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Resumo 

O distrito de Martinésia, localizado no município de Uberlândia, nasceu como um entreposto de trocas 
comerciais. Teve seu auge em meados do século XX, quando passou a sofrer as consequências do 
êxodo rural e da modernização da agricultura brasileira. Contudo, a intensa migração não suprimiu 
algumas práticas culturais do lugar, sobretudo as imbricadas no catolicismo rústico. Uma delas é a 
Festa de Santos Reis, que expressa a integração do rural com o urbano por meio do movimento, das 
trocas econômicas e simbólicas, das paisagens, dos ritos, entre outros elementos. Diante disso, o 
presente estudo traz uma discussão sobre a atuação do catolicismo rústico no Brasil, partindo de uma 
reflexão teórica sobre a importância desse movimento para o fortalecimento da Igreja no interior do 
país, até chegar em Martinésia, lócus da Festa de Santos Reis e espaço de coexistência de ruralidades e 
urbanidades. 

Palavras- chave: Catolicismo Rústico. Martinésia. Festa. Santos Reis. 

Introdução 

Sabe-se que as festas populares permearam e contribuíram para a formação da identidade 

brasileira. Vividas no tempo e no espaço, elas constituem territórios, reforçam o sentido de 

lugar e se disseminam por todas as regiões do país. Pensando nessas dimensões (sociais, 

culturais, econômicas e espaciais), as festas se configuram como um rico objeto de estudo e 

análise geográfica.  

A festa é, ao mesmo tempo, parte e resultado das práticas do homem na superfície terrestre. 

Tais encontros movimentam e produzem o espaço, refletindo as materialidades e 

imaterialidades. Na festa observam-se as coexistências de modos de vida tradicionais e 

contemporâneos, do sagrado e profano, da ruralidade e da urbanidade... Nela os pares 

dialéticos se mostram e se relacionam. 

Nessa perspectiva, o presente texto traz uma discussão sobre a realização da Festa de Santos 

Reis no Distrito de Martinésia, localizado no município de Uberlândia. No tempo e espaço em 

questão, a festa se torna palco de múltiplos sujeitos, processos e redes. Para trabalhar a 
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temática, será discutido o envolvimento do catolicismo rústico na formação religiosa do 

interior brasileiro, enfocando no Triângulo Mineiro. É lá que se localiza o Distrito de 

Martinésia, onde se realiza anualmente a Festa de Santos Reis. 

As Festas de Reis são manifestações sacro-profanas que representam a peregrinação dos Três 

Reis Magos até o menino Jesus. Conta a Bíblia Sagrada – livro norteador da religião Cristã – 

que Três Reis saíram de suas terras e empreenderam uma viagem até Nazaré, onde Jesus 

Cristo nascera. Lá eles presentearam o recém nascido com ouro, mirra e incenso. Embora os 

Três Reis não tenham sido oficialmente canonizados pela Igreja Católica Apostólica Romana, 

eles são considerados santos por milhares de devotos que todos os anos lhes dedicam votos, 

promessas e intenções.  

Destaca-se que o presente trabalho é fruto e parte de uma pesquisa de mestrado sobre as 

Festas de Santos Reis realizadas em Martinésia. As discussões são resultado de reflexões 

teóricas e de um amplo trabalho empírico realizado entre os anos de 2009 a 2011. 

Catolicismo rústico 

Quanto se trata das festas populares brasileiras, sobretudo aquelas nascidas no rural, remete-se 

ao catolicismo popular. O Brasil é o país com maior número de católicos no mundo. De 

acordo com pesquisas da CPS/FGV (Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 

Vargas), no ano de 2009 68,43% dos brasileiros afirmaram seguir tal religiãoi. Nessa 

perspectiva, é importante entender como um país originalmente pagão se tornou o maior 

centro católico do mundo. A resposta está na herança colonial.  

A “descoberta” do Brasil se deu, oficialmente, pelos portugueses no ano de 1500. Os anos 

entre 1500 e 1530, caracterizaram-se pelo período pré-colonial, já que o governo português 

não traçara nenhum plano de ocupação para as terras brasileiras. Entretanto, a partir de 1530, 

o governo decidiu pela ocupação do novo território por meio das Capitanias Hereditárias. 

