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RESUMO 

A natureza teatral das ritualizações das sociedades humanas, desenvolvida pelos Estudos 

da Performance com Schechner (1988) e Turner (1982), leva-nos a entender o ritual da Folia de 

Reis como uma encenação religiosa e dramática, que, regulada no tempo e no espaço, apresenta 

eventos e cria rituais festivos em seus percursos.  

Neste estudo que propomos destacamos especialmente o palhaço da Folia de Reis como 

intérprete deste drama ritual, que estabelece uma relação de atuar com papéis e desempenhos 

calcados na re-criação de acontecimentos e de personagens, atualizando-os temporalmente, 

usando o próprio corpo enquanto campo de trabalho. Na sua ação, observamos que o palhaço da 

Folia de Reis é identificado alternadamente com Herodes, ou um dos seus soldados; com o diabo 

propriamente dito; com o Exu, com o espírito que guarda a Folia nas encruzilhadas das estradas; 

ou simplesmente com qualquer brincante, que está credenciado a explicitar o lúdico dentro do 

cotidiano da sua comunidade.  

O palhaço da Folia, instituído no âmbito dos cruzamentos entre as representações das 

religiosidades e das artes dos afro-descendentes, desvencilhando-se da capa de produtos 

estilizados e folclóricos (Ligiéro 2004) compõe com sua teatralidade do cotidiano a criação de 

espaços na sociedade brasileira, ao mesmo tempo que é tema de festa e apresenta-se  como 

comportamento humano performático.  Desejamos propor a discussão sobre a dança do palhaço 

da Folia enquanto linguagem corporal capaz de provocar dinâmicas e sentidos específicos, de criar 

novos espaços de percepção relacionados a dança cênica e a apropriação do corpo na sua 

diversidade cultural. O que nos aproxima sobremodo das observações de Carvalho (1996) sobre as 

comunidades negras brasileiras, forçadas a se tornarem invisíveis, simbólica e socialmente para 

sobreviverem, e que hoje se expressam, atestando a sua capacidade de fazer, e de “trazer as coisas 

à existência”.   

Palavras chave: Corpo, Cultura Popular, Folia de Reis, Performance. 
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A DANÇA DO PALHAÇO DA FOLIA: CENA E APROPRIAÇÃO NA 

DIVERSIDADE CULTURAL  

 

 

 

            

       “Não há silêncio na manhã: há vacas, crianças, buzinas de bicicletas, música, a 

família que vive debaixo de nós, vendedores ambulantes, corvos  muito 

barulhentos, alguns carros. Porém aprendi a concentrar-me. O segredo da 

concentração não é fechar-se  para as coisas, mas sim deixá-las passar. Assim que 

deixo que este ruído passe, e passa através de mim como se fosse água do mar e eu 

fosse uma rede para pescar - só caem as coisas maiores, disparam cadeias de 

associações. Eu canto um pouquinho, nada mais que um pouquinho” Schechner,“El 

Teatro Ambientalista”(1973) 1988, pg. 24. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

 Procuramos neste trabalho investir na maior ligação do estudo da Folia de Reis, brincadeira 

popular com raízes nos tempos coloniais, e objeto da nossa pesquisa, com os estudos da 

performance, inserido no contexto sócio-político do Brasil Colônia. 

 Ao relacionarmos neste trabalho o estudo da performance aos aspectos históricos da 

cultura brasileira, e sua pluralidade de formação, deparamo-nos com um novo desafio. Que exige 

escrever com atenção e cuidado sobre um período da nossa história já tão longe, mas presente, 

atuante e atravessando alguns séculos. Pensar sobre definições, categorias e classificações, a partir 

de um passado conflitante, apesar de difícil, também é necessário, pois necessitamos disto para 

renovarmos os sinais culturais, que fazem parte da nossa linguagem e do processo mesmo de 

pensamento. 

 Estudando aspectos do Brasil Colônia, seus ritos políticos  e performáticos, nada melhor 

que seguir o mestre Schechner, quando em correspondência com  amigos, durante sua viagem pela 

Índia, fala sobre a nossa capacidade de concentração, na medida em que deixamos as coisas 

passarem por nós.  Estamos certos de que esta é uma viagem através dos tempos, e que agora é 

deixar escorrer por entre os dedos, mãos, todo o corpo, tantas informações interessantes e 
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referenciais, para que finalmente permaneça o que de mais essencial seja possível  filtrar, e de 

mansinho possamos escrever e cantar.  

