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ÚLTIMO BRINCANTE 

(José Facury Heluy) 

 

PERSONAGENS 

 

CANTADOR 

CAZUMBÁ 

CATIRINA REAL 

CATIRINA TRAVESTIDA 

BISPO 

BEATO 

HOMEM 1 

HOMEM 2 

PASTOR 1 

PASTOR 2 

MIOLO DO BOI 

MARIA COSPE FOGO 

COMADRE 1 

COMADRE 2 

 

CANTADOR       

Num canto da pura imaginação 

do estrago do bem querer 

vou contar uma história  
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até bonita de se ver 

correndo prás matas norte 

no rumo do armagedão 

vivi um quadro bem triste 

que assustava pacamão 

queria parar por aqui 

com todo esse sermão 

e voltar prá aquelas bandas 

viver de novo a lição 

mas as coisas piam no peito 

na boca não pára não 

e tiro a viola do saco 

taco o dedo no bordão 

sigo por aí cantando 

com rima e sem refrão 

a vida de um negro velho 

forte em pleno pulmão 

que um dia teve um sonho 

de salvar toda a nação 

porque contaram prá ele 

que na vida se salvava 

quem se afastasse da tentação 

que os tempos estavam mudando 

e os diabos todos chegando 
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prás terras do coração 

 

A CENA DEVERÁ SER CONSTRUIDA EM TRÊS PLANOS: NA ESQUERDA É A 

CASA DA CATIRINA REAL, QUE GRÁVIDA ESTÁ AMASSANDO FARINHA EM 

UM PILÃO. AO CENTRO CAZUMBÁ, BRINCANTES E MÚSICOS FORMAM A 

RODA DO BUMBA. NA DIREITA, A CATIRINA, INTERPRETADA POR UM 

BRINCANTE TRAVESTIDO. O IMPORTANTE É RESSALTAR EM TODA A CENA 

O CONFLITO ENTRE A REALIDADE E A SEDUÇÃO DA FESTA. 

BRINCANTES  

Dona da casa seu terreiro alumiou 

Bate o pandeiro que meu boi chegou 

 

CAZUMBÁ PARTE PARA BRINCAR COM A CATIRINA TRAVESTIDA, SAI 

DANÇANDO PARA A CATIRINA REAL E VAI PERDENDO O REBOLADO ATÉ 

PARAR A MUSICA. OS BRINCANTES CONTINUAM EM TOM MAIS BAIXO E 

MOVIMENTOS MAIS LENTOS. 

CAZUMBÁ     

Mulher...é o que se pode fazer hoje. Angu de farinha...esse menino vai sofrer um 

aperreio que nem é bom lembrar. Vivo pensando se sou homem covarde ou se 

tenho a sina do sofrer, porém aquelas coisas que vi não vão sair daqui de dentro, 

não. Sei que não vão sair... 

CATIRINA REAL   

(INDIFERENTE) Bem feito pro teu couro. 

CAZUMBÁ     
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Bem feito, por quê? 

CATIRINA REAL   

Tu em vez de cuidar do roçado e das coisas que o pastor diz, fica só vendo 

assombração. Coisa do capeta. 

CAZUMBÁ     

Mas eu só comecei olhar as coisas ruins depois que eles chegaram e te 

convenceram. 

CATIRINA REAL     

Não é nada disso. Na brincadeira a gente mexe com isso, fica afastado da palavra 

do Senhor. Aí, os demônios tomam conta da gente. Na verdade, o Pastor só te 

alertou. 

CAZUMBÁ    

Pois é. Você tá transformada. Nem vai ver mais a brincadeira. Agora, nem tu me 

entende. É...na verdade eu acabei agorinha mesmo de decidir. 

CATIRINA REAL    

Tu pensa que decidir é resolver. Pensar é uma coisa, Chico. Realizar é outra bem 

diferente, e realizar qualquer coisa sem o nosso Senhor Jesus Cristo, não é nada. 

CAZUMBÁ     

Não tem escapidela. Isso é coisa do tal do destino de cada um. Olha, tá tudo 

traçado: a vontade de ir é maior do que a de ficar. 

CATIRINA REAL     

(LARGANDO O PILÃO) Mas ir prá onde, homem. Desse lado da ribanceira, a 

correnteza puxa mais fraco. 
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CAZUMBÁ     

Tá falando bobagem. Sou negro de fibra. Sou filho de santo dos bons. Tenho 

corpo fechado prá tudo que é de ruim. 

CATIRINA REAL     

E o trabalho, Chico? Olha prá Deus, homem. Tu te lembras do compadre 

Zéferino? Tinha as mesmas coisas no juízo. Acabou indo. Quando voltou, o pobre 

do homem veio minguado, quebrado pela cachaça. Trabalhou que nem um cavalo, 

apanhou no lombo igual um jumento. Imagina tu, que nem gostar de trabalhar 

gosta. 

 

OS BRINCANTES VÃO AUMENTANDO O TOM, OS MOVIMENTOS E CAZUMBÁ 

DEIXA SE ENVOLVER EM VOLTEIOS, VAI ATÉ A CATIRINA TRAVESTIDA, 

INICIANDO O AUTO DA BRINCADEIRA. 

CAZUMBÁ    

Lá vem tu com essas conversas de trabalho. Sou homem das festas, das falações 

e vou ser das escritas, quando souber dar as voltas nas palavras todinhas. Meu 

trabalho é a minha cachola e a foice é minha viola. 

CATIRINA TRAVESTIDA      

Tu vai morrer de fome 

vai virar lobisomem 

correr de quatro feito gato 

morrer de cinco feito pinto 

e o trabalho, Chico? 
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vai virar lobisomem 

comer capim, apanhar dos homens 

voltar prá mim morto de fome 

e o trabalho, Chico? 

vai virar lobisomem 

vai correr de quatro 

feito rato pelo gato 

que nem pato pelo papo 

tu quer ir ,tu vai 

cabeça de mato. 

