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Resumo: Esta pesquisa apresenta um estudo da folia de reis como prática cultural 

religiosa popular em como herança cultural reinterpretada pelo grupo em Rio Verde. 

Por meio de fontes bibliográficas da historiografia, antropologia e nova historia cultural, 

fundamentamos a pesquisa grupo praticante a procura de entender a memória cultural e 

seu contexto histórico de seu surgimento na Europa ao Brasil, com a miscigenação 

étnica. O estudo do culto aos três reis magos, desde invenção das relíquias, “os restos 

mortais dos magos”, enviados pelo imperador Constantino no século IV e sua 

descoberta pelo papa Alexandre III no século XII na cidade de Milão Itália, a partir 

deste momento histórico preocupasse em cultuar a imagem dos magos do oriente, com 

uma da peregrinação destas relíquias pela Europa. Um culto a memorial destes agora 

santos católicos dos peregrinos e viajantes durante as grandes navegações. A colônia 

Brasil com sua diversidade étnica e cultural do período, lembrado por padre Antonio 

Vieira em sermões da Epifania em 1662, nossa senhora de estrela como padroeira das 

naus e os magos como uma proteção ao reino. O Culto e suas peculiaridades na tradição 

das antigas reisadas, janeiras e folias e a integração da dança e canto como pratica agora 

popular e rejeitada pelo catolicismo oficial em Rio Verde-Go. 
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Introdução:  

A festa em devoção ao reis magos, denominado folia de reis nos leva perceber a 

importância desta manifestação como pratica cultural do catolicismo popular de Rio 

Verde. Estes cidadoes que integram da folia de reis, que por meio de um grupo de 

pessoas que expressão a religiosidade e tradição por linhagem familiar. A cultura 

regional, com sua constante ressignificação condiciona as especificidades que 

estabelecem devido ao posicionamento na história da pratica do coletivo ao cultuar a 

memória do sagrado. A folia de reis em Rio Verde na sua ritualística será abordada 

umsua expressão e manifestação religiosa cultural, que se identifica e sobrevive na 

peculiaridade em constante movimento ao longo do espaço e tempo. A partir de um 

trabalho de pesquisa por intermédio da oralidade, memória, iconografia, mídia e 

bibliografia, que se demonstram o coletivo e seu mito. 

  O mito fundante o nascimento de Jesus de Nazaré na visita dos três reis magos 

Melchior, Gaspar e Baltazar vindos do oriente, depois por meio de uma invenção das 

relíquias no século XII, em Milão (Itália) inicia uma peregrinação destes restos mortais. 

Legitimado o inicio de uma pratica do clero oficial primeiramente na Itália e Alemanha 

pela, depois também reconhecida em Portugal. O culto aos reis magos uma identificação 

de império viajante e cristão, com suas festas populares como folias e janeiras, as 

reisadas um culto oficial do clero europeu. Na colonização do Brasil a celebração por 

padre Antonio Vieira em seus sermões no século XVII, que integra esta pratica, com as 

folias populares, janeiras e cânticos das reisadas. Tudo possibilita conjunção da pratica 

popular do povo leigo e iletrado, uma realidade do povo brasileiro. Ressignificando com 

atualidade, ao cultuar esta herança católica na folia de reis em Rio verde. 

A pesquisa demonstra a viabilidade de estudar a cultura goiana, em especial a 

população de Rio Verde, na manifestação e expressão religiosa histórica da oralidade e 

memória. A cultura no mundo contemporâneo possui muitas manifestações e expressões 

da tradição, conduzindo os indivíduos ao conjunto de relações, permeado de conflitos 

sociais. É sistematizada em rito na folia de reis, com sua hierarquia na ordem no ato do 

culto, a realização do culto expõem suas motivações e explicações, que são visíveis nas 

construções do espaço ritualitisco. A folia de reis e um culto aos ausentes, os três reis 

magos, fornece elementos históricos suficientes para reconstruir este acontecimento 



cristão pelo povo, com suas variadas formas de identificarem em seus signos e símbolos 

como grupo religioso devoto.  

Material e Método 

 Este trabalho esta baseado em um material bibliográfico primordial para o estudo, 

pesquisa, classificação e organização. Todo o material a ser analisado, como base para 

pesquisa historiográfica, com estudo de campo que visa compreender a cultura as 

tradições históricas do culto do reisado como praticas do rito da folia de reis. O material 

utilizado possibilita uma abordagem para discussão do contexto histórico nas tradições e 

suas relações sociais como herança cultural reinterpretada pelo grupo. As fontes são 

bases para compreensão do ritual da folia de reis. A pesquisa de campo e por intermédio 

da oralidade, memória, iconografia, mídia, que revivem na memória o rito. As relações 

sociais em rito entre o grupo são em gestos religiosos para realização do culto. 