               Assim, pesquisando as tradições, festas religiosas e formas memoráveis de convivência 

destas  sociedades, encontramos material para entendermos o quanto a performance, com toda sua  

abrangência sobre a história, seus conflitos, são possibilidades de repensarmos a nossa cultura. Daí 

será possível articular a análise dos corpos subjugados e festivos da população brasileira nas 

manifestações e performances sociais, com o palhaço da Folia de Reis. E apreender, no estudo dos 

sinais culturais, um maior entendimento dos conflitos e da constante polaridade entre aceitá-los ou 

negá-los. 

       É indispensável escrever e pensar sobre o passado, para pensarmos o presente, para ir 

adiante compreendendo como foi feito antes. E deparar-nos com a possibilidade de cantar, mesmo 

que  pouco. E refletir que cantaremos na medida em que tivermos trabalhando para abrir e ampliar 

a nossa atenção para com todos os nossos traços culturais, formadores disto que chamamos de 

cultura brasileira. 

 

 

I   SOB AS LENTES DA PERFORMANCE 

      

        De acordo com Schechner (1988), o termo performance ganha um sentido essencial e 

dinâmico, na medida em que passa a incluir e referenciar  o cotidiano da vida, abrangendo as ações 

que vão desde as ritualizações animais, aqui compreendendo os humanos, até as comemorações 

grupais, cenas familiares e  profissionais, o jogo, o esporte, o teatro, a dança, as cerimônias e os 

ritos de uma sociedade. 

 O caminho percorrido por Richard Schechner até aqui foi basicamente fruto de seu 

trabalho sobre a linguagem teatral. Permeando suas idéias e pesquisas, encontramos o rastro  de 

questões colocadas desde Meyerhold, Artaud, Brecht, Grotowski, que discutiram a função do 

teatro diante das crises e transformações da sociedade moderna e pós-industrial, como a 

necessidade da renovação das artes cênicas diante dos grandes acontecimentos do início do século 

XX: o avanço tecnológico, a psicanálise e as noções revolucionárias do inconsciente, a ideologia 

marxista, e o teatro político, emergente da discussão de um mundo cindido em sacro-profano, com 

o ressurgimento ritualístico do teatro.  
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 Um bom exemplo destes trabalhos interdisciplinares de Schechner, é Between Theater and 

Anthropology (1985), em que nos fala da convergência entre o teatro e a antropologia como um 

movimento intelectual que proporciona maior compreensão do comportamento humano.  Com 

este duplo foco, torna-se possível  dar ênfase à desconstrução/reconstrução de atualidades, e criar 

hoje um processo de emoldurar, editar e pensar o comportamento do homem.  

 Turner (1982), representante de uma das principais correntes do pensamento 

antropológico contemporâneo, faz um significativo trabalho ligando a antropologia e os estudos 

da performance, ao perceber o comportamento do homem como ações performáticas, na medida 

em que elas são essencialmente expressivas. Chama este processo de “analogia dramática” e 

desenvolve a idéia de que os conflitos sociais seguem uma estrutura dramática.  Todos os níveis da 

organização de uma sociedade, da família ao Estado, apresentam dramas e conflitos, que podem se 

iniciar quando a rotina desta vida social, regulada por normas, é quebrada por qualquer mudança 

no seu próprio mecanismo  controlador. Súbita ou vagarosamente, as crises se estabelecem, 

muitas vezes dividindo a comunidade em facções e coalizões. O fluxo da vida social é 

interrompido, os papéis cotidianos das pessoas são suspensos, os grupos tomam consciência dos 

seus comportamentos e valores, sendo possível toda sorte de questionamentos. Desta forma, os 

dramas induzem e contêm processos reflexivos que geram outras molduras culturais.  Assim, este 

sentido de performance abrange mais que uma implicação estruturalista de manifestar “forma”, 

contendo mais a idéia processual de “levar a completar”, de “realizar”.  

