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Em diversas regiões brasileiras, homens, mulheres e crianças se envolvem em 
amplas teias de reciprocidades sociais, em especial no período natalino, motivados por 
devoção aos Reis Magos do Oriente, configurando-se as chamadas folias de reis. O 
palhaço é um personagem marcadamente liminar, presente em algumas dessas 
manifestações e sua ambivalência simbólica é uma de suas características mais notáveis. 
Por um lado, os palhaços são associados às idéias de perigo e desordem e a valores 
moralmente negativos, e por outro, à própria imagem divina dos Magos. Essa 
ambigüidade evidenciada a partir das exegeses mitológicas e do uso ritual da máscara é 
uma via privilegiada para a sua performance cômica e criativa. 

Procura-se mostrar, por meio de dados etnográficos, que o palhaço exerce uma 
função ritual operatória central, por meio da qual reafirmam-se valores e concepções 
cosmológicas fundamentais, bem como abre-se uma via para a renovação dessas idéias. 
 
 
 

Ao sinal do toque acelerado da sanfona e dos instrumentos de percussão, uma 

extensa roda de animados espectadores se forma, aguardando ansiosamente a entrada do 

palhaço, personagem mascarado da folia de reis. O palhaço pede licença ao dono da 

casa para iniciar sua performance espetacular a que todos chamam de brincadeira, na 

qual este personagem de aparência e gestos assustadores e debochados executa 

virtuosísticas acrobacias e declama versos rimados, quase sempre de caráter cômico, 

conhecidos como “chulas”. 

 

Quem é bom já nasce feito 

Eu tento fazer o que pode 

Me dá licença meu povo 

que eu tô dentro do pagode 

você vai me dar os dois real 

eu posso falar do seu bigode? 

 

Eu gostei do seu bigode, meu filho 

porque ele é uma coisa correta 

Tem duas curvas no meio 

tem outra curva na reta 

Você parece que engoliu 
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Três guidões de bicicleta  

(Palhaço Criolo. Laranjal, MG) 
 

O intento dessa comunicação está em explorar alguns dos sentidos associados ao 

lugar que o palhaço ocupa nas chamadas folias de reis, empreendimento festivo muito 

difundido no território brasileiro, que apresentam uma grande diversidade de variações 

regionais e denominações locais. Tratam-se de grupos de cantores e instrumentistas que 

realizam visitas rituais às casas de devotos, distribuindo bênçãos em troca de donativos 

para a realização de uma grande festa. Em geral, estas visitas chamadas de “jornadas”, 

são realizadas entre os dias 25 de dezembro e 6 de janeiro (dia de Reis).  

A literatura sobre o assunto é relativamente extensa, mas coube a Carlos 

Brandão (1977, 1981) renovar os estudos sobre o tema notando que as folias de reis são 

sistemas de trocas simbólicas de dons (favores, gentilezas, presentes, bênçãos, 

donativos etc.), envolvendo foliões, devotos e suas divindades, contribuindo para a 

consolidação de importantes laços sociais. Observando folias de reis no interior de 

Goiás, Brandão partiu das teorias desenvolvidas por Marcel Mauss que em seu Ensaio 

sobre a dádiva (2003) aponta para a dimensão política das trocas, por meio das quais os 

homens se comprometem moralmente entre si. 

Em geral, as folias de reis originam-se de “promessas” religiosas dedicadas aos 

reis magos e a outros santos, como forma de retribuição por benefícios e graças 

alcançadas. Diz-se que, uma vez que a folia tenha sido criada, deve manter-se 

obrigatoriamente em atividade por sete anos consecutivos, mas o que se observa é que 

passado esse período, em geral as atividades têm continuidade. 