CAZUMBÁ     

Sou negro Chico 

feito cabeça de touro 

por mais que olhe no olho 

num vejo onde parar 

sou negro Chico 

minha festa é  minha escada 

minha fé na palhaçada 

num vejo onde parar 

pois o meu grito é o meu rito 

na tensão onde tudo tá escrito 

CATIRINA TRAVESTIDA     

Estranho esse teu canto 

de desencanto  padece 



 7 

e no meu pranto  fenece 

CAZUMBÁ      

Sou negro Chico 

Cazumbá dos bons 

vou procurar outra morada 

só vou marcar minha chegada 

quando eu tudo encontrar 

CATIRINA REAL     

Onde tu aprendeu essas coisas, homem? 

 

AINDA NA BRINCADEIRA CAZUMBÁ PEGA UMA GARRAFA DE CACHAÇA, 

SEU SACO DE RETIRANTE, SUA VIOLA E DURANTE O CANTO VAI ATÉ A 

CATIRINA REAL 

CAZUMBÁ      

Vou largar essas coisas 

até deixar de falar 

que é prá negro nenhum 

vir aqui me aporrinhar 

vou pegar minha sacola 

dedilhar minha viola 

e não sei quando vou voltar 

 

BRINCANTES CONTINUAM O CANTO E DANÇA FAZENDO O FUNDO 

MUSICAL 
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CATIRINA REAL      

Mas...sair assim, sem quê nem prá quê? 

CAZUMBÁ     

Que prá quê? É melhor ir vê. Vê prá sentir. Sentir os matos da ribanceira, o 

escorrer da cachoeira...ou, não vê nada, também. Não vê nada que se olha 

realmente. Como se tudo que se olhasse, fosse apenas o que se sentisse... 

CATIRINA TRAVESTIDA     

Olha, pega tua sacola 

junta com a viola 

unta c’ uma cola 

e nem pensa em voltar 

pois acaso tu chegando 

vai encontrar minha viola 

agarrada que nem sola 

no primeiro que encontrar 

 

CAZUMBÁ NA DANÇA ENTRE UMA CATIRINA E OUTRA DANÇANDO 

EMBRIAGADO PELA DÚVIDA 

CAZUMBÁ    

...que sentisse o tempo correr. Correr como tudo dentro da gente, como o tempo 

que corre no mundo. Sem eira, sem beira. Sem pastor, sem padre, nem freira. Ah, 

Catirina. Eu não sei quando vou voltar. 

CATIRINA REAL    
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Chico, tu vai deixar o menino aqui no bucho. Espera eu desembuchar. 

CAZUMBÁ      

Tu te lembra do teu desejar? 

tu querendo a língua do boi 

e eu a catar 

o amo tendo sem dá 

foi preciso até roubar 

pois agora eu vou lutar 

prá eu ver o meu ganhar 

CATIRINA REAL   

Isso passou, Chico. Não vou mais desejar. 

CAZUMBÁ    

Até a brincadeira do bumba tá acabando. Quantos dos nossos foram prá crença? 

Você mesmo...você mesmo não quer nem vestir mais a máscara da Mãe Catirina. 

Botaram só o satanás e o pecado na cabeça de vocês. A nossa festa...o nosso 

boi...a nossa brincadeira está acabando por causa do pastor. Aqui não dá mais, 

Catirina. Quem sabe em outro lugar...em outro tempo. 

CATIRINA    

Mas a gente não via a luz, Chico. É como o pastor diz, a gente estava mesmo 

preso nas coisas do bicho ruim. Bater tambor, pandeiro, deixar se levar por uma fé 

em um boi, ou  no santo do boi?... 

DURANTE A FALA DA CATIRINA, CAZUMBÁ VAI ATÉ A CATIRINA 

TRAVESTIDA, RETIRA A SUA MÁSCARA E SE VOLTA À CATIRINA REAL. 
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CAZUMBÁ    

Bota a máscara, Catirina. Vamos. Bota a máscara. Prova prá mim que não é nada 

disso. 

CATIRINA   

Oh, meu Jesus. Pela luz que me ilumina. Dá-me força para resistir as tentações 

das trevas. 

CAZUMBÁ    

Não vais botar, eu sei. É o fim, Catirina. O mestre Quirino já dizia: quando um pai 

Mateus e uma Catirina se separarem durante uma brincadeira, é o fim. E ele tinha 

razão. É o fim e é isso que eles querem. O fim da brincadeira.. 

CATIRINA   

Nós não somos só a brincadeira do bumba, Chico. Somos um homem, uma 

mulher, e...ainda tem essa barriga. Não é por mim que eu peço. É por ele. 

 

CHICO CAZUMBÁ, PEGA A VIOLA, O FUZIL, A SACOLA E LARGA A MÁSCARA 

ENTRE AS DUAS QUE CORREM PARA PEGÁ-LA. CAZUMBÁ SAI EM DIREÇÃO 

AOS BRINCANTES QUE AGORA ESTÃO NO CENTRO ALTO DO PALCO.  

 

CAZUMBÁ   

Adeus, morena 

chegou a hora de  me retirar 

em todo galho da mangueira 

sou passarinho canto até o sol baixar 



 11 

já botei minhas pernas no mundo, morena 

não posso me demorar 

 

A CATIRINA TRAVESTIDA TOMA POSSE DA MÁSCARA E VAI SAINDO DE 

CENA ATRÁS DO COTÊJO EVOLUINDO NOS PASSOS DO MARACATÚ, ATÉ 

DESAPARECER DE CENA. EM SEGUIDA, ENTRA A INTRODUÇÃO DA 

MÚSICA SEGUINTE COM O CANTADOR AO CENTRO. CAZUMBÁ EVOLUINDO 

EM UM DESENHO COREOGRÁFICO; NO LOMBO DE UM JUMENTO COM UMA 

BURRINHA (BUMBA MEU BOI). SOLANDO A MÚSICA SEGUINTE COM A 

RABECA. OS MOVIMENTOS DEVEM SER ASSOCIADOS AOS DAS 

BRINCADEIRAS POPULARES. 

