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NO BATUQUE DO BAMBA 
De José Facury Heluy 

 
Personagens 
Atores e manipuladores  
Zé do Povo    ravi 
Bola Sete       clarencio 
Fulô                soraia 
Cabo Penetra  jiddu 
Seu Pereira     caju 
Dona Chica     tania 
Maria              viviane 
 
Bonecos (de diversas técnicas)  
Zé Pereira, Zé Crioulo, Sinházinha, Sambista 1, Mãe Preta, Marechal, Cartolon, Cartol, Mestre 
Sala, Porta Bandeira, Prefeito, Polícia, Sambista 2, Gugú do Bicho, Eufaço, Lindo Pinta e 
outras formas animadas coletivas. 
   
O ambiente é uma sugestão alegórica de uma birosca ao pé de um morro, o espaço é composto de 
uma mesa,(na manipulação dos bonecos, o espaço das decisões institucionais) com quatro 
banquinhos, balcão (na manipulação dos bonecos, o espaço das ruas e avenidas) e prateleiras (na 
manipulação dos bonecos, o espaço dos sobrados,arquibancada e favelas). Começa com sambista 
levando no batuque e no gogó um samba bem ritmado 
 
SAMBA  
Tou sentado, tou sentado 
Tou sentado nesse bar 
Tou tentando nesse samba 
Pra ver a vida passar 
Oi, tou tentado... (REPETE) 
ZÉ DO POVO  
(DE VIOLA) Gente, o samba ta legal, mas eu vou nessa! 
BOLA SETE  
O que é isso, Zé? 
ZÉ DO POVO  
O que é isso nada, seu Bola. Lá em casa a coisa ta ficando braba, siô. 
FULÔ  
Ou, Zé do Povo! Fica mais aí na viola, cara. Olha só, tu nem trabalha. Pra que essa pressa? 
ZÉ DO POVO  
Por isso mesmo, Fulô. Você é mulher e deve saber, a Maria cobra pra mim isso todo o dia. Aí ela fica 
puta agarra o guri e vai lá pra cidade vender coisas pros bacana, volta com a grana e me joga na 
cara. Não dá, né? 
BOLA SETE  
Tu também és preguiçoso, homem! Emprego é que não falta. 
ZÉ DO POVO  
Não falta, qualé, até tu, cabo.  
CABO PENETRA  
Vai ser cana, bicho, faz como eu. 
FULÔ  
Ser cana não é prá qualquer um, Cabo Penetra. 
ZÉ DO POVO  
Espera lá, não quero ser polícia não. Emprego não é tão fácil, Bola Sete. Isso era no seu tempo, 
agora a gente tá sabendo das coisas, e agüentar esculhambação de patrão ou capitão, eu não 
agüento mesmo. É... Agora vou chegar, hein! 
FULÔ  
Ou, rapaz, eu que tenho de acordar cedo, trabalhar no banco, e ainda enfrentar a faculdade à noite, 
não tou com pressa. 
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SEU PEREIRA  
Deixa o homem, gente. Deixa o homem que ele sabe onde o calo aperta. 
CABO PENETRA  
Espera lá, Seu Pereira. Não vem com palpite de vascaíno prá cima da gente. O senhor devia era 
trazer mais uma. 
SEU PEREIRA  
Tou falando é pro bem dele. 
FULÔ  
Deixa de conversa aí, portuga. Traz logo a gelada. 
SEU PEREIRA  
Mais respeito, hein Dona Fulô. Mais respeito. 
FULÔ  
O que é isso, Seu Pereira. Tá me estranhando? 
SEU PEREIRA  
Tá certo! Vou buscar a cerveja. 
BOLA SETE  
Falou, Pereira. 
CABO PENETRA  
Deixa comigo. 
FULÔ  
Então, vamos lá. 
BOLA SETE  
Já sacou, Zé? 
ZÉ DO POVO  
Por mais uma hora, né? 
BOLA SETE  
Então vamos nessa! 
ZÉ DO POVO  
Vamos. 
SAMBA  
Por mais uma hora 
No pique agôgô, pandeiro 
por mais uma hora 
viola, tamborim nessa oração 

 
REPETEM A PEDIDO DO ZÉ 

 
Por mais uma hora 
Hora que virou noite 
Por mais uma hora 
Hora que abraçou o dia 
E na boca do dia  
O Zé se lembrou de Maria 
Na boca do dia 
Por mais uma hora,,, 
ZÉ DO POVO  
(PÁRA DE TOCAR) Eu canto a nêga, e ia esquecendo que ela tá me esperando em casa. Agora eu 
vou nessa! 
CABO PENETRA  
Tá na hora é de tirar o time.  
FULÔ  
Amanhã é dia de branco, vou aproveitar para dá umas lidas em uns livros. 
BOLA SETE  
É isso aí, doutora. Agora, ser aposentado tem suas vantagens, não? 
CABO PENETRA  
Pois é, um dia a gente chega lá, Seu Bola. 
BOLA SETE  
Se chegar, Cabo Penetra, se chegar... 
CABO PENETRA  
Vira essa boca pra lá, porra. 
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FULÔ  
Essa roda tava com cara que ia ver o sol nascer! 
ZÉ DO POVO  
É. Pelo menos tem na letra! Ou Seu Pereira, traz a conta. 
SEU PEREIRA  
Tão saindo na hora certa! Já tava pensando em fechar! Olha, quarenta reais paga tudo. 
 
COMEÇAM A TIRAR A GRANA DO BOLSO, A CADA FALA UM TOQUE DOS SEUS RESPECTIVOS 
INSTRUMENTOS 
 
ZÉ DO POVO  
(NA VIOLA) Nada tenho, nada tenho, nada tenho... 
FULÔ  
(NO AGÔGÔ) Deixa na nossa, deixa na nossa... 
BOLA SETE  
(NO TAMBORIM) Eu pago a dele, eu pago a dele, eu pago a dele... 
CABO PENETRA  
(NO PANDEIRO) Pode fechar essa birosca 
Essa birosca pode fechar 
Nós já fizemos a cabeça 
O samba já vai se mandar 
O samba já vai, o samba já vai 
O samba já vai se mandar 
BOLA SETE  
Olha o Cabo, dando uma de partideiro, hein? 
CABO PENETRA  
Nas horas vagas, nas horas vagas, nas horas vagas, Seu Bola. 
 
VÃO SAINDO DO BAR BATUCANDO E CANTANDO 
 
SAMBA  
Por mais uma hora 
No pique agôgô, pandeiro 
Por mais uma hora 
Viola, tamborim nessa oração 
Por mais uma hora 
 
