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As folias de Reis: 

Abra as portas meus devotos para eu fazer minha chegada 

Aqui cantam sãos os três reis 

Para entrar em sua morada 

Onde mora o cálice Bento e a hóstia consagrada
2
 

 

As folias de Reis são um conjunto de promesseiros cantadores e instrumentistas 

que tem como principal prática devocional as jornadas ou giros, que são, basicamente, 

procissões realizadas para levar o santo
3
 e as profecias

4
 às casas dos devotos anfitriões. 

Esse processo ritual é realizado no período da epifania dos Santos Reis, um intervalo 

que se estende do dia 24 de dezembro 
5
até o dia 6 de janeiro

6
. 

Estes grupos obedecem a uma refinada estrutura hierarquizada tendo como líder 

e ministro das cantorias o mestre folião. A frente das duas fileiras de instrumentistas e 

cantadores
7
 está a bandeireira, a responsável por empunhar o símbolo máximo dos 

reiseiros, conduzindo o santo durante todo o circuito ritual. Além destes, há uma figura 

de destaque, o palhaço, ele representa o perseguidor de Cristo
8
 que se arrependeu e hoje 

protege a bandeira. 

As folias de Reis do estado do Rio de Janeiro têm em seu núcleo organizacional, 

majoritariamente, a família dos próprios promesseiros. O que demonstra que esta prática 
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religiosa é uma devoção familiar, não podendo ser limitada ao pagamento de promessas 

em intervalos estipulados
9
. 

  Dentro deste âmbito religioso diverso, a questão principal que norteou minha 

pesquisa de doutoramento foi a realização de uma etnografia sobre a festa do arremate, 

uma celebração específica do estado do Rio de Janeiro que simboliza o término das 

saídas rituais das folias de Reis. Estas festas são verdadeiros encontros de peregrinos 

cantadores e tocadores de todo o estado, permitindo trocas e circuitos de sociabilidade e 

solidariedade entre os mais variados grupos. Dentro dessa festa estudei a redistribuição 

de dádivas ofertadas pelos anfitriões no período dos giros através dos grandes 

banquetes, além das disputas pelo prestígio entre os palhaços de cada grupo. 

O corpo da tese tem por inspiração a estrutura básica da relação proposta por 

Roberto DaMatta, entre “casa, rua e outro mundo”. Para o autor, esses espaços agem 

como produtores de códigos morais e de condutas próprias, “contendo visões de mundo 

ou éticas que são particulares” (DAMATTA, 1987, p. 51). A noção de “casa, rua e outro 

mundo” divide a tese em festa do arremate no terreiro (casa), os giros na cidade (rua) e 

os saberes carregados (outro mundo) que permeiam todos os espaços festivos e 

ritualísticos. Como não se pode pensar essas dimensões de maneira isolada, busquei 

compreendê-las por meio de suas relações. 

 

O Giro e a Rua: 

 

Que os três reis e os santos anjos 

Protejam meus folião 

No meio desse giro 

No cumprimento da missão 

  

Como o giro das folias é o empreendimento devocional de maior importância 

para a cosmologia do reisado, a tese inicia com uma etnografia detalhada sobre o 

processo de recebimento do santo e suas profecias pelos anfitriões. Para tal, torno-me o 

principal ponto de referência, objetificando minhas sensações e estratégias para 

organizar minha casa e elaborar um banquete em oferta para os cantadores peregrinos. 

Pois, além de devoto dos Santos Reis, tornei-me padrinho
10

 da Bandeira Nova Flor do 
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 Os padrinhos da bandeira são devotos que acompanham determinado mestre ou grupo durante muitos 
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Oriente. Desta forma, compreendo como o devoto anfitrião se localiza em meio ao 

tempo-espaço do fundamento das folias, tornando sua casa um duplo: o presépio onde 

nasceu o menino Jesus e, ao mesmo tempo, a casa de um devoto que está acolhendo os 

Reis Magos e recebendo a anunciação da vinda do Deus encarnado. 

 A questão fundamental para a elaboração desta parte da tese – e a que dá título 

ao trabalho – foi: como os são realizados os giros no ambiente urbano? Esta 

problemática se tornou o cerne de minhas observações, onde procurei entender como 

um conjunto de devotos se organiza para circular pelas periferias de uma das cidades 

mais perigosas da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro
11

. O trânsito da 

folia de Reis pelo município encontra vários impedimentos, dentre os quais se destacam 

a ausência de transporte público no período da madrugada e a constante abordagem dos 

foliões pelos integrantes do tráfico de drogas. O olhar etnográfico voltado para estas 

questões desvelaram uma rede de negociações amparadas por laços de solidariedade e 

sociabilidade entre os moradores da cidade.  

Para compreender teoricamente como os foliões lutam para ocupar os espaços 

públicos da cidade para realizar suas devoções, amparei-me pelas categorias analíticas 

de Michel de Certeau (2011). Quais seriam as “táticas” elaboradas pelos devotos 

cantadores e anfitriões que, a todo o momento estão negociando marginalmente com os 

poderes coercitivos tanto do Estado quanto do tráfico de drogas para usarem a cidade. 

Denominei de “lógica da visita” a ferramenta criada e utilizada pelo mestre Fumaça e 

seus devotos para negociarem com os soldados do tráfico
12

. O convite antecipado feito 

pelo mestre e seus anfitriões aos integrantes do movimento
13

 para verem a visitação das 

folias de Reis seria uma forma de explicar o evento e alertar a toda a comunidade a 

ocupação festiva da rua e da casa do bairro. Este movimento dos moradores da periferia 
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é a principal forma de manter a integridade física e moral dos foliões para o 

cumprimento de sua missão sagrada. 

