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Esse trabalho objetiva investigar como a Performance Ritual da Folia de Reis escrevem as 

memórias ligadas à religiosidade dos foliões do município de João Pinheiro-MG. Participar 

das Folias de Reis implica sair do cotidiano e viver o contexto da partilha, do encontro, por 

meio do ritual da festa. A performance dos foliões apresenta uma linguagem que faz surgir as 

mais diversas leituras e interpretações. A festa é um lugar de memória coletiva, em que a 

identidade de cada um se constrói/reconstrói intermediada pela arte popular. O corpo do 

folião é lúdico e também um corpo ritual, sacralizado, que sabe o valor da religiosidade 

repassada de geração a geração por meio da oralidade. A cada apresentação, esses 

conhecimentos são reinterpretados, (re)siginificados e, assim, preservam a memória coletiva e 

a tradição deste povo. O emprego das técnicas etnográficas se justifica por acreditar que o 

pesquisador deve mergulhar no universo pesquisado, buscando muito além do ver, ele deve 

vivenciar as práticas culturais de seus narradores.  
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Este artigo objetiva investigar como a Teatralidade e a Performance Ritual da Folia de 

Reis escrevem as memórias ligadas à religiosidade dos foliões do município de João Pinheiro-

MG. Teixeira (2004, p.08) alerta que 

 
Performance é um conceito- em- progresso, ou seja em construção, que assume várias 

nuances e focos, conforme as circunstâncias, visando ajudar a esclarecer objetos tantos 

específicos quanto variados, seja em perspectiva histórica ou trascultural. [...]ele se coloca 

como mecanismo eficiente para pensarmos as interações entre ciência e arte, situando-se, por 

exemplo, na fronteira entre ciências sociais e as manifestações artísticas num sentido mais 

lato.  

 

 Embora seja o conceito de Performance  elástico e em construção, até mesmo pelo seu 

pequeno tempo de vida no  Brasil, ele vem se  tornando   um conceito extremamente relevante 

para investigar manifestações culturais  que são feitas por artistas do povos,como é o caso da 

Folias de Reis, porque  

 
no estudo da performance, os valores e os objetivos da cultura são vistos e percebidos em 

ação, oferecendo a possibilidade de questionamentos críticos na compreensão de práticas 

sociais, com os aspectos da vida cotidiana e até mesmo da complexa rede de movimento 

social da pós-modernidade. (Guilarduci, 2003,pp.162-163)  



O que é Performance? 

 
Uma peça teatral?  Dançarinos dançando? Um concerto musical? O que você vê na TV? 

Circo e carnaval? Uma entrevista coletiva de um presidente da república? [...]Performance 

não é mais um termo fácil de se definir: seu conceito e estrutura se expandiram por toda 

parte. Performance é étnica e intercultural, histórica e atemporal, estética e ritual, sociológica 

e política. Performance é um modo de comportamento, um tipo de abordagem à experiência 

humana; performance é o exercício lúdico, esporte, estética, entretenimento popular, teatro 

experimental e muito mais[...] (Turner, 1982, p.11)  

 

O trabalho com a teoria da Performance se justifica por ser ela um campo de estudo  

que exige interdisciplinaridade. Para estudar uma manifestação artística/religiosa/cultural 

como a Folia de Reis faz se necessário a imersão no domínio de outras ciências sociais, uma 

vês que “o estudo da Performance combina antropologia, artes performáticas e estudos 

culturais, usando lentes inter-disciplinares para examinar  um conjunto de atos sociais: rituais, 

festivais,teatro, dança, esporte e outros eventos ao vivo”(Ligiéro, 2004, p.90) 

  Ao estudar as Folias de Reis pinheirense  sob a luz da teoria da Performance é possível 

perceber que a “ Performance empresta insghts valiosos para a formação e identidade 

permitindo um espaço para entendimento intercultural e através da performance os 

significados centrais, valores e objetivos da cultura são visto em ação.” (Ligiéro,Op. Cit.,p.90) 

Partindo deste pressuposto pode se inferir que a performance é uma forma  de 

comportamento, uma maneira  de agir e pensar sobre as atividades humanas. 

Por meio da Performance os  grupos de Folia de Reis de João Pinheiro vão 

criando/(re)criando  uma identidade muito peculiar, vão marcando o seu lugar social através 

da teatralidade de suas apresentações. Nesse trabalho a teatralidade
1
 é pensada como jogo dos 

atores que potencializa o universo performático, ocupando uma função primordialmente: a de 

ser visto, notado e, dessa maneira, eternizado enquanto memória. A Festa de Reis ocupa, 

nessa situação, uma posição de evidência, devido à grande sociabilidade que propõem e 

oferece ao conjunto da sociedade pinheirense, possibilitando aos envolvidos inúmeros e 

entrecruzados olhares. 