CANTADOR    

Passou azulado com dois nós 

e a ponta escondida prá não vê 

e atravessou que nem pau 

em boca de lata 

era um dia como um outro 

miséria pouca é tiquinho 

mas azulado sabia 

de que ponto ele fugia 

quem não sabia da história 

sabia só que azulado 

era de fato encantado 

benzido e cruzado 
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e quando a lua riscava 

lembrava logo azulado: 

eu por aqui não volto 

enquanto esse mundo for mundo 

e virado pro sol  

 

CAZUMBÁ, CHEGA EM UMA CIDADE AINDA COM A RABECA. O SOM DA 

PERCUSSÃO DEVERÁ SER DE TAMBORES, SONS DE RÁDIO FORA DA 

SINTONIA, APITOS, MATRACAS E BUZINAS. ENTRA UM BEATO E UM BISPO 

PARAMENTADO, RETIRANDO OS INSTRUMENTOS DOS TOCADORES 

(zabumba, viola, triângulo e pandeiro) E JOGA-OS AO CENTRO DO PALCO 

COMO SE FOSSE LIXO. CAZUMBÁ FICA APAVORADO COM A VISÃO 

SECULAR DO BISPO QUE, TIRANDO A RABECA DA SUA MÃO E 

COLOCANDO NO CHÃO, SOLFEJA UM CANTO GREGORIANO COM A FALA 

DO BEATO. 

BISPO 

O verdadeiro sopro divino está entregue nas mãos do senhor. 

BEATO 

O satanás usa das formas, às vezes bem ao nosso gosto, para tomar conta dos 

nossos corações. Outra hora ele vem vestido como uma mulher bonita e sedutora. 

Numa outra vem dentro de uma garrafa de bebida. Numa outra nos arrasa como 

homem, nos deixando a mingua catando restos no lixo.  

BISPO 
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Agora, se esse é o momento que o demônio mais gosta, também é o que mais 

precisamos do Nosso Senhor. 

CAZUMBÁ      

Virgem Maria, só pode ser coisa da minha cabeça ou Catirina jogou sua ira para 

cima de mim? 

 

UMA PROCISSÃO APARECE COM OS MÚSICOS PORTANDO A IMAGEM DE 

UMA SANTA. OS PERSONAGENS EM CENA AJOELHAM-SE. 

CANTO DA PROCISSÃO   

No céu, no céu 

as andorinhas fagueiras 

No céu, no céu 

riscam os ares tão azuis 

 

A PROCISSÃO DESAPARECE DA CENA.CAZUMBÁ ACHA A RABECA NO 

MEIO DOS INSTRUMENTOS E ATRAVÉS DO TOQUE, FAZ OS MÚSICOS 

RETORNAREM. RECOLHEM OS INSTRUMENTOS DA CENA E SAEM 

TOCANDO E CANTANDO EM RITMO DE SAMBA O MESMO CANTO.   

CANTO DOS MÚSICOS   

No céu, no céu 

as andorinhas fagueiras 

No céu, no céu 

riscam os ares tão azuis 
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CANTADOR 

No açougue 

Chico, João e Paulo 

disputam diariamente 

a mesma peia evangélica 

 

OS DOIS HOMENS COM JALECOS E TOUCA DE ACOUGUEIROS COM 

PORRETES FALSEANDO PAUS DE FITAS.   

HOMEM 1    

Ô paraíba, o que é que você quer aí com esse apito na mão? 

CAZUMBÁ     

Sou cantador da dor, das matas das sete cabeças, e estou indo para o rumo do 

Armagedão. 

HOMEM 2     

Falou bonito, mas até agora não disse nada. 

HOMEM 1     

Quer dizer pelo menos seu nome? 

 

CAZUMBÁ   

Sou negro Chico 

Chico Cazumbá 

sou brincante natural 

da forma rudimentar 

do gostoso boi bumbá 
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HOMEM 1     

Sim, e daí? Isso aqui é lugar de trabalho. Boi aqui, pega é eletro choque ou  

cacetada na cabeça, não é mano? 

HOMEM 2     

Pois é isso mesmo que ele está falando, seu Chico Cazumbá. Se você quiser um 

trabalho a gente até arruma, pois precisamos de homem. Agora se quiser só 

apreciar, já não tem espaço. 

CAZUMBÁ    

Deixei tudo que eu tinha para trás, pois tudo estavam tirando de mim. Já penei 

muito nessa minha estrada e com a vida desgarrada, já comi o pão que nem o 

diabo quis amassar. Já vi que por aqui, se a gente não se escravizar não dá nem 

prá viver, né? 

HOMEM 1     

A parte inicial é com você, agora esse negócio de escravizar é conversa de 

preguiçoso. 

HOMEM 2     

É conversa de quem não quer nada com a vida. Parece até mendigo, homem. 

HOMEM 1     

Como é que é? Não podemos ficar de lenga -lenga, têm muito serviço por aqui. É 

pegar ou largar. 

CAZUMBÁ    

Mas o que eu devo fazer? 

HOMEM 1     
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O que deve fazer? Ora, você não sabe o que é um matadouro? Aqui se mata 

boi...muito boi, muita carne. 

HOMEM 2     

São mais de mil bois por dia. Um a um vão entrando em fila, pegando choque e 

caindo, pegando choque e caindo 

HOMEM 1     

Depois é só dar uma cacetada e pronto. Filé, acém , patinho, chã... 

