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Periódico 

 

Folia de Reis: “A Folia de Reis pretende reproduzir a viagem dos Magos a Belém, ao 

encontro do Filho do Homem. Os foliões partem a meia-noite, no Natal – quando os Magos 

teriam recebido o misterioso aviso – e encerram a sua jornada no dia de Reis. No Rio de 

Janeiro (RJ) se estendem até o dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião. Há assim duas fases 

da jornada. A primeira, a dos Reis, que vai até o dia 6 de janeiro, assinala-se a presença dos 

Magos na bandeira, o estandarte da folia. A segunda do dia 7 em diante, exige o acréscimo 

de uma estampa de São Sebastião ao lado da dos Magos.  O cânticos da folia são às vezes 

diversos em cada fase, aproveitando os mestres, na primeira,  os motivos bíblicos da 

Adoração, da Visita dos Reis, da Fuga para o Egito, etc., e, na segunda, de acordo com a 

tradição católica popular, tocada pelas concepções correntes nas macumbas cariocas, os 

padecimentos de São Sebastião. A folia apregoa o nascimento de Cristo e, teoricamente, 

dirigi-se a Belém, para adorar o Menino, mas os soldados de Herodes – os palhaços – 

tentam desvia-la do caminho apontado pela Estrela do Oriente. Parece que, no interior, a 

folia passava o tempo todo da jornada pelas estradas, cantando e folgando em casas amigas, 

em constante peregrinação. Na região estudada,  Estado do Rio,  porém, as folias saem 

apenas aos sábados, domingos e feriados, comparecendo os foliões, normalmente, ao 

trabalho, nos demais dias do período. PROPICIAÇÃO DA JORNADA – Reunidos os 

foliões na casa do mestre, na véspera do Natal, este lhes faz as últimas recomendações de 

bom comportamento, e, com todos os companheiros, reza fervorosamente pelo bom êxito 

da jornada que se inicia. (p. 3) Os foliões cantam ladainhas e fazem as orações diante do 

oratório ou do presépio do mestre e, no dia seguinte, pela manhã, levam a bandeira a benzer 

a uma igreja – se o vigário o permite – ou a um cruzeiro na estrada.  Tanto a dificuldade de 

obter a benção nos templos católicos como as exigências – para a sua concessão fazem com 



que, em geral, as folias prescindam da igreja e saiam à rua depois de rezada, apenas, a 

ladainha na casa do mestre. Toda vez que a folia se recolhe, os foliões fazem ao menos o 

Pelo-Sinal e batem a mão no peito, em sinal de agradecimento, ante o oratório ou o 

presépio do mestre.  VISITAS – A folia presta homenagem aos amigos, levando a sua 

bandeira e os seus foliões a visitá-los em casa. Feitos os entendimentos necessários, a folia 

penetra na habitação, tendo à frente a bandeira, mas deixando de fora os palhaços. O alferes 

posta-se a um canto da sala, com a bandeira voltada para os foliões, se a casa não dispõe de 

oratório, ou ao lado deste, mas ainda de frente para os foliões, em caso contrário. Forma-se 

a folia. O costume exige que se cante três vezes, pelo menos, em cada casa – a chegada, em 

que se declara a intenção da jornada, a de anunciar,  

O Jesus, neto de Ana, 

Que de Maria nasceu 

 

uma profecia, geralmente a Adoração (...) e o agradecimento. (p. 4) Se há na cada mistério, 

isto é, um quadro dos Reis, a folia deve cantar também para os Magos. Somente  no caso de 

o visitado ser pessoa de muita consideração dos foliões, observa-se a ordem acima. O 

cântico de chegada está sendo suprimido, em visitas ocasionais. E, quanto ao 

agradecimento, só se canta ao fim da visita, depois que o chefe da família colocou na 

bandeira uma nota em homenagem à folia – a “bela oferta”, que se agradece (...) Os 

palhaços esperam pacientemente a folia na rua, descansando à sombra de alguma árvore, a 

máscara suspensa, ou fazendo graças para o grupo de pessoas que se reúne, curioso, à porta 

da casa. Quando os foliões saem, a sanfona, as caixas e o bumbo chamam os palhaços – 

