
 
INVENTÁRIO DE PROTEÇÃO DO ACERVO CULTURAL 

Patrimônio Imaterial 

 

Município: Muriaé Distrito: Sede Microrregião: Muriaé 

Designação: Folia de Reis Sagrada Família 

Local:  A folia é do Bairro Aeroporto, e percorre parte do município e algumas cidades vizinhas. Endereço: 

Rua Waldomiro Inácio Rodrigues, 285 

Responsável: Jonas Rosa Valério 
Registro Fotográfico: 
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Imagem de uma cena do vídeo realizado pela Fundarte sobre a Folia  (agosto de 2021) 

 

 
Apresentação no Bairro São Joaquim (janeiro de 2020)                

Ornamentação: Todos os integrantes usam o seguinte uniforme: Ao longo dos anos várias vestimentas foram sendo confeccionadas, à 

medida que havia disponibilidade de verba ou pela necessidade de troca devido ao desgaste. No ano da criação, em 2016, a vestimenta era 
somente a camisa era padronizada, com padrão estampado floral, predominando os tons vermelhos, para os integrantes da percussão. Os 

integrantes no violão e cavaquinho usavam camisa de cetim liso em verde claro. As camisas de cetim verde foram depois confeccionadas 

para todos os integrantes. A corroa feita em papelão eram em cor azul piscina. Depois as vestimentas foram sendo substituídas por tecidos 
mais nobres, com camisa em cetim em tons de verde formando desenhos orgânicos e a coroa passou a ser em tons de amarelo com 

ornamentação em tons dourados. Uma capa também foi introduzida na vestimenta, tornando-a cada vez mais sofisticada. Atualmente as 
vestes são camisa em cetim branco para os instrumentos de couro e verde água para os violões, violas e sanfona. A calça é na cor branca. 

Na bandeira aparece a Sagrada Família, com Jesus na manjedoura, São José e a Virgem Maria e o 3 Reis Magos em adoração.  

Tempo: A Folia sai principalmente dia 24 de dezembro e encerra as atividades no dia 06 de janeiro, sempre de 17 às 22 horas pois a 
maioria de seus integrantes trabalham durante o dia. Durante o ano fazem algumas apresentações em encontros de folia e eventos culturais 

em Muriaé e outras cidades vizinhas.  

Histórico:  A Folia de Reis Sagrada Família tem suas origens no grupo mirim de folia criado em 2014 por Jonas Rosa Valério, 
no Bairro Aeroporto, do município de Muriaé - MG. No ano de 2016 o grupo ganhou o apoio do Movimento Pró-Cultura, associação muito 

atuante naquela região, através da doação de instrumentos de percussão, vestimentas e material para a confecção das coroas, que foram 

confeccionadas pelos membros do próprio grupo. O avô de Jonas já tinha uma folia no distrito de Pirapanema, pertencente a Muriaé. Esta 
folia de Pirapanema se chamava Estrela de Jacob, A tradição da folia foi passada como herança cultural ao neto, que recebeu do avô todo o 

conhecimento da tradição, dos ritos e cantos. A tradição é mantida por Jonas até os dias atuais com a Sagrada Família. Antes de formar sua 

folia mirim, Jonas participou de outras folias da cidade e aos poucos foi aprendendo o ofício e mais foi crescendo sua paixão pelas folias. 
Jonas conta em depoimento em vídeo gravado em 2021 pelo setor de Patrimônio da Fundarte, que seus pais recebiam as folias de outros 

bairros em sua casa onde estas se apresentavam e recebiam acolhimento, refeições e devoção. Isso tudo também contribuiu para que sua 

paixão pela folia de reis aumentasse. Jonas diz ainda que não vê somente o lado cultural da folia. Fala que tem uma religiosidade muito 
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grande e carrega a fé de estar louvando os 3 Rei Magos e a chegada do Menino Jesus. Diz ser uma missão cheia de luz, cheia de paz, uma 

missão de evangelização, Essa missão é levada em frente todos os anos, debaixo de chuva, sol e todo tipo de dificuldade. O nome da folia 

foi decidido por conta da devoção de seus pais à Sagrada Família. Conta atualmente com 17 (dezessete) foliões, dentre crianças, 
adolescentes e adultos, a maioria oriundos da folia mirim que batiam em latas e garrafas pet, saindo em jornada pelos bairros Aeroporto, 