Investigando as manifestação e expressão da religião do popular em Rio Verde-GO, ao 

compreender as varias interpretações, que são constantemente alteradas e 

ressignificadas pelo próprio componente da folia de reis. Os indivíduos contribuem no 

processo histórico e a crença popular na região, como devotos dos três reis magos. 

 

Historia do Culto aos Reis Magos 

O culto aos reis surgiu a partir da narrativa bíblica, nos livros do novo testamento 

do evangelho segundo S. Lucas e evangelho segundo S. Mateus. Que narra a historia de 

três reis conhecidos como Baltazar, Melchior e Gaspar, vindo do oriente em 

peregrinação em busca de um rei que haveria de nascer. A estrela os guiara ate a Judéia, 

domínio do rei Herodes, que foram ao encontro do rei da Judéia em busca de 

informações sobre este rei desconhecido que haveria de nascer. Esta noticia o 

importuna, pois ameaça sua hegemonia  como rei dos judeus. Imediatamente pede aos 

seus sacerdotes e mestres, para informar-lhe corretamente o local de seu nascimento, 

não souberam responder corretamente, observe à narrativa.  

¹Tendo Jesus nascido em Belém  da Judéia, no tempo do rei  Herodes, 

eis que uns magos do oriente chegaram a Jerusalém  e perguntaram: 

²onde esta o recém-nascido o rei  do judeus. Pois vimos sua estrela do 

oriente e vimos presta-lhe o homenagem. ³Quando ouviu isto o rei 

Herodes perturbado ele e toda Jerusalém. 4Tendo reunidos todos os 

sacerdotes - mestres e chefes da lei. Perguntavam a eles onde o onde o 



cristo deveria nascer. 5Em Belém de Judá responderam eles, pois 

assim foi escrito pelo profeta. (LUCAS, Bíblia sagrada, capitulo 2, 

versículos 1 a 5). 

  Após este encontro com Herodes, os magos compreenderam que o mesmo havia 

ficado perturbado, com a noticia. Então não deram lhe desígnios corretos do nascimento 

do rei menino. Os reis magos seguem novamente a estrela ate uma cidade conhecida 

como Nazaré. Em uma noite fria chegaram a uma manjedoura, onde havia uma mulher 

com o recém-nascido. Imediatamente o reconheceram como aquele que procuravam e 

logo o homenagearam com seus presentes, ouro, mirra e incenso trazidos do oriente. 

Tais presentes são a construção perfeita de um Rei-Deus. O ouro mostra a riqueza de 

um rei, mirra lembrando que um mortal, incenso reconhecendo seu poder como Deus. 

Após a celebração tornam em retorno para sua terra de origem, por caminhos diferentes, 

porque, o rei Herodes descobriu que havia sido enganado. Como conta narrativa 

Bíblica; 
9Depois que o rei assim o lhe ordenou, partiram. E sucedeu que a 

estrela-que a estrela que vindo no oriente – ate que foi parar o lugar 

que onde se achava amo menino. 10quando  viram  a estrela  sentiram 

grande alegria. 11entrando  em na casa viram  o menino  com Maria 

sua mãe, e prostraram e lhe prestaram   homenagem. A seguir o 

abriram seus cofre ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. 
12Avisado por deus em um sonho, para que não voltasse junto a 

Herodes, e regressaram para seu pais por outro caminho. (LUCAS, 

Bíblia sagrada, capítulos 2, versículos 9 a 12).  

Herodes não conhecendo exatamente, onde estaria esta ameaça ao seu trono. 

Inicia um controle de natalidade brutal uma medida de encontrar, que todos os meninos 

no prazo estabelecido pelo reis magos, quando estiveram em sua corte, com ate dois 

anos de idade foram mortos, por ordem do rei da Judéia Herodes. Enquanto Jesus aos 

cuidados de seus pais foge para o Egito, em busca de proteção o qual só retorna na 

adolescência. Descrito pela narrativa bíblica; 

13Depois que eles partiram eis que o anjo do senhor,  a sonho a Jose, 

dizendo: levanta, toma  consigo o menino  e sua  mãe  e  foge para o 

Egito.permanece  la ate eu te avisar, porque Herodes vai procurar o 

menino para matar.14Jose  levantou tomou  consigo o menino  e suas  

mãe  de noite, e retirou se   em  direção ao Egito.15la ficou ate  a morte 

de Herodes,para  que  se cumprissem  o que  o senhor havia dito pelo 

profeta.16quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos 

magos, ficou muito enfurecido e mandou matar todos os  meninos  de 



Belém  e dos arredores, de dois anos para baixo, exatamente  no prazo 

que haveria sido informado.pelos magos.17Cumpriu-se então o que 

havia sido dito pelo profeta Jeremias. (LUCAS, Bíblia sagrada, 

capitulo 2, versículo13 a 18). 

