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O palhaço de Folia de Reis e o diabo festivo na América Latina

Em 2003, quando iniciei  minhas pesquisas a respeito do palhaço de Folia de 

Reis, na cidade de Volta Redonda – RJ, estabeleci os primeiros contatos com esses 

grupos de foliões andarilhos, devotos dos Santos Reis. Quando digo primeiros contatos, 

refiro-me  àqueles  relacionados  às  pesquisas  acadêmicas,  pois  foi  a  partir  dessas 

pesquisas que fui pouco a pouco reavivando as lembranças das experiências que vivi na 

infância. Recordo-me de ainda pequena, ver passar pelas ruas de minha cidade – Volta 

Redonda  –  RJ  –  estes  grupos  de  andarilhos,  com  seus  mascarados,  que  vinham 

cruzando o caminho e assustando as crianças que viam pela frente. Eu era uma delas! 

Era uma sensação de atração e repulsa, de uma vontade de chegar mais perto e o medo 

que nos mantém distantes, ao ver o palhaço da Folia se aproximando, se aproximando, 

se aproximando, chegando bem pertinho...e eu, sem entender o que me acontecia, sair 

correndo...! Rindo e chorando, numa mistura de prazer e horror.

Essas vivências, amontoadas em vagas lembranças, foram paulatinamente sendo 

restauradas  e  trazidas  à  tona,  já  dentro  da  academia.  E  foi  buscando  entender  a 

experiência do que senti na própria pele, que resolvi me aprofundar nesse misticismo 

que o palhaço da Folia de Reis carrega consigo e que nos encanta. Esse encantamento 

talvez  seja  a força motriz  que une o sentimento e a  razão num processo único em 

relação à nossa escolha.

Sob  essa  ótica  emocional,  aliada  à  técnica,  à  pesquisa  científica,  prossegui 

pesquisando. E desde então não parei mais! Aproximei-me dos foliões da Jornada de 

Reis Estrela Moderna de Volta Redonda nas primeiras pesquisas em 2003 e sigo até 

hoje acompanhando-os em suas andanças, tendo ao meu lado o grande amigo: Mestre 

Luizinho, que me iniciou nos primeiros aprendizados sobre Folia.

Todo  o  trabalho  e  pesquisa  desenvolvidos  até  hoje  são  uma  espécie  de 

reencontro  com o meu  passado e  com a  minha  origem,  na  tentativa  de  perceber  o 

conhecido com olhos de estranhamento, que é exatamente o que nos propõe Gilberto 

Velho quando afirma que:

.

o  conhecimento  de  situações  ou  indivíduos  é  construído  a  partir  de  um 
sistema de interações culturais e historicamente definidos. Embora aceite a 
idéia de que os repertórios humanos são limitados, suas combinações são 
suficientemente  variadas  para  criar  surpresas  e  abrir  abismos,  por  mais 
familiares que indivíduos e situações possam parecer. (1978:42)



Dentro  dessa  perspectiva  e  desta  temática,  desenvolvi  minha  dissertação  de 

mestrado de título “A performance do palhaço e da Folia de Reis no Vale do Paraíba: 

jogo  e  ritual  –  a  tradição  em  transformação”,  defendida  em  2009.  A  pesquisa 

desenvolvida investigou e analisou a origem histórica da Folia de Reis, identificando 

não só sua raiz cultural  européia,  mas também, ameríndia e africana,  como fruto do 

processo  de  miscigenação  ocorrido  no  Brasil.  Partindo  desta  análise,  fez-se  um 

levantamento histórico da formação cultural do Vale do Paraíba e da cidade de Volta 

Redonda, buscando compreender os fatores que conduziram ao surgimento das Folias 

de Reis na cidade e da força dessa manifestação da cultura popular na região.