Observou-se, então, a migração de lusitanos para o Brasil, em busca de terras e de uma 

“nova” vida. De acordo com Freire, 

A nossa verdadeira formação social se processa em 1532 em diante, tendo a 
família rural ou semi-rural por unidade, quer através de gente casada vinda 
do reino, quer das famílias aqui constituídas pela união dos colonos com 
mulheres caboclas ou com moças órfãs ou mesmo à-toa, mandadas vir de 
Portugal pelos padres casamenteiros. (FREIRE, 1980, p. 22) 
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A migração portuguesa trouxe alegorias, símbolos e resíduos do modo de vida lusitanos para 

o Brasil. Um deles é a religião católica, bem como seus santos, suas festas e seus rituais. 

Imagine um cenário composto por famílias camponesas alocadas no interior brasileiro num 

passado não muito distante. Esse grupo não disporia de comunicação eficiente com os centros 

urbanos, mas seria consolidado mediante princípios básicos do catolicismo. Lá a igreja chega, 

mas não se estabelece como uma entidade efetivamente presente. As visitas do sacerdote se 

dão apenas em algumas datas pré-estabelecidas visando celebrar os principais ritos da 

religião. Neste tipo de lugar é desenvolvida uma forma de culto muito particular que conjuga 

os princípios do catolicismo com as práticas cotidianas. Trata-se do catolicismo popular, 

também conhecido como catolicismo rústico ou catolicismo de folk. De acordo com Zeni 

Rosendahl, 

A liderança religiosa cabe aos rezadores, leigos que assumem a função de 
evangelização na ausência de padres e bispos. A dimensão do lugar nos 
oferece as características do catolicismo popular tradicional. O oratório é o 
espaço religioso nas residências. Em alguns casos, o espaço sagrado da 
comunidade que abriga o santo protetor e padroeiro é uma pequena capela. 
(ROSENDAHL, 2005, p. 207) 

Andrade, por sua vez, afirma que:  

Sob influência marcante das tipologias de Thales de Azevedo, de Maria 
Isaura P. de Queiros e de Candido Procópio F. de Camargo, o catolicismo 
popular recebe denominações variadas, de acordo com seu espaço e postura 
diante de uma sociedade estagnada ou em plena mudança. (ANDRADE, 
2006, p.1) 

Apesar de não haver uma concordância em relação ao termo utilizado, o catolicismo em 

questão apresenta algumas características próprias. Ele é criado para suprir um espaço 

deixado pela Igreja Católica nos grupos sociais do interior brasileiro. Tem sua essência 

cravada numa sociedade rural que, distante do catolicismo oficial, proclamado pelo clero e 

praticado sob o teto das casas paroquiais, criou seus próprios ritos a partir da mescla do 

cotidiano vivido com o sagrado, percebido nas poucas visitas dos representantes da Igreja. 

Nas palavras de Zaluar (1983, p. 13-4) “[...] o catolicismo popular é uma religião voltada para 

a vida aqui na Terra. Nesse sentido, é uma religião prática [...]” 
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De acordo com Toledo (online, 2011), o Catolicismo Popular Católico apresenta algumas 

características marcantes: 

- o caráter de homogeneidade, pois que todos se colocam à serviço da Igreja Católica;  

- o caráter de heterogeneidade na medida em que atinge diferentes níveis sociais;  

- mantém o caráter rural;  

- desenvolve o misticismo, a procura do sagrado, de proteção;  

- é marcado pela alegria dos cultos dos santos familiares e dos padroeiros, com festas, 

ladainhas, procissões;  

- se opõem ao catolicismo oficial, pois corresponde ao catolicismo dos leigos, dos oprimidos, 

em oposição ao catolicismo clerical, instruído, erudito;  

- é humano, espontâneo, unindo o sagrado e o profano, com todas as suas consequências;  

- é moralista;  

- desenvolve uma forma de viver a religião, uma prática, assinalada pelo calendário, 

determinando o ritmo da vida das comunidades locais. 