São José, pertencente a Muriaé. Gaspar, Santa Terezinha e São Joaquim. No ano de 2020 participou do I Encontro de Folias promovido pela 

Fundação de Cultura e Artes de Muriaé / Prefeitura de Muriaé.  
Motivação do inventário: A folia em Muriaé é uma atividade cultural bastante antiga e largamente cultivada. Existem atualmente em 
atividade várias folias e temos notícia de que houve época em que mais de 10 folias percorriam a cidade, sem contar os grupos mirins que 

saiam de dia com instrumentos improvisados, batendo latas, e arrecadando donativos. Hoje já não são tantas folias em atividade e isso 

motivou o inventário, além é claro da importância cultural e religiosa que a atividade tem. No inventário das folias mineiras feito pelo Iepha 
existem 5 folias de Muriaé. A Folia de Reis Sagrada Família foi inventariada por um exemplo de folia atuante que se originou de uma folia 

mirim, que geralmente é só uma brincadeira de crianças que não tem continuidade. A Sagrada Família, no entanto, persistiu mesmo tendo 
seus integrantes chegado à idade adulta. 

DESCRIÇÃO: 

Recursos:      A folia vive de recursos próprios e de doações dos devotos que são recolhidos nas casas por onde passa a folia. A prefeitura 

apoia eventualmente com transporte e alimentação. Todos os anos a prefeitura cadastra as folias interessadas em se apresentar no fim do 
ano. Inicialmente a vestimenta e instrumentos da folia foram doados pelo Movimento Pró Cultura, ONG atuante no Bairro Aeroporto. 

Atualmente os recursos financeiros da Folia de Reis Sagrada Família são oriundos de donativos e dos próprios integrantes.  

Programa de atividades:     A Folia sai principalmente entre os dias 24 de dezembro e 6 de janeiro quando é feita a entrega da Bandeira. 
Durante o ano fazem algumas apresentações em encontros de folia e eventos culturais em Muriaé e outras cidades vizinhas. Em Muriaé a 

Folia sai em jornada pelos bairros Aeroporto, São José, Gaspar, Santa Terezinha e São Joaquim. As atividades podem ser estendidas pela 

proximidade com o estado do Rio de Janeiro, quando a Folia de Reis Sagrada Família vira a bandeira do outro lado onde tem a imagem de 
São Sebastião e passa a se apresentar nas cidade próximas do estado vizinho, como Laje do Muriaé, Raposo, Itaperuna e outras localidades 

na área rural daquele estado. No ano de 2020 participou do I Encontro de Folias promovido pela Fundação de Cultura e Artes de Muriaé / 
Prefeitura de Muriaé. No ano de 2020 entrega da Bandeira dessa folia se deu no dia 06 e é possível ver vários vídeos no canal de Jonas 

Valério no YouTube, que tem mais de 500 inscritos. Os vídeos postados por ele têm em média 5.000 visualizações.  No ano de 2021 foi 

filmado um depoimento dado por Jonas Rosa Valério ao projeto Inventário do Patrimônio Imaterial de Muriaé realizado no mês de agosto 
de 2021, que foi uma ação do município inscrita na 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, promovida pelo IEPHA – MG. 

Organizadores:    A folia é comandada por Jonas Rosa Valério. 

Participantes:     Jonas Rosa Valério – Mestre, Francisnei Benedito da Silva - Contra-Mestre, Kauãn Jesus de Vasconcelos – Violão, 

Wellington de Paula Chagas – Violão, Marcelo Antônio Peixoto – Sanfona, Márcia de Paula Dias – Pandeiro, Dyensonir de Solza Abrilha – 
Chocalho, Kayky Nogueira de Lima – Caixa, João Victor Nogueira de Lima – Caixa, Mateus Medeiros Oliveira – Zabumba, Maurílio 

Antônio Peixoto – Tarol, Ryan dos Santos Alves – Palhaço, Maurício Antônio Peixoto – Palhaço e Luiz Fernando Antunes Siqueira - 
Palhaço 
Público:        Homens, mulheres e crianças de todas as idades, principalmente católicos e devotos. 