A partir destes fatores de perseguição, peregrinação e vitoria sobre seus 

perseguidores. Mostram a importância para o cristianismo dos reis magos ao lembrar o 

nascimento de Jesus cristo de Nazaré. No século XII em Milão na Itália, um achado 

arqueológico enviado por Constantino, no século IV possibilita um culto aos três magos 

por meio de relíquias. Seriam os restos mortais dos reis magos, encontrados em um 

mosteiro católico, comentado pelo escritor (PESSOA, 2007). Reconhecido este fato 

histórico como a invenção das relíquias, que estabelece à base para o culto do reis 

magos na Europa, conseqüentemente nas colônias européias. Como expõem PESSOA e 

FELIX; 

Em Milão no século XII o papado estava aliados com cidades de 

origem lombardas e o imperador alemão Frederico Barbaroxa, estava  

em guerra com  as mesmas  pois tinha  um desejo  de o território  do 

antigo império romano  durante a escavação de um fosso  defensivo, 

foram encontrados  sepulcros  com inscrições que identificaram que 

representavam ali   os reis magos  enviados por Constantino  do século  

IV. De modo curioso, e Milão que primeiramente nos interessa. Com 

efeito, a invenção – esse e o termo empregado oficialmente pela 

igreja- das relíquias (restos mortais) dos reis magos situa-se cidade. 

Estamos no ano 1158 época de luta entre o imperador da Alemanha, 

Frederico Barbaroxa, e o papa Alexandre III busca reconstituir o 

império romano e, por isso ataca as cidades lombardas que são aliadas 

ao papado. O monge Guillane de Neubourgh, em sua historia da 

Inglaterra, narra como milaneses, como era de costume desta época, 

destruíram eles próprios  a construções  erguidas  do lado externo  das 

muralhas, a fim  de cavar um fosso  defensivo e,  com isso, encontram  

diversos corpos  enterrados sob o piso  de um mosteiro antigo e nobre, 

em particular três corpos muito bem conservados(PESSOA e FELIX, 

pg. 56, 2007). 

Por meio destas relíquias desperta um sentimento cristão ao relembrar os reis 

magos, em busca de proteção aos reinados viajantes e peregrinos. Que possibilita uma 

legitimação religiosa, para suas expedições ao novo mundo. Inicia-se uma peregrinação 

destas relíquias pela Europa e conseqüentemente, o culto ao reis em vários países 

europeus cristãos. Tornando seus reinados vassalos da igreja e si mesmo como os reis 



que se dobram sobre a fe, assim como os  magos dobraram diante de Jesus de Nazaré. 

Os reinados adoram os reis magos e tomam para si representatividade de reinos, em 

busca da missão cristã como peregrinos e viajantes evangelizando o império distante 

cristão ou não. Uma característica muito forte posteriormente em Portugal, abordado em 

seu império ultramarino conseqüentemente na transmissão do catolicismo oficial e 

cultural para suas colônias, observe como comenta PESSOA e FELIX; 

Os magos tornaram-se, portanto, reis magos, tomaram as vestes de 

seus contemporâneos, receberam nomes e, mais tarde bandeiras como 

senhores daquela época são seguidos de um rico cortejo. Cada rei ou 

grande príncipe quis se representar como rei mago ou colocar sob sua 

proteção. Pouco apouco os reis mais idosos dobraram-se os joelhos, 

depois depositou a coroa aos pés do menino em sinal de vassalagem. 

Passamos oferenda dos magos para adoração dos magos. (PESSOA e 

FELIX, Pg. 56, 2007). 

Por meio varias de cavalgadas em peregrinação a Milão e em outras cidades, 

receberam o culto dos três reis magos. A construção da basílica de santo Eustorgio em 

Milão, no qual os viajantes, peregrinos e devotos do catolicismo oficial, manifestavam o 

apego ao culto. Difundido a população, posicionando entidade dos santos, como 

protetores, de todos os homens guiados pela devoção cristã.  A honra aos reis magos era 

servir a igreja. Observe como comenta PESSOA e FELIX; 

Em contrapartida, desde o final do século XII, no ocidente, príncipes, 

peregrinos, monges, artistas fizeram–se verdadeiros andarilhos, 

disseminadores do culto dos magos. As abadias abrigam relíquias, que 

servem, também. De bases estratégias para essa devoção. Alem dos 

imperadores alemães, muitos soberanos ou grandes senhores de 

diferentes reinos europeus – entre os quais se pode citar Guilhaune  o 

marechal, tutor  do príncipe herdeiro  da Inglaterra, Felipe, príncipe  de 

Borgonha  e o Frances  Luis XI- visitaram colônia ,onde deixaram 

importantes  doações  para tal  ou tal obra  de arte  a ser  criada em  

honra dos reis: urna, candelabro, vitrais, tapeçarias e, mais tarde 

,pinturas. Sob sua influencia também numerosa igrejas ou capelas foram 

erguidas e lhes foram consagradas e não apenas no trajeto das relíquias. 