Embora as características destacadas por Toledo (online, 2011) permitam traçar um perfil do 

catolicismo popular, é importante considerar que alguns dos apontamentos também são 

percebidos no catolicismo oficial como o caráter moralista e o heterogêneo da religião. O 

autor também afirma que o catolicismo popular mantém o caráter rural. Todavia, é possível 

verificar cada vez mais que esse tipo de catolicismo tem se agregado aos espaços urbanos e se 

reproduzido em novos lugares, como as periferias das grandes cidades. Sobre a temática, 

Brandão afirma que: 

Olhado de perto, isto a que damos o nome de catolicismo popular possui 
tantos matizes quantas são as culturas em que vivem as suas pessoas reais: 
no campo ou na cidade, na Amazônia ou em Minas Gerais, em áreas de uma 
marcada influência de tradições negras, como a Bahia, ou de migrantes 
italianos, como em São Paulo. (BRANDÃO, 2004, p. 268) 
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Quando o camponês foi expropriado das terras, ele migrou para as áreas urbanas e levou 

consigo suas práticas e crenças. Isso fez com que as periferias das cidades – lócus das famílias 

migrantes – se tornassem palco de diversas manifestações do catolicismo popular. É lá que se 

encontram as benzedeiras, que se reproduzem as festas do povo e que se rezam os terços. 

Para Brandão (2004, p. 268-9),  

Uma de suas características comuns, no entanto, está em que este 
catolicismo ancestralmente laico e rural, quase chega a constituir um pára-
sistema religioso setorialmente autônomo frente a uma igreja de que ele 
sempre se reconhece parte. Ali estão tanto as crenças populares e alguns 
costumes patrimoniais, como sistemas sociais de trocas de atos, de símbolos 
e de significados que, no seu todo, recobrem quase tudo o que uma pessoa 
necessita para sentir-se de uma religião e servir-se de seus bens e serviços. 
Mas, à diferença do que acontece no campo evangélico, mesmo nos surtos 
messiânicos históricos do catolicismo camponês, sempre os seus agentes se 
reconhecerão subordinados às autoridades da igreja oficial e sempre se 
levará em conta que alguns rituais de importância essencial somente podem 
ser ofertados pelos sacerdotes eruditos. (BRANDÃO, 2004, p. 268-9) 

Seguindo essa linha de pensamento, podemos recorrer também a Andrade:  

O estudo do que seria a relação existente entre o que seria uma religião 
oficial e, seu contraste, a religião popular, levou muitos autores a afirmarem 
que, numa manifestação de religiosidade, o fiel utilizaria elementos que [sic] 
característicos da religião oficial, sem contudo, sentir-se embaraçado por 
isso. Gestos como rezar orações próprias da religião oficial ou pedir a 
celebração de missas para pagar uma promessa feita a um santo não 
reconhecido oficialmente não o constrangeria, pois ele continuaria 
considerando-se sempre ligado à sua Igreja [...] (ANDRADE, 2006, p.1) 

As características destacadas por Brandão (2004), Andrade (2006), e Zaluar (1983) permitem 

visualizar os mecanismos que o fiel usa para rezar preces católicas a santos não canonizados. 

Exemplos disso são o culto ao Padre Cícero, em Juazeiro do Norte – Ceará, e as festas em 

louvor a Santos Reis, realizadas em todo o território brasileiro.  

No Triângulo Mineiro as festas populares, estabelecidas nesse contexto de catolicismo 

popular, continuam sendo desenvolvidas, inclusive nas áreas urbanas. Para entender tais 

práticas, é importante conhecer o processo de formação espacial e o povoamento da região. 
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Uberlândia: espaço de ruralidades e urbanidades 

O povoamento da região que hoje é conhecida como Triângulo Mineiro se deu num contexto 

de desbravamento do interior brasileiro, a partir do século XVII. Neste período os 

bandeirantes paulistas abriram caminho pelas terras do cerrado em busca de metais preciosos 

e captura de indígenas que serviriam como mão-de-obra escrava. Ribeiro (2008) aponta duas 

rotas seguidas por estes grupos: 

A região situada entre os rios Grande e Paranaíba, hoje conhecida como 
Triângulo Mineiro, já era percorrida por bandeiras paulistas no século XVII 
que se dirigiam para oeste e noroeste desta capitania em busca de índios 
cativos e outras possibilidades de formar cabedal. Partindo de São Paulo em 
direção ao norte, passando por São João de Atibaia e Camanducaia, 
contornando a Serra da Mantiqueira, alcançava-se à bacia do Rio Grande e 
daí podia-se dirigir para noroeste, descendo por esse rio até o Triângulo 
Mineiro e de lá para Goiás; ou atravessar os vários rios dessa bacia (Sapucaí, 
Verde, Grande e das Mortes) em busca da região do Alto São Francisco e 
Rio das Velhas. O outro caminho, sempre se iniciando em São Paulo, partia 
na direção nordeste, para chegar ao Vale do Paraíba do Sul, passando por 
Taubaté e Guaratinguetá, que se constituíram em vilas já nos anos 1650, 
tomando aí a “Estrada Real do Sertão”, conforme expressão do Padre 
Vigário João Faria, em seu roteiro, transmitido por Bernardo Correia de 
Souza Coutinho, em 1694. Esse percurso atravessa a Mantiqueira pela 
Garganta do Embaú, alcançado as vertentes de vários rios da bacia do Rio 
Grande, se encontrando aí com o primeiro caminho e com as opções já 
apresentadas. (RIBEIRO, 2008, p. 20) 