 Portanto, seja “incluir/referenciar” como em Schechner, seja  “completar um processo” 

como assinala Turner, o uso do termo performance vem nos propor uma ampla abordagem. Um 

novo  conceito que soma, em lugar de restringir,  aprisionar ou circunscrever, como já estamos 

acostumados a fazer, nas nossas costumeiras classificações do que é teatro, dança, ou outra 

qualquer manifestação artística. E convida-nos a ampliar nosso olhar, diante destas manifestações 

culturais que são reveladoras de todo um tecido social e humano. 
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II O FOCO NA TRADIÇÃO 

 

“O conceito „performance’ tem sido usado também para compreender o teatro feito 

pelo povo iletrado, seguindo a tradição oral, alheia aos modelos greco-romanos que 

permearam a construção da estética dominante. Desta forma, performance tornou-

se sinônimo de apresentação e representação, quase sempre tendo caráter festivo 

e/ou religioso mas em qualquer destas formas preservando o seu alto grau de 

ritualismo.”    Zeca Ligièro, “A Performance Afro-Ameríndia”, texto apresentado 

no I Encontro de Performance e Política das Américas, 2000. 

 

 

 

 Certamente é sob o prisma de cinco séculos de opressão econômica, militar, religiosa e 

estética exercida pela elite euro-brasileira que devemos compreender nossas expressões sócio- 

culturais, e dentre elas, nossos tradicionais festejos populares - ensinando-nos em falas como a de 

Mestre Carnaúba, 99 anos, poeta, curandeiro, pai de santo e repentista cearense, que devemos 

“abraçar os encantos” das mentes e das bocas dos nossos ancestrais afro-ameríndios, para que esta 

compreensão seja possível.  

 Nossa atenção é detida, por exemplo, na relação estabelecida entre os usos do canto, da 

dança e do batuque, em todas as manifestações expressivas apresentadas nos desenhos de 

Rugendas, artista da Missão Francesa, Brasil século XIX; ou ainda nos primeiros registros de 

índios brasileiros, feitos pelos filmes da expedição Rondon, no início do século XX, com destaque 

nos momentos dos festejos e brincadeiras feitos em roda. São tipos de performances interativas e 

ambientalistas, encontradas até nossos dias nos sambas de roda, nas danças Kariri-Xocó, no 

Maneiro Pau, no Reisado do cavalo marinho  -  em que o público permanece agindo e interagindo 

com tudo o que o performer faz. Este ocupa o espaço central, ritualisticamente propondo e 

respondendo, em contato com as forças e energias de todo seu grupo social. 

 Teremos dificuldades em recuperar os contatos entre as culturas afro-indígenas, se nos 

debruçarmos sobre a documentação oficial do nosso passado colonial. Márcia Amantino, em sua 

pesquisa de doutoramento sobre a convivência entre índios e escravos negros aquilombados, 

alerta-nos para o fato de que índios e negros, (e os quilombolas, em escala maior), não eram vistos 

como produtores de cultura. Isso contribuía para se considerar desnecessário o registro de muitas  

destas manifestações performáticas. 
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 Em geral herdamos referências que são citações genéricas, garantindo somente que se 

tratavam de povos selvagens, sem dados precisos sobre os aspectos sociais, culturais e 

populacionais pertinentes. Resta-nos trabalhar com outras fontes, especialmente registros de 

caráter etnográfico e folclórico, feitos entre o século XIX e início do século XX. “Estes 

documentos buscam recuperar no tempo, através da história oral, a memória mais antiga a respeito 

dos vários contatos travados entre as diferentes categorias sociais.” Com base neste pressuposto, 

danças que envolvem grupos associados a escravos fugidos e aos indígenas, recriados pelo 

folclore brasileiro e executadas em festas religiosas ou profanas na cidade, puderam ser 

pesquisadas. São elas: “Dança do Quilombo” (Alagoas); “Lambe-sujo” (Sergipe) ; “Tapuiada” 

(Minas Gerais) e “Caiapó” (Minas Gerais e São Paulo). Estas danças dramáticas são 

manifestações culturais repletas de elementos históricos e populares típicos destas regiões. Elas 

são apresentadas fazendo parte de autos, que incorporam em suas encenações os contatos havidos 

entre os índios e quilombolas, com suas disputas territoriais, conflitos étnicos, e percepções do 

mundo colonialista em que se produziram. Pontos comuns entre elas são os momentos de coleta 

de alimentos, que são consumidos festivamente em grupo, e a circulação do dinheiro entre os 

brincantes e  assistentes.  

