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 folia de reis é uma das manifestações mais emblemáticas do Brasil, além 
de possuir o caráter religioso também se destaca o cultural.  A celebração 
cultural é festejada no dia 06 de janeiro data dos santos Reis Magos.   

Em diversas partes do país os reisados são encenados como prática 
desta manifestação, podemos citar: Minas Gerais, Rio de Janeiro Pernambuco 
e Ceará e neste último Estado tem forte relevância no interior particularmente na 
Região do Cariri, onde os grupos realizam do dia 24 de dezembro a 06 de janeiro 
o ciclo de Reis, momento em que as comunidades recebem em suas casas a 
visita dos reisados para reverenciar o presépio e a imagem do menino Jesus. 
Diante desta prática podemos destacar importantes elementos como as cantigas 
que os grupos entoam são passadas de geração em geração como tradição oral. 

 
1 Texto produzido no âmbito do curso Folia de Reis ou Reisado: preservação do patrimônio 
imaterial brasileiro, promovido pela Revista África e Africanidades, no primeiro trimestre de 2020, 
sob coordenação da professora mestra Nágila Oliveira dos Santos. 
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As vestimentas coloridas utilizadas pelos grupos são confeccionadas por todos 
os brincantes utilizando materiais recicláveis, mantendo vivo o princípio da 
sustentabilidade, a prática em si desta manifestação, a vivência do ser cultural e 
a manutenção viva desta prática. Os sujeitos enquanto brincantes preservam os 
reisados fazendo assim que as futuras gerações tenham acesso. 

 

Foto: Folia de Reis Mirim Sagrada Família, Muriaé / MG, Movimento Pró-Cultura.  
 

Inserir esta prática nas escolas, faculdades e universidades é o 
reconhecimento de que estes grupos culturais ao realizarem suas práticas em 
ambientes não-formais estão promovendo a educação não-escolar, uma 
educação voltada para a construção de valores e princípios que estão 
permeados nas culturas e tradições locais, pois muitas vezes o currículo sendo 
um espaço de disputa e poder não privilegia os conteúdos históricos e locais.   
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