Após a crise da mineração, século XVIII, as regiões do interior que ofertavam apenas rebanho 

e alimentação, passam a ser um lugar para se viver. Isso promoveu uma migração para o 

interior, modificando o modo de vida e de reprodução no sertão. Os geralistas, grupos 

provindos do núcleo central de Minas Gerais, emigraram para diferentes áreas, desde o sul de 

Minas até o Alto Jequitinhonha, se estabelecendo, também no oeste, inclusive na área que 

hoje é conhecida como Triângulo Mineiro (LOURENÇO, 2001). 

No estudo sobre o povoamento do Triângulo Mineiro na virada do século XVIII para o XIX, 

Lourenço (2001) afirma que: 

[...] o campesinato livre, formado por brancos pobres, negros forros e 
libertos, índios e caboclos, representou o principal contingente dos 
povoadores pioneiros na região, organizados em grupos de parentela, tendo 
nos povoados surgidos em torno de capelas a referência para trocas, rituais e 
contatos com a sociedade maior. (LOURENÇO, 2001, p. 1) 
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A partir das pesquisas de Caio Prado Júnior, Pedro Pezzuti, Tito Teixeira, Auguste de Saint 

Hilaire e também de documentação histórica, Lourenço (2001) aponta que os povoados 

formados pelos geralistas se constituíam, geralmente, em torno de uma igreja. Os finais de 

semana eram o tempo das sociabilidades – os fazendeiros e camponeses participavam dos 

eventos sagrados, das festas profanas e ainda comercializavam seus excedentes agropecuários. 

A gênese do povoado de São Pedro do Uberabinha, hoje denominado Uberlândia, não foi 

diferente: 

A formação do povoado de S. Pedro do Uberabinha (Uberlândia) parece ter 
repetido esta sequência: aglomerado de moradias, seguido pela construção 
de uma capela, doação do patrimônio, construção de casas pelos fazendeiros 
em terrenos aforados para permanência temporária e por dependentes pobres 
que recebiam lotes do patrimônio da capela, surgimento de um comércio 
associado a festas religiosas, de início na forma de feiras, depois de 
estabelecimentos sedentários. Ao longo da “estrada do Anhanguera”, em 
1818 o geralista João Pereira da Rocha apossara-se, como vimos, de uma 
sesmaria de uma légua de frente por três de fundos. Vendeu parte dela a uma 
parentela de geralistas vindos de Santana do Jacaré, os irmãos Carrejo, de 
quem logo se aparentou casando-se com uma prima deles. Em terras de um 
dos Carrejo, Felisberto, foram assentadas várias famílias de agregados, 
formando um aglomerado de moradias, o povoado de São Sebastião, na 
barra de um córrego com o Rio Uberaba Legítimo (Uberabinha). Em 1842, 
Felisberto e um filho do sesmeiro João Pereira da Rocha, Francisco, criaram 
uma irmandade de Nossa Senhora do Carmo e São Sebastião e construíram 
uma capela nas proximidades daquele povoado. Adquiriram as terras da 
vizinhança e formaram o patrimônio de N. S. do Carmo. (LOURENÇO, 
2001, p. 1) 

Mesquita e Silva (2006) apontam que a implantação e expansão da rede de transporte e 

comunicação alavancou o desenvolvimento da região do Triângulo Mineiro e fez mudar os 

padrões de ocupação desse território, com destaque para a cidade de Uberlândia, onde foram 

reunidos esforços políticos para sua estruturação. 

