitado e passando a bandeira em gestos de purificação sobre os foliões e convidados; e o 

esmoleiro ou secretário, incumbido de recolher e guardar as doações tanto em dinheiro como em espé-

cie e que, algumas vezes, apresenta-se a cavalo para o transporte dos volumes angariados.

Uma figura importante da Folia em geral, mas não encontrado em Presidente Olegário, é o pa-

lhaço, personagem brincalhão e mascarado que, em algumas regiões, também assume aspecto assusta-

dor, reminiscência de esconjuros dos ritos agrários. Espécie de trickster108, o palhaço foi ao longo das 

últimas três décadas abandonado na Folia olegariense, por motivos diversos, segundo as falas dos foli-

ões, mas que se alinham todas com uma mudança na mentalidade e na percepção do palhaço e na con-

sequente extinção da figura, na ausência de continuadores e na falta de talentos para o exercício da 

função. Um indício do fim do palhaço está numa afirmativa recolhida em campo: “um palhaço não 

pode mostrar a cara, se mostrar, deixa de ser palhaço”. Essa fala indica, com algum grau de inferência, 

108 Trickster, que significa, literalmente, aquele que usa de truques, é uma figura recorrente nos estudos antropológicos. A ele cabem os jogos e as  
encenações, momentos de folgança na apresentação da Folia. Para uma descrição detalhada do trickster e suas múltiplas referências, consultar 
Renato da Silva Queiroz. O Herói-Trapaceiro. Reflexões sobre a figura do trickster. Tempo Social; Rev. Social. USP, S. Paulo, VOLUME 1(1), dis -
ponível em http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/site/images/stories/edicoes/v0312/O_HEROI.pdf. Para o caso específico da Folia de 
Reis ver: Daniel Bitter. A Bandeira e a Máscara. A circulação de objetos rituais nas Folias de reis. ed. 7 Letras; Iphan/CNFCP, 2010.
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que o abandono da máscara foi precursor da extinção do palhaço em época não precisada. Segundo 

informações do campo, os últimos palhaços em atividade datam de meados da década de 1990.

Por fim, é preciso ressaltar que os músicos são a alma da festa. Iniciados nos toques e ritmos 

que tornam cada Folia diferente uma da outra, muitos deles não têm formação profissional e tocam de 

ouvido, tendo sido ensinados pelos membros mais antigos ou em casa. Geralmente começam pelos 

pandeiros, passando às caixas e chegando às cordas. A posição, contudo, mais especializada é a do san-

foneiro, em vista das artes desse instrumento que poucos conhecem a fundo. A sanfona exige cuidado, 

não pode molhar de maneira nenhuma, e, como a festa acontece no tempo das chuvas, ela sempre tem 

uma caixa e um plástico para sua proteção. Sem contar com o fardo que é transportá-la em grandes 

percursos a pé.

5.1.3 – RECURSOS

A Folia de Reis de Presidente Olegário representa um empenho de uma parte da produção lo-

cal, na forma de dádivas que são reciprocamente trocadas de modos rituais, e incluem tanto recursos 

materiais como bens intangíveis. O circuito de troca que as Folias produzem se mantém graças ao en-

gajamento coletivo que implica a oferta de bens e serviços, de hospitalidade e comensalidade. Assim, 

todos se mantêm em dívida para com a Folia, uns pelas promessas, outros pela acolhida. Outra forma 

dessa dívida é para com a comunidade, com a obrigação de manutenção dos laços da boa vizinhança e 

de participação na vida coletiva reafirmada através de crenças comuns e da ação conjunta em prol do 

viver-junto.

A tarefa de fazer a festa começa bem antes da saída de cada Folia. Durante o segundo semes-

tre da cada ano são feitas festas, rifas e doações, que vão se acumulando para que, à época da Folia, os 

gastos já tenham fundos para iniciar os preparativos. Mas o trabalho e a coleta de insumos alcançam 

seu auge durante o giro, de modo a preparar as festas de arremate, ponto culminante da celebração. 

Assim, de toda a região rural são destinados produtos: arroz, feijão, carne, legumes, leite, frutas. Com 

esses elementos mais a lenha, o gás e os gastos de eletricidade, são preparados banquetes com tonela-

das de alimentos que incluem uma doceria faustosa. Toda a arrecadação é distribuída fartamente aos 

convivas dessas festas, que podem chegar aos milhares. O gasto de cada uma das festas é proporcional 

ao tamanho da Folia e do tanto de gente que ela atrai.

Os festeiros, aqueles que por promessa aceitam a incumbência de organizar e receber as festas 

de arremate, arcam com uma parte importante desses eventos. Os gastos, seja pequena ou grande a 

festa, ascendem aos milhares de reais e indicam o poder de doação da população e a importância da 

festa no campo econômico, já que, apesar de não haver estatísticas, podemos estimar, a partir dos da-

dos obtidos informalmente das Folias, que as festas de arremates ultrapassam com folga os cem mil re-

ais. E esses valores não incluem os gastos de cada família com a recepção das Folias durante o giro, 

nem os custos de transporte, já que muitos retornam à cidade para as festividades. Todos esses gastos 

criam como contrapartida a fidelização dos convivas, que acabam retornando atraídos pela fartura e 

pelas obrigações religiosas que a devoção aos reis magos estabelece.

Quanto às casas, o gasto das famílias é compensado pela performance foliã, pelas rezas e pelos 

ritos exercidos dentro delas, que criam uma proteção para os lares. Essa proteção, por sua vez, deve ser 
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renovada a cada ano como uma espécie de voto periódico que liga os moradores ao trajeto e à repeti-

ção da Folia. Por outro lado, os que recebem e dão as festas estão presos a ela pela obrigação de um 

voto. É preciso entender que a devoção aos reis magos encontra na Folia uma demonstração pública, 

mas que é exercida privadamente o ano inteiro pelos devotos, e não são poucos os relatos de graças al-

cançadas. A graça alcançada por sua qualidade divina faz dos fiéis eternamente gratos e criam uma 

obrigação duradoura com a festa, na medida em que todo o sacrifício material não consegue ser equi-

valente à benção alcançada. Esse é o motor da permanência e da repetição dos ritos.

Os uniformes são geralmente doados por políticos e empresas locais, que muitas vezes partici-

pam diretamente da festa e querem ver sua marca sendo divulgada no evento, na medida em que a 

Folia atinge praticamente todas as camadas. As mulheres participam da confecção das toalhas e da ma-

nutenção dos uniformes. As toalhas são muitas vezes de algodão, nesse caso com pintura ou estampas 

adesivadas nas barras, ou podem ser de etamina, tecido propício para bordados em ponto de cruz. A 

confecção dos instrumentos musicais introduz nesta rede festiva a figura de luthiers109, aos quais são 

encomendados os aparelhos necessários. A maioria, contudo, é comprada em lojas ou doada e são pou-

cos os que fazem seus próprios instrumentos. Quando fazem, constroem principalmente caixas.

5.1.4 – O PÚBLICO

Somadas todas as Folias, os presentes a elas corresponderiam a toda população da cidade de 

Presidente Olegário ou ainda mais. É difícil usar o termo “público” numa festividade em que mesmo os 

convidados ocupam um lugar estratégico, em que todos os presentes são virtualmente participantes da 

Folia. Diríamos que, dada a sua penetração na população da cidade, cada família do município tem ao 

menos um integrante ativo na Folia. Muitos dos familiares acompanham esse folião e, somados aos 

que se deslocam pela festa sem maiores interesses religiosos que o de dançar, comer, beber e se diver-

tir, chamados foliões de atalho, todos fazem parte desta miscelânea que a Folia arrasta consigo tanto 

em seu périplo quanto para as festas de arremate. É importante salientar o movimento de retorno ao 

campo durante o período da Folia, já que muitos aproveitam a temporada para instalarem-se em suas 

propriedades rurais, fazendo preparativos para receber uma ou mais Folias em suas terras.

Muitos são os que, tendo suas raízes na cidade, precisaram emigrar para outros locais maiores e 

com mais oportunidades de emprego. Assim as Folias são uma oportunidade de retorno, estrategica-

mente inseridas no período natalino entre o Natal e o Ano Novo. Eles vêm de Patos de Minas, ali perto, 

mas também de Uberlândia e Brasília. São também responsáveis por trazerem consigo pessoas de seu 

círculo de amizade, aumentando a presença e a difusão das festas, tornando-a conhecida em toda a re-

gião e mais além dela.

Assim, as Folias dispõem de um público fiel, assentado tanto nas casas visitadas quanto nas fes-

tas de arremate, nas quais um volume maior de público introduz uma série de feições mais seculariza-

das e contemporâneas de divertimento. As festas de arremate, para além da devoção, criam espaços 

públicos de socialização e de reencontro com as famílias e entre elas. Esse grande público acaba por 

ressaltar a extraordinária penetração no tecido social local de que as Folias são capazes.

109  Luthier é o profissional especializado na construção e no reparo de instrumentos de corda com caixa de ressonância, como guitarra, violão e 
violino.
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5.2 – OS GRUPOS DE FOLIA DE REIS ENCONTRADOS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO

ÁGUA LIMPA

A Folia de Reis Água Limpa tem cerca de 14 integrantes que se revezam entre os instrumentos, 

sanfona, violão, cavaquinho, pandeiro, caixa e cuíca, e o coro de seis vozes. O giro do grupo dura do 

dia 25 até 30 de dezembro, quando ocorre a entrega das esmolas arrecadadas para o festeiro. O grupo 

sai de dia e gira até a noite e, durante o giro, segue os preceitos de rodar à direita e não cruzar o traje-

to. A festa de arremate acontece no dia 05 de janeiro, véspera do dia dos Reis. Atualmente, o grupo 

não participa mais do Encontrão de Folias de Presidente Olegário.

Segundo o atual capitão do grupo - José Benedito Simão, o Ziquita -, a Folia da Água Limpa 

tem aproximadamente 100 anos e foi aberta para cumprir uma promessa. Ao longo do tempo, a Folia 

foi passada de geração em geração, desde o bisavô de Ziquita. Diversos capitães se revezaram nesse 

tempo: em um período indeterminado, Aparício Lopes liderou o grupo. Depois ele passou o cargo para 

Vânio Severo, que atualmente é capitão da Folia da Ilha Grande. Vânio Severo passou a capitania para 

o Ziquita há cerca de 15 anos. No início, Ziquita era capitão juntamente com um cunhado, Geraldo José 

Pereira, que depois saiu do grupo e fundou a Folia do Pé do Morro.

A Bandeira do grupo foi mandada fazer pelo pai de Ziquita, Benedito Simão, quando esse ain-

da era pequeno. Na época, a bandeira custou 65 cruzeiros, conforme inscrição do verso da peça, que 

informa também a autoria: 'Maria', uma moradora da região de Varjão.

ANDREQUICÉ

A Folia de Andrequicé, segundo depoimento do folião João da Silva Braga, é muito antiga, po-

rém a data da sua fundação não foi identificada. Há cerca de cinquenta anos, o capitão do grupo cha-

mava-se Flaviano Braga, tio do entrevistado. Na época, João da Silva Braga era uma criança e já acom-

panhava o grupo, devido a um “voto de Foliar”. Depois, o capitão foi substituído por Helvécio Gaspar 

e, há cerca de quarenta anos, o posto foi assumido por Gaspar Rodrigues Braga. Atualmente, este divi-

de a liderança do grupo com um pároco conhecido como Padre Preguinho, folião desde os 12 anos de 

idade que resolveu se ordenar como padre, mas que, mesmo assim, leva adiante a Folia da sua região.

Figura 7: O capitão Ziquita e sua mulher mostram a bandeira e a toa-
lha do grupo. Presidente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Edu-

ardo Alvim.

Figura 8: O uniforme do grupo. Presidente Olegário/MG. Outubro de 
2010. Foto: Eduardo Alvim.
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A Folia circula dentro do povoado de Andrequicé. Antigamente, o giro do grupo durava entre 

7 e 9 dias, quando o percurso era feito somente a pé ou a cavalo. Porém, hoje em dia, em que o trajeto 

é feito de carro, o giro diminuiu para 5 dias. Em média, são cerca de 10 a 12 casas visitadas diariamen-

te.

A saída da Folia é feita na casa dos devotos, que pedem para realizar a cerimônia. A festa de 

arremate, que antigamente ocorria em fazendas da região, agora é sediada na Associação de Andre-

quicé, todo os anos no dia 05 de janeiro, invariavelmente. Na ocasião, são coroados os 3 reis festeiros 

do próximo ano, e são servidos o almoço, a merenda e o jantar. Por vezes, é pedido que a Folia de An-

drequicé faça uma festa fora de época, normalmente devido a votos.

BARREIRO

A Folia do Barreiro atende à região homônima do município de Presidente Olegário e foi fun-

dada há cerca de cem anos. O grupo é formado por integrantes da mesma família e começou com o 

Teodoro, bisavô do atual capitão Goiano. Teodoro liderou a Folia durante 63 anos até falecer, no ano 

de 2001.

Hoje, o grupo conta com 15 integrantes, sendo 13 foliões e 2 procuradores, muito dos quais são 

jovens. Durante o giro, os foliões usam uniforme com camisa e toalha. Os instrumentos - sanfona, vio-

lão, cavaquinho, pandeiro e caixa - geralmente são comprados ou doados. O giro dura cerca de 4 dias e 

é feito de moto. O percurso, feito durante o dia, visita por volta de 55 casas e a Igreja local. Na época 

da festa de arremate, realizada nos dias 05 e 06 de janeiro, vem muita gente da cidade para celebrar a 

devoção. Na ocasião, é rezado o terço, há musica na Igreja e passagem de coroa para os festeiros do 

ano seguinte. Eles não participam do Encontrão por falta de condição financeira.

Figura 9: O folião João Braga. Outubro de 2010. Presidente Olegário. 
Foto: Eduardo Alvim.
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BELA VISTA

Bela Vista é um povoado que conta com uma praça onde se localiza a Igreja e duas quadras ur-

banizadas que a cercam. Próximo, fica a estrada de terra que leva à zona rural. Foi nesse lugarejo aca-

nhado que surgiu a Folia de Bela Vista, cuja criação remonta aos tempos em que Presidente Olegário 

era um distrito de Patos de Minas. O grupo já acumulou a liderança de cinco capitães. O atual, Osíris 

Tavares, recebeu a investidura há mais de 40 anos do seu irmão, Sebastião Tavares, que, por sua vez, 

recebeu o posto de Tião Juriti.

Osíris Tavares, que começou a Foliar ainda criança, tem mais de quatro décadas como capitão. 

Nesse período, ele criou um uniforme completo para o grupo, que contempla calça, camisa e a toalha. 

Tradicionalmente, o número de integrantes da Folia é 12, em uma referência clara ao número de discí-

pulos de Cristo. No entanto, o grupo de Bela Vista conta com 15 foliões para, assim, poder trabalhar 

com o revezamento entre os mesmos.

O giro da Folia da Bela Vista tem início no dia 25 de dezembro à meia noite e parte da casa do 

festeiro do ciclo natalino anterior. Dura 5 dias, depois dos quais é feita a entrega na casa do festeiro 

atual. Durante o giro a Folia passa na Igreja local e saúda os santos e o presépio. A festa de Santos Reis 

é realizada no dia 5 ou 6 de Janeiro, em que os festeiros são coroados como reis. Na Folia de Bela Vista 

são escolhidos em vez de três reis, apenas um rei e uma rainha, sempre formando um casal. Um fica 

responsável pelo almoço e outro pelo jantar.

Figura 10: Imagem de uma apresentação da Folia do Barreiro na dé-
cada de 1990. Outubro de 2010. Presidente Olegário/MG. Foto: Edu-

ardo Alvim.
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CACHOEIRA E BARREIRO

A Folia de Cachoeira e Barreiro foi criada em uma data não especificada, provavelmente no iní-

cio do século XX. João Pacau, que capitaneou o grupo durante 17 anos, antes participou das Folias do 

Lobo, do Cruzeiro da Prata e da Vereda Grande. Ele teria aprendido os versos com antigos capitães, 

como José Josa e Mané Cabrito. Há cerca de 3 anos, João sofreu um acidente que o impossibilitou de 

Foliar e, desde então, o capitão do grupo é Adalto Monteiro. Hoje, João Pacau exerce a função de re-

zador de terço.

A Folia começa no dia 24 de dezembro, à meia noite, quando o grupo reúne e canta o nasci-

mento de Jesus. No dia 25, ocorre a saída da Folia pela manhã. O roteiro do giro é pré-definido e dura 

cinco dias (até 29). Toda casa a que o grupo chega é recebido com agrados, como um salgadinho, uma 

pinga. Segundo João Pacau, se durante o percurso o grupo encontra outra Folia, não ocorre disputa: 

“antigamente, os capitães encontravam Folia com Folia, disputava, tomava as esmolas, tomava tudo”. 

João Pacau nos apresentou uma justificativa para o fim da disputa entre Folias: “Os 3 reis era só 3 

quando ele saiu para visitar o menino Jesus, então não existe 3 reis para disputar com eles, não.” Hoje, 

quando ocorre um encontro, cada capitão beija a bandeira do outro grupo e segue viagem.

No dia 29, ocorre a entrega, com a passagem das doações arrecadadas durante o giro para o 

festeiro, simbolizando os presentes - incenso, mirra e ouro - dados a Nossa Senhora pelos três reis. A 

festa de arremate ocorre em um final de semana próximo ao dia 05 de janeiro - na ocasião é cantada a 

cantiga do presépio e ocorre a passagem da coroa para os festeiros que serão responsáveis pela festa 

do próximo ano. Fora do ciclo natalino, o grupo participa de outros eventos, como apresentações em 

casa de devotos devido a uma promessa, e também do Encontro de Folia de reis promovido pela Rádio 

Princesa em Presidente Olegário.

Figura 11: Osíris Tavares, atual capitão 
da Bela Vista, mostra a bandeira do 

grupo. Presidente Olegário. 
Outubro/2010. Foto: Bruno Rangel.

Figura 12: Osíris Tavares mostra o uniforme da folia da Bela Vista. 
Presidente Olegário. Outubro/2010. Foto: Bruno Rangel.
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CAMPOS

O assentamento Santo Antônio, local de origem da Folia de Campos, começou a se formar na 

década de 1990, quando o proprietário da Fazenda Ilha Grande, conhecido como Tagiba, faleceu. Após 

a morte, o seu filho investiu na fazenda a fim de provar que as terras não eram devolutas e assim não 

passar pela reforma agrária. Mas o investimento não teve retorno e, por volta do ano 2000, a fazenda 

quebrou e foi realizado o seu loteamento. Após a distribuição das terras e acomodação de diversas fa-

mílias, alguns moradores viram que o local não era atendido pelo giro da Folias. Por isso, foi formado 

um terno, tendo Genésio José Antônio como capitão e seus filhos Martius Antônio Davi e Matusalém 

José dos Santos como integrantes, na época com 18 e 27 anos respectivamente. O pai de Genésio era 

um antigo capitão da Ponte Grande, José Jovita.

A Folia foi criada, mas seu giro inicial de cinco dias era curto para atender aos moradores do as-

sentamento. Assim, ele foi aumentado para sete dias. Como as condições do local ainda eram precárias, 

a Folia girava a pé ou a cavalo, e a tradição do pouso dos instrumentos na casa dos anfitriões foi manti-

da devido à dificuldade de locomoção. A Folia crescia e se estruturava junto com o Assentamento, mas, 

com a morte do capitão em 2005, o grupo enfraqueceu. Os filhos de Genésio, por sua vez, não se senti-

am seguros para dar continuidade à Folia sem a presença do fundador, até que, dois ou três anos de-

pois, eles procuraram a ajuda de João Simão de Araújo. Violeiro e filho de um fundador de Folia no 

município de Patos de Minas, João Simão havia mudado há pouco tempo para a região de Campos. De-

voto de Santos Reis, ele não recusou ajuda aos filhos do capitão e assim assumiu a quarta voz para rea-

lizarem o giro da Folia. O filho de Genésio, Martius Antônio, aos 22 anos, e o neto de João Simão, Lo-

han Araújo Neto, com 17 anos, dividiram entre si a patente de capitão da Folia e se revezam nos cânti-

cos há cinco anos. Graças à iniciativa dos integrantes, a Folia de Campos hoje ampliou o seu giro de 7 

para 9 dias, a fim de atender a população do assentamento de Santo Antônio.

Figura 13: O ex-capitão João Pacau mostra um dos uniformes do gru-
po. Outubro de 2010. Presidente Olegário/MG. Foto: Eduardo Alvim.

Figura 14: Caderno de cópias, já enve-
lhecido. Outubro de 2010. Presidente 
Olegário/MG. Foto: Eduardo Alvim.



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
64/213

CAPIM BRANCO

A Folia de Reis Capim Branco teve início há cerca de 60 anos, e um dos seus primeiros integran-

tes é conhecido como Tio Louredo. Há quarenta anos o capitão Henrique Godinho assumiu o posto da 

Folia que, ainda hoje, é formada por vários integrantes de uma mesma família.

O giro do Capim Branco tem um roteiro pré-definido e dura do dia 25 até o dia 29 de dezem-

bro. Ele ocorre durante o dia: começa cedo e vai, por vezes, até as 9 horas da noite. O trajeto é na zona 

rural do município, mas passa em algumas casas da zona urbana. Durante o giro, a Folia evita encon-

trar com outros grupos, pois era comum haver desafio para saber qual Folia sabia mais. Hoje em dia, se 

acontecer de encontrar com outro grupo, Henrique disse que iria cumprimentar os foliões e seguir ca-

minho.

No dia 05 de janeiro, na véspera do dia dos santos reis, há a festa na sede da Fazenda do Capim 

Branco. Porém, por vezes a festa muda de data para poder cair no final de semana. Na ocasião, os fes-

teiros - que são escolhidos a cada ano - vestem-se de reis.

O Encontro das Folias na rádio de Presidente Olegário é uma iniciativa de Henrique Godinho, 

que começou 24 anos atrás. Na ocasião, os grupos promovem novena para arrecadar recursos e doam 

as esmolas recolhidas para a Sociedade São Vicente de Paula. Além disso, o evento é uma oportunida-

de para os grupos gravarem suas músicas.

Figura 15: Folia de Campos no giro do ano de 2010. Presidente Ole-
gário. Dezembro de 2010. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai)
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CHARCO

O capitão da Folia do Charco, Evaristo Francisco Gomes, começou a Foliar com 7 anos. O grupo, 

antigamente, era comandado pelo seu avô e começou em uma data não localizada, provavelmente na 

primeira metade do século XX. Depois, o grupo foi capitaneado pelo pai de Evaristo, que, há quinze 

anos, é o capitão. Ele aprendeu com o pai e o tio, que copiaram as músicas da Folia em um caderno.

O Giro ocorre dentro da localidade do Cruzeiro da Prata, no município de Presidente Olegário. 

O roteiro geralmente é pré-definido, mas pode aumentar ou reduzir a cada ano. No dia 25 de dezem-

bro, os foliões se reúnem e ocorre a saída. Dentro das casas do giro, o grupo chega e canta para a dona 

de casa receber a bandeira e pede a esmola para a festa de arremate. Se tiver algum presépio ou altar, 

há diferença nos cantos: é preciso cantar um pouco do nascimento de Jesus. O altar e o presépio geral-

mente são colocados nas casas por causa de promessas, assim como os enfeites na bandeira. Nas casas é 

sempre servida uma comida, um tira gosto, uma cachaça. O giro dura até o dia 29 de dezembro, sendo 

que antes era feito a pé ou a cavalo, e hoje é feito de carro.

No dia 5 ou 6 de janeiro é feita a festa da Folia, ocasião em que vem muita gente da cidade. A 

Folia não tem problemas de encontrar festeiros, pois os moradores gostam de se responsabilizar pela 

festa e é a própria comunidade que fornece as rendas e os mantimentos. O grupo participa também do 

Encontrão de Folias na rádio de Presidente Olegário, que ocorre entre janeiro e fevereiro anualmente, 

e que também conta com a ajuda do festeiro para a arrecadação de recursos e doação a Sociedade São 

Vicente de Paulo.

Figura 16: Giro da Folia Capim 
Branco em 2010. Dezembro de 

2010. Presidente Olegário/MG. Fo-
tos: Eduardo Costa (Agência Uai).

Figura 17: Giro da Folia Capim 
Branco em 2010. Dezembro de 

2010. Presidente Olegário/MG. Fo-
tos: Eduardo Costa (Agência Uai).
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CÓRREGO FUNDO

A Folia do Córrego Fundo está sediada no distrito de Galena, que foi criado e anexado ao mu-

nicípio de Presidente Olegário em 1953. O lugarejo, que já contou com cartório e possui hoje uma es-

cola e uma capela dedicada a Sant'Ana, apresenta poucos moradores. A maioria das casas é ocupada 

apenas nos feriados, e grande parte das famílias se mudou para grandes centros, como Brasília e Uber-

lândia.

As férias de fim de ano, porém, são um período de grande movimento no pequeno distrito. Na 

ocasião, as famílias se reúnem e abrem suas casas para receber ou participar da Folia de Reis. O grupo 

Córrego Fundo hoje é capitaneado por José Luiz Braga, um senhor cujos filhos também participam da 

Folia. Ele não soube informar desde quando o grupo existe, mas nos mostrou seus cadernos de cópia, 

bastante antigos e deteriorados, com as letras dos cânticos da Folia de Reis.

A maioria das casas visitadas por esse grupo está na zona rural, bem distantes uma das outras e, 

por isso, o giro costuma ser feito de carro. São 9 dias de percurso, entre 25 de dezembro e 02 de janei-

ro, em que são visitadas cercas de 10 casas por dia. A festa dos santos reis é sempre dia 05 de janeiro, 

feriado municipal, e o grupo não participa do Encontrão.

CRICÓ

A Folia do Cricó teve início em uma data não localizada do século XX. Quando o folião entrevis-

tado, Antônio Donizete Heráclito, mudou-se para a localidade de Cricó, em 1957, já existia a Folia. Ele 

Figura 18: O capitão da Folia do Charco, Evaristo Carneiro. Presidente 
Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.

Figura 19: O antigo caderno de cópias do capitão, José Luiz Braga. 
Outubro de 2010. Presidente Olegário. Foto: Eduardo Alvim.

Figura 20: O capitão, José Luiz Braga, nos mostrou a bandeira do 
grupo. Outubro de 2010. Presidente Olegário. Foto: Eduardo Alvim.
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começou a Foliar com 12 anos, em 1969, porque, embora seu pai não fosse folião, os grupos já existen-

tes incentivavam bastante a participação dos mais novos. Hoje ele toca caixa e, às vezes, fica também 

de alferes.

Na década de 1970 o grupo era chefiado pelo capitão Abraão Cabrito, o qual foi seguido por 

Osvaldo Caieiro e mais tarde por Altino Durvalino. Hoje, o atual capitão do grupo, chamado João Dua-

lípio, mora em Patos de Minas. Ele é auxiliado por Geraldo Dualípio, seu irmão.

Antigamente, a Folia era realizada a pé ou a cavalo, e hoje o percurso é feito de carro. Antes, a 

Folia abrangia somente a zona rural, mas como a população foi se mudando para a cidade, o giro foi 

acompanhando os fiéis. De toda forma, eles continuam visitando os mesmos parentes e amigos que, 

porém, mudaram-se para outros locais.

CRUZEIRO DA PRATA

A Folia do Cruzeiro da Prata é uma das mais antigas e tradicionais do município. Foi a Gamelei-

ra da Prata dos Netos, grupo das cercanias de Presidente Olegário que Foliava no Cruzeiro da Prata, 

que inspirou o início da manifestação nessa região. Certa vez, um grupo de garotos viu a Folia passar e, 

no dia seguinte, começaram a brincar de fazer Folia. Esses garotos cortaram folhas de bananeira para 

fazer a bandeira, utilizavam um tamborete de couro como caixa e, na ausência de uma imagem dos 

Santos Reis, foi improvisada uma de São Manuel. Uma moradora, vendo os meninos Foliarem, chamou-

os para cantar na casa dela e, em troca, preparou-lhes uma merenda. Um garoto de 12 anos chamado 

de João Nicolau de Araújo assumiu o posto de capitão, e assim, no final do século XIX, estava fundada 

a Folia de Reis do Cruzeiro da Prata.

Após João Nicolau, vários capitães assumiram o comando da Folia, mas era desejo que a capita-

nia fosse passada para um dos familiares do fundador. Somente em 1952, um dos seus netos começou 

a Foliar: Altino Araújo Neto, mais conhecido como Altino Fazenda. Com o passar dos anos,  Altino 

aprendeu os cânticos e a arte de improvisar, passou da 6ª voz para a resposta e em pouco tempo já era 

reconhecido como o herdeiro de Adelino Cândido Pereira, o então capitão do grupo. Foi por volta de 

1967 que os cadernos com os versos que Adelino recebera foram passados para Altino, junto com a in-

vestidura de capitão do Cruzeiro da Prata.

Figura 21: Antônio Donizete Heráclito, o "Tóim Zoraque", mostra 
uma das caixas usadas pela Folia de Cricó. Presidente Olegário/MG. 

Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.

Figura 22: A toalha utilizada durante o Giro. Presidente 
Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.
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Altino comandou o grupo durante décadas e se transformou em uma referência para a mani-

festação no município. Porém, recentemente, um problema de memória o obrigou a sair da capitania, 

agora ocupada por Adélio Cândido.

GALENA (FOLIA DO ELI)

No início do século XX só existia no povoado de Galena a Folia de Andrequicé. Nessa época, um 

morador conhecido como Zé Inhô começou um grupo na localidade, atuando, então, como o capitão. 