estes saltam, dançam, recitam as suas chulas, sob a galhofa das crianças e o sorriso 

divertido e complacente da família visitada. A despedida se faz depois da brincadeira dos 

palhaços. (...) O mesmo cerimonial se usa em homenagem a estabelecimentos comerciais 

de amizade dos foliões. MOVIMENTAÇÃO – A folia não sai ao acaso, exceto no seu 

próprio bairro ou subúrbio – movimenta-se sempre com objetivo determinado, tendo como 

pontos de referência, e às vezes de pousada, as casas dos conhecidos e dos amigos. Toda 

folia precisa munir-se de licença policial para sair a rua. São as casas dos amigos o estímulo 

motor para as longas caminhadas, para as incômodas e estafantes viagens em todas as 

direções da zona estudada, para as penas e os sacrifícios da jornada. Estes pontos de apoio 

são, na cidade, como eram no campo, o grande pretexto da folia. (p. 5) ENCERRAMENTO 



– Cabe ao mestre financiar a folia, que organizou a fim de dar cumprimento a sua 

promessa. (...) as roupas, os instrumentos e a bandeira lhe pertencem. Em marcha, e durante 

toda a jornada, as despesas comuns correm também por sua conta. O dinheiro angariado, 

em visitas, a casas amigas, durante as caminhadas, constitui outra fonte de renda da folia, 

mas está de antemão comprometido.”  

O total de dinheiro obtido é usado para a renovação das vestimentas, bandeira e 

instrumentos e para a festa do remate – encerramento solene da folia, quando todos podem 

se aliviar das penas e sacrifícios da folia. A festa tem data e local previamente marcado 

pelo mestre (em geral, em sua casa) , normalmente um sábado após o dia 20 de janeiro ou 

nos meses seguintes segundo a disponibilidade dos outros. Os foliões vão uniformizados 

assim como os palhaços caracterizados. Nessa festa não há proibição de beber e serve-se 

uma ceia. Os foliões sentam-se à mesa com o mestre e contramestre localizados nas 

cabeceiras. Os palhaços ocupam uma mesa separada ou ocupam a mesma mesa dos foliões 

depois de esses serem servidos. Amigos e conhecidos podem participar da festa a convite 

do mestre, que antes e depois da ceia faz uma oração de agradecimento ou um discurso 

sobre aquela jornada.  

“Terminada a ceia, o alferes toma posição, com o estandarte, diante dos foliões, e, 

ao som de cânticos, processa-se o desfardamento. Em primeiro lugar, os palhaços 

ajoelhados retiram a máscara e abandonam as suas roupas, colocando-se aos pés da 

bandeira. Em seguida, um a um, os foliões ajoelham-se e despem os blusões. Os últimos a 

realizar a cerimônia, são nesta ordem, o contramestre, o mestre e o alferes. À meia-noite 

chega o momento culminante da festa – e da folia. Faz a entrega. Os foliões  aproximam-se 

da bandeira e depositam aos seus pés os instrumentos com que,  durante toda a jornada, 

salvaram os Reis. (p. 6) Em algumas folias a entrega dos instrumentos é simbólica, já que 

estes terão de servir na festa de dança que se prolonga até 6 ou 7 da manhã. A entrega da 

bandeira se faz por último, ao som do Canto da Entrega. O alferes empunha novamente o 

estandarte e, ajoelhado, o dá à madrinha da folia, geralmente a esposa ou filha do mestre 

(...) para que o tenha sob a sua guarda até o ano que vem. E misturados aos convivas, mas 

distinguindo-se deles pelo boné que conservam à cabeça, os penitentes dançam e folgam até 

o sol raiar.” (p. 7) 



ORGANIZAÇÃO DA FOLIA – em geral uma folia é organizada em função de uma 

promessa, isto é, um compromisso livremente assumido que obriga a folia a sair no mínimo 

pelos sete anos seguintes para que a graça pedida seja alcançada. O mais comum é que a 

promessa tenha sido feita pelo mestre, havendo também folias que se organizam em torno 

de uma promessa comum a todos os seus componentes ou até mesmo de outra pessoa. A 

folia é formada com amigos, parentes, compadres e pessoas próximas do mestre. “Mulheres 

e crianças ocasionalmente participam da peregrinação”.  