(PESSOA e FELIX, Pg.114, 2007). 

Existe uma disputa histórica de reinos, que são devotos dos reis magos, honrando 

sua fe  em culto mas preocupando-se em suas ações políticas. Demonstrando seu 

compromisso com a fe e convicções religiosas que os legitimava suas expedições. A 

proteção era esperada, por mais que fossem perseguidos. A vitoria viria, havia a 



proteção dos santos peregrinos e viajantes, para que seus objetivos fossem alcançados 

desígnios cristãos. Acreditava-se que sua proteção estava garantida, acima de todas as 

dificuldades que pudessem encontrar. No século XII e diante tais construções foram 

permanentes nos países católicos citados. 

 

Folias, Reisadas e Janeiras  

 

Ao analisar folias, reisadas e janeiras visualiza-se que se assemelham por terem o 

mesmo objetivo central sua devoção ao Jesus cristo de Nazaré e seu nascimento. As 

compreensões, as definições destes ritos segundo o pesquisador do folclore Luis Câmara 

Cascudo em seu livro Dicionário do folclore Brasileiro. A folia com sua manifestação 

do povo como expressão religiosa utilizando de instrumentos diversos, com seus 

símbolos devocionais, Era no Portugal velho uma dança rápida, ao som de pandeiro ou 

adufe, acompanhado de canto, (CASCUDO, pg.335, 2000). Segundo a tradição da folia 

de reis tem formas diferentes ou gestos peculiares da comunidade, mas permanecem 

com sua herança cultural ao mito. O culto aos reis magos no perímetro da zona rural e 

urbano, em formas diferentes, veja em CASCUDO; 

Percorrem-se sítios e fazendas. (...) Com vilões cavaquinhos, 

pandeiros, pistão e tanto cantam a porta das casas, despertando 

moradores recebendo esmolas, servindo-se café ou pequenas 

refeições. O chefe do grupo e o alferes da folias de reis. (CASCUDO, 

pg.335-336, 2000). 

As reisadas destacam-se como expressão religiosa erudita da elite européia, ao 

lembrar os reis, mas existe seu uso pela própria igreja, para legitimação política com o 

mito da invenção das relíquias no século XII.  Com a preocupação em cultuar em plena 

missa católica, Todos os que freqüentavam a corte letrada de Portugal e posteriormente 

na colônia o Brasil. A participação da população com os gestos que celebravam os reis, 

natal, observe como comenta CASCUDO; 

E denominação erudita para os grupos que cantam e dançam na 

véspera do dia reis (06 de janeiro). No Brasil a denominação, sem 

especificação maior, refere-se sempre a ranchos, ternos, grupos que 

festejam o natal os reis. O reisado pode ser apenas a cantoria como 

também enredo ou series de pequeninos atos encadeados ou não. 

(CASCUDO, pg.669). 



Havia outra pratica católica muito praticada pelos portugueses, que eram 

realizadas em peregrinação, a casas dos devotos e amigos dos reis, era chamada de 

janeiras. Eram pessoas que saiam de casa em casa, louvando com canções o ciclo do 

natal e reis. Uma forma de santificar o restante do ano, pois era realizada no dia ano 1 

de janeiro, observe  como comenta CASCUDO; 

Janeira: canção entoada por um grupo que visitava pessoas amigas, no 

primeiro dia do ano. Dar a janeiras, cantar as janeiras, pedir as 

janeiras, são expressões que fixavam a festa tradicional ligada ao 

ciclo do natal. São oferecidos presentes, alimentos, dinheiro aos 

cantadores que louvam aos santos e ao dono da casa visitada.   E uma 

reminiscência portuguesa, que o Brasil conheceu e praticou ate fins 

século XIX e primeiro anos século, XX. (CASCUDO, pg.396, 2000). 

Por intermédio de todo estes contextos histórico e sócio-religiosos na trajetória 

das relíquias dos reis magos em culto ao longo da Europa, destacou-se a influencia a 

Península Ibérica. A partir do desenvolvimento português da navegação como uma 

tradição religiosa, adotando-se a nossa senhora da estrela como padroeira dos 

navegadores e sua protetora durante suas expedições. Muito comentado no período 

colonial do Brasil, que possibilita a população leiga cultuar aos reis magos com suas 

peculiaridades na realidade da colônia. Partiu das características de uma pratica oficial 

que se mistura com a diversidade da população. A população da colônia era de 

imigrantes europeus, escravos africanos e índios. Dentre estas praticas de culto ao reis 

estavam às folias, reisadas e janeiras expressões religiosas cristas permanece na colônia. 

