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RESUMO 

 

Esta tese tem como objeto de estudo a brincadeira de boi do município paraense de 
São Caetano de Odivelas. Investiga-se este fenômeno cultural, tradicional e contemporâneo 
para compreender a função da máscara, suas caracterizações e o comportamento corporal que 
ela estabelece nos brincantes, através dos personagens que ali se revelam. Aponta-se o motivo 
da máscara, dessacralizado e inserido nas festas públicas, como artifício simbólico e lúdico a 
partir do qual a espetacularidade, o imaginário e a contemporaneidade articulam-se na 
formação da cena de rua. Os conceitos que alicerçam esta pesquisa trazem os suportes 
teóricos da Etnocenologia e da Fenomenologia. O olhar fenomenológico permite compreender 
o objeto do lugar que ele se apresenta e do ponto de vista de quem o descreve. A 
Etnocenologia investiga as práticas e comportamentos espetaculares de acordo com suas 
matrizes culturais e suas caracterizações estéticas. Assinala-se como procedimento 
metodológico a Etnometodologia, inspirada na Fenomenologia e suas técnicas de investigação 
do fenômeno in loco. A pesquisa de campo, de caráter etnográfico, desenvolveu-se entre maio 
de 2009 e junho de 2010, período que concentrou a maior parte das entrevistas e a coleta de 
material áudio visual. Durante a pesquisa de campo foram recolhidos relatos de pessoas que 
vivem em São Caetano de Odivelas e participam da brincadeira de boi.  Entre os sujeitos 
entrevistados havia brincantes, participantes e criadores, totalizando um universo de vinte e 
duas entrevistas, dentre as quais dezessete narrativas foram transcritas e citadas nesta tese 
como fonte de informação e análise. A apreciação do material coletado baseou-se nos 
etnométodos como meio de interpretação das relações construídas entre os sujeitos, a cidade e 
a sua festa. Privilegiou-se a técnica de entrevistas de livre narrativa, que permite liberdade de 
fruição para as intervenções das memórias dos sujeitos. A observação da mascarada de rua de 
São Caetano de Odivelas concentrou-se em seus aspectos contemporâneos e estéticos, que 
embasaram as descrições dos personagens e seus caracteres plásticos e dramáticos, revelados 
nas falas dos brincantes como um modelo inscrito em seus corpos, parte de sua própria 
experiência estética, somada à memória social da cidade. Considera-se que a dimensão da 
máscara odivelense como objeto cênico integra-se a sua forma plástica, transformando-se em 
agente de criação e interpretação da brincadeira de rua e atuando na cultura local pela 
constante troca de conhecimento que envolve as gerações de brincantes.  
 

PALAVRAS-CHAVES: Máscara. Máscara corporal. Brincadeira de boi. Espetacularidade. 
 Imaginário amazônico.  
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ABSTRACT 

 

This thesis has as study object the Paraense‟s São Caetano de Odivelas Municipal‟s ox 
playing. It investigates this traditional and contemporaneous cultural phenomenon for 
understanding the functions of the mask, It‟s characterizations and the corporal behaves it 
establish at the players, by the characters there revealed. It points the meanings for the mask, 
desecrated and inserted at the public parties, as symbolic and playful artifice from which the 
spectacularity, the imaginary and the contemporaneity articulate themselves in the scene 
formation of street. The concepts that substantiate this research bring Ethnoscenology and 
Phenomenology‟s theory support. The phenomenologic view allows understanding the object 
from the place it‟s presented and by the point of view of who describes it. The 
Ethnoscenology investigates the spectacular practices and behaves according to its cultural 
matrices and its esthetical characterizations. It‟s distinguished as methodological proceedings 
the ethnomethodology, inspired at the phenomenology and its in loco techniques of 
investigation. The field research of ehtnographic character was developed between May 2009 
and June 2010, period the most of the interviews and audiovisual stuff were collected. During 
the field research, reports of people who live in São Caetano de Odivelas and participate of 
the ox playing were gathered. Among the interviewed ones, there were players, attendees and 
creators, totalizing a universe of twenty two interviews, among which seventeen narratives 
were transcribed and cited in this thesis as fount of information and analysis. The appreciation 
of the collected stuff was based in the ethnomethods as a way of interpreting the builded 
relations between the subjects, the city and its party. It was privileged the interview technique 
of free narrative, which allows fruition freedom for the interventions of the memories of 
subjects. The observation of the streets masquerade of São Caetano de Odivelas concentrates 
itself in its contemporaneous and esthetical aspects, which supported the descriptions of the 
characters and its plastic and dramatic features, revealed in the players‟ speech as a model 
written in their bodies, part of their own esthetical experience, added to the social memory of 
the city. It‟s considered that the dimensions of the odivelense mask as scenic object integrates 
to its plastic form, becoming agent of creation and interpretation for the street playing and 
acting at the local culture by the constant knowledge trading that involves generations of 
players. 
 

KEYWORDS:  Mask. Body mask. Ox playing. Amazonic imaginary. Spectacularity. 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse a pour objet d‟étude le jeu du taureau de la ville paraense de São Caetano 
de Odivelas. Il examine  ce phénomène culturel, traditionnel et contemporain pour 
comprendre la fonction du masque, ses caractérisations et le comportement corporel 
(physique) lequel il établit dans les joueurs, à travers des personages qui sont  révélés ici. Il 
souligne le motif pour lequel le masque, desmystifié et inséré dans les fêtes publiques, comme 
artifice symbolique et lúdique à propôs duquel l‟imaginaire et la contemporanéité s‟articulent 
dans la formation de la scéne de rue. Les concepts que étayer cette recherche apportent 
support théorique de l‟Ethnoscénologie et Phénoménologie. Le regarde phénoménologique 
nous permet de comprendre l'objet à partir de l'endroit où il introduit lui-même et du point de 
vue de ceux qui décrit. L‟Ethnoscénologie examine les pratiques et les comportements 
spectaculaires en fonction de leurs matrices culturelles et leurs caractérisations esthétiques. 
Signale comme procédure methodologique la ethnométhodologie, inspirée par 
Phénoménologie et leurs techniques d'enquête sur le phénomène in loco. Le domaine de 
notes, de nature ethnographiques, développés entre Mai 2009 et Juin 2010, période dans 
laquelle ils se sont concentrés la plupart des entrevues et la collecte de matériel audiovisuel.  
Au cours de l'enquête sur le terrain ont été recueillies rapports des personnes qui vivent dans 
de São Caetano de Odivelas et participer dans le jeu du taureau. Parmi les personnes 
interrogées avaient, les joueurs, les participants et les créateurs, un univers total de vingt-deux 
entretiens, dont dix-sept récits ont été transcrites et citées dans cette thèse comme une source 
d'information et d'analyse. L'appréciation du matériel collecté était basée sur ethnomethod 
comme un moyen d'interpréter les relations construites entre les sujets, la ville et sa fête. Nous 
nous sommes concentrés sur la technique d'entretien de la narration libre, permettant la liberté 
de jouissance pour les interventions de la mémoire des sujets. L'observation de la rue masqués 
de São Caetano de Odivelas axé sur les aspects contemporains et esthétiques, qui incarnent les 
personnages et leurs descriptions de personnages et de plastiques dramatique, révélé dans le 
discours comme un modèle inscrit sur leur corps, certains de leurs propre expérience 
esthétique, couplée avec la mémoire sociale de la ville. Est considéré comme que la taille du 
masque odivelense comme un objet scènique, intègre sa forme plastique, deviens un agent de 
la création et de l‟interprétation de jouer dans la rue et d‟agir sur la culture locale par 
l‟échange constant  de connaissances impliquant les générations de joueurs. 
   

MOTS-CLÉS: Masque. Masque corporel. Jeu du taureau. Imaginaire amazonienne.  
Spetacularité. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A tese que ora apresento teve como primeira motivação os estudos iniciados em minha 

pesquisa de mestrado, que resultaram na dissertação intitulada “Boi Tinga: um cortejo de 

caricaturas em São Caetano de Odivelas”, defendida em 2004, no Programa de Pós-

Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. No referido estudo analisei a 

brincadeira do “Boi Tinga”, manifestação espetacular da cidade de São Caetano de Odivelas, 

interior do Estado do Pará. Denominada por muitos como “boi de máscaras”, essa folia de rua 

é conhecida por seus participantes como uma “brincadeira de boi”. Na festa do Tinga há um 

cortejo cênico e musical que sai às ruas, agregando os brincantes ao longo do percurso. 

Em minha pesquisa de mestrado investiguei, inicialmente, as matrizes estéticas 

(BIÃO, 2000) presentes nas brincadeiras de boi de São Caetano de Odivelas. Meu objetivo 

era realizar uma descrição panorâmica daquela festa pública. Identifiquei características de 

uma estética popular, a partir da combinação entre seus aspectos visuais e cênicos. Na 

ocasião, denominei tal estética de “caricatura dramática”, por conter elementos plásticos e 

cômicos da arte da caricatura, incorporados à gestualidade dramática dos personagens, 

aspectos que podem ser visualizados também em outras festas brasileiras, dentre as quais se 

destacam as folias de momo com suas mascaradas e desfiles de bonecos gigantes. 

O estudo das matrizes estéticas que conduziram à elaboração espetacular do Boi 

Tinga, assim como a sua configuração no formato que denominei “cortejo de caricaturas 

dramáticas”, apontou-me a conclusão de que o Boi de Odivelas distingue-se das demais 

brincadeiras de boi, inclusive dentro da própria Região do Salgado, onde se encontra. Entre 

suas particularidades estão a ausência da trama pré-ensaiada (comédia) e a presença dos 

personagens mascarados, suas coreografias e suas encenações, ao redor e com o boi de quatro 

pernas. 

A escolha do objeto de pesquisa em Arte com frequência perpassa, emocionalmente, 

os lugares de nossa memória. Minha pesquisa, por exemplo, se reporta a minha infância e às 

brincadeiras de boi que assisti nas ruas do Acará (PA), cidade natal de meus pais. Os muitos 

bois-bumbás povoaram de forma lúdica a minha imaginação, seja pelo colorido visual e 

dançante de seus movimentos; seja pela personificação assustadora, representada pela figura 

híbrida de homem e animal na cena de rua ou cantada na cantiga de ninar do “boi da cara 

preta”. Desse modo, o “boi que dança” tornou-se o meu objeto de investigação, tendo como 

protagonista o personagem odivelense.  
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Dentre os trabalhos de pesquisadores que estudaram a brincadeira de boi de Odivelas 

destaco duas obras, resultantes de teses de doutoramento que tiveram o Boi Tinga como 

referência: a tese em Imaginário de João de Jesus Paes Loureiro: “Cultura Amazônica uma 

Poética do Imaginário” (Sorbonne, 1994) e o estudo de José Guilherme Fernandes em 

Literatura e Cultura: “O Boi de Máscaras: festa, trabalho e memória na cultura popular do Boi 

Tinga de São Caetano de Odivelas, Pará” (UFPB, 2004). Na obra de Paes Loureiro, o Boi 

Tinga é apresentado entre outras manifestações da cultura amazônica, como parte da poética 

perpassada pelo imaginário estetizante da região. Já a obra de Fernandes reconta a trajetória 

do boi de máscaras como elemento integrado à cultura local, numa análise centrada nas 

relações políticas e sociais que transcorrem a brincadeira na cidade de Odivelas. 

Quando da escolha de meu objeto de estudo para o Doutorado Interinstitucional em 

Artes  Cênicas UFPA/UFBA, considerei muitas possibilidades de pesquisa dentro da cultura 

paraense. A dança, a musicalidade e a cena estão presentes em variadas expressões culturais, 

que aprecio enquanto pesquisadora. Entretanto, nenhuma delas me falou de forma mais 

contundente do que a brincadeira de boi odivelense. Minha preocupação inicial foi o 

aprofundamento da pesquisa iniciada no mestrado. Percebi a necessidade de prosseguir na 

trilha do boi de quatro pernas, em busca da cena contemporânea para desvendar, no balaio dos 

personagens da brincadeira, como se constrói a relação entre o corpo que brinca, a máscara 

que o veste, o espaço a sua volta e os outros corpos em cena. 

A Etnocenologia veio ao encontro da minha necessidade de pesquisa, muito mais do 

que qualquer outra teoria, até porque, o propósito da Etnocenologia é mesmo um propósito 

antropofágico em relação aos outros campos do conhecimento que lidam com as artes da 

cena. Ao propor desdobrar e continuar a investigação do Boi de Odivelas reconheço 

contribuições e limitações em meu trabalho anterior e compreendo que para esse objeto cabe 

um “olhar etnocenológico” mais minucioso, que ainda assim não esgotará as suas 

possibilidades infinitas como fenômeno cultural e artístico contemporâneo paraense.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A máscara está presente, com toda a sua representatividade simbólica, nos mais 

diversos festejos da cultura brasileira. É evidente que esse nunca foi um objeto simples, nem 

tampouco neutro, dentro de uma manifestação coletiva de qualquer natureza, seja ela ritual ou 

eventual. Jacob Klintowitz (1987) analisa a função da máscara, afirmando que pelo seu uso o 

indivíduo pode assumir outras identidades em qualquer contexto, transformando seu corpo e 

sua expressão em outro ser (o personagem). A dimensão do uso da máscara como objeto 

cênico vai além de sua forma plástica: como expressão cultural, ela articula elementos cênicos 

e visuais e, apesar de sua aparente dessacralização, quando inserida no contexto da festa 

pública, ela investe o indivíduo de certo “poder” que o distingue na multidão.  

A máscara e sua forma festiva (a mascarada de rua) ganham a cada ano uma nova 

dimensão espetacular através da brincadeira do boi que dança. A festa da cidade de São 

Caetano de Odivelas foi iniciada por volta da década de 1930, a partir do referencial do “boi 

de comédia”1 e passou a repetir-se todos os anos. Desde então, sempre traz para a rua o boi de 

quatro pernas, a orquestra e o cortejo de personagens mascarados misturados aos 

espectadores, como em uma grande cena2 coletiva ao ar livre. 

A máscara no Boi de Odivelas intriga e desafia o espectador da cena de rua, pois assim 

como no teatro de formas animadas, aquela cultura recorre ao objeto plástico como uma 

estratégia cênica para atrair o olhar de quem passa pela brincadeira. É a interação entre a 

máscara, o corpo e o personagem que investigo na minha pesquisa atual. Minha tese tem, 

portanto, o objetivo de desvelar a relação corpo-máscara na criação dos personagens das 

brincadeiras de boi de São Caetano de Odivelas, analisando sua caracterização enquanto 

componente simbólico e lúdico presente na construção do imaginário de tais personagens, 

suas coreografias e suas encenações.  

Para construir o corpus da tese, debrucei-me no estudo da mascarada de rua de São 

Caetano de Odivelas, em seus aspectos contemporâneos e estéticos; busquei elementos para 

descrever os personagens recorrentes que aparecem nas suas brincadeiras de boi, associados a 

                                                 
1 Comédia é a história representada nas brincadeiras de boi, que Mário de Andrade (1982) definiu como “a parte 
dramática do brinquedo”. Nela, o texto é aprendido pela oralidade e o espaço da cena, o número de personagens 
e o desenrolar da trama seguem uma base comum. Daí porque alguns autores chamam a brincadeira de boi com 
termos do teatro como “auto” (MENEZES, 1972) ou “farsa” (SALLES, 1994). 
 
2 A cena, neste texto, refere-se ao espaço ao ar livre por onde figuram os personagens aqui descritos. Quando 
aplico a expressão “entrar e sair de cena” não quero delimitar o palco convencional do teatro como prédio, mas a 
presença temporal desses personagens nas brincadeiras de rua. 
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determinado tipo de máscara corporal e procurei identificar a dramaturgia construída a partir 

das encenações de rua presentes na cena odivelense. Cada brincante cria o personagem a 

partir da máscara que veste, trazendo para a cena o seu repertório que, ao mesmo tempo, é 

criação coletiva e individual, como um modelo inscrito em seus corpos, parte de sua 

experiência estética pessoal, somada à memória social da cidade e seus habitantes.  

A Etnocenologia, conforme explica Armindo Bião (2009), um de seus principais 

articuladores, reúne o prefixo grego etno a outras duas palavras de mesma origem linguística: 

ceno e logia. Na sua base, essa nova disciplina, criada em 1995, propõe-se ao estudo dos 

comportamentos humanos espetaculares organizados e apresenta um novo campo conceitual 

para interpretar os fenômenos portadores de caráter espetacular. É pelo viés etnocenológico 

que construo a abordagem de minha tese.  

Para investigar a máscara e suas possibilidades dramáticas no contexto da brincadeira 

de boi, elegi três pilares conceituais dos estudos da Etnonocenologia: a contemporaneidade, o 

imaginário e a espetacularidade. Compreendo que, na máscara, esses três campos conceituais 

se complementam e se explicam mutuamente, pois é nela que perpassam os múltiplos 

universos significantes que se traduzem na festa, com todas as suas peculiaridades e 

caracterizações. Na criação dos personagens mascarados, a contemporaneidade, o imaginário 

e a espetacularidade se revelam por ângulos distintos e a cada momento convidam o olhar a 

novas interpretações.  

A contemporaneidade é mais do que o tempo histórico que corresponde ao momento 

presente. É o novo comportamento marcado pelo advento do “diálogo de amor e humor entre 

tradição e as novas tecnologias” (BIÃO, 2009, p.131), que implica em uma nova postura do 

pesquisador frente às práticas culturais, consideradas em sua dinâmica e possibilidade 

constante de transformação.  

Quando utilizo o termo cultura, compreendo a dimensão da palavra e faço a opção por 

seu sentido antropológico como “sistemas entrelaçados de signos interpretáveis” (GEERTZ, 

1989, p. 24). O acréscimo do termo “popular” ao lado da palavra cultura é empregado por 

alguns autores para elucidar a produção cultural dos segmentos economicamente menos 

favorecidos da sociedade local ou nacional. De acordo com a concepção teórica de Mikhail 

Bakhtin (2002), existe uma estrutura paralela da vida pública que se desenvolve em todas as 

sociedades, independente de padrões e modelos oficiais. 

É no imaginário que se configura a realidade da cidade e de suas ruas. É por meio dele 

que a cena popular se realiza. Gilbert Durand (1998) explica que há uma ordem simbólica 

pela qual as sociedades edificam o seu imaginário. Tal ordem se revela em suas manifestações 
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coletivas, como meio de reconhecimento de uma realidade vivenciada no âmbito daquela 

cultura. Esta realidade não tem sua natureza no fato concreto, mas traduz-se como 

configuração da experiência histórica de cada povo. É pelo imaginário que as culturas 

constroem o seu universo de significados, compartilhados por toda comunidade. Logo, o 

imaginário se revela nas festas locais com propriedade, sendo o modo pelo qual as culturas se 

reconhecem. 

O imaginário, como define Juremir Silva, é “uma rede etérea e movediça de valores e 

de sensações partilhadas concreta ou virtualmente” (SILVA, 2003, p.9). Segundo João de 

Jesus Paes Loureiro, o imaginário amazônico sempre assumiu o papel de dominante no 

sistema cultural da região. Desse modo, ao olhar a produção de uma cidade amazônica, o 

imaginário apresentou-se para mim como o novelo condutor da pesquisa. Ainda conforme 

Paes Loureiro há no imaginário amazônico “uma passagem entre o cotidiano e sua estetização 

na cultura, por meio da valorização das formas auto-expressivas, da aparência, nas quais o 

interesse de quem observa está concentrado” (LOUREIRO, 2001, p.84). 

 No corpus da tese, o conceito de espetacularidade é explorado a partir da sua 

condição liminal, “que caracteriza todas as práticas espetaculares, constituindo-se em terreno 

propício para os conflitos que promovem e provocam a ação” (BIÃO, 2009, p. 124). 

Relacionado quase sempre ao lúdico, o comportamento espetacular nas brincadeiras de rua 

traz como premissa sua contemporaneidade e seu caráter extracotidiano, possibilitando 

compartilhar espaço e tempo reais e virtuais ao mesmo instante. Assim, nesse estudo, 

compreendo a espetacularidade, a contemporaneidade e o imaginário como componentes do 

fenômeno coletivo chamado “brincadeira de boi de Odivelas”, construído com a participação 

da máscara e tendo como referência o lugar (espaço) transformado pela cena de rua.  

Para interrogar o objeto, considerando sua natureza fenomenológica, recorri aos 

etnométodos, na busca de compreender as relações construídas entre os sujeitos, a cidade e a 

sua festa.  A etnometodologia, sistematizada por Garfinkel em Studies in Ethnomethodology 

(1984), como meio de investigação e conhecimento de um fenômeno em sua singularidade, é 

a opção investigativa que eu acredito ser mais adequada ao estudo do fenômeno visual e 

cênico conhecido como boi de máscaras, que é próprio de uma cidade e único em seu gênero, 

sendo parte integrante e reconhecida daquela cultura. A etnometodologia permitiu-me olhar o 

objeto de perto, do lugar de onde ele se apresenta e do ponto de vista de quem o vive. Roberto 

Sidnei Macedo aponta o contato com a comunidade pesquisada, considerando as histórias de 

vida de seus moradores, sua linguagem, seu espaço geográfico e cultural − ou ainda, o 
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“vivido” e o “instituído” (MACEDO, 2000, p. 148) − como caminhos para uma etnopesquisa, 

que interpreta o sujeito dentro de seu universo, respeitando sua singularidade.  