A brincadeira do palhaço é uma parte das atividades realizadas por uma folia de 

reis durante a visitação nas casas de devotos, envolvendo uma sequência ritualizada de 

ações: chegada, entrada na casa, distribuição de bênçãos, refeição, apresentação dos 

palhaços, ofertas de donativos, agradecimentos e despedida. A maior parte dessas ações 

gira em torno da manipulação da “bandeira”, objeto material que, segundo foliões e 

devotos, é capaz de trazer bênçãos e graças a quem a recebe. Trata-se de um suporte 

sobre o qual são fixadas imagens de santos católicos e representações pictóricas de 

narrativas bíblicas. Sua guarda fica sob a responsabilidade da “bandeireira”, uma das 

funções rituais da folia. A “bandeira” estabelece uma relação contrastante e 

complementar com o palhaço e sua máscara. Esta relação pode ser definida nos termos 

de uma hierarquia entre um ‘sagrado puro’ e ‘sagrado impuro’ (Dumont, 1992), ou entre 
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um mais sagrado e um menos sagrado (Van Gennep, 1978). Há nas folias, portanto, 

uma marcada oposição entre palhaços e foliões, e também entre a máscara e a 

“bandeira”, reforçada por outras oposições correlatas, como a existente entre rua e casa, 

sério e cômico etc. Essas oposições parecem evidenciar um sistema de idéias que aponta 

para o fato de que foliões e devotos compõem uma visão totalizadora do mundo.  

Conforme observei na Candelária, um dos núcleos populacionais do Complexo 

de Mangueira, durante as ações rituais que se desenrolam no interior das casas os 

palhaços permanecem obrigatoriamente do lado de fora, chamando a atenção da 

vizinhança, correndo agitadamente, gritando e assustando crianças que se juntam ao seu 

redor. Em alguns casos, o palhaço é autorizado a realizar sua apresentação no interior da 

casa, mas nessas ocasiões, em geral, a “bandeira” precisa ser coberta com um pano ou 

retirada do local, devido às incompatibilidades rituais entre ambos. Noto que se a 

“bandeira” está simbolicamente associada à “casa”, o palhaço, por sua vez, está mais 

ligado à “rua”, enquanto categorias totalizadas numa moral (DaMatta, 1987). 

A apresentação do palhaço é sempre iniciada com insistentes e longos pedidos 

de licença ao dono da casa, através de versos memorizados e improvisados, numa 

espécie de “rito de passagem” (Van Gennep, 1978). 

Eu comprei uma casa 

Lá do lado do sertão  

Bebo sangue do caboclo  

Arranco fora o coração 

Patrão, me dê licença 

Pra passar no seu portão?   

(Palhaço Pimentinha, Candelária, Complexo de Mangueira. Janeiro, 2006) 
 

Os versos podem, em algumas ocasiões, ser proferidos de modo mais sério, 

apresentando conteúdo moral, exigindo-se, às vezes, quando os temas tratados são 

religiosos, que a máscara seja retirada. A apresentação do palhaço desenrola-se em forte 

interação com o público e com os familiares da casa. Seu jogo está em divertir os 

espectadores com versos e malabarismos de todo tipo e conseguir tirar proveito do 

dinheiro ofertado pelos presentes, que é jogado no chão. Os ganhos, assim, dependem 

de uma negociação permanente entre palhaço e público, na qual se trocam versos ou 

bailados por dinheiro.  

Os palhaços são personagens intensamente cercados de obrigações, regras e 

restrições. Quando mascarados, costumam ser impedidos de entrar em igrejas ou em 

outros lugares sagrados, ou de se aproximar da “bandeira”, ou ainda de fazer as 
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refeições junto dos foliões. Considera-se, por vezes, perigoso tocar em suas vestes ou 

máscara, e o motivo de tanto cuidado com estes personagens misteriosos se deve aos 

significados a eles atribuídos. Algumas interpretações os relacionam com o Diabo, o 

Cão, Herodes ou com seus soldados que teriam seguido a trilha dos Magos em 

perseguição ao menino Jesus, de acordo com as narrativas míticas. Os palhaços são, 

portanto, considerados fonte de poluição, e como bem notou Mary Douglas “A reflexão 

sobre a sujeira envolve reflexão sobre a relação entre a ordem e a desordem, ser e não 

ser, forma e não forma, vida e morte” (1976: 17). 

Por outro lado, o palhaço é também tido como guardião da folia de reis e da 

“bandeira”. Em algumas regiões do sul de Minas Gerais, por exemplo, são os 

mascarados que vêm à frente do grupo, ladeando a “bandeira”, a anunciá-la aos donos 

das casas. De acordo com Porto (1982), os palhaços da região sul-mineira são, por 

vezes, confundidos com os próprios Magos, sobretudo quando levantam a parte frontal 

da máscara transformando-a em uma verdadeira coroa. Ana Suzel Reily relata que entre 

folias de Reis de São Bernardo – SP os palhaços são também tidos como os próprios 

Magos disfarçados com máscaras para desviar a atenção dos soldados de Herodes de 

sua busca ao menino Jesus (2002: 74).Também, considera-se que os palhaços, mais do 

que qualquer outro, necessitem da proteção da “bandeira”, de seus poderes divinos. Se 

por um lado devem manter certa distância da “bandeira”, por outro, não podem 

distanciar-se demais dela.  