“A teatralidade, como elemento da performance do ator, se refere ao seu desempenho 

na interpretação de uma obra. Portanto, é um modo de realização que não implica na autoria 

da obra em sua totalidade.” (Stelzer, 2007, p.130) Pensando dessa maneira, o folião é  ator de 

                                                 
1
 A noção de teatralidade é complexa, a despeito de sua aparente simplicidade em constituir-se como um 

substantivo urdido a partir do adjetivo teatral. Em sua acepção comum e mais divulgada, a teatralidade designa 

algo levemente ostentatório ou arbitrariamente empreendido para gerar um efeito. (Mostaço, 2007) 

 



um teatro popular, a Folia de Reis. Ele interpreta uma história tão antiga quanto a Bíblia, mas 

ao mesmo tempo se renova a cada encenação. 

João Pinheiro é o maior município em extensão territorial do Estado de Minas Gerais; 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) são 10.717 quilômetros 

quadrados e uma população de 43.229 habitantes (IBGE, 2007). Sua economia é baseada 

fundamentalmente na agropecuária sendo, atualmente, pautada nos agronegócios. 

Como todas as cidades do interior mineiro, mais pontualmente do Noroeste de Minas, 

a sociedade se formou sob os auspícios da religião católica e, ainda hoje, mantém os seus ritos 

e festas. Durante o ano são celebradas as festas em homenagem aos santos devocionais, 

destacando-se, dentre elas, as festas em homenagem aos Santos Reis.  

Como acontecem todos os anos no Sábado e Domingo de carnavais é realizado em 

João Pinheiro o encontro de Folia de Reis promovido pela Associação de Foliões de Santos 

Reis de João Pinheiro. Nesse ano o encontro contou com a apresentação de 28 ternos de Folia 

da cidade e dos distritos, além da visita de um terno da cidade vizinha de Paracatu.  

 O encontro iniciou no sábado dia 13/02/10 com a celebração da Santa Missa, momento 

em que os presentes e os foliões aproveitaram para pedir as bênçãos a Deus e proteção para a 

realização do evento. 

 O evento começou com a apresentação da Folia das Almas, cujo capitão é o Senhor 

Luiz Paulo, essa é uma folia muito atuante e sempre se fez presente nos encontros anuais. Sua 

performance conta com uma bela cantoria e atuação de um palhaço que encantou aos 

presentes. Várias outras folias se apresentaram. Ao meio dia foi servido um farto almoço, 

como é de praxe nas festas de reis. Nos intervalos de uma folia e outra acontecia a 

apresentação de duplas e trios cantando desafios ou música de raiz, brindado ao público 

presente com um show de alta qualidade da cultura sertaneja local. Coube a Folia do Facão o 

encerramento do dia de Sábado. Esse enceramento foi feito com toda a alegria e disposição, 

depois da cantoria tradicional ainda apresentaram o lundu do palhaço e o sanfoneiro  fez um 

belo show. 



 

 Fotos 01 e 02: Decoração do Salão da Associação do Folião e o Palhaço da Folia das Almas. 

 Fotos feitas pela pesquisadora no dia 13/02/2010 

 

No Domingo, dia 14/02/10 se apresentaram 20 terno de reis, tornando-se um dia denso 

e extremamente festivo. A cada grupo que se apresentava o público presente aplaudia 

fervorosamente. As folias ofereceram um grande espetáculo de ritmos, cores, vozes e 

performances diferenciadas. Sem contar o almoço servido a milhares de pessoas que se 

fizeram presentes. O Dia foi encerrado com a celebração da Santa Missa pelo Pe. Preguinho, 

padre que em sua trajetória de sacerdócio tem apoiado a divulgação das performances 

culturais  Folia de Reis de João Pinheiro. 

Cada terno trouxe os seu donativos em dinheiro ou em produtos que serão doados para 

o Abrigo S’Antana, Fazendinha e Casa do Peregrino
2
 demonstrando a grande solidariedade 

que envolve essa manifestação artística/cultural /religiosa.  Solidariedade e Sociabilidade são 

palavras que compõe a tradição das Folias de Reis.  “A tradição é uma orientação para o 

passado, de tal forma que o passado tem uma pesada influência ou, mais precisamente, é 

constituído para ter uma pesada influência para o presente”. (Beck e Giddens, 1997, p. 80) 

Pensando desta forma, as folias permitem conhecer um pouco da História do passado rural de 

João Pinheiro e compreender a cultura religiosa presente. 