As narrativas de pessoas que participam do Boi de Odivelas se tornaram um recurso 

imprescindível para minha escrita em todas as fases da construção do texto. Macedo explica 

que a etnometodologia autoriza o pesquisador a interrogar “sujeitos contextualizados” e 

dirigir-se para “o mundo vivenciado desses sujeitos” (MACEDO, 2006, p.18) como fonte de 

pesquisa. A partir desse referencial, todas as citações utilizadas nesta tese, tanto de teóricos 

com trabalhos publicados quanto dos sujeitos entrevistados, seguem o mesmo formato 

recomendado pelas normas acadêmicas, pois para o corpus teórico da pesquisa as falas são 

equivalentes. 

 Durante a pesquisa de campo, realizada entre maio de 2009 e junho de 2010, recolhi 

relatos de pessoas que vivem em São Caetano de Odivelas e participam da brincadeira de boi. 

Minha preocupação inicial em procurar os entrevistados foi recolher informações que 

permitissem construir um arcabouço teórico sobre o imaginário dos personagens mascarados, 

incluindo relatos de vivências que pudessem ajudar-me a descrever as características estéticas 

de cada um deles. Não me preocupei em “fechar” o campo de investigação dos personagens 

em nenhum momento. Por esse motivo, no transcurso da pesquisa, revi minha proposta inicial 

em função das narrativas que coletei e que me apontaram outros personagens, além daqueles 

iniciais que eu tinha previsto. 

Para chegar às fontes de coletas de dados, a etnometodologia aponta ao pesquisador 

um leque de técnicas, dentre as quais priorizei na minha pesquisa a entrevista de livre 

narrativa, que introduziu no texto tanto as contribuições da história oral, quanto os relatos de 

histórias de vida dos sujeitos. A história oral aparece como recurso pelo qual é possível 

registrar e ouvir as múltiplas vozes que falam acerca do objeto e de dentro dele, pois é a 

memória que alimenta a festa, a ludicidade e dá vida aos personagens, carregando-os de 

significações, que só o contexto pode revelar.  

A coleta de material áudio-visual − que incluiu fotografias, registros fonográficos e a 

produção de um vídeo3 − aconteceu em junho de 2009, período em que acompanhei as 

apresentações da brincadeira de boi na cidade de São Caetano de Odivelas. A data de 

referência escolhida para a coleta de dados e a observação in loco foi o mês de junho, época 

tradicional em que ocorrem as apresentações públicas nas ruas da cidade. Reconheço que o 

                                                 
3 Esse vídeo foi produzido e editado por Marcelo Rodrigues, a partir do roteiro elaborado por mim. Consta de 
imagens da festa e entrevistas coletadas em dois dias de brincadeira. O vídeo não integra a tese, mas será exibido 
em palestras e outros eventos que envolvam a apresentação da pesquisa. 
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recurso da imagem foi fundamental para a construção do texto escrito, pois, utilizei-me da 

observação dos vídeos e fotografias colhidos durante a pesquisa de campo para a análise da 

estética visual da máscara odivelense, bem como para a descrição das coreografias e 

encenações dos brincantes.  

A pesquisa de campo incluiu três momentos distintos e por vezes simultâneos: a 

observação da fase anterior ao início das festas (maio e junho de 2009), com a preparação das 

máscaras e indumentárias dos personagens; a participação durante as apresentações públicas, 

nas quais encontrei os personagens em cena (junho e julho de 2009, e junho de 2010); e a fase 

de entrevistas com os brincantes, intercalada com as duas anteriores, momento em que 

empreguei como técnica de pesquisa a entrevista com o formato de livre narrativa. 

Após esta seção introdutória, dou prosseguimento ao meu texto com a segunda seção 

intitulada “O Bailado do Boi está nas Ruas”. No relato que fiz acerca das transformações do 

tema do boi no imaginário universal até as festas populares no Brasil contemporâneo 

identifiquei e defini a brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas, sem prolongar-me nesse 

itinerário, pois a longa trajetória do boi que dança já foi percorrida por outros autores e, nesse 

momento, não é minha intenção prossegui-la.  

Para falar do lugar onde o objeto da pesquisa é vivo situei-me no espaço e no tempo. A 

partir das narrativas coletadas durante a pesquisa de campo em São Caetano de Odivelas, 

comentei a festa, suas correlatas, o cenário e o percurso antropológico da criação do Boi, 

analisei suas matrizes estéticas e culturais, apresentei o locus e os sujeitos da pesquisa e 

introduzi as narrativas como fonte instigadora da escrita. Nesse diálogo, contei ainda com 

autores que se debruçaram longamente no estudo da cultura amazônica, dentre eles Bruno de 

Menezes (1972), Vicente Salles (1994) e Paes Loureiro (2001). 

A seção é subdividida em três subseções, que visam ampliar a compreensão do 

fenômeno estudado para qualquer leitor, inclusive aqueles que não estão familiarizados com 

os termos usuais das brincadeiras de boi, pois o uso da etnometodologia implica, também, na 

valorização do vocabulário local, sobre o qual, restando qualquer dúvida, organizei um 

glossário que pode ser consultado nas páginas finais da tese. Procurei em minha transcrição 

ser fiel às falas dos sujeitos, inclusive no linguajar coloquial e sem “polimento”, a fim de que 

as falas possam ser compreendidas no contexto da linguagem local, sem traduções. Pois, 

conforme Jean-Marie Pradier: “A etnocenologia não se propõe a atualizar velhos modelos 

empregando termos novos, nem a construir um consenso” (PRADIER, 1998, p.9). 

O “Espaço de Onde Falo” é o título da subseção na qual me posiciono enquanto 

pesquisadora que chega com o “olhar estrangeiro” a uma comunidade e investiga sua 
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atividade cultural tendo ainda que se acostumar àquela diversidade. Apresento São Caetano de 

Odivelas como espaço geográfico com suas características físicas, econômicas e culturais 

mais marcantes. Dentre elas, a relação da vida urbana com o rio e com as populações 

ribeirinhas que dele vivem, o crescimento desordenado do espaço urbano e alguns aspectos 

históricos do município.  

Para a localização espaço-temporal do lugar, explanei acerca da situação sócio-política 

e geográfica do município de São Caetano de Odivelas. Conforme Michel de Certeau (1996), 

o espaço é o lugar ocupado pela presença do homem. Neste sentido, ao descrever a cidade, 

comecei falando de sua estrutura física e de sua localização, fatores que a inserem no conjunto 

das cidades da zona do Salgado paraense, com toda a sua peculiaridade regional. A seguir, 

voltei-me para a cidade imaginária, aquela que está inserida na zona da memória social de 

seus moradores e visitantes. É nesta última que surge a brincadeira de boi que irá identificá-la 

nesta tese. Prosseguindo, abordei as transformações da cidade pela festa, reportando-me à 

memória no sentido de experiência narrada.  

Em “Narrativas dos Quintais de Odivelas”, parti da imagem poética dos quintais, 

explorada por Sônia Rangel (2006), a partir da teoria da “Poética do Espaço” de Gaston 

Bachelard (2008). Para destrinchar a ideia de narrativa, escolhi o diálogo com Walter 

Benjamin (1994), Paul Zumthor (1993) e Peter Burke (2000), autores que apresentam um 

conceito de narrativa oral do qual compartilho. Para iluminar o tópico, destaquei a “Memória” 

e “A Rua como Espaço de Memória”, pontos em que trouxe para minha escrita os primeiros 

fragmentos de narrativas colhidas durante a pesquisa de campo, e que relatam as memórias de 

odivelenses em relação à festa do boi. 

 É no espaço da rua que a brincadeira de boi se mostra, criada pelo homem odivelense 

como um diálogo em permanente transformação em meio ao clima festivo. Portanto, o 

ambiente da rua na festa exerce uma função ocasional que contribui para um tipo de 

organização e, assim, transforma o lugar em espaço (CERTEAU, 1996). O espaço da rua é o 

espaço para o imaginário que se potencializa no momento da cena e converte a cidade em 

cenário.  

Após essas páginas, que considero a parte introdutória da tese, retornei às “Matrizes 

Estéticas do Boi de Quatro Pernas”, revisitando o meu estudo anterior (SILVA, 2004) e 

redefinindo ou reafirmando muito do que foi dito, a partir da fala dos sujeitos que 

participaram da pesquisa atual. Explorei as diversas influências culturais presentes no Boi de 

Odivelas, pela aplicação do conceito de matrizes estéticas (BIÃO, 2000) como um conjunto 
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que auxilia no reconhecimento de uma forma e seu pertencimento como componente cultural 

de uma criação coletiva. 

Na terceira seção, nomeada “O Cortejo, a Rua e a Festa”, analisei a brincadeira de boi 

em São Caetano de Odivelas, a partir do conceito de festa como fenômeno coletivo, 

experimentado e compartilhado por uma cultura (DUVIGNAUD, 1983). Realizei a seguir 

uma pequena viagem empreendida para mais distante das fronteiras da zona do Salgado, em 

busca de matrizes longínquas dos cortejos populares, sua forma comum e o seu diferencial 

regional. Comecei com a breve história dos cortejos festivos em “Cortejos Populares: 

imaginário e personificação”. Para esta descrição, recorri a autores como Felipe Ferreira 

(2004), Roberto da Matta (1981) e Miguel Santa Brígida (2006), que já trilharam este 

caminho em suas pesquisas e auxiliaram na descoberta de algumas veredas que eu precisava 

percorrer. Nessa subseção, passei a descrever a brincadeira em seus aspectos festivos, lúdicos, 

rituais e espetaculares.  

Na subseção “A Caricatura Dramática: o cômico e o riso na cena contemporânea” 

apresentei o conceito de caricatura dramática, baseado na estética dos personagens 

mascarados dos desfiles de rua e na arte da caricatura como forma plástica, estudada em seu 

formato bidimensional por Charles Baudelaire (1991) e Herman Lima (1963) e comentada por 

mim (SILVA, 2004) em conformidade com estudiosos do riso e da festa, como Mikhail 

Bakhtin (2002) e Georges Minois (2003). 

Enquanto narrava o ir e vir dos brincantes e continuava o meu percurso, retomei o 

conceito de caricatura dramática, criado em minha dissertação de mestrado, abordando o tema 

do cômico e do riso na cena de rua. Considero como parte desse universo itinerante, tanto 

aqueles que criam e organizam a brincadeira quanto aqueles que se envolvem diretamente na 

sua apresentação pública, desde os que criam os seus cabeçudos para sair nas ruas; os que se 

caracterizam como pirrôs4; os que dançam embaixo do boi e representam suas quatro pernas; 

como todos os demais personagens transitórios, criados eventualmente a cada novo ciclo da 

festa. 

                                                 
4 Na cidade de São Caetano de Odivelas, o “pirrô” ou “pirru” é também conhecido por outras alcunhas como 
“mascarado” e “palhaço”. Sua complexa origem matricial associa-se entre outros temas ao boi-bumbá, às 
mascaradas de rua do começo do século XX e aos circos itinerantes que viajavam pelas cidades interioranas do 
Pará. A par de muitas especulações, não há indícios da associação direta com os personagens da Commedia 
Dell’arte na história de sua criação. Entretanto, o nome que ganhou de visitantes e depois foi adotado pelo 
linguajar local refere-se ao modelo da máscara que parece ter sido inspirada nos personagens conhecidos como 
“pierrôs” das mascaradas carnavalescas, daí o nome “pirrô”, corruptela usualmente empregada na cidade. 
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Para encerrar a terceira seção, tratei do encontro entre “Brincadeira e 

Espetacularidade” na festa do boi. Considero pertinente a diferenciação entre o termo 

espetáculo, definido por Guy Debord, como “uma relação social entre pessoas, mediatizada 

por imagens” (DEBORD, 2003, p.9) e o termo festa, que, embora algumas vezes contenha o 

espetáculo, contudo, não se trata de acontecimento exclusivamente posto para a exibição, 

comportando também o jogo, a brincadeira e a espetacularidade. Para tratar de brincadeira 

recorri à própria narrativa de quem dela participa e ao conceito de “riso brincante” de Oswald 

Barroso (2008). Quanto ao conceito de espetacularidade, reportei-me à teoria de Bião (2009). 

Considerei nesse conjunto, o conceito de jogo e festa, apresentado na clássica obra de 

Huizinga (1993). 

Na quarta seção, intitulada “O Rosto Atrás da Máscara”, ressaltei aspectos da 

dramaturgia da mascarada odivelense. Para dar prosseguimento à reflexão sobre a máscara e a 

sua presença no imaginário coletivo descrevi suas facetas na cena de rua, ressaltando o seu 

aspecto lúdico, cênico e ritual, no sentido de buscar a complexidade de sua presença como 

referencial simbólico na criação de cada personagem da brincadeira. 

No intuito de descrever os principais tipos que compõem a brincadeira de boi, dividi 

as subseções conforme os grupos de personagens: “As Múltiplas Faces do Assombrado” é a 

primeira subseção em que são comentadas as caracterizações, começando com “Os 

Buchudos” e os outros personagens já desaparecidos do cenário da brincadeira (“E na Sombra 

os Fantasmas se Escondem...”), todos relacionados ao fenômeno do riso (BERGSON, 1983) e 

da zombaria coletiva (MINOIS, 2003).  

Na subseção denominada “Todos os Bois da Fauna Odivelense”, relatei passagens da 

história dos bois de quatro pernas como personagens da cena de rua, tendo como 

protagonistas os bois e animais de quatro pernas que estiveram em atividade no ano de 2009, 

período em que realizei a pesquisa de campo desta tese. O boi Tinga, o boi Faceiro, o boi 

Garrote e os outros animais (que também são chamados de boi) são criações que integram o 

repertório da “fauna” que cresce a cada ano, alimentada pelo imaginário amazônico 

(LOUREIRO, 2001) em confluência com a contemporaneidade e a presença das novas fontes 

de informação midiática que se apresentam no contexto local.  

Para falar dos elementos visuais e das encenações do cabeçudo de Odivelas, escolhi 

descrevê-lo na subseção “É Briga de Cabeçudo!”. Nela tracei um inventário do personagem a 

partir dos relatos de suas transformações, tanto no que diz respeito à visualidade de sua 

máscara corporal, quanto nas cenas que protagoniza durante a brincadeira, entre as quais a 
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briga simulada entre dois cabeçudos quando se encontram em meio ao público de brincantes 

do Boi.  

O último tópico da quarta seção é “O Mascarado, o Palhaço, o Pirrô”. O título refere-

se aos nomes pelos quais o personagem odivelense é chamado na cidade pelos antigos e novos 

brincantes do Boi. A apreciação minuciosa do pirrô como personagem típico daquela 

brincadeira de rua inclui o estudo das matrizes estéticas (BIÃO, 2000) de seu figurino, a 

transformação de sua função dramática na brincadeira odivelense e a espetacularidade do 

corpo cômico do brincante do pirrô.  

 Na quinta seção, intitulada “Máscara, Mascarados e Mascaradas”, examinei a 

mascarada de São Caetano de Odivelas em seus aspectos contemporâneos e espetaculares e os 

personagens recorrentes que aparecem, associados a um determinado tipo de máscara 

corporal, discutindo qual a relação entre eles e de cada um com a brincadeira. Considerei o 

uso da máscara como objeto plástico e cênico em sua analogia com a construção dos 

personagens e o comportamento corporal de quem a usa, bem como suas implicações como 

componente lúdico e cultural na brincadeira de boi. 

Quando interrogo “A Máscara que Veste o Corpo”, parto do processo de criação e 

confecção das máscaras do Boi de Odivelas, revelando suas implicações para o corpo do 

brincante e especificando cada indumentária necessária para a composição do personagem. 

Nesse tópico, utilizei os estudos de Klintowitz (1987) sobre o imaginário da máscara, 

recorrendo ainda a outros autores que a trataram no contexto da festa popular, tais como 

Minois (2003), Bakhtin (2002) e Duvignaud (1983). Quando falo do “objeto máscara” e seu 

processo de criação específico, compreendendo o sentido amplo de máscara como traje e 

indumentária, introduzindo a forma da máscara corporal, como aquela que pode cobrir 

também parte do corpo e não apenas o rosto. 

Na sequência “Caras de Papel”, descrevi a confecção e criação da máscara facial do 

pirrô através da narrativa de artesãos da cidade. Depois, em “Cabeças de Paneiro”, expliquei a 

estrutura da máscara do cabeçudo e as técnicas de seu manejo pelo corpo que brinca e dança 

com esse “boneco”, termo que utilizo por considerar sua forma plástica e seu sentido lúdico 

na cena. A última máscara que apresentei foi a do boi de quatro pernas, dela esquematizei 

seus elementos formais e suas implicações para os dois corpos dos brincantes que a vestem na 

cena de rua em “O Corpo de Dois”.  

Ao relatar aspectos das brincadeiras infantis que recriam a brincadeira de boi, a 

formação dos músicos que atuam na cidade e a atuação do vaqueiro, único personagem 

“desmascarado” remanescente do boi de comédia e também o único que traz para a cena um 
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texto verbal, carregado de improvisos e interjeições, enfatizei a relação da comunidade com a 

continuidade da festa. 

Complementei o inventário da confecção das máscaras apontando questões relativas à 

efemeridade que caracteriza a máscara odivelense, tanto no que diz respeito aos materiais de 

sua confecção quanto a sua imagem gravada nas memórias como referencial cultural. A 

máscara navega no tempo e se transforma, mas permanece como fenômeno vivo que realiza a 

ponte entre gerações e culturas de todos os continentes e épocas. 

  Na subseção que intitulei “O Corpo que Veste a Máscara”, minha reflexão se fez pela 

compreensão da construção dos personagens a partir de um comportamento corporal 

culturalmente apreendido (MAUSS, 1974) e para entender o corpo que dança e brinca no boi 

de quatro pernas, reuni todos os tipos inseridos na brincadeira, desde os personagens 

tradicionais até os personagens efêmeros presentes na cena contemporânea. 

As encenações acompanham a evolução da cena de rua ao longo de seu percurso. 

Nelas incluem-se as coreografias, a visualidade e o gestual dramático. Recorri nessa análise a 

algumas teorias do corpo e da dança, à análise do corpo como objeto elucidativo da 

diversidade cultural em Georges Vigarello (2003), bem como à relação entre corpo e máscara 

em Jacques Lecoq (2010). 

Dividi essa subseção em três momentos: “A Cultura: transcrições e traduções do corpo 

que brinca”, parte da compreensão das transformações do gesto cotidiano e individual para o 

comportamento extracotidiano e coletivo, pelo qual cada cultura se expressa, revelando a 

apreensão de seus códigos inscritos nos corpos.  

No “Memorial Coreográfico” são descritos os passos dançados pelos personagens do 

Boi, como meio de registro do movimento, para esclarecer que a coreografia apresentada pelo 

corpo do brincante é um dos elementos que o caracterizam enquanto personagem, pois para 

cada tipo corresponde um repertório de movimentos próprios, condicionados ao limite 

imposto pela máscara corporal e seus acessórios. Utilizei o conceito de gesto virtual, abordado 

por Suzane Langer (2003) como um componente da dança, que é ao mesmo tempo cinético e 

essencialmente visual, além dos estudos sobre gesto e memória corporal em Christine Greiner 

(2005).  

O terceiro momento eu chamei de “A Dança das Pernas”, pois nele explanei acerca da 

destreza do corpo que dança e os recursos criados por ele para transpor as fronteiras entre o 

gestual e o limite físico imposto pela máscara, bem como a relação deste corpo com o 

ambiente circundante. Por fim, sinalizei as diferenças entre os grupos humanos e suas opções 



32 
 

de participação na brincadeira. Desde os pernas do boi aos buchudos, cada personagem 

implica níveis de exigências que incluem aspectos físicos, sociais e emocionais. 

Nas considerações finais, que nomeei “A Fugida do Boi”, apontei algumas possíveis 

contribuições da minha pesquisa para o meio acadêmico e para a comunidade estudada, pois 

compreendo que interpelar o objeto, na tentativa de responder questões ainda obscuras, é a 

meta que impulsiona o pesquisador a prosseguir cada vez mais longe em sua busca. Acredito 

que a contribuição desta tese parte da compreensão do acontecimento descrito como 

fenômeno espetacular coletivo da cultura paraense que mobiliza uma cidade, transformando 

suas ruas em cenários e tornando seus cidadãos em espectador/ator, integrado ao espetáculo 

como parte inerente dele.  
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2.  O BAILADO DO BOI ESTÁ NAS RUAS 

 

Longe de ser o relicário ou a lata de lixo do passado, a memória vive 
de crer nos possíveis, e de esperá-los, vigilante à espreita. 

 
Michel de Certeau 

 

O tema do boi que dança reedita formas oriundas de longínquas e remotas matrizes 

culturais. O touro, como o animal sagrado, o encantado ou simplesmente o personagem de 

uma encenação cômica, está presente nas celebrações de incontáveis povos. De tal modo, 

como resquício de cerimônias antepassadas ou como imagens distantes abstraídas da relação 

entre Homem e Natureza, ele aparece sempre reunido a sua representação simbólica, raras 

vezes no próprio corpo do animal de carne e osso. Ao lado da presença da figura, apresenta-se 

o seu duplo: primeiro como traçado gráfico, depois como alegoria para, por fim, tornar-se 

máscara. Como objeto, a máscara de representação do touro percorre um caminho inverso aos 

esquemas da série litográfica de Pablo Picasso (1945). Enquanto o artista espanhol dissecou a 

forma do realismo à abstração, a máscara do boi começa com fitas coloridas que enfeitam o 

chifre do animal vivo, evolui para um formato estilizado e culmina com a representação 

realística que imita sua forma, inclusive em seus movimentos. 