SEU PEREIRA COMEÇA A RESMUNGAR, LIMPANDO O BAR, RECOLHENDO COPOS E 
GARRAFAS 
 
SEU PEREIRA  
Chica. Ou Chica. Acorda, mulher. Ah! Que essa mulher dorme tal qual uma porca, aliás, esses 
brasileiros só querem saber de dormir, torcer pro raio deste flamengo e sambar, pá. Pelo menos se 
escolhessem um time decente, mas nem isso. Mas que diabo que esta rapariga não acorda! Ou, 
Chica. Chica, já tou fechando! Olha, eu falei que só querem saber dessas coisas, é porque eu sei! 
Vim prá cá fudido, com uma mão na frente e outra atrás, comecei como empregado, e aqui estou: 
dinheiro no banco, na poupança e ano que vem vou passar as férias em Trás-dos-Montes. Vou 
mostrar pra Chica, o que é uma terra... 
DONA CHICA  
Conversa de todo ano, Pereira. Todo ano eu vou pra Portugal. 
Nos sonho!... 
SEU PEREIRA  
Ah! Mas dessa vez vais, nem que eu tenha de trabalhar o carnaval inteiro. 
DONA CHICA  
Ih, Pereira! Há vinte anos esta mesma conversa! Nada de trabalhar no carnaval, temos que passear 
com as crianças. 
SEU PEREIRA  
Que crianças, mulher? 
DONA CHICA  
(ARRUMANDO) Os meninos, ora! 
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SEU PEREIRA  
Que meninos! Que crianças, uns marmanjos vagabundos. Hum! Um de vinte anos e outro de 
dezenove que nem ao menos ajudam no bar! 
DONA CHICA  
Não quero eles metidos nessa cachaçada. 
SEU PEREIRA  
Eu também não! Mas uma ajudazinha não faz mal a ninguém, pá. 
DONA CHICA  
De ajuda em ajuda, acabam se acostumando. 
SEU PEREIRA  
Ah! Então és tu quem colocas caraminholas na cabeça deles, não? 
DONA CHICA  
Eles tem que ser gente de bem. Engenheiro, médico, qualquer gente de bem! 
SEU PEREIRA  
Aqueles dois? Não sei não! Olha, Chica, eu sou estrangeiro, tu bem sabes e... 
DONA CHICA  
Sim, e daí? 
SEU PEREIRA  
E daí que chegando aqui, ti vi sambando... e gostei. Parei no teu remelexo, fiquei com você até hoje. 
Francisca e o samba, que coisa bonita de se vê. 
DONA CHICA  
Que remelexo e samba nada, Pereira. Tu ficou aqui porque era fácil de ganhar dinheiro. 
SEU PEREIRA  
Mas foi por causa de você, mulher! Eu inclusive... 
DONA CHICA  
Ih, Pereira! Deixa de papo furado, ta? 
SEU PEREIRA  
É. Ta bem. Mas aqueles dois, nem de samba gostam, ficam a andar por aí de cabelos de trancinhas, 
a frequentar... baile funque e não sei mais o quê... 
DONA CHICA  
Funk, Pereira. Baile funk! 
SEU PEREIRA  
Ah! Como aprendes rápido o americano, não? Será que vocês pensam que estão nos States? Funk!!! 
DONA CHICA  
Não vai começar, né? 
SEU PEREIRA  
Quem começou foste tu. É, vamos acabar de limpar logo isto que é melhor. ( RESMUNGANDO PARA 
SI ) Se é uma coisa que me esquenta é ver esses moleques com negócio de música americana. 
DONA CHICA  
Para de resmungar, ou velho. 
SEU PEREIRA  
Ta bem, ta bem, mas digo-te, durante o carnaval só fecharei quando o último freguês sair. 
 
CONTINUAM A LIMPEZA 
 
DONA CHICA  
Sobrou linguiça, hein. Não é bom levar pra casa e esquentar pra amanhã? 
SEU PEREIRA  
Qual nada, mulher. Deixa aí, com cana a linguiça entra fria mesmo. Olha, aproveita e bota as 
cervejas na geladeira. ( PASSANDO O PANO NO CHÃO, COMEÇA A CANTAROLAR ) 
Foi Deus, quem me pois no peito 
um rosário de penas que vou desfiando 
e choro ao cantar 
e fez estrelas no céu  
dentro do espaço sem fim 
deu asas as andorinhas 
Deu esta voz a mim 
Foi Deus...  
DONA CHICA  
Tas inspirado, hein? 
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SEU PEREIRA  
(SEM LIGAR)... Deu esta voz a mim... (BATIDAS NA PORTA) Quem está a bater aí? 
ZÉ DO POVO  
(DE FORA) Sou eu, Seu Pereira. O Zé. 
SEU PEREIRA  
O Zé?! Que diabo de Zé é esse e como é que eu posso saber, se só tem Zé nessa terra. 
ZÉ DO POVO  
É o Zé João, Seu Pereira. O Zé do Povo. 
SEU PEREIRA  
Ah! Zé do Povo, agora sim, porque Zé e João, aqui também todos são. 
DONA CHICA  
Não vai me dizer que tu vai abrir a porta. 
SEU PEREIRA  
Claro que vou. 
DONA CHICA  
Ah, meu Deus, é hoje. Mas não é preciso servir, hein! 
SEU PEREIRA  
Está bem, está bem. 
ZÉ DO POVO  
Boa noite, Dona Chica. Seu Pereira, da pra me servir uma dose no capricho? 
SEU PEREIRA  
A Chica aí não deixa, Zé. 
DONA CHICA  
Pêra lá, Seu Zé. O senhor devia era de tomar vergonha, casado e pai de filho, acaba de sair do bar e 
volta pra ele! Olha, o Pereira não vai servir nada. 
SEU PEREIRA  
Ela está certa, Zé do Povo. 
ZÉ DO POVO  
A Maria não quer deixar eu entrar em casa. 
SEU PEREIRA  
Como é que é, homem? 
ZÉ DO POVO  
Ela não abriu a porta pra mim. 
DONA CHICA  
Bem feito. 
ZÉ DO POVO  
Bem feito nada, Dona. Eu gosto dela, eu amo a minha mulher. Agora não dá pra sair na metade do 
samba, né? 
DONA CHICA  
O samba ta bem, Zé. Mas a cachaça, não dá, né? 
ZÉ DO POVO  
E dá pros dois andar separado? 
SEU PEREIRA  
Isso ele tem razão, e o que seria de mim se andassem separados. 
ZÉ DO POVO  
Pois é. 
DONA CHICA  
Mas tu não tem sorte, homem, é a terceira vez que tu vai colocar um samba na escola e não ganha 
nunca. Esquece isso, rapaz, a mulher vai acabar te largando. 
ZÉ DO POVO  
Nem diga isso, Dona. 
DONA CHICA  
Olha, faz o seguinte: procura um emprego amanhã, e chega lá na tua casa dando a notícia. Aposto 
como ela vai gostar. 
SEU PEREIRA  
Se queres podes dormir hoje aqui no bar. 
DONA CHICA  
Dormir no bar! Se botar esse pé de cana dormindo aqui, é que ele não vai acordar nunca. 
ZÉ DO POVO  
Não é assim, né Dona Chica! 
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DONA CHICA  
Tu tens é que procurar trabalho, isso sim. 
ZÉ DO POVO  
Mas isso eu faço todo o dia, Dona. Agora não é do meu feitio ser escravo do serviço como os outros 
são. Não aguento a safadeza, e lá me mandam embora. 
SEU PEREIRA  
Ou homem, lembra-te que tens mulher e filho prá criar. 
DONA CHICA  
É, Seu Zé, o senhor nunca lembra que sua mulher sofre a maior humilhação, tendo que sai na rua 
com o Zézinho, vendendo pros branco na cidade. 
ZÉ DO POVO  
Isso não faz cair pedaço de ninguém. Eu comecei trabalhando assim, desde pequeno, só que agora 
eu sou um artista, né? Não consigo pensar em outra coisa, a não ser na escola e no meu samba. O 
que é que eu posso fazer? 
SEU PEREIRA  
E nessa época então, hein? 
ZÉ DO POVO  
O Seu Pereira, me entende. 
SEU PEREIRA  
Eu entendo, mas não compreendo. 
ZÉ DO POVO  
Mas, sabe Dona Chica, eu vou seguir o conselho da senhora, acho que vou aguentar a bronca de 
enfrentar uma obra por aí. 
SEU PEREIRA  
Assim é que se fala, homem. Essa terra precisa de samba, mas também do homem trabalhador. 
ZÉ DO POVO  
Agora, Seu Pereira, deixa cair uminha pra esquecer o negócio lá de casa, tá? 
DONA CHICA  
Ih!!! 
SEU PEREIRA  
Dou com todo prazer. Vamos, Chica, vamos comemorar a mudança de vida do maior sambista desse 
pedaço de morro. 
DONA CHICA  
Mudança?! Acompanhado de um molhador de samba como tu, vai mudar muito... 
ZÉ DO POVO  
Confie em mim, Dona Chica. 
SEU PEREIRA  
(BRINCANDO) Ao sambista trabalhador. 
ZÉ DO POVO  
Sambista trabalhador!!! 
SEU PEREIRA  
Isso dá samba, não? 
ZÉ DO POVO  
Mas, só dá, Seu Pereira. O samba do trabalhador 
 
COMEÇA A BATUCAR NA MESA 
 
SAMBA  
E sobre essa pedra ele construiu 
Escolas, conventos mil 
Palácios portentos, arranha cimentos 
Neste céu cor de anil 
E sobre essa pedra ele inventou 
O dia de carnaval 
E sobre essa pedra... 
DONA CHICA  
Já esqueceu tudo o que combinou. 
ZÉ DO POVO  
Vamos junto aí, Seu Pereira, não deixa eu esquecer. 
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SEU PEREIRA  
Vamos lá.  
 