 Mais que tudo, as danças pesquisadas têm o sentido de recordação de uma experiência 

vivida, construída por suas comunidades para relatar a história, incorporada através dos tempos. 

Assumem, portanto, o significado de uma memória social, que, através da tradição oral, 

performática, transmite aspectos referentes à saga dos negros no Brasil, e principalmente revela 

aos mais novos a vivência de seus antepassados, que construíram a história buscando a liberdade e 

se rebelando contra a condição de escravo.  

 José J. de Carvalho (1996), estudando sobre comunidades formadas pelos negros escravos, 

que fugiram do trabalho forçado e resistiram à recaptura por parte das forças escravistas, aponta  

para vários níveis de isolamento que sofremos da experiência histórica do negro escravo no Brasil. 

Internamente “nossa compreensão da influência comunitária negra tradicional - seja quilombola, 

escrava ou pós-abolição - é ainda muito dispersa e incompleta.”  Além disto,  informações sobre a 

escravidão negra nos outros países da América  são escassas,  privando-nos de um sentido 

histórico mais amplo.  
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 As comunidades negras, submetidas às injustiças do regime escravocrata, foram forçadas a 

se tornar invisíveis, simbólica e socialmente, para poderem sobreviver. 300 anos após a destruição 

da maior experiência nacional de resistência, que foi a República dos Palmares, e mais de 100 anos 

depois da Abolição da Escravatura, com o decreto da Lei Áurea, muitas questões continuam 

atestando o espaço imposto pela sociedade escravocrata à cultura negra.  

 O silêncio em relação à escravidão tornou-se uma condição para a vitalidade mítica das 

religiões afro-brasileiras tradicionais. Diferentemente de outras nações americanas, como o Haiti, 

o Suriname, ou a Jamaica, onde a religião se fundou sobre a saga das guerras antiescravistas, 

superpondo em sua liderança política, atributos míticos e históricos, naturais e sobrenaturais, no 

Brasil não se faz referência a que Zumbi, Ganga Zumba ou qualquer outro líder negro fossem 

dotados de poderes sobrenaturais. Abolindo-se qualquer referência simbólica à escravidão, ou à 

experiência quilombola, passamos a não ter “uma identidade negra autoconsciente”.   

 Em conseqüência, devemos refletir significativamente que, a partir dos mitos religiosos 

afro-brasileiros, todas as manifestações que herdamos como cerimônias e festejos comemorativos, 

trazem inscritos silêncio e sujeição, destoando dos sons dos batuques ouvidos, até hoje. 

 

 

III  ATRAVÉS DAS CERIMÔNIAS ESPETACULARES 

 

    “Antes mesmo que o primeiro escravo desembarcado no Brasil se rebelasse, os 

senhores e autoridades coloniais já sabiam ser necessário controlar seu corpo e seu 

espírito. O regime escravocrata, como todo regime de trabalho forçado, baseou-se 

fundamentalmente no chicote e em outras formas de coerção, mas não teria 

vigorado por muito tempo se tivesse usado apenas a violência.” João José Reis. 

Identidades e diversidades étnicas nas irmandades negras no tempo da escravidão. 

In: Revista Tempo/ UFF: Rio de Janeiro: Relume-Dumará ,1997.V.3. 

 

 

 O que será que vigorou nos outros momentos ? É sabido pelos estudos mais recentes que 

os escravocratas necessitaram mesclar força e persuasão, e que um tempo de negociação ajudava 

todos a se reequilibrarem, na busca de poder e controle da situação. Neste espaço de convivência 

e negociação entre senhores, escravos negros, forros e brancos, surgem as instituições religiosas, 

às quais os negros se agregaram, as chamadas “confrarias” ou “irmandades”. Estas associações 



 8 

constituíram-se sob a autoridade do governo colonial, como uma das formas de expressão e 

organização cultural negra, e espaço de exercício de sua autonomia, apesar do espaço dedicado à 

devoção religiosa dos santos católicos. 