HOMEM 2     

E vai ser esse o teu trabalho, só uma cacetadinha no coitado. 

HOMEM 1     

Olha lá, lá vem uma das belezuras para o sacrifício. 

 

ENTRA UM BELÍSSIMO BOI MALHADO, IGUAL AO DA FESTA. OS HOMENS 

COMEÇAM A LIMPAR O ESPAÇO PARA O ABATE. CAZUMBÁ FICA 

EMPOLGADO COM A CHEGADA DO BOI 

CAZUMBÁ 

Ô moço que trabalha cá 

siga as ordens do quem vem de lá 

não mexa nesse terneiro 

nem venha choramingar 

teu choro lembra dinheiro 

teu preço só vem tirar 

arrede desse terreiro 

que aí meu boi vai brincar 
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HOMEM 1     

O paraíba, virou cantador ou tá de gozação com a gente? 

HOMEM 2     

Ainda mais essa agora, hein? 

HOMEM 1     

Isso não quer trabalho não. Deixa ele prá lá. 

HOMEM 2     

É isso mesmo. O bicho deve ser é maluco. 

HOMEM 1     

Essa cidade é cheia de nêgo doido. 

 

OS HOMENS VÃO EM DIREÇÃO AO BOI.CAZUMBÁ ENTRA NO DELÍRIO DA 

FESTA AO REDOR DO BOI 

CAZUMBÁ 

Meu boi, meu boi, meu boi  

meu boi da ponteira de ouro 

eu vim aqui te encontrar 

na brincadeira do bumba 

olha o troar da matraca, meu boi 

dentro do meu coração 

não vou deixar que aconteça, meu boi 

o silencio do pandeiro 

vou gritar aos quatro cantos, meu boi 

zabumba, meu toque guerreiro 
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OS HOMENS NA DANÇA DO BUMBA TENTAM AFASTAR CAZUMBÁ DO BOI E 

INICIAM O PROCESSO DO ABATE 

HOMEM 1     

Olha só, o homem tá pensando que esse boi é o da brincadeira. 

HOMEM 2     

Não falei que ele é maluco. 

HOMEM 1     

Vamos, tirar ele daí e vamos começar. 

HOMEM 2     

É prá já.  

 

TENTAM COM VIOLÊNCIA TIRAR O CAZUMBÁ 

HOMEM 1     

Sai daí, esse boi não é pro teu gasto, não. Isso é boi de abate. 

HOMEM 2     

Ele vai brincar é num gancho de açougue. 

CAZUMBÁ   

Vocês não vão matar meu boi brincante. 

HOMEM 1    

Aqui quem manda sou eu. Vamos matar  rápido que vão chegar outros. 

HOMEM 2     

Acho que a gente vai ter que acabar com ele primeiro. 
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HOMEM 1    

Deixa a gente fazer o nosso trabalho, rapaz. 

CAZUMBÁ     

Não faça isso, meu amo 

só peço o meu por favor 

sei que não falo difícil 

sei que não tenho valor 

faça de mim um escravo 

muito mais do que já sou 

mais deixe de lado o novilho 

que o negro Chico criou 

prá ser um dia no tempo 

o rei total de Xangô 

CANTADOR   

Chorou Cazumbá, ê, ê 

Chorou Cazumbá, ê, ô 

HOMEM 1   

Vamos, três, dois, hum. Vamos, carga total. Isso. Vamos acabar com isso. Cadê o 

porrete? 

 

OS HOMENS FUTUCAM O BOI COM OS PAUS. O BOI ESPERNEIA E COMEÇA 

A TREMER COM O CHOQUE. CAZUMBÁ SE AGARRA A ELE. O HOMEM 1 

FICA FURIOSO, O HOMEM 2 FICA ESPANTADO DIANTE DA RESISTÊNCIA DO 

BOI QUE CANTA UM LAMENTO. 
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VOZ DO BOI   

Me pegue devagarinho 

que me dói, dói, dói 

vá para o inferno direitinho 

que de te ninguém condói 

TODOS 

Ô saculeja o boi, ô saculeja o boi 

HOMEM 1     

Aumenta a carga. Vamos. 

VOZ DO BOI   

Me queima devagarinho 

que me dói, dói, dói 

vá para o inferno direitinho 

que de te ninguém condói 

TODOS 

Ô saculeja o boi, ô saculeja o boi 

 

CAZUMBÁ COM O APITO, PEGA DOIS PEDAÇOS DE MADEIRA COMO UMA 

MATRACA E REANIMA O BOI COM AS BATIDAS. O BOI FICA EM PÉ. 

HOMEM 2    

Não adianta o bicho não cai de jeito nenhum. 

HOMEM 1     

Esse cara está atrapalhando o nosso serviço. Dá logo uma porrada nele. 
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O HOMEM 2 LARGA A SUA LANÇA E TENTA AGARRAR O CAZUMBÁ QUE 

PEGA A LANÇA DA BRINCADEIRA DO BUMBA, ENQUANTO O HOMEM 1, 

TENTA COM A SUA LANÇA ACERTAR O BOI. O RITMO PERCUSSIVO, FAZ DA 

CENA MOVIMENTOS COREOGRAFADOS DO MACULÊ-LÊ. 

VOZ DO BOI   

Me acerta devagarinho  

que me dói, dói, dói 

vá para o inferno direitinho 

que de te ninguém condói 

TODOS 

Ô saculeja o boi, ô saculeja o boi 

 

CAZUMBÁ, NA DANÇA DERRUBA OS DOIS QUE FICAM APAVORADOS COM 

A REAÇÃO E FALANDO SAEM DA CENA 

HOMEM 1 

Vamos embora, velho, que o bicho endoidou de vez. 

HOMEM 2 

Isso não vai ficar assim! Vamos buscar a segurança do matadouro. 