COMEÇA A RELEMBRAR A LETRA TIRADA, SEU PEREIRA ESCREVE NO GUARDANAPO DE 
PAPEL 
 
ZÉ DO POVO  
Vamos lá, Dona Chica. Quem inventou? Vamos, quem inventou o dia de carnaval? 
DONA CHICA  
Ih! A cana já subiu pra cabeça! 
 
ZÉ DO POVO, VAI ATÉ AO BALCÃO E TIRA O BONECO ZÉ CRIOULO, MANIPULANDO-O 
 
ZÉ DO POVO  
A negada que desceu do morro. 
SEU PEREIRA  
(VAI AO BALCÃO E TIRA O BONECO ZÉ PEREIRA) O português, alegre com o rabo da nêga que 
desceu o morro... 
ZÉ DO POVO  
O Zé Pereira. 
DONA CHICA  
E eu vou ficar com a nêga do rabo grande que desceu o morro? Ah! Essa não! Espera lá... (VAI ATE 
O BALCÃO E TIRA A BONECA SINHAZINHA E A MÃE PRETA) Olha aqui, a Sinhazinha e a Mãe 
Preta, na janela do sobrado. 
 
USO DOS TRÊS PLANOS PARA A MANIPULAÇÃO DOS BONECOS: A MESA DO BAR, LUGAR DE 
DECISÕES; O BALCÃO, A CALÇADA DA AVENIDA; A PRATELEIRA, SOBRADO DE UM LADO E 
MORRO DO OUTRO 
 
ZÉ PEREIRA  
(BEM GORDO, BATENDO O BUMBO E VERSEJANDO) 
Viva o Zé Pereira, viva o Zé Pereira 
Viva o Zé Pereira que ninguém faz mal 
E viva a bebedeira, e viva a bebedeira 
E viva a bebedeira no dia de carnaval 
 
SOM DO BERIMBAU, ENTRAM DOIS BONECOS COM O ZÉ CRIOULO, JÁ SE VÊ UM DELES COM 
O PANDEIRO NA EVOLUÇÃO, AS BATIDAS DO BUMBO DO ZÉ PEREIRA E OS PASSOS DOS 
BONECOS SE MODIFICAM 
 
ZÉ PEREIRA  
(TENTA SE AFASTAR DO GRUPO, A SINHAZINHA E A MÃE PRETA NA JANELA FECHANDO-A) 
Vou brincar em outro lugar. 
ZÉ CRIOULO  
Pega a tapioca, rapaziada. 
 
COMEÇAM A JOGAR TAPIOCA, UM NOS OUTROS  
O ZÉ PEREIRA ATRAVESSA O ESPAÇO, BATENDO O BUMBO E VERSEJANDO 
 
ZÉ CRIOULO  
Olha o portuga, pessoal.  
 
JOGAM TAPIOCA NO ZÉ PEREIRA QUE NÃO PARA DE BATER O BUMBO, O SOM DA 
CAPOEIRA AUMENTA 
 
SINHAZINHA  
(NA PRATELEIRA JANELA, ABRINDO-A DEVAGAR, REAPARECE A MÃE PRETA, AS DUAS 
COMEÇAM A JOGAR ÁGUA NO PESSOAL DE BAIXO) Mais, Mãe Preta, mais. (MANIPULAÇÃO 
CONTINUA, PARADA PARCIAL DO SOM) 
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ZÉ PEREIRA  
Ah! Lá vens tu com a bagunça. Desces do morro com um bando de vagabundos para destruir uma 
alegria solitária e sadia. 
ZÉ CRIOULO  
O que é isso, Seu Zé Pereira, é hora da gente ser feliz. 
ZÉ PEREIRA  
Mas não quero ser feliz contigo, oh gajo. 
ZÉ CRIOULO  
Como é mesmo o viva do Zé Pereira, pessoal. (OS DOIS BONECOS CAPOEIRISTAS, COMEÇAM A 
GRITAR O VERSO) 
Viva o Zé Pereira que morreu de caganeira 
Viva o Zé Pereira que morreu de caganeira 
ZÉ PEREIRA  
Lá vens tu com os impropérios. 
ZÉ CRIOULO  
Improvisação, Zé Pereira. A gente vai lá, confere, bota outro verso, sai dizendo o verso, falando e 
inventando, falando e inventando. Segura o rítmo, pessoal. Continua no bumbo, Seu Zé Pereira. 
ZÉ PEREIRA  
Continuar batendo? 
ZÉ CRIOULO  
É. 
ZÉ PEREIRA  
Não quero conversa com negro, deixa a polícia da república pegar vocês. Aí, vou ver quem vai ficar 
com caganeira. 
ZÉ CRIOULO  
(RÍTMO CRESCE) Bata o bumbo, Zé Pereira. Isso é o samba, vamos. Caia nele. 
SAMBISTA 1  
Eu tenho outra letra. 
ZÉ CRIOULO  
Então vai lá que a gente segue. Continue batendo, Zé Pereira.O partido alto, pessoal. 
SAMBA  
Traz o parati 
Prá poder sambar 
Bebe a parati, ou morena 
Ou pega da sinhá 
ZÉ CRIOULO  
Vamos todos. 
 
SINHAZINHA NA JANELA COM A MÃE PRETA 

 
SINHAZINHA  
Começou a batucada, Mãe preta. 
MÃE PRETA  
Saia daí, minha menina, saia daí. 
SINHAZINHA  
Traga mais água 
MÃE PRETA  
Por favor, Sinhazinha. Olha seu pai. 
SINHAZINHA  
Vigia, vê se ele vem. 
MÃE PRETA  
Ah! Meu São Benedito. Ave Maria, tomara que não. 
SINHAZINHA  
Então, vou jogar mais (JOGA A ÁGUA E SE ESCONDE) 
 
SE DESENROLA O ENTRUDO 
 
MÃE PRETA  
Sinhazinha de Deus, uma boa notícia. 
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SINHAZINHA  
O que é? 
MÃE PRETA  
O senhor e a senhora, não estão em casa. Saíram. 
SINHAZINHA  
Saíram, então vamos nos divertir a valer. 
MÃE PRETA  
Trago mais água? 
SINHAZINHA  
Não. Vamos descer. 
MÃE PRETA  
Deus me livre, Cruz Credo. 
SINHAZINHA  
O que é isso mãezinha? 
MÃE PRETA  
Bom é, mas isso é negócio prá gente da minha cor e branco sem fidúncia, pros que tem fiduncia é 
brincar nos baile. Já pensou o que teu pai vai fazer comigo se souber que eu levei a menina lá prá 
baixo. 
SINHAZINHA  
Só por causa disso, Mãe Preta, senão... 
MÃE PRETA  
Vou ver se a cocada já está no ponto prá jogar prá eles lá embaixo. 
SINHAZINHA  
Quando vier, trás mais água. 
MÃE PRETA  
Tá certo, tá certo. 
 
EMBAIXO PASSA O MARECHAL MONTADO NUM CAVALO A ALEGRIA PÁRA. 
 