Em 1888, o arraial [denominado Arraial de Nossa Senhora do Carmo de São 
Sebastião da Barra do São Pedro de Uberabinha] obteve a elevação para a 
categoria de município, com o nome de São Pedro de Uberabinha. A essa 
época, a evolução do arraial tinha gerado uma maior complexidade das 
atividades urbanas, surgindo então pequenas indústrias relacionadas à 
produção rural. O município então possuía, segundo Arantes (1938), uma 
população de mais de 14 mil habitantes. A denominação de Uberlândia 
somente surgiria em 19 de outubro de 1929. (MESQUITA; SILVA, 2006, p. 
29) 

Uberlândia localiza-se no Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil 

(UBERLÂNDIA, 2010). De acordo com o Censo 2010, residiam no município 604.013 
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habitantes (Censo, 2010) numa área de 4.115,822 km², sendo 587.266 na área urbana e 16.747 

na zona rural, constituindo uma densidade demográfica de 146,78 habitantes por quilômetro 

quadrado. 

Durante o século XX Uberlândia alcançou grande desenvolvimento, se tornando o centro 

econômico do Triângulo Mineiro. Tal cenário foi construído, sobretudo, pelos fatores 

locacionais da cidade, bem como sua força política. Destaca-se que o município é cortado por 

cinco rodovias federais (BR-050, BR-365, BR-452, BR-455, BR-497) às quais ligam todas as 

regiões brasileiras e permitem uma boa distribuição de produtos. Isso fez com que a cidade se 

tornasse um dos maiores polos logísticos do país. (UBERLÂNDIA, 2010) 

O município apresentou, em 2008, um PIBii de R$14. 270.392,00 (o 27º maior do país, à 

frente de capitais como Campo Grande, Maceió, Cuiabá, Natal, Florianópolis, João Pessoa, 

Teresina e Porto Velho) com destaque ao setor de serviços. Já o PIB per capitaiii no mesmo 

ano alcançou o valor de $22.926,50. (IBGE, 2008)  

Como município fincado no interior brasileiro, Uberlândia mantém traços rústicos, mesclando 

a ruralidade à recente urbanidade. Festas populares como as comemorações juninas, as 

Congadas e as Festas de Santos Reis “invadem” as ruas e se representam como cultura do 

povo, que existe no espaço, independente das modificações do lugar.  

A festa está ligada ao contexto de transformação da região. É evidente que tais manifestações 

já existiam no espaço rural desde meados do século XIX. A grande novidade com o 

desenvolvimento da cidade – comércio atacadista, industrialização, aumento da população, 

entre outros – foi a festa migrar para a periferia, incluindo aqui os distritos.  

Nos distritos, as ruralidades e urbanidades estão ainda mais sobrepostas. Uberlândia conta 

com quatro dessas áreas: Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, Miraporanga e Tapuirama. 

Martinésia: um entreposto de trocas 

Seguindo 22 quilômetros pela Rodovia Comunitária Neuza Rezende, a noroeste do Rodoanel 

Ayrton Senna, chega-se à Martinésia. O distrito nasceu como um entreposto de trocas, onde se 

comercializavam produtos agropastoris advindos das fazendas do entorno. A seguir destaca-se 

a foto aérea e a localização do distrito no município de Uberlândia.  
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Mapa: Distrito de Martinésia. 

 
 

Organização: MARQUES, L. M.; QUEIROZ, A. T., 2011. 
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A criação do povoado foi marcada por uma religiosidade rústica, pautada no catolicismo 

popular. Santos; et. all. (2007, p. 19) destaca que 

A ocupação das terras do atual distrito [Martinésia] ocorreu 
lentamente, a partir da chegada das primeiras famílias lusitanas, dentre 
elas a família Dias. A vida social e religiosa começa com a colocação 
de um cruzeiro, no mesmo terreno onde está, hoje (2007), a Capela de 
São João Batista. O cruzeiro foi erguido no período que abrange os 
anos de 1880 e 1900, pela mãe de Joaquim Mariano da Silva. Como 
estabelece a tradição religiosa, foi para cumprir uma promessa feita a 
São João Batista, pela saúde do filho, considerado o fundador do 
Distrito de Martinésia. (SANTOS; et. all., 2007, p. 19) 

Embora o cruzeiro tenha sido erguido no final do século XIX, o povoado se estabeleceu 

apenas no início do século XX. De acordo com a professora aposentada e memorialista 

Luzia Alves, o vilarejo que deu origem à Martinésia foi criado em 1919. Em 1927 ele 

foi elevado à categoria de Distrito e em 1936 Martinésia tinha uma população de cerca 

de 5000 habitantesiv, além de estrutura de uma pequena cidade.  