O corpo do touro começa seu percurso de transformação quando nas paredes das 

cavernas os primeiros grupos humanos procuraram “capturar sua alma” através da 

representação pictórica (arte rupestre). Mais adiante, se torna objeto de culto, seja na forma 

viva do boi Ápis (Egito), que caminha para a morte; seja na forma totêmica do touro alado 

(Mesopotâmia) que, inerte, espera sempre pronto a adoração. 

Durante a chamada Idade Média, os cortejos cênicos que outrora celebravam temas 

festivos, dentre os quais o do animal sagrado, passaram a unir o ritual à zombaria coletiva. 

Jean Duvignaud (1983) adverte que a festa, mais do que qualquer outra atividade grupal, é 

capaz de transgredir códigos e violar normas, sem perder de vista uma nota primordial de sua 

anomia, correspondendo à ruptura com as regras pré-estabelecidas em concomitância com a 

descoberta de um novo e substancial universo de sentidos. Eis, portanto, o elo entre o tema do 

boi, suas celebrações ancestrais e sua divertida figuração contemporânea. 

Ao tornar-se um tema festivo, nos termos da derrisão coletiva, o boi abandonou aos 

poucos sua dignidade de animal sagrado, destinado ao sacrifício, para ser substituído pelo 

personagem irreverente de uma encenação, sem, contudo, deixar para trás a sua posição 

centralizadora como a parte principal desse universo ritualístico. Para sua nova condição, 
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entretanto, já não servia a sua aparência real ou mimética, a ela acrescentar-se-iam mais do 

que as fitas coloridas, que outrora serviam de adorno ao boi violado (BAKHTIN, 2002), pois, 

em seu novo propósito, a lógica do holocausto de sua carne não mais lhe convinha. Cria-se, 

então, para ele, um novo corpo que pudesse ser vestido pelo próprio homem que o reinventou 

e, assim, finalmente, emprestava-lhe sua humanidade pensada para ele desde os rituais 

sagrados. 

Para discorrer acerca do termo adequado ao tema do boi que dança, seu cortejo e sua 

condição festiva, nada como a própria cultura que o alimenta para nomeá-lo. É assim que 

brota da fala do senso comum a expressão “brincadeira de boi”, como referência ao conjunto 

de formas estéticas, aparentemente similares, que têm na personificação do boi a figura 

central de uma representação. É importante ressaltar que o motivo festivo do boi vem sempre 

acompanhado da dança, da música, da cena e do visual, mas cada componente que o 

caracteriza já se apresenta expresso na estrutura cerimonial do cortejo, e acontece como 

brincadeira coletiva, na lógica do comportamento lúdico, como bem definiu Vicente Salles 

(1994) ao caracterizar o boi pândego dos primeiros bois-bumbás que se apresentavam nas ruas 

da cidade de Belém do Pará5. 

Ao reunir em única forma o corpo do touro e o corpo do homem, a brincadeira de boi 

inaugura um terceiro corpo: o corpo do “boi que dança”. Ele, então, passa a ser personagem, 

no sentido literal daquele que traz em si a marca da persona, o novo ser criado pela máscara. 

Não é possível precisar no ponto atual dessa pesquisa, onde e como a máscara corporal do boi 

foi criada, mas a par de toda variedade de sua aparência, ela é elemento essencial às 

brincadeiras de boi em terras brasileiras6. Bruno de Menezes (1972), estudando o folguedo no 

Pará, afirma que há nele a fusão dos antigos brinquedos da Península Ibérica, trazidos pelo 

colonizador, com as celebrações totêmicas de cultos africanos. E para resumir a origem do 

tema, ele diz: “O Boi Bumbá teria seus fundamentos tradicionais na aculturação afro-

ameríndia, inevitável ao branco ruralista” (Ibidem, p.51).  

Uma relação sincrônica entre a dança e a música acompanha as brincadeiras de boi e 

suas variantes regionais. A dança e a música estão irmanadas nas festas de rua como 

                                                 
5 Salles contesta a relação do boi-bumbá com a sobrevivência de ritos totêmicos, apresentando como argumento 
a figura central da brincadeira, que de modo algum se assemelha ao animal sagrado. De todo modo, é inegável 
que o tema do boi existe nas celebrações coletivas desde a mais remota antiguidade, muito embora o riso festivo 
das brincadeiras possa ter suplantado, aparentemente, o seu aspecto sagrado. 
 
6 Moura (1997) cita a crônica de David Corrêa Sanches de Frias (1883) como pioneira na iconografia das 
brincadeiras de boi no Brasil. A obra apresenta uma gravura estampada à p. 128, que mostra uma cena de um 
festejo na localidade de Pinhel (Pará) em que figura um boi alegórico com uma cabeça de touro completada por 
uma panada, que representa o resto do corpo do boi, semelhante à forma atual do boi-bumbá.   
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componentes de formas espetaculares da cultura brasileira tanto por influência da matriz 

européia, quanto africana e indígena. Os ritmos criados para o boi dançar compõem um 

conjunto que será o fio condutor de toda a encenação, principalmente, quando esta se dá em 

forma de cortejo ao ar livre, como era característica dos primeiros bumbás. 

Borba Filho (2007) assegura que a complexidade da formação da brincadeira de boi se 

estende a incontáveis referências, incluindo desde os lazzi da Commedia dell’arte até as 

dionisíacas gregas, das quais o autor se refere em especial à introdução da máscara como um 

componente do espetáculo. Ele enumera algumas dessas influências com a seguinte 

conclusão:  

 

Como quer que seja, o bumba-meu-boi, na sua formação, lançou mão de 
todos os elementos do romanceiro, da literatura de cordel, das toadas de 
pastoril, de canções populares, de louvações, de loas, de tipos populares, de 
assombrações, do bestiário, a tudo acrescentando a improvisação dos 
diálogos e as danças, na fixação do mais importante espetáculo popular, num 
sincretismo artístico-folclórico-religioso dos mais completos (Ibidem, p.16).  

 

Diante da inclusão de tantas matrizes culturais, a brincadeira de boi tornou-se múltipla. 

Os elementos estéticos e as narrativas cênicas contadas se apresentam em versões que ora se 

aproximam, ora se distanciam entre si. A dança que o boi faz está diretamente ligada ao ritmo 

musical em qualquer brincadeira. Mas, ela não é nunca simples prosopopéia, seus 

movimentos e suas coreografias são a interpretação do personagem. O bailado, termo aplicado 

por Mário de Andrade (1982) para referir-se à dança nas mais diversificadas manifestações 

espetaculares da cultura brasileira, evidencia a relação entre as festas públicas e os bailes, 

costume das reuniões sociais no Brasil colonial, intensificado com a presença da corte 

portuguesa em território nacional.  

Do latim ballare, o termo baile servia para denominar, genericamente, os festejos nos 

quais havia música e dança. Assim, ao aplicar o termo às manifestações populares que 

denominou de “danças dramáticas”, Andrade reconhece a relação entre os festejos de salão e 

as festas de rua. O fator de aproximação entre elas é, certamente, a dança, mas nesses bailes 

ao ar livre, nas ruas das cidades brasileiras, a atração principal não são os casais de 

dançarinos, mas sim, a figura ímpar do boi que dança: é para ele que se dirigem os olhares de 

quem passa ou de quem chega atraído sempre pelo som e pela visualidade que convoca os 

sentidos. 

Entre os dois tipos de festa, a distância está também no próprio espaço organizado para 

a cena. No baile de salão há um espaço fechado dentro do qual se encontra o espaço 
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demarcado para bailar. Enquanto no bailado de rua, que aqui eu chamo de brincadeira ou 

festa, o espaço é organizado em função do cortejo que reúne os participantes e segue criando 

seu percurso conforme caminha, levando adiante o boi que dança. 

Na brincadeira do boi que dança criada em São Caetano de Odivelas, interior do Estado 

do Pará, a organização do cortejo cênico, acompanhado de música e dança, segue a mesma 

estrutura orgânica das matrizes do boi-bumbá do Pará e do bumba-meu-boi do Maranhão7. 

Trata-se também de uma festa pública conduzida pela figura central do boi. Entretanto, 

diferindo de todos os demais, o Boi de São Caetano não se reporta à história da morte e 

ressurreição do boi nem, tampouco, reproduz a forma do boi de saias. Seu corpo é um 

simulacro do animal real e, por isso mesmo, é representado com quatro patas, ou seja, é 

vestido por dois brincantes ao mesmo tempo (os pernas). Nisso se afasta da aparência do boi-

bumbá que apresenta um único corpo embaixo das saias (o tripa). Acerca do aspecto plástico 

do Boi de São Caetano de Odivelas e sua relação com os corpos que o vestem, volto a 

comentar na quarta seção desta tese. 

Desde o começo de sua história, a brincadeira de boi de Odivelas incorporou elementos 

musicais associados aos ritmos usuais tocados pelas bandas de música da cidade, na época em 

que surgiu (por volta de 1930). Dentre esses ritmos, se destacam a marchinha e o ritmo 

acelerado que se convencionou denominar “samba de boi”. Duas escolas de música fazem 

parte da história: o Clube Musical Rodrigues dos Santos (fundada em 1881) e a Milícia 

Odivelense (fundada em 1904) 8.   

                                                 
7As brincadeiras de boi recebem denominações variadas, conforme a região brasileira. Um ponto comum entre 
elas, à exceção do Boi de São Caetano de Odivelas, é o enredo que conta a saga da morte e ressurreição do boi. 
Trago a este respeito o seguinte esclarecimento em meu texto de Dissertação de Mestrado:  

“Duas denominações próximas; boi-bumbá e bumba-meu-boi revelam a variação que o folguedo sofre 
por onde passa. Cada uma delas é empregada em espaços geográficos distintos que, embora se encontrem no 
mesmo país, estão distantes em termos físicos, políticos e sociais, até mesmo no que se refere à formação étnica 
de suas matrizes culturais”.  

Acrescento ainda que: 
“A denominação boi-bumbá é usada nos Estados do Norte, dos quais Pará e Amazonas representam 

duas modalidades distintas enquanto forma estética. Já o termo bumba-meu-boi, é típico do Nordeste, 
reconhecidamente nos Estados da Bahia, Pernambuco e Maranhão. As variantes formais estendem-se além da 
simples nomenclatura: compõe um contexto estético bem mais amplo que envolve a dança, o enredo, a música, a 
indumentária e todo o conjunto de elementos visuais e cênicos que estruturam o bumbá” (SILVA, 2004, p.29-30). 
 
8 A tradição musical das cidades da zona do Salgado paraense começa com a fundação de escolas de música no 
final do século XIX. Este fenômeno, relatado por autores como Vicente Salles (1985), ao examinar a história da 
música no Pará, resultou numa grande tradição de formação de bandas musicais em cidades como São Caetano 
de Odivelas, Curuçá e Vigia de Nazaré. As bandas União Vigiense (Vigia), O Clube Musical Rodrigues dos 
Santos e a Milícia Odivelense (São Caetano de Odivelas) e o Clube Musical Lauro Sodré (Curuçá), são 
exemplos de bandas centenárias que continuam em atuação, formando músicos na região. 
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No Boi de Odivelas, nem todos dançam. Alguns desempenham seu papel de modo bem 

peculiar, encenando o que antes seria parte da comédia, representando personagens como o 

vaqueiro − figura importante na trama narrada nos bumbás, que nesse contexto se torna 

apenas mais um brincante. Há outros que, simplesmente, seguem a brincadeira, olhando ou 

organizando, como faz a comissão de harmonia das escolas de samba, durante os desfiles de 

carnaval. Qualquer que seja o modo de participação, o brincante é comandado pelo sinal que 

ecoa e se propaga no espaço: a música tocada pela orquestra é o som que faz o boi dançar e, 

enquanto ele faz o seu bailado, ele comanda todos a sua volta.  

Dona Ivanete9 afirma que o boi de quatro pernas age conforme quem está debaixo dele, 

podendo parecer manso ou bravo, mas tudo depende também da música, por que: “tem as 

músicas que são como diz a história „arretadas‟ pra eles brincarem mesmo, aí tem o bailado e 

tem a outra que é mais... [calma] o gingado é mais baixo”. No decorrer de cada quadro da 

apresentação, cada momento rítmico pede um comportamento corporal para os pernas: “são 

três músicas que tocam: tem a entrada, a saída e o bailado. Aí, o bailado que é só no baile”, 

explica Dona Ivane. 

Durante todo o mês de junho, ao cair da tarde em São Caetano de Odivelas, quando se 

ouvem os fogos e as bandeiras se agitam, o povo acode de todos os cantos, vestido para 

brincar no boi ou com olhos atentos para espiar. Esses são os sinais de que a brincadeira vai 

começar. A partir daí, se formará o cortejo que reunirá até o fim do dia centenas de pessoas 

em torno do boi que dança. O cortejo segue um itinerário mais ou menos estabelecido pelo 

“dono do boi”, principal responsável pelo desenrolar da brincadeira. Este está sempre 

organizando as paradas em frente às casas dos anfitriões, pontos que são como estações de 

apresentação para o público, onde o cortejo para, a música toca e o boi dança. O ritmo é seu 

único comando, ao som da marchinha ou do samba de boi, o bailado do boi está nas ruas! 

 

2.1 O ESPAÇO DE ONDE FALO 

 

São Caetano de Odivelas 

 

 Um lugarejo de pescadores às margens do rio Mojuim, com seus ramais, sua Igreja 

matriz, suas fronteiras ladeadas pelo manguezal. Assim nasceu São Caetano de Odivelas, 

                                                 
9 Ivanete Silva coordena, atualmente, a brincadeira do Boi Caribu (Alto Pereru), que lhe foi legada com a morte 
de seu esposo Orlando Monteiro e Silva, que por sua vez herdou a brincadeira do pai Jonas Monteiro e Silva, o 
“mestre Jonas”. 
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crescendo a partir da vila do mesmo nome, fundada pelos missionários da Companhia de 

Jesus, em sete de agosto de 1735. O primeiro núcleo de povoamento foi a fazenda São 

Caetano, local em que se instalaram os jesuítas com o propósito de efetivar o projeto de 

evangelização da população do lugar. Segundo Raimundo Rodrigues (o “Castilho”)10, o nome 

de São Caetano surgiu em função do santo do dia, como era costume no Brasil colônia. O 

adjetivo “Odivelas” foi acrescentado em homenagem à localidade portuguesa, na região de 

Lisboa, onde nasceu frei Felipe, coordenador local da congregação jesuíta e um dos 

fundadores da vila. 

Por longo período, a vila de São Caetano de Odivelas fez parte de Vigia de Nazaré. 

Através da Lei Estadual Nº 8, de 31 de outubro de 1935, a vila tornou-se município. 

Atualmente, é uma das nove cidades situadas na mesorregião Nordeste do Pará ou 

mesorregião do Marajó, da qual faz parte a microrregião do Salgado paraense. A sede do 

município está localizada a 95 km de Belém (capital do Pará), é banhada pelo rio Mojuim e 

atravessada pela rodovia PA-140. Ao Norte está o Oceano Atlântico, a Leste os municípios de 

Curuçá, São João da Ponta, Santo Antônio do Tauá e Terra Alta; ao Sul e a Oeste está a 

cidade histórica de Vigia de Nazaré11. 

O Estado do Pará é demarcado, geopoliticamente, por microrregiões que se agrupam 

pelas características econômicas, históricas e culturais. Dentro do seu conjunto, está a região 

conhecida como microrregião ou zona do Salgado. Ela compreende importantes cidades 

ribeirinhas, como São Caetano de Odivelas, Vigia de Nazaré, Colares e Curuçá. Os rios 

dessas cidades têm como peculiaridade a mistura das águas doces com as águas salgadas, 

provenientes do mar (Oceano Atlântico) que invadem sua zona costeira, durante determinado 

período do ano e os transformam em habitat de peixes marinhos, moluscos e mariscos. A 

vegetação de mangue ou manguezal é própria de áreas assim caracterizadas, e ocorre em 

abundância nos arredores de São Caetano de Odivelas (Foto 1). Algumas cidades do Salgado 

são referências quanto à comercialização do caranguejo e de outros frutos do mar12, além de 

serem importantes centros de pesca comercial e esportiva.  

                                                 
10 A data da fundação da cidade e os dados históricos foram coletados por Raimundo de Souza Rodrigues (2002), 
conhecido popularmente como “Castilho”, pesquisador da história odivelense. 
 
11 Vide mapa nas páginas em anexo. 
 
12 Os rios da zona do Salgado paraense percorrem boa parte dos municípios, acompanhados por uma vegetação 
nativa formada de mangue (Rhizophora mangle). Seu percurso é irregular e por vezes sinuoso, apresentando 
ramificações (furos) e gerando braços que deságuam em caminhos estreitos (igarapés), chegando mesmo a trocar 
de nome durante o percurso. Do mangal se retiram algumas importantes riquezas extrativas da região, como o 
caranguejo e outros crustáceos e moluscos. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Maraj%C3%B3
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É fato corriqueiro que os rios da Amazônia foram por muito tempo a porta de entrada 

da região. Paes Loureiro (2001), analisando a relação do homem com o rio, observa que: “Ele 

está intimamente ligado à cultura e à sua expressão simbólica. É sempre visto como um 

caminho, quer dizer, lugar por onde as pessoas, de certa maneira, andam” (LOUREIRO, 2001, 

p.126). O rio é também a porta de entrada para o imaginário, tanto que há na mitologia 

regional uma série de narrativas acerca dos encantados que habitam no fundo das águas e da 

relação entre o rio e a criação mágica de diversas cidades amazônicas. 

 

 
FOTO 1 - Vegetação de mangue nos arredores do município de São Caetano de Odivelas. Estrada 
do ramal que leva à comunidade de Boa Vista. Fotografia: Silvia Silva, 2009.  

 

O rio Mojuim, que banha São Caetano de Odivelas, está também para o município 

como os outros rios da região, sendo porta de entrada e também palco da vida que pulsa e 

alimenta o homem, tanto no sentido natural quanto imaginal. Sua festa mais tradicional é um 

exemplo disso, pois na procissão de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, se reúnem vários 

elementos culturais da cidade, tais como: a procissão fluvial, os fogos que antecedem a festa, 

as bandeiras coloridas e o arraial, característico das festas juninas. Hoje, a cidade tem na 

pesca uma de suas maiores riquezas extrativas, sua perspectiva de desenvolvimento 

sustentável e uma possível via de acesso aos projetos de pólo turístico, através da pesca 

esportiva. 
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Um fenômeno comum na Amazônia desde as últimas décadas do século XX é o 

deslocamento da frente das cidades ribeirinhas, como São Caetano de Odivelas. As rodovias e 

a urbanização de seu entorno criaram uma nova via de acesso às ruas principais, passando a 

concentrar os prédios públicos, comércios e praças, também nas ruas formadas a partir das 

estradas. O principal meio de transporte coletivo para quem chega à cidade passou a ser, 

desde então, o rodoviário. Apesar desse fator, o rio mantém sua importância econômica, 

especialmente para os moradores da zona rural, mas as cidades agora não dependem apenas 

dele para se comunicar com o mundo. Tal mudança acarreta transformações velozes no 

campo cultural, até porque, a Internet e a WEB (WorldWideWeb, ou rede de alcance mundial) 

já são parte da realidade também na Amazônia, inclusive onde ainda nem sequer chegou o 

saneamento básico. A cidade de São Caetano de Odivelas, sua história e suas festas, dentre as 

quais a brincadeira do boi de máscaras, pode ser encontrada em qualquer ponto do mundo 

através de sites informativos, turísticos, artísticos e outros mais.  

Hoje, o rio continua a assumir um papel fundamental junto com as rodovias que vai 

além de seu caráter geográfico. A questão ecológica se reflete nas suas margens, agredidas 

pelo crescimento urbano desordenado (Foto 2), modificando a paisagem e apresentando ao 

visitante o retrato de um processo de aglutinação de saberes culturais de um passado próximo 

com as questões polêmicas da civilização contemporânea. Ao lado dos barcos pesqueiros e 

seu singular colorido amazônico estão as misteriosas águas salgadas do rio Mojuim e o lixo 

urbano deixado escorrer em suas margens. 

Na outra via de acesso à cidade está a rodovia PA-14013, que faz a ligação do 

município com alguns ramais e localidades fronteiriças, entre as quais Santa Izabel do Pará, 

Santo Antônio do Tauá e Vigia de Nazaré. Nas calçadas da rua principal (São Benedito), está 

o outro aglomerado do crescimento urbano com seus comércios, residências e prédios 

públicos. O que vemos, hoje, não é mais o aspecto da antiga vila fundada pelos jesuítas, mas 

uma cidade da Amazônia contemporânea com suas duas frentes e com sua geografia sempre 

em transformação.   

Na topografia das ruas do centro urbano de São Caetano, o calçamento em bloquete14 

confere a certas esquinas a atmosfera de cidade histórica, a exemplo dos centros comerciais de 

Belém, São Luis ou Salvador. Entretanto, soma-se à ausência de prédios coloniais ao 

                                                 
13 Com 217 km de extensão, a rodovia PA-140 faz a ligação entre São Caetano de Odivelas e Tomé Açu (PA). 
Fonte: SETRAN (Secretaria de Estado de Transportes – Governo do Pará). 
 