HOMEM 1 

Vamos, e correndo! 

VOZ DO BOI       

Me salva  devagarinho 

que não dói, não dói, dói, doi 

vai para o inferno direitinho 
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que de mim alguém condói 

CAZUMBÁ          

Vamos rei da zabumba 

rei do maracá 

canta o teu canto ligeiro 

vamos matraquear 

 

O BRINCANTE, MIOLO DO BOI, QUE ESTAVA DEBAIXO DO MESMO, DESFAZ-

SE DA ARMAÇÃO E APROXIMA-SE DO CAZUMBÁ. 

MIOLO DO BOI   

Ê, ei, vaqueiro brincante. Diga para aonde vais me levar, fique sabendo também 

que, a partir de agora, serei grato por teres livrado a minha brincadeira da desdita. 

Sendo assim,  te acompanharei por campinas, serrados, vilarejos, cidadelas e 

metrópoles. Nada me afastará do meu querido amo. 

CAZUMBÁ    

Assim que se fala, meu bom Miolo de Boi. Agora já posso me considerar um 

boiadeiro. Um boiadeiro da folia brincada que defenderá a ferro e fogo o cruel 

inimigo que pouco a pouco quer exterminar o nosso sonho, a nossa brincadeira..  

MIOLO DO BOI    

(TIRANDO DA SACOLA) Espera lá. Esse meu colete, bordado de miçangas e 

canutilhos nesse lindo veludo negro ... 

CAZUMBÁ     

Será a minha armadura!  

MIOLO DO BOI    
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(TIRANDO DA SACOLA) E  o chapéu de fitas...? 

 

CAZUMBÁ     

O meu elmo reluzente! 

MIOLO DO BOI    

Então já tens tudo, meu amo. A lança com que derrubastes os magarefes. 

CAZUMBÁ    

Sim, pois não... esta será a arma com que combaterei o monstro da destruição. 

  

COREOGRAFIA QUIXOTESCA DE GALOPE DE CAZUMBÁ MONTADO NO BOI 

E SEU AJUDANTE O MIOLO DE BOI 

CANTADOR    

Lá vai o quixotesco brincante 

só ruma prá onde tem que rumar 

faz da fantasia sua vida 

deixando a tristeza prá lá 

no tino da estrela vai quebrando o desatino 

e vai passar por uma catedral 

tirando lá dentro o pelo sinal 

o pão na pouca boca vai mostrar 

e tem que ser criança para escutar 

e tem que ser brincante para ver cantar 

lá vai o quixotesco brincante... 
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EM OUTRO PLANO DA CENA APARECEM DOIS PASTORES QUE OBSERVAM 

O FINAL DO GALOPE 

PASTOR 1    

Pelas vestimentas e chifres, aqueles que se aproximam de nós, devem ser 

pecadores que utilizam a força desalmada do bicho ruim. 

PASTOR 2 

Sem dúvidas que teremos aí, mais um desafio de conversão, irmão. 

PASTOR 1 

É um trabalho penoso. Mais me enche de alegria quando operamos o milagre. 

PASTOR 2 

Sem dúvidas. 

PASTOR 1 

Então vamos lá. E seja o que Deus Nosso Senhor assim o desejar.  

PASTOR 2     

Todas as almas poderão ser salvas, irmão. Não vamos nos deixar abater. Vamos 

levá-los à Palavra. 

PASTOR 1     

Espero que consigamos. Aleluia 

CAZUMBÁ    

Se vestem com roupas pretas e o livro preto na mão. Já conheço esses aí. Estão 

em todos os lugares, meu bom Miolo. 

MIOLO DO BOI   

Mas eles até que falam bonito. 
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CAZUMBÁ    

Se te deixar convencer por essas palavras. Eles arrancam a tua alma sem dó nem 

piedade.  

PASTOR 2     

Para onde vão assim, pobres irmãos?  Por acaso a alguma festa pagã ou para 

algum teatro? 

PASTOR 1     

(A PARTE) Devem ter fugido de um hospital de malucos. 

PASTOR 2     

Então, em nome do Senhor, o que dizem? 

CAZUMBÁ     

Estamos atrás dos exterminadores das brincadeiras de fé. E se vocês são dois 

deles, saibam que não lhes daremos trégua. 

PASTOR 1   

Brincadeira da fé! Com a fé não se brinca, ovelha desgarrada 

CAZUMBÁ    

Pior que brinca. 

PASTOR 2 

Claro que não brinca, seu ateu pagão. 

PASTOR 1     

Claro que não brinca, irmão. 

CAZUMBÁ     

A minha brincadeira alimenta a minha fé. 
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PADRE 1     

Não disse. 

PASTOR 2     

Mas do que falas? Se vivem com o coração conflitado entre o que real e o que é 

brincadeira, procurem a resposta na palavra do Senhor. Aqui, por exemplo, Isaias: 

versículo... 

O PASTOR VAI ABRINDO O LIVRO. CAZUMBA ENTRA NO MARTELO 

GALOPADO 

CAZUMBÁ      

De já conheço a ladainha 

o dinheiro da burrinha 

farinha do mesmo saco 

que a acabou a minha rinha 

mas não sou galo de araque   

e se vocês querem briga 

vão ter, cabeças de traque  

MIOLO DO BOI   

Não os provoque assim, meu senhor guerreiro. 

PASTOR 1     

Como tens coragem, meu bom homem, de chamar este ensandecido de meu 

senhor. 

CAZUMBÁ     

Ensandecido  

é a sanha de ter sido 
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muito mais ensandecido  

que o senhor do teu senhor 

MIOLO DO BOI   

Agora gostei, agora gostei. 

PASTOR 2    

Querem nos provocar, não? Mas saibam que as forças divinas nos protegem. Ela 

nos dará forças para combatermos as que são do mal. 