O memorialista Jerônimo Arantes (2003) destacou alguns aspectos sobre a formação do 

Distrito: 

Chamava-se Joaquim Mariano da Silva, o fundador de Martinópolisv. 
Esse senhor cumpriu uma promessa que sua mãe em vida fizera a São 
João Batista, de erguer um cruzeiro no alto da colina, onde fica hoje a 
Capela de São João Batista, padroeiro de Martinópolis.  
Ao pé desse cruzeiro, durante muitos anos no dia 24 de junho (dia de 
São João), se reuniam os devotos do santo para rezarem um terço em 
seu louvor. 
Naquela reunião fazia-se uma coleta de esmolas, com a finalidade de 
se conseguir recurso para a edificação da Capela naquela localidade, 
para o padroeiro. 
Cada ano era sorteado um festeiro, que se encarregava de angariar 
esmolas para a construção do templo. 
Tempos depois construíam a moderna capelinha no alto da colina, 
onde ficava o cruzeiro tradicional, nas terras do senhor Hipólito 
Martins, onde se formou a povoação. 
A festa passou a ser feita agora na capelinha, com mais solenidade, 
pelo vigário da paróquia a convite do festeiro. Os habitantes das 
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regiões mais afastadas vinham ao povoado nos dias de festa. O povo 
ali reunido dava um aspecto festivo e bastante animador aos fiéis. 
E logo estabeleceram-se os mascates assíduos àquelas e... Depois uma 
farmácia... uma escola pública, como um templo de luz, abriu suas 
portas, onde os pequeninos analfabetos entraram, fugindo do mundo 
de trevas onde viviam. (ARANTES, 2003, p. 115) 
 

As palavras do memorialista reforçam que o distrito foi criado a partir de um forte 

contexto religioso. A festa está impregnada nas ruas e nas práticas culturais e sociais de 

Martinésia.  

As festas acompanharam toda a construção histórica e espacial do distrito. 

Primeiramente a Festa de São João Batista e, posteriormente, a festa de Santos Reis 

(sem, contudo, destituir a importância da primeira). Essas manifestações testemunharam 

o crescimento do povoado, a consolidação do distrito, a multiplicação da população, o 

êxodo rural, a queda do número de moradores, o aumento da dependência da estrutura 

de Uberlândia, a chegada do asfalto e a revalorização da localidade. Todos esses 

acontecimentos alteraram o modo de vida da população e a (re)produção da festa.  

No período de formação e consolidação do distrito – até meados do século XX – 

Martinésia era um lugar essencialmente rural, impregnado de valores morais pautados 

numa motivação religiosa católica e com um modo de vida rústico, isto é, entremeado 

de práticas rurais que continuavam sendo adotadas. À medida que o espaço social 

mudou, as práticas culturais também mudaram.  

A chamada “Revolução Verde”, que modificou o campesinato brasileiro, chegou à 

região de Martinésia e o êxodo rural se tornou inevitável. Nesse período, a população 

começou a migrar e se estabelecer nas áreas mais urbanizadas onde as oportunidades de 

reprodução familiar eram maiores. Tratava-se de um momento no qual se anunciavam 

as benesses da vida urbana em relação à vida no campo. 

Sabe-se que as festas populares historicamente refletem os saberes e práticas sociais. 

Com o crescimento das migrações populacionais, os costumes e modos de vida rurais 

foram parcialmente abandonados para dar lugar à urbanidade e ao “progresso”. Este fato 
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pode ser verificado principalmente após a década de 1970, com a intensa imigração dos 

pequenos produtores do campo para a cidade. 

Em Martinésia o cenário não foi diferente. O distrito perdeu seus moradores para a 

cidade de Uberlândia, onde esses sujeitos percebiam melhores oportunidades de vida. 

Se em 1936 Martinésia tinha aproximadamente 5000 moradores, o senso do IBGE do 

ano 2000 apontava apenas 871 habitantes, sendo 330 da área urbana e 541 da área rural. 

O gráfico 1 traz a demografia de Martinésia entre os anos de 1950 e 2000. 

Gráfico 1: Demografia Martinésia (1950 - 2000). 

 
Fonte: MARÇAL (2004 apud MONTES 2006); IBGE (2011); UBERLÂNDIA (2010). 
Adaptado por: MARQUES, Luana Moreira. 