FIGURANTES – Os participantes da folia são denominados de foliões, podendo também 

ser divididos em foliões e palhaços. Os foliões são cantores e músicos que durante a 

jornada “marcham a passo descansado em formação militar, acompanhando a bandeira.” Os 

palhaços “são principalmente dançarinos e cômicos, ficam em segundo plano em relação 

aos foliões, sofrem uma série de restrições (...) mas vestem-se do modo que desejarem a 

contam chulas, à sua vontade quando chega a sua vez.” (p. 7)  

MESTRE – é o chefe da folia. Sobre ele recaem todas as responsabilidades da jornada. Os 

instrumentos e as vestimentas pertencem a ele. A bandeira é feita de acordo com suas 

instruções. É ele quem cria os cânticos e o roteiro que a folia deverá percorrer. Deve 

também cuidar do andamento da jornada, da direção da orquestra e da disciplina dos 

foliões. Além disso, é quem arrecada e guarda o dinheiro e prepara a festa do remate. (p. 8)  

ALFERES DA BANDEIRA – a bandeira representa a folia, pois o estandarte a identifica, 

simbolizando a jornada dos Magos à Belém e a intenção com que os foliões se dispõem à 

peregrinação. Vai sempre à frente, carregada pelo alferes (ou bandeirista) e ladeada pelo 

mestre e contramestre. Representações ou cenas da adoração dos magos são constantes, 

mas no Rio de Janeiro acrescentou-se à bandeira a figura de São Sebastião e alguns mestres 

permitem juntar a imagem da Virgem ou dos santos de devoção do próprio mestre. (p. 8) 

 As autoras apontam, contudo, que há folias que fazem referências mais complexas 

em suas bandeiras, como a bandeira da Folia chamada a Voz do Disco Guanabara de João 

Pacheco (Caxias/RJ) que, em  1953, trazia a estampa da fuga para o Egito, “preparada em 

macumba carioca, e, no mastro, um galo branco, de barro, dois Magos, igualmente em 

barro, acima do quadro, e os instrumentos de suplício de Cristo, abaixo. João Pacheco 

explicou-nos que o galo anunciara o nascimento e que, no princípio, somente dois Reis 

tinham ido em busca do Messias, tendo chegado mais tarde o terceiro.”  (p. 9) Já a bandeira 



da Folia Cruzeiro do Sul (Morro do Salgueiro/RJ) trazia uma cena pintada a óleo: em 

primeiro plano o anjo Gabriel, a manjedoura, a Sagrada Família, o boi e o jumento e os 

Magos em adoração ao Menino sob luz de uma grande estrela. Em segundo plano havia um 

pastor com uma ovelha e num canto um gambá, que teria amamentado o Menino Jesus. O 

mestre Julio Agrícola da Silva explicou o que seria esse gambá em verso: “A gambazinha 

benta,/que seu leite ofereceu/o Menino abençôo/e a Virge agradeceu.” (p. 9) 

 A bandeira também é usada como elemento de cortesia quando se visita as casas 

amigas e entre as folias, como fator de disciplina durante as jornadas e como “afugentadora 

de influências diabólicas” e como “receptáculo de espórtuas. (...) a simples presença da 

bandeira junto ao endemoniado, em geral, basta para fazê-lo voltar a si.” (p. 9) O alferes 

deve defender a bandeira. (p. 10) 

OUTROS TEMAS: “Os temas da folia referem-se, em geral, apenas ao nascimento de 

Cristo e à visita dos Magos, e às vezes á fuga para o Egito. Entretanto, o ambiente de 

religiosidade em que vivem as folias, mais acentuado com a chegada à orla da Guanabara e 

com a concorrência entre os vários grupos de foliões – um fenômeno que, se perdeu o 

caráter violento, assumiu aqui proporções jamais sonhadas – induz os mestres a buscar 

outros temas para os seus cânticos – no Velho como no Novo Testamento. A folia Cruzeiro 

do Sul (Morro do Salgueiro/RJ) canta, sob o título “Compaixão do Criador”, a crucificação 

de Cristo. (...) A presença de S Sebastião no misticismo popular carioca é muito grande, por 

isso suas expressões também estão presentes nas Folias de Reis. 