Mais tarde, ele passou a liderança para Sebastião Martins, depois Zé Candote virou capitão, posterior-

mente Chico Veríssimo, e Alípio Bertoldo, que passou a capitania para Ivo Fernandes, quarenta anos 

atrás. Este começou a Foliar ainda criança, fazendo a primeira voz.

O grupo já teve palhaço, mas ele ficou velho e hoje ninguém quer mais assumir esse papel. A 

Folia tem hoje 25 integrantes para revezamento dos foliões: assim os cantores não ficam roucos, e os 

músicos não ficam cansados. O grupo não tem uniforme, mas usa a toalha, que indicaria a pureza, se-

gundo os foliões.

O giro dura 9 dias, pois a entrega tem que ocorrer sempre num dia ímpar. Eles fazem cerca de 

12, 15 casas diariamente. O percurso é feito de carro nos trajetos longos e a pé nas casas do povoado, 

sempre pela direita e não pode cruzar. A saída acontece na Igreja de Galena, do dia 24 para o dia 25, à 

meia noite. O giro é feito de dia e dura até 9 horas da noite todos os dias, mas antes durava até as 3 

horas da manhã, porque havia mais gente. Durante o giro, os foliões bebem, mas se comportam direi-

to. Para acompanhar o giro, sempre há alguém curioso, da família, amigos: vem gente de Brasília, de 

Presidente Olegário, de Patos de Minas. A entrega das esmolas ocorre durante o giro - quando são 

mantimentos - e no final, no caso de dinheiro.

A festa de arremate antigamente ocorria no dia 06 de janeiro. Mais tarde, para acompanhar a 

festa de Andrequicé, passaram para o arremate para o dia 05. A comemoração tem 3 partes - o almoço, 

a merenda e o jantar -, que ocorrem normalmente na casa do festeiro. Essa festa, antigamente, ama-

nhecia o dia dançando, mas hoje em dia ela acaba logo depois do jantar. Além disso, há 3 anos o gru-

po não vai no Encontro da rádio Princesa, na sede de Presidente Olegário.

Figura 23: Altino Fazenda, ex-ca-
pitão da Folia do Cruzeiro da Pra-
ta. 31/12/10. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Figura 24: Altino Fazenda, ex-capitão da Folia do Cruzeiro da Prata. 
31/12/10. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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ILHA GRANDE

A Folia de Ilha Grande tem como capitão Vanir Marques da Silva. Ele começou a tocar viola e vi-

olão aos dez anos de idade e se juntou ainda criança ao grupo da Água Limpa. Como o capitão desse 

grupo não estava tendo condições de liderar a Folia, Vanir acabou assumindo a função. Certa vez, po-

rém, um folião da Água Limpa preteriu uma promessa que estava na fila em favor de outra, e o Vanir 

Marques da Silva não concordou com essa atitude. Ele resolveu então criar outro grupo, chamado Ilha 

Grande, já que a região homônima não possuía uma Folia específica. Esse rompimento ocorreu há 13 

anos.

O grupo conta hoje com 12 integrantes, incluindo o coro de seis vozes e os instrumentistas. A 

gerente, dona Eva, cuida de toda a logística e tem o respeito da comunidade até para resolver coisas 

não relacionadas à Folia. O uniforme, camisa e toalha são de uso obrigatório.

A Folia sai dia 25 de dezembro pela hora do almoço. Geralmente, a saída é feita na associação 

da comunidade, a não ser que alguém solicite que o ritual seja em sua casa. Na ocasião, montam altar 

e presépio no local e todos ajudam com comida, canta-se o nascimento, a viagem dos três reis e o pedi-

do de benção. Depois de saírem começa o giro, que vai até o dia 29 de dezembro. A entrega é na casa 

do festeiro do próprio ano, e a festa de arremate pode ser feita em uma casa só, com almoço e meren-

da, ou em três casas diferentes, com almoço, merenda e jantar. Há também o giro fora de época para 

ajudar aos mais pobres e a instituições de caridade, ou para cumprir votos, e o Encontrão na rádio.

Figura 25: O grupo reunido duran-
te o giro. Presidente Olegário/MG. 

Dezembro de 2010. Presidente 
Olegário/MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Figura 26: O giro durante o Ciclo Natalino de 2010. Presidente Olegá-
rio/MG. Dezembro de 2010. Presidente Olegário/MG. Foto: Agência 

Uai.
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JACARÉ DA PRATA

A Folia do Jacaré da Prata sai desde meados do século XX, quando tinha como capitão Vicente 

Fonseca e o grupo era conhecido como Folia do Carrapato. Na década de 1970, o posto de capitão foi 

ocupado por José Marcílio e, em 1982, foi substituído por João Moreira de Lima. O atual capitão, José 

Gaspar, começou em 1985. O grupo de Folia deve ter no mínimo 12 integrantes. Segundo a tradição, 

esse número não pode ser menor porque é relacionado ao número dos apóstolos de Cristo. Antiga-

mente existiam apenas 5 foliões, agora o grupo apresenta uma média de 18 integrantes, sendo quase 

todo mundo da mesma família. O mais novo tem 14 anos de idade. O folião entrevistado, Januário 

Neto, participa da Folia de reis desde 1980 e foi folião nos grupos do João Pacau, Altino Fazenda e 

Aparício Cabrito. Quando entrou no Jacaré da Prata, assumiu a função de gerente, mas agora faz parte 

do coro e reza o terço. A Folia não tem o personagem do palhaço hoje, mas antigamente havia muitos 

palhaços nos grupos do município. Na época, eles dançavam e faziam “catira” - trocavam objetos de 

lugar nas casas dos devotos. Um palhaço que participou do grupo do Jacaré da Prata era conhecido 

como João Fulô.

Os instrumentos do grupo são: violão, sanfona, cavaquinho, viola e caixa. Hoje em dia, os ins-

trumentos são comprados prontos, mas antigamente tinha um morador, conhecido como Zé Pretinho, 

que fazia os instrumentos. O uniforme é formado por camisa verde-claro e toalha. Segundo a tradição, 

o Giro deveria ser feito em 7 dias e 4 noites. Como hoje pouca gente mora na zona rural, o giro dura 5 

dias. O roteiro e o local de saída são definidos anteriormente. Nas casas, o capitão lê a Bíblia e reza o 

pai nosso. Ás vezes, o grupo canta o nascimento e saúda o altar (nesses casos, os versos não podem ser 

inventados). Quando o grupo chega a uma casa que tem o altar montado, o terço é cantado pelos foli-

ões. No dia da festa, usando uma capa e uma coroa, o festeiro representa os três reis do ano. O grupo 

participa também do Encontro das Folias de Presidente Olegário.

Figura 27: Eva e Vânio, da Folia da Ilha Grande. Presidente 
Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Bruno Rangel.
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LOBO

A Folia do Lobo começou com o Sr. Garibaldi e tendo Pedro Nicolau como capitão. Após um de-

sentendimento, a Folia se dividiu, e Lindolfo Gregório se tornou o capitão, posição que ocupa até hoje.

A Folia sai sempre do mesmo lugar, a Fazenda do Lobo - que era de Garibaldi. A saída é do dia 

24 para 25 de dezembro e, na ocasião, canta-se o nascimento e a adoração. Após o canto, a Folia sai 

para o giro, que passa por todas as casas da região, sempre a pé. São sete dias de giro, e, em 31 de de-

zembro ocorre a entrega. No dia 5 de janeiro acontece a festa de Reis. O festeiro é sempre alguém que 

fez um voto ou promessa.

O grupo tem uniforme, mas nem todos usam. Os instrumentos tocados pelos integrantes são 

sanfona, violão, cavaquinho, pandeiro e caixa. A Folia conta com a participação dos mais jovens, que 

são chamados de “foliinha”.

MATINHA

A Folia da Matinha surgiu por iniciativa da família Severo, provavelmente na primeira metade 

do século XX. Os primeiros capitães do grupo foram Sebastião Constantino, Sebastião Severo e Eloy Se-

Figura 28: A Folia do Jacaré da Prata na Festa de Arremate. Presiden-
te Olegário/MG. Dezembro de 2011. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai). Figura 29: A Folia do Jacaré da 
Prata na Festa de Arremate. Presi-
dente Olegário/MG. Dezembro de 
2011. Foto: Eduardo Costa (Agên-

cia Uai).

Figura 30: O folião do Lobo com a tradicional toalha. Presidente Ole-
gário/MG. Outubro de 2010. Foto: Bruno Rangel.
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vero. Por volta da década de 1970, porém, o grupo se desfez e, em 1992, retornou com a liderança de 

Ernestino Ferreira de Freitas. Este participa da Folia há 44 anos e começou por gosto, cantando na 6ª 

voz.

O giro do grupo, hoje com quinze integrantes, cobre as localidades da Matinha e Ponte Gran-

de. É obrigatório o uso da toalha, pois este é um item de identificação do folião. A saída acontece no 

dia 25 de dezembro pela manhã, na casa do festeiro do ano anterior ou de alguém que fez um voto. O 

giro acontece a pé e dura das 8h às 17h. A festa de arremate acontece no dia 5 de janeiro, e a coroação 

dos festeiros do próximo ano ocorre na hora do jantar.

ONÇA

A Folia da Onça começou em uma data indeterminada do início do século XX, tendo como pri-

meiro capitão José Salvino. Este foi seguido por José Badú, depois por Zé do Berto, logo depois por 

José Severo e também por Geraldo Vital. O atual capitão, Antônio Severo, assumiu o posto há cerca de 

6 anos, sendo Adão o segundo capitão. Estes possuem a assessoria de Antônio Xavier da Cunha, o ge-

rente que cuida de questões práticas, como marcar aonde vai ser o almoço, planeja o giro, etc. O nú-

mero de integrantes da Folia gira em torno de 12,15 ou 18 pessoas. Nem todos são parentes, mas a 

maioria é conhecida entre si, “compadre”. Há cerca de 15 anos, o grupo tinha o personagem do “pa-

lhaço”, mas este, porém, virou evangélico e não participa mais da Folia. O giro da Folia do Onça dura 5 

dias, sendo visitadas uma média de 6 a 8 casas por dia, dependendo da distância entre as residências. 

Quando clareia, a Folia sai pelas ruas. O percurso ocorre sempre à direita e se inicia na madrugada do 

dia 24 de dezembro, quando é cantado o nascimento de Jesus à meia noite. O local da saída varia a 

cada ano e ocorre sempre na casa de um devoto. O entrevistado nos disse que o giro sempre cruza, por 

que as rotas são muito grandes, principalmente em dia da festa. A entrega das esmolas é feita no dia 

29 de dezembro, na casa do festeiro que faz o almoço. Já a festa dos santos reis ocorre invariavelmente 

no dia 05 de janeiro e geralmente é realizada em 2 casas: em uma é servido o almoço e, em outra, é 

servida a merenda. Além disso, o grupo participa do Encontro da Rádio.

Orsino Fonseca, que participa do grupo há quarenta anos, relatou que não existe muita dife-

rença entre a Folia nos seus primórdios e hoje em dia. O que muda são poucas coisas, como o trajeto 

Figura 31: Uniforme da Folia da Mati-
nha. Presidente Olegário/MG. Outubro 

de 2010. Foto: Bruno Rangel.
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do giro, já que as pessoas que recebem a Folia mudam frequentemente de casa e também porque a 

população diminuiu bastante. O giro antes era a pé. Hoje, ele continua a pé, mas, às vezes, dependen-

do da distância, o carro é utilizado.

PÉ DO MORRO

A Folia do Pé do Morro existe há pelo menos 50 anos, quando o grupo era capitaneado por Zé 

Pretinho. Depois, quem assumiu o posto de capitão foi o Mané Neca, que, por sua vez, passou o posto 

para Geraldo Pereira, ex-folião da Água Limpa.

O grupo tem muito folião novo, entre 10 e 18 anos, pois eles incentivam a participação dos 

mais jovens. Hoje os integrantes são 18, número grande, para os músicos descansarem e revezarem en-

tre si. Não tem mais palhaço, porque é difícil achar, e os mais novos não querem assumir esse papel. Os 

integrantes usam como uniforme a camisa e a toalha, e têm como instrumentos o violão, cavaquinho, 

sanfona, caixa, cuíca, pandeiro - que são comprados prontos.

A Folia sai dia 24 de dezembro, à meia noite, quando os foliões se reúnem para rezar o terço e 

cantar o nascimento de Jesus. A saída ocorre geralmente na casa do capitão e depois segue para a regi-

ão conhecida como Pé do Morro, onde os moradores estão esperando o giro. São 7 dias de percurso, 

de dia e noite. Todos andam a pé - somente quem carrega as esmolas vai a cavalo, pois tem que carre-

gar carne, mantimentos. No dia 5 de janeiro acontece a festa de arremate.

Figura 32: O folião Orsino Fonseca com sua toalha. Presidente Olegá-
rio/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.

Figura 33: Imagem de uma apresentação do grupo na década de 
1980. Presidente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Al-

vim.



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
74/213

PISSARRÃO

A Folia de Pissarrão, homônima da comunidade, surgiu por volta de 1950, através de uma pro-

messa realizada por Malaquias, fundador e primeiro capitão do grupo. Nesse período, a Folia contava 

com a figura do palhaço e mais de 12 foliões, cujas camisas eram numeradas. O giro era realizado a pé 

ou a cavalo, em um período de 5 dias, e a festa de Santos Reis era feita sempre no dia 5 de janeiro.

Após a morte de Malaquias, o seu sucessor foi Marcílio, que permaneceu no cargo por pouco 

tempo e depois passou a patente de capitão para Genésio Machado. Durante a liderança de Genésio, a 

Folia de Pissarrão sofreu com as mudanças econômicas da localidade, pois a quebra financeira de algu-

mas fazendas e a mecanização de outras fez com que o trabalhador do campo migrasse para as cidades 

ou para outras comunidades rurais em busca de trabalho. Por fim, o grupo paralisou suas atividades 

quando Genésio Machado mudou-se de Pissarrão, por volta de 1990, e nenhum folião ocupou seu lu-

gar.

Em 2005, os irmãos Antônio Francisco e Vicente Pereira, que haviam saído da localidade, volta-

ram a residir no Pissarrão e receberam a notícia do fim da Folia. Eles então resolveram reerguer o gru-

po e, para tanto, convidaram um capitão de Lagamar para ajudá-los. Com muito esforço, eles consegui-

ram juntar 9 foliões, mas os problemas se somavam: o capitão só podia comparecer em Pissarrão quan-

do encerrasse o giro de 7 dias de sua Folia. Além disso, a grande distância entre as casas da comunida-

de tornaria a tarefa do giro laboriosa demais para apenas 9 foliões. Como solução, o grupo resolveu 

executar o giro em apenas um dia, em 1º de janeiro, e, em vez de percorrer as casas dos devotos, a Fo-

lia ocorreria em um só local: a Igreja da comunidade. Nota-se que, mesmo com as mudanças, a popula-

ção de Pissarrão apoia e participa da apresentação do grupo.

Figura 34: O capitão Geraldo Pereira mostra a toalha do grupo. Presi-
dente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.
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PONTE GRANDE

A Folia de Ponte Grande iniciou suas atividades aproximadamente na primeira metade do sécu-

lo XX. O primeiro capitão do grupo de que se tem notícia se chama Raimundo Morais. Nessa época, ha-

via um palhaço, que hoje deixou de integrar a Folia. Depois, Sebastião Idílio passou a ser o capitão, po-

rém ele faleceu no ano de 1955, e o cargo foi passado a Zé Jovita. O grupo era formado quase que in-

teiramente por integrantes de uma mesma família, com exceção do novo capitão e de seu irmão, que 

fazia a quinta voz. Hoje quem lidera a Folia é conhecido como Nelor. Atualmente o grupo soma um to-

tal de 16 foliões. Os integrantes estão espalhados em diversas cidades, uns moram em Brasília, outros 

na sede de Presidente Olegário, mas todos se reúnem no dia 24 de dezembro para Foliar. Os instru-

mentos do grupo são sanfona, violão, viola, cavaquinho, caixa, pandeiro e cuíca, incorporada em 1970. 

O uniforme utilizado pelo grupo é formado somente pela camisa e pela toalha, que, segundo a tradi-

ção, não pode ser trocada durante o giro. O grupo realiza a saída no dia 24 de dezembro - na casa do 

festeiro do ano anterior - e no dia 31 há a entrega das esmolas para o festeiro atual, que pegou a co-

roa. O giro percorre os povoados de Ponte Grande e Três Barras e, por vezes, quando tem que cumprir 

algum voto, passa também nas casas da sede de Presidente Olegário. Nessa região, passam outras di-

versas Folias: Saltador, Tomazinho e Tiririca, Sertãozinho, Mata dos Fernandes e a do Barreiro. O giro é 

feito a pé e segue sempre para a direita, tendo como referência a entrada da casa, e não pode cruzar o 

caminho - mesmo que a bandeira esteja enrolada. No dia 5 de janeiro é a festa de arremate, cuja data 

nunca mudou. Nesse dia, muitos moradores da cidade vão acompanhar a festividade da roça. Os prepa-

rativos começam no dia primeiro de janeiro, quando começam a fazer as fornalhas, os doces, a matar 

vacas para as carnes do almoço e do jantar. Por vezes, a festa se prolonga até o dia 06 de janeiro e 

ocorre sempre na casa do festeiro. Não faltam candidatos, visto que a festa de 2012 já está programa-

da desde o ano 2002. O grupo participa esporadicamente do Encontro das Folias de Presidente Olegá-

rio promovido pela Rádio Princesa, porém, no ano de 2010, não compareceram porque o capitão esta-

va trabalhando.

Figura 35: Foliões do Pissarrão na Igreja em que fazem a Folia. Presi-
dente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Bruno Rangel.
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PRATA DOS NETOS DO VARAL

A Folia do Prata dos Netos do Varal é uma das mais antigas do município. O capitão entrevista-

do, conhecido como Rumão, começou a Foliar aos 12 e entrou no grupo em 1955, então com 17 anos. 

Desde então, nunca mais “falhou”. O grupo foi construído na primeira metade do século XX para cum-

prir uma promessa e, quando começou, era formado apenas por membros da mesma família. O pai de 

Rumão, por exemplo, Foliava como batedor de caixa no grupo. Aos poucos, porém, ele foi abrindo 

para a participação de outros moradores. Na época, existiam poucas Folias na região do Cruzeiro da 

Prata, mas, atualmente, a localidade conta com vários grupos. 

Há cerca de 20 anos, a Folia da Prata dos Netos ainda tinha o palhaço, que dançava lundu. Se-

gundo a tradição, o palhaço representa o personagem que, na época da visitação dos reis magos, traiu 

os fariseus e salvou Jesus. Esse personagem saiu do grupo, pois, como ele faz brincadeiras e precisa ter 

experiência, é difícil achar um componente que se interesse pela função.

Segundo Rumão, o giro representa a viagem para a Lapinha para a adoração do menino Jesus. 

A Folia do Prata dos Netos do Varal gira na região do Cruzeiro da Prata durante o dia e sai 25 de de-

zembro, quando é cantado o nascimento de Jesus. O percurso, que antes era feito em 7 dias, agora é 

percorrido em 5. O grupo tem como instrumentos a caixa, o violão, o cavaquinho, o pandeiro, a rebeca 

e a sanfona, que foi incorporada posteriormente. Os foliões não precisam usar uniforme, mas todos de-

vem usar a toalha. Símbolo do folião, a toalha é utilizada até mesmo em outras ocasiões: “quando eu 

morrer, minha gravata será a toalha”. O grupo se apresenta também na Festa de Santo Antônio, onde 

reza o terço e faz um giro de 3 dias, mas há 3 anos não participa do Encontrão da rádio em Presidente 

Olegário.

Figura 36: O folião e sua sanfona. Presidente Olegário/MG. Outubro 
de 2010. Foto: Eduardo Alvim.
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SALTADOR

Na primeira metade do século XX, João Garcia da Silva participava de uma Folia em que o capi-

tão era muito descompromissado. Como ele queria cumprir uma promessa, começou a Foliar com seu 

filho, Dionísio Garcia, então com dez anos. Quando João Garcia morreu, cerca de 10 anos depois, nin-

guém quis ficar responsável entre as pessoas mais velhas, então Dionísio arrumou um folião para ser 

capitão - Zé Prego - e os dois começaram a cantar, mas não deu certo. Dionísio então assumiu a lide-

rança do grupo para a Folia não acabar.

O grupo sempre sai uniformizado, tendo uma camisa para cada dia da festa, de cores diversas. 

À camisa se soma à toalha, sempre branca. Os instrumentos sempre foram comprados e são: violão, vio-

la, cavaquinho, bandolim, pandeiro e acordeom. Todos os anos, a saída da Folia acontece à meia-noite 

do dia 24 de dezembro. O local é sempre onde foi realizada a festa do ano anterior, a menos que al-

guém requeira por ter feito algum voto. De 7 da manhã às 10 da noite, o giro acontece até o dia 29, 

quando há uma pausa até o dia 5, data da festa.

SANTIAGO

A Folia de reis de Santiago foi fundada em 1959, pela família Ferreira, que ainda hoje mora na 

região. Sebastião Ferreira e seus amigos se dividiam em dois grupos e cantavam repentes para desafiar 

Figura 37: O capitão Romão (in memoriam) e a bandeira do grupo. 
Presidente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.

Figura 38: Dionísio Garcia e o uniforme do grupo. Presidente Olegá-
rio/MG. Outubro de 2010. Foto: Bruno Rangel.
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e incentivar uns aos outros. Foi a partir dessa brincadeira que eles perceberam estar aptos a cantar uma 

Folia com todas as suas divisões de vozes e também a improvisar durante o giro. Na época, a localidade 

era atendida por um grupo da região da Prata, que serviu de inspiração para a nova Folia de Santiago.

Um dos fatores que motivou a criação da Folia foi a urgência no pagamento de uma promessa, 

já que a esposa de Sebastião Ferreira havia prometido realizar uma festa de Santos Reis, caso alcanças-

se uma graça. Segundo a família, a graça foi alcançada, e a festa havia sido agendada com Eugênio, ca-

pitão da Folia da Prata. Porém, naquele ano de 1959, o capitão faleceu e os moradores de Santiago 

não seriam visitados pela Folia, ficando a promessa sem pagamento. Foi então que a esposa de Sebasti-

ão insistiu para que o marido criasse uma Folia ainda naquele ano para o pagamento da promessa. Um 

compadre da família, conhecido como Benedito ‘Gordo’, foi então atrás de um capitão em Ponte Gran-

de e pegou as cópias dos versos da Folia. E assim foi realizado, em 1959, o primeiro giro da Folia de 

Santiago. Após a morte do capitão Sebastião Ferreira, três foliões já ocuparam o cargo: Asino Rodolfo, 

Pedro Almero e Severino Menezes, que atualmente divide o comando do grupo com Antônio José So-

brinho, conhecido como Juca, que se mudou recentemente para Santiago.

A Folia gira por 5 dias nas casas da região. Durante o trajeto, os foliões usam uniforme comple-

to, inclusive a toalha. Recentemente, a data da festa de arremate, que tradicionalmente ocorria no dia 

5 de Janeiro, sofreu uma alteração e agora é realizada no feriado de 1º de Janeiro.

SÃO PEDRO DA PONTE FIRME

A Folia de Ponte Firme foi fundada em 2006 por Olívio Perez da Silva para atender à demanda 

da comunidade, que, para cumprir votos e promessas, tinha que recorrer aos grupos de fora da locali-

dade. Olívio Perez, capitão, tem muitos anos de folião e aprendeu as tradições ligadas à manifestação 

com Osíris Tavares, Miguelet e Altino Fazenda. Sua esposa, Elenita Pinheiro da Silva, o auxilia nessa ta-

refa e acumula os cargos de gerente e sexta voz.

Desde a sua fundação, a Folia se propõe a fazer um giro de três dias, contudo, como ela depen-

de da demanda da população de Ponte Firme, esse giro é irregular. Nesses 4 anos, a Folia nunca deixou 

de sair e realizar a festa de Santos Reis. No total, a Folia conta com nove integrantes. Em seus dois pri-

meiros anos existia o Palhaço, que brincava com as pessoas e chamava a atenção das crianças, mas, no 

terceiro ano, a pessoa que exercia essa função deixou a Folia.

Figura 39: Integrantes da Folia de Santiago. Outubro de 2010. Presi-
dente Olegário/MG. Foto de Bruno Rangel.
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A fim de se adaptar à rotina da comunidade, a Folia realiza festas fora do ciclo natalino e, 

como não há saída no dia 25 de dezembro, nos dois últimos anos a Folia foi recebida pelo pároco na 

Igreja local. Outra adaptação é número de festeiros que, em vez de três são apenas dois, sendo uma 

mulher, que representaria Nossa Senhora, e um homem, representante dos santos reis.

SERTÃOZINHO

A Folia de Sertãozinho começou provavelmente no fim do segundo quartel do século XX, por 

devoção aos Santos Reis. O primeiro capitão foi Francisco Carlos, que, depois de 20 anos à frente do 

grupo, faleceu. Assumiu então Zeca Pedacinho, seu filho, que em 10 anos entregou a Folia ao pai do 

capitão atual. Este permaneceu por mais 10 anos, quando assumiu o capitão atual.

Atualmente, a Folia de Sertãozinho conta com 22 pessoas. Os tocadores usam acordeon, pan-

deiro, cavaquinho, cuíca, triângulo, violão, caixa. Os integrantes possuem como uniforme uma camisa 

personalizada, entretanto seu uso não é obrigatório. Também há a toalha, mas é raro quem a usa, pois 

esta incomoda durante o giro.

A saída acontece no dia 24 para 25 de dezembro. À meia-noite cantam-se o nascimento, anun-

ciação e adoração. Reza-se o terço e, após o lanche, os foliões saem. A casa da saída é escolhida quan-

do alguém faz uma promessa e o solicita. O giro vai até o almoço e seu itinerário já é programado com 

antecedência. No dia 26, o giro começa de manhã e vai até a noite. Os foliões andam de carro - antiga-

mente iam a pé, e chegavam a dormir nas casas. A entrega acontece no dia 29, à noite, no local esco-

lhido, a pedido do dono da casa. Canta-se então todo o nascimento e entrega-se a bandeira com a pro-

messa de retornar no dia 5 de janeiro, para a festa, que tem almoço, merenda/doce e janta feitos por 

três pessoas.

Figura 40: O casal fundador da Folia da Ponte Firme, Olívio Perez e 
Elenita da Silva. Presidente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto de 

Bruno Rangel
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TABOCA

A Folia da Taboca inicialmente era conhecida como Manabuiu, devido à fazenda “Barreiros do 

Manabuiu”, que deu origem ao povoado e cujo proprietário se chamava Paulo Moreira. No ano de 

1910, nesse local, Osório Maia, Manuel Carlos Moreira e os irmãos Antônio e Manuel Baiano construí-

ram um rancho e um cruzeiro nas terras da propriedade. Foi nessa época, entre a primeira e a segunda 

década do século XX, que a Folia de Manabuiú foi formada para atender à devoção nos Três Reis San-

tos. Segundo depoimentos, os capitães mais recentes que lideravam a Folia foram José de Souza Pial, 

que passou a investidura para José Josa, que por sua vez cedeu lugar para José de Souza Vasconcelos, 

atual capitão.

No início de sua fundação, o grupo realizava o giro com saída à meia noite do dia 24 de dezem-

bro e entrega no dia 29 de dezembro. A Folia atendia dois antigos distritos de Presidente Olegário, La-

gamar e Lagoa Grande, que foram emancipados, respectivamente, em 1962 e em 1992. Com a emanci-

pação, os moradores preferiram prestigiar as Folias que eram sediadas em suas respectivas localidades 

e assim a Folia do Manabuiu foi perdendo seu público. O grupo decidiu então alterar a data do giro e 

realizar festas temporãs para se manter atuante. A Folia passou a girar apenas três dias no povoado de 

Taboca durante o mês de Janeiro, depois que a maioria dos grupos já encerrou seu ciclo natalino. O 

giro começa na quarta-feira, no qual são visitadas 3 casas apenas, na quinta-feira o giro dura o dia in-

teiro e na sexta-feira a Folia gira por algumas casas e encerra as atividades na Igreja local. A festa de 

arremate não é mais realizada. A Folia também realiza mais três dias de giro em Lagamar e Lagoa 

Grande, a fim de angariar fundos para o dispensário de São Vicente em Patos de Minas. Apesar de fa-

zer um giro fora da época, a Folia cumpre todo o ritual tradicional dessa manifestação.

Figura 41: Uniforme da Folia do Ser-
tãozinho. Presidente Olegário/MG. Ou-

tubro de 2010. Foto: Bruno Rangel.
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TIRIRICA E TOMAZINHO

Segundo um levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Presidente Olegário, o grupo 

da Tiririca e Tomazinho existe há cerca de 130 anos. A Folia foi fundada pela família Moraes, mas não 

foi possível levantar o nome do primeiro capitão. Os foliões lembram-se de Joaquim Moraes, que foi 

seguido pelo João Moraes e depois pelo Delfino. O atual capitão, Olímpio Pimpim, começou a Foliar 

para substituir o alferes, que havia mudado para Brasília há 37 anos. Hoje em dia, ele lidera o grupo e 

conta com o auxílio de um capitão mais novo.

O grupo possui cerca de 24 foliões. A toalha não precisa ser utilizada todos os dias do giro, mas 

é obrigatória na apresentação do Encontro da Rádio. Geralmente ela é doada por devotos que fazem 

alguma promessa. O grupo faz 7 dias de giro, que se inicia em 25 de dezembro e vai até dia 31, visitan-

do cerca de 6 casas por dia. A festa de confraternização ocorria tradicionalmente no dia 05 de janeiro, 

mas hoje em dia é feita durante o final de semana mais próximo. 