14 Bloquetes são blocos pré-moldados em concreto com formatos diversos: retangular, hexagonal, octogonal, etc. 
Eles são usados para a pavimentação de praças, pátios ou até ruas. Os bloquetes foram utilizados em muitas 
cidades da zona do Salgado paraense durante seu processo de urbanização. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/WorldWideWeb
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crescimento desordenado próprio das cidades contemporâneas, com suas calçadas tomadas 

por barracas de vendas diversas e a mistura eclética dos tipos de construção, desde os prédios 

antigos até a moderna arquitetura. Por outro lado, em outras ruas e travessas, o asfalto e a 

terra batida dividem o chão, enquanto muitos caminhos e brenhas tornam-se intrafegáveis em 

períodos de chuva, por ficarem lamacentos devido não possuírem calçamento nem asfalto. 

 

 
 

FOTO 2 - Lanchas e canoas ancoradas às margens do rio Mojuim, a primeira frente da cidade 
continua a ser referência de sua localização. Entretanto, suas águas e margens já sofrem os efeitos 
predatórios da ação do homem. Ao fundo, a ilha de São Miguel (furo do Araciteua) coberta de 
vegetação de mangue. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Este é o lugar geográfico demarcado no mapa político do Estado do Pará. Mas, quando 

falo da cidade de São Caetano de Odivelas, incluo em minha descrição o lugar formado pelo 

imaginário. Esse outro carrega consigo as memórias e as imagens registradas nas narrativas de 

seus habitantes e visitantes. É na fronteira entre o lugar geográfico e a paisagem transformada 

pela presença humana que surge o imaginário da brincadeira de boi, que se convencionou 

chamar “boi de máscaras”, ao qual eu trato apenas como o “Boi de Odivelas” ou a 

“brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas”. Para falar nela situo-me como ouvinte a 

escutar a fala odivelense, pois acredito, como enfatiza Maffesoli (2005b), que apenas a 

própria cultura é capaz de revelar seus significados e neles expressar sua compreensão acerca 

de suas festas e tradições.  
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Do ângulo em que me situo, observo São Caetano de Odivelas através das suas 

brincadeiras de boi. O caminho que percorro é o da etnopesquisa, percurso que me leva a 

observar o local através do seu “trajeto antropológico” e dele investigar a sua estética e como 

ela se organiza com relação ao homem e ao lugar. “Assim o trajeto antropológico pode 

indistintamente partir da cultura ou do natural psicológico, uma vez que o essencial da 

representação e do símbolo está contido entre esses dois marcos reversíveis” (DURAND, 

2001, p. 42). 

 

2.2 NARRATIVAS DOS QUINTAIS DE ODIVELAS 

 

 Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso. 

                                                                                       Walter Benjamin  

 

2.2.1 A Memória 

 

Já ia longe a tradição do boi de comédia e sua legendária história de “boi de fama”15 

quando um certo boi Ribanceira desfilava pelas ruas de Odivelas com suas quatro pernas. Era 

o começo da década de 1930. Dois pescadores odivelenses conhecidos pelas alcunhas de 

“Pedro Bárcula” (Pedro Zeferino) e “Paranga” (nome desconhecido) criaram a primeira 

versão do que se tornaria mais tarde o “boi de máscaras”. Os mesmos criadores já haviam 

colocado a brincadeira do “leão”, aglutinando elementos dos cordões de bicho com as figuras 

de mascarados e vaqueiros com seus cavalinhos na cintura. Depois veio o boi Beiçudo, anos 

mais tarde chegariam às ruas o boi Tinga e o boi Faceiro e com eles muitos outros. Do evento 

de suas criações não há nenhuma fotografia, pois nestes tempos os registros visuais eram 

                                                 
15O boi nas brincadeiras é sempre anunciado com qualidades que o “gabam” como o melhor de todos. A 
aclamada fama do boi e suas façanhas como garanhão são cantadas nos versos das toadas de boi, tanto para 
valorizar a sua entrada em cena quanto para “desafiar” um boi rival. Daí, a expressão “boi de fama” que ressalta 
o sucesso do boi em questão. José Ferreira Dias (o “Caga Barro”) conta em suas narrativas a provocação verbal 
que antecedia o encontro entre dois bois:  “aí quando ele cantou lá, eu cantei aqui:  
 

correr não corro, apanha que não 
cadê o fama, o fama de terreiro 

correr não corro 
 deixa nós brincar primeiro. 

 
Senhora dona da casa deixa o boi balanceá 

deixa o boi fazer balanço na porteira do currá 
Olha lá vaqueiro, que presta atenção 

cuidado que esse boi vai te derruba no chão”. 
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limitados e, além disso, não havia a efervescência pelo fato cultural por parte da imprensa que 

se intensificou no século XXI. As informações escritas e impressas deste contexto histórico 

são dispersas e por vezes contraditórias. Eis porque o recurso de buscar as fontes da oralidade 

é dos mais férteis quando se trata de recontar o começo da história de um fenômeno cultural. 

As narrativas de histórias vividas têm nas imagens da memória seu mais precioso achado, até 

porque, conforme Bachelard (2008), há certa solidariedade entre a memória e a imaginação 

que se faz presente na narrativa.  

Recorrer à memória, esse reservatório de águas abundantes em meio às quais 

mergulha-se para encontrar um fio de lembranças: águas correntes e límpidas que guiam por 

paisagens que não se podem esquecer; fontes inesperadas, com as quais depara-se nos 

caminhos que não eram preciso trilhar; águas turvas e densas que precisam ser atravessadas a 

nado... Todas essas águas terminam por contaminar-se mutuamente e, tamanha é sua mistura, 

que torna-se impossível distinguí-las. Em meio ao trajeto de uma pesquisa em Arte, as 

questões de memória se apresentam paulatinamente como forças motoras trazidas do 

reservatório do próprio pesquisador ou como fonte instigadora da pesquisa através da 

memória de outros agentes. Por outro lado, para esta tese, a natureza fugidia do fato cultural 

analisado, convidou-me desde o início da pesquisa de campo a recorrer às fontes da oralidade 

e, portanto, mergulhar nas águas da memória social como fundamento metodológico de 

pesquisa. 

 Não falo de memória nos termos da Psicologia, mas como sugeriu o pioneiro Maurice 

Halbwachs (na década de 1920) para o estudo da Sociologia e Antropologia16, considerando a 

memória como uma construção de grupos sociais. Ou ainda como nos apresentou o pensador 

Walter Benjamin − reconhecendo nas fontes da memória oral poderoso instrumento de 

investigação ao qual recorrem hoje as Ciências Humanas e agora, a Pesquisa em Arte.  

Compreendo o termo “memória social” como parte da história de uma cultura revelada 

na fala da coletividade. Burke (2000, p.73) lembra que “as memórias são influenciadas pela 

organização social de transmissão e os diferentes meios de comunicação empregados”. Logo, 

ao  estudar um fenômeno vinculado a acontecimentos partilhados por uma coletividade, as 

narrativas da história oral representam uma fonte de informação preciosa que vem do próprio 

sujeito. O pensamento na livre narrativa se desenha na mente de quem narra, brotando em 

palavras organizadas aleatoriamente sem, contudo, tornar-se confuso.  

                                                 
16Para maior esclarecimento a respeito do termo memória social, consultar o artigo de Peter Burke: História 
como Memória Social (2000, p.68-89). 
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As fontes da oralidade passaram a ser consideradas como instrumento de pesquisa 

através dos trabalhos de sociólogos e antropólogos que reconheceram que nelas é possível 

encontrar informações e características  de determinados fatos e fenômenos sociais que não 

são contados pela chamada “História oficial”. Essas informações são identificadas e 

recolhidas pelo pesquisador como documentos a serem consultados. Na pesquisa acadêmica, 

porém, considero relevante ao descrever um objeto o uso da polifonia, como recurso 

democrático de falar dos sujeitos e a possibilidade de contar uma história pelas múltiplas 

vozes da comunidade, apesar de reconhecer, como fez Burke, que nenhuma narrativa é 

imparcial.  

Assim, recolho as narrativas da memória social de Odivelas, seguindo as palavras dos 

informantes, com a lógica de seu vocabulário que se reporta a um passado recente, revivido a 

cada ano no novo ciclo da brincadeira de boi. Mas, a memória, como reforça Certeau (1996), 

não é um depósito do que ficou para trás e sim o alimento do vivido que se converte em 

narrativa e alimenta-se do imaginário, ao mesmo tempo em que é alimentada por ele. Zumthor 

(1993) atribui à exploração da memória uma dupla possibilidade de compreensão, uma vez 

que quando entendida coletivamente torna-se “fonte de saber”, conhecimento acumulado de 

grupos socias. Por outro lado, para cada pessoa ela oferece “aptidão de esgotá-la e enriquecê-

la. Dessas duas maneiras, a voz poética é memória” (Ibidem, p.139). 

Os surrealistas souberam como poucos expressar a relação entre memória e imaginário 

através de formas que falam o que as palavras não conseguem expressar. Salvador Dali 

apresenta compartimentos do nosso próprio corpo, nos quais guardamos nossos “achados de 

memória” e mostra que o tempo escorre do inconsciente como uma forma distorcida da qual 

não se tem senão uma percepção parcial17. As imagens surreais são como narrativas de 

compartimentos da memória. 

Walter Benjamin (1892-1940) é sem dúvida um autor eclético no que diz respeito às 

temáticas que traz para discussão. Muitos são os textos do filósofo que trazem como ponto de 

partida ou de encontro as recorrências das memórias afetadas pela modernidade. Entre os 

textos de Benjamin, interessa-me, particularmente, na questão da memória a crônica “O 

Narrador”, sobre a qual não é necessario dissertar, uma vez que muitos já o fizeram 

incansavelmente. No narrador de Benjamin é possível identificar alguém que constrói 

                                                 
17 Na obra “O Contador Antropomórfico” (1936), o artista espanhol Salvador Dali representa um corpo divido 
em gavetas. Em “A Persistência da Memória” (1931), ele distorce a forma de relógios como se derretessem e se 
espalhassem pelo chão. Além das duas obras, o surrealista tem outras dezenas em que evoca a questão da 
memória através de imagens oníricas, em parte sua obra foi influenciada pelas teorias de Sigmund Freud (1856-
1939). 
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imagens, a partir da oralidade. A coincidência com a metáfora do quintal (RANGEL, 2006) 

provém da imagem do lugar de onde os viajantes ou os camponeses idosos (personagens que 

segundo Benjamin  têm qualidades de narradores) recolhem os elementos de suas narrativas. 

Outro ponto é a questão da memória da comunidade, lugar no qual o imaginário das narrativas 

se fortalece, ao mesmo tempo em que é tecido pelo narrador quando da construção de seu 

texto. Longe de ser abstração, a palavra narrada é parte de uma experiência concreta, pois “o 

narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou  a relatada pelos 

outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 

201). Deste modo, há na narrativa, certo poder de persuasão próprio da palavra dita, que em 

nossos dias se fortalece pela poderosa intervenção da imagem virtual através de vídeos e 

fotografias. 

Segundo Zumthor (1993, p. 143), “a tradição é a série aberta, indefinidamente 

estendida, no tempo e no espaço, das manifestações variáveis de um arquétipo”. Ao optar pelo 

estudo de uma tradição cultural por vezes perdida ou esquecida até pela própria memória 

social do lugar de sua existência, o pesquisador contemporâneo se propõe um desafio que é o 

de recolher em muitos quintais os fragmentos do conhecimento a muito entulhado em espaços 

alheios e com eles “tecer” uma fala significativa, tanto para o meio acadêmico quanto para a 

comunidade da qual ele fala. Vejo-me agora como o narrador de Benjamin, visitando um 

lugar (São Caetano de Odivelas) e recolhendo narrativas que balançam nos varais dos 

quintais, espaços anexos ao fundo das casas, nos quais para chegar é preciso sair para o 

exterior. Sonia Rangel (2006), inspirada na teoria bachelariana, aplica a metáfora do espaço, 

usando o quintal como aquele canto da memória, onde entulhamos toda sorte de lembranças. 

Em São Caetano, há terrenos em que o quintal rodeia a casa e funde-se com sua frente. Do 

mesmo modo, as narrativas coletadas vão e voltam no tempo, são espaços da memória, como 

as gavetas de Dali, nos quais as coisas ficam guardadas, mas não se perdem, principalmente, 

porque nelas as palavras e as imagens se conectam.  

O processo de investigação em uma pesquisa de natureza fenomenológica deve ser 

uma disposição para a descoberta, um olhar motivado para o novo ou o diferente, disposto a 

perceber seus detalhes, pronto para explorar o objeto, percebendo-o mais amplo e mais 

instigante, ou até mais denso, num horizonte que embora o mesmo de antes agora se desenhe 

numa nova ordem, inaugurando uma passagem que ainda não foi aberta, portanto, mais 

estranha e até surreal, por não se saber onde vai dar. Assim, é a pesquisa em Arte, ao mesmo 

tempo, um processo criativo e uma investigação científica. 
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2.2.2 A Rua como Espaço da Memória 

 

As ruas de uma cidade guardam, simbolicamente, as memórias de suas festas e de seus 

acontecimentos cotidianos e extracotidianos. É nas ruas  de São Caetano de Odivelas que o 

cortejo do boi de quatro pernas desfila e passa levando consigo a multidão de brincantes. As 

ruas são o palco da encenação, mas também são o seu cenário. Do ponto de vista plástico, 

percebe-se uma composição única entre as pessoas, as calçadas, as casas, as bandeiras 

coloridas, enfim, a formação por aglutinação e justaposição de um todo composto e multicor. 

Michel de Certeau (1996) diferencia espaço e lugar, conotando uma dimensão humana ao 

primeiro quando afirma ser o espaço “um lugar praticado”. Um lugar é convertido em espaço 

pela prática de sua ocupação usual pelos pedestres, diz Certeau. A qualidade do efêmero e do 

provisório resulta da transformação sofrida pelo lugar, sendo a via pública o palco 

privilegiado dos festejo populares, sejam eles de natureza cíclica ou eventual. Nesse espaço, a 

adesão espontânea é sempre permitida e, por vezes, torna-se incontrolável. 

A imagem da rua desenhada no imaginário narrado vem sempre acrescida do 

movimento que lhe dá vida. O espaço da rua se amplia na passagem do cortejo do boi e 

tornar-se aparentemente pequeno para a multidão que o segue. Então, os caminhos se alargam 

e viram estradas e em cada uma delas o espaço explode em mil fragmentos, formando novos 

caminhos, como uma árvore de muitos galhos habitados por bichos micro e macroscópicos. 

Das ruas emergem multicoloridas as formas híbridas que se espalham no espaço. São os 

personagens mascarados como “o cabeçudo”, “o pirrô” e o próprio “boi de quatro pernas”. 

Muitos grupos se organizam para entrar na brincadeira todos ao mesmo tempo. Os 

mascarados, como são conhecidos na cidade, costumam se combinar para se aprontarem na 

mesma casa e de lá saírem incógnitos para se juntar à brincadeira (Foto 3).  

Seu Domingos Gurjão (o “Dudu”) organiza um grupo de pirrôs que se padroniza com 

as mesmas cores para brincarem juntos e se reconhecerem na multidão. O próprio criador 

descreve a história do grupo. Ele conta que optou por brincar de pirrô há cerca de uma década, 

mas primeiro brincava de cabeçudo. O grupo de seu Dudu não é fixo, ele é formado por 

quantos quiserem seguir o modelo organizado com um figurino padronizado. Esse número 

varia de ano pra ano. E sobre a dinâmica da organização da indumentária que identifica o 

grupo, ele esclarece:  

 

A toalha a gente pega e compra só de uma cor: se for verde é inteira verde, 
se for branca é inteira branca. Nós tivemos sete toalhas, todo ano a gente 
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troca. No ano que combinamos primeiro foi a branca. Aí tivemos a branca, 
tivemos a vermelha, tivemos a amarela, tivemos azul, verde, laranja, sete 
cores nós já tivemos. Cada um fica com a sua, no outro ano a gente faz de 
novo, bota outra toalha, a máscara fica guardada, a gente só faz pintar. 
 

Nas ruas, os grupos se misturam à multidão que vai e vem e, desse modo, as 

brincadeiras ao ar livre transformam o lugar comum em “espaço” habitado pelo ir e vir de 

brincantes e espectadores. As casas localizadas nos pontos por onde passa a festa são tomadas 

pelos participantes e, vez por outra, suas janelas e calçadas servem de camarote para os que 

querem apenas apreciar.  

  As condiçoes de tráfego das ruas não são determinantes na escolha do trajeto. Os bois 

em geral têm seu próprio “setor”, perímetro demarcado na geografia urbana que corresponde 

aos bairros ou localidades onde o boi é querido da população. Assim, o boi Garrote, que se 

exibe há mais de vinte anos no bairro da Cachoeira, faz, geralmente, suas brincadeiras nesta 

área. A excessão são os eventos organizados por instituições públicas ou privadas, como a 

Prefeitura Municipal ou a paróquia da cidade.  

 

 
FOTO 3 - Um grupo de pirrôs (cerca de vinte) chega ao mesmo tempo para acompanhar o boi 
Tinga. A rua é invadida pelo visual colorido das figuras, que são seguidas de perto pelas crianças 
das redondezas, absortas num misto de curiosidade e fascínio. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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Em São Caetano de Odivelas, os caminhos escolhidos pelo cortejo do “boi que dança” 

têm como critério o carteado, costume que vem desde as primeiras brincadeiras18. Jacirene 

Chagas dos Santos, dona do Boi Garrote da Cachoeira, define assim essa prática: “Porque nós 

saímos nas casas perguntando pras pessoas se eles aceitam a brincadeira do boi daqui da nossa 

comunidade, aí eles dizem que sim.” Os donos das casas, que aceitam a brincadeira, pagam 

uma pequena quantia sem valor determinado, para que o boi pare em frente à casa e faça sua 

exibição. Nas demais casas da rua, o cortejo do boi passa e segue até encontrar a próxima 

parada: “Assim que é o carteado, que a gente chama carteado pra cá. Cartear as casas”, 

conclui Jacirene. 

O ritmo do cortejo e o tempo da duração têm, portanto, o fator econômico agregado ao 

fator lúdico. O carteado, como o pedido de “abrição de porta” dos reisados e folias do divino, 

anuncia ao dono da casa a visita do cortejo. Nos primeiros tempos, havia a troca da 

apresentação por comida e bebida. Hoje, o carteado contribui para o pagamento dos músicos e 

“intera” para as despesas com as saídas do boi. 

Desde as ruas calçadas em bloquete, como a São Benedito (a principal) e suas 

transversais, até as brenhas lamacentas e estreitas com pouca iluminação, toda rua se torna 

espaço de brincadeira. A multidão é convocada a princípio com sinais sonoros (os fogos e a 

afinação dos instrumentos), depois com sinais visuais (as bandeiras agitadas e o colorido das 

indumentárias dos brincantes à caminho) e, por fim, com seu conjunto de cores, formas e sons 

que arrebata todos os sentidos e abre pastas na memória visual e auditiva dos que viram sua 

passagem, mesmo aqueles que não seguiram atrás (Foto 4). 

Nos episódios registrados nas ruas de São Caetano evidencia-se o teor de 

improvisação das cenas que envolvem os personagens do boi que dança. Uma cena em 

particular que se repete a cada ano no final do ciclo junino: é a fugida do boi. Considerada por 

Paes Loureiro (2001) como uma “fuga mágica”, a cena apesar de prevista é sempre 

inesperada, já que o boi, pressentindo sua possível perseguição19 corre por ruas a fio, sem se 

                                                 
18 A palavra carteado, aplicada por toda comunidade odivelense, deriva do verbo cartear − distribuir cartas (no 
jogo de baralho). É o nome dado à coleta feita nas casas por onde vai passar o cortejo da brincadeira, paga por 
aqueles que desejam que o boi pare e se apresente em frente a suas residências. Os donos de boi organizam o 
trajeto da saída conforme as contribuições arrecadadas no carteado do dia. 
 
19 O episódio tradicional da matança do boi e da repartição de suas partes que marca o final de um ciclo de 
apresentações do boi-bumbá tem o desfecho substituído em São Caetano de Odivelas pela “fugida do boi”, 
ocasião em que o boi foge no dia da matança para só reaparecer no ano seguinte. Sua fuga espetacular acontece 
no último dia dos festejos juninos, quando em meio à brincadeira de rua, os dois pernas escolhem um momento 
inesperado pela multidão ao seu redor e saem correndo ao mesmo tempo até sumir da vista dos presentes. Conta-
se que em tempos passados o boi refugiava-se nas matas da cidade e só reaparecia dias depois, na casa do 
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deixar apanhar pelos brincantes. “Saindo misteriosamente do espaço dramático e 

desaparecendo nas sombras das ruas de São Caetano, o Boi Tinga − levado pelos brincantes 

que o carregam − penetra nos campos do imaginário coletivo” (Ibidem, p.303). A rua mais 

uma vez oferece o seu testemunho à passagem entre o lugar físico e o espaço imaginal. 

 

 
FOTO 4 - O boi Faceiro ganha as ruas e seus brincantes aos poucos tomam conta do espaço a sua 
volta num ir e vir que transforma a rotina dos moradores do local por onde a brincadeira passa. 
Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

As ruas de São Caetano de Odivelas voltam a ser o lugar do trânsito de pedestres e 

veículos depois da passagem da folia do boi. As marcas da encenação coletiva ficam, porém, 

registradas em três imagens guardadas na memória de quem viveu a festa: nas casas onde os 

moradores se prepararam, criando seus personagens e fabricando sua indumentária para “sair 

no boi”; nas ruas e calçadas, onde a multidão brincou e dançou no cortejo e nas roupas 

penduradas nos varais dos quintais, secando depois da festa, lembranças guardadas nos 

“quintais” odivelenses, transformadas depois em narrativas. 