A partir da pesquisa de campo realizada junto à Jornada de Reis Estrela Moderna 

de  Volta  Redonda,  foi  feita  uma  descrição  e  análise  dos  aspectos  estruturais  e 

ritualísticos  dessa  manifestação  da  cultura  popular  brasileira,  que  anualmente  sai  às 

ruas, no período de 24 de dezembro a 6 de janeiro (no estado do Rio de Janeiro até 20 

de janeiro, dia de São Sebastião) e através de sua jornada, cumpre a missão de reviver a  

passagem bíblica que narra a viagem e adoração dos três Reis Magos ao Menino Jesus 

nascido. Com foco na figura do palhaço, personagem mascarado de aspecto cômico e 

grotesco, analisou-se os elementos performáticos presentes neste brincante, tratado na 

dissertação, como um ser liminar, identificando os aspectos de jogo e ritual presentes 

em sua performance. Integrando palhaços e foliões num corpo ritual, analisou-se esse 

corpo como uma unidade simbólica movida pela fé e devoção aos Santos Reis. A partir 

da  crise  instaurada  no  núcleo  do  grupo,  investigou-se  seus  fatores  geradores,  tanto 

internos  quanto  externos,  entendendo  a  Folia  de  Reis  como  uma  manifestação  que 

reflete  o  estado  das  forças  sociais.  Neste  sentido  foi  desenvolvida  uma  análise  das 

transformações sociais que afetam direta ou indiretamente o grupo e, neste contexto, o 

papel exercido pelo poder público e suas políticas culturais, diagnosticando um estado 

de  descaso  e  ineficiência  desses  mecanismos,  junto  a  uma tradição  em permanente 

transformação.

A partir dessa pesquisa desenvolvida ao longo do mestrado, surgiram uma série 

de  questões,  algumas  abordadas  de  forma  breve  e  outras  que  não  chegaram  a  ser 

desenvolvidas na dissertação, pela necessidade de ater-me ao tema proposto no projeto e 

pelo curto tempo para a pesquisa. Sendo assim, este ensaio é uma tentativa de trazer a 

tona algumas das questões que surgiram como fruto de minha pesquisa de mestrado, 

entre elas a investigação da ocorrência de festas similares a Folia de Reis brasileira em 



países latino-americanos, como Peru e Colômbia, e a recorrente associação simbólica, 

nesses festejos, do palhaço (e personagens equivalentes) com a figura do diabo.

O palhaço de Folia de Reis

Os palhaços, também chamados de “bastião”, “mascarado” ou “marugo1” dentro 

da Folia de Reis são, de acordo com o mestre Luizinho e outros tantos foliões, palhaços 

e devotos, a representação dos soldados do rei Herodes, ou mesmo o próprio Herodes, 

que  conforme  o  relato  popular  e  citados  (os  soldados)  no  Evangelho  de  Mateus, 

perseguiram  o  Menino  Jesus,  encarnando  os  “traidores  de  Cristo”  e  por  isso  são 

associados ao mal, ao negativo, à figura do diabo, demônio, ao “cão”, à Exu, à satanás 

dentro da fé popular.  É o elemento comumente tratado como profano dentro da Folia. 

Dançam a chula, composta de dança e versos de tom satírico, vestem uma roupa feita, 

em geral,  de  tecidos  com grandes  babados  ou  mesmo retalhos  de  tecidos,  também 

denominada farda, podendo vir acompanhada de capa; utilizam máscaras e carregam um 

bastão, distinguindo-se por esses aspectos dos outros foliões.

Araújo descreve uma festa popular religiosa em que esta relação fica bem clara:

Havia a turma de meninos que representava os Santos Inocentes ou Mártires 
de Marrocos, vinham manchados de tinha vermelha, para fazer as vezes de 
sangue,  e  eram  ladeados  pelo  Anjo  da  Guarda  e  por  Lúcifer,  também 
chamado Rei Herodes pelo povo. (1996:75)

Nas palavras do palhaço Catapora, que foi quem iniciou o mestre Luizinho como 

palhaço2,  podemos  perceber  a  leitura  que  é  feita  desse  personagem  pelos  próprios 

foliões, revelando um sincretismo entre o palhaço e elementos presentes em cultos afro-

brasileiros (FRADE, 1997), como Exu, e sua associação simbólica do palhaço com a 

figura do diabo:

Quando  os  reis  pediram  pousada  no  palácio  de  Herodes,  ele  quis  saber 
porque eles estavam viajando, pra onde iam. Aí os Reis contaram que tinha 
nascido o Rei dos reis. Herodes então queria matar esse Menino, com medo 