A escolha do festeiro é espontânea e nunca faltou alguém que se disponibilizasse para tal car-

go. Na ocasião, ocorre a mudança da coroa: os festeiros, que representam os santos reis, são coroados a 

cada ano. Antigamente, a festa dos santos reis já acomodou duas mil pessoas. O normal hoje é um pú-

blico de cerca de 800 a mil pessoas. Fora do calendário tradicional, a Folia participa do Encontrão - reu-

nião das Folias de reis de Presidente Olegário - e, às vezes, vai à cidade para cumprir a promessa de al-

gum devoto.

Figura 42: Foliões se apresentam de uniforme e instrumentos. Outu-
bro de 2010. Presidente Olegário. Foto: Bruno Rangel.

Figura 43: Quadro com a cena da Visi-
tação. Outubro de 2010. Presidente 

Olegário. Foto: Bruno Rangel.
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VARGEM GRANDE

Não foi possível precisar quando a Folia de Reis de Vargem Grande foi formada. O atual capi-

tão, Gervásio Pereira da Fonseca, está no cargo há 40 anos e entrou no lugar do tio - Secondino Moisés 

da Fonseca, quando de sua morte. Desde a época do Sr. Secondino, são cantadas as mesmas músicas, 

com os mesmos ritmos.

Os integrantes da Folia de Vargem Grande se reúnem à meia-noite do dia 25 de dezembro, 

quando cantam o nascimento em frente ao presépio e rezam o terço. Tomam então um café e saem 

para o giro, que dura até as 3 horas da manhã. No dia 2, reúnem-se de novo por volta das 15h e reco-

meçam. Os giros duram até o dia 31, quando os foliões rezam o terço e entregam a Folia. A casa da en-

trega também é escolhida de acordo com uma promessa, e nesse dia acontece um jantar, por conta do 

dono da casa. A entrega consiste no canto do nascimento, entrega da bandeira e agradecimento. 

Acontece então uma pausa até o dia 5 de janeiro, dia da festa. Nesse período, dois ou três foliões vão 

em busca das doações prometidas durante os giros. São os chamados “procuradores”.

VEREDA DA PALHA

A Folia de reis Vereda da Palha começou suas atividades há cerca de cem anos. O grupo hoje 

conta com uma média de 13 integrantes, dentre os quais o capitão, que mora em Patos de Minas, um 

Figura 44: Folião reza para a bandeira. Presidente Olegário/MG. De-
zembro de 2010. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Figura 45: O grupo toca em uma casa durante o giro. Presidente Ole-
gário/MG. Dezembro de 2010. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Figura 46: Folia da Vargem Gran-
de durante o giro do ano de 2010. 
Presidente Olegário/MG. Outubro 

de 2010. Foto: Eduardo Costa 
(Agência Uai).

Figura 47: Folia da Vargem Gran-
de durante o giro do ano de 2010. 
Presidente Olegário/MG. Outubro 

de 2010. Foto: Eduardo Costa 
(Agência Uai).



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
83/213

coro de seis vozes e os instrumentistas. Os instrumentos que fazem parte do grupo são a sanfona, vio-

lão, viola, cavaquinho, pandeiro e caixa. Segundo o entrevistado Rui Pacheco, atualmente há poucos 

jovens no grupo e, há cerca de 15 anos, o grupo deixou de ter palhaço. Os foliões não usam uniforme, 

somente a toalha, que serve como identificação.

Antigamente, o grupo girava durante 9 dias, já que havia muita gente morando na região. 

Como hoje são poucas pessoas residindo no local, o giro dura 3 dias, de 25 a 27 de dezembro, e o gru-

po visita cerca de 18 casas, todas de dia. O percurso, que antes era feito a pé ou a cavalo, é feito hoje 

de carro. A festa de arremate, que era feita no dia 05 ou 06 de janeiro e durava o dia e a noite toda, é 

feita no final de semana mais próximo da data dos santos. Segundo o entrevistado, para a festa dos 

santos reis, nem sempre se conseguem 3 festeiros, como rege a tradição.

VEREDA GRANDE

O grupo tem cerca de cem anos, segundo depoimento do folião Lázaro da Silva. A tradição da 

Folia vem de sua família e, apesar de seu pai não ter participado de nenhum grupo, seu avô e seus tios 

eram foliões. Atualmente o capitão da Folia Vereda Grande é o Manoel Teixeira. Além do coro de seis 

vozes, o grupo conta com instrumentistas que tocam sanfona, caixa, pandeiro e violão. Todos usam 

como uniforme a camisa e a toalha.

Apesar de rodar na Vereda Grande, hoje em dia nenhum folião mora na região. Os integrantes 

estão espalhados na sede de Presidente Olegário, e em cidades como São Paulo. Na época do ciclo na-

talino, eles se juntam para a Folia. Atualmente, o giro dura entre 3 e 5 dias. O grupo sai na manhã do 

dia 25 de dezembro com um roteiro pré-definido. Há ano, porém, que o trajeto aumenta, de acordo 

com os pedidos de visita feitos pelos fiéis, ou diminui, quando eles não encontram os moradores em 

casa. Por vezes, a Folia anda até meia noite. O giro anda sempre à direita, segundo a tradição “dos an-

tigos”, e cobre somente a parte rural. Durante o giro, alguns foliões se abastecem com pinga, porém, 

segundo Lázaro Silva, o capitão não bebe de jeito nenhum. O grupo faz a festa de arremate no dia 05 

de janeiro. A Folia participa também do Encontro de Folias promovido pela Rádio Princesa em Presi-

dente Olegário, que ocorre entre o final do mês de janeiro e o início de fevereiro.

Figura 48: O folião Rui Pacheco disserta sobre a história do grupo. 
Presidente Olegário/MG. Outubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.
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VICENTINA

A Folia de reis Vicentina é o único grupo que gira somente na cidade. Ela começou há 15 anos 

com Alaor Lopes, que levantou a Folia com a participação de foliões de outros grupos. E foi mudando 

de capitão, o Alaor passou para o Tonho Pereira, que passou para o pai do Alaor, Aparício Lopes, e 

atualmente é capitaneada pelo professor Marcino Calazans. O folião Geraldo Neca há 40 anos participa 

da Folia de reis. Ele começou a Foliar com 15 anos no Cruzeiro da Prata, com Altino Fazenda, e depois 

passou para a Folia do Rumão, no Varal dos Netos da Prata, com a qual ficou 6 anos. Hoje ele canta, 

toca pandeiro, bate caixa e reza o terço na Vicentina.

Hoje o giro é somente na cidade, mas antes, na época do Aparício Lopes, ocorria também na 

zona rural - na beira do Salitre, perto da Serra da Ema. O giro dura 5 dias e é feito durante o dia, sen-

do que as casas visitadas mudam por vezes. A saída da Folia tradicional ocorre do dia 24 de dezembro 

para o dia 25, mas hoje em dia ocorre no dia 25 de manhã, geralmente na casa do festeiro do ano an-

terior. Às vezes algum devoto pede para a saída ocorrer da casa dele. Na ocasião é rezado o terço e 

cantado o nascimento, e a Folia sai. A entrega ocorre no dia 29 - na ocasião, quando também é rezado 

o terço e é feita a entrega das esmolas para o festeiro. A festa do dia 5 de janeiro costuma variar o lo-

cal a cada ano. Apesar da regra dizer que são 3 reis - e portanto deviam ter 3 festeiros - costuma-se ter 

somente um.

5.3 – BENS CULTURAIS TANGÍVEIS

5.3.1 – A BANDEIRA

As bandeiras são símbolos materiais de distinção, de modo que são fartamente usadas como 

item político na diferenciação dos povos e suas crenças. Elas são signos privilegiados dos pertencimen-

tos coletivos e sob elas se reúnem os seus adeptos, os seguidores da ideologia que anunciam. As ban-

deiras são fundamentais tanto como instrumento diplomático, pois descrevem quem vêm chegando de 

longe, quanto como estandarte em nome do qual os soldados lutam durante as guerras. Dessa forma, 

as bandeiras comunicam sobre aqueles que as carregam.

Figura 50: Folião durante o giro 
da Folia Vicentina do ano de 2010. 
Detalhe do uniforme, no centro. 
Presidente olegário/MG. Dezem-
bro de 2010. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Figura 49: Detalhe do uniforme da Folia Vicentina durante o Ciclo 
Natalino de 2010. Presidente olegário/MG. Dezembro de 2010. Foto: 

Eduardo Costa (Agência Uai).
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As bandeiras de Folia de reis, tipo específico de artefato religioso, geralmente seguem um pa-

drão conforme o descrito abaixo:

“A Bandeira é feita de pano brilhante. Nela é colada uma estampa dos Reis Magos. 
Constitui o elemento sagrado da Companhia e assim é tratada: beijam-na respeito-
samente os moradores das casas visitadas, é passada com muita fé sobre as camas 
da residência e nunca pode ser colocada num lugar menos digno. Esse respeito per-
dura durante o ano todo, mesmo passada a época de Reis: na casa onde fica guar-
dada, há orações periódicas diante dela. No universo cultural de nosso povo, a Ban-
deira é a representação dos três Reis; por isso, explicam os Mestres, ela deve ir sem-
pre à frente pelos representantes dos pastores que seguiram os Reis Magos”110.

Uma série de diferenças estéticas e de peculiaridades marcam as bandeiras de Folia de reis em 

Presidente Olegário. Primeiro, procederemos à descrição desses objetos rituais e, posteriormente, pas-

saremos à mediação simbólica que elas produzem.

As bandeiras de Folia que encontramos eram uniformemente estilizadas. Todas consistiam de 

tecido, na maioria pintadas à mão, mas algumas vezes estampadas. Em ambos os casos retratam a cena 

da visitação dos reis magos, em que encontramos a Sagrada Família com Jesus à manjedoura, os reis 

em fila com seus presentes e, algumas vezes, anjos pairam sobre a cena que transcorre numa paisagem 

campestre. Diferente de outras Folias que levam uma imagem central colada ou costurada e guarneci-

da por bordados, rendas e miçangas, nas bandeiras de Presidente Olegário, a cena recobre toda a face 

do tecido que se prende horizontalmente a uma haste de madeira. A essa haste são presas fitas que re-

vestem, às vezes inteiramente, a cena ao modo de uma cortina. Além disso, as bandeiras são enfeitadas 

com flores artificiais e apresentam muitas vezes fotografias e, algumas vezes, notas de dinheiro presas 

a ela. A maior parte das bandeiras é produzida localmente, às vezes por artistas, outras vezes por pes-

soas com algum dom de pintura, sem que este seja seu ofício. No mais das vezes, as figuras representa-

das são cópias de modelos que se vendem no mercado. No ato da cópia, a inventividade reprocessa as 

iconografias consagradas pela produção em massa.

A bandeira sempre vai à frente das Folias, levada pelo bandeireiro ou alferes que, dependendo 

do grupo, sempre vai a pé, às vezes com um companheiro. Ela desfruta do fato de ser um objeto-guia 

numa peregrinação, não em busca de uma terra santa, mas santificando a terra que aí já está.

Chegando às casas ela é colocada às portas antes que a Folia entre. Ao entrar, os foliões a bei-

jam 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. Ali, os moradores, se for de seu agrado ou dependendo da promessa, prendem fotos e 

passam perfume nela. Notamos alguns tabus sobre prender dinheiro na bandeira, mas algumas Folias, 

não muitas, apresentam essas notas presas. De volta à sala, ela é colocada junto do presépio, se houver 

um; na falta deste, é posta diante de um altar doméstico.

Na saída da Folia, encontramos a bandeira montada num altar, depois de chegar enrolada com 

um ramo de flores amarrado na ponta. Não podíamos deixar de associá-la à história do “bastão de Jes-

se” - cajado de José que floresceu indicando que ele deveria se casar com Maria. Segundo a tradição 

cristã, Maria e as outras virgens receberam ordens para se casar. Quando a Virgem Maria recusou-se, os 

anciões oraram por instruções e uma voz no Santuário os orientou a chamar todos os homens solteiros 

para a Casa de David e para ele deixarem seus cajados no altar durante a noite. Nada aconteceu. Os 

110 Guilherme Porto. As Folias de Reis no Sul de Minas. Rio de Janeiro: MEC/SEC/FUNARTE - Instituto Nacional de Folclore, 1982. p.19
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anciões então chamaram também os viúvos e entre eles estava José. Quando o cajado de José foi en-

contrado na manhã seguinte coberto de fores, a ele foi dito para tomar a Virgem Maria como esposa e 

a guardasse para O Senhor.

A base do altar em que a bandeira foi estendida era uma gruta de papel laminado e repicado, 

cujo efeito brilhante demonstrava a resplandecência da cena do presépio que nela se instalava. Ao 

mesmo tempo, mostrava o uso alternativo dos itens de consumo de massa, pela presença de uma árvo-

re de natal artificial com enfeites da China. Assim, se por um lado a Folia se expressa por meio de obje-

tos cotidianos largamente conhecidos e difundidos, embora eloquentes, por outro afirmava que estes 

eram meros lembretes e que a força imaterial da crença se manifestava nos ritos e na comunhão. Na 

hora da benção dos foliões, cada um deles beija a bandeira e passa sob ela com seu instrumento musi-

cal. Esse rito acontece antes do almoço, em uma espécie de purificação antes do compartilhamento da 

mesa.

Um costume cada vez mais raro é o da prerrogativa do morador em liberar a bandeira, ou seja, 

de retê-la em troca de a Folia cantar mais versos. Quando se dá por satisfeito, o morador libera a ban-

deira e a Folia, de posse dela, encerra os ritos. Na saída, os foliões saem primeiro e a bandeira segue 

por último. Fora da casa, a formação é retomada, e a bandeira volta a guiar a Folia até a próxima casa.

As bandeiras têm um forte componente ancestral e, sendo assim, são passadas por várias gera-

ções antes de serem trocadas. Alguns grupos, tendo suas bandeiras como relíquias, preferem não des-

cartar os modelos antigos e, quando ganham um exemplar novo, lhe fornecem um novo uso. Como a 

Folia do Capim Branco, que montou um altar no local onde vai acontecer a festa de arremate com uma 

bandeira recentemente doada para o grupo, enquanto a antiga continuava sendo usada no giro. Se-

gundo Daniel Bitter: “No processo de continuidade das festas, os foliões herdam não apenas os saberes 

rituais, os cantos e os toques envolvidos em sua celebração, mas também os objetos materiais a eles re-

lacionados, especialmente a bandeira e os instrumentos musicais”111. Assim, a bandeira faz parte de um 

compromisso firmado pelos antepassados que os jovens devem levar adiante.

Na festa do arremate é a bandeira originária que vai ser usada nos ritos. Na coroação dos reis 

festeiros, os coroados ficam guardados pela bandeira e, ajoelhados diante dela, recebem suas coroas. 

Depois de coroados, seguram a bandeira enquanto a Folia toca para os reis.

Depois de descritos a bandeira e os ritos dos quais ela participa, cabe levantar algumas hipóte-

ses interpretativas para esses elementos. No que diz respeito a seu poder como símbolo, seguindo os 

rastros de Mircea Eliade, podemos reconhecer na bandeira da Folia os traços que marcam aquilo que o 

citado autor chama de “hierofanias”, isto é, manifestações concretas do sagrado. Como mediador en-

tre a realidade mística do nascimento de Cristo e o mundo comum em que vivemos, a bandeira possui 

o poder de conferir, de transferir uma parte de sua sacralidade a tudo que a toca, daí os ritos de ben-

ção dos quais ela participa112.

A bandeira por si mesma é uma revelação, no sentido que conta uma história que deve ser 

guarnecida, não ficando imediatamente evidente, mas coberta por fitas. Esse cortinado que protege a 

cena indica o caráter sagrado não só do objeto, mas de toda a Folia. A religiosidade é evidente, mesmo 

111 Daniel Bitter. A bandeira e o Fundamento. In: A Bandeira e a Máscara: a circulação de objetos rituais nas Folias de reis.  Editora 7 letras.  
IPHAN/CNFCP. 2010, p. 161.

112 Mircea Eliade. Tratado de História das Religiões. Capítulo XIII: A estrutura dos símbolos. p.365. Ed.  Martins Fontes.1998.
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que não se encaminhe como rito oficial da Igreja Católica, na medida em que todos os objetos rituais 

produzem essa re-ligação do mundo mítico com o mundo cotidiano.

A bandeira tem o poder de resumir em si o panorama da Folia, de mostrar numa imagem aqui-

lo que é fragmentário e disperso por toda festa113. Essa imagem total e sem mediação, descoberta, re-

vela outro dos caracteres dos símbolos: a simultaneidade dos sentidos. “A este respeito, o simbolismo 

apresenta-se como uma “linguagem” ao alcance de todos os membros da comunidade... que exprime 

simultaneamente no mesmo grau a condição social, “histórica” e psíquica da pessoa que usa o símbolo 

e as suas relações com a sociedade e o cosmos”114. De forma que essa função unificadora da bandeira 

promove uma experiência para além do religioso, uma experiência total, isto é, que alinhava vários ní-

veis de realidade. Assim, a bandeira sai do domínio do profano, um objeto estético, e se torna o centro 

de uma cerimônia. É nesse sentido que a bandeira encarna a Folia.

Toda essa versão interpretativa é tomada com base no comportamento idealizado de um sím-

bolo em geral e, para entender como o estudo da bandeira da Folia se alinha com essa análise, vamos 

tomar como guia o texto de Daniel Bitter, a respeito da Folia de reis no Rio de Janeiro. Daniel chama a 

bandeira de símbolo dominante, seguindo a nomenclatura de Victor Turner, já citado na análise antro-

pológica. O símbolo dominante é aquele que, por sua presença, domina a expressão e submete os de-

mais símbolos que intervêm no ritual ao seu poder de significação. Ele faz com que toda a manifesta-

ção gire ao seu redor. Isso significa que a bandeira estabelece hierarquias e um campo de interações 

em torno de si115.

Esse uso místico da bandeira é consagrado pela tradição e foi trazido pelos portugueses, que a 

usavam em suas corporações de ofícios medievais, irmandades religiosas e companhias militares, segun-

do Câmara Cascudo. No Brasil, elas transitam tanto pelo universo doméstico quanto público.

Daniel Bitter confirma o uso da bandeira como instrumento de comunicação entre os mundos e 

como instrumento através do qual é possível abençoar alguém ou alcançar ums graça. Assim, a bandei-

ra percorre as casas e saúda enfermos e pessoas que perderam seus entes queridos há pouco tempo. 

Nessa situação, ela não só faz as vezes de objeto de cura como também de conforto e de acolhimento. 

A bandeira é o anúncio do mito que possibilita toda a existência da Folia.

5.3.2 – INSTRUMENTOS E CANTOS

A música faz parte da vida social do ser humano desde os tempos mais antigos. Reconhecida 

como linguagem universal, ela se constrói através da combinação entre sons e o silêncio, e seu ritmo é 

influenciado pela cultura em que se insere. Seu uso está intimamente ligado ao poder intrínseco de co-

moção e sensibilização que carrega e, no âmbito religioso, foi fundamentada como instrumento de 

adoração, servindo às mais diversas crenças, inclusive ao cristianismo.

A música também é um elemento central em diversas festividades, inclusive na Folia de Reis. Em 

Presidente Olegário, por exemplo, essa manifestação se organiza em grupos de instrumentistas e can-

tores que misturam, em seus cânticos, a cultura popular local e a influência religiosa da Igreja Católica. 

Com o intuito de propagar e professar a fé aos Santos Reis, eles se inspiram no relato bíblico contado 

113 Idem, p. 366.
114 Ibidem, p.368.
115 Daniel Bitter. op.cit, 2010.
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pelo Evangelho de Mateus, sobre a trajetória de Reis Magos que teriam levado presentes ao menino 

Jesus, e também em diversas histórias que foram agregadas a esse relato primordial. Os capitães dos 

grupos, em sua maioria repentistas116, recitam e recriam versos antigos, da época de seus avós, tios e 

pais117, acompanhados por diversos instrumentos: violão, viola, caixa, cuíca, triângulo, pandeiro, cava-

quinho, e etc.

A origem desses instrumentos é diversa, sendo que alguns foram trazidos pelos europeus, al-

guns pelos africanos e outros adaptados dos indígenas, o que mostra o alto grau de miscigenação cul-

tural dentro do movimento de Folias. Há várias teorias, por exemplo, sobre a origem do violão. Uma 

das mais aceitas diz que ele é uma adaptação do alaúde, um instrumento árabe que data da Antigui-

dade, que teria entrado na Europa através das invasões árabes na Península Ibérica e se popularizado 

entre as atividades culturais da sociedade europeia. Também é provável que descenda do alaúde o ins-

trumento chamado Cavaquinho, que se originou na cidade de Braga, norte de Portugal, popularizan-

do-se também em Cabo Verde, Moçambique, além do Brasil. Tanto o violão quanto o cavaquinho são 

instrumentos típicos na música caipira e sertaneja brasileira, muito presentes no interior do país e na 

região centro-oeste, da qual Presidente Olegário está muito próxima. É provável que ambos tenham 

entrado para o movimento de Folias devido à sua popularidade entre os habitantes locais.

A música produzida pelos foliões, percebe-se, também possui uma forte influência do forró, es-

pecialmente nos grupos onde, hoje, o canto é mais acelerado. Em algumas Folias, inclusive, após os 

cânticos tradicionais, todos se divertem tocando, cantando e dançando músicas populares do ritmo. 

Nesse contexto, destaca-se o uso da sanfona durante a celebração. Introduzida no norte do Brasil em 

meados do século XIX e também chamada de acordeão ou gaita de foles, ela se associa ao triângulo - 

presente em quase todos os grupos de Presidente Olegário - para explicitar essa influência. O pandeiro 

é um dos instrumentos de percussão mais antigos de que se tem notícia. Ele se espalhou por todos os 

continentes desde a Antiguidade e, segundo Câmara Cascudo118, teve grande influência entre os via-

jantes portugueses, que não o dispensavam ao produzir suas músicas. Era utilizado principalmente 

para cantos coletivos ou em roda. De início, era visto majoritariamente entre os exploradores do sertão 

nordestino, que desceram em direção ao Sul, seguindo o Rio São Francisco. Logo, o instrumento se po-

pularizou no Sudeste. Segundo depoimentos colhidos com capitães e foliões, o pandeiro foi um dos úl-

timos a serem apropriados pela celebração, passando a ser usado provavelmente a partir do último 

quartel do século XX.

Alguns dos instrumentos musicais utilizados eram, a princípio, fabricados pelos próprios foliões. 

Como no caso da “caixa”, feita com tambor e couro de bezerro ou veado. Segundo o Sr. José Benedito 

Simão, capitão da Folia de Água Limpa, eles passaram a comprar os itens prontos devido à proibição da 

caça: “E agora pra fazer está difícil, porque não existe couro de veado mais, né. (…) Não pode matar os 

bichos, né”119. Anteriormente, também, os violões utilizados pela Folia do Jacaré da Prata eram feitos 

por um morador conhecido como Zé Pretinho, que faleceu de ataque cardíaco, durante o giro. Esse ofí-

cio, apesar de raro, ainda sobrevive no município, visto que encontramos em Sertãozinho um luthier, 

fabricante de instrumentos de corda como violão, viola e violino.

116 Pessoa com capacidade de improvisação musical.
117 Algumas das letras foram escritas em cadernos e guardadas pelos Capitães e foliões, entretanto, o maior meio de propagação das canções é o 

oral. Para maiores informações, ler texto “Cópias” deste dossiê.
118 CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Editora Global. São Paulo, 2002. 11ª edição.
119 José Benedito Simão, em entrevista concedida a Estilo Nacional, no dia 10/10/10.
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Já na Folia de Ponte Grande, de acordo com o Sr. Gaspar João Felisberto120, ainda hoje a caixa e 

a cuíca são produzidas pelo Sr. Mané Lino. Ainda segundo o Sr. Gaspar, muitos instrumentos são doa-

dos aos grupos, principalmente na ocasião do Encontrão: “De vez em quando, igual vai cantar, eles dá 

viola, violão. Nós ganhamos um pandeiro uma vez e um violão”. O que também foi relatado na Folia 

do Eli, em Galena: “(...) compra, mas ganha muito, né. A maioria dos instrumentos aqui, nós ganhou, 

por exemplo, quando nós foi cantar na rádio, né, aquele sorteio que eles fazem, e a pessoa mesmo as-

sim, doa, né, a sanfona por exemplo que nós temos deve ter mais de 40 anos”121.

Na Folia de Andrequicé, as “caixas” ainda são fabricadas domesticamente, com couro de catitu. 

Segundo o Sr. José Geraldo Pereira, da Folia do Pé do Morro, os instrumentos fabricados artesanalmen-

te têm qualidade de som superior: “O som fica mais perfeito. O som de caixa comprada tem som de 

lata (…) É porque é produzida em série, né, a máquina vai lá e faz mil e quinhentos agora você vai lá e 

faz com sua mão...fica diferente”122.

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, 

entretanto, 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, sendo a quinta ou sétima a mais aguda, resumida em geral por uma espécie de 

grito, onde a pessoa não reproduz a letra, apenas acompanhando o ritmo.

Já o ritmo das músicas varia de mais animado, como em Ilha Grande e Galena, ao mais arrasta-

do, como em Vargem Grande, onde os cantos têm uma velocidade quase fúnebre. Alguns foliões ale-

gam que o ritmo desacelerado é um sinal de devoção aos santos, uma influência que podemos atribuir 

à Igreja Católica, que em geral reproduz músicas mais lentas em suas missas e cultos. Outros afirmam 

que o canto mais animado é um sinal de alegria, que dá à celebração um clima de festa.

Percebe-se que, até mesmo nas Folias de maior tradição, a qualidade técnica da música produ-

zida não é o mais importante entre os foliões e acompanhantes. Ainda que haja uma espécie de com-

petição entre os grupos para determinar quem produz a melhor apresentação, observa-se uma grande 

disparidade entre os integrantes, ficando o talento musical em segundo plano dentre as qualidades 

exigidas de um folião, que deve ser, antes de tudo, devoto e aplicado para com a festa e os Santos ho-

menageados.

5.3.3 – CÓPIAS

A tradição oral é o meio por excelência em que os elementos da Folia de reis são passados de 

geração a geração em Presidente Olegário. É através do convívio na festa, das histórias, das cantigas e 

ritos que a Folia se difunde na comunidade olegariense. Porém, não obstante o papel contínuo da ora-

lidade como um “arquivo” da Folia, esta festividade se utiliza também da escritura para sintetizar seus 

fatos mais relevantes. Nesse sentido, a forma escrita surge como um arquivamento estratégico, que evi-

ta a fatalidade da perda e do esquecimento.

120 Sr. Gaspar João Felisberto, em entrevista concedida a Estilo Nacional, no dia 10/10/10.
121 Sr. Ivo Fernandes, em entrevista concedida a Estilo Nacional, no dia 11/10/10.
122 Sr. José Pereira, em entrevista concedida a Estilo Nacional, no dia 10/10/10.
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É dentro dessa concepção que são produzidos os “cadernos de cópia” da Folia de reis. Esses ob-

jetos têm como suporte, na maioria das vezes, cadernos simples do tipo escolar, com exceção de um 

exemplar, que foi cuidadosamente digitado em folhas brancas posteriormente encadernadas. Em seu 

conteúdo, vemos os versos, em forma de quarteto, a serem cantados pela Folia. Os cadernos são uma 

garantia da lembrança das composições que, não obstante, se mantêm vivas na memória dos capitães, 

como observou Evaristo Carneiro, comandante da Folia do Charco. Segundo ele, as músicas seguem o 

“ritmo da tradição”:

[Entrevistador] O senhor aprendeu as músicas com quem?
[Evaristo Carneiro] Eu aprendi com meu pai. Aprendi com um tio meu que foi capi-
tão também.
[Entrevistador] E o senhor tem escrito isso nos cadernos?
[Evaristo Carneiro] Tem. Mas aí hoje quase que eu não olho o caderno não.
[Entrevistador] Ah, vai guardando tudo na cabeça.
[Evaristo Carneiro] É! Guarda na cabeça123

Durante nossa pesquisa de campo, tivemos acesso a três desses cadernos: um pertencente ao 

ex-capitão da Folia da Cachoeira e do Barreiro, João Pacau, outro pertencente a José Luiz Braga, da Fo-

lia de Galena, e também as cópias digitadas de Ivo Fernandes, capitão da Folia do Eli. Em todos os obje-

tos, os versos são divididos de acordo com a história da vida de Jesus Cristo - como “Anunciação de 

Nossa Senhora”, “Nascimento de Jesus Cristo”, “Chegada na Terra Santa”, “Viagem de Adoração dos 

Três Reis”, “Anunciação do anjo”, “Padecimento de Cristo” - ou também de acordo com as etapas dos 

ritos da Folia de reis: “saída da Folia”, “para cantar no presépio”, “do altar para a mesa”, “para passar 

a coroa de reis”, “saudar ao mestre ao capitão”, “para virar a bandeira”, “para agradecer comida na 

mesa”, “para cantar diante da mesa do festeiro”, “rezas da mesa de alimentos”, “abençoando a mesa 

de alimentos”, “passagem da coroa”, “entrega da Folia”, “entrega da Folia com adoração” e “verso de 

promessa”. Além desses tópicos, os cadernos podem conter também as orações que são enunciadas nas 

festividades, como a “salve rainha” e o “terço principal”.