MARECHAL  
... a capoeira e o entrudo ficam terminantemente proibidos durante os dias de carnaval (CAVALO 
TENTA DERRUBAR O MARECHAL COM UM RELINCHO) durante os dias de carnaval, com água ou 
qualquer tipo de pó, por qualquer maneira que se empregue... (OUTRO COICE VIOLENTO O 
MARECHAL SE IRRITA) Os infratores pegarão a multa de 15 réis e 8 dias de prisão. (OUTRO COICE 
MAIS VIOLENTO DERRUBA O MARECHAL DO CAVALO, SE RECOMPÕE, VOLTA A MONTAR NO 
CAVALO E O CARNAVAL DE RUA SEGUE SEM O ENTRUDO) 
 
NA MESA DAS DECISÕES OS BONECOS: CARTOLON, (O FRANCÊS) E CARTOL (O INGLÊS) 
 
CARTOLON  
Você conhece aquele ali, Cartol? 
CARTOL  
Como não conheço, claro que yes, claro que yes, Cartolon. Que infeliz conduto auditivo non foi ainda 
alvo de tal surra musical.  
CARTOLON  
Que prazer mórbido em sair assim, nem parece um europeu. 
CARTOL  
Se nessa terra houvesse polícia como em London, não veríamos nem ouviríamos esta sem 
vergonhice. 
CARTOLON  
O que fazer então? 
CARTOL  
Polícia. E polícia inglesa. 
CARTOLON  
Gendarmes, Cartol? 
CARTOL  
Quem sabe a Scotland Yard. 
CARTOLON  
Non, Cartol, non. Non polícia, eles precisam é de cultura. A cultura francesa. 
CARTOL  
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Yes, pois yes. A cultura inglesa não se mete nisso. Enton o que fazer, Cartolon? 
CARTOLON  
O que fazer é uma boa pergunta, Cartol. 
CARTOL  
Yes. Oh! Yes. 
CARTOLON  
Oui. Oh! oui. 
CARTOL  
No sei no. O português e os blacks na rua. Oh! Que barulho infernal. Para mim é usar o nosso 
imperialismo e proibir terminantemente. 
CARTOLON  
... e ruim para nossos ouvidos. No, temos que usar o nosso poder.  
CARTOL  
O Marechal proibiu, mas não substituiu. Isto é trés ruim, viram arruaceiros, inconformados. Temos 
que substituir. 
CARTOL  
Substituir?! 
CARTOLON  
O crioulo não se alegrava, jogando polvilho nas pessoas? 
CARTOL  
Yes. 
CARTOLON  
Agora, olha o que eu tenho em minha mão. (TIRA UM SACO DE CONFETE) Que tal, brother? 
CARTOL  
What is this? 
CARTOLON  
Cest a confete, a última novidade do carnaval francês, já está dominando os ball masquê  as ruas de 
Paris. Agora a rua brasileira. Vou até ele e... (VAI ATÉ O ZÉ CRIOULO) substituo. 
 
COMEÇA O MAIOR CARNAVAL DE CONFETE ENTRE OS DA RUA 
 
CARTOL  
It's good idéia, Cartolon! Good idéia! Mas, a lady jogando água no pessoal de baixo. No pode, no 
pode, Cartolon. 
CARTOLON  
Substituir! 
CARTOL  
Também? 
CARTOLON  
Ulalá. Ah! Os franceses pensam em tudo. Olha. (TIRA UM PACOTE DE SERPENTINA) A serpentina. 
Vá lá, fale com o pai da moça, ele já deve conhecer. 
CARTOL  
Vamos? 
CARTOLON  
Vamos, seremos bem recebidos pela família. 
CARTOL  
Exactly! 
 
VÃO ATÉ O SOBRADO. NA JANELA, SUBSTITUEM A ÁGUA PELA SERPENTINA 
 
CARTOLON  
Mervelheuse, non? 
CARTOL  
Wonderful, wonderful. Os ingleses nunca pensam nessas coisas. 
CARTOLON  
São muito sérios, Cartol. Muito sérios. 
CARTOL  
It's realy! Finalmente um carnaval limpo. 
 
ZÉ PEREIRA AUMENTA O BUMBO, PASSA VERSEJANDO A SUA LETRA 
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CARTOLON  
Ah! Isto aí é que me atormenta. 
CARTOL  
Oh! Isto é fácil. Vamos lá. 
CARTOLON  
Tens alguma idéia? 
CARTOL  
Yes. Cantarole para mim aquela musiquinha francesa. 
CARTOLON  
Qual? 
CARTOL  
Le pompiers de nanterre, le pompiers de nanterre 
Le pompiers de nanterre, láralilálá... 
CARTOLON  
Non vais querer que... 
CARTOL  
Oh! A cultura francesa, Cartolon. Encaixa certinho. Vamos lá. 
 
OS GRINGOS PASSAM CANTANDO O ZÉ PEREIRA  PARODIANDO A CANÇÃO FRANCESA 
 
ZÉ PEREIRA Conheço esta canção, dá certo com o meu verso! 
CARTOLON Enton, vamos todos.  
 
OS DOIS DÃO O BRAÇO COM O ZÉ PEREIRA, A CRIOULADA CANTA A FORMA DETURPADA DA 
MÚSICA 
 
CARTOL  
Oh! Yes. It's very good. 
CARTOLON  
Mais limpo, non. 
ZÉ PEREIRA  
Mais limpo! 
CARTOLON  
(PARA SINHAZINHA) Desça daí, minha filha. 
SINHAZINHA  
Não posso, meus pais não vão gostar. 
CARTOL  
Mas no carnaval todos os sacrifícios são válidos, e além de tudo estás bem acompanhada com os 
donos de tudo, por aqui. 
SINHAZINHA  
Posso descer com a Mãe Preta? 
MÃE PRETA  
Aí, que vontade, Sinhazinha, já não estava mais aguentando. Posso levar as cocadas? 
SINHAZINHA  
Ora! Trabalhar agora, Mãe Preta? 
MÃE PRETA  
Mas não é trabalho, patroazinha, é pro meus irmão lá em baixo. Tá tão gostosa! 
SINHAZINHA  
Então vamos, baiana teimosa. 
MÃE PRETA  
Vou buscar o tabuleiro. 
SINHAZINHA  
Acho que vou levar aquela peruca do meu padrinho. 
 
SINHAZINHA E MÃE PRETA, DESCEM COM A PERUCA E O TABULEIRO 
 
ZÉ CRIOULO  
Ei, siô. Eu quero. 
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CARTOLON  
Quer o que? 
ZÉ CRIOULO  
Ser rei. 
 
TODOS RIEM 
 
ZÉ PEREIRA  
Queres ser rei (GARGALHA) 
ZÉ CRIOULO  
Eu quero me fantasiar de rei 
CARTOLON  
A vontade, aproveita que é hoje só. 
ZÉ CRIOULO  
Posso escolher? 
CARTOL  
Claro. 
ZÉ CRIOULO  
Eu quero a sua roupa. 
CARTOL  
Oh! My smooking no. 
CARTOLON  
Dá para ele, Cartol. 
CARTOL  
Achas? 
CARTOLON  
Claro. 
CARTOL  
Bem, então podes levar. 
 
ZÉ CRIOULO COMEÇA A VESTIR O FRAQUE E A CARTOLA DO CARTOL. A SINHAZINHA DÁR A 
PERUCA DE LORDES PARA O ZÉ QUE LHE ENTREGA UMA ESTANDARTE, FORMANDO O 
MESTRE SALA E A PORTA BANDEIRA, 
 
ZÉ CRIOULO  
Hoje sou um lorde. 
CARTOLON  
Que tal? 
CARTOL  
Um absurdo, mas enfim, é o carnaval. Vamos ver aonde vai dar.  
 
RECOMEÇA O BATUQUE DO SAMBA COM A ESCOLA PRATICAMENTE FORMADA CARTOLAS 
NA COMISSÃO DE FRENTE, PORTA BANDEIRA, MESTRE SALA, SAMBISTA, BAIANA E ZÉ 
PEREIRA. O QUADRO VAI FINALIZANDO COM OS ATORES COMEÇANDO A GUARDAR OS 
BONECOS NATURALMENTE,  CANTANDO O SAMBA QUE SEGUE, COM OS ATORES 
VOLTANDO PARA A MESA. 
 