O crescimento populacional de Uberlândia (gráfico 2) acompanhou a tendência 

nacional, com o inchaço da área urbana e estagnação/decréscimo de habitantes nas áreas 

rurais. 
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Gráfico 2: Proporção do crescimento da população urbana em relação à população 
rural no município de Uberlândia entre os anos de 1970 e 2000. 

 
Fonte: IBGE – Censo demográfico: Séries Históricas. Adaptado por: MARQUES, Luana Moreira. 
 

O crescimento de Uberlândia foi acompanhado pela melhoria da estrutura urbana, 

sobretudo no que tange à educação, saúde e transporte, além de uma indústria e 

comércio em real crescimento. Tal contexto atraiu centenas de moradores de Martinésia, 

que migravam do distrito e se estabeleciam na cidade. Os moradores deixavam 

Martinésia, principalmente, para estudar e trabalhar. O decréscimo da demanda fez com 

que parte do comércio ruísse, tornando o distrito ainda mais dependente do centro 

urbano de Uberlândia.  

Entretanto, a partir do final do século XX o distrito volta a crescer. Apesar de ainda 

depender da estrutura comercial e de serviços da cidade de Uberlândia, Martinésia tem 

recebido investimentos em moradia e infra-estrutura urbana, reaquecendo o comércio 

distrital.  

Em Martinésia, assim como em diversos outros lugares do interior brasileiro onde a 

Igreja não se estabelecia completamente, os ritos católicos ganhavam, ao longo dos 

anos, novos signos e alegorias marcados por uma coexistência dissimuladamente 
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pacífica entre a devoção e a diversão. Isso fez surgir práticas reinventadas que se 

baseavam nos preceitos sagrados, mas também envolviam elementos profanos. Tal 

característica pode ser observada a partir do seguinte fragmento de Freire: 

[...] os santos e os anjos só faltando tornar-se carne e descer dos 
altares nos dias de festa para se divertirem com o povo; os bois 
entrando pelas igrejas para ser benzidos pelos padres; as mães ninando 
os filhinhos com as mesmas cantigas de louvar o Menino-Deus; as 
mulheres estéreis indo esfregar-se, de saia levantada, nas pernas de 
São Gonçalo do Amarante; os maridos cismados de infidelidade 
conjugal indo interrogar os “rochedos cornudos” e as moças 
casadouras os “rochedos do casamento”; Nossa Senhora do Ó adorada 
na imagem de uma mulher prenhe. (FREIRE. 1980, p. 22) 

O texto de Freire (1980) trata de uma coletividade campesina pautada num catolicismo 

popular que ultrapassa o sagrado e o profano, pois recria uma devoção. Institui uma 

religiosidade a partir das práticas sociais cotidianas supervalorizas. A coletividade se 

aproveita dessas manifestações, pois elas permitem o extravasamento. Isso faz com que 

as festas populares sejam inseridas na estrutura social da comunidadevi como 

movimento intangível que permite o rezar e o festar, a devoção e a diversão, o sagrado e 

o profano e se materializa por meio do culto, das rezas, das pessoas, dos encontros, da 

comida e da dança.  

É importante esclarecer que temos Martinésia como um espaço onde coexistem o rural e 

o urbano. Embora a estrutura da sede do distrito invoque uma urbanidade, a reprodução 

dos modos de vida continua tendo um forte apelo rural. A realização das Festas de Reis 

é um exemplo disso.  

A Festa de Santos Reis em Martinésia 

A festa de Santos Reis realizada em Martinésia foi criada nas fazendas da região e 

reproduzidas ano a ano nestes lócus. Cada festa tinha um organizador (festeiro) 

diferente. Tal característica fazia com que o evento itinerasse de uma fazenda a outra, 

conferindo fluidez à manifestação. Nessa perspectiva, a festa criava, anualmente, uma 

nova espacialização com territorialidades e lugares distintos. 
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Com o passar dos anos a festa foi se transformando. A transformação é um fenômeno 

natural se pensarmos que a festa acompanha o sujeito. Ela não é só uma alegoria externa 

ao ser humano. Ao contrário, também habita o interior do ser e o expõe à percepção dos 

sentidos – tato, olfato, paladar, visão e audição – através de um pensar e sentir que 

transforma a manifestação. Isto significa que a festa não se faz só por fora do corpo. Ao 

mesmo tempo em que ela é vista, é também sentida e a partir dessas experiências, 

modificada. A festa se modifica num sentido subjetivo e individual, ou seja, as 

experiências particulares fazem com que ela se transforme individualmente, mesmo 

sendo vivida coletivamente. 