Os cadernos de João Pacau contêm a particularidade dos cantos para “dentro da Igreja”, como 

o “canto da entrada da igreja” e o “canto da missa”. Estes são fruto de sua convivência com um padre, 

conhecido como Padre Preguinho, que é um grande incentivador da prática da Folia de reis em presi-

dente Olegário. Sobre isso, o ex-capitão nos conta:

“Vocês conhecem o padre Preguinho? Ele é padre e capitão de Folia. Ele me passou 
as cópias aqui. Ele passou tanta coisa pra mim, eu tenho uns canto de cantar den-
tro da igreja que ele passou pra mim, quando ele ordenou pra padre, a primeira 
missa que ele celebrou foi aqui em presidente, e nós demos uma traição nele, eu 
fui com a minha Folia passar uma traição nele, nós cantou na igreja do planalto, 
cantou na igreja daqui..”124

Os tópicos dos cadernos de cópias são muitos, mas nem sempre todos são executados nas festi-

vidades, como bem nos lembrou o capitão Ivo Fernandes, segundo o qual o conteúdo dos cadernos en-

globam:

“desde a anunciação, o anjo anunciou à Nossa Senhora que ela ia ser mãe. É uma 
história, você vai contando isso até o dia em que os três reis chegou pra visitar. Tem 
gente que canta até bem mais. Mas geralmente é só. Igual aqui tem, fala muita coi-
sa aí, fala quando Jesus fugiu pro Egito, tem aí mas nós não canta não.”125

123 Depoimento de Evaristo Carneiro, colhido na data de 10/10/2010.
124 Depoimento de João Pacau, colhido na data de 09/10/2010.
125 Depoimento de Ivo Fernandes, colhido na data de 11/10/2010.
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A imbricação entre oralidade e cultura escrita é latente nos cadernos, uma vez que a própria 

grafia  dos  versos  é  produzida  a  partir  da  fala.  Nesse  sentido,  nos  deparamos  com  ditos  como 

“presepe”, “sauvação”, “viaje”. Vale lembrar que muitos capitães da Folia de reis são provenientes de 

camadas menos favorecidas economicamente e que, muitas vezes, não tiveram acesso à escola na ju-

ventude.

A dita “cultura escrita” procura, atrás de cada texto, a identidade do autor em um nível preci-

so. No caso das “cópias” da Folia, quem seriam os autores dessa escritura? Impossível nomear, já que os 

versos se baseiam em uma rica e diversificada tradição ligada à vida de Jesus Cristo, à visitação dos reis 

magos e à devoção aos mesmos. Essa tradição é reelaborada pelos capitães, que criam e narram os ver-

sos escritos nas cópias. Nessse ponto, é necessário frisar que a passagem do oral para o escrito é repleta 

de confrontações, tensões, oposições conflitivas e muitas vezes contraditórias; nesse sentido, ela é mais 

do que uma transcrição, é uma transcriação. Para tanto, os capitães se utilizam da imaginação, faculda-

de pela qual a consciência apreende a tradição e a elabora.

Nem sempre o dono do caderno foi quem criou os versos - que, na maioria das vezes, é passado 

de geração a geração como uma relíquia. Nas cópias de João Pacau, por exemplo, vemos uma mescla 

de tópicos que se repetem, retirados de capitães diferentes. Em cada uma dessas partes, Pacau cuida-

dosamente anotou a data e a hora da cópia e o nome da “fonte” de seus escritos. Por sua vez, Olímpio 

Pimpim, capitão da Folia de Tomazinho e Tiririca, foi um dos poucos entrevistados que afirmou ter cria-

do alguns versos de acordo com a leitura da Bíblia.

O caráter de relíquia desses objetos foi anunciado por um dos entrevistados, o folião Gaspar, 

do grupo da Ponte Grande, que nos contou que o irmão “tirou a cópia dos versos para ele aprender”, 

porém, “nem ler ele não sabe”.

Porém, as escrituras das cópias se completam somente na oralidade - como no caso dos discur-

sos que necessitam da performance para se efetivarem. Nessa hora, entram em ação outros componen-

tes da linguagem, como o improviso. Sobre essa questão, o folião vicentino Geraldo, nos contou que:

“tem os versos que muito capitão inventa, mas tem os versos que são da Folia mes-
mo. […] O capitão ele é obrigado a inventar verso só na hora de pagar a esmola. 
Porque as vezes vai cantar numa casa, vai chegar gente pra dar esmola, então cada 
gente que o capitão for cantar pra pessoa, tem que inventar um verso consolando 
aquela pessoa ali, agradecendo a esmola, agora o verso de nascimento, presépio, 
altar, não tem que mudar, ele troca de jeito, mas é aquilo ali, já tem os versos cer-
tos”126.

O folião Orsino Fonseca, da Folia da Onça, também reiterou essa questão e a liberdade de ação 

dos capitães:

“– A música de Folia, desde muitos anos, a melodia é uma só, agora os versos mu-
dam, chega numa casa, canta de um jeito, chega numa casa canta de outro. Agora 
o nascimento assim, um canta de um jeito, outro canta de outro. Tem diversos jei-
tos.
– Aí cada capitão canta de um jeito?
– É.”127

A apresentação oral presume a memorização dos episódios e dos versos que os exprimem. O 

narrador - ou capitão - aparece, aqui, na condição de guardião da memória. Ao contrário do suporte 

126 Depoimento de Geraldo Neto, colhido no dia 12/10/2010.
127 Depoimento de Orsino Fonseca, colhido no dia 12/10/2010
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escrito, que permite uma leitura solitária, o ato de narrar, por sua vez, supõe a presença de ouvintes, e 

estes não são indivíduos isolados, mas o grupo. Assim, a narração só tem sentido se dirigida ao coleti-

vo, no caso, todos os envolvidos na prática da Folia de reis em Presidente Olegário.

5.3.4 – CULINÁRIA

A hospitalidade do povo mineiro tem se consolidado como uma característica marcante na 

construção de sua identidade desde os tempos do período colonial. Segundo Eduardo Frieiro, “... mais 

de um viajante estrangeiro, ao penetrar no território de Minas, (…) pôde observar que havia mais luxo 

no vestir da gente mineira (…). Quase todos notavam também, registrando-o em seus relatos de via-

gem, o que havia de acolhedor e afável no seu trato”128. Essa hospitalidade tendeu a se manifestar 

muito intensamente no campo da culinária. Servir a mesa dos visitantes com qualidade se tornou, en-

tão, uma questão primordial para as famílias da região.

Ao acompanhar as celebrações das Folias de Reis de Presidente Olegário, observa-se a força da 

cozinha dentro da festa e da tradição mineira. Primeiro, mesmo nas casas mais pobres, é sempre ressal-

tada a garantia de fartura, vinda, segundo os foliões, muitas vezes da miraculosa assistência dos Santos 

Reis. Soma-se a isso, o orgulho dos anfitriões ao oferecerem os lanches e refeições, sendo a sua recusa 

vista como uma ofensa: “(...) toda casa tem um agrado, tem que ter estômago de ema, porque toda 

casa tem comida e bebida, (...) e se você não comer numa casa o pessoal acha ruim, né, eu, por exem-

128 FRIEIRO, Eduardo. Feijão, Angu e Couve. Belo Horizonte, 1966. Editora da Reitoria da UFMG.

Figura 51: Caderno de cópia da Folia do Eli. Outubro de 2010. Foto: 
Eduardo Alvim.

Figura 52: Caderno de cópia da Folia Ca-
choeira e Barreiro, respectivamente. Ou-

tubro de 2010. Foto: Eduardo Alvim.
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plo, que faço parte da frente, eu como capitão, não posso fazer feio, então a gente tem que regrar”129. 

A comida preparada é oferecida como uma dádiva, em sinal de devoção, e os fiéis acreditam que rece-

beram, em troca, a benção dos Santos Reis.

Nota-se também a presença constante da bebida alcoólica, principalmente a cachaça, durante 

todas as etapas da celebração. Derivada da cana-de-açúcar e de origem brasileira, é vista por muitos fo-

liões como uma espécie de energético que renova as forças durante o giro: “porque folião não anda 

sem pinga, nas Folias tem muitos que não bebem cachaça, mas eu mesmo, por exemplo, eu folio tem 

20 anos, se não tivesse pinga, não ia ter capitão. Tinha uma vez que eu tava tontinho, cantei tudo, 

nunca errei”130, e conserva a voz durante todos os dias da celebração.

O costume de servir comidas e bebidas durante as festas, entretanto, está ligado a tradições e 

sociedades muito mais antigas. Na Grécia, os constantes banquetes oferecidos pelos nobres tinham dois 

momentos: primeiro bebia-se, depois comia-se, e eram frequentemente oferecidos aos deuses da mito-

logia grega. Já a festa hebraica de “Pentecostes” teve origem nos Cananeus131 e era feita durante a co-

lheita de grãos, como trigo e cevada. Com duração de sete semanas, havia amplo consumo de alimen-

tos durante as várias etapas da celebração. No Egito, as festas religiosas eram determinadas pelo calen-

dário astronômico132 e regadas com uma grande fartura de alimentos e vinho. Já na Idade Média, era 

comum celebrar o fim de cada colheita com banquetes para os nobres no castelo e festas mais simples 

para os camponeses. Assim, o oferecimento de comidas e bebidas se tornou, ao longo dos séculos segu-

intes, inerente aos mais variados tipos de festa, sendo uma espécie de marco das celebrações. É possível 

dizer que esses conceitos se misturaram de tal forma que a presença de alimentos se tornou um deter-

minante para que um evento seja considerado uma festa.

Assim, os organizadores da Folia de Reis se empenham em promover todas as etapas da cele-

bração com fartura e variedade de alimentos, sendo uma equipe reservada especialmente para isso. As 

comidas são preparadas em grandes tachos de cobre ou panelas industriais, usando-se, geralmente, fo-

gões e fornos a lenha.

O time de cozinheiros é composto principalmente por mulheres. Essa predominância de gênero 

pode ser atribuída à organização da sociedade brasileira como um todo. Fundamentada principalmen-

te na religião, a tradição social patriarcal implica às mulheres o papel principal de mantenedora da 

casa e cozinha. Apesar das recentes mudanças ocorridas, devido majoritariamente às transformações 

no mercado de trabalho, essa organização ainda se reflete nos grandes eventos sociais, e principalmen-

te no interior, é observada inclusive no cotidiano familiar, onde a cozinha fica, em geral, a cargo das 

senhoras. No caso da Folia de Reis, observa-se um sentimento de orgulho e alegria por parte das mu-

lheres, que aparentam se sentir muito confortáveis em exercer sua devoção e participar da festa atra-

vés do preparo da comida. Muitas delas participam assim há décadas.

129 Sr. Henrique Godinho, Capitão da Folia de Capim Branco, em entrevista concedida à Estilo Nacional, no dia 09 de Outubro de 2010.
130 Sr. João Pacau, Capital da Folia do Barreiro, em entrevista concedida à Estilo Nacional, no dia 10 de Outubro de 2010.
131 Os Cananeus ocupavam o território conhecido como “Canaã”, ocupado pelos hebreus, sob liderança de Josué, segundo a Bíblia Sagrada – Pen-

tateuco. Hoje as terras de Canaã correspondem aos atuais Israel e Palestina.
132 Egito: Deuses, Pirâmides, Faraós. 1º ed. [S.l.]: Larousse, 2005.
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Um dos itens servidos em todas as casas que visitamos, tanto durante o giro quanto durante as 

festas de saída, entrega e arremate, foi a Pelota de Carne. Uma espécie de almôndega caseira, feita de 

carne moída e armazenada em potes de banha de porco. É possível que a tradição de servir esse quitu-

te venha de uma mistura cultural ocorrida quando da vinda de sulistas para a região centro-oeste a 

partir dos anos de 1950133. A região sul do país recebeu um grande número de imigrantes europeus du-

rante fins do século XIX e início do século XX, entre eles, um grande número de italianos. É provável 

que tais imigrantes trouxeram consigo as receitas de “polpette”134, que foram introduzidas na culinária 

da região. Com o fluxo de migração interna e o grande intercâmbio cultural e social do município de 

Presidente Olegário com a região centro-oeste, especialmente as cidades próximas a Brasília, tal receita 

chegaria às festas de Folia de Reis.

Outro item muito comum durante a celebração é a Farofa de Carne, feita principalmente com 

farinha de mandioca, carne frita e condimentos. A mandioca é amplamente utilizada no Brasil desde o 

período pré-colonial. Cultivada pelos índios, era transformada em farinha. Como a farinha seca produ-

zida pelos indígenas durava mais de um ano, tornou-se muito popular no interior do país e das Minas 

Gerais.

Receitas como o pão de queijo, feijão em caldo, feijão tropeiro, frango ensopado e arroz bran-

co foram servidos com bastante frequência, muitos considerados alimentos típicos do Estado de Minas 

133 O fluxo de migração interna do país muda em direção ao centro oeste quando os mercados de trabalho do Sul e Sudeste começam a mostrar 
sinais de saturação, na segunda metade do século XX. A construção da capital Brasília no interior do país também intensificará o direcionamen-
to de tal fluxo para a região centro-oeste.

134 Nome italiano para a Pelota de Carne.
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Gerais. O pão de queijo, presente nos lanches oferecidos pelos anfitriões, é considerado também um 

alimento típico de Goiás, Estado muito próximo ao município de Presidente Olegário. Feito a base de 

polvilho de mandioca e de origem incerta, estima-se que sua receita date de meados do século XVIII, 

tendo sido melhor difundida, entretanto, a partir da década de 1950.

Já o famoso “Arroz com Feijão”, principal prato consumido pela população brasileira, possui 

várias teorias a cerca de sua origem. Segundo Mario Fisberg135, professor de nutrologia da Universidade 

de São Paulo, a mistura teria se originado do encontro de hábitos alimentares portugueses, africanos e 

indígenas. Os Europeus teriam trazido para o Brasil o trigo e o arroz, cereais de origem oriental, mas 

que já eram cultivados no ocidente, inclusive na África. Os nativos, por sua vez, viviam da caça, pesca e 

mandioca, utilizando, entretanto, algumas leguminosas como complemento alimentar. Não está claro 

se entre tais leguminosas já se encontrava a espécie de feijão consumida atualmente, mas incluía algu-

ma espécie próxima. Da África teriam vindo algumas receitas que utilizavam o feijão, embora a feijoa-

da seja comumente considerada portuguesa. No entanto, outros autores afirmam que os índios Tupi já 

utilizavam o arroz muito antes da chegada dos Portugueses, tendo sido os primeiros do continente a 

cultivar o cereal, chamado então de “milho d'água” ou “abati-uaupé”, e colhido nos alagados próxi-

mos ao litoral.

O “Feijão Tropeiro”, por sua vez, tem esse nome devido a seus principais consumidores do perí-

odo colonial, os tropeiros. Responsáveis pelo transporte de uma série de mercadorias, inclusive alimen-

tos, eles andavam em tropas no lombo de burros ou cavalos, principalmente na área correspondente 

ao interior dos Estados de São Paulo e Minas Gerais. O feijão misturado à farinha de mandioca, torres-

mo, linguiça, alho e cebola se tornou um de seus principais alimentos. A receita incorporou um papel 

de protagonista na mesa dos mineiros ao longo dos séculos XIX, XX e XXI, sendo amplamente consumi-

da e apreciada no estado.

Um dos acompanhamentos que encontramos em todas as casas durante o giro e as festas foi o 

café. Servido quente durante os lanches ou antes e após as refeições, e adoçado principalmente com 

açúcar, a bebida foi amplamente consumida durante a festa. A palavra “café” tem origem no verbete 

árabe “qahwa”, que significa “vinho"136. Foi primeiro consumido na Etiópia, ainda no século IX, espa-

lhou-se pelo mundo através do Egito e da Europa, e sua primeira muda chegou ao Brasil somente no 

século XVIII, na região norte. Entretanto, foi apenas no século XIX, a partir da década de 1850, que o 

cultivo obteve sucesso no país, quando foi experimentado no sudeste. O clima e solo adequados trans-

formaram o produto em uma das maiores fontes de receita para a ex-colônia portuguesa, de tal forma 

que os grandes produtores tiveram uma forte influência na política e sociedade brasileiras dos séculos 

XIX e XX. Com a difusão do cultivo, veio também a apreciação e consumo pelos brasileiros da bebida 

resultante dos grãos moídos e torrados, misturados em água fervente e coados. Hoje o país é o maior 

produtor e o segundo maior consumidor no mundo.

135 http://www.nutrociencia.com.br/upload_files/arquivos/Mauro%20Fisberg%20Entrevista%20Nov%202005%20.doc – consultado em 12 de Maio 
de 2010.

136 Francis, John K. Coffea arabica L. RUBIACEAE Factsheet of U.S. Department of Agriculture, Forest Service
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Além da grande variedade de pratos salgados, há também uma extensa produção de doces ca-

seiros. De leite, em calda, mousses e uma série de variedades feitas com frutas, a preparação começa 

semanas antes do início do ciclo natalino. O doce de leite, encontrado em maior escala, é produzido e 

armazenado em latas de 20 litros, em uma quantidade impressionante. As origens desse doce se con-

fundem com o início da produção de cana-de-açúcar na América Latina. Acredita-se que o açúcar tenha 

sido primeiro misturado a produtos orgânicos, como o leite de cabra e vaca como conservante, com o 

intuito de aumentar a duração do produto. A partir daí, obtiveram-se misturas pastosas ou sólidas, que 

deram origem ao doce de leite atual. Já os feitos com frutas são uma influência portuguesa dentro da 

cozinha mineira. Em geral, as doceiras utilizam a matéria-prima típica daquela determinada região. Os 

produtos em calda, de menor durabilidade, são feitos para consumo somente na época da fruta, sendo 

os mais comuns os de figo, goiaba, laranja, cidra, banana e mamão. Já os de “caixeta” são menos pere-

cíveis, e guardados para degustação ao longo de todo o ano. Para as ocasiões especiais, as doceiras cos-

tumam produzir os de fruta cristalizada, que vem em potes decorados em casa. Na Folia de Reis, entre-

tanto, há exemplares de todos os tipos, mostrando a grandiosidade da culinária dentro da festa.

Paralelamente, observa-se um grande número de fumantes de cigarros de tabaco, industriais 

ou feitos através do “fumo de rolo”. A origem do cigarro está muito provavelmente ligada a rituais in-

cas e astecas, na América Central, no século IX, e chegou ao Brasil através da migração de tribos, muito 

comum no período pré-colonial. O tabaco se tornou, por volta do século XVII, uma das “Drogas do Ser-

tão”137. O costume de fumar, entretanto, difundiu-se de forma mais enérgica apenas no século XX, de-

vido ao grande trabalho de Marketing empregado pelas companhias produtoras de cigarro. Esse hábi-

to ficou particularmente atrelado a determinados momentos do dia, como após o almoço e durante a 

ingestão de bebidas alcoólicas ou café, como foi observado durante as festas da Folia.

137 Especiarias extraídas do interior do Brasil durante as expedições de “bandeiras” e “entradas”, e exportadas principalmente para a Europa.
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Apesar de apresentarem muitas particularidades, a questão da culinária pouco se distingue en-

tre as Folias. A todos os grupos são comuns a fartura e a dedicação em servir foliões e convidados. E em 

todos eles percebe-se uma grande ansiedade em agradar o público com a qualidade do que é servido. 

Esse agrado é demonstrado não só através de elogios, mas pelo próprio ato de aceitar o que é ofereci-

do, como uma espécie de tradição, um ritual dentro da própria Folia.

5.3.5 – PRESÉPIO

A palavra presépio tem origem no latim praesepe ou praesepiu, que significa manjedoura, local 

onde, segundo a Bíblia, o menino Jesus teria nascido. No Novo Testamento, o Evangelho de Lucas rela-

tou que Maria “deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedou-

ra, porque não havia lugar para eles na estalagem.”138 (Lucas 2, 7)

Foi no início do século III que foi instituída a data da celebração do nascimento do Menino pela 

Igreja Católica e “é precisamente dessa altura que datam os primeiros testemunhos referentes a pere-

grinos que se dirigiam ao local do nascimento de Cristo, a gruta de Belém.”139 Com o crescimento da 

devoção à Natividade140, começaram também a se desenvolver as representações plásticas desse marco. 

Pinturas, alto relevos e esculturas se imbuíam de recriar a cena do nascimento do Menino Jesus.

A princípio as recriações do nascimento de Cristo se inspiravam no relato bíblico e contavam 

com a presença da manjedoura e do menino Jesus, como em uma representação feita na tampa de um 

sarcófago, datada do início do século IV, e que hoje se encontra no Museu de Termas, em Roma. Nessa 

imagem há uma árvore que “indica a cabana, um pastor que medita apoiado a um bastão; um rústico 

cocho com folhas, no qual é colocado o menino envolto em faixas; e inclinados sobre ele, as cabeças do 

burro e do boi.”141 A presença desses animais também remete à Bíblia, onde em Habacuque, 3-2, lê-se: 

“Em meio a dois animais te manifestarás”.

Ao longo dos séculos, porém, foram acrescentados mais personagens à cena, como os pastores 

que, segundo o Evangelho de Lucas, após serem avisados por anjos sobre a chegada do salvador, “fo-

ram apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino deitado na manjedoura.”142 (Lucas 2,16) A 

incorporação dos reis magos e da estrela cadente nas cenas da Natividade se baseia também no relato 

138 Biblia on line, disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br>.
139 Gockerell, 1998, p.7.
140 Natividade é a representação da cena do nascimento de Jesus.
141 Pastro, 1993, p. 224.
142 Biblia on line, disponível em: <http://www.bibliaonline.com.br>.
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bíblico, em que o Evangelho de Mateus relata a chegada dos sábios, que foram ao encontro de Jesus 

depois de ter o caminho apontado por uma estrela “que tinham visto no oriente, ia adiante deles, até 

que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se 

muito com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe e, prostrando-

se, o adoraram; e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.” (Mateus, 2, 

1-11)

Com o passar do tempo, cada vez mais essas representações tomavam como referência, além da 

narrativa bíblica, textos católicos como a Legenda Áurea, os apócrifos e as tradições orais. Além destes, 

os autos teatrais comuns na Idade Média que dramatizavam a vida de Cristo, também foram responsá-

veis pela difusão da cena da Natividade. Conhecidos como mistérios, essas representações sacras se po-

pularizaram a partir do século VIII, quando ocorriam dentro das Igrejas durante as festas litúrgicas. So-

bre essas encenações nos conta Eliana Ambrósio que eram feitas:

“ao redor da cena da manjedoura com o menino, José, Maria, o boi e o burro e, em 
alguns locais, com a presença de poucos anjos. Ao ser anunciado o nascimento de 
Cristo, o povo e o clero glorificavam-no; ao final da missa, alguns fiéis vestidos de 
pastores realizavam oferendas e a todos era recomendada a difusão da boa nova. 
A dramatização continuava, posteriormente, no Dia de Reis, quando três clérigos 
representando os Magos, entravam na igreja seguidos por um cortejo, dirigiam-se 
ao altar e indagavam aos fiéis o que eles estavam a procurar. Estando o presépio 
escondido por uma cortina, a multidão respondia que buscavam pelo Rei dos reis 
que fora anunciado pelo aparecimento de uma estrela. Neste momento, a cortina 
era aberta e a cena da Noite Santa revelada. Então, os magos de joelhos ofereciam 
ao menino ouro, mirra e incenso.”143

Foi no ano de 1223 que São Francisco de Assis realizou uma das encenações do Nascimento de 

Cristo mais difundidas e que, posteriormente, fora retratada por Giotto na Basílica Superior de Assis [fi-

gura abaixo]. Na ocasião, ele montou dentro da gruta uma manjedoura, colocou feno e os animais, 

mas extinguiu da cena os personagens da Sagrada Família. Conta-se que, por um milagre, o menino Je-

sus apareceu na manjedoura no dia da encenação. Mais tarde, a propagação dessa noite, pelos francis-

canos, proliferou o gosto pela Natividade por toda a Europa.

O presépio esculpido com figuras autônomas começou a ser produzido no século XIII, sendo um 

dos seus primeiros exemplares um conjunto talhado em mármore por Arnolfo di Cambio para a Basílica 

143 AMBROSIO, Eliana. 2006, p. 28.

Figura 53: Giotto. Presépio de Grecio, de A vida 
de São Francisco, 1296, afresco, 270 x 230 cm, 

Basílica de São Francisco de Assis, Igreja superi-
or, Assis.
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de Santa Maria Maior, em Roma, em 1289 [figura abaixo]. Além dos objetos retratados nas Igrejas, co-

meçaram a se popularizar miniaturas dessa cena, comuns em regiões como os Países Baixos. Ao longo 

dos anos, o presépio se incorporou à tradição devocional dos fiéis católicos e passou a ter seu lugar as-

segurado nos oratórios. Durante as Festas de Natal, eles surgiam em grandes cenários, sendo comum 

também a incorporação de elementos da vida cotidiana na cena.

Foram as cenas destinadas a atender o culto doméstico as maiores responsáveis pela difusão do 

gosto pelo presépio. Nestas, percebemos uma profusão de elementos regionais, da geografia e da ar-

quitetura local. Na intimidade do lar, esses objetos de devoção, mormente feitos de barro ou de gesso, 

trazem materiais efêmeros e banais em suas peças que, não obstante a simplicidade, são adoradas 

como símbolos de uma devoção. Segundo Câmara Cascudo, o presépio tradicional no Brasil é armado 

com as seguintes características:

“geralmente sobre uma mesa revestida com tecido ou papel, encostada a uma pa-
rede da sala quando montado em uma residência. A paisagem é desenhada com 
musgo e pedras roladas; os campos, feitos com serragem tingida de verde ou papel 
de seda picado bem miúdo; os caminhos de areia, enfeitados com conchas e pedri-
nhas; as árvores, em papel crepom. Há quem plante arroz ou alpiste em latinhas 
com algodão umedecido, para dar realidade à vegetação local. Não faltam os lagos 
feitos de espelho e as montanhas de papel amassado.”

Ao enumerar os componentes dos presépios, Cascudo dá destaque ao Menino Jesus, que, “do-

minando todo o conjunto, [está em uma] uma manjedoura [que] abriga a cena da Natividade. Em tor-

no dela ficam as numerosas figuras que fazem parte da cena”, entre as quais podemos citar: Maria, 

Figura 54: Arnolfo di Cambio. Os Reis 
Magos. Igreja de Santa Maria Maior, 

Roma, 1289.

Figura 55: Presépio do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Figura 56: Presépio do Museu de Arte Sacra de São Paulo.
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mãe de Jesus Cristo; José, pai do mesmo; o burro e o boi, animais que representam a simplicidade do 

local onde Jesus nasceu; os anjos que anunciaram a chegada do filho de Deus aos pastores; os homens 

do campo e os três Reis Magos - Melchior, Baltasar e Gaspar, juntamente com a estrela que os guiou.

Tradicionalmente, o presépio é montado no início do Advento, ou seja, quatro domingos antes 

do Natal. Porém, a figura do Menino Jesus que só é colocada na madrugada de 24 de dezembro, de-

pois da Missa do Galo. É um costume que, perto do presépio, sejam colocados os presentes que são dis-

tribuídos na noite do dia 24. O presépio é desmontado no dia seguinte ao Dia de Reis, no dia 06 de ja-

neiro.

Na festa da Folia de reis, que simboliza a travessia dos reis magos para a visita ao menino Jesus, 

os presépios constituem um ponto focal, pois recriam o local de chegada dos sábios. Para apontar a 

centralidade e importância dessas peças, nota-se que, geralmente, eles se encontram ricamente ador-

nados em um local privilegiado do cômodo que irá receber os foliões.

Durante o acompanhamento da Folia de Reis de Presidente Olegário, no ano de 2010, nos de-

paramos com diversos presépios situados nas casas que recebem os foliões do giro. Na saída da Folia, 

quando acompanhávamos o grupo Tiririca e Tomazinho, na sala de estar da residência encontramos 

uma mesa simples de madeira, adornada com uma toalha branca de renda. Sobre ela dispunha-se o 

presépio feito em gesso, com as figuras dos reis magos, em fila, a Sagrada Família e os animais: um cor-

deiro, uma cabra e um boi. No fundo, um papel amassado fazia as vezes da gruta que era circundada 

por dois feixes de papel laminado, um dourado e outro prateado. No centro da mesa, ao lado do pre-

sépio, havia um buquê de rosas de plástico, brancas, rosas e vermelhas. E, na extremidade direita, esta-

va uma pequena árvore de natal em que se dispunham bolas coloridas, miniaturas natalinas e, no topo, 

a estrela dourada que remete àquela que guiou os reis magos para o local onde estava o menino Jesus. 

Para completar o cenário típico natalino, estavam dispostas miniaturas de santos.

A bandeira do grupo foi disposta na frente da mesa, de frente para os observadores. Assim que 

chegavam ao local, os foliões se ajoelhavam de frente a ela e, depois de fazer o sinal da cruz, beija-

vam-na. As pessoas da casa também faziam o mesmo ritual, inclusive as crianças. Antes de a Folia de 

reis começar a cantar, na extremidade esquerda da mesa, foi disposto um prato com uma vela acesa: 

Figura 57: Altar na saída da Folia 
do Tiririca e Tomazinho, no dia 
25/12/2010. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Figura 58: Altar na saída da Folia 
do Tiririca e Tomazinho, no dia 
25/12/2010. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).
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estava completo o altar. O capitão da Folia do Tomazinho e Tiririca afirmou que sempre na saída da 

Folia deve haver um presépio. Na saída, realizada no dia 24 de dezembro ou durante o dia 25, reza-se 

o terço e cantam-se os versos referentes ao “nascimento de Jesus” que, segundo alguns foliões entre-

vistados, somam 25 - relatam a anunciação de Maria, passando pela visita a Isabel, o nascimento de Je-

sus, a saída dos reis magos, a chegada dos pastores na terra santa e a visita dos santos reis.