São Sebastião, bom santo guerreiro 

Lutô nas mata numa luta co’os cabôco 

Era um santo milagroso 

Lutô com Morte e Paixão 

A primeira frecha que le jogaro, 

A frecha caiu no chão 

A segunda frecha jogaro 

A image e formosura 

Pegô no peito direito 

Da image criatura 

A tercêra frecha que jogaro, 

Essa teve arreceio 

Foi na perna esquerda, 

Um pouco em cima do joêio 

Depois da guerra acabada, 

Que apareceu três demonho, 

Pegaro a própria image, 



Ammarro e acorrentaro 

A corrente arrebento 

Tirô todos os pecado 

Os cabôco ajoelhô, 

Botô o joêio em terra 

E as suas arma entregô” (p. 11)  

FOLIÕES – numa folia há, no mínimo, 12 foliões, podendo acima desse número variar ao 

infinito. Se houver muitos componentes pode haver um fiscal que ajuda na organização. 

Desfilam em coluna, com o mestre à esquerda e o contramestre à direita encabeçando as 

filas. Entre eles dois está o alferes carregando a bandeira. Os palhaços têm liberdade de 

movimentos, mas nunca podem vir à frente da bandeira. Salvo o alferes e o fiscal, todos os 

componentes da folia são músicos e é nessa sentido que participam da folia. (p. 12)  

MÚSICOS – Os foliões em geral tocam um instrumento qualquer e ajudam no canto. Os 

instrumentos mais comuns são a viola e o cavaquinho, a sanfona, a caixa de guerra, o 

triângulo, o pandeiro e o bumbo. Além desses, várias folias trazem mais alguns outros 

instrumentos como: chocalho, violão e tarol. São mais raros: cabaça, reco-reco e caixa-ré. 

“Em marcha, os instrumentos de corda, violas e cavaquinhos, vêm sempre à frente, às vezes 

acompanhados da sanfona, enquanto os instrumentos de percussão, caixa de guerra, 

pandeiro, triângulo e bumbo, são os últimos. O bumbo geralmente fecha a marcha. (...) A 

sanfona – ou a harmônica – parece ocupar o primeiro lugar na hierarquia dos instrumentos, 

pois os demais a acompanham nas tocatas. O mestre convoca em primeiro lugar a sanfona, 

quando a folia deve entoar os seus cânticos (...) e os palhaços, quando se dirigem à 

orquestra, fazem-no ao sanfoneiro (...) O triângulo e o bumbo identificam a música de folia, 

o bumbo mais do que o triângulo (...) O bumbo dá o ritmo peculiar à música de folia, 

caindo como uma exclamação vigorosa ao fim de cada frase musical. (...) Nem sempre o 

mestre faz parte da orquestra, mas sempre sabe tocar algum dos instrumentos da folia. (...) 

Os músicos também são cantores. A maioria apenas acompanha, num resmungo fanhoso, 

os versos que o mestre canta ou improvisa, com o contramestre e um ou outro folião mais 

chegado. (...) da música e do canto estão excluídos os palhaços.” (p. 12-13) 

PALHAÇOS – “Há unanimidade de opinião de que os palhaços representam os soldados de 

Herodes, perseguidores do Menino, mas esta unanimidade admite muitas variantes. Alguns 

mestres dizem que os palhaços são Herodes, outros levantam a alternativa Herodes ou 

Satanás. Para os expectadores da folia, e para o povo em geral, os palhaços “têm parte com 



o diabo”. Sabem-no, e proclamam-no, aliás, os palhaços. Bredenguedes, da Folia Oriente de 

Santa Maria (Caxias/RJ), ao findar a jornada, despediu-se da sua extraordinária vestimenta 

com as seguintes palavras: 

Despeço da minha farda 

De todo o meu coração, 

Porque ela a mim não pertence 

E é da parte do Cão... 