SAMBA ENREDO  
Eu queria ser o rei 
Eu queria ser o rei 
Da era do seu Zé Pereira 
Tinha sempre o samba quente 
Vindo da ladeira 
O rei vestiu a gente 
E a gente sempre contente 
Lá da ladeira 
Vinha sempre o samba quente 
Eu queria ser o rei 

 
NA MESA DO BAR 
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SEU PEREIRA  
O enredo vai saindo 
Da cabeça do seu Zé 
ZÉ DO POVO  
È o Zé vai calibrando 
Na birosca do Pereira 
CABO PENETRA  
As damas lá de cima 
Aprenderam o cafuné 
FULÔ  
As nega lá de baixo 
Ficaram com tudo em cima 
BOLA SETE   
Eu queria ser o rei 
 
ENTRAM TODOS BATUCANDO E ENTOANDO O REFRÃO 
 
ZÉ DO POVO  
Eu queria ser o rei 
Da era do seu Zé Pereira 
Tinha sempre o samba quente 
Vindo da ladeira 
FULÔ  
Êta que esse samba tá bom de requebro. 
ZÉ DO POVO  
Tá chegando lá, tá chegando. Precisa de ajeitar a letra. 
CABO PENETRA  
Ajeitar pra ficar como o carnavalesco quer, um samba pra cima. 
BOLA SETE   
Pois é, esse negócio de samba enredo não tá com nada. Sabe, eu sou mais do partido alto. Samba 
de roda. 
CABO PENETRA  
Mas aí a gente não ganha, Seu Bola. 
ZÉ DO POVO  
Mas o bom é quando o enredo fica nas entrelinhas. 
CABO PENETRA  
Fica aonde, cara? 
ZÉ DO POVO  
Nas entrelinhas. 
CABO PENETRA  
Explica essa aí, ou xará? 
FULÔ  
A mensagem está no subtexto. 
CABO PENETRA  
Ahn! 
ZÉ DO POVO  
É quando a mensagem tá no fundo da letra 
SEU PEREIRA  
Mas, porque tu não conta a história como a gente sabe? 
ZÉ DO POVO  
Tem que ter recado. Profundidade. 
CABO PENETRA  
Não sei não, mas acho que os homens da escola não vão gostar. 
BOLA SETE   
Pera lá, gente, mais devagar. O Zé ainda chega lá. Não é ser antigo não, mas eu gosto é do samba 
assim: desafiador. 
CABO PENETRA  
Então, trás mais uma aí, Seu Pereira 
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FULÔ  
Mais duas, Seu Pereira. Mais duas. 
BOLA SETE   
Como é, homem? Enfrentou o batalho hoje lá na construção? 
ZÉ DO POVO  
Ih! Nem fala. 
BOLA SETE   
Não vai me dizer que não foi legal. 
ZÉ DO POVO  
Legal mesmo é que não é. A gente tá sabendo o que é legal, né minha gente? 
FULÔ  
O samba, né Zé? 
ZÉ DO POVO  
Samba e mulher, Fulô 
FULÔ  
Eu já acho samba e homem 
CABO PENETRA  
Começou a piranhagem. 
FULÔ  
O que é, ou cara. Falar das mulheres, vocês falam e não pega nada. Quando eu falo dos homens 
vocês dizem que eu sou  piranha. Qual é, sangue? 
CABO PENETRA  
Legal mesmo é ser polícia, bota a farda e tá cheio das razão. É ou não é? 
ZÉ DO POVO  
(GOZANDO) Falou, cabo Penetra. Falou. 
SEU PEREIRA  
Olha aí, a mulata vestidinha de noiva. 
FULÔ  
Mulata nada, Seu Pereira, loura. 
SEU PEREIRA  
Nada disso. Oxigenada casco escuro e estudando prá ser doutora: é mulata. 
BOLA SETE   
Gostei dessa, Pereira. É isso, vocês ficam com a quente, que eu fico com a geladinha. Há mais de 
dez anos que não bebo uma assim por aqui, hein. Falou, Pereirão. 
CABO PENETRA  
Alegria de vascaino. Os perna de pau queriam ser o melhor do mundo. 
SEU PEREIRA  
Somos vice, urubú.  
CABO PENETRA  
Do mundo só o Mengão, Seu Pereira. 
SEU PEREIRA  
Isso faz parte do descobrimento do Brasil, pá. Verás até onde o Vascão chegará. 
CABO PENETRA  
Arrumado!  Tudo arrumado! 
SEU PEREIRA  
Arrumado nada, pá. Já é vice e vai continuar brilhando em tudo que é de torneio. Aonde é que está a 
arrumação? 
CABO PENETRA  
(BATUCANDO NA MESA) 
Enfiaram caixa  dágua na cisterna 
Pro luzo não aumentar essa cana 
Prá não aumentar... 
SEU PEREIRA  
Vás cumprir ordens lá do sargento e me deixe em paz, ou filho duma... 
CABO PENETRA  
Pera lá, Seu Pereira, não venha me destratar não. 
SEU PEREIRA  
Não estava absolutamente a destratar você. O que tu faz mesmo não é receber ordens do sargento, 
capitão, sei lá o que? 
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CABO PENETRA  
Ih! O portuga tá afim de merda. 
ZÉ DO POVO  
Pera lá, pessoal. Não vamos arrumar ambiente pesado, tá? 
BOLA SETE   
Pois é, a gente tá sambando e tá numa legal. Começou a falar, aí... 
ZÉ DO POVO  
É isso aí, Bola Sete. 
FULÔ  
Só a experiência do Seu Bola prá acabar com essa babaquice.Vai ganhar um beijo, Seu Bola. 
CABO PENETRA  
Dá na testa que não sobe mais. 
BOLA SETE   
Ela que sabe, não é, Fulô? 
FULÔ  
Eu não sei de nada. Olha que o senhor tem idade para ser meu avô, seu Bola. 
CABO PENETRA  
Ih! Agora chamou de brocha mesmo. 
ZÉ DO POVO  
Ah! Agora me lembrei, tava lá na obra hoje vendo os companheiros ralarem e saiu essa. Depois 
levem o ritmo, hein (TIRA O PAPEL DO BOLSO) Puxa, tinha esquecido totalmente. 
SAMBA  
Rolou como pedra que desce do morro 
Servindo para uma construção 
Erguendo colunas, velando o seu brilho 
Caindo na brutal produção 
E o nêgo ficou cada dia mais longe 
Do samba que ele criou 
E o rei com a sua ninharia 
Outorgou a lei da folia 
No dia de carnaval 
Eu queria ser o rei 
ZÉ DO POVO  
Vamos todos! 
TODOS  
Eu queria ser o rei 
Da era do Zé Pereira 
Tinha sempre o samba quente 
Vindo da ladeira 
Eu queria ser o rei. 

ELOGIAM O SAMBA COM EUFORIA E VÃO SAINDO DA MESA PARA OUTRA FASE DE 
MANIPULAÇÃO DOS BONECOS, EXCETO O BOLA SETE, QUE CONTINUA NA MESA 
 
BOLA SETE  
Naquela época, tinha uma brincadeira que sempre terminava em porrada. Ah! Quando duas escolas 
se encontravam... coitada da porta estandarte. Era nêgo correndo de nêgo, branco correndo de nêgo, 
aí, branco e nêgo se unia e corria na frente da polícia, também cheia de branco e nêgo. É! O samba 
já fez a gente levar muita porrada na vida, seu moço, muita porrada. 
 
ARRUMAÇÃO DOS BONECOS PARA O ROUBO DO PORTA ESTANDARTE. MESTRE SALA 1, 
MESTRE SALA 2, PORTA ESTANDARTE 1 E 2 DE DUAS ESCOLAS DE SAMBA DISTINTAS, 
CADA UMA COM SUAS EVOLUÇÕES. ENTRA O PREFEITO (BONECO) 
 
PREFEITO  
Saia daí, velho faroleiro. 
BOLA SETE  
Ih! Pintou sujeira. Desculpe aí, pessoal. Vou me juntar a minha turma que é melhor. 
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PREFEITO  
Na verdade, esses crioulos. Será que eles não tão por aí bisbilhotando? Aqui na prefeitura eu tenho 
que tomar muito cuidado, senão meu poder vai pras cucúias. Vou pro meu camarote que é mais 
seguro. Não, eu vou é pro meu gabinete mesmo (BONECO PREFEITO NA MESA). Bem, esses 
crioulos quando descem o morro de bando, a gente tem de ficar de olho. A guarda municipal é pouca, 
a polícia militar é pouca e a guarda nacional não é nada. Não respeitam seu ninguém... 
 