CAZUMBÁ   

Quem vê o mal é quem tá mal 

quem vê o bem é quem tá bem 

e se o mal chegar prá quem tá bem 

deixa ficar que fica bem 

PASTOR 1    

Olha só, logo se vê que quem fala por ele é satanás. 

PASTOR 2    

Você com essas roupas extravagantes e essa brincadeira rasteira é um ignorante 

na visão da nossa Igreja. Porém, na visão do Deus, nosso Senhor, és apenas um  

pobre coitado, que precisa achar o verdadeiro caminho para encontrar sentido na 

sua vida.  

PASTOR 1 

Se aprenderes a ler a verdadeira palavra, sairás desse teu estado primitivo. A tua 

pobre alma precisa sugar verdadeiramente, a seiva da sabedoria do nosso pai 

celestial. 
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CAZUMBÁ    

Essas palavras bonitas 

quebraram o meu coração 

me  tiraram a Catirina 

acabaram com o meu refrão 

não vem com balela, seu moço 

nem gaste seu verbo não 

pois essa brincadeira já é parte 

do sangue que vem do pulmão 

PASTOR 1     

O que os irmãos da crença lá na tua terra fizeram, foi abrir os olhos dos que 

viviam em pecado. Mas tu com a tua birra, ainda afetará a paz que a tua mulher 

tenta encontrar nos braços do Senhor. 

PASTOR 2    

Isso que ele fala é verdade, queres ver? Então use essa tua força que vem do 

capeta, para saber o que está acontecendo por lá. 

CAZUMBÁ      

Vamos lá, meu bom miolo 

como tá como passou? 

peço licença, meu amo 

vais ver o brincante que eu sou 

é agora que o drama entra na roda 

desse meu boi cantador 

improvisar minha sina 
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desse herdeiro do amor 

vem sentir o meu teatro 

vem bumbar nesse meu ato 

que da Catirina brotou 

 

A CORTINA FECHA E ABRE POR ALGÚNS SEGUNDOS PARA A O 

DESDOBRAMENTO DO CENÁRIO,  FIGURINOS, COLOCAÇÃO DE MÁSCARAS 

E BONECOS DO PERSONAGENS QUE COMPORÃO O META TEATRO. O 

CANTADOR E O VIOLEIRO EM SEU AMBIENTE NO PALCO.  

CANTADOR (NARRANDO)   

Êta mundo danado, cabra da peste 

esse homem comia farinha com feijão 

plantava mandioca, ganhava tostão 

também plantava filho como limão 

foi quando resolveu sair de casa 

zabumba meu boi no coração 

CANTADOR (CANTANDO)   

Se esse quadro chorasse 

a dor de sua agonia 

daria um gemido agudo 

que o mundo escutaria 

mas como a farsa não chora 

e o teatro brinca com a vida 

tirando da lida a comédia 



 30 

em outra fé revivida 

  

CAZUMBÁ  COM UMA MÁSCARA É A PARTEIRA: MARIA COSPE FOGO. O 

MIOLO DO BOI COM UMA MEIA MÁSCARA TRANSFORMA-SE NA CATIRINA 

NO MOMENTO DA GESTAÇÃO, LADEADOS PELOS PASTORES QUE 

PORTAM BONECOS MAROTES DE DUAS COMADRES BEATAS. A 

SUGESTÃO É PARA QUE A CENA SEJA FEITA EM TOM DE FARSA. 

MARIA    

Dá mais uma talagada, que esse moleque não quer nascer de jeito nenhum. 

Tenho partejado muito pirralho, até de leva de três...porém, esse danado se 

prendeu feito carrapato...parece que ele não quer sair daí de dentro não.  

COMADRE 1    

Nunca vi coisa assim, parece até maldição. 

COMADRE 2   

Não quero nem falar, mas não posso me calar. Por essa luz que me alumia, o 

culpado de tudo isso é o danado do Chico Cazumbá. 

COMADRE 1   

Tomara que esse miserável, pague tudo que tem que pagar, por deixar a 

pobrezinha assim. 

COMADRE 2   

Tudo porque ela se converteu prá crença...como é que pode! 

COMADRE 1   

É. Mas o castigo vem a cavalo. 
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COMADRE 2   

Na certa a criança não quer vir, já sabendo que não vai ver o pai. 

COMADRE 1   

Aonde já se viu, largar tudo por causa dessa besteira de bumba boi. 

COMADRE 2   

É, mas essas brincadeiras têm pacto com o demônio.  

COMADRE 1 

Não vê as máscaras, os chifres, as coisas que eles falam, ficam falando como se 

alguém falasse por eles.  

COMADRE 2 

Mas quem fala é o capeta. 

COMADRE 1   

Vai ver que é. 

MARIA    

Ô bando de velhas faladeiras deixem de tagarelar. Tragam a tigela de azeite, 

parece que vai brotar. Eu me chamo Maria Cospe Fogo. Partos mais difíceis já 

soube como fazer. Vamos, vamos logo com isso. 

COMADRE 1   

O azeite. 

MARIA      

Agora a toalha quente. 

COMADRE 2   

Tá aqui na mão! 

MARIA    
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Agora me dá mais uma talagada na boca e cerca as duas aqui. 

 

A COMADRE 1 COLOCA O GARGALO NA BOCA DE MARIA. CATIRINA GEME 

HISTRIONICAMENTE ALTO. MARIA COSPE DESPUDORADAMENTE NO 

CHÃO. PRESSIONA EM MOVIMENTOS CIRCENSES A BARRIGA DE CATIRINA 

QUE EMITE UM GEMIDO ABAFADO E DESMAIA FALSAMENTE.       

MARIA    

O bicho não quer mesmo nem sair do lugar. Pro mode do céu que me alumia. Juro 

que se isso for obra do capeta. Não volto mais a partejar. 