1 Em Cascudo consta o vocábulo “malungo”, do qual se derivou a palavra “marungo”, que significa 
companheiro, camarada e era utilizado pelos negros para chamar “aos companheiros de bordo ou viagem” 
(2002:352). Este vocábulo, de origem africana, com a extinção do tráfico, foi perdendo sua função e 
deixando de ser utilizado. Mas ainda é possível identificar seu uso no universo da capoeira.
2 Luizinho é mestre da Jornada de Reis Estrela Moderna de Volta Redonda, Folia pesquisada para o 
desenvolvimento da dissertação de mestrado. Luizinho, antes de se tornar mestre de Folia, atuou por 
muitos anos como palhaço, tento como um de seus mestres o palhaço Catapora.



dele ser rei dele também. Aí então mandou uns soldados dele acompanhar os 
Reis e depois voltar pra dizer onde era o lugar. Assim foi: com a desculpa de 
que o caminho era perigoso – naquele tempo já tinha ladrão –, mandou os 
soldados dele. Mas os soldados quando viram o Menino, foram tocados por 
Ele. E eles não voltaram pra contar. Se disfarçaram com outra farda, botaram 
máscara e se soltaram no mundo. Herodes foi pro inferno depois que morreu. 
Virou diabo. E o diabo não é Exu? Então é isso que nós fazemos, a parte dos 
soldados de Exu. (apud FRADE, 1997:119)

Nesse sentido, Ligiéro fornece uma definição para Exu esclarecedora não só da 

relação de associação simbólica do palhaço com Exu, mas principalmente, da relação 

que é estabelecida entre o palhaço e a figura do diabo:

Exu  é  o  mestre  de  cerimônias  do  “teatro  das  sanções  espirituais”  –  a 
encruzilhada.  Cenário  de  trocas,  mudanças,  perdas,  ganhos,  confusões, 
reencontros.  A encruzilhada marca um ponto de encontro entre diferentes 
mundos. Mundano e brincalhão, Exu assiste de camarote às idas e vindas da 
vida  humana,  rindo-se  de  nós  quando  tropeçamos  em  nossos  próprios 
instintos básicos não domesticados, ou quando nos deixamos ludibriar por 
nossas pequenezas diárias e sentimentos menores. [...] Não é de se admirar 
que seja sincretizado com o Satã – o diabo.
Satã, a besta andrógina e cornuda, meio humana, meio animal, cuja imagem 
hedionda era adorada nas orgiásticas missas negras da Idade Média, é uma 
recriação  de  Pã  e  também  uma  representação  do  guardião  do  Umbral. 
Presente nos mitos assustadores que envolvem a iniciação oculta, a criatura 
bestial de olhar maldito e escarnecedor é quem monta guarda nos limites 
entre  o  mundo  inferior  e  o  plano  superior,  onde  a  mente  alcança  a 
consciência das verdades absolutas. (1998:91)

O palhaço, pela ambigüidade que guarda, por representar o guardião e protetor 

da Folia nas encruzilhadas durante sua longa jornada e em ocasiões em que acontece o 

encontro entre duas Folias, ao mesmo tempo em que representa o soldado de Herodes, 

associado muitas vezes ao diabo, acaba por carregar consigo um aspecto de impureza. 

Por isso o impedimento em relação ao ato de entrar em casas ou igrejas ou mesmo de 

passar ou andar na frente da bandeira.

A recorrente associação simbólica do palhaço com a figura do diabo, foi um dos 

pontos  que  ao  longo  da  pesquisa,  despertaram  meu  interesse  e  que  foi  possível 

identificar não só nas Folias de Reis de diversos estados brasileiros, mas também nas 

festas dedicadas aos Reis Magos em países latino-americanos como Colômbia e Peru, 

nos quais pude investigar e constatar a ocorrência de manifestações da cultura popular 

similares à Folia de Reis.

Em pesquisa  de campo realizada  no Peru no ano de  2008,  pude constatar  a 

presença da tradição da Folia de Reis no país, que lá atende pelo nome de Bajada de 



Reyes3 e que é descrita da seguinte forma: “...és una de las pocas representaciones con 

parlamento  y  verso  cantado  en  español  y  quéchua,  que  sobreviven  de  la  tradición 

dramática  del  Auto  Sacramental  español  en  el  território  surandino  del  Perú.”4 

(BEYERDORFF, 1988:11).