Narrativas e outros bens associados:        Folia de Reis é um festejo de origem portuguesa, ligado às comemorações do culto católico do 

Natal; foi introduzida no Brasil lá no começo da nossa formação cultural, pelos jesuítas e servia também como instrumento de catequese dos 
nossos índios e escravos negros. Ainda hoje mantém-se viva nas manifestações folclóricas de quase todo o país. Ela apresenta um caráter 

profano-religioso, fazendo parte do ciclo natalino, anualmente realizado entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, quando são realizadas as 

comemorações do nascimento de Jesus com várias festividades. A data da visitação dos Reis Magos é o dia 6 de janeiro. No Brasil a 
visitação das casas, que dura do final de dezembro até o dia de Reis, é feita por grupos organizados e até motivados por propósitos sociais e 

filantrópicos, temos a figura do Bandeireiro, que tem a função de carregar a bandeira do grupo com muito respeito; é apresentada ao chefe 

da residência onde a folia passa e ali receber os donativos oferecidos pelas famílias. O grupo é composto por músicos que tocam 
instrumentos, quase sempre de confecção caseira e artesanal, como tambores, reco-reco, flauta e rabeca, acordeão e a viola caipira. Uma 

característica do canto é a terminação das frases com a voz em requinta, que é uma voz masculina fazendo um agudo muito alto, quase 
alcançando os tons femininos. 

Transformações:         A Folia de Reis Sagrada Família está em constante transformação pois muitos foliões migram de folia e são 

substituídos por outros. Os uniformes também são periodicamente trocados, bem como os instrumentos, as roupas e máscaras dos palhaços. 

Eventualmente as coroas também recebem mais ornamentos coloridos e brilhantes. 

Problemas detectados:        As folias já sofreram muito com preconceitos, principalmente por conta das constantes brigas entre folias e por 

bebedeiras. Hoje estas questões estão superadas e as folias são irmãs, ajudando umas às outras emprestando instrumentos e músicos quando 

há esta necessidade. A questão da bebida também foi combatida pela prefeitura e polícia e hoje não acontecem mais problemas por conta 
disso. Um grande problema encontrado pelas folias é quanto ao transporte de seus componentes quando têm que fazer grandes 

deslocamentos, por falta de recursos e por terem muitos componentes: somente um ônibus não consegue transportar tanta gente. A falta de 
recursos para consertar instrumentos e reparar uniformes também é um problema sério que aflige as folias de um modo geral. A Folia de 

Reis Sagrada Família tem muitos gastos todos os anos com uniformes, instrumentos e reposição de couros da percussão e cordas dos 

violões, violas e cavaquinhos. O dinheiro para a compra deste material sai do bolso de alguns integrantes, que são na sua maioria de origem 
humilde, e de doações conseguidas por Jonas Valério e outros colaboradores. A folia já deixou de sair um ano por conta de uma sanfona 

estragada que não tiveram condições financeiras para mandar consertar e por ser este, junto com a viola, os principais instrumentos 
utilizados. Sem ela não foi possível fazer a jornada. 

Referências Documentais:  História oral dada em depoimento por Jonas Rosa Valério ao projeto Inventário do Patrimônio Imaterial de 

Muriaé realizado no mês de agosto de 2021, que foi uma ação do município inscrita na 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, 

promovida pelo IEPHA – MG. O depoimento está disponível em formato de vídeo no canal do YouTube da Fundarte – Fundação de 
Cultura e Artes de Muriaé: 

https://www.youtube.com/watch?v=CVSo20dbLI4&t=30s   (FOLIA DE REIS SAGRADA FAMÍLIA - 8ª Jornada do Patr. Cultural de MG 

- Patrimônio Imaterial de Muriaé) 

https://www.youtube.com/watch?v=dYFaD8DBMsw (Folia de Reis Sagrada Família Muriaé-MG. 2017-2018. Cantoria no Bairro São José) 

https://www.youtube.com/watch?v=BcO10lRYdP4 (Folia de Reis Sagrada Família, poetas: Patrick e Maurício. (Bairro São Joaquim)) 
https://youtu.be/Zs9gyZebTT8 Vídeo postado em 2018 com um pouco da história da Folia de Reis Sagrada Família 
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