COMADRE 1   

Mas isso nós não temos dúvida, comadre. Nós temos que nos apegar ao Senhor 

Nosso Pai. E pedir com toda a força da nossa fé a salvação desse pobre 

coitadinho... 

COMADRE 2   

... que traz o sangue do endemoniado com ele. 

COMADRE 1   

E depois, entregar tudo na mão do Senhor, nosso Deus. 

COMADRE 2 

Vamos, comadre. É a hora de se aproximar da crença... 

COMADRE 1 

... largar essa cachaçada, a macumba, deixar de fazer parte daqueles que pecam 

contra o Senhor.  

COMADRE 2 

Faça isso pela Catirina e seu filho... 
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COMADRE 1   

...afinal de contas ela é sua afilhada. 

MARIA     

Eu vou ter que chamar o Pai Canga. 

COMADRE 2   

A senhora vai piorar as coisas. Chamar esse macumbeiro é deixar o demônio 

tomar conta de tudo. 

COMADRE 1    

Deixa a gente chamar o Pastor. 

MARIA    

O pastor que entrar aqui é só prá azarar a pobre coitada. Comigo aqui, agouro de 

pastor não entra. 

COMADRE 2    

O jeito que nós sabemos, Cazumbá, é dizer prá você voltar, tirar da cabeça tudo 

que você faz e pensa. 

COMADRE 1 

É. E salvar tua mulher, teu filho e chegar prá crença. 

AS DUAS 

Vamos buscar o pastor, quer queira quer não. (SAEM) 

 

CAZUMBÁ VAI RETIRANDO AS ROUPAS DA MARIA COSPE FOGO E 

JUNTAMENTE COM O MIOLO DE BOI QUEBRAM A TEATRALIZAÇÃO, 

VOLTANDO AOS SEUS PERSONAGENS ORIGINAIS.  
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CAZUMBÁ    

É a guerra, meu bom Miolo de Boi.  

MIOLO DO BOI 

Guerra é ficar nessa posição que eu fiquei, meu amo. 

CAZUMBÁ 

Mas deixa eu entrar nesse outro personagem, que eles vão ver como a gente vai 

mudar o rumo da história. 

MIOLO DO BOI   

Mas como vamos mudar? 

CAZUMBÁ  

Mudar também de posição, meu bom Miolo. 

MIOLO DO BOI 

Mudar de posição!? 

CAZUMBÁ    

É! A fé deles está além deles e a minha está aqui, dentro da minha cabeça. E o 

boi, o boi também pensa... 

MIOLO DO BOI   

Não estou entendendo! 

CAZUMBÁ    

Você sendo o miolo do boi, é também a sua inteligência. E quem vai poder 

guerrear com a força animal e a força humana ao mesmo tempo. 

MIOLO DO BOI       

Ainda não entendi, mas estou aqui para o que der e vier. 
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CAZUMBÁ     

É assim que se fala, miolo do boi 

vou mandar bater tambor 

vou mandar chamar Xangô 

vou mandar bater tambor 

 

ENTRA UM OGÃ EM CENA BATENDO O ATABAQUE NO RITMO DO 

CANDOMBLÉ. EM SEGUIDA RETORNAM O PASTOR JUNTO COM UMA DAS 

COMADRES NA FORMA DO BONECO MAROTE, QUE FICAM ESTUPEFATOS 

OLHANDO A CONTORÇÕES DO CAZUMBÁ QUE VAI VESTINNDO OS 

PARAMENTOS DE UM PAI DE SANTO. 

CAZUMBÁ 

Exu, Oxalufã ba Iaô 

vou mandar chamar Xangô 

Exu, Oxalufã ba Iaô 

Foi Oxalá quem te mandou 

COMADRE 1   

Oh, Deus nosso senhor. Dá-nos força para enfrentarmos a fúria de Satã. 

PASTOR 2    

Quantos de nossos irmãos, na sua credulidade e ingenuidade entregam-se a 

idolatria, que Moisés combateu diante da face do Senhor. Aleluia, meu bom 

Senhor. Ajude-nos. 



 36 

COMADRE 1 

Através de nossa fé ajude-nos, Senhor, a salvar a alma da nossa irmã Catirina e 

essa pobre criança. 

PASTOR 2     

Sai capeta do inferno. Retira-te, besta das mil faces. 

CAZUMBÁ    

A coisa tá braba, Exu subaé 

miolo de rato não vem por aqui 

a coisa tá braba, Exu sai daqui 

PASTOR 2     

Limpem seus corações e preparem a morada do Senhor. O Senhor não habita em 

corações tomados pelo Satanás. Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

COMADRE 1 

Tomara que esse menino não venha coisa ruim. 

CAZUMBÁ    

Oxanguiã ba Iaô 

Ossaim, Oxum, Obá 

Oxalá quem  te mandou 

Ossaim, Oxum, Obá 

Oxalá quem te mandou 

 

PAI CANGA PÁRA DE DANÇAR E ORDENA AO OGÃ QUE LEVANTE A 

CATIRINA APOIANDO-A. CATIRINA DEBATE-SE EM CONVULSÕES 

HISTRIÔNICAS. 
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PASTOR 2  

Queimem os tambores, maracas e chocalhos. Ateiem fogo às vestes coloridas 

chacoalhadas com os guizos do capeta. 

CAZUMBÁ    

Homem que se diz de Deus 

deixa de desconjurar 

Velha, tráz o alho de cabeça roxa 

que o menino vai chegar 

COMADRE 1    

Cruz Credo, seja o que Deus quiser! 

PASTOR 2    

Não vá, irmão. Não compartilhe dos desejos do mal. 

COMADRE 1   

Mas não posso, não posso. (PAUSA) Vou buscar o alho. 

PASTOR 2   

Oh, meu Senhor, estamos perdidos. 