 As irmandades significaram uma conquista de relativa independência, onde seus associados 

contribuíam com pagamentos e tinham assegurados assistência, ajuda quando doentes, e 

principalmente funerais solenes. Com uma organização hierarquizada e operante, deixaram em 

seus estatutos, chamados de “compromissos”, fontes históricas especiais, que permitiram o 

registro do interior de uma comunidade de escravos brasileiros.  

 É possível afirmar que, se por um lado estas irmandades não puderam combater a 

escravidão enquanto sistema, em compensação exerceram o papel de abrir espaços dentro dos 

seus limites.  Uma das principais atividades das irmandades era a promoção da vida lúdica, ou 

estabelecer o “estado de folia” de seus membros e da comunidade negra em geral. Nas festas de 

santos padroeiros, elegiam reis, rainhas, imperadores e imperatrizes que fundavam simbolicamente 

no Novo Mundo reinos africanos, embora nunca esquecessem de anunciar que tudo faziam “para 

grandeza e aplauso” dos santos da devoção.   Entretanto, muitos dos costumes, como o bater de 

atabaques, danças, mascaradas e canções, cantadas em línguas africanas, ao se mesclarem às 

cerimônias religiosas, transformavam seus rituais e reviviam tradições ancestrais.  

 Fora do âmbito das irmandades católicas, há relatos de incidentes, entre escravos da região 

açucareira de Santo Amaro, na Bahia, e representantes da Igreja Católica, durante as 

comemorações religiosas,  do Natal de 1809. Segundo  João José Reis (1997), “sabedores de que 

a paz nas senzalas não dependia apenas do chicote, os senhores em sua maioria permitiam que 

seus escravos celebrassem a seu modo o Natal.” Naquele ano, algumas formas de confraternização 

de vários escravos, apresentadas por agrupamentos das nações nagôs, haussás, geges e angolas, 

foram consideradas excessivas. Na descrição da correspondência oficial entre as milícias 

responsáveis pela região daqueles engenhos de açúcar, os escravos formavam  ranchos de 

atabaques, com seus costumeiros brinquedos, ou danças, passando a noite festejando, a comer e 

beber, perturbando a ordem noturna da vila de Santo Amaro.   De acordo com o governador e 

capitão-general da Bahia, o Conde da Ponte, as reuniões de escravos deveriam ser evitadas, os 

senhores dos engenhos advertidos sobre isso, e finalmente, os negros deveriam ser mantidos 

dentro dos limites das propriedades e presos os reincidentes. Este acontecimento nas ruas do 
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Recôncavo baiano, assim como outras situações observadas dentro das irmandades, mostram o 

que estava em jogo, através das celebrações: os limites da organização e expressão da cultura 

africana no Brasil, que a todo momento se redefiniam. Tais registros apresentam situações 

significativas, de quanto os escravos festejavam de acordo com o calendário cristão reelaborando 

suas próprias tradições, e de que, ao se organizarem, reafirmavam  suas identidades culturais, 

conforme suas origens étnicas. Só aparentemente estaria encerrado o episódio do Natal de 1809, 

nas regiões açucareiras da Bahia. Se os escravos tinham se reunido para fazer daquela celebração 

africana a mais lúdica e estranha festa natalina, também tinham afirmado aquilo que os marris, em 

seu Estatuto da Congregação dos Pretos Minas Marri, no Rio de Janeiro em 1786, diziam: “O 

estado de folias serve de muita utilidade, assim de exercitar os ânimos dos pretos, como para 

acudirem de novo muitos de fora, assentarem-se na Congregação afim de os ir atraindo....”      

 

 

 

 

NA MIRA DAS CONCLUSÕES 

 

 

 Ao longo de quatro séculos de contato com as culturas afro-ameríndias, a Folia de Reis 

como expressão medieval portuguesa, aqui no Brasil, se transformou. Neste contexto priorizamos 

a figura do palhaço, que nas Folias brasileiras está usualmente caracterizado de máscara negra, 

identificando-se com o animal e o demônio. Sua presença é marcada pela irreverência e é através 

dos seus versos e danças acrobáticas que a lógica da narrativa sacra é subvertida. Em 

conseqüência, sua presença é interditada em alguns lugares da Folia: ele só pode participar do 

cortejo atrás da bandeira, e não permanece nas casas que acolhem o festejo, confraternizando com 

o mestre e os foliões, ao redor da ceia então oferecida.  