NO BALCÃO, OS DOIS BLOCOS CRUZAM O PREFEITO EM LADOS OPOSTOS E O 
CUMPRIMENTAM 
 
SAMBISTA 1  
Abertura pro prefeito 
Que os bamba vão chegar 
Quem não manda no asfalto 
Vai brincar noutro lugar 
PREFEITO  
Estão vendo, querem fazer homenagem às autoridades, e nem respeitam essa autoridade... 
SAMBISTA 2  
Quem não pode não intima 
Deixa quem pode intimar 
Quem não pode na carreira 
Vai andando devagar 
 
COMEÇA A AÇÃO DO ROUBO DO PORTA ESTANDARTE COM OS MESTRES SALA TENTANDO 
UM ROUBAR O PORTA ESTANDARTE DO OUTRO, DISPUTA CRESCE NO RÍTMO DO SAMBA, 
ATÉ A BRIGA GERAL QUE SE DISSOLVE COM A CHEGADA DA POLÍCIA 
 
PREFEITO  
Prá que essa invasão? 
POLÍCIA  
São os responsáveis pela briga da rua. 
PREFEITO  
Com é que eles brigaram e agora estão conversando como amigos? 
POLÍCIA  
É que na hora que a gente chegou, eles se uniram e passaram a brigar com a própria polícia. 
PREFEITO  
Bem, o caso é sério. Desrespeito à autoridade. 
POLÍCIA  
Dois desrespeitos, Doutor Prefeito. Dois. 
PREFEITO  
Qual o outro? 
POLÍCIA  
Desrespeito a duas autoridades. 
PREFEITO  
Explica? 
POLICIA  
Primeiro a autoridade policial. Aí quando conseguimos acalmá-los e dissemos que o Prefeito queria 
falar com os responsáveis... aí eles se uniram. E é por causa disso que agora vai ficar muito mais 
perigoso! 
PREFEITO  
Mas isso não é desrespeito, Seu Policia. 
POLÍCIA  
Prá mim é. Posso meter eles em cana? 
PREFEITO  
Não. Deixa comigo e fica lá na porta, do lado de fora, se ficar perigoso eu grito e você entra. 
POLÍCIA  
Certo, Excelência (SAI) 
PREFEITO  
Bem, o que houve? 
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SAMBISTA 1  
Não houve nada, Doutor. 
PREFEITO  
Nada? 
SAMBISTA 2  
Foi a polícia, ela tá sempre no pé da gente, por isso viemos dizer para o senhor que formamos uma 
entidade a União das Escolas de Samba. 
PREFEITO  
Ótimo. Perfeito. E daí? 
SAMBISTA 1  
E daí, que a gente tá agora organizado. 
PREFEITO  
Isso é bom, pois eu estava pensando em fazer um grande espetáculo com vocês nas ruas da cidade. 
SAMBISTA 2  
Nas ruas da cidade!!! 
SAMBISTA 1  
Vamos ter ajuda, Seu Doutor? 
PREFEITO  
Estamos estudando. Agora, a bagunça, como é que fica? 
SAMBISTA 2  
Deixa isso com a gente. 
PREFEITO  
Já estou começando a gostar dessa união. 
SAMBISTA 2  
O senhor já teve a oportunidade de ver uma escola, Doutor? 
PREFEITO  
De longe, de longe. 
SAMBISTA 1  
Mas agora que estamos unidos, o senhor vai olhar de perto. 
PREFEITO  
Então, podemos pensar agora em um carnaval sadio, não? 
SAMBISTA 2  
Incluindo a gente no carnaval da prefeitura. Sem dúvida, Seu Prefeito, sem dúvida. 
PREFEITO  
Podemos fazer um grande desfile. 
SAMBISTA 1  
Um grande desfile!!! 
PREFEITO  
Sim, vem a primeira escola desfilando, a segunda, a terceira, o povo assistindo... 
SAMBISTA 2  
Tudo isso organizado pela prefeitura? 
PREFEITO  
Claro, como as sociedades. 
SAMBISTA 1  
Com alegoria e tudo? 
PREFEITO  
Um corpo de jurados que escolherão as mais bonitas. Ah! vai ser uma idéia excelente para o próximo 
ano. 
SAMBISTA 2  
Vamos fazer um samba pro prefeito? 
SAMBISTA 1  
Vamos. 
PREFEITO  
Espera. Deixa pro desfile. Aí vocês falam de mim na rua, tem as eleições, pode ser mais conveniente. 
SAMBISTA 2  
Senhor tem meu voto, Doutor Prefeito. 
PREFEITO  
Só eu não. O partido, hein? 
SAMBISTA 2  
Pode deixar com a gente. Seu Prefeito. 
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SAMBISTA 1  
Quer dizer que podemos contar com isso? 
PREFEITO  
Eu ajudo na organização e vocês na bagunça, certo? Roupas bonitas, tudo igual. Tipo um exército. 
Igual a uma parada militar. 
SAMBISTA 2  
Um exército?!! 
PREFEITO  
Sim um exército do samba. 
OS DOIS  
Ahann! 
PREFEITO  
Podem ir e contem comigo. 
SAMBISTA 1  
Adeus, senhor Prefeito. 
PREFEITO  
Não esqueçam dos votos, hein? 
SAMBISTA 2  
 Deixe com a gente. (SAEM) 
PREFEITO  
Agora será fácil organizar aquela baderna, algumas pinceladas de branco na crioulada, arrumação na 
batucada, polícia para prevenir, e muitos, muitos ganhos políticos. Espera lá, mas falta alguém nessa 
história. Quem é mesmo que falta? Eu não consigo me lembrar. 
GUGU DO BICHO  
 Eu! 
PREFEITO  
Quem? 
GUGU DO BICHO  
 Claro que sou eu! Eu que estou sempre sabendo de tudo, e inclusive pagando muito bem para saber 
de tudo.  
PREFEITO  
Gugu do Bicho. Não sabes que não podem te ver por aqui. Vais me comprometer. 
GUGU DO BICHO  
Ué, e tem alguém aqui na prefeitura que não dependa do Gugu, o Rei dos bicheiros da Capital 
Federal. 
PREFEITO  
A polícia. Eles estão por aí. 
GUGU DO BICHO   
Ih! Realmente estes quando me encontram me depenam todo. É, estes são perigosos. Vou tomar 
cuidado, não podem me olhar que querem logo secar o meu bolso. 
PREFEITO  
(INQUIETO) O que queres? 
GUGU DO BICHO  
 Os sambistas. Boa idéia, hein? 
PREFEITO  
Mas essa não dá pra você. 
GUGU DO BICHO  
Como é que não dá, homem. A metade deles trabalha pra mim, só que não queria me meter ainda 
nessa. Não dá lucro, agora a coisa é diferente. Organização, prefeitura, turistas... agora dá. 
PREFEITO  
Pensas em tudo, hein Gugu. 
GUGU DO BICHO  
É a força do negócio, meu velho. Eu seguro o bicho, ajudo a organizar aquela bagunça, aí 
levantamos o jogo, o samba e a polícia. 
PREFEITO  
O partido do governo, Gugu. 
GUGU DO BICHO  
É. Vá lá que seja. 
PREFEITO  
Vá lá que seja não. É, tem que ser. 
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GUGU DO BICHO   
Tá certo. Agora, tu segura a polícia, hein? Não quero ir a banca rota por causa desses canas. 
PREFEITO  
Claro! 
GUGU DO BICHO   
E assim! Vamos preparar... 
PREFEITO  
... arrumar... 
GUGU DO BICHO   
Apontar... 
PREFEITO  
Atirar, e? 
OS DOIS  
Fogo no carnaval do Brasil. 
 