No ciclo festivo do Natal  os peruanos comemoram em diversas províncias  a 

Navidad onde se armam nacimientos5, que no caso de Cuzco, apresenta a figura do Niño 

Manuelito,  que  é  uma  versão  cuzquenha  do  Menino  Jesus,  só  que  Manuelito, 

diferentemente deste, nasceu em Cuzco (PRADO, 1992). Neste período, segundo Koch, 

é “común la participación de grupos de danzantes que representan a los esclavos negros 

de la Colonia, ofreciendo sus bailes y cantos y visitando los nacimientos durante las 

fiestas de Navidad6” (2001:225). Nesta passagem é possível perceber não só a herança 

européia,  que  no caso  do  Peru,  teve  maior  influência  dos  espanhóis,  mas  podemos 

perceber também que mesclados a essa herança estão a tradição indígena andina e a 

influência  dos  negros  escravizados  e  levados  para  essa  colônia,  que  num processo 

semelhante  ao  ocorrido  no  Brasil  (e  na  Colômbia),  contribuiu  culturalmente  na 

constituição das diversas tradições populares existentes no país. E lá, assim como no 

Brasil, os negros aparecem como aqueles que dançam dentro do ritual.

Em  Cuzco,  na  praça  do  bairro  de  San  Blás  no  dia  6  janeiro  é  feita  uma 

encenação que vai desde a passagem dos três Reis Magos pelo castelo de Herodes até a 

adoração  do  Menino  Jesus.  Os  dançantes  acompanham  o  cortejo  que  encerra  a 

representação.

Em Huaytará, na festa da Navidad, estão presentes os dançantes lá chamados de 

negritos7.  Estes,  somados  aos  pastores,  no  dia  27  de  dezembro  “compiten 

inevitablemente, durante el atipanakuy, en el átrio de la iglesia, zapateando, haciendo 

acrobacias  y  creando  nuevas  figuras  coreográficas.  No  hay  apuestas  pero  los 

triunfadores son premiados con un dilúvio de monedas que muchas veces pasan de los 

3 Ver Beyersdorff (1988) e EMUFEC (2008).
4 “...é uma das poucas representações com parlamento e verso cantado em espanhol e quéchua, que 
sobrevivem da tradição dramática do Auto Sacramental espanhol no território sul andino do Peru” 
(tradução própria). 
5 O mesmo que presépio. Acrescento, conforme pude observar, que os presépios no Perú incorporaram 
aspectos  nitidamente  andinos,  tanto  nos  trajes  dos  personagens  e  seus  adereços,  como nos  aspectos 
fisionômicos. Nele estão presentes, por exemplo,  llamas e os Reis Magos na versão peruana carregam 
como presentes: batata, milho e animais típicos da região.
6 “comum a  participação  de  grupos  de  dançantes  que  representam aos  escravos  negros  da  Colônia,  
oferecendo seus bailes e cantos e visitando os nascimentos durante as festas de Natal.” (tradução própria).
7 Ver Bigenho (apud ROMERO, 1993).



cien mil soles.”8 (BARRIONUEVO, 1981:40). Pela descrição nota-se uma semelhança 

entre a dança dos negritos e dos palhaços, incluindo o gesto do público de jogar moedas 

aos mascarados, costume existente entre as Folias de Reis brasileiras. Em Andahuaylas 

acontece a  Bajada de Negros, que inicia no Ano Novo e vai até o dia 6 de janeiro e 

conta com a participação de dançantes mascarados (OLIVARI, 1974).

Registra-se  também  nas  festas  do  Dia  de  Reis  a  presença  dos  cômicos 

mascarados, denominados  Weraqos,  que subvertem a ordem durante o festejo,  como 

relata este artigo de jornal:

También están los Weraqos, ellos se ponen espinas, en Navidad y Reyes son 
igual;  son cômicos  vamos  a  decir,  hacen  todos  esas  chistocerías  y  van  a 
algunos sítios, donde sea, y traen sea choclo, sea pisco, sea cualquier cosa 
que encuentran  para  el  carguyoc;  ellos  entregan  y también  llevan  mérito; 
ellos se ‘roban’, nada les dice nada, así es costumbre. El Weraqo remeda a 
todo y a todos incluso al mayordomo que lleva al Niño; tienen máscara, de 
yeso o de runa chuco de Lana.9 (NAKAMURA, 1978: IV)

Este  relato  revela  uma  similaridade  entre  o  palhaço  da  Folia  de  Reis  e  os 

mascarados  da  Bajada  de  Reyes.  Em Lima  –  Peru,  aparecem  também  os  pastores  

costumbristas, formados por três pares de negros mascarados e músicos que dançam 

diante do presépio nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 6, 7 e 8 de janeiro (LA PRENSA, 

1982). Cruz descreve uma Navidad Negra em que dançarinos humorísticos disfarçados 

fazem parte da festa, além dos  negritos que neste caso apresentam-se em quadrilhas 

formadas  por  crianças  que  dançam  demonstrando  “agilidad,  gracia  y  picardia, 

cosechando muy buenas monedas do los espectadores.”10 (1969:13).