 

A festa do Arremate e a casa: 

No alto do céu uma estrela iluminou 

Avisando os três reis que o messias chegou 

Era o anjo do senhor fazendo anunciação 

Que o menino era o deus vivo trazendo a salvação 

 

 

 A festa do arremate é a proposta original da tese, é nesta parte do livro que 

dedico uma etnografia das mais variadas dimensões de um festejo específico das folias 

do estado do Rio de Janeiro. A celebração simboliza o arremate de todas as ofertas dos 

devotos anfitriões ao santo no período do giro. Os dons são consumidos em uma 

faustosa festa repleta de encontro de folias, entoar das profecias e comensalidade. As 

dádivas entregues à bandeira em retribuição às bênçãos são duas: o dinheiro depositado 

na bandeira e a promessa de comidas e mantimentos para a festa do arremate. Desta 

forma, o arremate é a continuidade cíclica do ritual religioso relacionado ao giro das 

folias, garantindo a realização dos reisados para o próximo ano. Por esse motivo o 

território da casa se torna a segunda parte da tese, pois, para comemorar o consumo 

ostentoso das dádivas é necessário que haja primeiro os circuitos dos giros.  

 A festa é um empreendimento que não se limita apenas aos foliões da própria 

bandeira e seus anfitriões, no estado do Rio de Janeiro o arremate marca um espaço 

privilegiado para uma rede de trocas, sociabilidade e solidariedade entre as folias de 

toda a região. É, em suma, um encontro de reisados que ocorre dentro do terreno da casa 

dos mestres, os chamados de terreiros. Neles são montados uma estrutura festiva muito 

bem delimitada repleta de espaços específicos e hierárquicos para o atendimento de 

todos os envolvidos nesta devoção. O elemento principal é o altar, local onde serão 

depositadas todas as bandeiras visitantes, próximo a este ambiente ergue-se um 

ambiente reservado para o acolhimento e a comensalidade.  

A rua e as calçadas são ocupadas por barracas de comidas e bebidas, os 

moradores e consumidores desta festa disputam o espaço público com os carros de som 

que preenchem o ambiente sonoro com musicas de funk. Enquanto isso, dentro do 

terreiro do mestre Fumaça, as folias visitantes entoam suas profecias para o depósito do 

santo no altar. Quando uma terceira folia se aproxima do terreiro, ocorre um fenômeno 



ímpar que faz conectar os ambientes festivos dissonantes. A folia de reis anfitriã sai do 

terreiro para receber a visitante, neste momento ocorrem as topagens
14

 das bandeiras, 

simbolizando o encontro das folias e redistribuição das bênçãos e perdão dos santos 

entre os foliões. Neste intervalo os carros de som são silenciados e todos os 

consumidores da festa de rua se amontoam para cobrir ambas as folias com uma 

enxurrada de flashes de celulares e das máquinas fotográficas. Após a entrada dos 

reiseiros no terreiro a festa de rua retoma a configuração inicial. Compreendo o evento 

como duas festas concomitantes, porém, distintas: a da rua e a do terreiro. 

Esta celebração, assim como o giro, inicia-se próximo à meia noite perdurando 

toda a madrugada. No romper da manhã, os palhaços começam seus pedidos de 

chegadas ao terreiro. O palhaço de reis é uma figura liminar encarregada de proteger e 

absorver em sua farda e máscara todo e qualquer ataque mágico direcionado ao santo ou 

aos foliões. Por operar na margem, suas chegadas tornam-se um tempo-espaço ritual 

repleto de interdições que exigem a presença do mestre anfitrião para operar e controlar 

qualquer ação que afete o andamento da festa. Este período é repleto de ludicidade que 

transborda através dos versos, jogos e brincadeiras dos palhaços, mas, também revela 

outra dimensão, a disputa pelo prestígio dentre as folias de Reis do estado. O ato de 

trazer um palhaço de renome que desbanque qualquer outro traz consigo também o 

prestígio do mestre folião diante dos demais. Isso faz com que este intervalo possa ser 

atravessado pela violência manifesta nas agressões orais e físicas entre os palhaços dos 

grupos distintos. 

 

 

 

 

O outro mundo e as rezas fortes: 

  

Quem não gosta dessa bandeira que se despeça e vá embora 

Para mim ela sempre foi um fardo bem leve 

São Marcos e são Cipriano amarre meus inimigos 

E lance eles nas águas tranquilas 
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A parte final da tese explora a presença de saberes carregados presentes nas 

rezas e nas orações fortes. São fruto de um conhecimento nebuloso envolto de mistério 

e silenciamento, mas que se tornam presentes em momentos de crise e perigo 

ocasionados pelo descumprimento de uma obrigação ou pela transgressão de alguma 

interdição ritual. Nestas situações o mestre e os foliões revelam-se como exímios 

entendedores de tais saberes e das formas para retomada da normalidade controlada 

dentro dos giros e festas das folias. 

Muito destes conhecimentos são o legado de um intenso diálogo religioso entre 

as folias de reis e a umbanda presentificados discursivamente pela presença de um 

objeto ausente, o Livro de São Cipriano. Todos os meus interlocutores diziam ter tido 

acesso aos saberes e rezas pesadas através da leitura deste livro, mas esquivavam-se 

das perguntas referentes à posse do dito objeto. 

A dimensão cosmológica da pesquisa é intensificada nesta última sessão, nela 

elenco uma sequência de ocorridos onde as rezas e saberes carregados são essenciais 

para a manutenção da integridade dos foliões inseridos nos giros. Realizar esse 

levantamento foi uma tarefa difícil, pois, os relatos sobre tais mecanismos de proteção 

contra bruxaria e feitiçaria não aparecem enquanto alguém não for “afetado” 

(FAVRET-SAADA, 2005). 
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