COMEÇA O SAMBA, ATORES VÃO GUARDANDO OS BONECOS, PEGAM SEUS 
INSTRUMENTOS E APROXIMAM-SE DA MESA 
 
SAMBA  
O fogo que jogaram 
foi pra derrubar 
o cerco que fizeram do seu samba 
fez o sambista chorar 
Por isso não esqueça seu doutor 
tudo que era volta a ser 
E nós vamos forçar 
E nós vamos forçar 
A barra que nós se metemos 
Pra fazer renascer 
O samba que aprendemos 
E nós vamos forçar... 
 
NO BAR ESTÃO AGORA O CABO PENETRA, ZÉ DO POVO, SEU PEREIRA E DONA CHICA, 
LAVANDO OS COPOS, FORA DE CENA OUVE-SE A VOZ DA MARIA, MULHER DO ZÉ DO POVO 
 
VOZ DA MARIA  
Sobe lá, Zéquinha. Sobe e vai apanhar a caixa de chiclete. Vai que eu te espero aqui no bar do Seu 
Pereira. (ENTRA) Alô, Dona Chica. Ah! Espera aí que eu esqueci. (VOLTA) Ou Zequinha. Zequinha. 
Não esquece de pegar o cobertor. (VOLTA PARA O BAR) Pode continuar, pessoal (ZÉ DO POVO E 
MARIA, TROCAM OLHARES). 
DONA CHICA  
Vem cá, tu tava pedindo pro Zequinha trazer cobertor? 
MARIA  
O que é que a senhora acha? 
DONA CHICA  
Não vai me dizer que tu vai pra cidade agora. 
MARIA  
Claro, Dona Chica, alguém tem de trabalhar, né? 
DONA CHICA  
Que absurdo! 
 
ZÉ DO POVO SE LEVANTA E VAI ATÉ MARIA. OS DOIS FAZEM UM DESAFIO NO SAMBA 
 
ZÉ DO POVO  
Ou nêga, não entra nessa não 
Não diga que eu não trabalho 
Quando busco a inspiração 
MARIA  
Inspiração de malandro é desprezo 
Deixando a mulher na rua 
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Carregar tamanho peso, ai tem dó. 
ZÉ DO POVO  
Ai tem dó, aguenta por enquanto esse rojão 
Que o teu nego tá querendo 
Ser o tal compositor. 
MARIA  
Vai ser difícil como que. 
ZÉ DO POVO  
Como que nada, minha nêga 
Tou falando e boto fé nesse refrão 
Dessa vez vou jogar tudo 
Pras cabeças meu irmão 
 
TODOS APLAUDEM E CONTINUAM TOCANDO BAIXO 
 
MARIA  
Não vem com samba pra cima de mim que tou sabendo de tudo. 
ZÉ DO POVO  
De tudo o que? 
MARIA  
Tu não foi trabalhar hoje não? 
ZÉ DO POVO  
Não deu Maria. Olha, vem cá. Vai pintar uma gravação. Uns cara de uma rádio que vão me 
apresentar para um... 
MARIA  
Isso é cascata, Zé. 
ZÉ DO POVO  
Porra, tu quer acreditar ou não quer? 
MARIA  
Tu tá sonhando, homem. Bota o pé no chão. Tu sonha, Acredita e fica dizendo os sonhos por aí. Isso 
é mentira. 
ZÉ DO POVO  
Mas não é. E quer saber de uma coisa Eu não vou voltar mais lá na construção. 
MARIA  
Ah! Então quer dizer que tu não vai mais trabalhar? 
ZÉ DO POVO  
Lá não. 
MARIA  
Aonde, então? 
ZÉ DO POVO  
Eu não já te falei. 
MARIA  
Ai, é foda, cara. Olha eu já estou cansada viu. Eu não sei se vou segurar essa  
barra aí, hein? Tu não quer trabalhar. Tudo bem, eu vou com Zequinha pra cidade. Agora, eu não sei 
se vou aguentar essa barra. Não sei não. 
ZÉ DO POVO  
Olha aí, Maria, isso que tu falou aí me deixa quebrado, mas o samba é uma coisa muito forte,  
entende? 
DONA CHICA  
Não é por  falta de aviso, Maria. Isso eu tô cansada de dizer pra ele. 
SEU PEREIRA  
Ou, Chica, não te metas em conversa de marido e mulher. 
DONA CHICA  
Que não me meter nada, homem. O  Zé pra mim é como se fosse um filho. 
SEU PEREIRA  
Ave Maria, se for medir pelos que ela tem lá em casa, o Zé é um santo. 
DONA CHICA  
Não começa, hein Pereira. 
ZÉ DO POVO  
Tu vai dormir na cidade? 
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MARIA   
É. A gente se vira por lá, embaixo de alguma marquise. 
ZÉ DO POVO  
O que é isso, Maria. Dorme em casa. 
MARIA   
Que hora que tu pensa que eu vou sair de lá. 
ZÉ DO POVO  
Mas é preciso dormir lá? 
MARIA  
Não, não era preciso se você ajudasse. Agora, se eu não me virar não vai comer nem eu, nem o  
Zequinha e nem você. 
ZÉ DO POVO  
Tá legal, não tá mais aqui quem falou. 
MARIA  
Você nunca tá. (PAUSA) Puxa, cadê esse menino que não desce com os bagulhos. 
ZÉ DO POVO  
Por onde tu vai? 
MARIA  
Vou rodar por aí até vender tudo. Não sei. Meu trabalho não é num lugar fixo como o teu. 
ZÉ DO POVO  
É Maria, tu continua querendo me distratar, não? 
MARIA  
Ah! Meu Deus, não é possível (VAI ATÉ A PORTA) Trouxe tudo? Esqueceu da caixa, hein. Ah! Eu  
sabia (VOLTA-SE PARA O ZÉ) Vou ter que ir lá em cima. 
ZÉ DO POVO  
Falou, nega. 
MARIA  
Te cuida, homem. Até, pessoal. (DO LADO DE FORA) Tu não sabe, Zequinha que se tu não vender  
essa caixa de chiclete todinha, tu não vai ter a tua fantasia? Vamos, vamos lá buscar. 
ZÉ DO POVO  
Segue aí, pessoal 
CABO PENETRA  
Resolveu a parada, bicho? 
ZÉ DO POVO  
Mais ou menos, mas agora não dá pra esquentar. Olha aí Cabo, vamos fechar o samba? 
DONA CHICA  
O Zé é um caso perdido. 
SEU PEREIRA  
Perdido, mas que um dia chega lá. 
ZÉ DO POVO  
Então vamos lá. 
SEU PEREIRA  
Vai. Deixa eu ver se passa no meu palpite. 
CABO PENETRA  
Palpite importante, xará. 
ZÉ DO POVO  
Eu levo aqui e tu segura no pandeiro, tá Penetra? 
CABO PENETRA  
Tá! 
SAMBA ENREDO  
 Rolou como pedra que desce do morro 
 Servindo para uma construção 
 Erguendo colunas, velando o seu brilho 
 Caindo na brutal produção 
 E o nêgo ficou cada dia mais longe 
 Do samba que ele criou 
 E o rei com a sua ninharia 
 Outorgou a lei da folia 
 No dia de carnaval 
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 Eu queria ser o rei.....(refrão) 
....................................  
  
  Na pedra que o Pedro botou sobre pedra 
  Com seu suor ele construiu 
Escola, convento, arranha cimento 
Neste céu cor de anil 
E pra esquecer sua vida de pedra  
Fez seu reinado dia de carnaval 
Eu queria ser o rei 
Eu queria ser o rei 
Da era do seu Zé Pereira 
Tinha sempre o samba quente 
Vindo da ladeira 
 
E o nego ficou cada dia mais longe 
Do samba que ele criou 
E o rei com a sua ninharia 
Assumiu a lei da folia 
Enfeitando o carnaval 
Eu queria ser o rei... 
 