Ítalo Calvino (1990) fala de como as imagens são capazes de suscitar narrativas ao 

descrever o seu próprio processo criativo. Ele lembra que em suas obras as imagens surgem 

como propostas e é a partir delas que o conhecimento se organiza e se desdobra, mesmo que 

                                                                                                                                                         
escolhido para “botar o boi na rua” no ano seguinte. Atualmente, os pernas recolhem o boi e o levam de volta à 
casa de seu dono. 
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ao construir a escrita, esta assuma o comando e as imagens sigam “atrás”. Na descrição da 

festa odivelense, instaura-se um processo semelhante: a imagem é fonte instigadora da 

construção das múltiplas vozes que narram cada uma do seu ângulo de visão, seja de dentro 

da máscara, da janela de uma casa ou da esquina de uma rua. 

 

2.3 MATRIZES ESTÉTICAS DO BOI DE QUATRO PERNAS 

 

 Fitas coloridas balançam nos chapéus de palha da marujada e esvoaçam ao vento nos 

chifres do boi-bumbá. São elas as mesmas fitas que giram em torno do mastro na folia do 

divino? As flores de plástico que adornam os cabelos das dançarinas do carimbó figuram 

também na ponta do bastão da maruja capitoa de Bragança (PA) e no capacete do pirrô de 

Odivelas? Os bonecos gigantes do carnaval de Olinda (PE) desfilam no cortejo do mesmo 

imaginário de onde saíram outros bonecos como os cabeçudos com suas imensas cabeças 

desproporcionais aos corpos? Há uma rede interligando todas essas formas de expressão? 

Eu compartilho com outros pesquisadores a ideia de que há uma conexão, um 

parentesco de formas visuais, sonoras e cênicas para o qual se podem eleger muitos nomes. A 

esse tal “parentesco”, Bião (2009) chama de “matrizes estéticas”, porque reconhece nelas a 

afinidade com raízes comuns que despertam os sentidos. Como matrizes, “as mães” pariram 

um cacho de filhos, como o corpo daquela hidra de Lerna, que a cada vez que tinha uma 

cabeça decepada, dele brotavam novas cabeças. Assim é a filiação cultural. O próprio Bião 

esclarece que esse conceito “mole”, flexível e dito sempre no plural, admite um caminho para 

a compreensão dos fenômenos ao perpassar, tanto o campo cultural quanto o âmbito da 

estética, pois: “pode-se sempre buscar compreender um fenômeno contemporâneo a partir do 

esforço de identificação de sua filiação histórica e de seu parentesco atual com outros 

fenômenos” (Ibidem, 2009, p.37). Vale ressaltar, para a compreensão do conceito de matrizes 

estéticas, a sua função aglutinadora e o reconhecimento das condições de diversidade, 

principalmente, associando esse termo ao da contemporaneidade, tanto no sentido de abarcar 

características da dinâmica atual das culturas, quanto para explorar a noção da Etnocenologia, 

que pretende olhar o fenômeno no contexto da cena contemporânea, admitindo a sua 

constante transformação. 

Há confluências de ideias e formas que se movimentam com velocidade em nosso 

tempo. Essa velocidade irá atingir os fenômenos culturais em sua tradição, modificando sua 

configuração e gerando novos formatos. O processo de globalização acelera o encontro entre 

as culturas e proporciona a visualização de formas culturais aparentadas em diferentes pontos 
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do país e até do mundo. O olhar pode, então, se deter nos paralelos da criação estética das 

festas populares e perceber a aproximação entre elas a partir de seus vínculos étnicos e 

históricos, mas também estéticos. O que permanece nelas são suas “matrizes”, enquanto 

surgem novas filiações agregadas ao seu corpo, como as novas cabeças da Hidra que tornam a 

sua aparência cada vez mais complexa, de modo que em dadas folias não se reconhece mais a 

sua imagem matricial, devido ao amálgama de matrizes oriundas de tantas e até incontáveis 

procedências. 

A contaminação de influências em meios distintos de manifestação cultural não é um 

fenômeno recente de nossa época. Na formação do povo brasileiro encontra-se um sem 

número de exemplos de festas tradicionais, cuja ancestralidade perde-se na memória. 

Algumas delas se reportam, inclusive, a tempos imemoriais que o Brasil não vivenciou como 

Estado soberano. É o caso das cavalhadas, que recontam as lutas entre cristãos e mouros 

(Idade Média). Na dramaturgia encenada, há a trama que parte de dados históricos desse tema 

medieval, mas a presença de outras matrizes, como a africana e a indígena, amplia e modifica 

o sentido do espetáculo, resultando numa dramaturgia totalmente diferente daquela inicial. A 

natureza passível de transformação é inerente a qualquer fenômeno cultural. Aliás, é a sua 

presença no tempo e no espaço que assim o identifica. O diálogo entre memória e 

modernidade permite que as culturas encontrem sempre novos significados para suas 

tradições, pois é o Homem contemporâneo o autor da festa de hoje − mesmo quando ele traz 

de um passado perdido a herança de gerações criadoras, que também pensaram e criaram seus 

eventos em confluência com seu tempo.  

A rede de significados atuais se distancia muitas vezes de seus motivos primordiais 

para reencontrar em suas matrizes o seu berço acalentador. A persistência dos vestígios das 

primeiras apresentações públicas do boi de São Caetano de Odivelas, por exemplo, revela 

ainda outro nuance da cultura local repartido por outras festas tradicionais brasileiras: o 

compartilhar do saber e do fazer coletivo entre gerações distintas. O menino, o jovem, o 

adulto e o idoso estão para a festa como parte do mesmo “corpo popular” (BAKHTIN, 2002). 

Corpo que se movimenta e segue caminhos diferentes pelas ruas da cidade, recontando o seu 

“trajeto antropológico” (DURAND, 2001), ao mesmo tempo em que cria uma trajetória 

inédita. O pensamento é contemporâneo, a festa é ancestral, o olhar é sempre novo e os corpos 

são outros diferentes até mesmo para aqueles participantes que desde criança estiveram 

envolvidos nas brincadeiras. Alguns contam em seus relatos como mudaram a sua escolha 

pelo tipo de personagem que hoje brincam em decorrência de muitos fatores ligados à história 

de vida e ao “tempo de cada um”. 



52 
 

 São muitos os exemplos de festas tradicionais da cultura brasileira que agregam em 

sua aparência a singela impressão de fenômenos de natureza típica de folias de rua do interior, 

que guardam suas raízes no século passado, associadas aos festejos coloniais com motivos 

medievais. É importante ressaltar, contudo, o caráter contemporâneo dessas festas que as faz 

renovarem-se a cada novo ciclo de apresentações. Na brincadeira odivelense, a questão do 

tradicional e do moderno encontra a sua primeira ruptura quando da sua própria criação. São 

três os cortes perceptíveis na sua estrutura atual, que se afastam das matrizes de outras 

brincadeiras de boi: o afastamento do caráter religioso da festa do boi que dança, a busca da 

verossimilhança com o animal real e a ausência da dramaturgia do boi de comédia. 

  Primeiramente, identifica-se na brincadeira odivelense a ausência do dualismo 

sagrado-lúdico, que debate-se no seio das festas tradicionais e, de certo modo, impera também 

nas brincadeiras de boi. A temática do animal sagrado é rechaçada pela invenção de um boi 

criado apenas para brincar, sem a observância da promessa que está na origem dos bois de 

São João ou ainda do boi de reis, elemento dos reisados, ligado ao ciclo natalino, como a 

figura do boi de presépio.  

Ao criar a brincadeira de boi na cidade de São Caetano de Odivelas, os primeiros 

brincantes não planejaram sua reprodução fiel ao bumbá, mas trouxeram dele em primeira 

instância a liberdade de folia ao ar livre e a caminhada pelas ruas, acrescentada de muito 

barulho, que adiante se converteria em musicalidade.  

Instigados pela irreverência e pelo deboche do boi de comédia, os criadores do boi de 

quatro pernas trouxeram para a cena um boi igualmente atrevido. Entretanto, o segundo corte 

na linearidade se dá, justamente, entre o modelo e a sua reprodução, de quatro pernas, 

concebido sem as saias e sem os adereços coloridos tão característicos do boi-bumbá por 

todas as regiões brasileiras. A busca da verossimilhança afasta a figura central da brincadeira 

odivelense do boi alegórico de brinquedos como o bumba-meu-boi do Maranhão, o boi de 

mamão de Santa Catarina e o próprio boi-bumbá do Pará.  

O boi de quatro pernas adota para si a aparência do animal real, rompendo com o 

visual simbólico de seus predecessores. O feitio híbrido permanece nele como a 

reconfiguração dos antigos entes do imaginário universal, pensados por diferentes civilizações 

nos cinco continentes. Assim, com o seu corpo de animal e suas pernas humanas; o seu 

gestual bovino e sua dança expressivamente humanizada, o boi odivelense reporta-se a 

matrizes ancestrais de figuras antropozoomorfas, tais como: as sereias, os faunos, as harpias e 

as esfinges, ao mesmo tempo em que reafirma a sua contemporaneidade, enquanto forma 

esteticamente pensada no plural e no singular.  
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O cortejo que conduz o animal pândego pelas ruas é o vínculo que ata as várias 

brincadeiras de boi da região Norte. Salles (1994) explica a transição entre o cortejo livre dos 

primeiros bumbás e a criação de comédias, lembrando que os episódios contingentes no 

primeiro eram contados de modo aleatório e com muita improvisação nas ruas por onde o 

séquito desfilava, mas ao ser preso nos currais20 “a comédia pouco a pouco assume 

importância na exibição do boi e são exigidos, tal como os pássaros21 e as pastorinhas, 

libretistas e músicos para trabalharem a história que se quer contar” (SALLES, 1994, p. 349). 

Desde os primórdios do Boi de Odivelas, a existência simultânea do boi de comédias e do boi 

de máscaras gerou certa mistura de gêneros, mas a versão odivelense suplantou o enredo da 

comédia e acrescentou personagens mascarados tirados do imaginário de outras festas, dentre 

as quais é marcante a presença do carnaval das mascaradas, com seus ritmos e o seu colorido 

irreverente.   

A ausência da trama da comédia, inclusive da saga de Pai Francisco e Catirina,22 

representa o terceiro grande corte no distanciamento da brincadeira odivelense com os bois-

bumbás. Quando afirmo que a comédia desapareceu na brincadeira de Odivelas é no sentido 

de que essa estrutura cedeu lugar à improvisação. Os personagens que compunham a peça 

saíram de cena. A única exceção foi o vaqueiro, cuja figuração atual ainda remete ao boi-

bumbá. Outros personagens apareceram e trouxeram as seguintes diferenças: a mascarada 

passou a ser a característica dominante do cortejo; as paradas passaram a privilegiar a música 

e a dança ao invés do enredo e, por certa convenção e pelas contingências do novo modelo, a 

própria palavra foi suprimida. 

A música também se organizou de outro jeito. O ritmo diferente da tradição do boi-

bumbá recebeu influência da música erudita da zona do Salgado, cultivada nas escolas de 

música de São Caetano e Vigia. O instrumental passou a privilegiar a orquestra de sopro, 

composta por um sax-tenor, um sax-alto, um trombone e um trompete, além da percussão 

formada por quatro tambores, chocalhos, dois cheque-cheque, as maracas e a cuíca. O ritmo 

                                                 
20Os currais eram espaços fechados destinados a exibição dos bois. No começo do século XX, o curral passou a 
ser o único local permitido pela polícia paraense para exibição dos bois-bumbás em função das constantes 
badernas que ocorriam nas ruas durante as apresentações públicas. Isso teria gerado o confinamento da 
brincadeira aos espaços que mais tarde dariam origem aos arraiais e terreiros juninos. 
 
21 O pássaro junino configura-se como um teatro popular, pois a sua organização, que inicia com os cordões, 
espécie de cortejo festivo, culmina com a formação de uma dramaturgia, organizada aos moldes do teatro de 
revista, ou, segundo define Paes Loureiro (2001), com aparência de “opereta”. 
 
22 Pai Francisco e Catirina são os nomes regionais dos personagens centrais do boi-bumbá. Em outras regiões os 
nomes mudam. Em alguns Estados do Nordeste, por exemplo, os personagens são conhecidos como Matheus e 
Catirina. 
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dominante é o som frenético das marchinhas carnavalescas, alternadas com a cadência mais 

tranquila do samba de boi. 

Cada música é tocada em seu tempo: a chegada e a partida, momentos de se pôr a 

caminho, são embaladas pela marcha, que é tocada nas saídas para sinalizar que chegou a hora 

de seguir em frente. Então, espectadores e brincantes acompanham os músicos que seguem 

tocando pelas ruas até a próxima parada. Nas primeiras brincadeiras, havia letras para essas 

músicas que eram cantadas, mas em função do crescimento do número de brincantes e por ser 

a brincadeira feita ao ar livre, sem a estrutura de palco e caixas de som, a música tornou-se 

apenas instrumental. 

O ritmo que é tocado nas paradas em frente às casas carteadas é o “samba de boi”. 

Menos acelerado que a marchinha, ele embala a dança dos personagens e do próprio boi, que 

acompanha a música tocada pela orquestra com passos próprios criados para cada cadência. 

As escolas de música da cidade alimentam a orquestra dos bois, formadas por músicos de 

varias gerações. Alguns compositores locais como o maestro Silvano Garça e o saxofonista 

Maximiano Monteiro da Silva, o “Maxico”, foram pioneiros nas composições de marchinhas 

e sambas de boi. Atualmente existe uma nova geração de compositores que continua criando 

músicas novas para cada boi a cada ano. Esses músicos são os mesmos que integram as 

bandas Rodrigues dos Santos e Milícia Odivelense. 

O gênero musical das marchinhas, o cortejo de mascarados e o modelo simulacro do 

touro com suas quatro patas são marcas que inauguram uma nova categoria: o boi de 

máscaras. Ele reúne a cena carnavalesca ao tema do boi que dança, apresenta um cortejo 

festivo, criado a partir de suas matrizes estéticas e adaptado à cena contemporânea a cada ano. 

A organização do cortejo festivo, que discutirei na próxima seção, estendeu-se como 

um braço de rio de matriz ibérica na zona do Salgado Paraense. Essa organização assim 

constituída já era visível em práticas mais antigas da região, inclusive as de origem religiosa. 

Mas, os vínculos entre o cortejo e a formação do arcabouço de personagens da festa são 

reforçados em São Caetano quando da introdução das mascaradas de rua, que chegaram ao 

Brasil no final do século XIX. A elas acrescentou-se a entrada de bonecos gigantes nos 

desfiles de rua por todo país. 

 Os cortejos cênicos nos quais figuravam bonecos gigantes surgiram como uma prática 

nos desfiles de rua por via da matriz européia. Maria Isaura Queiroz faz referência a práticas 

antigas desses desfiles que se ligavam a Quaresma e a forma como era celebrada em Portugal: 

“um boneco chamado Entrudo, ou João, às vezes acompanhado por um segundo personagem 
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– Dona Quaresma −, passeava pelas ruas, seguido por um cortejo que entoava cantigas 

burlescas; o desfile terminava com seu „enterro‟, após a leitura do testamento” (1999, p. 30).  

Deveras, o gosto popular pelos bonecos é uma constante nas festas de rua por todo 

Brasil, o que tornam estreitas as relações entre os bonecos e a derrisão coletiva. A figura do 

boneco nas brincadeiras de rua aparece também ligada à sátira social. Nesse caso, o boneco 

pode ser um objeto manipulado pelos brincantes como nas malhações de Judas ou na serração 

da velha. Nas duas brincadeiras, o boneco é a representação de personalidades em evidência 

no momento. A busca por estas caracterizações23 associa-se aos motivos do “riso coletivo 

organizado” (MINOIS, 2003), como alternativa irreverente para a crítica social, reinventando 

e até satirizando os costumes locais.  

Nas malhações de Judas, o boneco representativo de Judas é substituído a cada ano por 

outro, sendo sempre qualificado como a personalidade ou o personagem recorrente no 

momento24, já na serração da velha a brincadeira dirige-se a uma pessoa da própria 

comunidade como meio de crítica a sua postura. Os bonecos são cheios com palha e não 

possuem movimento, diferindo dos bonecos gigantes de desfiles que são manipulados por um 

brincante e movem-se, andam e até acenam. 

O terceiro tipo de boneco que integra a lúdica brasileira das brincadeiras de rua é o 

modelo do cabeçudo de Odivelas. É um “boneco de vestir”, pois sua forma cobre o corpo todo 

do brincante, de modo a ocultá-lo dentro do boneco. Os movimentos de ambos são partilhados 

e sua dimensão, quando visto por fora, não representa uma grande estatura, mas sim, o 

tamanho aproximado ao do corpo do seu manipulador. 

A máscara do cabeçudo aparece na brincadeira de boi ao lado das figuras dos 

mascarados que mais tarde foram nomeados como “pirrôs” e “buchudos”. Os dois 

personagens trazem em suas formas e em seu comportamento corporal a presença da matriz 

do carnaval de rua. Nenhum deles verbaliza durante a brincadeira. A irreverência e o 

improviso estão no gestual dos seus corpos como meio de comunicação e expressão.  

                                                 
23 Em minha dissertação de mestrado utilizo o termo “caricatura dramática” para falar de mascarados e bonecos 
que aparecem com regularidade nas festas públicas pelo Brasil a fora, como um meio irreverente de convocar o 
riso, unindo a forma plástica ao gestual cênico. Retomo a discussão a respeito do conceito na segunda seção da 
tese. 
 
24 A malhação de Judas é uma brincadeira que acontece no sábado de Aleluia, que antecede o domingo de Páscoa 
do calendário católico. No Pará, a brincadeira acontece nas ruas e se caracteriza pelo escárnio público de Judas, 
representado por um boneco que é pendurado num poste e depois estilhaçado pelos brincantes. O Judas da 
Cremação e do Jurunas, bairros de Belém, tornaram-se tradicionais, porém a cada ano evidenciam fatos da 
atualidade na escolha do Judas a ser malhado, que é sempre uma personalidade contemporânea que se destacou 
nos noticiários recentes. 
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Outros personagens como o vaqueiro e o próprio boi são componentes trazidos da 

matriz do boi de comédia para a cena odivelense. José Ferreira Dias conta que o boi de quatro 

pernas substituiu aquele de comédia (o boi-bumbá), introduzindo nele a personalidade 

agressiva que é a sua marca até hoje. Assim conta José:  

 

O boi sempre era assim, o boi era brabo, agora o boi já é devagar, já num 
bate ninguém, não bate mesmo... [pausa breve] Agora, naquele tempo o boi 
era brabo, criança não se metia, não em cima do boi. Agora já dá pra ir, põe 
em cima as crianças pra tirar foto, mas naquele tempo até os grandes já 
tinham medo. O boi era perigoso, o boi era brabo, era dois então debaixo, aí 
debaixo, [antes] a brincadeira debaixo era só um.  

 

Na narrativa do músico e brincante, ele reporta-se a um tempo indefinido, o tempo e 

sua duração configuram-se no tempo em que “o boi era perigoso”, capaz de derrubar cerca. 

Esse mesmo boi já não era igual ao antigo, debaixo do qual “brincava um só”. Ele aparecia 

em suas primeiras saídas como outro boi, não mais aquele da comédia. Entretanto, a passagem 

entre os dois não possui uma data ou um limite demarcatório de quando o boi de comédia saiu 

da cena odivelense ou de quando o boi de quatro pernas chegou para ficar. 

Na fronteira entre o tempo passado e a sua tradição, e o tempo presente em sua 

contemporaneidade, o Boi de Odivelas insere-se no limiar entre o tradicional e o moderno ao 

convocar suas matrizes e incorporar elementos contemporâneos. Mestre “Dos Reis”25 explica 

que foi na mesma feitura dos modelos originais de cordões de bicho que começou sua história 

de criador de bois, sendo ele até nossos dias o autor da maioria dos bichos criados para a 

brincadeira: 

 

Fazer é o seguinte: eu ia no mato, tirava as varinhas ou tala, seja lá o que 
fosse e aí eu ia começando a fazer a estrutura do bicho. Olhava, via se tava 
certo ou se não. Como naquele tempo tinha as coreografias de cordões de 
pássaro, cordão de boi, eu fazia tudo aquilo. Então chegou aqui aos ouvidos 
[das pessoas da cidade], eles viram que tava bem e eles começaram, desde aí 
eles começaram a encomendar e eu gostava de fazer já. Eu fazia e até hoje 
[faço]. 
 

Rememorando o acervo de seus trabalhos artísticos, mestre “Dos Reis” relata centenas 

de criações, nas quais sua técnica foi se aperfeiçoando cada vez mais. Ele conta que muitas 

vezes os próprios interessados em por a brincadeira na rua chegavam com revistas ilustradas 

com fotos dos animais e pediam que ele criasse um protótipo de tamanho natural para sair às 

                                                 
25 Antônio dos Reis Gomes Viegas, o mestre “Dos Reis”, é músico e artista plástico autodidata e constrói os bois 
e outros animais baseado em fotografias de revistas e ilustrações de livros. 
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ruas. Sua inspiração também vinha de uma antiga enciclopédia ilustrada com figuras de 

animais do mundo inteiro. Ele descreve sua obra com detalhes: “O primeiro foi o Estrela 

Dalva, era um boi de comédia. Lá mesmo no interior que eles sempre gostavam de fazer os 

bois, os pássaros com essa questão de comédia, né. Aí eu confeccionava tudo e dava certo e 

qualquer coisa, outra coisa, muitas coisas...”.  