 

Os Sermões da Epifania de Padre Antonio Vieira: O Culto aos reis magos na 

colônia Brasil. 

Neste contexto surgi Padre Antonio Vieira um por um integrante da corte no 

XVII, nasceu em Lisboa em 1608 veio para o Brasil em 1615 com a família. A sua 

repercussão como pregador a partir de1635, foi nomeado mestre das letras e sacerdote. 

Um integrante dedicado da companhia de Jesus, fundada em 1535 por Inácio de Loiola, 

desenvolvendo funções missionárias, como cronista e historiador, nas suas viagens em 

diversas partes do Brasil, (BARBOSA, 2008). O culto e reconhecimento do reis magos 

na colônia, visto como uma fonte real do sentimento Português trazido para o Brasil, foi 

o tema do conjunto de oitos sermões chamados sermões da Epifania, pregados em 1662, 

por Vieira na capela real a rainha regente em Lisboa. A navegação portuguesa reunia 



uma legitimação religiosa, como estabelece o sermão de numero III pregado em 1662 

por VIEIRA; 

Isto que fizeram os primeiros argonautas de Portugal, nas suas tão 

bem afortunadas conquistas do novo mundo, e por si bem,     

afortunadas. Este e fim que  

Deus, entre toda as nações escolha da nossa, com ilustre nome de pura 

fe. E amada pela piedade. Estas são as gentes estranhas e remotas, 

aonde nos prometeu que nos havia de levar seu santíssimo nome. Este 

e império seu que por nos quis amplificar e em nos estabelecer. E esta 

e, foi, e será a maior melhor do valor, do zelo, da religião e 

cristandade portuguesa. (VIEIRA, Pg.178, 1998). 

A tradição do culto aos reis magos fornece alimento a fe que lhe dariam  proteção. 

A crença influenciava as ações políticas e sociais, as aspirações históricas e religiosas 

reprimidas durante o domínio filipino, na união ibérica de 1580-1640. Portugal utilizou-

se este acontecimento para declarar sua hegemonia em busca poder um Bragancista 

legitimo no trono em defesa da cristandade. Os reis magos são uma inspiração para 

contornar a situação do presente domínio e perseguição filipina. Portugal tem um 

cuidado em posicionar como nação viajante e peregrina a procura de cumprir as metas 

evangelísticas. O império era legitimado pela tradição católica, como são comentados 

nos sermões da Epifania de numero I; 

Nasce hoje cristandade, porque os três reis magos que neste dia 

vieram adorar a cristo foram os primeiros que reconheceram por 

senhor, por isso lhe tributaram ouro: os primeiros que consagram por 

deus e por isso lhe consagraram incenso, os primeiros ao 

reconheceram como homem em carne mortal, e isso lhe ofereceram 

mirra. (VIEIRA, pg.172, 1998). 

Para fortificar as lembranças do reisado, os fieis da corte resolvem criar a escola 

dos reis magos com objetivo de preparar o baixo clero na manutenção da devoção aos 

reis viajantes. Um suporte religioso que legitima o culto aos reis, utilizando de seus 

atributos que os caracterizam, integrando-se a ousadia política do império ultramarino 

português. Observe os comentários de PESSOA e FELIX;  

A tradição dos magos conserva-se também através dos cancioneiros 

portugueses. Que perpetuam os antigos cantos da idade media, 

encontrados igualmente de uma ponta a outra e mesmo outros 

continentes, porque eles serviram de suporte a transmissão das festas 

litúrgicas aos cantos das folias brasileiras a eles se assemelham. (...) O 



duque de Bragança fundou La uma escola dos reis magos para formar 

os cantores da capela real. Dessa escola saiu no século XVII, um 

compositor talento marcos soares pereira. (PESSOA e FELIX, Pg.126, 

2007). 

A colonização do Brasil, evangelizado pelo catolicismo oficial, trás consigo toda a 

tradição popular medieval inserida em suas diversas classes da população lusitana. 

Agora muitos destes imigrantes para estes territórios de oportunidade. A colônia 

preocupada em cultuar a Memória dos reis magos, tornando estas ações permanentes 

entre a camada popular portuguesa e luso-brasileira. Uma expressão cultural captada 

pelas tradições religiosa de Portugal que se diversificar entre o povo português e seus 

descendentes. 

 

A Religião do Povo 

 

A colonização do Brasil a partir do século XVI e permeadas por uma diversidade 

racial e cultural. Com características diferentes em cada região devido a sua população, 

muitas das vezes eram indígenas recém catequizados, africanos, mestiços e europeus. A 

liturgia católica oficial era estabelecida por Portugal sobre os colonos ou qualquer 

morador da mesma. 