O QUADRO DOS BONECOS AGORA É O DA DECISÃO DO SAMBA ENREDO, ESTÃO REUNIDOS 
O CARNAVALESCO LINDO PINTA, O GUGU DO BICHO E O POLÍTICO EUFAÇO 
 
LINDO PINTA  
Ah! Não sei não, mas um samba enredo com conotações políticas. Aonde está a fantasia, o luxo, a  
riqueza? Juro, juro, juro eu não posso tirar sangue de pedra. 
GUGU DO BICHO  
Pera lá, Lindo Pinta, pera lá. O samba é bonito, o Zé não é a primeira vez que faz samba. Realmente,  
ele nunca ganhou um concurso da escola, mas dessa vez acho que não dá prá ninguém não. 
LINDO PINTA  
Não ganhou porque não tem categoria. Olha, seu Gugu, no começo do ano eu falei prá eles que eu  
queria uma coisa prá cima, bem tchan, que contasse da beleza do carnaval, das mulatas, dos bichos,  
das bichas de tudo enfim que fosse maravilhoso. Ah! Isso tem no samba do Cabelo Esticado. 
EUFAÇO  
Como é mesmo o nome do samba do Cabelo? 
LINDO PINTA  
“Aquarelas de uma gente feliz”, muito mais sugestivo. 
EUFAÇO  
Mas a letra é meia pobre de conteúdo, seu Pinta . A gente precisa fazer frente ao governo aí na  
campanha, e um samba com conteúdo ajuda. 
LINDO PINTA  
Conteúdo! E se o feitiço virar contra o feiticeiro. Doutor Eufaço, vocês são governo municipal, samba  
enredo com conteúdo, vai arrasar vocês completamente. Hum! Não me deixa falar o que eu sei, tá? 
GUGU DO BICHO   
Isso ele tem razão, hein Doutor. O samba do Zé do Povo, tem conteúdo político e isso pode  
esculhambar a tua campanha. 
LINDO PINTA  
E além de tudo, Doutor Eufaço, o povo, de miséria já vive o ano inteiro. Pelo menos no carnaval, dá  
um tempo! 
EUFAÇO  
Também não é assim, não é Lindo Pinta. 
LINDO PINTA  
Olha Gugu, não deixa eu falar. 
GUGU DO BICHO   
Ah! Lindo Pinta, deixa de frescura. Fala, porra. 
LINDO PINTA  
Tá bem, Seu Gugu. O povo quer ver o luxo, riqueza. Quem gosta de pobreza são essas organizações  
não governamentais, tá? 
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EUFAÇO  
Eu acho que o povo se importa mesmo é com a alegria. 
LINDO PINTA  
Então, meu Deus do céu! 
GUGU DO BICHO  
 É, e essas Ongs tão dando a maior força pros pequenos daqui do pedaço. A gente não deve  
esquecer isso. 
LINDO PINTA  
Por isso mesmo. Bota samba enredo com conteúdo, eles aproveitam e começam o ti-ti-ti. Tô certo,  
ou não tô? 
GUGU DO BICHO  
No carnaval, ninguém quer saber o que diz a letra. 
EUFAÇO  
É. Talvez. 
LINDO PINTA  
Não sei não. 
EUFAÇO  
Olha já que a gente tá nessa dúvida, acho que o nosso critério deve ser o menos compromissado  
possível. 
LINDO PINTA  
Eu não estou em dúvida 
GUGU DO BICHO   
E eu não acho tão cheio de conteúdo não. 
EUFAÇO  
Ou, Gugu do Bicho, como é o nível de liderança dos dois sambistas aí do morro. 
GUGU DO BICHO   
O Cabelo Esticado é a terceira vez que ganha, portanto, já é conhecido, viajado, tem uma boa  
liderança por aqui. 
EUFAÇO  
Deve ser bom de arranjar voto, não? 
LINDO PINTA  
De voto e de samba enredo. 
GUGU DO BICHO   
Pêra lá. Não confunde, Lindo Pinta. 
EUFAÇO  
E o Zé do Povo? 
GUGU DO BICHO   
Ele é da associação de moradores, atuante. Conhecido nas birosca, nunca quis ser apontador de  
bicho. É honesto. 
EUFAÇO  
Será que a gente não ganharia mais um prá trabalhar prá gente. Eu acho o samba dele melhor. 
GUGU DO BICHO  
Acho difícil, hein. O homem é osso duro de roer. 
EUFAÇO  
Vamos tentar? 
GUGU DO BICHO  
 É. Vamos tentar. 
LINDO PINTA  
E lá na prefeitura, como é que tá o regulamento do concurso? 
EUFAÇO  
É. Parece que eles não vão mudar não.  
LINDO PINTA  
Ah! É. Pois bem. Olha, eu vou botar pra quebrar. Tudo enorme, grande mesmo. Movimentando olho,  
braço, perna, vai ser um show. Com Linda Pinta, ninguém pode. Bem, com o samba do Zé do Povo,  
ou do Cabelo Esticado, o que eu vou mesmo é arrasar. 
EUFAÇO  
Assim é que se fala, Lindo Pinta. Pra um artista, qualquer enredo é enredo. 
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LINDO PINTA  
Lógico, Doutor Eufaço. É como para um político: qualquer samba é samba, o importante é que o  
compositor se comprometa. E não vai ser o Zé. Eu conheço meu eleitorado, bofe. 
EUFAÇO  
Boa futucada, hein? 
LINDO PINTA  
Doutor, bicha burra nasce homem. O senhor não sabia, não? 
GUGU DO BICHO   
Vamos lá falar com o homem. Pode ser que dê certo. 
LINDO PINTA  
Duvido! 
EUFAÇO  
Vamos. (SAEM) 
 
OS BONECOS SE AFASTAM, ESCUTA-SE A BATUCADA AO LONGE, VÉSPERA DE CARNAVAL. 
ZÉ DO POVO, COM UM AGÔGÔ NA MÃO, SOLITÁRIO NO BALCÃO DO BAR, TOMANDO UMA 
PINGA. APARECE O BOLA SETE TOCANDO O CAVAQUINHO E CANTANDO DOLENTEMENTE 
UM SAMBA CHORO. 
 
SAMBA CHORO  
Olha menino, não podes 
Não podes ficar assim 
Olha que a nova era 
Ficou na espera, e daí? 
Olha que o samba segura 
Toda tristeza e talvez 
Vale na vida quem sempre 
Tem algo a falar 
A dizer 
E daí? 
Tudo que resta da festa 
É sambar e cantar por aí 
Mesmo que a vida desfaça teus sonhos 
Não vá desistir 
Ansiedade se cura 
Toda tristeza faz mal 
Abre teu peito 
Que hoje é dia de mais um carnaval 

 
NA PORTA DO BAR VÊ-SE A SILHUETA EM SOMBRA DA MARIA E DO ZÉZINHO, DEVIDAMENTE 
FANTASIADOS DE UMA ALA DA ESCOLA. NO BALCÃO O PORTUGUÊS AJEITA A PRATELEIRA.  
 
BOLA SETE     
É, eles não entenderam o teu recado, Zé. 
ZÉ DO POVO  
Ah, deixa pra lá, isso é assim mesmo. 
BOLA SETE    
Como assim mesmo? 
ZË DO POVO  
Talvez eu tenha mesmo é que fazer o samba pro carnavalesco. No ano que vem vai ser assim. Olha  
só, seu Bola. 
   
ZË DO POVO BATUCANDO NA MESA 
 
  Do brilho que o samba brotou da pedra 
Nasceu a arte do nosso país 
Escolas, conventos, belezas  
Deste céu cor de anil 
E pra enriquecer essa pedra 
Ele inventou o dia de carnaval 
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Eu queria ser o rei 
Eu queria ser o rei 
Da era do seu Zé Pereira 
Tinha sempre o samba quente 
Vindo da ladeira 
 
Brilhando como pedra reluzente  
Defendendo o samba que criou 
E o rei com a sua euforia  
Outorgou a lei da folia 
No dia de carnaval 
 
Eu queria ser o rei... 
 
  
ZÉ DO POVO SAI CANTANDO O SAMBA ATÉ ENCONTRAR COM A MULHER E O FILHO NA 
PORTA. BOLA SETE FAZ UMA EXPRESSÃO DE INDIGNAÇÃO SOB OS APLAUSOS DO 
PORTUGUÊS NO BALCÃO. 

 
 
FIM 
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