 A substituição eventual do boi como personagem principal do cortejo por outro animal 

− geralmente, mamífero de igual porte que também é chamado de boi − é outra 

particularidade comum em São Caetano de Odivelas. Com certa frequência, aparecem na cena 

odivelense alguns animais alheios à fauna local: desde a zebra, o alce, até o dinossauro. 

Seguindo a mesma disposição do cortejo do boi, os animais também são vestidos por dois 

“pernas” e saem às ruas seguidos pela multidão, acompanhados pela orquestra, por pirrôs, 

cabeçudos e outros mascarados. Salles (1994) assegura que há uma associação evolutiva nos 

folguedos paraenses entre os cordões de bichos, os cordões de pássaros e o boi-bumbá. A 

interpretação de Salles baseia-se nos elementos formais das três brincadeiras: “Ao evoluir, 

nesse sentido, a estrutura original fragmentou-se e assim aparecem numerosos bichos, 

pássaros, peixes, substituindo o boi” (Ibidem, p.343). 

Na fauna criada na brincadeira odivelense, a maioria dos animais é quadrúpede e 

mamífero. A sucessão dos bichos pode ter seguido a mesma transformação dos cordões de 

bicho, mas a ideia iniciou-se com os primeiros criadores da festa. Um deles, alcunhado de 

“Paranga”, é citado como o autor do primeiro animal diferente do boi, “o leão”. O cinema, 

com os filmes de Tarzan e safáris africanos, projetou em grande escala formas visuais 

distantes e aproximou espaços geográficos, convidando o olhar contemporâneo ao ecletismo. 

É importante reconhecer, ainda, que não há conotação ecológica nas criações de Odivelas, o 

teor de protesto presente em outros eventos públicos com figuras de animais como, por 

exemplo, enredos de escolas de samba, não se constitui em discurso nas ruas de Odivelas. A 

plasticidade da forma do animal, o seu colorido e o seu desenho são as principais motivações 

para sua criação. Brincar com esta forma é a lógica de sua existência. Mestre “Dos Reis” é 

quem narra mais uma vez:  

 

Eu faço bicho de toda espécie que já teve. Pode dizer: faça um gafanhoto, aí 
eu faço também. Pois bem, então, eu vim fazendo os bois, eu não sei nem 
dar conta que eu já fiz tanto boi na minha vida! Eu fui fazendo outras 
qualidades de bicho, aí deu tudo certo, pássaro também, até o nosso querido 
pavão, leão, zebra, uma infinidade de coisas.  
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Todos esses animais são criações que se apresentam durante o mês de junho. Quanto 

mais curioso for o animal, maior o seu sucesso. O Caribu, por exemplo, animal alheio à fauna 

amazônica (Foto 5), desfila há alguns anos consecutivos na comunidade de Pereru do Alto 

(próxima à sede do município), onde a sua figura já é celebridade. Contrariando conceitos de 

preservação das origens, que com frequência vêm imbricados nos estudos das festas 

populares, a folia odivelense revela-se sempre em busca do novidadeiro, do móvel, 

característica de uma sociedade pós-moderna, inconformada com o estático.  

 

 
FOTO 5 - O Caribu, tradicional na comunidade de Pereru do Alto, esseàさHoiざàsaià<sàヴuasàdesde a 
década de 1990. Sua tradição tornou-se herança de família, começando com Jonas Monteiro e 
Silva. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

O inusitado dos animais que surgem nas festas de São Caetano de Odivelas está 

associado à mimese de imagens recolhidas em fontes de mídia impressa. Dona Ivanete, dona 

do Caribu, explica como o seu sogro Jonas Silva, o “mestre Jonas”, buscou inspiração para 

criar seus diversos animais:  

 

O que eu sei é ele gostava muito de ler revista e um belo dia ele viu uma 
revista que tinha tudo que era tipo de boi, que vem nessas revistas e ele se 
agradou. Pegou, mandou fazer, que foi até o seu Dos Reis que fez, é ele que 
era o feitor de boi dele. Ele mandou fazer e daí ele começou, pel‟aquela 
revista ele foi tirando toda marca de boi e nisso tá aí. O resultado é esse aqui 
que hoje num morre porque continua “como diz o coisa” na nossa família e 
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vai ficar até o final. Quando eu morrer, se elas [as filhas] não quiserem ficar 
elas acabam, né. E se elas morrerem já vão ficar os filhos, porque esses meus 
netos aí são doido por brincadeira: é de quadrilha a boi, é com eles mesmo. 
A gente tá, na medida do possível a gente vai levando. 
 

Outro aspecto ligado ao costume de buscar tantos modelos diferenciados é a sua 

efemeridade. A maioria dos bichos apresenta-se por alguns anos e depois sai de cena sem 

deixar rastros. Diversos fatores contribuem para o sumiço voluntário dos animais: desde a 

perda do interesse por parte de seus “donos” até a sua substituição por outro animal, mais 

espetacular que o anterior. Há ainda o fator econômico que hoje motiva ou desmotiva os 

donos para “botar o boi na rua”, uma vez que exige despesas, com as quais nem sempre 

podem arcar e apenas o gosto pela brincadeira e o afeto pelo animal-personagem compensa a 

falta do lucro. Como comenta Getúlio Santa Rosa (o “Santos”):  

 

Esse meu touro aqui que eu tenho, ele tem sete anos. Ele foi criado através 
do rinoceronte. O rinoceronte foi uma brincadeira que meu irmão colocou, 
só que a despesa tava sendo muito cara e ele tirava do bolso dele, que não 
tinha quem ajudasse, como aconteceu esse ano com meu boi, que ninguém 
me ajudou. Aí, então, ele disse que não ia colocar mais o rinoceronte que não 
tinha condição financeira. Aí, então, eu falei pra ele: vamos botar um boi nós 
dois, mano, já que tu vai encerrar esse aí, então vamos colocar um. 
 

A fauna africana parece ser a preferida dos odiveleses, mas até mesmo animais pré-

históricos, como o “Dinossauro” ou o misterioso “Facocero”, já figuraram nas suas ruas. Não 

há regras para estas criações, entretanto, o seu principal atrativo é a verossimilhança com o 

animal representado. O dinamismo de formas híbridas é familiar à festa do boi que dança. A 

afetividade da comunidade encarrega-se de trazer o personagem de volta à cena ou extingui-lo 

no ano seguinte. A maioria dos tipos que figuram na rua é transitória e desaparece, dando 

lugar a novas invenções. O mesmo ocorre com outros personagens do boi, eles vão se 

transformando e ganhando novas caras, assim como a brincadeira vai modificando seu 

formato a cada ano.  

Os personagens de quatro pernas, criados em tamanho natural, valorizam o seu modelo 

plástico realista, sem intenção de ressaltar algum sentido expressionista em sua imagem. Com 

sua encenação dramática e coreográfica, o seu movimento na cena de rua lhes confere certa 

“surrealidade”, descrita por Paes Loureiro (2001), ao referir-se ao boi Tinga. Este autor 

batizou a cena do boi de “clip do imaginário”, comparando a sua visualidade com os recursos 

deste gênero de vídeo, que reúne música e imagem, congelando no tempo uma narrativa que 

poderia ficar apenas na memória auditiva. 
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O caráter de fugacidade e o ir e vir dos animais traduz um atributo próprio da 

sociedade de consumo, pois tornam essas figuras descartáveis e nem sempre permite que se 

crie com elas uma vinculação afetiva, como aconteceu com o boi Tinga e o boi Faceiro, cujas 

figuras emblemáticas já fazem parte da vida da cidade entre suas personalidades mais ilustres.  

Há algumas décadas, a brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas, com mais de 

setenta anos de existência, saiu do anonimato enquanto festa local para ganhar espaço na 

mídia impressa e televisiva. A publicação de artigos em revistas26, reportagens em telejornais, 

programas informativos de televisão e o Projeto PREAMAR27, Fundação Cultura do Pará 

Tancredo Neves, revelaram-na ao conhecimento da sociedade paraense. Esta divulgação 

batizou a brincadeira de “boi de máscaras” ou “boi Tinga”, numa metonímia que confundiu a 

variedade de bois com aquele que era o mais afamado de todos: o boi Tinga. Os textos que 

descrevem a brincadeira de Odivelas evidenciam diferentes significados de como uma 

manifestação festiva de caráter popular é vista hoje por setores distintos que se propõem a 

voltar um olhar externo para a criação local de uma cultura. 

Muitas são as menções ao Boi de São Caetano de Odivelas que aparecem em páginas 

da Internet. Entre elas, há fotografias e vídeos de visitantes amadores e profissionais que de 

alguma forma se encantam com a visualidade dos personagens do evento, quando visitam o 

município. Tal visualidade aos poucos está criando uma espécie de alusão sígnica de cultura 

amazônica, ao vincular-se, principalmente, a sites de turismo que descrevem a “beleza” do 

imaginário paraense e suas festas tradicionais. A divulgação de tais imagens, ao mesmo tempo 

em que contribui para articular uma referência visual para quem não conhece a brincadeira de 

perto, estimula a curiosidade acerca da festa, gerando uma demanda crescente de turistas que 

vão a Odivelas para ver o boi de perto. 

Por outro lado, a cidade se auto-alimenta da divulgação de sua festa. O professor 

Osvaldo Trigueiro (2005), em Comunicado apresentado no Seminário Nacional de Políticas 

Públicas para as Culturas Populares, realizado em Brasília, enfatiza que na sociedade 

contemporânea a espetacularização das culturas, transforma a festa num sentido de mão 

dupla, pois gera empresas que promovem entretenimento e turismo sem fronteiras e, ao 

mesmo tempo, alteram as manifestações em sua espontaneidade, ao convertê-las em produto 

                                                 
26 Conferir a reportagem de Mirtes Morbach (1999). 
 
27 O Projeto “Preamar: O Pará e a expressão amazônica” foi idealizado pelo então secretário estadual de cultura 
João de Jesus Paes Loureiro e realizado pela Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves (CENTUR) entre os 
anos de 1986 e o começo da década de 1990. O seu objetivo era divulgar e incentivar os grupos folclóricos de 
Belém e dos municípios vizinhos.  
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de consumo. Ainda assim, reforça Trigueiro, os produtores culturais populares locais 

continuam enraizados no seu chão, no seu lugar, porém o mundo exterior e toda a sua 

visibilidade invadem por vias de acesso multimidiáticos todos os setores de sua organização 

de modo irremediável.  

As interfaces do processo de comunicação entre as culturas e as mídias não são 

novidade dos tempos de globalização. Cada objeto cultural só tem validade em seu tempo. 

Pouco importa a sua idade, a cultura é dinâmica e é reinventada a cada instante por quem nela 

vive. Não há limite para as influências que chegam, muito embora algumas possam ser 

nocivas e até predatórias, mas a sua penetrabilidade no meio social é característica de 

qualquer sociedade humana. No estágio atual da comunicação multimídia, é certo que a 

transformação dos produtos culturais também estará cada vez mais condicionada à 

democratização dos acessos aos meios de comunicação de massa. É preciso que cada 

sociedade possa usufruir de meios de olhar para sua própria tradição e perceber como outros 

divulgam e captam suas manifestações, para que seja prerrogativa de cada cultura decidir 

como e onde irá alterar sua produção criativa.  

A história do Boi de Odivelas e seus personagens é datada por eventos relacionados à 

vida da cidade. Sua criação começa durante os festejos juninos, época do calendário ao qual 

ela permanece agregada. O vínculo das festas com o período do calendário vem desde suas 

origens, mas, no caso do boi, ela já veio como paródia daquele outro festejo junino, que é o 

boi-bumbá. É bom lembrar que, em São Caetano, não há tradição de pecuária. É a pescaria a 

principal atividade dos fundadores do boi, daí justifica-se o aparecimento de outros 

personagens que não estão associados à vida na fazenda. 

As transformações que ocorrem, hoje, no Boi de Odivelas, revelam uma característica 

que lhe foi sempre peculiar: o seu caráter eclético de aceitar com irreverência todo motivo que 

seja lúdico. Desde o início, o boi vem rompendo sua filiação com os bumbás e reinventando a 

cena do boi que dança. Hoje, ele “arrebenta cercas” com mais força nesses tempos de 

midiatização ou, conforme denomina o professor Trigueiro, de “produtos culturais 

folkmidiáticos28”. Mas, a dinâmica da cultura é esta, os vestígios das mudanças se revelam 

quando se verbalizam as memórias das festas do passado. Deolinda Rodrigues Aquino 

(“Donata”), brincante do Boi de Odivelas que todo ano cria para si um novo buchudo, conta, 

admirada, algumas mudanças entre as muitas que vivenciou:  

                                                 
28O professor Osvaldo Trigueiro (2005) batizou de “Produtos Folkmidiáticos” as produções resultantes de 
aproximações das culturas populares e midiáticas no mundo globalizado, de modo a torná-las dois lados da 
mesma moeda. Devo esclarecer que apesar de reconhecer que a brincadeira de boi odivelense sofre tal influência 
não a considero em momento algum como um desses produtos. 
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Tem coisa que eles acabaram: o feitio do capacete, eles faziam barquinho, 
não chegou a ver não? [pergunta para mim] Os capacetes deles eram tudo, 
tudo igual os barcos: tinha as bandeirinhas, ainda tinha aquelas luzinhas, era 
a coisa mais incrível, era! Tinha muito barquinho, usavam muito barquinho, 
no “tempo coisa”, né, das flores. Tinha aqueles barquinhos, montavam um 
jeito aqui, mas aquilo bem feito mesmo. De tala mesmo, eles faziam de 
papelão, faziam o fundo, botavam os fios, as bandeirinhas, tudo, tudo, tudo. 
Que uns ainda encapavam com aquele mesmo material de papel celofane que 
tem uns capacetes que ainda aparecem por aí. Era tudinho, eles faziam 
encapavam o barco todinho da cor assim, todas as cores, tudo com aquele 
papel crespo, a coisa mais bonita, as bandeirinhas nas cordas, tudo bem 
feito! Era assim. No Tinga era como eles usavam, principalmente os 
pescadores, quando eles chegavam, assim, pro mês de junho, né, que o Tinga 
ia sair.  
 

As narrativas recuperam imagens que a própria fotografia não poderia descrever. Na 

fala de cada pessoa que conta fatos baseados em suas memórias, o imaginário tece o seu 

grande tapete ou a sua rede de significados. Nos fatos narrados por Donata, a cena odivelense 

reencontra suas matrizes com o sagrado, revelada nos objetos de devoção usados nas romarias 

fluviais: os barcos dos pescadores, que, hoje, embora participando da festa, já não é o seu 

principal referencial. O cortejo que segue rio acima na procissão de São Pedro segue levando 

os barquinhos pelas águas do Mojuim, enquanto o cortejo do boi que dança segue a sua 

caminhada pelas ruas da cidade. No fim de cada festa, ambos se encontram no imaginário das 

narrativas deste povo que, ao mesmo tempo, brinca, dança e reza. 

Há muito tempo, consolidou-se a união entre o formato de cortejo e o espaço das ruas, 

alimentada pelo imaginário das festas populares. No Brasil, as festas de rua desembarcam 

com os primeiros colonizadores que chegaram trazendo personagens de longínquas culturas 

para co-habitarem com os mitos indígenas e, mais adiante, com os ritos africanos. É sobre os 

cortejos populares, a rua e a festa que prossigo a seguir na próxima seção. 
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3.  O CORTEJO, A RUA E A FESTA 

 

Todo imaginário é um desafio, uma narrativa inacabada, um 
processo, uma teia, um hipertexto, uma construção coletiva, anônima e sem 
intenção. O imaginário é um rio cujas águas passam muitas vezes no mesmo 
lugar, sempre iguais e sempre diferentes. 

 

Juremir Machado da Silva 

 

A festa, como fenômeno coletivo experimentado e compartilhado por todas as 

culturas, tem no cortejo popular sua mais contínua forma de representação. A adesão 

voluntária, a liberdade oferecida pelo espaço público ao ar livre e a reunião de elementos 

cênicos do imaginário local são partes da configuração que cristaliza a união entre o cortejo e 

a festa pública. Entretanto, Hobsbawm (1997) esclarece que ao se tratar das “festas 

tradicionais” de um país, nem sempre a iniciativa de institucionalização aconteceu pela 

espontaneidade da participação popular e do anonimato de seus criadores. A própria 

autoridade constituída apropriou-se em muitas ocasiões de rituais coletivos como meio de 

criar tradições “oficiais”, que assim como o cortejo popular servem-se do espaço público e 

com seus ritos cerimoniais, representam uma “dramaturgia caminhante” (SANTA BRÍGIDA, 

2006) direcionada ao deleite dos públicos aos quais se destinam.  

Hobsbawm nomeia tais ritos de “tradições inventadas”, considerando que o seu trajeto 

exprime a tentativa de estabelecer vínculos com o passado histórico da cultura para a qual foi 

criada. O interesse pela invenção de tradições advém da necessidade de ritualização das 

práticas espetaculares, aquelas em que se dramatizam fatos ou suas versões oficiais, a fim de 

referendar feitos heróicos ou enfatizar “certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao passado” 

(HOBSBAWM, 2008, p.9). As raízes da festa, em grande parte das formas espetaculares 

brasileiras, encontram-se em rituais ibéricos, africanos e ameríndios. Sua consolidação como 

costume popular descende, algumas vezes, de certa “tradição inventada” trazida da metrópole 

lusa ainda no período colonial e adaptada à emergente cultura brasileira. 

A introdução de grande parte das festas no começo da história do Brasil resultou mais 

de acordos entre a autoridade religiosa, a autoridade política e a população local, com sua 

diversidade de etnias, do que propriamente pelo “gosto festeiro” do brasileiro. Pelo lado da 

nova religiosidade, incentivada pela Igreja, instituiu-se o rito cerimonial das procissões, 

associadas às datas do calendário hagiográfico e referendadas como momentos de 
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consolidação do catolicismo em terras lusitanas. Por parte da autoridade política e do Governo 

veio o aval para a realização das cerimônias religiosas, envolvendo indistintamente as 

populações. Com o advento do Império e mais tarde da República, veio a oficialização de 

comemorações cívicas que homenageavam os chamados “heróis nacionais”. Algumas dessas 

cerimônias permanecem atualmente como parte do calendário cívico do país. 

A participação popular no nascimento da festa pública é o principal fator que concorre 

para o seu crescimento e consolidação, enquanto expressão cultural que suscita imaginários e 

transforma significados, até mesmo quando esses são de caráter oficial. Durante o período 

colonial nasceram algumas das mais tradicionais festas brasileiras, que em suas criações 

reuniram antigos rituais de negros e índios aos novos propósitos anunciados pela cultura lusa. 

Essas festas caracterizam-se, principalmente, pela articulação de formas de expressão 

distintas, como a dança, a música e a encenação, formando um conjunto único. 

Ferreira (2004) abarca no termo “festas barrocas” a complexidade de tantas matrizes 

formadoras das festas tradicionais brasileiras, enfatizando o dualismo (bem barroco) entre sua 

origem popular e sua origem burguesa. O estilo barroco, assim como as festas públicas, 

chegou à arte brasileira no século XVIII, com os missionários. Suas características são 

notórias na arquitetura que data desse período29, mas além do momento histórico, as festas 

trazem como referência ao barroco a utilização de formas antagônicas na sua estrutura, basta 

olhar como as procissões religiosas adaptaram-se aos eventos paralelos e até incorporaram 

como seus alguns elementos externos. Segundo Santa Brígida: “A matriz barroca que 

desenhou a identidade brasileira misturando festa, devoção, procissão, folias e etnias, começa 

a configurar um rico painel de práticas espetaculares na nova terra” (SANTA BRÍGIDA, 

2006, p. 55). 

O motivo da festa ou seu objeto festejado torna viva sua existência e é o principal fator 

desencadeador de sua repetição cíclica. O tema das procissões aos santos de devoção é tanto 

mais forte, quanto mais devotos o santo tiver. Entre os santos festejados pelo Brasil, são 

numerosas as devoções a São Benedito (marujadas e cheganças), Nossa Senhora do Rosário 

(congadas), o trio Santo Antônio, São Pedro e São João (festas juninas ou joaninas), além do 

Divino Espírito Santo (folias do Divino).  
                                                 
29A arte barroca originou-se na Itália (por volta do século XVI) e espalhou-se por outros países da Europa. 
Chegou ao continente americano trazida pelos missionários portugueses e espanhóis. O estilo barroco floresceu 
na música, no teatro, na arquitetura, na literatura e nas artes plásticas. Entre outras características, as obras 
barrocas rompem o equilíbrio entre o sentimento e a razão ou entre a arte e a ciência, essencial para o ideal 
renascentista. No Brasil, essa arte que está nas igrejas do século XVIII, é também referência para a 
complexidade dos elementos estéticos da festa pública, metáforas da profusão de linhas sinuosas e do horror ao 
vazio das obras arquitetônicas desse estilo.  
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Das festas de santos originaram-se os arraiais, espécie de feira de variedades paralelas 

aos festejos religiosos. Os mastros, as fogueiras, os carros dos milagres e a queima de fogos 

são alguns componentes consagrados pelo gosto popular e incorporados como parte do 

cerimonial das festividades brasileiras, tanto naquelas ligadas às procissões quanto naquelas 

que se desprenderam de seu motivo religioso inicial. A teatralidade que essas práticas 

acrescentam às festas é oriunda das matrizes barrocas que alimentam o imaginário popular e 

mantêm acesa a chama das devoções.  