Durante o giro das Folias, sempre que o grupo encontra em uma casa um altar com presépio, é 

rezado o terço e cantada a saudação ao presépio. Segundo um folião do grupo Capim Branco, nesse 

momento é tradição rezar o terço, porque a bandeira é um presépio - é como se um presépio encon-

trasse com outro. Cada grupo tem versos diferentes para essa saudação, e o antigo capitão da Folia da 

Cachoeira e Barreiro, João Pacau, nos mostrou seu caderno de cópias que continham a seguinte inscri-

ção:

“Salvação do Presepe

Deus que salve terra santa
com todos seus morador
onde está o menino Deus
que é o nosso imperador
Em Belém Jesus nascido
num presépio arreclinado
avendo canto dos anjos
entrêis pausa deitado

esmilo de nascimento
num abismo tão profundo
poreste abalo céu
treme o inferno e salva o mundo

reconhecido por deus
cheguemos em vossos pés
com amor e umildade
a esperaça eu tem de fé.

O meu amado menino
que na terra veio saldar
trazer a luz de verdade
para nós alumiar

O divino Pai eterno
é o avô de Jesus
aqui nós estamos na terra
no céu da divina luz

A Maria consebida
mãe de nosso salvador
nossos coração tidamos
por sinal de nosso amor

vamos cantar com todo amor
pro divino são josé
que é o pai deste menino
que é jesus de nazaré

deus que salve o rei Bercho
visito Jesus primeiro
visitou menino Deus
que é o nosso pai verdadeiro

Deus que salve o rei gaspá
na lapinha apareceu
visitou menino deus
com os trêis dia que nasceu
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deus que salve o rei Baltasar
que foi um dos reverente
visitou nossa senhora
e o menino onipotente

vei os padres e vei os santos
e vei os bichos também
visitar o menino deus
na lapinha de belém

que nasceu menino Deus
nos braços das maternais
numa dura mangedoura
bafeijados dos animais

canta gala e berra boi
e o carneiro berra também
o menino Jesus nasceu
na lapinha de Belém

a senhora jumentinha
compania da virgem maria
foi até chega em belém
e caminhou os 40 dia

vamos anjos pastorinhas
vamos visitar jesus
visitemos a santa lapinha
a onde a virgem deu a luz

A jesus meu redentor
e a jesus maria José
a onde os anjos vam despedindo
gloria tempo domine

a jesus meu redentor
vamos fazer a despedida
vamos juntos pra belem
a que nos Deus nos dera a vida

Gloria ao pai e gloria ao filho
espirito santo tambem
como era de nunca em sempre
e de ceclo ceclaria amem”

Ainda no dia 25 de dezembro, quando acompanhávamos o grupo Tomazinho e Tiririca, após a 

saída visitamos algumas casas e, no final do dia, nos deparamos com mais um presépio. Estava disposto 

sobre uma mesa de rosas bordadas, era feito em gesso e pintado de bege, imitando marfim. De peque-

nas dimensões, o presépio continha as figuras dos reis magos, da Sagrada Família, de um pastor e três 

bichos: um camelo, um burrinho e uma cabra. Completavam o altar as imagens de São Francisco e Nos-

sa Senhora Aparecida, santos de devoção do proprietário da casa, além de gravuras religiosas e um fei-

xe de luzes pisca-pisca. [figuras abaixo]
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No dia 26 de dezembro, quando acompanhamos a Folia de Capim Branco, fomos à fazenda 

onde estavam sendo preparadas as comidas para a festa do arremate. No imóvel principal da proprie-

dade, havia um altar montado com uma bandeira, feita para ficar somente na fazenda. O presépio de 

gesso [figuras abaixo] estava sobre uma toalha de renda branca e possuía uma gruta de papel ilumina-

da, onde estava a Sagrada Família, além dos reis magos e um pastor. Vários bichos, como cabras e car-

neiros, completavam a cena bucólica. No lado direito da mesa, estava um quadro com a representação 

da cena da chegada dos 3 reis magos no nascimento de Cristo, decorada com flores vermelhas de plás-

tico. Na parede ao fundo havia outro quadro com a mesma temática, de moldura dourada, ladeado 

por uma estrela guia de papel e um feixe de pano vermelho.

Figura 59: Presépio encontrado no giro da Folia Tomazinho e Tiririca, 
dia 25/12/2010. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai). Figura 60: Presépio encontrado no giro da Folia Tomazinho e Tiririca, 

dia 25/12/2010. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Figura 61: Presépio localizado na 
Fazenda Capim Branco, sede da 
festa de arremate da Folia do 

mesmo nome. 26/12/2010. Foto: 
Eduardo Costa (Agência Uai).

Figura 62: Presépio localizado na Fazenda Capim Branco, sede da fes-
ta de arremate da Folia do mesmo nome. 26/12/2010. Foto: Eduardo 

Costa (Agência Uai).
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Em uma das casas visitadas durante o giro da Folia Capim Branco, havia um altar de poucas pe-

ças: continha o menino Jesus em uma manjedoura improvisada com palito de madeira e os 3 reis ma-

gos. Do lado das peças estava uma vela, que permaneceu acesa na visita da Folia. O grupo cantou e re-

zou o terço. Enquanto durava a reza, os foliões beijaram a peça do menino Jesus, que passava de mão 

em mão entre os presentes.

Por fim, o último presépio encontrado durante nosso trabalho de campo era o mais adornado e 

estava na fazenda que abrigou a festa de arremate da Folia do Jacaré da Prata. A festa de arremate fe-

cha o ciclo de visitações das Folias de reis e nela, os elementos encontrados durante o giro são traba-

lhados de forma superlativa - a fartura, os símbolos, a decoração.

O presépio estava em uma espécie de galpão, posicionado em uma das extremidades do fundo. 

A mesa em que estava localizado apresentava uma toalha de renda branca sobre a qual estava um 

pano de flores bordadas. O fundo imitava uma gruta de papel amassado, o qual era circundado com 

folhas de palmeira, flores de papel crepom e tiras de papel laminado. A parede era adornada com pa-

nos brancos, uma toalha de renda e uma fita de cetim. Luzes pisca-pisca iluminavam a gruta onde esta-

Figura 63: Presépio encontrado durante o giro do Capim Branco, no 
dia 26/12/2010. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Figura 64: Presépio encontrado 
durante o giro do Capim Branco, 
no dia 26/12/2010. Foto: Eduardo 

Costa (Agência Uai).

Figura 65: Altar da festa de arrema-
te da Folia Jacaré da Prata, no dia 
31/12/2010. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Figura 66: Altar da festa de arre-
mate da Folia Jacaré da Prata, no 

dia 31/12/2010. Foto: Eduardo Cos-
ta (Agência Uai).
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vam as figuras da sagrada família, os 3 reis magos e animais, como camelos, carneiros e um vaso de 

flor. Todo o conjunto era arrematado com estrelas prateadas.

O momento em que o grupo chega à Fazenda é um dos ápices da Folia de Reis: representa, em 

analogia à história bíblica, o momento em que os reis magos terminam seu percurso em busca do sal-

vador e que, guiados pela estrela, chegam ao local onde Jesus se encontrava com seus pais - Maria e 

José. O presépio simboliza essa cena. E quando o terno o encontra, a bandeira é colocada no altar e as 

velas são acesas. Está pronto o cenário para as orações e cantorias, que serão arrematadas com o fim 

do giro e com a promessa de mais um ciclo para o próximo ano.
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6 – A CELEBRAÇÃO

6.1 – A SAÍDA

“A regra mesmo é assim: do dia 24 pro dia 25, reúne tudo, os folião, as família 
tudo do folião, na casa que vai fazer a saída, assim à noite. Quando dá meia noite 
em ponto começa. Aí reza o terço e canta o nascimento, aí sai com a Folia. Agora, 
hoje em dia não tá fazendo isso mais não, a gente já reuni no dia mesmo, no dia 
25, reúne de manhã e faz a saída, né. Ai, reza o terço, canta o nascimento e sai. […] 
Costuma ser na casa do festeiro que ano passado fez a festa. ”144

No dia 25 de dezembro, logo cedo, partimos para a fazenda do Wanderley, de onde a Folia do 

Tomazinho e Tiririca iria iniciar seu giro. Assistiríamos ali à saída da Folia, ato que inaugura a festivida-

de e que costuma ocorrer no mesmo local em que o grupo terminou o ciclo anterior - no espaço da úl-

tima festa de arremate. Lá chegando, fomos vendo o movimento de preparação do almoço e a chega-

da dos foliões que iam a seu turno afinando os instrumentos. Ao mesmo tempo amarravam ramos de 

flores artificiais a eles, demonstrando a excepcionalidade do evento.

A cozinha prosseguia sua tarefa, enchendo grandes panelas e bacias com um cardápio que pou-

co variaria de casa pra casa. Arroz, carnes (as carnes de lata, conservadas em banha animal e aquecidas 

em fornos de tijolo ao rés do chão, testemunham formas arcaicas de conservação de alimentos e são 

uma tradição à parte), tutu, farofa, mandioca, pelotas (bolinho de carne ou almôndega), macarrão e 

salada de repolho e tomate! O cozinheiro, conhecido como Tião do Alvarinho, vinha alimentando essa 

legião há alguns anos como forma de promessa. Morador da cidade, na época da festa instalava-se na 

fazenda e passava 15 dias preparando os banquetes que atendiam a três Folias que passavam pelo lu-

gar, a do Tomazinho, a da Matinha e a da Ponte Grande. Fogões de lenha e a gás se revezavam nesse 

banquete.

A bandeira na sala, montada num altar, havia chegado enrolada com um ramo de flores amar-

rado na ponta. A base do altar em que a bandeira foi estendida era uma gruta de papel laminado e re-

picado, cujo efeito brilhante demonstrava a resplandecência da cena do presépio que nele se instalava. 

Os fogos estouravam a cada momento, lembrando-nos de que era uma festa e um convite para toda a 

região saber que a Folia iniciava seu giro. Assim, como que chamados, iam chegando visitantes com ve-

las e imagens de Nossa Senhora. Eles eram recebidos por grandes mesas de madeira, cheias de pratos, 

cobertas com chita para proteger o alimento dos mosquitos que se atiçavam com o cheiro, assim como 

nós, os visitantes.

Os foliões, a maioria homens, apresentavam-se em trajes elegantes, compostos para a dignida-

de da celebração. Enquanto nós, um tanto de desconhecidos, estávamos ali aprendendo, ouvindo. Nós, 

numa fila sentados no peitoril da varanda de frente para os foliões, em outra fila de cadeiras. Eles, or-

gulhosos da atenção que recebiam, das perguntas, das fotos, dos vídeos. Aos poucos, cada um conta 

uma parte de uma história que não segue a linearidade de uma cronologia. São flashes de instantes de 

coisas importantes, muitos, depois de tantos anos, vão confundindo o que aconteceu numa festa e em 

outra, e o relato vai ganhando uma feição mítica e extraordinária, como se fosse uma só grandiosa Fo-

lia que transcende os tempos e torna-se tradição.

144 Depoimento de Geraldo Neto colhido no dia 12/10/2010.
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Segundo nos dizem ali na Tiririca, hoje o pouso, a permanência nas casas e até o costume de ir 

Foliando noite adentro e todo grupo se hospedar numa casa, ficaram muito reduzidos; mas ressaltam 

que a ênfase ou o entusiasmo, que pronunciam de uma maneira marcante e singular, continuam fir-

mes. Paradoxalmente, reconhecem as dificuldades e labor que a Folia obriga: “serviço mais ruim que 

existe. Antes era bom que tinha pinga”. Pinga que continua sendo servida, mas cujo consumo caiu de 

forma dramática. Num momento mais à vontade confessam: “sabíamos que vocês vinham, por isso en-

feitamos os instrumentos com fitas”. Sinal de que o ato da observação produz mudanças sensíveis no 

desempenho dos ritos, que interagem com os meios de registro. Muitas pessoas de Patos de Minas e 

Uberlândia estão presentes. Observando a Folia de seu interior, vimos muitos gestos de carinho e inti-

midade entre os foliões; um estar à vontade após décadas de relações recíprocas. É essa familiaridade 

que é reatualizada a cada festa.

Quando começa a saída, acende-se a vela do altar. Chegamos à hora da benção dos foliões e, 

antes dela, cada um deles beija a bandeira e passa sob ela com seu instrumento musical. Esse rito acon-

tece antes do almoço, em uma espécie de purificação antes do compartilhamento da mesa. A bandeira 

fica em frente do presépio e, durante os ritos, os foliões participam do processo de registro: “filma da-

qui óh! Que fica melhor!”

A louvação incluiu os nomes de Nossa Senhora, o salvador, os das comunidades visitadas e o Di-

vino Espírito Santo. São cantados todos os versos na saída, que os foliões nomeiam de “versos do nasci-

mento”, pois se referem à natividade de Jesus. No meio da apresentação, todos se curvam e o alferes 

passa a bandeira sobre todos, descrevendo um círculo no ar. Nesse instante, ele é o mastro da bandei-

ra, diante da qual todos se curvam. Reza-se o terço, são enumerados os cinco mistérios e, sob influência 

midiática, cantam uma música de Padre Marcelo Rossi. Os mistérios, o Pai-nosso, a Ave-Maria e a Salve-

Rainha são cantados e rezados. Depois do almoço: café, boca-de-pito e despedida.

6.2 – O GIRO

O giro é o trajeto pré-definido145 que as Folias percorrem em busca de esmolas para a saudação 

dos santos reis, visitando, para tanto, diversos fiéis ao longo do caminho. Em nosso trabalho de campo, 

como não conseguiríamos seguir o giro completo de um grupo, optamos por acompanhar fragmentos 

de percursos das Folias selecionadas.

No dia 25 de dezembro, acompanhamos parte do giro da Folia do Tiririca e Tomazinho. Assim, 

depois do ritual da Saída, nos embrenhamos 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 Fa-

zenda Três Barras de Constantino ou Tinho Moreira. O ritmo é agitado, sendo que o grupo visitaria 

mais duas casas e na última guardariam os instrumentos e jantariam. O giro do dia seguinte começaria 

a partir desse local.

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 da Folia da Tiririca e To-

mazinho. Assim se deu com cada uma, sendo o ritmo um dos itens que o grupo lega através das gera-

145 O trajeto é definido anteriormente para evitar “cruzar” e girar à direita, porém o percurso muda todo ano, na medida em que a saída também 
muda de local.
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ções, uma marca distintiva entre as Folias. Após uma rápida reza, os músicos fazem uma apresentação 

de forró, demonstrando como o secular e o religioso se contaminam durante a festa.

Os visitados nesse dia nos falaram sobre a importância dos Santos Reis, tidos aqui como mila-

grosos. Nessa Folia, o alferes passa a bandeira em cada um dos foliões, manifestando com isso o poder 

de transmissão desse artefato, já que aquilo que ela toca se torna abençoado, protegido. Serviram-nos 

o peculiar chá de Alfavacão, uma variante local da alfavaca, erva de potentes efeitos terapêuticos, que 

aquece o corpo.

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, ser-

via para pagar a dívida do almoço. Conhecemos nessa Folia o termo que os praticantes usam para 

aqueles que só vão à festa em busca das guloseimas, o chamado “folião de atalho”.

Em 27 de dezembro foi a vez de visitarmos a Folia Vicentina, fundada em 1990 por Aparício 

Santos, falecido em 2001. Além de ser uma Folia urbana, é uma das poucas que professam uma devo-

ção além dos Santos Reis. Devotos de São Vicente de Paula, o grupo visitou, enquanto estivemos pre-

sentes, casas simples da cidade. Seu Geraldo, um dos membros mais antigos e participantes de outras 

Folias antes de vir para a cidade, nos conta que “o toque da Folia mudou, era outro ritmo, agora ficou 

na batida, antes tocava o pandeiro diferente”. Essa possibilidade de transformação acompanha toda a 

manifestação, que, mesmo valorizando a manutenção de suas singularidades, não deixa de desenvolvê-

las conforme os talentos que dela participam. É uma Folia que usa cuíca e triângulo.

Seu Geraldo, em sua timidez, nos convida a tomar cachaça e declama versos em nossa homena-

gem, uma espécie de repente sem acompanhamento instrumental que ele chama de Palavreado. En-

quanto nos fala sobre a música, a Folia canta pra agradecer a esmola. Os ritos da Folia aqui são a che-

gada, uma parada para a música popular com direito a dança, e depois do agradecimento, a despedi-

da. Nessa Folia, a esmola é uma das partes mais importantes, já que não serve apenas para fazer a fes-

ta do arremate, como também o excedente dela vai para os carentes assistidos pela Associação São Vi-

cente de Paula. Inclusive a festa de arremate, nesse caso, é uma oportunidade de doação, sendo a úni-

ca festa urbana de Folia que funciona, diferentemente das outras, no Parque de Exposições da cidade. 

Nesse evento, cada pessoa paga um ingresso que lhe dá acesso ao banquete e aos leilões e bingos em 

prol da Associação e de sua obra beneficente.

Prosseguindo em nossas visitas, no dia 28 de dezembro fomos ao Assentamento Santo Antônio 

ver a Folia de Campos do capitão “Bill” José Simão. Esperávamos encontrar um estado de pobreza e 

precariedade, mas o que vimos foram casas bem arrumadas em pequenas propriedades de policultura. 

Ali o carro-chefe é a produção de leite que os moradores organizados vendem para a Nestlé, que tem 

uma fábrica em Patos de Minas. A Reforma Agrária deu os nomes de diversas localidades nesta 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, o carro atolou duas vezes. Os produtores locais também perderam parte de sua produção por cau-

sa disso. Em 2009, foi construída uma ponte, mas a estrada não recebeu melhorias e a chegada à ponte 

ficou intransitável. Deixamos o carro lá e seguimos a pé.
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A Folia de Campos usa do cavaquinho e lá fomos servidos com suco de uvaia - uma fruta do cer-

rado parecida à pitanga, porém maior e mais aromática - e pães de queijo. O festeiro dessa Folia se 

ofereceu para receber a festa do arremate como promessa. 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. A estrada, que era mais larga, visto ser um 

distrito maior e mais povoado, estava em péssimas condições, apesar de transitável. Encontramos a Fo-

lia na casa de Dona Natalícia Sabino de Paula Luiz, que, quando da chegada do grupo, recebeu os ins-

trumentos e os guardou num quarto. Dois homens ajoelhados conduziram uma reza diante da bandei-

ra, 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. Ela 

nos disse: “é um conforto muito grande, nesta hora, receber a Folia; é a garantia de que não ficamos 

sós, de que temos família e amigos”.146

A Folia da Galena singularmente tem três capitães que se revezam nos cantos. Acreditam que 

as caixas não vão ao chão, senão desafinam. Atribuem a abundância da Folia ao caso do milagre dos 

pães e dos peixes promovido por Jesus para alimentar a multidão que o seguia pela Galileia. Então a 

fartura prossegue hoje nas casas, e pastéis e bolos são distribuídos, e os doces para a festa do arremate 

são os primeiros a serem produzidos. Despedimo-nos ao fim da tarde e tomamos um caminho diverso 

daquele que havíamos feito para chegar a Galena e, sem intenção, giramos à direita, como faz a Folia.

Em 30 de dezembro foi um dia de rearranjos de planos, pois a Folia da Ilha Grande, que era a 

nossa escolhida para ser visitada, já havia terminado o giro iniciado em 24 de dezembro. Descobrimos 

isso quando estávamos a caminho. Fomos para a Folia do Sertãozinho que também já havia encerrado 

seu giro, mas que nos recebeu muito bem e nos ofereceu cópias de apresentações antigas e recentes. 

Havia ali um luthier chamado José Eduardo, que fabricava violas e rabecas, inclusive para a Folia. De lá 

seguimos para a Vargem Grande.

Lá chegando, os encontramos no fim do percurso do dia, pois já percorriam com a Folia desde 

as 6 horas da manhã. Vargem Grande é um aglomerado com casas em torno de uma igreja e um cemi-

tério. 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 canta-

va. Explicam-nos que usar a toalha é como usar o manto que embrulhou o Cristo recém-nascido e o fo-

lião deve ir a todas as casas para não acontecer nenhum infortúnio. Repete-se aí o sinal milagroso da 

Folia e sua qualidade de transformar tudo que é tocado pela bandeira. Durante o almoço, os visitantes 

espalhados pela rua colocaram nos seus carros funk e música sertaneja em altíssimos decibéis. Foi o úni-

co lugar que observamos isso, contudo, as duas instâncias não parecem se confundir, na medida em 

que a música é tirada assim que se reiniciam os ritos da Folia.

Ao fim dessa dia, chegamos à conclusão de que a maioria das Folias havia encerrado seus ritos e 

que seria prudente registrar a festa de arremate na região do Cruzeiro da Prata. Após todas as surpre-

sas do campo, havíamos perdido o registro de entrega da bandeira, de forma que só no próximo ano 

146 Depoimento de Natalícia Sabino de Paula Luiz, colhido em 29/12/2010.
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teríamos essa oportunidade. Tínhamos, contudo, os registros de áudio em que os foliões descreviam o 

que acontecia nesse rito.

6.2.1 – REGISTRO DOS PERCURSOS REALIZADOS

Rituais que se fazem valer da peregrinação, da procissão e de percursos circulares, tal como na 

Folia de reis, são descritos nos quatro cantos do globo e difundidos por toda a história. O ato de fazer 

um trajeto marcado por uma orientação sagrada, com pontos de parada para a devida santificação, é 

uma das formas semânticas principais no vocabulário dos ritos147. O percurso sagrado reencena uma re-

alidade mítica inalcançável, tanto no tempo quanto na perfeição dos seus atores. Isto quer dizer que 

quando os foliões percorrem seu trajeto, reeditam no lugar em que vivem a busca do prometido Salva-

dor, empreendida pelo Santos Reis. Assim fazendo, transferem para a vida cotidiana uma parcela da 

sacralidade desta história, santificando as casas que visitam, fato este comprovado pela poderosa cren-

ça no poder milagroso dos Santos Reis, apoiada por seu lado na facticidade de muitos casos de graças 

alcançadas.

O que distingue o percurso sagrado de um mero trajeto são os tabus e obrigações relacionados 

a ele. O percurso não pode ser cumprido a esmo. A Folia precisa, primeiro, sacralizar-se antes de sair, 

como indica o rito de saída. Existem precauções para o caminho, deve-se girar à direita e nunca encon-

trar com outra Folia. E o fechamento do percurso também é ritualizado com a entrega das esmolas ar-

recadadas. É claro que cada Folia terá sua interpretação desses preceitos, podendo inclusive abdicar de 

parte deles, sem, contudo, esquecer que ele existe para o conjunto da prática. Vejamos por meio dos 

exemplos colhidos em Presidente Olegário como isso se processa.

Primeiro falemos da Folia do Tiririca e Tomazinho. Eles próprios chamam seus tabus de “supers-

tição” e isso demonstra a liberdade e ao mesmo tempo o irrecusável diante do tabu, que, sendo uma 

proibição sem explicação racional, continua por via das dúvidas sendo mantido, por mais que não se 

creia nele. Nessa Folia a crença diz para não cruzar com outras Folias, porque senão os instrumentos 

desafinam: seria esse um sinal de antigos conflitos? Não foi possível estabelecer ao certo. Dizem, sobre-

tudo, que só podem girar à direita, mas não dizem à direita de quem. Depois de procederem à cerimô-

nia de Saída, realizamos um caminho muito mais dificultoso para não encontrar com a outra Folia que 

chegava e permanecer girando à direita - o que exigia que a estrada não fosse utilizada, já que ela in-

dicaria o sentido contrário. Além dos tabus, havia ainda o fato de que o número de casas a serem visi-

tadas deveria ser ímpar e que o giro devia ter um rito para encerrar cada dia, que incluía a despedida 

da bandeira que passará a noite na última casa, de onde a Folia sairá no dia seguinte.

Na visita que fizemos à Folia do Capim Branco, que vinha desde a zona rural para visitar as ca-

sas da “borda” da cidade, a casa onde foi servido o almoço continha um altar, presença obrigatória nos 

locais onde são servidas as principais refeições. Os altares e presépios santificam o percurso e são mais 

um elemento de sacralidade do giro que o distingue de um trajeto comum. Explicam-nos  que  não  se 

pode cruzar, porque a ideia de cruz é a lembrança da morte do Cristo, e o momento é de alegria, e não 

de dor. Nesse sentido, a Folia é o outro lado da moeda em relação à Semana Santa. Ir à direita, a seu 

turno, é uma maneira de seguir a estrela de Belém. Sobre o impedimento de encontrar duas Folias du-

147 Para uma informação mais completa, sobretudo no que diz respeito à matriz ibérica de caráter profundamente processional da qual provém o 
catolicismo popular no Brasil, consultar Pierre Sanchis. Arraial festa de um povo: as romarias portuguesas. 2ª ed. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
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rante o giro, contam-nos que, anteriormente, o encontro exigia o confronto de versos entre capitães, 

mas que não se tinha o costume de tomar a bandeira e instrumentos dos perdedores em tais confron-

tos. Outra peculiaridade do Capim Branco é que o alferes só pode ir a pé.

A Folia do Capim Branco sempre visita um número ímpar de casas, assim como todas as Folias 

só giram em durações ímpares de 3, 5, 7 e 9 dias. Essa regra temporal é outro indício de que o percurso 

pertence a um momento extraordinário para a comunidade. A Folia já havia percorrido 5 casas, quan-

do chegou na penúltima. Para ir à última casa, contudo, giraram à esquerda, mostrando para nós que a 

força dos enunciados tradicionais era outra coisa além de sua observância estrita, sendo, antes, disposi-

ções ideais de um rito fundador. Contudo, não podemos deixar de mencionar que, nessa inversão do 

percurso, a bandeira que sempre segue aberta foi conduzida enrolada e só aberta dentro da casa visi-

tada, em sinal claro de que havia estratégias para burlar a interdição.

Ao visitar a Folia da Galena, discutíamos a defasagem entre o corpo da tradição com suas re-

gras e a prática viva que acontecia ali na nossa frente. Víamos a diferença entre o que diziam e como 

conduziam as suas respectivas Folias. Dentre os preceitos desse grupo, o de não poder cruzar tem prio-

ridade sobre os demais e define o giro. Se tiverem que passar pelos fundos de uma casa ou mesmo sal-

tar uma residência, tudo isso estará em conformidade com o preceito de não poder cruzar o próprio 

caminho. Por outro lado o encontro de duas Folias não é possível por um motivo pragmático: senão se-

riam seis reis juntos, e não três. A força mágica do número 3 deve ser levada em conta no sentido de 

que esse número indica tanto a completude e a veracidade, quanto a possibilidade da formação de um 

grupo148. Dizem-nos que, quando tem altar, são obrigados a cantar todos os versos e a louvação, que, 

nesse caso, dura uma hora e meia. Condiz com essa Folia que o giro, portanto, seja o mais longo, de 9 

dias. Três desses dias passam-se só visitando as fazendas, os demais permanecem na vila.

Por fim, na Folia da Vargem Grande não há o tabu do encontro. Se duas Folias se encontram, 

eles cantam: “Ó meu nobre capitão, que do outro lado vem/ Venha cá pra perto/ quero lhe dar os para-

béns”. Sinal de contemporização, que, contudo, não pode ser observado na prática, já que, onde essa 

Folia faz seu giro, não há nenhuma outra Folia girando e portanto não há risco de encontro.

Assim, através desses exemplos, mostramos que existem de fato constrangimentos, mas que os 

preceitos não têm a força de lei. O mais importante a demonstrar, contudo, é que, crendo ou não, 

agindo dessa ou daquela forma, cada uma das Folias carrega todos os elementos que distinguem o giro 

como atividade do âmbito sagrado em oposição à vida cotidiana.

148 Sobre o número 3 para a sociologia, Simmel diz que a introdução de um terceiro elemento no grupo cria a possibilidade dos papéis sociais. O 
terceiro elemento pode ter um papel de árbitro numa resolução de problemas do grupo, pode tornar-se num objecto de competição dos ou-
tros membros do grupo. Ou, intencionalmente, forçar um conflito entre os outros dois indivíduos com o objectivo de ganhar superioridade so-
bre eles e pode surgir um sistema de estratificação de onde emerge uma estrutura de autoridade. Para consultar a representatividade do nú-
mero 3, ver. SIMMEL, Georg Simmel. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
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6.2.2 – EXEMPLO DE PERCURSO

Percurso realizado pela Folia de Capim Branco no giro do dia 26/12/2010.
Elaboração: Priscila Mourão.
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6.3 – A ENTREGA

“– Na entrega assim, é porque ele resumiu a Folia, né, então reza o terço, entrega 
as esmolas tudo que arrecadou tudo pro festeiro, aí entrega tudo pra ele pra fazer 
a festa.
– Entrevistador: E onde que acontece a entrega da Folia?
– Na casa do festeiro, que vai fazer a festa” (Sr. Geraldo Cândido, Folia Vicentina)

A Entrega é o rito que encerra as atividades do Giro das Folias. É uma forma ritualizada para a 

entrega aos festeiros das esmolas recebidas. Chamar de Entrega o encerramento do Giro significa dizer 

que os foliões cumpriram suas obrigações para com os Santos Reis e realizaram todos os ritos necessári-

os para a execução mais perfeita possível do giro. De forma que a cerimônia da Entrega, ou o dia da 

Entrega, coroa um ciclo.