Os elementos como a indumentária, máscara, dança, musicalidade e a própria 

origem histórica da dança dos  negritos revela um mesmo processo de miscigenação 

ocorrido  no  Brasil,  entre  as  culturas  européia  e  ameríndia  somadas  à  africana, 

representada no Peru pelos afro-peruanos, e que reserva a esses mascarados heranças 

culturais distintas, também presentes no palhaço de Folia de Reis.

8 “competem inevitavelmente durante o atipanakuy, no átrio da igreja, sapateando, fazendo acrobacias e 
criando novas figuras coreográficas. Não há apostas mas os ganhadores são premiados com uma chuva de 
moedas que muitas vezes passam de cem mil soles.” (tradução própria). Nesta citação soles é o plural de 
sol, que corresponde à moeda peruana.
9 “Também estão os  Weraqos, eles se põem  espinhos, no Natal e Reis são iguais; são cômicos vamos 
dizer,  fazem todos esses gracejos  e vão a alguns lugares,  onde seja,  e trazem seja  cholo,  pisco,  seja 
qualquer coisa que encontram para o carguyoc; eles entregam e também levam mérito; eles se “roubam”, 
nada lhes diz nada, assim é o costume. O Weraqo remeda a tudo e a todos inclusive ao mordomo que leva 
o Menino; têm máscara, de gesso ou de runa chuco de lã.” (tradução própria).
10 “agilidade, graça e picardia, colhendo muito boas moedas dos espectadores.” (tradução própria).



A associação à figura do diabo, no caso da  Bajada de Reyes, assim como no 

palhaço da Folia de Reis, se dá através de elementos presentes em sua indumentária, 

incluindo a máscara, ou mesmo através da performance realizada pelos Weraqos e/ou 

negritos  ao longo do ritual. Conforme as descrições, estes personagens apresentam-se 

mascarados e têm caráter cômico, subversivo e transgressor dentro da festa.

Seguindo  em  pesquisa  de  campo,  no  ano  de  2009,  na  Colômbia,  dando 

prosseguimento  a  investigação  e  pesquisa  realizada  no  Peru,  como  continuidade  e 

aprofundamento dos estudos sobre Folia de Reis desenvolvidos no Brasil, foi possível 

identificar a ocorrência de uma festa, que acontece de dois em dois anos, no dia 6 de 

janeiro (Dia de Reis), na cidade de Riosucio – Colômbia. A festa denominada Carnaval  

del  Diablo  (VIGNOLO,  2008),  está  relacionada  à  Fiesta  de  los  Reyes  Magos,  que 

acontece no período natalino. Sua origem relaciona-se ao processo de colonização do 

país  iniciado no século  XVI pelos  espanhóis,  herdando de  seus  colonizadores,  num 

processo similar ao ocorrido no Peru e no Brasil, suas heranças culturais, entre elas, os 

rituais  e  festas,  incluindo  as  dedicadas  aos  Reis  Magos.  Mesclada  à  cultura  afro-

ameríndia, a Fiesta de los Reyes Magos transformou-se no que hoje conhecemos como 

Carnaval del Diablo, que tem como personagem central o Diablo (o diabo). Conforme 

Lopez (2006), esta festa surge de uma rivalidade existente entre os povos indígenas da 

região aurífera de Quiebralomo e os da região da Montaña. Para firmar um acordo de 

paz  decidem comemorar  juntos  a  Fiesta  de  los  Reyes  Magos e  deste  fato  surge  o 

Carnaval del Diablo, onde o diabo, personagem principal, aparece na festa para lembrar 

a esses povos o acordo de paz.