O catolicismo oficial implantado no Brasil foi influenciado pela miscigenação 

étnica. Favorecendo a formação religiosa do povo, caracterizado pelo sincretismo do 

colonizador sobre o colonizado. Com manifestações religiosas originárias da Europa 

medieval, áfrica, indígena e judaica, permeadas de devoções, preenchidas de emoções 

algo típico da devoção do popular. O catolicismo oficial trás consigo normas e idéias 

das cruzadas, com uma busca pela expansão da fe e legitimação política sobre o 

território. Uma mentalidade da libertação da terra colonizada de todos os males 

provocada por  crenças não cristas,  como propõem OZZI; 

Por essa razão, tanto as guerras contra os indígenas para a conquista 

do território brasileiro, como as sucessivas guerras para expulsão dos 

estrangeiros, franceses e holandeses principalmente, assumiram 

sempre uma Tonica de cruzada ou guerra santa. (...) vencê-los e 

expulsa-los era para os portuguesa uma missão política e religiosa ao 

mesmo tempo. (OZZI, pg.45, 1978). 

Um cuidado em manter o catolicismo oficial presente na realidade do cotidiano do 

colono. Algo que constantemente o Tribunal do Santo Oficio, preocupava-se,  criando 



medidas para conter as praticas não cristãos. Uma forma de cuidar da legitimidade do 

poder político e religioso sobre a colônia, pois era a autoridade da ortodoxia católica no 

Brasil. Impostos aos moradores da colônia que cumprissem suas obrigações com igreja, 

oficialmente perante o publico e autoridades. A família era o meio de conservar e 

transmitir o catolicismo tradicional em seus oratórios domésticos, como procissões e 

romarias típicas da Europa medieval. As residência e família estabelecem um espaço de 

devoção de leigos aos seus santos cultuados nas residências. Uma pratica da família em 

com seu culto domestico, sendo também uma maneira de socializar. Pois as varias 

sofriam com o isolamento do social, devido viverem longe dos centros urbanos e 

religiosos, era uma realidade do período colonial. As festas e ritos católicos eram uma 

maneira de conservar a fe e a interação familiar que favorece o crescimento do 

sentimento de devoção domestica,  como argumenta OZZI; 

Ao lado sociedade colonial era muito parca em vida social. Deste 

modo, geralmente as solenidades religiosa eram o grande instrumento 

de socialização da comunidade. Nas festas religiosas as pessoas se 

reuniam, se encontravam, ostentavam sua posição social e poder 

econômico, e não rãs vezes namoravam, criando assim os primeiros 

laços para uma vida familiar. (OZZI, pg.51, 1978). 

As praticas religiosas devocionais era nitidamente um espaço, estabelecido como 

festas, romarias, procissões que influencia os sentimentos religiosos do povo. O 

individuo durante seu rito devocional, procura assimilar as de praticas da liturgia 

católica. O devoto integra como parte principal em seu rito uma aliança entre santo e 

devoto. Que correspondem à imediata proteção do santo sobre seu devoto, o qual 

expressar sua fe  e emoção, muitas das vezes tolerado pela igreja, proposto  por 

OLIVEIRA; 

O santo, por sua vez, deve proteger seu devoto nesta vida e facilitar 

seu acesso vida eterna: a aliança entre os dois, uma vez estabelecida 

não se rompe nem depois da morte. O santo preparo o céu o lugar de 

seus devotos. O que o santo exige e, confiança, e devoção por parte do 

devoto, sendo raras as exigências de caráter moral. (OLIVEIRA, 

pg.78, 1978). 

 A miscigenação racial com indígenas, africanos, judeus e europeus colaborando 

para diversificação das expressões religiosas. Os cristãos–novos, o judeu convertido ao 

catolicismo, quando Portugal persegue e expulsa da Europa todos os que ameaçavam a 

fe católica. Havia muitos cristão-novos que mantinham as praticas judaica, como culto 

sabatico e culto aos mortos, que conviviam lado a lado com o português com cristãos 



ortodoxo. Os cristão-novos estabeleciam influencia da cultura religiosa original judaica, 

na sociedade portuguesa de corte. O messianismo sebastianista e Bragancista na 

restauração do reino português, que relembra o personagem ideal, como prometido, 

libertador, salvador, messias e escolhido, são presente na tradição judaica e em seu 

messianismo. Compondo a concepção de reino messiânico em Portugal. Os cristãos-

novos na corte favorece os sonhos lusitanos de império messiânico, como observa 

OZZI; 

Sem duvida, um dos aspectos básicos da tradição judaica e a 

expectativa messiânica. Segundo o judaísmo, o tempo de libertação do 

povo de Deus ainda não chegara, mas continuava viva  a esperança no 

senhor salvador ou no messias. Se a esperança de uma nova ordem de 

salvação e libertação era tipicamente do judaísmo, ela passou a ser 

adotada por segmentos da população brasileira, e se tornou uma 

expressão do catolicismo do catolicismo popular. (OZZI, pg.60 e 61, 

1978). 