         De acordo com Turner (1982), os dramas induzem e contêm processos reflexivos, e geram 

novas molduras culturais. Para a antropologia, quando se examina a cultura como uma reunião de 

textos - entendendo-se aqui por texto muito mais do que um material escrito ou verbal - podemos 

apreender da nossa experiência do cotidiano, e do que realizamos em festividades, ritos, a 

expressão das nossas etnias reunidas.  Assim, articulamos as expressões culturais e artísticas, 

apresentadas nos festejos do Brasil, como a coroação do Rei e da Rainha do Congo, reisados, 
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folias de reis, congadas, permeadas de elementos medievais europeus com estas formas de danças, 

teatralizações, de sentido ritualístico, que recordam práticas sócio-culturais originais. Igualmente, 

se pensarmos o Brasil a partir da colonização dos portugueses e espanhóis, encontramos diversas 

identificações com outras experiências históricas das Américas, marcadas pelas relações entre os 

fatos históricos e sociais da época colonial.  

 Com o corpo, e através do corpo, manifestam-se imagens que expressam as crises e os 

ritos de passagem. E se a memória está sedimentada no corpo, conforme Paul Connerton (1993), é 

o estudo das imagens manifestas na dança do palhaço da Folia, que nos permite o estudo de seu 

gestual enquanto espaço de  memória e tradição da cultura afro-brasileira, redimensionando nossas 

considerações.       

 Pensamos principalmente na importância de pesquisar as danças do palhaço da Folia, a 

partir do papel que representam neste festejo: o palhaço é o personagem do conflito, que não está 

submetido à idéia cristã de venerar e se submeter ao poder do Menino Jesus. Através da sua 

dança, dos seus trajes e adereços, como a máscara e o bastão, sinaliza-nos conteúdos e elementos 

simbólicos da cultura africana, comumente colocados em segundo plano. 

 

 Da história das irmandades negras no Brasil, segundo João José Reis, sabemos que os 

africanos cultivavam suas diferenças étnicas, organizavam-se aprofundando laços raciais e 

identidades, e tinham orgulho destas diferenças. Este sentimento de pertencimento a uma nação 

funcionou no desenvolvimento das suas sociedades e afirmou a prática da solidariedade como 

fator de coesão social. Estes espaços, provavelmente, foram conquistados através da organização 

e manutenção das festas e solenidades, que se desenvolveram no âmbito deste sistema de crenças e 

garantias religiosas. O que nos permite compreender o palhaço da Folia, ou a coroação do Rei e 

da Rainha do Congo, junto a embaixada de cristãos contra os mouros, e tantos outros como 

registros originais de resistências, memórias, representações.   

 Sabemos que  a escrita, ao se desenvolver, gerou uma perda de elementos como o som, as  

entonações,  os gestos próprios  da  cultura oral.  Isto acarreta uma desmaterialização do texto, 

que sem essas referências sensíveis não se identifica mais com seu suporte.  Tais transformações 

históricas, relacionadas com o nosso estudo da cultura popular, entendem a Folia de Reis como 

uma  forma de festejo popular que passa por gerações, com as características da transmissão oral, 
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e questionamo-nos como esse conhecimento se dá até nossos dias. As narrativas, os casos, 

entonações e melodias estão atuantes nas Folias, e nos garantem elementos para ampliar o estudo 

sobre elas. 

 Neste contexto, é fundamental pensar a performance do palhaço da Folia, como um jogo 

político, de graça malabarística, onde a africanidade presente se afirmava pelo equilíbrio da astúcia 

e da malícia. São poderes tão sagrados quanto os valores emanados no período da colônia-

império, que naquele instante, através da dramatização, eram representados por um suave bebê, de 

olhos azuis, na manjedoura.       

     É como se descobríssemos o uso que as culturas sempre fizeram do festejo, qual seja: o de 

educar e socializar através das dramatizações, construindo um fio da história sustentado na música 

e na dança. E, afinal, permitindo-nos para sempre, quando nos propomos a estudá-la,                           

a possibilidade de um abraço encantado e uma canção de esperança. 

 

    

 

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2011 
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