De fato, ciclo aqui é a palavra-chave. Os relatos sobre a Entrega, já que não assistimos a uma, 

descrevem-na como uma repetição da saída, em que a bandeira abençoa todos os presentes, são feitas 

as reverências, coloca-se a bandeira no altar e reza-se o terço e são cantados todos os versos do nasci-

mento de Cristo. Como o momento é de despedida, os sinais são agora invertidos, uma vez que a Ban-

deira, a partir desse ponto, ficará na custódia de alguém, às vezes o capitão, às vezes o alferes e outras 

vezes com pessoas que pedem para guardá-la em função de alguma promessa. Com relação à esmola, 

o giro deve terminar com a doação dos donativos para o festeiro que fará a festa do arremate, repetin-

do o gesto mítico dos reis magos que trouxeram de sua jornada prendas ao Cristo. Como disse João Pa-

cau da Folia do Barreiro: “A entrega da Folia é o arremate da viagem dos 3 reis santos, quando eles es-

tão voltando, aí eles fazem a entrega dos presentes para Nossa Senhora, eles entregam os presentes, aí 

tem a parte do presépio, eles fazem a entrega dos presentes, incenso, mirra e ouro”.

Assim, esse rito, além de fechar o giro, conecta a celebração do ano corrente com a do ano pos-

terior, de forma a funcionar como um dos motores da repetição e como garantia sagrada de que a Fo-

lia retomará sua incumbência no futuro. Dito de outra maneira, o ritual da Entrega antecipa a próxima 

festa e cria uma continuidade que supera o hiato em que a Folia fica adormecida.

A entrega fala também da preciosidade dos donativos, que não podem ser simplesmente entre-

gues, mas devem ser abençoados e agradecidos como símbolos de estima, de cooperação e de partici-

pação. Os ritos mostram, de maneira estética, a circulação de dons que são oferecidos em cada porta 

que a bandeira toca. Nesse caso, a interrupção do movimento, suspensão temporária antes do arrema-

te, é o momento em que o ritmo frenético de preparação de alimentos, bebidas e doces, avança inin-

terruptamente para dar conta de receber todos os que aguardam ansiosamente a festa.

Precisamos lembrar que o encerramento é do ciclo, porque a Folia ainda terá pela frente a festa 

de Arremate. Podemos especular então que a Entrega fecha também o ciclo de coleta de dádivas. Elas 

agora serão distribuídas de um modo agonístico, através da fartura de víveres e ritos que arremata, 

isto é, pela costura de toda essa rede intrincada de símbolos e ritos. A entrega opera, então, uma revi-

ravolta nos imperativos, que até agora vinham acumulando dons. A partir da Entrega, o que passa a 

imperar é o gasto suntuário, maior expressão de riqueza e distinção. No instante da entrega realiza-se 

uma contabilidade sagrada de tudo que foi dado em nome dos Santos Reis e que se destina a ser de-
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volvido como festa para toda a comunidade149. A prova cabal disso são os valores recolhidos pela Folia 

ao Rei Festeiro.

A entrega é o fim de um processo, mas também o início de outro, que, por fim, resulta na dis-

tinção da comunidade, que se eleva diante de seu poder de doação, através da solidariedade coletiva, 

e produz uma efervescência que revigora o sentimento de pertencimento e coalizão do grupo. A en-

trega é um passo essencial na formação da mentalidade comunitária e a possibilidade de usufruto da-

quilo que ela produz. É pela entrega que a reciprocidade se torna manifesta.

6.4 – A FESTA DO ARREMATE

A equipe do projeto acompanhou, primeiramente, os preparativos da festa de arremate da Fo-

lia do Capim Branco, no dia 26 de dezembro. Na fazenda Capim Branco encontramos toda a estrutura 

preparada ao longo de anos para receber a festa e prepará-la. No espaço transformado em cozinha, 

uma parede com invocações aos santos reis e uma plaquinha irreverente de “uiskritrório” reforça a 

união entre os aspectos profanos e sagrados da celebração.

Nessa fazenda encontramos seis tachos em funcionamento febril, todos preparando doces de 

leite. Se cada tacho recebe 150 litros de leite a cada saída e, sabendo que são duas saídas por dia, a 

quantidade de leite consumida e doada ascende a algo em torno de 1500 litros por dia, sem contar os 

doces de figo, de mamão, do talo do mamão, de laranja; numa preparação que se estende por mais de 

uma semana. Esses dados dão a dimensão do dispêndio e da capacidade comunitária de doação para 

um trabalho dessas dimensões. Usam também uma série de equipamentos, dentre eles o mais curioso, 

as grandes espátulas usadas para mexer o doce de leite. Estas espátulas são amarradas com sacos de ny-

lon, como os usados para acondicionar os produtos agrícolas nas feiras. Essa inovação local permite que 

o doce de leite não grude no tacho, deixando o doce com aspecto mais cremoso e uniforme. Toda essa 

preparação grandiosa implica mais de 2000 convidados na festa do arremate, seguramente uma das 

maiores do município. Contudo, seja grande ou mais humilde, a festa atenderá com grande fartura a 

todos os convidados, uma vez que o nível de generosidade não varia, só o tamanho da festa.

Mas a festa de arremate propriamente dita que acompanhamos ocorreu no dia 31 de dezem-

bro, 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. Não são só os moradores da região, mas parentes que 

vêm de longe, de Brasília e até do Rio. O clima de descontração e a oportunidade de usufruir de entre-

tenimento, conhecer pessoas, participar de um cerimônia religiosa e de uma mesa farta induzem todos 

os presentes a um estado de ânimo de transbordamento alegre.

A fazenda encontrava-se enfeitada com grandes mesas onde se serviam farofas de aperitivo, 

muita cachaça e bastante refrigerante. Lonas foram esticadas para proteger os convidados da chuva. 

Fomos muito bem recebidos, os mais velhos logo começaram a contar suas histórias e as cozinheiras 

149 Para aprofundar o tema do gasto suntuário e a reciprocidade como fonte de distinção social consultar: George Bataille. A parte maldita prece-
dida pela noção de despesa. Editora Fim de Século. 2005.
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mostravam, orgulhosas, seu trabalho em três fornos, com tachos de onde saía aquele perfume da cozi-

nha mineira. O almoço só seria servido depois da chegada e da apresentação da Folia.

Por fim ela chega, entra triunfalmente com a bandeira, com centenas de olhos fixos nela, pede 

licença aos donos da casa, corta-se a fita e entram na sala reservada ao presépio que pisca com todas as 

luzes de Natal. Lá cantando os versos tradicionais, depositam a bandeira e descansam seus instrumen-

tos. 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. E apesar das quantidades gi-

gantescas, o desperdício era bem menor do que se poderia supor.

Após o almoço, os foliões fazem um terço cantado, os reis festeiros são coroados e numa forma 

divertida em que todos fingem não saber quem serão os próximos reis, os foliões parecem escolhê-los 

ao acaso. Assim recebem as incumbências da festa de arremate do próximo ano. A Folia, após esses ri-

tos, passa a divertir os convidados com coreografias e danças do estilo da catira.

Assim encerramos nosso registro, a essa altura, completo. Esperávamos poder no dia seguinte, 

01 de janeiro, acompanhar mais uma festa, mas uma tempestade catastrófica atingiu a cidade, alagan-

do seu centro e bloqueando as estradas de acesso. Esse estado de calamidade pública impediu que o 

último registro de uma festa de arremate fosse feito para efeitos de comparação. Retornamos sob chu-

vas torrenciais a Belo Horizonte, com uma pilha gigantesca de material audiovisual a ser catalogada e 

organizada na forma de um dossiê.
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7 – LUGARES E SUPORTES FÍSICOS

7.1 – DELIMITAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ÁREA DE OCORRÊNCIA

A área de ocorrência da celebração da Folia de Reis de Presidente Olegário compreende todo o 

território do município, determinada pela poligonal formada pelo seu limite geográfico, e faz divisa 

com os municípios de Lagoa Grande, ao noroeste, Patos de Minas, a sudoeste, Varjão de Minas, a su-

deste, São Gonçalo do Abaeté, a leste, João Pinheiro, a leste e nordeste, e Lagamar, a oeste.

O município de Presidente Olegário está situado na Zona Fisiográfica do Paracatu, na Microrre-

gião denominada Chapadões do Paracatu. A sede municipal está situada, mais especificamente, nas co-

ordenadas geográficas: 18º25’02’’ S e 46º25’15” W.

ASPECTOS NATURAIS DO MUNICÍPIO

RELEVO

O relevo de Presidente Olegário constitui-se de: 15% Relevo Plano, 43% Ondulado e 42% Mon-

tanhoso. A altitude máxima é de 1043 metros em Pindaíbas e a altitude mínima de 518 metros na Foz 

do Rio da Prata. A altitude média na Sede fica em torno de 529 metros acima do nível do mar.

Em Presidente Olegário, o Planalto Central Brasileiro surge em formas de chapadões, constituí-

dos predominantemente de terrenos sedimentares, cujos topos apresentam-se bastante aplainados, 

com vales abertos, limitados por escarpas abruptas. A maior chapada existente é a de São Pedro que 

abrange o Distrito de Ponte Firme e parte do Distrito Sede. As maiores serras são: Serra dos Magalhães, 

Serra Grande, Serra do Mestre Antônio, Serra do Chupete e Serra do Imbé. Os principais morros são: 

Morro do Café, Morro Cabeludo, Morro Penedos, Morro dos Sobrados, Morro do Lobo e Morro Furado. 

O solo predominante no território municipal é o LE - Latossolo Vermelho Escuro. No território de Presi-

dente Olegário, a litologia das rochas é constituída por arenitos, tufas e lavas intrusivas, do Subgrupo 

Mata da Corda, e calcários e siltitos, do Grupo Bambuí - Subgrupo Paraopeba. 

Os chapadões, com seus cerrados, outrora eram desprezados, hoje são muito valorizados, por 

terem se tornado grandes produtores de grãos, principalmente quando de latossolo vermelho, pela fa-

cilidade de se utilizarem máquinas.

HIDROGRAFIA

Os rios têm muita influência e utilidade, são eles os fornecedores de água, energia elétrica e 

peixes. Fertilizam as terras que banham, amenizam o clima, ajudam na formação das chuvas, são vias 

de transporte e servem de divisas entre municípios, distritos, etc.

O território da microrregião dos chapadões do Paracatu pertence, em sua maior porção, à bacia 

do Rio São Francisco, e uma pequena área do sul e sudoeste do município pertencem à sub-bacia do 

Rio Paranaíba. Na Sede municipal, a rede de drenagem é composta principalmente pelos córregos Pira-

petinga - afluente do Rio Alto Paranaíba e Córrego do Salitre, afluente do Rio da Prata. Entre os princi-

pais recursos hídricos do município está o Rio do Peixe, que forma uma sub-bacia que conflui para o 

Rio da Prata, que por sua vez tem foz no Rio Paracatu, extremo norte do território de Presidente Ole-
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gário. O Ribeirão Tabocas, no extremo noroeste de Presidente Olegário, é tributário do Rio Paracatu. 

Os recursos hídricos de Presidente Olegário se constituem em diversos atrativos naturais, destacando-

se: Cachoeira da Taboca, Cachoeira de São Joãozinho, Cachoeira de Andrequicé, o Perau das Andori-

nhas, entre outros. Os rios mais importantes são: Rio da Prata, Rio Paracatu e Rio Paranaíba. Ainda te-

mos o Ribeirão Manabuiú e da Taboca. O principal rio interno é o Rio do Peixe.

VEGETAÇÃO

A vegetação no Município apresenta-se sob forma de matas, cerrados, campos e áreas de cultu-

ra. As matas tropicais ocupavam, na década de 1980, uma área de 10 mil hectares; e os cerrados, nos 

chapadões, ocupavam 200 mil hectares, até o avanço da agricultura e da pecuária, com a chegada dos 

gaúchos, que o adquiriram e passaram a cultivá-los dentro das técnicas modernas, dando início ao re-

florestamento de eucalipto e desmate indiscriminado do cerrado para produção de carvão vegetal. 

Atualmente, as matas já foram devastadas em sua maioria, mas ainda são encontradas em pequenas 

porções, principalmente no distrito de Galena, a sudeste do município. Há uma reserva natural no mu-

nicípio, de iniciativa particular, na região de Vereda Grande. Entre as árvores das matas destacamos as 

de madeiras de lei: ipê, angico, aroeira, peroba, jatobá, cedro, sucupira, óleo, entre outras espécies ve-

getais. As denominadas árvores de cultura se encontram principalmente no trecho da Mata da Corda. 

As Veredas, típicas formações vegetais do Cerrado, ocorrem ao norte do município, alinhadas em pe-

quenos cursos d’água que se unem, formando córregos que confluem para o Ribeirão da Taboca.

JUSTIFICATIVA DA DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO

A área de ocorrência delimitada corresponde a todo o município de Presidente Olegário.

A delimitação da área baseou-se no fato de haver 31 folias ao todo, espalhadas por todo o seu 

território, desde o Distrito Sede até a zona rural, nos diversos povoados, localidades e vilas. Também 

foi levado em consideração o caráter mutável dos trajetos dos giros, os quais são pré-definidos pelos 

participantes a cada ano.

O município contém os espaços utilizados para a realização de todas as etapas da Folia de Reis 

de Presidente Olegário, tais como saída, giro, entrega das bandeiras, além da festa de arremate e do 

encontrão. As estruturas de apoio montadas para a realização do evento localizam-se nas casas elegi-

das para o acontecimento da celebração a cada ano. Apenas o Encontrão é realizado no Rotary Club há 

alguns anos.
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7.2 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS DE FOLIAS DE REIS NO TERRITÓRIO DE
PRESIDENTE OLEGÁRIO
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7.3 – DESCRIÇÃO DOS LUGARES E SUPORTES FÍSICOS

SEDE

O Distrito Sede, onde está inserido o núcleo urbano do município de Presidente Olegário, pos-

sui uma área de 3.531,22 km². Situado parcialmente na Chapada de São Pedro, a topografia é de mé-

dia declividade, com altitude em torno de 529 metros acima do nível do mar.

O centro é onde teve início o povoado de “Santa Rita da Boa Sorte”, que deu origem a Presi-

dente Olegário, na primeira metade do século XIX. Essa é a região de concentração de edifícios de uso 

institucional, comercial, de serviços ou misto, onde ainda resistem exemplares de estilos colonial, proto-

moderno e art déco, provenientes do período de formação do povoado. Além das edificações antigas, 

há também muitas de estilo contemporâneo e arquitetura vernacular, e um grande número de residên-

cias unifamiliares, porém o conjunto arquitetônico da região central apresenta-se homogêneo.

As edificações são de volumetria quadrada ou retangular, de um a dois pavimentos, tipologia 

simples, telhado de duas ou quatro águas de telhas cerâmicas. A maior parte delas está implantada no 

alinhamento do terreno, com afastamentos laterais e de fundos e acesso direto da rua através da fa-

chada frontal. No geral, apresentam-se em bom estado de conservação e boa qualidade estético-cons-

trutiva.

Nota-se tendência ao adensamento, substituição ou acréscimo de pavimentos na região central, 

devido ao caráter comercial que ela possui, além da presença de alguns lotes vagos e a consequente es-

peculação imobiliária.

As principais edificações públicas da cidade concentram-se na região central, no entorno das 

Praças: José Batista Marra, Dr. Castilho, da Bandeira, Afonso de Sá, da Independência e Tiradentes, que 

formam o eixo norte-sul de crescimento da cidade. Essas edificações destacam-se por sua importância 

cultural, arquitetônica e histórica. São elas: Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, Escola Estadual Padre 

José C. Coimbra, Prefeitura Municipal, Escola Estadual Farnese Maciel, Fórum, Hospital Municipal Darci 

José Fernandes. Situada na sede do município podemos encontrar a Fazenda Chácara, de estilo coloni-

al, do início do século XIX.

A cidade é servida por infraestrutura urbana, apresentando rede de telefonia, transporte cole-

tivo, coleta de lixo e limpeza urbana. O abastecimento de água é feito pela concessionária COPASA, a 

rede de esgoto é de responsabilidade da Prefeitura Municipal e a fonte de energia de toda a cidade, 

incluindo a iluminação pública das vias é fornecida pela concessionária CEMIG. O serviço de limpeza ur-

bana é realizado por funcionários da APAE que, em convênio com a Prefeitura, são responsáveis pela 

limpeza dos passeios e das praças de toda a Sede. O sistema de drenagem pluvial é misto, feito através 

de canaletas rasas e bocas de lobo junto aos meios-fios.

A arborização das vias é inexpressiva, a vegetação da região concentra-se nas praças e no interi-

or de alguns lotes e é formada por árvores de médio a grande porte. As vias possuem pavimentação 

em asfalto, condições de acessibilidade, sendo predominantemente do tipo local, de pouco tráfego, 

mão dupla e largura aproximada de 8 a 10 metros. A sinalização vertical e horizontal aparece apenas 



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
120/213

em alguns locais, geralmente concentrada na área central. Os passeios são planos, estreitos e predomi-

nantemente cimentados. Tanto vias quanto passeios encontram-se em bom estado de conservação.

Em geral, as praças dispõem de bancos de concreto, porém as lixeiras só estão presentes em al-

gumas. Também há um número reduzido de telefones públicos. Na esquina próxima ao bar e restau-

rante Zero Hora, há um exemplar.

A cidade de Presidente Olegário se divide em 10 bairros: Centro, Américo Caetano, Andorinhas, 

Dona Benta, Barro Preto, Aleixo Araújo, Setor Industrial, Planalto, Aeroporto e Saltador. As edificações 

dos bairros possuem algumas características das do centro: volumetria quadrada ou retangular, implan-

tação no centro do terreno com afastamentos posterior e laterais, acesso diretamente pela rua e bom 

estado de conservação. Como forma de diferenciação, porém, as edificações dos bairros possuem afas-

tamento frontal, são predominantemente residenciais unifamiliares de apenas um pavimento e de esti-

lo contemporâneo ou de arquitetura vernacular. O fechamento dos terrenos geralmente é em muro 

nas laterais e nos fundos, e em grade metálica pintada na frente.

Há tendência ao adensamento, uma vez que ainda encontra-se um grande número de lotes va-

gos. As edificações públicas de destaque dessa região são: Rotary Club e Casa da Amizade, Posto de 

Saúde, quadra poliesportiva, campo de futebol, EMATER, Creche Municipal, APAE, Escola Municipal 

Carmem Celina.

ZONA RURAL

A zona rural de Presidente Olegário apresenta relevo montanhoso de baixa altitude e vegeta-

ção de cerrado, com extensas áreas de pasto e arborização predominante de médio a grande porte, 

além de áreas de preservação ambiental ou destinadas à agricultura e pecuária extensiva.

As vias rurais não possuem pavimentação, são de terra batida, estreitas, de mão dupla e tráfe-

go periódico. Nota-se ausência de passeios, acostamentos e iluminação pública nas vias, configurando 

assim o mau estado de conservação das mesmas.

O sistema de tratamento de esgoto é feito por fossa séptica, o abastecimento de água por cis-

terna ou canalizado da nascente e a energia elétrica é provida pela concessionária CEMIG. Os lixos são 

queimados pelos moradores, pois não há coleta. O transporte escolar atende a região, e os ônibus de 

transporte coletivo, que interligam os distritos de Presidente Olegário e Patos de Minas, passam duas 

vezes ao dia.

A região é marcada pela existência de casas isoladas ou agrupadas nos assentamentos e peque-

nas propriedades que praticam agricultura de subsistência, cujos principais produtos cultivados são: ar-

roz, milho, feijão, mandioca e amendoim, além da criação de gado leiteiro e de corte. Nota-se também 

que há grandes propriedades monocultoras, com grandes plantações de produtos como milho e soja. 

As casas isoladas e as fazendas presentes na zona rural estão distantes entre si, portanto não são avis-

tadas.

As edificações são residenciais unifamiliares, de um pavimento, volumetria retangular, sistema 

construtivo simples, telhado de duas a quatro águas com telhas de barro, implantação típica de zona 

rural, apresentando todos os afastamentos e tendo, portanto, a entrada do imóvel distante da estrada 
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de acesso. A maior parte dos acessos às edificações se faz pela fachada frontal (voltada para o portão 

de entrada das fazendas), acima do nível do terreno a uma altura de um degrau ou mais.

Em geral, as casas não possuem estilo arquitetônico ou são de arquitetura vernacular, executa-

das com estrutura em concreto e alvenaria em tijolos cerâmicos. Já as fazendas são de estilo colonial, 

com marcação das fachadas através da repetição de vãos de mesma modulação, ausência de elementos 

decorativos, emprego da madeira tanto na estrutura como no engradamento do telhado, moldura e 

vedação dos vãos, alvenaria em adobe ou pau-a-pique, beirais generosos, fachadas com revestimento 

em argamassa e caiação.

As construções adjacentes às fazendas correspondem a edificações de apoio à estrutura das 

mesmas, como curral, paiol, chiqueiro, galinheiro, forno, depósitos, residência anexa dos funcionários. 

Possuem apenas um pavimento, estão implantadas dentro da propriedade, no seu entorno imediato. A 

região não apresenta tendências ao adensamento, no entanto existem tendências à substituição, o que 

pode ser comprovado pelas várias edificações de fazendas sem estilo ou descaracterizadas, que ocupam 

o lugar de antigas construções em estilo colonial, típico de zona rural, datadas da época do surgimento 

do local. No geral, a qualificação arquitetônica dos imóveis do entorno é boa.

PONTE FIRME

A antiga São Pedro da Ponte Firme, atual vila de Ponte Firme, é mais antiga que a cidade de 

Presidente Olegário. Pertencente à zona rural, é constituída por diversos povoados: Taboca, Bela Vista, 

Lobo, Ilha Grande e Charco. Localiza-se na região noroeste do município, nos limites administrativos 

municipais que fazem divisa com Lagamar a oeste e Lagoa Grande a noroeste, estando a 62 quilôme-

tros do Distrito Sede.

A formação do núcleo histórico de Ponte Firme iniciou-se a partir do eixo composto pelas prin-

cipais ruas da vila: Paulo Piva, Marcolino de Barros e Apolinário Ribeiro de Morais. Com a pavimenta-

ção dessas vias em 1998, houve maior desenvolvimento, surgindo estabelecimentos comerciais ao lon-

go das mesmas. Logo, as edificações nelas presentes, até então residenciais, passaram por diversas in-

tervenções, tanto de adequação quanto descaracterizantes, para atenderem ao novo uso. Ainda assim, 

a vila é predominantemente residencial, com comércio pouco expressivo.

A vila possui topografia de declividade acentuada em vários pontos. O traçado urbano do nú-

cleo histórico é ortogonal, embora acompanhe as curvas de nível. As vias encontram-se em bom estado 

de conservação, são asfaltadas, largas - com aproximadamente 8 metros -, de mão dupla, sem sinaliza-

ção e estacionamento; o fluxo de veículos é muito pequeno. A principal via é a Marcolino de Barros, 

que faz a ligação entre as ruas Paulo Piva e Apolinário Ribeiro de Morais. As porções lindeiras às vias 

são formadas por extensas áreas gramadas, que dão acesso às edificações e configuram praças, através 

de estreitos caminhos em terra batida provenientes da circulação de pedestres e veículos, pois não há 

passeios. Apenas nas ruas Marcolino de Barros e Apolinário Ribeiro de Morais há passeios estreitos e 

descontínuos, feitos em cimento pelos proprietários dos imóveis. Nelas, observa-se poluição visual, cau-

sada pela afixação de cartazes nos imóveis comerciais; e sonora, causada pelo uso de sons de carro em 

frente aos bares. Na rua Marcolino de Barros há algumas lixeiras, um telefone público e três bancos ins-

talados no passeio, em frente ao posto de saúde. Há um trecho da via sem pavimentação, em terra ba-
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tida e cobertura vegetal, que apresenta estado de conservação regular, pois há problemas de drena-

gem como lama e poças d'água.

As ruas Capitão Joaquim Coelho Guimarães, Dona Luiza Trajano e Tancredo Neves apresentam 

uma paisagem urbana bucólica, com características peculiares. O piso é todo revestido de vegetação 

rasteira, como o centro, onde circulam pedestres e veículos, em terra batida. O trânsito de veículos é 

praticamente inexistente, portanto não há poluição visual e sonora. Há alguns equipamentos urbanos, 

como dois bancos e um telefone público.

As praças Dona Luiza Trajano e São Pedro caracterizam-se por extensas áreas gramadas possu-

indo de plana a média declividade, com algumas árvores de grande porte e sem a existência de equipa-

mentos urbanos, embora sejam utilizadas para encontro dos moradores. A Praça São Pedro, onde está 

a Igreja Matriz, apresenta apenas um balanço, que está quebrado. A Praça Dona Luíza Trajano apre-

senta um telefone público e placas de trânsito.

As edificações pertencentes à vila de Ponte Firme possuem volumetria retangular ou quadrada, 

técnicas construtivas simples, telhado de duas ou quatro águas, pavimento único e são de uso predomi-

nantemente residencial unifamiliar. A implantação dá-se no alinhamento da via, com estreitos afasta-

mentos laterais e grande afastamento posterior, fazendo divisa com os córregos Riachão ou Bicame. O 

acesso é ao nível da rua, com ligação direta e frontal.

Há alguns exemplares com traços remanescentes do estilo neocolonial, mas a tipologia domi-

nante é de arquitetura vernacular, feita em adobe, pau-a-pique ou alvenaria autoportante, a maioria 

em estado de conservação regular. As demais edificações são contemporâneas ou protomodernas. Os 

imóveis apresentam portas e janelas em vergas retas, com uma folha de abrir em madeira. Em alguns 

casos, apresentam intervenções ou acréscimos descaracterizantes, como a presença de vãos com caixi-

lho em ferro e vedação em vidro. A maioria dos pisos é em cimento, sendo que poucas apresentam o 

piso em tabuado de madeira. Possuem telha vã ou forros de madeira. O engradamento do telhado é 

em madeira, com manto de cobertura em telhas de barro do tipo francesa e cumeeira paralela à via. 

Devido à altimetria das edificações constituírem-se de apenas um pavimento, podem-se contemplar as 

montanhas do entorno, principalmente a partir da praça Dona Luiza Trajano, um dos locais de maior 

cota altimétrica do Núcleo Histórico.

Não há tendência de adensamento na região, tendo em vista que os lotes são grandes, com 

quintais utilizados para cultivo de horta, plantações e criação de animais. Podemos destacar como im-

portantes referências urbanas: a Praça São Pedro, a Igreja Matriz de São Pedro da Ponte Firme, o posto 

de saúde, os correios, o batalhão de polícia e a Praça Dona Luíza Trajano.

No geral, a infraestrutura urbana básica de Ponte Firme é deficiente, pela quantidade insufici-

ente de equipamentos urbanos. A vila é provida de energia elétrica pela CEMIG, e de rede de telefonia 

fixa particular e pública, havendo seis telefones públicos e uma torre de celular CTBC.

Os córregos Riachão e Bicame, que abastecem a vila de água, nunca foram submetidos a inter-

venções urbanísticas e não apresentam poluição, embora os moradores os utilizem para o lazer. A água 

retirada dos córregos não é tratada, portanto os moradores utilizam cisternas particulares. O sistema 

de esgoto é feito através de fossa séptica. A arborização é expressiva, porém está concentrada no inte-
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rior dos lotes e nas áreas gramadas lindeiras às vias principais asfaltadas. A arborização das vias é regu-

lar ou até mesmo inexistente. Não há sistema de drenagem pluvial.

O transporte escolar é feito duas vezes por dia pela Prefeitura Municipal, e o transporte público 

é operado pela Viação São Cristóvão, saindo de Ponte Firme com destino a Patos de Minas. A coleta de 

lixo deveria ser feita de 15 em 15 dias, porém, há alguns anos a prefeitura não envia os caminhões de-

vido a defeitos nos equipamentos. Por esse motivo, os moradores queimam o lixo ou lançam nos rios e 

fundos de lotes. Não há limpeza urbana, cada morador faz a sua capina, e o mato recolhido é queima-

do, pois não há lixeiras. O governo do estado doou um trator para a associação comunitária da vila 

para limpeza de lotes, porém o serviço é cobrado e os moradores não usufruem dele.

O Povoado de Taboca, pertencente ao Distrito de Ponte Firme, está localizado a 60 quilômetros 

do Distrito Sede. A atividade econômica predominante é a agropecuária. Não apresenta vias calçadas 

ou asfaltadas, não há equipamentos urbanos e a arborização é abundante. O comércio é incipiente, 

sendo predominantemente residencial. As edificações possuem apenas um pavimento, todas em estilo 

protomoderno ou contemporâneo.

GALENA

A vila de Galena (ex-Santana do Cricó) possui basicamente as mesmas características de Ponte 

Firme. As edificações são de pavimento único e usos institucional, religioso ou residencial unifamiliar. 

Há alguns exemplares remanescentes de edificações vernaculares com características da arquitetura ne-

ocolonial do centro histórico, apresentando técnicas construtivas rústicas, a maior parte em regular es-

tado de conservação. As demais são contemporâneas ou protomodernas e encontram-se em bom esta-

do. A maioria das edificações apresenta afastamento frontal. Não há tendência de adensamento na re-

gião, tendo em vista que o povoado possui poucos moradores.

A principal via do entorno é a Rua Capitão João Rodrigues Braga, que se apresenta asfaltada, 

em bom estado de conservação. Possui largura de aproximadamente 8 metros, mão dupla e pequeno 

fluxo de veículos.