Uma pessoa torna-se um palhaço, muitas vezes, em decorrência do pagamento 

de uma “promessa” feita aos Magos e, uma vez tendo se iniciado nesta prática, deverá 

assim permanecer por pelo menos sete anos, sob o risco de ser severamente castigado 

por seres imaginários. As observações etnográficas têm apontado para o fato de que o 

exercício da função de palhaço tem repercussões nas demais dimensões da vida 

individual e na concepção de pessoa que se elabora. 

Todas estas características contribuem para desenhar uma personalidade 

extremamente complexa e ambivalente. Sua força está exatamente nas variantes de seus 

significados. A ambigüidade própria do palhaço está em que, representando o mal e, 

portanto, lidando concretamente com forças perigosas, deve, no entanto, proteger-se 

destas forças maléficas. Para isso, muitos são os preparativos que um palhaço deve 

realizar antes de se fardar e de sair numa folia, por meio de numerosos procedimentos 

“mágico-religiosos”, tais como rezar, acender velas, louvar a “bandeira”, tomar passes, 

etc.  
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As observações até aqui colocadas indicam que uma das características mais 

marcantes do palhaço parece, de fato, ser sua “liminaridade”, no sentido dado por Victor 

Turner (2005), uma vez que o autor sugere que, na fase liminar de certos rituais onde se 

objetiva mudança de status, o individuo muitas vezes exibe características ambíguas, 

tornando-se estruturalmente invisível e perigosamente antissocial. Por essa razão, com 

frequência usa máscara e é isolado do grupo. 

Essa ambivalência torna-se ainda mais evidente no ritual denominado “entrega 

da bandeira” durante o encerramento do ciclo anual de “jornadas”, no qual os palhaços 

passam por uma mudança de status. Nesta ocasião, foliões e palhaços se encontram 

reunidos na sede do grupo para a despedida da “bandeira”. Os palhaços retiram as 

máscaras e caminham de joelhos lentamente em direção à “bandeira”, deitando-se de 

bruços diante dela, enquanto se desenrola a cantoria de versos. A bandeireira, então, 

pousa a “bandeira” sobre suas costas, girando-a, de modo a realizar o sinal da cruz, na 

forma de um benzimento. Na seqüência das ações, os palhaços e foliões beijam a 

“bandeira” demoradamente, quando então, são liberados de suas funções e obrigações 

rituais. 

Diz-se que, nessa ocasião, os palhaços estão pedindo perdão pela perseguição ao 

menino Jesus, como aparece nos mitos, e declarando-se arrependidos. Trata-se de uma 

conversão simbólica, por meio da qual confirma-se a supremacia moral do bem contra o 

mal, da ordem contra a desordem, sempre iminente. Uma das muitas explicações que 

foliões dão para o uso de máscaras pelos palhaços é que, de acordo com os mitos, os 

soldados de Herodes teriam se convertido ao ver o menino Jesus e assim, as teriam 

adotado para que o próprio Herodes não os reconhecesse e acusasse de traição. 

A importância do palhaço nesse contexto parece estar, portanto, em confirmar 

idéias, valores morais e visão de mundo de foliões e devotos e, ao mesmo tempo, 

renová-los e atualizá-los por meio de seu poder criativo. Como sinaliza Turner, as 

situações liminares são particularmente propícias à emergência de novos padrões, 

modelos, símbolos e paradigmas. A brincadeira do palhaço é, de certa forma, o lugar 

potencial da subversão, da desordem, da criatividade, em contraste complementar com a 

formalidade e a solenidade do canto, da música, das palavras e dos gestos dos foliões. 

Nesse sentido, os palhaços podem ser vistos também como portadores de idéias não 

oficiais. Por meio da folia de reis, manifestação na qual as relações entre mito e rito, 

pensamento e ação, ocupam lugar central, foliões, palhaços e devotos ordenam 

continuamente o mundo.  
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