A matriz barroca está configurada plasticamente na brincadeira de boi e sua festa, na 

indumentária dos personagens e na profusão de cores e formas de seu conjunto visual. 

Cenicamente, está na própria dramaticidade do seu personagem central: ele dança, interpreta e 

estabelece o ritmo a ser seguido pelos demais, porém, realiza em si a contradição barroca com 

sua forma homem-animal, sua ação morte-ressurreição, sua condição brincadeira-espetáculo. 

Do carnaval de rua, “festa barroca” por excelência, desprende-se certas similaridades com a 

estrutura dramática da brincadeira de boi, como a presença da máscara ligada à caracterização 

de personagens, a música e a dança como determinantes da brincadeira, o uso hiperbólico de 

formas, cores e brilhos intensos. 

Contudo, a mascarada carnavalesca brasileira percorreu um trajeto inverso ao da 

brincadeira de boi, pois sua chegada às ruas deu-se em meio às propostas de intervenção 

oficial nos costumes populares. O Brasil, dito hoje como “o país do carnaval”, não partilhou 

de modelo unívoco de festa carnavalesca, nem mesmo quando de sua introdução. O gosto 

popular pelo entrudo, trazido de Portugal, foi o grande vetor de imposição da mascarada às 

massas no século XIX. Na mascarada, consagrada depois de certa resistência popular como 

novo modelo de carnaval de rua, nota-se a influência planejada do poder público, que 

organizou − de certa forma − o espaço e a configuração do festejo carnavalesco através da 

obrigatoriedade da fantasia e da determinação de um trajeto pré-estabelecido para o desfile de 

rua, na tentativa de substituir o entrudo e suas versões arruaceiras no gosto popular. 

Da França, país que ditava a moda da “civilização” de então, viriam importados os 

primeiros modelos de máscaras a se tornarem populares no carnaval, primeiro nos bailes de 

salão, depois nas mascaradas de rua. A influência da cultura francesa estendia-se para além 

dos trajes e indumentárias e contagiava até mesmo as atividades lúdicas. Queiroz (1999, p. 

35) acrescenta que por essa época havia o conflito de opiniões sobre o exagero de tal 

influencia, os jornais acusavam as autoridades de abandono das tradições populares em favor 

da supervalorização da moda parisiense: “Deplorava-se a mania portuguesa de copiar o que se 
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fazia em Nice e, principalmente, em Paris durante os festejos carnavalescos”. Paris era 

considerada “centro de irradiação do refinamento e da civilização” (Ibidem, p.42).  

Assim, com o cortejo das mascaradas, desembarcam no Brasil personagens, como 

“Arlequim”, “Pierrô” e “Colombina”, integrantes do triângulo amoroso que logo cairia no 

gosto popular. Nesse período, correspondente ao final do século XIX e início do século XX, a 

matriz da mascarada carnavalesca agregou-se a outros tantos cortejos populares pelo Brasil a 

fora. Se no início foram as elites que trouxeram a ideia do desfile oficial de mascaradas, 

houve um momento em que o povo criou para ele suas próprias versões, tomando também as 

ruas e reinventando aquele modelo de festa, até o novo momento de intervenção em que o 

carnaval é novamente controlado pelo poder público com a organização de desfiles oficiais.  

O sociólogo Roberto da Matta (1981), ao analisar a sociedade brasileira, faz uma 

comparação entre o carnaval de rua e as paradas militares, ritos ligados a comemorações do 

calendário cívico brasileiro, instituídos desde tempos marcados na história oficial do país, 

“tradições inventadas”. Da Matta aponta o tempo como fator divergente entre os dois ritos, 

afirmando ser a festa carnavalesca pertencente a um tempo cíclico, que possui uma 

“cronologia cósmica”, dirigido a toda humanidade; enquanto a parada militar refere-se a um 

tempo específico datado e marca um fato de transitoriedade dentro do contexto da História 

brasileira, ou seja, a mudança de regime político e a nova condição de Estado soberano 

alcançada pelo Brasil com a independência de Portugal. 

O elo comum entre a festa pública e o cortejo militar, religioso ou popular, é o espaço 

da rua. Seja nas procissões de santo, seja na brincadeira de boi, seja na mascarada 

carnavalesca ou no desfile militar, o desfile a céu aberto possibilita o encontro de multidões 

em torno de um mesmo interesse: participar da festa. É na forma de participação que reside 

algumas diferenças fundamentais entre os tipos de cortejo de rua que se compõe a partir da 

organização experimentada e compartilhada pela coletividade e aqueles que seguem uma 

organização criada oficialmente.  

No primeiro caso, os integrantes do rito, os transeuntes, os espectadores, ou os 

personagens caracterizados da encenação, misturam-se na mesma multidão. A distribuição do 

espaço ocupado pela presença humana é indistinta, no que se refere a quem está assistindo e a 

quem está atuando. No segundo caso, a separação entre o público e os participantes da 

cerimônia fica nítida e a demarcação do espaço de cada grupo é visível, incluindo em muitos 

eventos o uso de barreiras como cordões de isolamento ou cercas. Há ainda o terceiro caso, 

em que também há momentaneamente a nítida separação de papeis nos cortejos, como ocorre 

em algumas festas tradicionais brasileiras, como as marujadas e as congadas. Em geral, nesse 
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terceiro formato, o que separa os participantes do cortejo é o traje específico e a representação 

de quadros como parte da dramaturgia integrante da festa.  

O motivo do riso festivo é o tema universal da maioria das festas nas quais a multidão 

se encontra na rua em folias que misturam o público que se diverte e aquele que assiste. 

Desde Bakhtin (2002), Minois (2003), Da Matta (1981), entre outros − apenas para lembrar 

alguns autores − muito tem sido dito a respeito do riso como tema do encontro da multidão 

nas ruas. O lúdico é indissociável da festa, pois, segundo Duvignaud (1983), esta representa 

um momento de ruptura no fazer cotidiano de uma sociedade, momento propício a toda 

digressão e ao encontro comunitário. Ele afirma ainda que “a festa se apodera de qualquer 

espaço onde possa destruir e instalar-se. A rua, os pátios, as praças, tudo serve para o encontro 

de pessoas fora das suas condições e do papel que desempenham em uma coletividade 

organizada” (Ibidem, p.68). 

A festa, como ocasião em que o sujeito encontra-se desprendido de suas obrigações e 

funções pré-estabelecidas, permite o ecletismo de motivos e a reunião, num mesmo espaço, de 

imaginários antagônicos como uma figura hollywoodiana e um assombrado medieval. A rua é 

esse espaço, lugar de encontros ocasionais e de cenários em movimento, espaço que permite a 

navegação por muitos mundos ao mesmo tempo, como uma rede interligada entre múltiplas 

formas culturais. 

O aspecto lúdico das festas de rua em geral é também um fator de sua continuidade. A 

possibilidade da livre expressão contribui para que as culturas se auto-organizem em relação a 

suas atividades coletivas. Em São Caetano de Odivelas, essa organização se propaga da sede 

do município para seus interiores e também no sentido inverso quando os “bois” das 

comunidades acorrem para brincar na cidade. A brincadeira de boi de São Caetano de 

Odivelas está entre aquelas organizadas a partir do cortejo, da rua e da festa. Começa com a 

reunião do grupo que decide pôr a brincadeira na rua. A criação de personagens e suas 

indumentárias, encenação e coreografia, é parte da estética coletiva daquela festa que se 

aproxima e se comunica com a rede de formas lúdicas universais. 

No cortejo do Boi de Odivelas, há o momento de caminhar, quando todos os 

brincantes se misturam, e há também o momento da encenação, quando se forma um espaço 

em torno do boi, o que permite melhor visualizar sua apresentação. Em tais ocasiões ocorre a 

divisão entre o público que assiste e aqueles que encenam. Ao redor da cena ficam os 

espectadores e em frente aos pontos de apresentação ficam os brincantes caracterizados, 

estando os músicos arrumados no espaço a eles destinado, ou seja, em frente à casa anfitriã. A 

organização do cortejo, porém, não é fixa, pois a qualquer tempo durante a caminhada ocorre 
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a improvisação de cenas envolvendo os personagens e o público. Sobre essa forma de 

organização espacial volto a comentar na última seção da presente tese. 

O papel de cada pessoa que brinca na festa pode ser compreendido pela sua 

caracterização como personagem ou pela sua participação nos momentos de improviso. 

Assim, todos que estão no cortejo são potencialmente brincantes. Mas, como nos desfiles 

oficiais, há um terceiro grupo formado pelos organizadores da brincadeira. Esse, embora não 

atraia os olhares da multidão que se aproxima para ver, é indispensável para a organização do 

cortejo. É importante perceber nesse terceiro grupo que nele o anonimato da festa deixa de 

existir, pois os participantes podem ser identificados e nomeados em qualquer evento.  

No Boi de Odivelas, o organizador é conhecido como “o dono do boi”, aquele que 

bota o boi na rua. Mas há também com ele toda uma equipe que o auxilia, seja para organizar 

as paradas, controlar os brincantes mais exacerbados ou fazer o carteado antes da brincadeira. 

Além dos donos, há ainda os músicos, que são profissionais que tocam no boi e recebem um 

pequeno cachê por saída. O cachê dos músicos e as despesas com o boi são custeados pelo 

carteado e por subsídios oriundos do poder público municipal. 

O calendário da festa odivelense sempre esteve de certo modo relacionado com datas 

oficiais. Entendo “oficial” como aquela data assinalada no calendário cívico, conhecido da 

sociedade e ensinado nas escolas. Para sair às ruas, o Boi de São Caetano de Odivelas espera 

o mês de junho e as chamadas “festas juninas”, raramente exibindo-se na cidade fora desse 

período, à exceção das comemorações oficiais como o carnaval e de certos eventos turísticos 

como o festival do caranguejo, que acontece desde 1978, para promover os produtos da 

região. 

A época do ano foi, historicamente, determinada desde o primeiro boi criado na cidade 

e está atrelada à tradição brasileira dos festejos juninos, populares no Estado do Pará. A 

quadra junina corresponde ao conjunto de manifestações populares, dentre as quais na região 

Norte, se incluem as brincadeiras de boi. A quadra junina ou joanina é formada a partir do 

calendário de festas católicas, com as festas de Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e 

São Marçal (respectivamente nos dias 13, 24, 29 e 30 de junho). Os festejos dos santos da 

quadra incluem os arraiais e as danças típicas, como a quadrilha e o carimbó, em muitos 

municípios paraenses.  

No município de São Caetano de Odivelas, há uma longa história de grupos de 

carimbó e quadrilhas de rua30 que se desenvolveram paralelamente ao trajeto da brincadeira 

                                                 
30 Os grupos de carimbó e zimba estão ligados às comunidades como Tauapará e Camapu. A maior parte desses 
grupos deixou de atuar nas últimas décadas, engolidos pela força da tradição da brincadeira de boi. Quanto às 
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de boi, sempre tendo o seu ápice nos festejos da quadra junina. Outras manifestações como os 

cordões de pássaro e o boi de comédia aos poucos foram saindo de cena. Hoje, os grupos são 

motivados pelos eventos que já fazem parte do calendário da época e são organizados pelos 

clubes da cidade, pelas escolas e pela Secretaria de Cultura do município, como meio de 

entretenimento da população, mas também com fins de promover o comércio local.  

 Uma vez instituída a forma da brincadeira com sua música própria, seus personagens e 

seu momento temporal, ela conservou seu espaço original: a rua. A rua, de onde sai e por 

onde caminha a brincadeira do boi de quatro pernas, oferece as condições para o improviso. O 

caráter imprevisível do que está na rua favorece o êxodo e a integração dos brincantes no 

cortejo. As intempéries do tempo, as interferências externas e mesmo a construção de um 

trajeto que se organiza no momento em que acontece são fatores da dinâmica da festa de rua.  

 O improviso é uma característica da dramaturgia das festas públicas. Compreendo o 

termo dramaturgia em seu sentido amplo, como texto cênico que se desenha no momento da 

representação. Portanto, as brincadeiras de rua e as encenações mais formais incluídas na festa 

pública são todas portadoras de uma determinada dramaturgia. No enredo do boi-bumbá há 

uma trama entre os personagens, cujo desfecho é a cena final do boi que “revive” e dança de 

novo. No Boi de Odivelas não há linearidade na narrativa, pois o improviso da cena é movido 

pela ocasião. O desfecho das cenas é imprevisível, como quando o vaqueiro chega, 

provocando o boi, e esse reage com um ataque que poderá culminar na queda do algoz. A 

única definição fica por conta da caracterização de cada personagem e em função dela que 

reações ele poderá ter diante da ação em curso. O boi “é sempre brabo”. Já o vaqueiro é 

aquele que tenta domá-lo e por essa razão é o único personagem na brincadeira que se 

expressa verbalmente. A verbalização é outro fator do improviso, já que o texto verbal se 

organiza conforme a motivação do brincante, que não traz um texto memorizado. 

A rua e sua configuração em espaço aberto propiciam o improviso na medida em que 

não delimitam pontos de entrada e saída da brincadeira. A rua é um grande palco itinerante 

com cenários que se modificam a cada esquina e permite ao espectador um sem números de 

ângulos, que dependendo de sua escolha pode revelar aspectos diversos da mesma encenação. 

Há também, na cena odivelense, quadros abertos nos quais personagens como os buchudos, 

                                                                                                                                                         
quadrilhas, a cada ano vem crescendo o interesse dos jovens por essa dança coreografada que é também 
motivada pela localização nos bairros, que rivalizam uns com os outros. A quadrilha “Roceiros da Baltazar” é 
um exemplo de quadrilha de bairro que ganhou força de tradição, substituindo as gerações de dançarinos e assim 
criando laços entre gerações. Ela compõe com o Boi Faceiro e o grupo de carimbó “Sauatá” as principais 
atividades culturais da “Associação Cultural e Ambiental Mestre Bené”. 
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pirrôs e cabeçudos31 improvisam e contracenam com os demais brincantes. A coreografia da 

dança de cada personagem está também sujeita ao improviso. Entretanto, a música é o vetor 

que impulsiona os movimentos dos corpos, de modo que todos “dançam conforme a música”. 

 A duração da brincadeira, o seu momento de acontecer e o horário do dia quando tudo 

começa também são variantes na sua forma. As horas que o cortejo permanece na rua, ou seja, 

o tempo de duração da festa vai de acordo com cada ocasião. Em geral tudo começa no final 

da tarde (por volta das 18 horas) e segue até a hora em que a brincadeira puder “render”, 

terminando em “altas horas da noite” ou de madrugada. Contam os antigos brincantes que 

houve tempos em que o boi “amanhecia”, mas em função do crescimento da violência urbana, 

esse tempo na rua tem encurtado. Mesmo assim, a festa conserva o seu caráter noturno e 

cresce, visivelmente, com o cair da noite. 

 O tempo também tem relação direta com quem participa, pois as pessoas envolvidas 

na brincadeira têm nela o “tempo de brincar”, tempo que se configura fora das atividades 

cotidianas, inerente à lúdica da festa. A função de cada um nesse tempo independe de suas 

atividades diárias, seja na vida profissional, seja na rotina de seus afazeres em geral. Os 

participantes escolhem o seu personagem e a sua máscara conforme critérios que incluem a 

liberdade de escolha, a afinidade com a figura escolhida e, principalmente, a identificação 

entre a forma e o corpo que vestirá aquela máscara. Para essa escolha não é necessário um 

treinamento em outros horários fora da festa ou do momento lúdico da brincadeira. Com isso 

é importante perceber que é o lúdico o motor de qualquer atividade ligada à brincadeira do 

boi, como também o é de outras festas de natureza similar.  

Vindas de muito longe como as remotas celebrações da Antiguidade ocidental, 

reformuladas a cada ano como as brincadeiras de boi de Odivelas, as festas de rua em formato 

de cortejo reúnem o popular e o oficial. De modo espontâneo, através da organização popular 

ou quando a população local é convidada a participar do evento, o qual ela própria ajudou a 

criar, há sempre uma adesão de muitos que motiva a continuidade da festa.  

 

3.1 CORTEJOS POPULARES: imaginário e personificação 

 
Sempre ligados a tempos longínquos, sempre tão atuais, assim são os cortejos 

populares! Santa Brígida (2006) afirma que a estrutura do cortejo como celebração 

espetacular na forma caminhante, contendo música, dança e encenação, esteve presente ao 

                                                 
31 Analisarei a dramaturgia dos personagens na próxima seção, que dividi em quatro subtítulos, visando à análise 
dos quatro grupos de maior visibilidade: os buchudos, os bois, os cabeçudos e os pirrôs. 
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longo da história da humanidade e o seu formato pode ser considerado o primeiro meio de 

expressão coletiva a reunir tais elementos. Anterior ao teatro e ao circo, a história dos cortejos 

confunde-se com a própria história do riso festivo. O encontro das multidões em torno de um 

tema comum, venerado ou festejado, nasce com as primeiras culturas organizadas. Como 

apresenta Santa Brígida, o motivo do cortejo caminha do ritual à euforia coletiva. Nele há 

sempre uma “dramaturgia caminhante”, que é a própria expressão do corpo em movimento 

empenhado na cena de rua.  

Na imagem dos corpos em cortejo, a espetacularidade latente é ancestral. Os 

participantes se voltam em especial para o olhar do outro, que pode ser o “espectador” ou a 

divindade oculta, para a qual todos se dirigem com devoção naquele momento em que 

caminhar é também um meio de expressar-se. A busca do equilíbrio entre o Homem e a 

Natureza, mediada pelo divino, está na raiz dos primeiros cortejos e deixou suas marcas na 

simbologia que envolve esses rituais até os tempos atuais.  

Contar histórias enquanto caminha, representando os fatos e seus personagens, é a 

ideia que perpassa o sentido de “dramaturgia caminhante”. O texto que nasce da interpretação 

subjetiva é desenvolvido em cenas espalhadas ao longo do trajeto. Esse texto é itinerante 

como o cortejo, resultado da tradição oral, ele não para no tempo, nem fica atado aos passos 

dos que ficaram pra trás, mas como narrativa construída cresce com base no diálogo que se 

estabelece entre as gerações que o integram. 

Misturar crenças, reunir gerações e repetir narrativas são prerrogativas inatas dos 

cortejos populares. Em primeira instância, eles surgem ligados a um fato, seja ele de natureza 

histórica, como a coroação de um rei; de natureza cíclica, como a celebração da primavera; 

religiosa, como a oferenda à divindade ou escatológica, como a espera do tempo que se 

encerra. À medida que eles se reproduzem como momento coletivo e passam a integrar os 

rituais de uma cultura, agregam novos elementos simbólicos, os quais estabelecem novos 

parâmetros às antigas crenças, conferem às novas gerações apropriar-se da rede de 

significados de sua cultura e transformam a narrativa original em uma epopéia na qual toda a 

história daquela cultura será traduzida em uma grande narrativa coletiva: “Todo imaginário é 

uma narrativa. Uma trama. Um ponto de vista. Vista de um ponto” (SILVA, 2003, p. 8). E de 

cada ponto brotam os múltiplos imaginários que alimentam os cortejos populares e fazem 

deles modelos universais de festas públicas. 

Considero oportuno ilustrar, brevemente, a longa história dos cortejos populares para 

evidenciar como o imaginário penetra neles a ponto de personificá-los. As dionisíacas estão 

entre as mais antigas celebrações de rua, cuja dramaturgia caminhante é frequentemente 
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recontada. O controvertido cortejo grego é também a inspiração para o orgiasmo 

(MAFFESOLI, 2005a) como elemento de estruturação da festa de rua, quando a rotina da 

vida pessoal cede lugar ao coletivo de gente, e para valorizar o anonimato usa-se a máscara, 

atributo de Dioniso, o deus de muitas caras. Conforme Maffesoli: “Imitando a desordem e o 

caos através da confusão dos corpos, o mistério dionisíaco funda periodicamente uma nova 

ordem, e sublinha também a preeminência do coletivo sobre o individualismo e seu correlato 

racional, que é o social”. (Ibidem, p. 16) 

Minois (2003) lembra que, para Aristóteles, a comédia surgiu a partir dos cantos 

fálicos das dionisíacas dos campos − celebradas pelas comunidades da Ática, em dezembro. 

Além disso, outros indicadores daquele ritual foram abstraídos como componentes festivos 

dos cortejos que se seguiram. No próprio ato de sair em procissão, carregando a “oferenda” ou 

o objeto simbólico, há uma herança da derrisão coletiva que nasceu em meio à alegria das 

celebrações a Dioniso, quando: “os camponeses, pintados ou mascarados, saíam em procissão 

cantando refrões zombeteiros ou obscenos e carregando um enorme phallos, símbolo da 

fecundidade” (Ibidem, p. 37). Cantar, zombar e dançar tornou-se a trilogia palpável nas 

celebrações de festas cíclicas e suas múltiplas versões, desde as antigas “festas-pagãs” até os 

festejos modernos, nos quais se diluiu a relação entre a Natureza e a humanidade. 

Enquanto palavra, “cortejo”, do italiano corteggio, no sentido aqui empregado, 

reporta-se à ação de “conduzir”. Há nessa conotação uma metonímia que tende a abolir o 

individual em favor do “confusional” (MAFFESOLI, 2005a). Desse modo, o seu sentido pode 

traduzir-se ainda por “aquele que caminha conduzindo”, ou como “aquele que integra o corpo 

coletivo que dirige o olhar”. Seja na busca pelo “olhar devoto”, seja na intenção de provocar o 

“olhar curioso”, seduzido pela visualidade em movimento que se transforma, subjaz ao 

séquito o desejo pela alteridade. Para esse fim, buscam-se os mais fantásticos recursos 

espetaculares, desde as dimensões hiperbólicas até a profusão exacerbada de brilhos e cores. 