O povoado de Andrequicé, pertencente ao Distrito de Galena, está localizado a 42 quilômetros 

do Distrito Sede. A Capela de Nossa Senhora da Abadia, o salão dos romeiros, a casa de apoio aos ro-

meiros e seu cemitério são as estruturas arquitetônicas e urbanísticas mais antigas da região e repre-

sentam grande relevância religiosa para o município. As poucas edificações do povoado são predomi-

nantemente de estilo colonial, com técnicas construtivas rústicas, como pau-a-pique e taipa de pilão. 

Algumas residências ficam vazias o ano todo e somente são utilizadas pelos seus proprietários na época 

da festa de Nossa Senhora da Abadia. 

Possui topografia de declividade acentuada, vias não arborizadas, sem calçamento ou asfalto e 

poucos equipamentos urbanos. Há infraestrutura básica,  como energia elétrica e abastecimento de 

água. Não há rede de esgoto, sendo cada morador responsável por sua fossa séptica. Também não há 

torre de telefone móvel, embora na época da festa de Nossa Senhora da Abadia seja instalada uma 

torre para atender aos romeiros. Há rede de telefonia fixa particular e pública, com dois telefones pú-

blicos próximo à Igreja Nossa Senhora da Abadia. A Praça Nossa Senhora da Abadia apresenta uma 

quadra poliesportiva, coreto e diversos bancos de cimento. Este espaço apresenta arborização expressi-
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va, com grande número de árvores de médio a grande porte, localizadas predominantemente no ali-

nhamento da Rua Capitão João Rodrigues Braga. A praça caracteriza-se por topografia plana, com piso 

revestido por vegetação rasteira e terra batida.

Como em Porto Firme, a coleta de lixo deveria ser feita de 15 em 15 dias, mas como nem sem-

pre isso acontece, os moradores lançam o lixo nos fundos dos lotes e até queimam os mesmos. Também 

não há limpeza urbana, cada morador faz a sua capina, e o mato recolhido é queimado. A principal 

atividade econômica é a agropecuária, além de culturas agrícolas de milho, feijão, frutas, soja e reflo-

restamento de eucalipto.

SANTIAGO DE MINAS

O distrito de Santiago de Minas configura-se como o menor de Presidente Olegário, formado 

com parte da área desmembrada, ao sul do distrito Sede, criado através da Lei 1546 de 27 de março de 

1995. Apesar da menor área territorial do município, Santiago é uma região rica no setor agropecuá-

rio, onde se destacam em sua paisagem rural as fazendas de plantio de café para exportação.

ENCONTRÃO DAS FOLIAS

O Encontrão, ou apresentação final das Folias do ano 2010/2011, foi realizado no Rotary Club, 

localizado no cruzamento das ruas Governador Israel Pinheiro e Alvarino Ferreira, no bairro do Aero-

porto, mesma região onde a Folia Vicentina - a única que acontece só na cidade - faz o giro. O Encon-

trão tem sido realizado nesse local há alguns anos.

O Rotary Club é uma edificação de estilo contemporâneo, destinada à realização de eventos e 

reuniões, constituída por um grande salão, com pequeno palco ao fundo, cozinha, bar, sanitários mas-

culino e feminino e duas pequenas salas destinadas à secretaria. O palco, em nível acima do piso do sa-

lão, encontra-se na parede do fundo do cômodo, oposta à porta de entrada principal, e pode ser aces-

sado por quatro degraus localizados à sua direita150.

A edificação em questão está implantada em terreno plano, dotada de afastamentos frontal e 

laterais, possuindo apenas um pavimento e volumetria retangular - com um bloco de acréscimo à late-

ral direita, feito para abrigar as secretarias, o bar e os sanitários. O afastamento lateral direito151 é es-

treito, enquanto o afastamento lateral esquerdo constitui-se de grande área, utilizada como estaciona-

mento. A fachada posterior é colada na divisa. Todo o fechamento do terreno é em muro de alvenaria; 

a parte frontal do mesmo é pintada de bege e com o topo coberto por telhas cerâmicas e com dois 

vãos, um de cada lado do portão de acesso, vedados por grades metálicas pintadas de bege.

O acesso principal, a partir da rua Alvarino Ferreira, é indireto, feito através de entrada confor-

mada por uma espécie de antecâmara situada no afastamento frontal, e todo protegido por cobertura. 

O portão de acesso de pedestres é de duas folhas de abrir em grade metálica, pintado de bege. Já o 

acesso de veículos, situado no afastamento à lateral esquerda, está no nível da rua, e sua transposição 

é feita através de uma pequena rampa que vence o desnível do piso externo e um portão metálico, de 

uma folha cega canelada de correr, pintado de bege. Por estar um nível acima da rua, a edificação 

pode ser acessada por três degraus, que dão acesso à antecâmara, e uma rampa, fazendo a ligação da 

150 Tomou-se como referência o observador de frente para o palco.
151 Tomou-se como referência a edificação.
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mesma ao interior da edificação. Há outro acesso à edificação, localizado na fachada lateral esquerda, 

a partir do estacionamento.

O sistema construtivo da edificação consiste em estrutura de concreto, com pilares de seção 

quadrada que ficam ressaltados na alvenaria, composta de tijolos cerâmicos furados. Todo o revesti-

mento da edificação é feito em argamassa com acabamento em pintura de tinta látex na cor bege. As 

fachadas não possuem ornamentos, apenas a fachada frontal tem o símbolo do Rottary pintado em 

sua empena.

A fachada frontal tem um vão de janela e um de porta. A fachada lateral esquerda tem três 

vãos de janela e um de porta, pertencentes ao salão principal. A fachada lateral direita tem três vãos 

de janela, as secretarias, além de um vão de janela corrido que se emenda a um vão de porta para ilu-

minação da área do bar, interno à edificação. A fachada posterior possui apenas um vão de janela, 

para iluminação da cozinha.

A maioria das janelas é de quatro folhas de veneziana metálica - duas fixas laterais e duas de 

correr, centrais, pintadas de bege. As janelas dos banheiros são do tipo basculante, com esquadrias em 

ferro fundido pintadas de azul escuro e vedação em vidro canelado incolor. A janela da cozinha tam-

bém é dos mesmos materiais, mas possui quatro folhas - duas fixas laterais e duas de correr centrais e 

bandeira fixa superior. Todas são protegidas por grades metálicas com detalhes decorativos em forma-

to de flores. A janela corrida do bar é vedada apenas por grade metálica composta por barras. Os por-

tões de acesso às fachadas frontal e lateral esquerda, além do portão que dá acesso à área do bar atra-

vés do salão, são em veneziana metálica pintados de bege. O da fachada frontal possui quatro folhas - 

duas fixas laterais e duas de abrir centrais, além de bandeira superior fixa, diferente do portão interno, 

que é de duas folhas de abrir. O da fachada lateral esquerda possui apenas uma folha e é de correr, 

sendo o único em folha cega canelada. A porta do bar, que se emenda à janela corrida, é de uma folha 

de abrir, pintada de azul escuro, tendo a parte inferior em chapa e a parte superior em grade, ambas 

metálicas. As demais portas são internas, de uma folha de abrir, em madeira pintada de azul escuro.

Os pisos do salão e da área do bar são em granitina, o do palco em cerâmica na cor bege, da 

cozinha em cerâmica na cor cinza e dos sanitários em cerâmicas nas cores cinza e marrom, imitando 

madeira. Os afastamentos frontal e lateral direito têm piso revestido por cimentado rústico, com al-

guns trechos configurados por jardins gramados salpicados por espécies vegetais. A rampa e degraus 

do acesso principal são revestidos por cerâmica decorada em tons de bege. O estacionamento, que 

acompanha o terreno natural, é revestido por brita e gramíneas.

O salão tem forro de pvc branco, o bloco de acréscimo em laje inclinada e parte da cozinha não 

possui forro, apresentando o telhado aparente. A iluminação é feita por calhas com lâmpadas fluores-

centes. O telhado é dotado de duas águas no bloco principal, uma água no bloco do acréscimo e uma 

água na cozinha. Tanto a cozinha quanto a cobertura da entrada possuem engradamento em madeira, 

o salão possui engradamento metálico e o bloco do acréscimo tem as telhas apoiadas na laje. A cu-

meeira é perpendicular à fachada frontal, as telhas são cerâmicas do tipo capa e canal, e os beirais são 

simples, sem fechamento e sem calha para escoamento das águas pluviais.
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Nos fundos do estacionamento, colada na divisa posterior, há uma edificação ainda em constru-

ção para ampliação da sede do Rottary. Esta encontra-se em tijolos aparentes, sem cobertura nem fe-

chamento dos vãos.

No Encontrão, a Sede do Rotary Club é toda preparada para a apresentação das folias e sua 

transmissão ao vivo na Rádio Vitoriosa, do município de Lagoa Formosa. As folias apresentam-se no 

palco; cadeiras são espalhadas pelo salão a fim de comportar os espectadores. Na cozinha, são feitas e 

servidas refeições para todos os participantes do evento. Toda a aparelhagem de som da rádio é insta-

lada do lado direito do palco, e do lado direito da porta principal são colocadas mesas, onde ficam as 

pessoas que recebem as doações destinadas à Sociedade São Vicente de Paula - SSVP - do município. As 

doações, que consistem tanto em dinheiro quanto em comida, são depositadas no canto do salão junto 

à mesa. Ao lado da porta que dá acesso ao bar e aos banheiros é colocada uma bilheteria para venda 

de tickets de refeições e de bebidas, que são servidas no bar.
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8 – O ENCONTRÃO

No Brasil, as transmissões de rádio tiveram início na década de 1920 e rapidamente se consoli-

daram como o meio de comunicação mais importante do país152. O rádio foi usado como veículo de 

ideias políticas e sociais, entretenimento, com transmissões esportivas e das famosas rádionovelas, en-

tre outros programas. Ao longo dos séculos XX e XXI, e mesmo após a popularização da televisão e da 

internet, o rádio não perdeu seu papel, principalmente no interior do país, onde várias emissoras locais 

noticiam sobre o dia-a-dia da comunidade, criando um sentimento de pertencimento dentre os expec-

tadores.

É também por esse meio de comunicação que observamos a transmissão das apresentações das 

Folias de Reis de Presidente Olegário e região, no evento conhecido como “Encontrão das Folias”, na 

Rádio Vitoriosa, do município de Lagoa Formosa. A rádio foi criada com o nome de “Princesa” por An-

tônio Vieira Caixeta e Dagma Caixeta Pial, no ano de 1977, tendo sido vendida para o grupo Unitri de 

Uberlândia, tornando-se Rádio Vitoriosa em 2010.

No ano de 1986, a rádio começou a transmitir o Encontrão das Folias de Reis de Presidente Ole-

gário, ao vivo nos municípios de: Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Lagamar, Presidente Olegário, 

entre outros. A ideia de se promover um Encontrão de Folias de Reis surgiu com Patrício Filho, da Rá-

dio Clube, de Patos de Minas, na década de 1940, e foi trazida a Presidente Olegário pelo locutor da 

Rádio Vitoriosa, Sr. Joel Gomes.

O objetivo principal do encontro dos grupos é arrecadar fundos para a Sociedade São Vicente 

de Paulo153 - SSVP - do município. O sr. Joel, devoto do santo que dá nome à entidade, fez uma pro-

messa em favor da saúde de seu filho e foi atendido. Assim, ele convidou os grupos de Folia do municí-

pio para promoverem giros especiais e novenas, a fim de arrecadar as “esmolas” e doações que são en-

tregues ao dispensário da SSVP no Encontrão.

Criada em 2 de novembro de 1925, a Sociedade São Vicente de Paulo de Presidente Olegário se 

ocupa de diversas obras sociais. Os confrades e consorcias vicentinos154 atendem a idosos, crianças, e fa-

mílias carentes. Segundo o Sr. Guilherme Alves, presidente do conselho da organização no município, o 

dinheiro vindo das Folias de Reis mantém um asilo para 49 internos, e distribui semanalmente cerca de 

50 cestas básicas à população carente. A verba do evento está em cerca de trinta mil reais e cresce a 

cada ano, representando entre 20% e 30% do orçamento total da organização beneficente.

O Encontrão dura um fim de semana e não possui data fixa, mas acontece geralmente antes da 

quaresma e antes do início da temporada de jogos de futebol. Isso porque eles também são transmiti-

dos pela rádio, e quando as datas conflituam, é necessário pausar a transmissão das apresentações dos 

grupos durante as partidas, o que desagrada aos foliões e ouvintes, além de atrapalhar a logística.

No Encontrão participam vários grupos do município, sendo que cada um tem uma hora para 

se apresentar. Desse tempo, vinte minutos são destinados aos cânticos da Folia, geralmente partes do 

nascimento ou da anunciação; vinte minutos são para apresentação livre, que envolve desde duplas 

sertanejas até versos repentistas; e ainda vinte minutos para propagandas e anúncios. A festa, neste 

152 A primeira transmissão de rádio do Brasil foi feita em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações de Independência do país, através da  
“Rádio Sociedade do Rio de Janeiro”.

153 Sociedade leiga criada na França, no século XIX, com o objetivo de desenvolver trabalhos sociais entre as camadas mais carentes da população.
154 Como são chamados os membros da sociedade.
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ano, contou com a participação de vinte e dois grupos de Folias de Reis, e movimentou no local cerca 

de três mil pessoas, segundo o Sr. Henrique Godinho, capitão e coorganizador. Durante o dia são servi-

dos almoço e jantar, que os foliões e suas famílias podem desfrutar gratuitamente, sendo cobrada uma 

pequena taxa do restante da comunidade, caso queiram participar das refeições. Estas são feitas por 

voluntárias vicentinas, com alimentos doados pela própria população.

A presença de figuras públicas - deputados, vereadores, prefeito - é constante durante as apre-

sentações. Segundo o locutor da rádio, o evento está livre de disputas políticas e as aparições têm por 

motivação o prestígio do evento e a devoção. Entretanto, é preciso lembrar que, na ocasião, os políti-

cos têm a oportunidade de falar nos intervalos e fazer pequenos discursos.

Ainda segundo o Sr. Joel, a rádio não tem lucros excessivos com a festa, sendo os anúncios ven-

didos pelo montante suficiente para cobrir os gastos e enviar ofertas ao dispensário da SSVP. As propa-

gandas são compostas basicamente por comerciantes locais,  que veem de forma vantajosa ter seu 

nome associado ao movimento de Folias de Reis, muito forte na região. Alguns desses empresários 

anunciam apenas nessa data, não obstante os preços dos anúncios e a audiência da rádio não variarem 

entre as apresentações de Folia e as partidas de futebol.155

Dentro da festa, há uma união de duas devoções - aos Santos Reis, por intermédio dos grupos 

de Folia; e a São Vicente de Paula, por meio das pessoas envolvidas com a sociedade - que se unem com 

o objetivo de otimizar as obras sociais locais.

De acordo com as entrevistas feitas, percebemos o comprometimento da maioria dos Foliões 

em relação ao Encontrão, e até um clima de competição saudável entre os grupos, que prezam em co-

locar as melhores roupas e preparar os melhores cantos para o evento. O Encontrão conta com grupos 

pequenos, recém-formados, e outros de tradição secular, fortemente arraigados na comunidade local. 

Algumas Folias locais, no entanto, preferem não participar do evento, seja devido à dificuldade de lo-

comoção ou também devido a críticas ao princípio do Encontrão156.

155 Segundo nos contou o locutor da rádio, Sr. Joel Gomes, em entrevista concedida à Estilo Nacional, no dia 05/02/2011.
156 Alguns foliões menos favorecidos economicamente disseram ser contra a doação de esmolas para a SSVP, uma vez que notam que suas comu-

nidades de origem têm mais necessidade dessa doação.
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9 – GESTÃO

9.1 – A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

O instrumento de salvaguarda do patrimônio imaterial elaborado pela Unesco em 2003, como 

desdobramento da “Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural” em 1972, 

sustenta-se nos direitos econômicos, sociais e culturais e é um dos meios de implementação das di-

mensões civis, isto é, daquelas voltadas para a construção de um modo de habitar e participar da vida 

citadina, cidadã. O patrimônio cultural imaterial, considerado como principal gerador da diversidade 

cultural e do desenvolvimento sustentável, pede políticas comprometidas com a manutenção da dinâ-

mica, da abertura à criatividade e à invenção de práticas que, por sua vez, estimulam as capacidades 

técnicas. Assim, as redes de contatos e solidariedades vão se tornando cada vez mais densas, pois a in-

terdependência entre os meios imateriais e materiais expande as potencialidades dos indivíduos e de 

suas ações em conjunto.

As ações em prol do patrimônio, em condições ideais, visariam à facilidade da articulação entre 

os conteúdos espirituais singulares de cada grupo e sua contribuição para a totalidade com a qual ela 

se conecta. Em termos mais precisos, as ações desse tipo favorecem a canalização das produções imate-

riais e da rede material que ela sustenta para contextos de distribuição expandida. A consolidação das 

relações de troca entre os grupos mantém abertos os canais públicos de comunicação e, desse modo, os 

mecanismos de negociação são reforçados. Maneiras tradicionais de resolução de conflitos são assim 

estimuladas pelo suporte de estruturas midiáticas, jurídicas e financeiras, que aumentam o campo de 

efeito das ações públicas. A salvaguarda parte do reconhecimento de que:

“as comunidades, em especial, as comunidades autóctones, os grupos e, se for o 
caso, os indivíduos, desempenham um papel importante na produção, salvaguarda, 
manutenção e recriação do patrimônio cultural imaterial, contribuindo, desse 
modo, para o enriquecimento da diversidade cultural e da criatividade humana."157

A Constituição Federal de 1988 consolida o processo de reconhecimento do patrimônio cultural 

brasileiro como bem jurídico alvo de expressa tutela do Estado em todos os seus níveis. Como bem de 

natureza imaterial, caracteriza-se como o universo de "bens que tomados individualmente ou em con-

junto, [são] portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formado-

res da sociedade brasileira"158. “O reconhecimento do valor das "formas de expressão" e dos "modos 

de criar, fazer e viver" que se revelem portadores de especiais referências e, portanto, dignos de parti-

cular tutela pelo Estado”159  foi um marco na concepção do que seja patrimônio e do desdobramento 

das políticas que visam à sua salvaguarda. Constituindo manifestações eminentemente intangíveis, do-

tadas de caráter processual e caracterizadas pela sensível fluidez, pluralidade de conformações e extre-

ma oscilação temporal e espacial, carregam traços múltiplos da cultura brasileira, não podendo perma-

necer à margem de uma proteção jurídica de longa duração.

A preocupação com a deficiência dos instrumentos disponíveis para essa nova demanda política 

resultou na realização do Seminário "Patrimônio Imaterial: Estratégias e Formas de Proteção", que cul-

157 Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Paris, 17 de Outubro de 2003.
158 Artigo 216 da Constituição Federal Brasileira.
159 Ibidem.
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minou na edição da Carta de Fortaleza (1997), documento nacional mais recente e essencial quando se 

trata da modificação da forma como o órgãos legislativos e administrativos olham para a matéria.

A articulação dos instrumentos oficiais destinados à salvaguarda e valorização desse patrimônio 

intangível culminou com o Decreto nº 3.551/2000, instituidor do "Registro de Bens Culturais de Nature-

za Imaterial" e do "Programa Nacional do Patrimônio Imaterial", responsável pela "implementação de 

política específica de inventário, referenciamento e valorização desse patrimônio" (arts. 1º e 8º), den-

tro do que desempenha papel capital o Inventário Nacional de Referências Culturais - o INRC, outro pi-

lar para a missão estatal de proteger o patrimônio cultural.

É com base nesse desdobramento que se pode justificar a prevalência das técnicas de inventário 

e de registro como mecanismos legais para produzir conhecimento e permitir o reconhecimento das 

manifestações culturais pelas instâncias do Poder Público, viabilizando futuras ações que se destinem à 

preservação e ao estímulo das práticas identificadas.

As festas são bens culturais por excelência, visto sua qualidade de eventos totais, isto é, de 

acontecimentos que põem em jogo várias artes que transcorrem sob os auspícios de um mito e que têm 

seu encaminhamento regulado através de ritos que reforçam suas qualidades dramáticas. Nessa medi-

da, elas veiculam estilos de vida e fazem girar tanto a economia no sentido estrito quanto a economia 

do sagrado. Nesse último caso, como oferta de valores que fortalecem o grupo e cujo excedente é dis-

tribuído na forma de espetáculo e no preenchimento do tempo livre de maneira significativa. As festas 

são o patrimônio em ação, na medida em que vivificam os lugares, promovendo usos distintos daque-

les modos corriqueiros de habitar. Quando se instala uma festa, toda a paisagem é transformada e 

uma cena põe em movimento os elementos materiais do cotidiano, dando-lhes um sentido outro, fa-

zendo com que escape à vida ordinária e lançando-os às populações, que das festas se servem num mo-

mento de grande força inventiva e expressiva.

9.2 – IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

Como todo o documento demonstrou até aqui, a vitalidade e exuberância da Folia de Reis de 

Presidente Olegário são notáveis e a prática não parece sofrer qualquer tipo de risco iminente de para-

lização ou interrupção. A dinâmica da prática sustenta inclusive o surgimento com certa constância de 

novas Folias, enquanto outras são extintas. Inclusive, é possível que uma Folia fique algum tempo desa-

tivada até ser levantada novamente.

Contudo, a longo prazo, certos riscos pairam sobre essa manifestação. O mais  importante deles 

é o êxodo rural, causado não só pela atração das cidades e de suas oportunidades, como também, e 

principalmente, pela incapacidade dos pequenos produtores concorrerem com os grandes empreendi-

mentos agroindustriais de produção de grãos. O esvaziamento do campo é um dado fundamental para 

essa manifestação que se vale de visitas aos domicílios rurais. Com a diminuição da população rural, os 

giros vão se encurtando e as distâncias percorridas aumentando, de modo que o esforço geral também 

fica maior.

O problema da questão do êxodo rural tem a ver com o acesso e se traduz na qualidade extre-

mamente precária das estradas que cortam esse município de proporções gigantescas, em que algumas 

comunidades ficam a quase 90 km da sede. São trajetos que levam muito tempo para serem percorri-
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dos e, em caso de chuvas, como aconteceu conosco, as estradas ficam completamente intransitáveis e 

as comunidades ficam ilhadas. Isso afeta profundamente o giro e impede que as pessoas se desloquem 

em busca das Folias e para participar de suas festas.

A mudança para a cidade, contudo, não implica necessariamente o fim da Folia no contexto de 

Presidente Olegário, cuja urbanização ainda mantém muitos laços com o campo. Mas se pensarmos 

que uma parcela importante se muda para outros centros mais distantes, o retorno para a Folia fica 

cada vez mais difícil. Ao mesmo tempo, corre-se o risco de faltar foliões, na medida em que os ideais 

da Folia não conquistam de imediato os jovens com hábitos citadinos. Os foliões mais antigos recla-

mam que é muito difícil a Folia concorrer com os atrativos do mundo moderno. As tecnologias e as for-

mas variadas de entretenimento desviam os jovens da Folia, assim como a ideologia religiosa da Folia 

não atrai os mais novos, cuja mentalidade é cada vez mais secularizada. O que se percebe é que a mu-

dança na estrutura da população reflete-se necessariamente na prática foliã, e a urbanização confron-

ta a Folia com outras instâncias, como no caso do Encontrão e das relações com a Sociedade São Vicen-

te de Paulo, assim como na forma de captação de recursos e sua destinação.

O Encontrão gera várias questões no âmbito da prática foliã. Além de fazer encontrar grupos 

que geralmente não se veem, põe em cena outros atores que não eram do universo da Folia de reis. As 

Folias se ressentem de terem que recolher donativos para uma entidade, enquanto eles mesmos prove-

em de lugares pobres. Assim, alguns grupos não participam do Encontrão porque preferem ajudar di-

retamente seus vizinhos. Outra demanda é de transporte para que os foliões participem desse evento.

9.3 – ESTRATÉGIAS PARA SALVAGUARDA

É como fenômeno global, isto é, como evento que une e expressa de modo mais completo o 

sentido do pertencimento em Presidente Olegário, que as Folias de Reis precisam ser encaradas como 

instrumento fundamental da expressão sócio-cultural local. Como lugar em que a comunidade comuni-

ca seus dons e aproveita o fruto de sua ação conjunta, as Folias prestam grande serviço para a coesão 

do tecido social e na oferta de espaços públicos de convivência em localidades carentes de espaços de 

socialização.

Assim, o reconhecimento da Folia de Reis como patrimônio cultural abre a possibilidade de 

uma relação mais programática, no sentido da instituição de um plano de ação entre o poder público e 

os agentes das Folias de reis. De forma que valorizar as Folias pressupõe a valorização das populações a 

ela ligadas e de benfeitorias que favoreceriam tanto a prática festiva quanto a qualidade de vida nas 

localidades afastadas da sede.

Como Patrimônio, as Folias de Presidente Olegário configuram-se como um panorama privilegi-

ado, que divulga a cidade e a sua singularidade. Portanto, a celebração seria um elemento de comuni-

cação com outros municípios que possuem manifestações semelhantes, bem como pode se tornar um 

atrativo a mais para receber visitantes em busca dessa experiência exuberante de religiosidade festiva.

9.4 – DIRETRIZES PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

As principais diretrizes que poderiam ser pensadas aqui como medidas acessórias do reconheci-

mento da Folia de Reis de Presidente Olegário têm a ver com com a facilitação de acesso às regiões ru-
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rais e a fixação do homem ao solo. Assim, essas medidas teriam um efeito conservador do caráter rural 

das Folias e fortaleceria as comunidades que são a base da rede de Folias.

A fixação do homem ao solo exigiria uma ampla aliança entre a prefeitura e os órgãos estadu-

ais para o financiamento e estímulo da agricultura familiar, a chegada dos serviços básicos de energia, 

inclusive do uso de energias de fontes renováveis e menos poluidoras, água e telefonia. Mas, sobretu-

do, de acesso pela melhoria das estradas do município, pois a maioria ainda não está calçada, e do for-

necimento mais efetivo de transporte público e de atendimento de urgência.

Essas medidas implicam a proteção de certas áreas do avanço da monocultura e o incentivo de 

uma produção mais diversificada em pequenas propriedades e destinação de áreas para conservação 

ambiental, bem como o favorecimento de técnicas mais sustentáveis por parte dos pequenos produto-

res que, para tanto, um programa educativo específico deveria ser introduzido.

Em relação às Folias propriamente ditas, cabe ao poder público estimular a apoiar as iniciativas 

de associação dos foliões, bem como suas apresentações, transformando o Encontrão num Festival que 

os foliões possam usar como fórum de suas discussões e apresentações, bem como receber outras mani-

festações culturais que acontecem por toda a região.

Outra medida seria criar e conservar um acervo documental acerca das Folias como processo de 

valorização da prática e da memória local. Esse acervo seria um espaço público de pesquisa, exposição 

e de encontro para os foliões e a comunidade em geral, um marco arquitetônico que reverenciaria esta 

polaridade múltipla das Folias como modo singular do viver-junto em Presidente Olegário.

9.5 – CRONOGRAMA DE AÇÕES

O cronograma abaixo funciona como indicativo das medidas que poderiam ser implementadas, 

com a disposição do poder público e a anuência dos foliões. Ele propõe uma série de compromissos 

que vão se agregando de forma que culmine na inauguração de um centro de memória na época do 

giro da Folia, ou na ocorrência do Encontrão.

1º sem. 
2012

2º sem. 
2012

1º sem. 
2013

2º sem. 
2013

1º sem. 
2014

2º sem. 
2014

1º sem. 
2015

2º sem. 
2015

Reuniões  com  capitães  de  Folia  e   Prefeitura 
para  estabelecer  necessidades  locais  e medidas 
possíveis

Organização de foliões em Associação

Parceria com a Prefeitura para transformar o En-
contrão num evento demonstrativo

Promover um programa de divulgação nas esco-
las e na mídia, de forma a convidar visitantes

Campanha pela doação de documentos em pos-
se da população para a criação do acervo num 
Memorial da Folia

Recolha dos depoimentos das principais figuras 
da Folia
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1º sem. 
2012

2º sem. 
2012

1º sem. 
2013

2º sem. 
2013

1º sem. 
2014

2º sem. 
2014

1º sem. 
2015

2º sem. 
2015

Fazer um acervo de camisas e toalhas

Registrar todas as bandeiras

Organização e catalogação do material

Organização  de  uma  exposição  permanente, 
bem  como  da  conservação  e  restauração  dos 
bens doados

Lançamento do memorial junto com a festa da 
Folia de reis

LEGENDA:

Atividade planejada

Ações referentes à formação de uma associação dos foliões

Ações referentes ao estímulo da participação popular, sobretudo dos jovens

Ações para idealização e montagem de um centro de memória
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10 – DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Foto 01: Folia de Reis. A “Saída”: o anfitrião Wanderley demonstra a satisfação em realizar o rito de saída da Folia do Tiririca e To-
mazinho em sua residência. Em geral, a saída é realizada no local onde ocorreu a festa de arremate no ano anterior, e os devotos 

costumam oferecer seus lares para agradecer as graças realizadas. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduar-
do Costa (Agência Uai).