 

 A circunstância de haverem perseguido o Menino explica, naturalmente, a qualidade 

diabólica que os foliões atribuem aos soldados de Herodes. O palhaço veste-se como lhe 

parecer, mas deve estar descalço e trazer máscara no rosto. A roupa e a máscara são de sua 

concepção (...) Para completar a indumentária, trazem os palhaços um porrete em que se 

apóiam, com que se arremetem contra as crianças e por cima do qual pulam durante as suas 

exibições. O normal é que haja três palhaços em cada folia (...) A folia não pode sair sem 

seus palhaços. O palhaço usa nomes de guerra, mas nada impede que revela a sua 

verdadeira identidade, e até mesmo suspende ou tira a máscara nos momentos de descanso, 

para se aliviar do calor e do suor. Eis alguns apelidos: Arranca-Toco, Ventania e Sete-

Encruziada, da Estrela do Oriente (Caxias/RJ); Bem-Te-Vi, Pinta Preta e Jiló (Cruzeiro do 

Sul/Morro do Salgueiro/RJ); Pimenta e Sabonete, da Estrela do Oriente (Caxias/RJ). (p. 14) 

O palhaço constitui a grande atração popular da folia (...) O pretendente a palhaço 

deve fazer uma aprendizado de sete anos, um estágio de prova durante o qual recebe 

instruções sobre como comportar-se e como fazer para libertar-se da parte que tem como 

diabo. Vendo-os a saracotear pelas estradas ou a dançar (...) ninguém pode imaginar o sem-

número de restrições que cercam os palhaços e limitam a sua atividade. Daí a necessidade 

do aprendizado, que aliás, não parece estar sendo continuado na zona estudada.” (p. 15) 

Os palhaços não podem ultrapassar a bandeira e, em algumas folias, o mestre; não 

podem cantar quando a folia entoa seus cânticos; e só nos intervalos entre um e outro verso 

podem “soltar exclamações e monossílabos, em tom jocoso, no ritmo da música, 

especialmente coincidindo com as batidas regulares do bumbo”; não podem tocar na 

bandeira; se a noite chega e a folia ainda está em marcha deve se portar perto da bandeira 

para se proteger das influências diabólicas; quando a folia visita uma casa amiga o palhaço 

deve ficar do lado de fora, podendo entrar somente sob certas condições; se houver oratório 

na casa, deve pedir licença antes de entrar e se houver um presépio deve tirar a máscara; em 



todo caso, o palhaço só pode entrar na casa depois que a folia tiver cantado em louvor dos 

Reis e agradecido a hospitalidade; o mais comum é que os palhaços não entrem nas casas, 

permanecendo na rua a divertir as crianças; na sua vez de evoluir, só o pode fazer ao ar 

livre, nunca em ambientes fechados; o dinheiro que jogam no chão quando se exibe é dele 

somente, pois nenhum folião ousaria sequer tocar nas moedas; durante a festa do remate os 

palhaços despedem-se da sua vestimenta diante dos demais foliões e participam da ceia 

comum em uma mesa separada dos outros foliões. (p. 15) 

O momento reservado para a evolução do palhaço é depois dos cânticos da folia 

(seja durante um encontro de bandeira ou depois de uma visita a casas particulares). “Os 

foliões dispõem-se em arco, à vontade, como uma orquestra qualquer, tendo ao centro o 

sanfoneiro, enquanto pábulos e gaiatos palhaços assumem a direção do espetáculo. 

Observa-se, escrupulosamente, a hierarquia: o primeiro palhaço exibe-se antes dos demais, 

passando a vez ao segundo e este, por fim, ao terceiro. Inicia-se a chula, ritmada, a 

pequenos intervalos, pelo bumbo. Ao pisar no círculo formado pelos espectadores, o 

palhaço faz parar a música e maneja o seu porrete espalhando as gentes, enquanto, em 

quadras ou sextilhas, identifica-se pelo seu nome de guerra e dá largas à sua gabolice, 

contando as mais extraordinárias proezas num jeitão popular que lhes assegura a atenção e 

as gargalhadas do público. Quando decide interromper a declamação – os palhaços recitam 

depressa, ofegantes, avançando e recuando, – volta-se para a orquestra e solta uma 

exclamação qualquer ou pergunta, como à espera de confirmação: – Não foi, sanfoneiro? A 

orquestra volta a tocar – e palhaço dança. Não há regras estabelecidas para a dança dos 

palhaços, que, neste particular, como no caso da máscara e da vestimenta, podem explorar à 

vontade a sua fantasia e as suas possibilidades físicas. Há, entretanto, alguns passos, 

truques e facetas que são comuns a todos. (...) Durante a exibição dos palhaços os 

espectadores atiram moedas ao chão, em sua homenagem. O palhaço cata-as com 

sofreguidão, saltando, afastando os circunstantes com o porrete, ao mesmo tempo que incita 

o público a atirar mais dinheiro: 

Chove, São Pedro 

Que amanhã eu venho mais cedo! 

