
I Seminário de Patrimônio Imaterial 
Tema: Folia Reis: transmitindo o conhecimento, preservando memórias

1. Ementa
A ação é uma proposta da Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural voltada

para a comunidade local, as folias de reis e gestores municipais de patrimônio cultural. A

atividade conta palestras que  objetivam  levar ao conhecimento do público a tradição das

Folias de Reis, únicas na sua expressão ancestral preservada, e que por meio da tradição e

da memória oral, se mantém vivas em seus costumes e crenças revelando a identidade

cultural de um povo. O propósito é  difundir a tradição Folia de Reis e contribuir para a

preservação da cultura popular local.

O evento trata da importância, valorização e preservação do Patrimônio Imaterial,

protegendo e incentivando a transmissão de manifestações como a Folia de Reis. 

2. Estratégias

O seminário de Patrimônio Imaterial será realizado por meio de plataformas online:

realização de palestras para promover o debate e a sensibilização de assuntos relevantes

sobre  a cultura tradicional das Folias de Reis e a diversidade de expressões artísticas

associadas  a  ela; exibição  de documentários  das  folias  de  reis  locais; publicação  do

Dossiê de Registro das Folias de Varginha como forma de valorizar, divulgar e promover

este patrimônio imaterial.

3. Justificativa

As folias de Reis são uma das mais famosas tradições culturais do interior mineiro,

desprovidas da pompa e suntuosidade dos modernos espetáculos, que sobrevivem há

séculos pela força da fé  e da sabedoria  das pessoas que a fazem. Manifestação de

religiosidade e de cultura popular, a folia de reis também retrata valores profundos da

alma do povo simples do interior. 

A importância da preservação da memória é uma forma de construir e valorizar a

identidade  constituída.  Acredita-se  que  o  conhecimento  transforma  os  agentes

multiplicadores.
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As  Folias  de  Reis  são  peças  fundamentais  na  constituição  histórico-cultural

brasileira. Nascidas na Europa e trazidas a terras nacionais pelos jesuítas, as Folias de

Reis se tornaram a identidade do povo brasileiro, que reuniu a tradição já existente aos

traços culturais e peculiares extrovertidos e criativos do povo nativo do Brasil. 

Contudo, esse legado caracterizado por festas animadas, coloridas, culturais e que

determinam um produto da constituição histórica de diversas nações, carece ser mais

bem conhecida. 

O que se percebe na atualidade é que, apesar de todas as Companhias de Reis

existentes representarem a constante tentativa de manter viva a história e os costumes

propagados ao longo de anos e séculos, as novas gerações ainda desconhecem o valor

cultural que as Folias de Reis oferecem à identidade do Brasil.

Mais  agravante  ainda  é  perceber  a  dificuldade  em compreender  e  respeitar  o

Patrimônio Cultural  Imaterial  por  parte  das novas gerações,  constituindo uma urgente

necessidade de uma Educação Patrimonial  eficiente,  que leve  a comunidade local  à

reflexão a respeito da importância cultural das folias de reis para a sociedade brasileira e

do compromisso coletivo de zelar, preservar e manter vivas as raízes da história. 

Neste contexto, compreender a dinâmica histórica que conduziram até o presente

momento as atividades realizadas pelas Folias de Reis se faz importante e necessário

para que mais pessoas herdem os significados e os códigos da preservação e sejam

orientadas e educadas sobre o nosso patrimônio.

4. Objetivos

Promover a  cultura  tradicional  das  Folias  de  Reis  de  Varginha  e  a  diversidade  de

expressões artísticas associadas a ela. 

Resgatar a identidade cultural e religiosa do município. 

Contribuir para a construção da memória coletiva da manifestação cultural, elevando a

folia de reis como patrimônio imaterial.

Fomentar e preservar a manifestação cultural local, levando ao conhecimento do público a

tradição das Folias de Reis em Varginha.
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Valorizar e fortalecer a identidade cultural dos componentes das Folias de Reis da cidade.

Despertar  um  novo  olhar  sobre  as  Folias  de  Reis  e  sua  história  para  um  melhor

conhecimento a respeito das tradições culturais envolvidas.

Valorizar a cultura através da concepção de preservação dos Bens Imateriais. 

Instigar  o  conhecimento,  que  é  fundamental  para  instaurar  o  diálogo  entre  as  várias

gerações. 

Resgatar a história e o encanto das folias de Reis. 

Evidenciar a importância da folia, como expressão de fé religiosa, de cultura popular e

também como instrumento de afirmação social.

Colaborar  para  a  valorização  e  preservação  da  cultura  local.

Evidenciar  a  formação  das  Folias  de  Reis  locais  e  o  papel  do  núcleo  familiar  nas

estratégias de transmissão e manutenção da tradição.

Promover o compartilhamento dos saberes das folias para as novas gerações, articulando

os modos tradicionais com as novas tecnologias.

O evento

A  Prefeitura  Municipal,  por  meio  da  Fundação  Cultural,  comunica  que  o  Iº

Seminário do Patrimônio Imaterial de Varginha será realizado em ambiente virtual na data

de 25 de agosto de 2020 e terá como tema “Folia Reis: transmitindo o conhecimento,

preservando memórias”, com carga horária de 04 horas e emissão de certificados. Confira

a programação:

Tema: Folia Reis: transmitindo o conhecimento, preservando memórias
Data: 25 de agosto de 2020 (terça-feira)

Local de Transmissão:   Museu Municipal e Biblioteca Pública

Período de Inscrições: 27/07 a 14 /08/2020

Programação:

9h - Abertura: lançamento do Dossiê de Registro das Folias de Reis de Varginha

9h15min – Palestra: “A tradição e a religiosidade das Folias de Reis”
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                                    Marcos Valério Albinati Silva

10h – Documentário “No Caminho de Reis entre Cores e Cantos”

10h:15min – Palestra: “O mundo ritualístico das Folias de Reis”

                           Marco Antônio Silva Pereira

14h - Palestra: Folia de Reis: tradição da cultura popular

                            Odair Martins Lemes

14h45min – Documentário Folias de Reis Varginha

15h - Palestra:  “A formação das Folias de Reis locais:  o papel  do núcleo familiar  na

transmissão dos saberes”

                                      Gustavo Guimarães Uchôas

16h - Encerramento

Realização:

Fundação Cultural de Varginha

Apoio Cultural: 

Prefeitura Municipal de Varginha

Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Varginha

Museu Municipal de Varginha

Biblioteca Pública

Organização e Coordenação:

Agnaldo Montesso

Cláudio Henrique Martins

Danielle de Souza Guimarães

Eliana Cristina Costa

Humberto de Paula Xavier
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