PAI CANGA    

(ENTOANDO O PONTO BEM BAIXO) 

Ossaim, Oxum, Obá 

Oxalá quem te mandou 

COMADRE 1    

Pronto, está aí o alho. Trouxe os de cabeça roxa. 

CAZUMBÁ  

Bota a nega nua. Coloca meia cabeça no umbigo e meia na xandanga. 
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TIRAM A SAIA FALSA DA CATIRINA COM MUITA DIFICULDADE, POIS ELA 

ESPERNEIA O TEMPO TODO. 

PASTOR 2   

Coloquem na fogueira mais ardente as palavras que expressam a própria língua 

flamejante da besta do Apocalipse. 

CAZUMBÁ    

Êta xandanga pai d'égua 

é coisa prá manhecer 

ô beato desgraçado 

não fica aí a tremer 

vai buscar um pano quente 

que o danado vai nascer 

 

CATIRINA URRA DE DOR E DESFALECE FALSAMENTE. A COMADRE DO 

MAROTE TENTA RETIRAR O FILHO, E SE ESPANTA COM O NASCIMENTO 

DA MÁSCARA DA CATIRINA, ENTREGANDO-A COM PAVOR AO CAZUMBÁ 

QUE ACARICIA A MÁSCARA COMO SE FOSSE UM FILHO, O MIOLO DE BOI 

QUE ESTAVA INTERPRETANDO A GESTANTE LEVANTA-SE ALEGRE PELO 

RENASCIMENTO DA MÁSCARA. RECOLOCAM AS VESTIMENTAS ORIGINAIS,  

OS DOIS NA MÍMICA FAZEM O O JOGO DO AUTO DO BUMBA MEU BOI. NO 

LADO OPOSTO OS PASTORES VÃO SAINDO DA CENA. 

PASTOR 2    

Foi o que o nosso Pai quis. Vamos, é hora de deixá-los com o seu pecado. 
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PASTOR 1    

O que fui fazer, meu Senhor? 

PASTOR 2 

Deixastes te levar pelas pombas gira, irmão. 

PASTOR 1   

Oh, meu senhor Deus. Como pude ser tão frágil diante do mal. 

PASTOR 2    

Ore, irmão. Ore muito. Só assim as forças que presenciamos abandonarão as 

nossas almas. (SAEM) 

CAZUMBÁ    

Meu querido e combativo, Miolo  

A alegria volta ao nosso lado 

Já temos o elemento que faltava 

não iremos viver só de sonhar 

Traga o novilho brincante 

que essa é a hora de acordar 

MIOLO DO BOI 

É prá já, meu bom amo.  

 

O MIOLO VAI BUSCAR O BOI. RETORNAM OS HOMENS DO AÇOUGUE COM 

UMA ESPINGARDA NA MÃO DE UM DELES.  

HOMEM 2    
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Puxa, até que enfim encontramos o homem!  

HOMEM 1 

O cara tá mais colorido do que antes, eu hein! 

HOMEM 2 

Parece que agora endoidou de vez. 

HOMEM 1 

Deixa ele comigo e procura o boi 

 

O BOI RETONA À CENA 

HOMEM 2 

Olha aqui o bicho. O maluco ainda raspou um pedaço do couro. 

HOMEM 1 

E vestiu! Dá isso aqui homem, isso não é pro teu gasto não. 

HOMEM 2   

Olha aí, ô seu Chico não-sei-lá-o-quê. Se você voltar lá no abatedouro, nós não 

vamos ter pena de você, hein? 

HOMEM 1    

Vamos, vamos logo, que temos muito trabalho pela frente. 

 

SAEM PUXANDO O BOI PELO RABO QUE SE AFASTA, COM O MIOLO QUE 

NÃO OFERECE RESISTÊNCIA. CAZUMBA ACOMPANHANDO A SAÍDA DO 

BOI, CANTA UMA TOADA 

CAZUMBÁ    

Mataram meu o boi do futuro 
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meu boi de sonho e trabalho 

mas do fundo desse escuro 

vai nascer novilho baio. 

vai vir o boi do meu medo 

do meu medo libertado 

prá cobrar meu tempo preso 

nas algemas do passado. 

no grito que não foi dado 

porque foi amordaçado. 

meu boi vai vir prá te cobrar meu medo 

meu boi chegou prá descontar meu ódio 

 

FOCO NO CAZUMBÁ QUE, EM MOVIMENTOS VAI PONTUANDO A MÚSICA 

DO CANTADOR. TODO O ELENCO FAZ O CORO DO REFRÃO EM UM 

CRESCENDO 

CANTADOR    

Antes do sol 

já estava de pé 

carregava nas costas 

seus sonhos 

com alegria e fé 

TODOS 

Ora, a folia 

ora, o jongo 
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ora, maracatu 

ora, candomblé 

CANTADOR 

Antes do sol  

já estava de pé 

carregava na rua triste 

com o sorriso alegre 

TODOS 

Ora zabumba 

ora violeiro 

ora matraca 

ora sanfoneiro 

CANTADOR 

Na via vil 

sonhar é uma constante 

pedir pão 

ganhar 

fugiu 

TODOS 

Ora, a folia 

ora, o jongo 

ora, maracatu 

ora, candomblé 
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CANTADOR 

Antes do sol 

já estava de pé 

gastas roupas 

vivia e morria 

sem sentir 

TODOS 

Ora zabumba 

ora violeiro 

ora matraca 

ora sanfoneiro 

CANTADOR 

Antes do sol 

nos trilhos  

da destruição 

um atestado comprova 

causa-mortis: desilusão     

TODOS 

0ra zabumba / ora violeiro / ora matraca / ora sanfoneiro 

ora, a folia / ora, o jongo / ora, maracatu / ora, candomblé   

    

 

FIM 
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