 

 Não há limite de tempo para a exibição dos palhaços, abreviada apenas por ordem 

do mestre, em vista do cansaço geral ou da distância ainda a percorrer nesse dia.” (p. 16) 



DISCIPLINA: Todos os foliões, incluindo os palhaços, estão sujeitos a uma disciplina 

rígida. Segue-se a hierarquia: mestre, contramestre, alferes e fiscal (quando existe). As 

autoras relatam que não é mais comum haver brigas dado o cuidado que os mestres vinham 

tendo em escolher seus foliões entre os mais “bem-educados e compreensivos.” (p. 17) 

Nesse sentido, é que a folia tem ensinado aos palhaços a criarem uma atmosfera de 

“tolerância e de cordialidade em que a zanga se torna uma possibilidade remota.” A norma 

mais rígida se refere à bebida alcoólica, pois muitos mestres não permitem que seus foliões 

bebam durante a jornada, havendo, porém, mestres que permitem a bebida de vez em 

quando e sob rígido controle. Daí os foliões não poderem se afastar da bandeira nem sair da 

vista do mestre, muito menos entrar em botequins sem a sua permissão. Se houver qualquer 

rusga o mestre intervém e faz-se acompanhar da bandeira nos casos mais graves, mas o 

próprio voto feito pelos foliões é o maior argumento para acalmar os ânimos. A autoridade 

do mestre e disciplina rígida, argumentam as autoras, são capazes de conter os excessos do 

grupo e as possíveis desavenças com estranhos. “A folia movimenta-se em paz, levando às 

gentes a sua mensagem cordial.” (p. 17) 

SETE ANOS – qualquer folião deve empreender a jornada de Reis por sete anos, “que 

continuamente, quer com interrupções, na mesma folia ou em outra qualquer. Muitas vezes 

esse setênio é encarado pelos foliões como uma penitência para que fiquem protegidos de 

doenças, infelicidades e tentações diabólicas.  Mais do que qualquer outro folião, os 

palhaços têm a obrigação de tirar os setes anos. “Tem parte com o diabo – são os soldados 

de Herodes – e somente através da árdua penitência da máscara poderão livrar-se dos seus 

influxos maléficos. Depois de cumpridos os sete anos, estão os foliões desobrigados com a 

folia. Poderão continuar a sair, à vontade, neste ou naquele ano, contando que completem a 

jornada de cada vez – a menos que façam nova promessa. (p. 18) 

CÂNTICOS – “A folia entoa cânticos próprios, devidos principalmente ao mestre, mas 

algumas vezes também ao contramestre ou a outros foliões, com pendores intelectuais. Em 

geral, referem-se apenas ao nascimento de Cristo e à vida dos Magos, e às vezes à fuga para 

o Egito. Entretanto, o ambiente de religiosidade em que vivem as folias induz os mestres a 

buscar outros temas para seus cânticos no Velho como no Novo Testamento. Há pouca 

originalidade na música, que parece já tradicionalizada, admitindo versos mais ou menos de 

sete pés, em quadras ou sextilhas, e a pancada rítmica do bumbo. Os versos, exprimindo 



intenções e capacidades diferentes, são um campo aberto á iniciativa pessoal. Nem sempre, 

porém, os cânticos são originais. (...) O catolicismo popular, e mais particularmente as 

crenças referentes ao Natal de Cristo, dão o toque final aos cânticos da folia. Os cânticos 

são de duas espécies, as saudações (louva) e as profecias, ou seja, os cânticos de ocasião, 

para saudar o dono da casa, uma outra bandeira que se encontre em marcha, um presépio, 

etc., e os cânticos de motivo bíblico, em torno de episódios relacionados com a Natividade. 