Os indígenas recebem o colonizador de forma não muito hostil, mas o uso como 

mão de obra em primeiros anos na colônia, com a necessidade de catequizar os 

indígenas. A partir desta relação de opressão que e construída pelos portugueses e sua 

imposição religiosa, colabora para surgimento de praticas sincretista, ao relembrar sua 

crença original. Muitos destes ritos eram conhecidos como culto a santidade com o uso 

de arte mágicas. O interessante destacar que estes cultos tinham a presença de muitos 

brancos, por assimilar os ritos católicos. Havia uma local com altar, castiçais, pias, com 

um ídolo feito de madeira, que era chamado de Deus não havendo uma sexualidade 

exposta pelo mesmo. Uma característica não presente nos santos católicos, seu ritual era 

preenchido de danças, festas, magia e inscrições primitivas. Por mais assimilados que 

fosse ao catolicismo oficial estas ações diferenciavam. O culto a santidade era uma 

busca de liberdade dos indígenas oprimidos, que com suas convicções messiânicas de 

libertação. Uma influência européia sobre o indígena, que ira também ser presente no 

culto africano a sede de liberdade, observe como argumenta OZZI; 

E provável que esta assimilação tenha duas razoes convergentes. Em 

primeiro lugar como uma forma de defesa do próprio culto indígena, 

apresentado sob roupagem crista. Nada melhor do que os adereços e 

títulos católicos para encobrir e defender legitima expressão religiosa 

indígena. Segundo lugar, como um meio de promoção da própria 

religião indígena, enriquecido agora com elementos da cultura dos 

conquistadores. (OZZI, pg.62 e 63, 1978). 



Africanos no Brasil no século XVI foram utilizados como força de trabalho nas 

atividades econômicas coloniais, passando a ser essencial substituição da mãe de obra 

indígena. Que eram perseguidos e se refugiavam no centro das florestas não conhecidas 

pelos lusitanos neste período. Os africanos uma sociedade permeada de varias praticas 

religiosa fortemente presente a devoção em suas crenças. No Brasil adorações de suas 

entidades espirituais preocuparam o Tribunal do Santo Oficio. Suas autoridades 

eclesiásticas espalhadas pela colônia, que impunham as normas oficiais e doutrinas, 

sobre todos, desde colono a escravo. Mas por mais que forçasse o escravo ao 

catolicismo oficial, ele permanecia o mesmo, sua alternativa para atenuar o conflito 

cultural, foi adaptar-se ao meio, a sociedade que o dominante. Possibilitando 

intensificação da diversidade religiosa do povo africano, entre eles o culto aos orixás, 

candomblé, umbanda. A relevância da presença do africano no catolicismo foi 

amulutamento das entidades religiosas européias. Os santos coerentes com a realidade 

da população da colônia e os africanos católicos. As características físicas dos santos 

estavam mais próximas do africano, indígena e seus descendentes, que ao realizar suas 

orações as preenchem de canções e danças, de origens africanas. Os santos foram 

formados pelo sincretismo manifestado nas festas, procissões, romarias, rituais de magia 

e danças, juntamente com a devoção típica africana que e notória, veja como argumenta 

OZZI; 

Os santos e anjos, tradicionalmente louros, foram aqui obrigados a 

imitar os homens - nem todos brancos, alguns pretos - muitos mulatos 

– tornando-se eles também, brancos, pretos, mulatos. Ate nossa 

senhora amulatou-se e engordou-criou peitos de mãe nas mãos de 

nossos santeiros. E do próprio cristo imagem que mais se popularizou 

no Brasil foi à do judeu bem moreno, o cabelo e a barba pretos, ou 

então castanhos, e não do nosso senhor ruivo, que supõe a ser 

histórico ou o ortodoxo. (OZZI, pg.66, 1978). 

O catolicismo oficial se difunde em uma religião do povo, pelos os moradores da 

colônia que o utiliza para a devoção, com aspirações políticas, sociais e emocionais, que 

atenderam as peculiaridades de cada região da colônia. A colonização no Brasil foi 

campo fértil para miscigenação étnica e cultural. Com características sincretistas devido 

ao catolicismo oficial imposto, formando expressões de religião popular, por mais 

houvesse uma fiscalização da igreja sobre a população. A devoção familiar ou do rito de 

origem distintas, aglomeraram-se e manifestaram-se em praticas religiosas. A historia 

de devoção tanto lusitana, africana indígena, a influência do judaísmo no messianismo 



das classes oprimidas, são demonstrações do descontentamento do povo com sua 

religião oficial. São atributos fortes para o crescimento de expressões religiosas do 

povo, mesmo destacando que a devoção aos santos católicos não eram proibida, ao 

individuo, mas sua obrigação com igreja devia ser seguida em primeiro momento. 