Foto 02: Folia de Reis. A “Saída”: O capitão da Tiririca e Tomazinho, Sr. Olímpio Pimpim, acompanhado de dois foliões, conversa 
com os presentes antes do início da festa. Os foliões são em sua maioria homens e apresentam-se de modo elegante para a celebra-

ção. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 03: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. O capitão Olímpio Pimpim acompanha a afinação dos instrumentos, 
antes do início da festa. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 04: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Folião carrega os instrumentos de percussão, conhecidos como 
“caixa”, e presentes em todos os grupos de Folia da cidade. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Cos-

ta (Agência Uai).
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Foto 05: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Tião Alvarinho, voluntário que ajuda no preparo da comida de 3 
grupos que passam pela região, alimenta a legião de foliões como uma forma de promessa. 25 de Dezembro de 2010. Presidente 

Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 06: Folia de Reis. A “Saída”. Folia de Tiririca e Tomazinho. Preparo do almoço servido durante a saída e antes do giro. A fartu-
ra de alimentos durante toda a celebração é um sinal de devoção aos Santos Reis, e também uma face da tradicional hospitalidade 
mineira. Fogões a lenha e a gás se revezam nesse banquete. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Cos-

ta (Agência Uai).
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Foto 07: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. A tradicional carne de lata - conservada em banha animal e aque-
cida em fornos de tijolos no chão - é preparada para o almoço e servida durante a saída. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Ole-

gário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 08: A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Sr. Olímpio Pimpim, capitão da folia, degusta uma cachaça antes do início da ce-
lebração. A bebida está presente na festividade e tradicionalmente é vista como um energético para o corpo e a voz. 25 de Dezem-

bro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 09: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Folião beija a bandeira colocada à frente do presépio. A base do 
altar em que a bandeira foi estendida era uma gruta de papel laminado que iluminava a cena do presépio. 25 de Dezembro de 

2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 10: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Hora da benção dos foliões, em que cada um beija a bandeira e 
passa por debaixo da mesma com seu instrumento musical. Esse rito acontece antes do almoço, sendo uma espécie de 

“purificação” antes do compartilhamento da mesa. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agên-
cia Uai).
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Foto 11: Folia de Reis. A “Saída”. Folia de Tiririca e Tomazinho. Anfitrião da festa de saída acende a vela para o presépio. 25 de 
Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 12: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Vela acesa em frente à bandeira, que contém as representações do 
Menino Jesus, Nossa Senhora, São José e os Santos Reis. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).
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Foto 13: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Na saída, os foliões cantam um conjunto de versos conhecido como 
“nascimento”, que remontam à história do nascimento de Jesus e à visita dos reis magos. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Ole-

gário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 14: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. O coro de seis vozes, junto aos instrumentos - viola, violão, sanfo-
na, pandeiro e caixa -, cantam a história do nascimento de Cristo e a devoção aos santos reis. 25 de Dezembro de 2010. Presidente 

Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 15: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Detalhe para a flor que enfeita os instrumentos, marcando a ex-
cepcionalidade do evento. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 16: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Foliões se ajoelham em frente à bandeira dos santos reis, e o alfe-
res, como um mastro, passa a bandeira sobre todos, sendo observados pelos anfitriões da casa. 25 de Dezembro de 2010. 

Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 17: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Durante a saída, após os cânticos de “nascimento”, é hora do terço 
cantado, em que se reza o terço, são enumerados os cinco mistérios e cantadas músicas religiosas. 25 de Dezembro de 2010. Presi-

dente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 18: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. O terço cantado é conduzido pelos foliões mais antigos do grupo. 
25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 19: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. O anfitrião, Sr. Wanderley, também participa do terço cantado. 25 
de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 20: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. O terço é um conjunto de orações - ave-maria, pai-nosso e salve 
rainha - que os católicos fazem a fim de meditar sobre os principais mistérios da sua fé. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Ole-

gário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 21: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Os instrumentos do grupo: violão, viola, cavaquinho, sanfona, pan-
deiro e a caixa. Durante o terço e o almoço eles permanecem “pousados” no quarto do anfitrião. 25 de Dezembro de 2010. Presi-

dente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 22: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Almoço farto servido durante a saída, antes do início do giro: tutu 
de feijão, frango ensopado, carne de lata, macarrão, arroz e mandioca. O cardápio é formado pela comida tradicional nas mesas 

mineiras. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 23: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. Folião prepara o cigarro de palha, feito com fumo de rolo, muito 
popular no interior no estado de Minas Gerais para a “boca de pito”. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Edu-

ardo Costa (Agência Uai).

Foto 24: Folia de Reis. A “Saída”: Folia de Tiririca e Tomazinho. A bandeira da Folia, como um objeto-guia, é carregada pelo alfe-
res e tem a primazia para entrar e sair das casas. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai).
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Foto 25: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. Após o rito da saída, os foliões cantam na primeira casa do giro - residência 
de José Porrete e sua esposa Aparecida. Detalhe para as flores com fitas decorativas em cada instrumento, indicando o caráter ex-

traordinário da festividade. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 26: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. O violão preparado para os dias de Festa, com flor e fitas decorativas, e o 
chapéu são colocados de repouso no quarto do anfitrião, durante o lanche servido após os cânticos de chegada na casa. 25 de De-

zembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 27: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. Lanche oferecido durante a visita à primeira casa do giro, no dia da saída. O 
frango, frito ou ensopado, está muito presente nos quitutes ofertados durante a festividade. 25 de Dezembro de 2010. Presidente 

Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 28: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. O “Chapéu de Couro”, fermentado de cana composto com jurubeba, foi uma 
das bebidas alcoólicas oferecidas pelos devotos durante o giro. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo 

Costa (Agência Uai).
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Foto 29: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. O presépio, recriação da cena do nascimento do menino Jesus, é decorado 
com luzes coloridas e flores e forma uma espécie de altar quando se soma às imagens religiosas. Detalhe para a bandeira que ladeia 

o altar improvisado. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 30: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. Uma família devota recebe a Folia de Reis durante o giro. Quando o grupo vi-
sita uma casa com presépio, é costume rezar o terço e cantar todos os versos designados como “nascimento”. 25 de Dezembro de 

2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 31: Folia de Reis. Folia de Tiririca e Tomazinho. Diversas bebidas alcoólicas são oferecidas aos foliões durante o giro, mas a 
cachaça é a mais tradicional. 25 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 32: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. A Folia se apresenta durante o giro cantando versos que louvam a Sagrada Família, 
os Santos Reis e agradecem a hospitalidade dos anfitriões. A bandeira vem sempre à frente, carregada pelo alferes. 

26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 33: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. As bandeiras com as promessas afixadas são feitas por artesões locais, e os grupos 
costumam conservá-la durante décadas como uma relíquia. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 34: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Foliões tocam e cantam durante o giro. Observam-se a sanfona e os violões na foto, 
presentes em todos os grupos de Presidente Olegário. Esse grupo, no entanto, apresenta um ritmo diferente da folia que acompa-

nhamos no dia anterior. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 35: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Jovem folião participa do coro da Folia, que tradicionalmente é formado por seis vo-
zes. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 36: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Pequeno recado aos anfitriões e doadores da Folia, carregado pelo gerente do grupo, 
em agradecimento às esmolas e lanches recebidos. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agên-

cia Uai).
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Foto 37: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Os Foliões cantam e tocam por ocasião do giro da Folia e, no caso desse grupo, são 
identificados pelo uso da camisa azul clara e pela toalha branca. Os integrantes do Capim Branco são formados, em sua maioria, 

por pessoas da mesma família. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 38: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Duas gerações, mãe e filhos, recebem em casa a Folia e acompanham as celebrações 
regadas a cantos e rezas. Os anfitriões nos falaram sobre a importância dos Santos Reis, tidos aqui como milagrosos. 26 de Dezem-

bro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 39: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Detalhe para o motivo decorativo na toalha do folião. Nele, é recriada a cena da visi-
tação dos Reis Magos ao Menino Jesus. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 40: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Foliões descansam depois do rito da chegada. Observa-se a heterogeneidade do gru-
po, com a presença de jovens, adultos e idosos. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai).
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Foto 41: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Jovem folião revela em entrevista o desejo de se tornar capitão da Folia. 26 de De-
zembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 42: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Sr. Henrique Godinho, capitão da Folia, comanda os cantos entoados durante o giro e 
que são respondidos por um coro de seis vozes. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai).
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Foto 43: Folia de Reis. Giro. Folia de Capim Branco. Detalhe para as caixas, instrumento percussivo utilizado por todos os grupos 
durante a celebração. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 44: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Na foto, a viola, instrumento de seis cordas duplas, muito comum na área rural do 
país. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 45: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. No detalhe, promessas feitas aos Santos Reis e que são identificadas nas fitas e em 
fotos, colocadas na bandeira até o cumprimento das mesmas. Os fiéis afirmam que as graças são atendidas. 26 de Dezembro de 

2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 46: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Fotos afixadas na bandeira por ocasião de promessas feitas por foliões e acompa-
nhantes. Nem todos os grupos, porém, são a favor da colocação destes ex-votos na bandeira. 26 de Dezembro de 2010. Presidente 

Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 47: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Preparo dos doces na Fazenda Capim Branco, onde ocorre a tradicional Festa de Ar-
remate do grupo, na ocasião do fechamento do ciclo natalino. Na fazenda há toda uma estrutura para preparar a festa e receber os 
visitantes. Observa-se a produção de doce de leite em enormes tachos de cobre, aquecidos nos fogões a lenha. 26 de Dezembro de 

2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 48: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Um verdadeiro exército de voluntários atua na preparação dos doces, uma semana 
antes do evento. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 49: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Detalhe para os fogões rústicos de lenha que, na Fazenda Capim Branco, são no nú-
mero de 6 e trabalham em produção contínua. Cada tacho recebe 150 litros de leite a cada saída, sendo consumidos, ao todo, cer-
ca 1500 litros por dia para a preparação dos doces. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agên-

cia Uai).

Foto 50: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. O doce pronto é despejado em baldes de 20 litros, que se somam em enormes quan-
tidades na despensa da Fazenda Capim Branco. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai).
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Foto 51: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Para a preparação dos doces são utilizados vários equipamentos específicos, dentre 
os quais, uma espátula com sacos de nylon amarrados em sua ponta, que evitam que o doce grude no tacho. 26 de Dezembro de 

2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 52: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Na Fazenda Capim Branco, foi montado um presépio especialmente para a Festa do 
Arremate do grupo. Artefato tradicional das comemorações natalinas desde a Idade Média, o presépio recria a cena do nascimento 

de Cristo, e suas versões mais populares contêm, além da Sagrada Família e dos Reis Magos, uma série de personagens do cotidiano. 
26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 53: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Grupo de foliões se desloca para a próxima casa do percurso. Segundo os foliões, o 
giro é feito sempre à direita, pois é uma maneira de seguir a mítica estrela de Belém, e não pode cruzar, pois a cruz traz a ideia de 

morte e a folia festeja o nascimento. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 54: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. O alferes segue com a bandeira na frente dos foliões e segue sempre a pé. 26 de De-
zembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 55: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. A anfitriã recebe a bandeira do grupo e, em posse da mesma, passa em todos os cô-
modos da casa, abençoando-os. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 56: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Caderneta onde o gerente da Folia anota as doações feitas pelos anfitriões. Nota-se 
que, no ano de 2009, o grupo arrecadou R$ 1.502,15 durante o giro. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Edu-

ardo Costa (Agência Uai).
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Foto 57: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. O grupo se apresenta para os anfitriões, atentos aos cânticos de benção. A bandeira 
está sempre à frente do grupo, carregada pelo alferes. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 58: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Folia se apresenta com trechos do nascimento e anunciação, para família de anfitri-
ões, durante o giro. Casal de anfitriões fala sobre a satisfação em receber os grupos de Folia em casa, e das graças e bençãos que 

acreditam ganhar com essa visita. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 59: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Jovem violeiro mostra sua habilidade no manejo do instrumento durante o intervalo 
dos cânticos da Folia. Nesses momentos de descontração, tocam-se forró e sertanejo, ilustrando a imbricação entre o profano e o 

religioso desta celebração. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário – MG. 
Foto: Agência UAI.

Foto 60: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Durante o terço, crianças, jovens e adultos acompanham as rezas da Folia. O terço 
geralmente é rezado na casa da saída e nas residências com presépio. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: 

Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 61: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Imagem do Menino Jesus passa de mão em mão, durante a apresentação dos mistéri-
os de Maria. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 62: Folia de Reis. Folia de Capim Branco. Folião se ajoelha perante a bandeira e o presépio, por ocasião da reza do terço, du-
rante o giro da Folia. 26 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 63: Folia de Reis. Folia Vicentina. No terceiro dia de acompanhamento das folias, visitamos os Vicentinos, que realizam o giro 
na zona urbana da cidade de Presidente Olegário. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai).

Foto 64: Folia de Reis. Folia Vicentina. Notam-se os foliões uniformizados, de camisa verde e toalha. Os foliões que participam do 
coro de vozes apresentam tons que vão do grave ao agudo, de acordo com a sua posição. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Ole-

gário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 65: Folia de Reis. Folia Vicentina. Um altar montado para receber a Folia Vicentina se revela um misto de referências diversas, 
em que a imagem de Nossa Senhora Aparecida encabeça uma série de santos e panfletos religiosos, juntando-se a fotos, velas e flo-

res de plástico. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 66: Folia de Reis. Folia Vicentina. O grupo se apresenta em casas simples da cidade e, em cada local pelo qual passa, recebe 
doações em dinheiro ou por meio de gêneros. As dádivas somadas são entregues ao festeiro para a produção da Festa do Arremate. 

27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 67: Folia de Reis. Giro. Vicentina. Camiseta utilizada como uniforme pelos integrantes da Folia Vicentina. Observa-se a faixa 
branca no pescoço, parte da toalha, também integrante do figurino. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Edu-

ardo Costa (Agência Uai).

Foto 68: Folia de Reis. Folia Vicentina. À direita, as anfitriãs - mãe e filha - observam a apresentação do grupo, precedido como os 
demais, pelo alferes com sua bandeira. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
168/213

Foto 69: Folia de Reis. Folia Vicentina. O grupo se apresenta à anfitriã e entrega o pequeno cartão em agradecimento à recepção e 
à esmola, que contém o seguinte texto: “Que Santos Reis e o Menino Jesus abençoe sempre esta família. Deus lhe pague pela cor-
tesia e pela bela esmola. Obrigado a Todos... Folia Vicentina”. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo 

Costa (Agência Uai).

Foto 70: Folia de Reis. Folia Vicentina. O grupo é associado à Sociedade São Vicente de Paula, tradicional instituição de caridade 
presente também em Presidente Olegário. Junto aos cartões que promovem a instituição, estão as bebidas servidas aos foliões. 27 
de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai). Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).
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Foto 71: Folia de Reis. Folia Vicentina. Mesmo nas casas simples nos deparamos com a generosidade: farofa de carne frita, prepara-
da como lanche aos integrantes da Folia, durante o giro. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 72: Folia de Reis. Folia Vicentina. Duas gerações de anfitriãs da Folia, mãe e filha, contam sua história e afirmam receber os 
grupos há mais de uma década. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 73: Folia de Reis. Folia Vicentina. O integrante do coro de vozes responde aos versos entoados pelo capitão. Os símbolos da re-
ligiosidade estão presentes em todos os cantos: como no quadro de Cristo ao fundo. 27 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, 

MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 74: Folia de Reis. Folia Vicentina. Os quadros em uma das casas visitadas trazem representados o Santo Antônio e São Vicente 
de Paulo, que apadrinha também a Folia Vicentina e é conhecido como um santo caridoso. 27 de Dezembro de 2010. Presidente 

Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 75: Folia de Reis. Folia de Campos. Nesse grupo, dois jovens foliões assumiram o papel de capitanear a Folia e nos falaram so-
bre a renovação da manifestação. Segundo eles, e ao contrário do que dizem os mais velhos, o movimento não diminui, mas cresce 

a cada ano. 28 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 76: Folia de Reis. Folia de Campos. O grupo foi formado há cerca de uma década para atender os moradores do Assentamento 
Santo Antônio. Nessa localidade, as casas são bem distantes entre si, e os foliões costumam realizar o giro a pé. As estradas de ter-
ra locais são intransitáveis nesta época do ano, de muita chuva. 28 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo 

Costa (Agência Uai).
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Foto 77: Folia de Reis. Folia de Campos. Antes de dar início ao giro, os foliões rezam a Ave Maria e o Pai Nosso. Os foliões são iden-
tificados pelo uniforme verde e amarelo. 28 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 78: Folia de Reis. Folia de Campos. Alferes responsável por levar a bandeira participa da reza. 28 de Dezembro de 2010. Presi-
dente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 79: Folia de Reis. Folia de Campos. A bandeira segue na frente dos foliões e abençoa um a um, quando passam por debaixo da 
mesma. 28 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 80: Folia de Reis. Folia de Campos. Foliões aproveitam o horário em que é servido o lanche, no intervalo dos cantos e rezas, 
para conversar, pitar e beber uma cachaça. 28 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 81: Folia de Reis. Folia de Campos. Altar com a Padroeira do país, Nossa Senhora Aparecida, e São Jorge, preparado para rece-
ber a Folia de Reis, por ocasião do giro. 28 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 82: Folia de Reis. Folia de Campos. Jovem recebe e acompanha a Folia, por ocasião do giro no Assentamento Santo Antônio. 28 
de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 83: Folia de Reis. Folia de Campos. O tradicional Pão de Queijo caseiro é servido como lanche durante o giro. 28 de Dezembro 
de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 84: Folia de Reis. Folia de Galena. Neste dia, o grupo iniciou seu giro no distrito de Galena na casa de Natalícia de Paula Luiz, 
que, por sinal de luto, pediu aos foliões que não cantassem e apenas rezassem o terço. Na ocasião, dois homens ajoelhados condu-
ziam a reza, enquanto os demais permaneciam sentados. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).
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Foto 85: Folia de Reis. Folia de Galena. Em meio à chuva, os foliões se locomovem. O grupo tem o giro mais longo, de 9 dias, den-
tre os quais 3 dias são percorridos pelas fazendas e os restantes na vila. Nesse período, vários preceitos são observados, sobretudo 

o de não cruzar o caminho. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 86: Folia de Reis. Folia de Galena. Durante o giro, os foliões tocam os seus instrumentos. Nota-se que o grupo é um dos poucos 
da cidade que não possui uniforme. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 87: Folia de Reis. Folia de Galena. A fim de não desrespeitar a tradição de “não se cruzar o caminho”, o alferes faz solitário o 
caminho mais longo até a próxima casa do giro. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência 

Uai).

Foto 88: Folia de Reis. Folia de Galena. Foliões cantam para anfitriã, por ocasião do giro. A bandeira está sempre à frente, carrega-
da pelo alferes. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 89: Folia de Reis. Folia de Galena. Lanches preparados e servidos no intervalo dos cantos e rezas, durante o giro. Na foto, o 
pastel frito. Segundo os foliões de Galena, a fartura da manifestação se deve ao milagre dos pães e dos peixes promovido pelo Je-

sus Cristo na Galileia. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário – MG. 
Foto: Agência UAI.

Foto 90: Folia de Reis. Folia de Galena. Lanches são preparados no fogão de lenha, como a farofa de carne. 29 de Dezembro de 
2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 91: Folia de Reis. Folia de Galena. Detalhe para o motivo decorativo da toalha, com a cena da visitação dos Reis ao Menino Je-
sus bordada no uniforme. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 92: Folia de Reis. Folia de Galena. Detalhe para o motivo decorativo da toalha, bordada com flores. Tradicionalmente, as mu-
lheres dos foliões produzem esses itens. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 93: Folia de Reis. Folia de Galena. Bolo esfria na varanda de uma casa visitada pela folia. 29 de Dezembro de 2010. Presidente 
Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 94: Folia de Reis. Folia de Galena. Criança acompanha apresentação dos foliões, durante o giro da Folia. 29 de Dezembro de 
2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 95: Folia de Reis. Folia de Galena. Anfitriã se ajoelha perante a bandeira, por ocasião dos cânticos da Folia, durante o giro. 29 
de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 96: Folia de Reis. Folia de Galena. Foliões tocam e cantam durante o giro. Na foto, a viola e o violão. Nota-se que, apesar da 
ausência do uniforme, a toalha identifica os foliões. 29 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agên-

cia Uai).
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Foto 97: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. No quarto dia de folia, no giro do grupo da Vargem Grande, os cânticos são entoa-
dos ao lado de um altar improvisado. Cada folia tem seu ritmo particular e notamos que esse grupo possui um ritmo mais lento. De-

zembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 98: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Inscrição contida na toalha dos Foliões de Vargem Grande: Viva os Três Reis, parte 
integrante do uniforme do grupo. Eles nos contaram que a toalha é como o manto que embrulhou Jesus recém-nascido. 30 de De-

zembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 99: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Antes de compartilhar a mesa do almoço, os foliões rezam o terço perante o altar 
improvisado. 30 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 100: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Almoço servido durante o giro da Folia de Vargem Grande, em uma das casas do 
percurso. Observa-se o Tutu de Feijão, arroz, macarrão e frango, em grande fartura sobre a mesa. 30 de Dezembro de 2010. Presi-

dente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 101: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Bandeira é colocada sobre o altar improvisado com a presença de Nossa Senhora 
Aparecida, um terço, uma vela e enfeites diversos. 30 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agên-

cia Uai).

Foto 102: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Momentos de expectativa: crianças aguardam a chegada da folia em sua casa. 30 
de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 103: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Foliões chegam à casa, precedidos pela bandeira - sempre carregada pelo alferes. 
Nota-se que a bandeira desse grupo não contém fotos e notas referentes a promessas. 30 de Dezembro de 2010. Presidente Olegá-

rio, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 104: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Várias gerações acompanham os cantos da folia, que chegam para abençoar os la-
res. A anfitriã se emociona ao ouvir o grupo. 30 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 105: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. O Capitão, Sr. Gervásio, toca a sanfona e canta os cânticos, sendo respondido 
pelo coro de vozes. 30 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 106: Folia de Reis. Folia de Vargem Grande. Um dos instrumentos recentemente incorporado e utilizado pela maioria dos gru-
pos de Presidente Olegário, o triângulo. 30 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 107: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Presépio montado com esmero para as celebrações da Festa 
do Arremate, que põe fim ao ciclo natalino das Folias de Reis. As luzes coloridas, o uso de toalhas brancas e bordadas, papel lami-

nado e diversos enfeites denotam o apuro dos devotos. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 
(Agência Uai).

Foto 108: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Detalhe para as figuras do presépio que recriam a cena do 
nascimento de Cristo e resplandecem sob uma gruta de papel laminado. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: 

Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 109: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Voluntárias falam sobre o papel das cozinheiras na folia e so-
bre o prazer e a tradição em preparar o almoço da festa. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 110: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. O Tutu de Feijão é preparado no grande tacho de cobre e será 
servido durante o almoço, depois da chegada e apresentação da folia. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: 

Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 111: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Os foliões chegam de variadas maneiras para a festa. Este se-
gue a cavalo, tradicional e eficiente meio de transporte na zona rural. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: 

Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 112: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Este folião improvisa e chega de trator no local da Festa. 
Hoje em dia, o transporte e deslocamento dos membros dos grupos foram bastante facilitados, segundo depoimentos. 31 de Dezem-

bro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 113: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Foliões se preparam para o início dos cânticos durante a Festa 
do Arremate. A bandeira chega com o alferes, enrolada. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 114: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Foliões cantam na Festa de Arremate. Observa-se a heteroge-
neidade do grupo. Na foto a caixa, o pandeiro e o violão. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).
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Foto 115: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Foliões cantam na Festa de Arremate. Na foto o violão, sanfo-
na e caixa. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 116: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Foliões entram, cantando, na sala em que está o altar e o 
presépio, durante a Festa de Arremate. Observa-se a bandeira sempre à frente do grupo, carregada pelo Alferes. 

31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 117: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Os festeiros, ajoelhados em frente à bandeira da Folia e aos 
foliões, preparam-se para receber a benção dos santos reis. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 118: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Com os festeiros ajoelhados, a bandeira é passada por suas 
cabeças, em um ritual de devoção e bênção. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).



A FOLIA DE REIS EM PRESIDENTE OLEGÁRIO, MG

Dossiê de Registro de Bem Imaterial – Ciclo Natalino 2010
193/213

Foto 119: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Os foliões tocam e cantam os cânticos referentes à Festa de 
Arremate. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 120: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Foliões se alinham para cantos e rezas em frente ao presépio. 
31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 121: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Fiel se ajoelha e reza em frente ao presépio, agora com as lu-
zes e velas acesas. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).Folia de Jacaré da Prata.

Foto 122: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Rainha do ano de 2010 acompanha reza dos foliões, ao lado 
do presépio. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 123: Folia de Reis. Festa de Arremate. Almoço é servido durante a Festa de Arremate, em Jacaré da Prata. No cardápio: ma-
carrão, tutu de feijão, arroz, frango ensopado, pelota de carne, saladas variadas e muita fartura. Muitas pessoas participam do 

evento. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 124: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Voluntários servem o almoço da festa de arremate que coroa, 
com a fartura, a opulência dessa festividade. Tudo é simples, mas grandioso. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. 

Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 125: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Voluntárias preparam a comida, servida durante almoço, por 
ocasião da Festa de Arremate, da Folia de Jacaré da Prata. Na foto, a tradicional Pelota de Carne, frita no tacho de cobre. 31 de 

Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 126: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Voluntárias preparam a comida, servida durante almoço, por 
ocasião da Festa de Arremate, da Folia de Jacaré da Prata. No lado esquerdo da foto, o frango ensopado, e mais abaixo, na direita, 

o macarrão. Observa-se a fartura com que tudo é preparado e servido. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: 
Eduardo Costa (Agência Uai). 
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Foto 127: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Após a confraternização da mesa, foliões e fiéis rezam o terço 
em frente ao presépio. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 128: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Fiel reza o terço, durante as celebrações da Festa de Arrema-
te da Folia de Jacaré da Prata. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 129: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Enquanto o terço é rezado em outro cômodo, outra etapa da 
celebração é preparada: a distribuição de doces. Tradicionalmente, a festa de arremate possui 3 momentos: almoço, merenda e 
jantar, mas nem todos os grupos completam esse ciclo. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa 

(Agência Uai).

Foto 130: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Enfeites de papel produzidos pela comunidade ladeiam a 
mesa farta de doces. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 133: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Os festeiros do ano de 2010, responsáveis pela Festa de Arre-
mate, entram na sala onde está o presépio e o altar, precedidos pela Bandeira (carregada pelo alferes). 31 de Dezembro de 2010. 

31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 134: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Os festeiros adentram o local da festa sendo conduzidos pelo 
alferes. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 135: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Nota-se a indumentária produzida para os festeiros, com capa 
de cetim colorido e coroa. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 136: Folia de Reis. Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. Começa a cerimônia de passagem das coroas dos reis do ano 
de 2011. Os festeiros de 2010 sentam na grande mesa e aguardam a divulgação do nome dos próximos festeiros. Certo suspense 

acompanha esse momento. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 137: Folia de Reis. Festa de Arremate. Após a divulgação do nome dos próximos festeiros, a coroa é repassada a um dos reis do 
ano seguinte - 2011 - que ficará responsável pela produção da próxima Festa de Arremate. Folia de Jacaré da Prata. 31 de Dezem-

bro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).

Foto 138: Folia de Reis. Festa de Arremate. Depois que os três reis e rainha do ano de 2011 são coroados, a continuidade da festa é 
assegurada até o próximo ciclo natalino. 31 de Dezembro de 2010. Presidente Olegário, MG. Foto: Eduardo Costa (Agência Uai).
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Foto 139: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Folheto de divulgação do Encontrão das Folias, produzido e divulgado pela Sociedade 
São Vicente de Paula do Município. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).

Foto 140: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Folia de Vargem Grande se apresenta no Encontrão das Folias, em Presidente Olegá-
rio. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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Foto 141: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Plateia assiste atenta à apresentação dos grupos de Folia, durante o Encontrão em 
Presidente Olegário. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).

Foto 142: Folia de Reis. Encontrão das Folias. A plateia composta por todas as idades aprecia grupo de Folia durante a transmissão 
do Encontrão, em Presidente Olegário. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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Foto 143: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Sr. Joel, locutor da Rádio Vitoriosa, apresenta aos ouvintes o próximo grupo a se 
apresentar no Encontrão. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).

Foto 144: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Capitão da Folia de Vargem Grande, Sr. Gervásio se apresenta durante o Encontrão 
das Folias. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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Foto 145: Folia de Reis. Encontrão das Folias. A comida é preparada pelas sócias da Sociedade São Vicente de Paula de Presidente 
Olegário, com alimentos doados pela população. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).

Foto 146: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Almoço servido durante o Encontrão das Folias. A refeição é feita com alimentos doa-
dos pela população. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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Foto 147: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Folia de Campos se apresenta durante a transmissão do encontrão da Folia. 05 de Fe-
vereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).

Foto 148: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Fitas, fotos e dinheiro colocados na bandeira da folia. Alguns dos grupos retiram o di-
nheiro todo ano, outros o deixam até que caia. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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Foto 149: Folia de Reis. Encontrão das Folias. A recém-formada folia de São Pedro se apresenta durante as transmissões do encon-
trão, em Presidente Olegário. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).

Foto 150: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Folião é presenteado com uma placa pelo Presidente da Sociedade São Vicente de 
Paula de Presidente Olegário, em agradecimento ao valor ofertado à instituição. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. 

Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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Foto 151: Folia de Reis. Encontrão das Folias. A Folia da Boa Vontade, a única capitaneada por uma mulher, Maria Eroílda, mesmo 
com poucos integrantes faz questão de se apresentar. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência 

Uai).

Foto 152: Folia de Reis. Encontrão das Folias. Grupo da Folia de vargem Grande se apresenta durante a transmissão do Encontrão 
das Folias de Reis. 05 de Fevereiro de 2011. Presidente Olegário, MG. Foto: Ary Chedid (Agência Uai).
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12 – ANEXOS

Para consultar todo o material produzido durante a pesquisa, inclusive o vídeo documentário 

com 20 (vinte) minutos de duração a respeito da Folia de Reis em Presidente Olegário, acesse o site:

www.foliadereisempresidente.com.brooooooo