Ao investigar e analisar, o universo simbólico e representativo que o palhaço de 

Folia  de  Reis  assume nas  festas  de  Reis  brasileiras  e  nas  realizadas  no  Peru  e  na 

Colômbia, a partir da pesquisa dessas três festas latino-americanas que têm como mito 

fundador a passagem bíblica que narra a viagem dos três Reis Magos para adorar o 

Menino Jesus, apresentando cada uma delas aspectos peculiares em sua estrutura ritual, 

foi possível perceber nos três festejos (Folia de Reis – Brasil; Bajada de Reyes – Peru; e 

Carnaval del Diablo – Colômbia) a associação simbólica do personagem mascarado, o 

palhaço e seus equivalentes (negritos/weraqo e diablo) com a figura do diabo.

A questão que se coloca neste breve ensaio é: de que maneira se estabelece esta 

relação  nos  diferentes  contextos  (Brasil,  Peru  e  Colômbia)  entre  o  palhaço  e  seus 

equivalentes com o diabo, qual a representatividade e significação da figura do diabo 

nestes  festejos  e  a  inversão  simbólica  que  se  opera  dentro  da  própria  simbologia 



associada à figura do diabo? Dentro da ideologia cristã o diabo é aquele que representa 

o anticristo; que na dicotomia bem e mal, é o que ocupa o lugar do baixo, do terreno, 

um representante do mal, do profano em oposição ao sagrado, do infernal. Nessas festas 

latino-americanas  o  personagem do  diabo  está  profundamente  enraizado  na  cultura 

popular, ele reflete o pensamento da cultura popular e é a sua síntese, assumindo um 

caráter festivo, sarcástico, alegre e transgressor e que traz em si a própria síntese do 

conflito  do  bem  contra  o  mal,  apresentando  sagrado  e  profano  como  opostos 

complementares.  É  o  diabo  que  protege,  que  cura,  que  traz  prosperidade;  é  um 

catalisador, um transformador, representa a voz do povo e o diverte e faz rir. É aquele 

que inverte e subverte momentaneamente a ordem social, suas hierarquias e que nos faz 

refletir sobre a própria condição humana. É o diabo que subverte a própria simbologia a 

ele atribuída pelo cristianismo.

Tal qual o palhaço, esses mascarados, zombam do poder e “simboliza os valores 

morais  da  communitas,  contrapondo-se  ao  poder  coercitivo  dos  dirigentes  políticos 

supremos” (TURNER, 1974:135). A Folia de Reis, bem como a  Bajada de Reyes  e o 

Carnaval  del  Diablo,  como manifestação da  cultura  popular  que  acontece  nas  ruas, 

recupera  a  idéia  presente  nos  festejos  da  Idade  Média,  da  criação,  durante  a  sua 

apresentação, de um mundo utópico,  esse mundo desejado e que só pode ser vivido 

através da experiência. Um mundo utópico em que o povo se reveste de uma segunda 

vida, penetrando temporariamente no reino da universalidade, da liberdade, igualdade e 

abundância.  Um mundo  em  que  o  indivíduo  toma  posse  dessa  outra  vida  que  lhe 

permite 

estabelecer  relações  novas,  verdadeiramente  humanas,  com  os  seus 
semelhantes. A alienação desaparecia provisoriamente. O homem tornava a 
si mesmo e sentia-se um ser humano entre os seus semelhantes. O autêntico 
humanismo que caracterizava essas relações não era em absoluto fruto da 
imaginação  ou  do  pensamento  abstrato,  mas  experimentava-se 
concretamente esse contato vivo, material e sensível. (BAKHTIN, 2008:9)

E  por  isso,  em  algumas  dessas  festas,  como  a  de  Riosucio,  o  Diablo se  tornar 

protagonista de um festejo cujo mito fundador é um mito cristão.

Atualmente,  tem-se desenvolvido uma série  de estudos por toda a América Latina  a 

respeito da figura do diabo festivo, como uma figura recorrente nos festejos e rituais da 

cultura  popular  de  diversos  países  latino-americanos,  buscando  compreender  a 

teatralidade e a força desse personagem em nossa cultura, a ponto de haver em quase 



todos os países alguma festa em que este personagem mascarado esteja presente. Diante 

disso este ensaio apresenta-se como o início de uma investigação e um breve relato de 

pesquisa que revela, cada vez mais, a amplitude dos festejos dedicados aos Reis Magos 

do Oriente  e  o  simbolismo,  representatividade,  teatralidade  do personagem do diabo 

festivo  na  cultura  popular  latino-americana  e  sua  capacidade  de  permear  as 

manifestações,  as  culturas  e  as  identidades,  transformando-as  e  ressignificando-as  e 

cumprindo assim um papel que é também social.
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