A percepção individual faz com que a festa seja única. Ela é singular para cada ser, 

conforme seu grau de participação e envolvimento. Mas também é coletiva para a 

comunidade. Essas relações permitem que a festa seja reinventada a cada ano. Trata-se, 

portanto, de uma metamorfose contínua que é, ao mesmo tempo, individual e coletiva, 

interna e externa. 

O movimento contínuo da festa permitiu que ela saísse de um ambiente rural e se 

estabelecesse no urbano. Até aí não haveria grandes rupturas. Mas no caso de 

Martinésia, a festa chegou à sede do distrito e lá sua produção foi fixada. Embora ela 

continue se movimentando a partir das redes sociais, sua reprodução encontrou um 

lócus físico fixo conhecido como “Barracão”. 
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Fotos 1 e 2: Estrutura fixa da festa. 
Respectivamente: vista lateral da quadra poliesportiva (foto 1) e vista superior do 
Barracão (foto 2). 

 
Autora: MARQUES, Luana Moreira. Março de 2011. 

Os movimentos aproximam uma tradição – entendida como algo que atravessa a 

história – ao possível. A festa só permanece porque ela se comunica e relaciona com o 

meio. Há um embate que insere novos elementos e retira outros do corpo festivo. O que 

resiste é a tradição. No caso da Festa de Santos Reis de Martinésia, resiste a folia, a 

comida, a doação, a crença (fé) e as sociabilidades.  

Algumas considerações 

Para continuar viva, a festa incorporou elementos de cada época e contexto, tendo como 

forte característica a maleabilidade e dinâmica. Ela passou a ser uma vitrine do antigo 

perpassado ao novo. Isso permite visualizar a festa e observar os signos de origem ao 

mesmo tempo em que se veem as injunções do moderno. Assim, se fez a festa possível. 

Ela só existe porque se adapta.  

A condição para a festa se manter viva é sua adaptação ao tempo e às práticas 

adjacentes da modernidade que alteram o modo de vida e as práticas sociais. A própria 

transformação dos diferentes sujeitos da festa propõe a transformação desta. Na medida 

em que a condições da manifestação são outras, a festa, fruto da articulação de um 

grupo, também se modifica.  

Diante disso, pode-se afirmar que a Festa de Santos Reis de Martinésia existe e resiste 

pela agregação de novos elementos e adaptação ao tempo e espaço em que são 
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realizadas. É esta maleabilidade que permite que a manifestação perdure e se renove a 

cada geração.  

Notas 
                                                        
i Dados disponíveis em <http://www.fgv.br/cps/religiao/>. Acesso em 23 de ago. de 2011. 
ii O PIB – Produto Interno Bruto é caracterizado pela soma dos resultados financeiros dos bens e serviços 
comercializados num determinado local e em determinado espaço de tempo. De modo simplificado, é a 
somatória do dinheiro produzido a partir da venda de produtos e prestação de serviços de um lugar, num 
dado período. 
iii O PIB per capita, por sua vez, significa Produto Interno Bruto por pessoa. É dado pela divisão do 
resultado do PIB pela quantidade de pessoas que habitam a área de coleta dos dados. Tanto o PIB, quanto 
o PIB per capita são índices econômicos muito utilizados para medir a riqueza de determinado lugar e de 
sua população. Entretanto, recebem críticas por não mostrarem as desigualdades sociais de cada área, pois 
trabalham com médias. Uma cidade com uma grande indústria, por exemplo, pode ter um PIB bastante 
elevado, mesmo que boa parte de seus moradores vivam na linha da pobreza. 
iv Dado reforçado por Arantes (1938, apud MONTES, 2006). 
v Martinópolis era o primeiro nome do Distrito hoje chamado de Martinésia. O nome foi alterado em 1943 
mediante a constatação de uma cidade homônima no interior do Estado de São Paulo. 
vi Nesse estudo compreende-se a comunidade como “um agrupamento dotado do equipamento 
institucional mínimo, de modo a servir de teatro para as diversas atividades dos seus membros: religiosas, 
recreativas, políticas, administrativas, econômicas, etc.” (CANDIDO, 1982, p. 20) 
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