Há talvez uma terceira espécie, os cânticos em louvor de São Sebastião, padroeiro da 

cidade do Rio de Janeiro, mas este acréscimo é tão recente que ainda não há um nome 

genérico para designá-los.” (p. 18) 

O MISTÉRIO DA CONCEPÇÃO – “ A concepção de Maria vem contada, com sabor 

peculiar, nas profecias. Em alguns casos, como neste exemplo da Estrela D’Alva 

(Mesquita, Nova Iguaçu), todo o episódio, desde a Anunciação, se narra sumariamente: 

 

Em vinte e cinco de março 

Veio um anjo anunciando 

Vem na Virge o vosso ventre 

E do Senhor Verbo Encarnado 

 

Vinte cinco de dezembro 

Nove mês completava 

E nasceu o Menino-Deus 

Que Nossa Senhora esperava 

 

 Outras vezes, porém, os foliões entram em mais pormenores, descrevendo, à sua 

maneira simples, as misteriosas circunstâncias da concepção. Também o nascimento de 

Cristo vem narrado nas profecias, com a unção bíblica peculiar a estes cânticos das folias. 

Há, naturalmente, certos pormenores que, embora não estejam na Bíblia, fazem parte do 

episódio, tal como concebe o catolicismo popular. Por exemplo, para os foliões o boi, que 

aqueceu o Menino com o seu bafo, vale mais do que a mula, que, comendo na manjedoura, 

lhe descobria o corpo.” (p. 19) 

OS REIS MAGOS – A história dos Reis Magos contada nos cânticos das folias diverge dos 

Evangelhos e “acrescenta  pormenores de legítimo sabor popular. Manuel Jorge (Estrela do 

Oriente, Rio de Janeiro/RJ) faz tábua rasa do encontro de Herodes com os Magos e do seu 

interesse em localizar o Menino (São Mateus, 2:1-12), afirmando que, ao contrário, 

procurou desviá-los do caminho de Belém.” (p. 19)  



A CHULA DOS PALHAÇOS – O palhaço declama sua chulas em voz rouca e nem sempre 

inteligível, “em virtude da ginástica e da gritaria que fazem parte do seu papel. Todo 

palhaço dispõe de um variado repertório, que utiliza, no momento oportuno, mas nem 

sempre esse repertório é original, pois não somente o palhaço imita os seus colegas como 

decora versos, estórias rimadas e trechos de emboladas e desafios publicados nos inúmeros 

folhetos da literatura de cordel. A chula conta uma estória impossível, absurda, que, 

provoca o riso e a gargalhada exatamente por este motivo. Há nela muitas semelhanças com 

as emboladas do Nordeste. Como exemplo, a seguinte chula do palhaço A Jato, da Oriente 

Santa Maria (Caxias/RJ): 

 

Eu tava deitado na cama, 

Naquele sono primêro 

A pulga me deu coice 

Me tirô do trèvessêro 

Mas eu tinha dois cachorro, 

Chamado Ferro, Ferrêro 

Tasquei o cachorro na pulga, 

A bicha saiu pro terrêro 

Tirei o côro da pulga, 

Fui vendê pro sapátêro.” (p. 20) 

 

 

 

Ilustrações: Fotografia 1) Bandeira da Folia de Reis Voz do Disco Guanabara; 2) Folia de 

reis do Morro do Salgueiro com o mestre Julio Agrícola; 3) Cena do desfardamento de um 

folião de Reis – RJ; 4) Folia de Reis Flor do Oriente – O mestre Sebastião, filho do Mestre 

Vicente, é o continuador da Folia, sobrevivendo o costume e a tradição – RJ. 

Região descrita: Rio e Grande Rio.  

Período da descrição: há referências à folias na década de 1950 

Informantes: mestre João Pacheco (Caxias), mestre Julinho - Julio Agrícola da Silva 

(Morro do Salgueiro/RJ) e mestre José Morais (Caxias); Bredenguedes (Folia Oriente Santa 

Maria) 

Comentários: Baseado em alguma pesquisa de campo, sobretudo em folias da Baixada 

Fluminense, o texto oferece uma rica descrição de cada etapa e figurantes de folias de reis, 

havendo algumas associações entre elas e a macumba e entre o palhaço e o Satanás. No fim 

do artigo há indicações bibliográficas interessantes, em sua maioria artigos de periódicos. 



 

 