Com as misturas das raças em cruzamento no Brasil, e inevitável seu dialogo 

religioso e adaptação a necessidade do povo. Um espaço também para aspirações, 

desejos e anseios políticos que visualizavam em seu cotidiano, uma fonte de inspiração. 

A família ou um grupo isolado muitas das vezes marginalizado, pelo social ou 

econômico, encontrava na devoção as esperanças de liberdade ou ascensão vivas. A 

pressão exercida pela igreja sobre o colono induz uma resistência ao dominante, uma 

religião que atende sua necessidade de colono, escravo e perseguido. 

 

 A Folia de Reis Rio Verde-GO 

Ao levantar o contexto histórico do culto ao reis magos, procura-se entender a da 

folia de reis Rio Verde.  A pratica desta folia em festas com danças homens mascarados, 

na comunidade lembrando os reis, que cantam em culto em salões ou nas residências. 

Um conjunto de gestos religiosos em rito, como o estudo do rito da folias de reis 

permite entender a cultura do rito no município. Com a celebração do evento, por meio 

das manifestações e significações da folia, paras os devotos e participantes do rito. Veja 

a figura abaixo: 

 

Foto: 01: Folias de reis, Rio Verde, 2011. 

Washington Maciel da Silva 



Existe uma ação regional no culto ao relembrar o mito peculiar um sincretismo 

religioso da entidade religiosa, desta pratica típicas da zona rural. A comunidade que 

colabora na construção da imagem dos objetos sagrados, que fazem parte do ritual 

proposto por tradição, como presépios, Bandeira, palhaços e foliões, festeiros. Todos os 

que são componentes da festa em toda cerimônia sendo os mesmos responsáveis por 

atuar e manutenção da folia, que podem alterar o convencional, diversificando e 

representando diferentemente para sua expressão em culto do sagrado (PESSOA, 2009). 

A folia de reis pertence a um conjunto ações tradicionais que permeia a cultura popular 

brasileira, com suas manifestações em rito. A partir deste pressuposto o estudo da folia 

com seus antagonismos propriamente das suas expressões com uma abordagem da 

realidade ao cultuar o relembrar o mito fundante. Uma pratica ao longo da historia que 

seus costumes e tradições, como comenta BRANDÃO; Os costumes tradicionais 

preservados e transmitidos oralmente o de uma geração, os códigos sociais de 

orientações da conduta, as celebrações cerimoniais populares(BRANDÃO,1982, p.82). 

A tradição e costume da festa em homenagem aos três reis magos favorece uma 

constante movimentação do desenvolvimento da representação, proporcionando uma 

variação de culto na continuidade de surgimento a atos distintos da folia. Um cuidado e 

não permitir o dissipar ao esquecimento esta pratica religiosa, sendo perceptível para o 

pesquisador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

A cultura tem seus símbolos nas suas manifestações e expressões da religião do 

povo. O rito da folia de reis como religião do povo, que representa em forma de culto 

com danças e cantos, com todo um conjunto de ações e gestos em rito ao relembrar o 

três reis magos na cultura em rito em Rio Verde. Que tem uma tradição religiosa 

histórica européia do catolicismo oficial europeu desde invenção das relíquias do século 

XII enviadas por Constantino no século IV. Sua peregrinação em culto a estes magos na 

Europa, sua vinda para o Brasil colonial. O uso das imagens dos magos como esperança 

portuguesa comentada por Padre Antonio Vieira, com desejo messiânico em tornar o 

trono novamente a Portugal. A miscigenação e diversidade cultural e étnica, no Brasil 

no período, que possibilita integração das folias da população leiga ao culto do reisado. 

A retirada do reisado da liturgia convencional católica, caracterizando desde então o 

distanciamento do rito da igreja e seu reconhecimento como ato devocional pela religião 

do povo. Os vários indivíduos praticantes e participantes, que abordam a realidade e 

transitam entre os signos e sua linguagem da devoção a aliança entre devoto e santo. As 

construções e demarcação dos devotos do praticante, como festeiros e foliões cada um 

com suas ações, que objetivam expressar sua devoção e fe. Reconhecendo o poder 

divino deste reis magos como uma religião do povo que atende suas necessidades e 

realidade, um interpretação visível, desde seu estudo de seu surgimento na colônia, ate a 

sua pratica a pelo grupo religioso em população de Rio Verde- GO. 
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