                                                 
2
 Instituições de caridade existente no município de João Pinheiro (MG). 



   O fato do evento estar  em sua trigésima edição e conseguir reunir anualmente por 

volta de 30 grupos de Folias de Reis, confirma a hipótese de que João Pinheiro possui uma 

das maiores expressões de folia do Brasil e de que elas são tradicionais.  

 

 

Fotos 03 e 04: Palhaços da Folia do Facão e  da Folia do Bairro do Papagaio. 

Fotos feitas pela pesquisadora nos dia 13 e 14/10/2010. 

 

Segundo Beck e  Giddens (1997) a tradição agrega e monitora a ação à organização 

tempo-espacial da comunidade (ela é parte do passado, presente e futuro; é um elemento 

intrínseco e inseparável da comunidade). Ela está vinculada à compreensão do mundo 

fundada na superstição, religião e nos costumes; ela pressupõe uma atitude de resignação 

diante do destino, o qual, em última instância, não depende da intervenção humana, do “fazer 

a história”. Pensando dessa maneira, conhecer é ter capacidade para produzir algo e está 

ligado à técnica e à reprodução das condições do viver. A ordem social embasada na tradição 

demonstra a valorização da cultura oral, do passado e dos símbolos enquanto fatores que 

eternizam a experiência das gerações. 

A tradição envolve o ritual das Folias de Reis; este constitui um meio prático de 

preservação. Nas sociedades que integram a tradição, os rituais são mecanismos de preservar 

a memória coletiva e as verdades inerentes ao tradicional. O ritual reforça a experiência 

cotidiana e refaz a liga que une a comunidade, mas ele tem uma esfera e linguagem próprias e 



uma verdade em si, isto é, uma “verdade formular” que não depende das “propriedades 

referenciais da linguagem”. Pensando de outra forma, 

 
a linguagem ritual é performativa, e às vezes pode conter palavras ou práticas que os falantes 

ou os ouvintes mal conseguem compreender. [...] A fala ritual é aquela da qual não faz 

sentido discordar nem contradizer – e por isso contém um meio poderoso de redução da 

possibilidade de dissenção. (Beck e Giddens, op.cit.,p. 83) 

 

Os foliões de João Pinheiro são guiados em uma “verdade formular” na qual se funda 

o ritual necessitando do intérprete, e este é o guardião da tradição. Ele se caracteriza pelo 

papel que ocupa na ordem social. Seguindo essa linha de pensamento do autor pode se afirmar 

que os foliões de João Pinheiro são verdadeiros guardiões da tradição local de Folia de Reis. 

 

Referências bibliográficas  

 

BECK, Ulrich, GIDDENS, Anthony e LASH, Scott. Modernidade reflexiva: trabalho e 

estética na ordem social moderna. São Paulo: Unesp, 1997. 

 

GUILARDUCI, Cláudio. A performance da morte no bloco carnavalesco os caveiras. In: 

O Percevejo. Revista de Teatro Crítica e Estética. Estudos da Performance. Ano 11, nº. 

12, 2003. 

 

LIGIÉRO, Zeca. “Performances Procissionais Afro-Brasileiras”. In: O PERCEVEJO n°12. 

Rio de Janeiro: Revista de Teatro, crítica e estética. Departamento de Teoria do Teatro, 

Programa de Pós-Graduação em Teatro na UNIRIO, 2003. 

 

MOSTAÇO, Edélcio. Considerações sobre o conceito de teatralidade.< 

http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume2/numero2/cenicas/Edelcio.pdf> 

Acessado em01/06/2009. 

 

STELZER, Andréa. A performance do ator como teatralidade no cinema. In: ouvirouver 

n.3 2007. Disponível em < www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/431/423> 

Acesso em 01/06/2009. 

 

TEIXEIRA, J.G.L.C. & Gusmão, R. Performance, tecnologia e sociedade. In: Teixeira, 

J.G.L.C. & Gusmão, R. (eds.) Performance, cultura e espetacularidade. Brasília: Editora 

UnB, 2000. 

 

TURNER, Victor. From ritual to Theatre. New York: PAJ Publications, 1982. 

 

 

 

http://www.ceart.udesc.br/revista_dapesquisa/volume2/numero2/cenicas/Edelcio.pdf
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver/article/view/431/423