O apelo ao visual se apresenta de um modo ou de outro, com maior ou menor intensidade, 

seja nas dionisíacas gregas, nas festas de bobos da Idade Média, na mascarada carnavalesca 

do final do século XIX, ou nas festas do boi que dança. 

O propósito inscrito nos corpos caminhantes se manifesta nos elementos visuais, 

sonoros e cênicos multiplicados no cortejo. Nas festas populares, os celebrantes são 

microcosmos do universo maior que ritualizam. Os instrumentos usados refletem a ordem 

conjunta. Desta feita todos podem sair para celebrar apenas levando consigo seus corpos e 

suas vozes, ou substituindo-os pela máscara e por instrumentos sonoros. O corpo coletivo 

pode conduzir o objeto único que será ofertado, o “bode expiatório”, carregado com 
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reverências, cantos e aplausos. Ou, cada corpo pode ser o portador do objeto individual de 

oferenda, o ex-voto, que igualmente não será levado como uma coisa qualquer, mas com a 

veneração e as manifestações audíveis e visíveis que cabe à sua dignidade de motivo festivo.  

 Minois (2003) identifica nas festas da Antiguidade quatro elementos fundantes: “a re-

atualização dos mitos”, “a mascarada”, “a prática de inversão” e “a fase exorbitada”. O 

primeiro elemento constituía-se na narrativa do cortejo, contada através da representação 

dramática da vida dos deuses ou dos mitos relembrados, costume do qual teria se originado a 

arte do ator. A presença da máscara na festa arcaica seria um indício de sua função como 

mediadora entre o mundo terreno e o mundo espiritual, mas também expressaria o sentido de 

simulacro do mundo humano codificado nos rituais coletivos. A inversão efetuaria o 

casamento entre o riso e a festa ao “brincar de mundo ao contrário” (MINOIS, 2003, p. 30). 

Por fim, o último componente da celebração seria o “retorno ao caos”, durante o qual, era 

coroada uma figura escolhida no meio do povo. Este seria “rei por um dia”, mas ao término da 

brincadeira o soberano tornar-se-ia a vítima do escárnio, numa nova inversão da ordem, 

culminando na orgia absoluta e marcando o momento da quebra total das regras sociais. 

Os quatro princípios, descritos por Minois para uma época específica − da qual são 

raras as informações precisas, misturando-se por vezes com narrativas mitológicas, como as 

de Homero e os textos de dramaturgos como Sófocles e Ésquilo −, são, todavia, idênticos aos 

presentes nas festas da Idade Média, como o próprio autor sinaliza, ao descrever a festa dos 

bobos e a festa do asno, entre outras. A narrativa, a mascarada, a inversão e a derrisão coletiva 

são componentes da forma dos cortejos populares, nos quais a alegria vive e o lúdico impera. 

A preparação desses cortejos pressupõe o desligamento temporário da rotina diária para que 

se estabeleça o momento propício do encontro extracotidiano.  

A incidência do desconhecido convoca o uso da máscara para que todo riso e toda 

espetacularidade possam aflorar por trás do disfarce, no rosto anônimo que brinca nas ruas. O 

espaço deve ser aberto para permitir a liberdade de seguir ou sair da cena. Assim, o cortejo 

agrupa as categorias da brincadeira, da espetacularidade e da dramaturgia caminhante desde 

suas mais antigas formas de representação até os sofisticados espetáculos contemporâneos. O 

imaginário é a via de acesso pela qual se segue a trilha dos cortejos populares, perpassando as 

diferenças étnicas e temporais de mundos geograficamente distantes e aproximando-os pela 

ruptura das fronteiras culturais através da identificação de seus elementos estéticos 

compartilhados.  

Mário de Andrade (1982), iniciando seu inventário acerca das festas populares no 

Brasil, aponta os cortejos como referencial comum à grande variedade das manifestações 
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observadas, esclarecendo de forma pertinente que o destino dos cortejos é o lugar onde se 

realizará o que denomina “a parte dramática do brinquedo”. Andrade lembra ainda que o 

próprio cortejo por sua organização “já constitui em si um elemento especificamente 

espetacular” (Ibidem, p. 31). Antecipando os preceitos da Etnocenologia, ele vê nas 

brincadeiras tradicionais um vasto campo de pesquisa, sendo considerado pioneiro na 

investigação etnográfica da cultura brasileira. Antes dele, porém, a produção de gravuristas, 

dentre as quais a do francês Debret e do holandês Rugendas, já apresentava o universo 

colorido dos cortejos festivos, em cenas da vida cotidiana do Brasil colônia retratando festas 

populares como as congadas, as folias do Divino e as brincadeiras carnavalescas32.  

Edison Carneiro (1969) concorda com Mário de Andrade ao reconhecer que nos 

cortejos concentra-se a maior parte da lúdica popular brasileira. Contudo, explica que o que se 

constituiu em divertimento coletivo foi outrora parte de cerimoniais religiosos ligados ao 

processo de cristianização do Brasil e implantados pelos portugueses em suas colônias. 

Apesar de todas as introduções de elementos alheios à simbologia das festas cristãs, nota-se 

que muitas delas conservam o teor de religiosidade, principalmente, entre as comunidades que 

produzem e participam dessas festas. Carneiro cita as folias do Divino e as congadas como os 

mais antigos cortejos brasileiros. Essas festas correspondiam, respectivamente, à expressão 

coletiva dos setores brancos e negros da sociedade brasileira, desde sua institucionalização no 

calendário festivo, introduzido pelos portugueses, até sua referenda pelas irmandades de 

negros, ainda no período colonial. 

O cortejo, rito liminal atualizado pelas novas gerações, assinala a passagem do 

individual para o grupal, do particular para o geral, do mundo natural para o mundo invertido. 

Sua disposição como cena caminhante pode ser vista por todo território nacional, unânime na 

sua condição de data assinalada no calendário, no espaço aberto das ruas e na ritualização de 

seus momentos. Dos desfiles de carnaval à festa de Iemanjá na cidade de Salvador (BA), do 

Círio de Nazaré, na cidade de Belém (PA), às brincadeiras de boi de máscaras, na cidade de 

São Caetano de Odivelas (PA), os préstitos brasileiros estão marcados pela infinidade de 

matrizes estéticas, agregadas ao seu corpo ao longo do seu permanente processo de criação 

coletiva. 

O ponto de onde tudo começa e onde tudo termina são dois pólos antagônicos do 

cortejo. O ponto de partida é demarcado conforme a pretensão de chegada. A formação do 

                                                 
32Jean Baptiste Debret (1768-1848), integrante da Missão Francesa (1816), retratou entre suas muitas cenas da 
vida brasileira a “Marimba. O desfile do domingo após o meio-dia”, o entrudo em “Cena de carnaval” e a “Folia 
do Divino” (DEBRET, 1978). Do desenhista Johann Moritz Rugendas (1802 -1858) ficaram gravuras como a 
“Festa de Nossa Senhora do Rosário, padroeira dos negros” e “Dança do batuque” (RUGENDAS, 1989).  
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cortejo religioso a princípio parte de um lugar sagrado para outro lugar sagrado. Já o cortejo 

supostamente laico pode sair de um ponto de encontro qualquer para algum lugar onde a festa 

continua, sendo este, muitas vezes, imprevisível. A determinação da saída ou da chegada 

depende de cada organização, pois mesmo naqueles festejos aparentemente mais 

improvisados, há uma espécie de “acordo” da multidão que caminha quanto ao seu destino. 

Nas brincadeiras de boi, o propósito da caminhada é o encontro em torno do boi que dança. A 

saída e a chegada do cortejo são resolvidas pelos lugares de onde ele sai e por onde ele fica e 

para. 

Em São Caetano de Odivelas, a saída do cortejo é anunciada pelos fogos. Soltar fogos 

é um meio de comemorar, anunciar, agradecer ou, simplesmente, “fazer barulho para chamar 

atenção”. O costume faz parte da maioria das festividades do interior do Pará e se estabeleceu 

por influência das festas juninas. Nas procissões de santo, a tradição dos fogos acompanha 

toda a procissão, ocorrendo em frente a diversos pontos, a exemplo do que acontece na 

procissão do Círio de Nazaré (PA), quando grupos de devotos se identificam pela homenagem 

que prestam, tradicionalmente, a Nossa Senhora de Nazaré, pela queima de fogos e pela chuva 

de papel picado33. Já nas brincadeiras de boi, os fogos são apenas o sinal sonoro da saída do 

boi e funcionam como um localizador para os brincantes que acorrem de vários pontos da 

cidade em busca do boi. 

Do mesmo modo como os fogos são o sinal sonoro, a bandeira do boi é o sinal visual. 

A flâmula que tremula em um canto da rua é usada com menos glamour do que nas folias do 

Divino e nos desfiles e paradas em que a exibição das bandeiras precede o restante dos 

participantes. Lá, em São Caetano de Odivelas, a bandeira portada pelo “bandeirista”, outrora 

“porta-estandarte”, mistura-se na multidão como para marcar território e sinalizar a presença 

da brincadeira para quem observa de longe. As origens do Boi Tinga e do Boi Faceiro estão 

ligadas a episódios referentes às bandeiras como símbolos dos clubes da cidade. O Marítimo, 

clube dos pescadores e o Progresso, primeiro clube esportivo fundado no município, que em 

seus tempos áureos “botavam o boi na rua”, deram ao Tinga e ao Faceiro, respectivamente, o 

título de “Boi do Marítimo” e de “Boi do Progresso”.  

Da antiga rivalidade entre os clubes restou, por certo tempo, o símbolo das cores na 

fita colorida, único adorno dos bois, que assim como a bandeira carregava as cores do clube − 

                                                 
33 As homenagens dos estivadores e dos arrumadores de Belém tornaram-se tradicionais na procissão do Círio de 
Nazaré. Elas constam de uma salva de fogos que acontece todos os anos no momento em que a berlinda, 
conduzindo a pequena imagem, passa em frente às sedes desses trabalhadores localizadas no trajeto da procissão. 
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azul e branco, o Progresso e verde e amarelo, o Marítimo. Na sua nova versão, o Boi Faceiro 

adotou as cores do município (amarelo, preto e vermelho). 

Os meios para se chegar ao cortejo do boi em São Caetano de Odivelas são de duas 

ordens: seguindo os sinais a pé ou de bicicleta, ou esperando em frente aos locais de suas 

paradas. No primeiro caso, o brincante pode vir à procura do boi, seguindo os sinais sonoros e 

visuais até encontrá-lo. Como a caminhada é dinâmica, muitos chegam de bicicleta. Então, o 

meio de transporte seguirá com seu dono, tornando-se mais um elemento da brincadeira. Os 

ciclistas seguem a pé e ficam ao redor da cena, sendo a bicicleta muitas vezes usada como 

banco, enquanto eles assistem às apresentações.  

O espaço da rua não reserva um lugar definido para a assistência, exceto para aqueles 

que escolhem esperar em um ponto determinado do trajeto, que pode ser a janela ou a frente 

das casas carteadas. À medida que o cortejo avança noite adentro pelas ruas da cidade, cresce 

também o número de seus integrantes, de modo que nos dias de maior entusiasmo forma-se 

uma verdadeira multidão em meio à qual não há distinção clara dos papéis de quem brinca e 

de quem olha, ou seja, entre espectadores e personagens, pois até quem está caracterizado 

pode a qualquer momento sair de cena do mesmo modo que alguém que só veio espiar, pode 

participar do jogo cênico. 

Ao contrário do que ocorre em outras festas da época junina, nas saídas do boi não há 

tradição de ornamentar o espaço por onde ele vai passar. As pessoas não enfeitam suas janelas 

nem acendem fogueiras. Certos atos tradicionais ficam reservados às datas comemorativas do 

mês de junho, como o banho de cheiro na véspera de São João, a fogueira nas noites dos 

santos, o arraial e a procissão fluvial, no dia de São Pedro. Aliás, o mês do ano é o fator de 

aproximação da brincadeira de boi com os demais festejos juninos, enfatizado pela articulação 

que existe na cidade, entre os organizadores dos bois, a população e as instituições públicas. 

 A saída do boi acontece à luz do dia, mas seu encerramento ocorre no fim da noite, já 

com a iluminação artificial das ruas. Ao longo do percurso do cortejo, a imagem caminhante 

modifica-se, tanto no aspecto lúdico, quanto no aspecto cênico e visual. A iluminação das ruas 

da cidade não é uniforme, assim como não o são seu calçamento e sua urbanização. Por isso, 

algumas ruas são mais espaçosas e nelas os brincantes circulam com mais liberdade, mas, em 

outras, mais estreitas e escuras, caminhar e até dançar torna-se mais difícil.  

  As cenas da brincadeira de boi são em grande parte de livre improviso dos brincantes. 

Entretanto, é possível identificar algumas recorrências relacionadas aos personagens e suas 

caracterizações “psicológicas”, como os “arranca-rabos” entre o boi de quatro pernas e o 

vaqueiro; a implicância dos pirrôs com o boi e vice-versa; os cordões de pirrôs que transitam 
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no meio da multidão e as brigas de cabeçudos. Nas cenas criadas no improviso prevalece o 

lúdico e o cômico até mesmo no jogo grotesco entre os tipos “assombrados” e o deboche 

criado em torno deles.  

A apreensão de qualquer figura como parte do imaginário de uma festa ocorre pela sua 

constante aparição em cena. Sua imagem vincula-se a seus gestos e, quando é o caso, ao seu 

vocabulário. A composição típica torna anônimo o brincante enquanto cidadão daquela 

comunidade e notória a existência do personagem. Desse modo, quando a brincadeira começa 

o que está nas ruas é o cortejo do boi, o mascarado, o cabeçudo, assim como em outras festas 

pode ser o monstro, o corcunda, o palhaço, o Zé Pereira ou a baiana.  

Pelo disfarce do corpo e pela máscara, personificam-se os tipos que figuram nos 

cortejos. Eles transformam-se e assumem a nova identidade, pela qual se tornam reconhecidos 

no meio da multidão. A intensidade com que os personagens de uma brincadeira se fixam no 

imaginário popular faz com que eles sejam despregados de seus nomes próprios para se 

tornarem seres coletivos. Coletivos de bonecos gigantes, coletivos de mascarados ou tipos 

assombrados, mesmo quando são únicos em cada cortejo, como o boi de quatro pernas, e 

possuem nomes próprios como Tinga, Faceiro ou Garrote.   

   

2.2 A CARICATURA DRAMÁTICA: o cômico e o riso na cena contemporânea 

 

 Uma trama principal, em torno dela muitos quadros. Esse modelo de dramaturgia 

envolve o formato de muitas brincadeiras de rua observadas por Andrade (1982), em suas 

investigações etnográficas das festas populares brasileiras. Ele comenta: “O que caracteriza 

mais o aspecto contemporâneo de todas as nossas danças dramáticas, (sic) é que elas, como 

espírito e forma, não são um todo unitário em que desenvolve-se uma ideia, um tema só” 

(ANDRADE, 1982, p. 54). A conclusão de Andrade diz respeito à organização da 

dramaturgia das festas e brincadeiras populares e refere-se, principalmente, à aglutinação de 

muitas peças num mesmo espaço festivo e ainda ao aspecto da contemporaneidade expresso 

através da sua constante atualização, com a incorporação de novos elementos dramáticos a 

cada novo ciclo de exibição pública. 

  O próprio boi-bumbá, ao reunir a música, a dança e a encenação, congrega recortes de 

outras brincadeiras como os cordões de bicho e os reisados, manifestações que, ao mesmo 

tempo em que são contemporâneas, são também ancestrais. Novas brincadeiras são geradas 

paralelas à encenação central a partir desse jogo de recortes. Borba Filho (1982) afirma que o 

bumba-meu-boi em suas variantes nordestinas (cavalo marinho, burrinha, etc.) era um quadro 
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que se desprendeu do reisado e depois ganhou importância enquanto folia independente. O 

agrado do quadro envolvendo a dança do boi superou o quadro principal em alguns lugares e 

em determinados casos tornou-se o único remanescente da brincadeira original. 

“Indiscutivelmente o Bumba-meu-boi, em seus princípios, era um auto hierático, um reisado 

conclusivo sobre o boi da manjedoura do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo” 

(BORBA FILHO, 1982, p. 12-14). 

 No Boi de Odivelas, a reunião de variados quadros dá-se como característica da 

brincadeira herdada do arcabouço dramático de outras encenações populares, entre as quais 

estão o próprio boi-bumbá, o pássaro junino e a mascarada de rua. Apesar da ausência de 

enredo linear, há certo ritmo que integra as partes com o todo, de modo que a qualquer 

momento o espectador pode parar diante da cena e apreciar o seu desenvolvimento sem 

qualquer necessidade de introdução. No centro das apresentações, estará sempre o boi que 

dança. Ele é o protagonista das cenas com os vaqueiros, num jogo constante de 

enfrentamento, mas também está frequentemente às voltas com as provocações dos pirrôs, 

embora às vezes, quando “está de bom humor”, até dance na roda entre eles.   

A entrada e a saída de cena do boi processam-se diante dos olhos do público, quando a 

cada parada da música os dois pernas vestem ou tiram a máscara para que outros dois pernas 

assumam. O corpo fica, por alguns momentos, inerte no chão e só depois, quando a música 

recomeça, ele ganha vida novamente. Mas, nesse intervalo, o público continua interagindo 

com sua máscara, como se reconhecesse nela um ente com vida própria. Em volta da cena 

central, desenvolvem-se outras tantas cenas paralelas com os demais personagens. As 

crianças, reunidas em grupos ou levadas pelos pais, aproveitam cada parada para aproximar-

se do boi, acariciá-lo como um animal amansado, abraçar o seu corpo inerte posto no chão ou 

segurar seus chifres com curiosidade, examinando sua textura. Mas, tão logo a orquestra 

recomeça a “marcha de andar”, as crianças se afastam automaticamente, como se aquele sinal 

sonoro já estivesse combinado: é o sinal de que o boi ganhará vida novamente pela 

intervenção dos pernas. 

A variedade de personagens mascarados que transitam na cena de rua é constatada por 

estudiosos de diversas festas populares brasileiras. Personagens saídos do imaginário popular 

podem ir desde o “doutor”, arquétipo similar ao da Commedia Dell’arte, até o “palhaço”, 

personagem que surge nos intervalos para distrair o público. Criaturas hilárias e 

personalidades austeras convivem na estrutura dramática dos brinquedos e, por vezes, suas 

matrizes culturais advêm de teias tão emaranhadas que sua ponta perdeu-se no tempo, de 

modo que pouco se sabe o “como” e o “porquê” de sua integração àquela festa. O exemplo 



79 
 

mais evidente no Boi de Odivelas é o do cabeçudo, figura estranha ao enredo de outras 

brincadeiras de boi, que se apresenta como um tipo “arrumadinho”, vestido para um baile de 

gala, com paletó e gravata, trajes pouco usuais para a euforia das ruas e seus personagens 

rurais, vestidos com trajes coloridos e, muitas vezes, portando indumentárias exuberantes. 

 A ocorrência de bonecos é comum na cena de festas carnavalescas. Eles integram os 

desfiles de rua desde a Europa medieval. Os bonecos gigantes apareceram nas brincadeiras de 

rua e popularizaram-se na Península Ibérica de onde chegaram ao Brasil. Aqui, encontraram 

refúgio no imaginário de muitos cantos do país, como integrantes de cortejos carnavalescos 

ou como personagens que substituem os tipos humanos e animais. Em São Caetano não há 

registros precisos da época de sua chegada na brincadeira, nem de seus primeiros criadores. 

Mas sua popularidade é atribuída ao seu “jeito desengonçado”, que chama atenção e provoca 

o riso. Como os cabeções ou cabeçorras, da cidade de Santana do Parnaíba (São Paulo) ou os 

bonecos gigantes da cidade de Olinda (Pernambuco), associados a blocos de desfiles 

carnavalescos, os cabeçudos são bonecos de vestir, manipulados pelo corpo de quem veste. 

Eles acompanham os movimentos coreográficos do brincante e não possuem uma narrativa 

propriamente dita para sua dramaturgia, enquanto personagem da festa do boi. 

Figuras humanas de aspecto bizarro, animais humanizados e seres fantásticos povoam 

as festas de rua desde tempos remotos. Em certas comemorações mais solenes, eles aparecem 

como recurso para “quebrar” a seriedade da dramaturgia e injetar uma dose de humor nos 

momentos de entremeios. Barroso (1996) chama atenção para a presença de tipos populares 

como “o Matheus” (correspondente ao “Pai Francisco” do boi-bumbá) entre o acervo de 

personagens dos reisados, ao lado de “reis”, “rainhas”, “príncipes”, “princesas”, 

“embaixadores” e “guerreiros”. Também no pássaro junino, originário da dramaturgia popular 

paraense, existem personagens conhecidos como “matutos”, que representam os entremeios 

cômicos da encenação e distanciam-se do seu enredo central, introduzindo o risível até nos 

momentos mais dramáticos da peça. 

Tipos cômicos como os mascarados das cavalhadas da cidade de Pirenópolis (Goiás) 

ou os caretas dos reisados no Ceará − que configuram o reisado de caretas − são “parentes” do 

buchudo odivelense. O que aproxima conceitualmente todos esses personagens é o espaço no 

qual se apresentam, eles são personagens de rua, praças, terreiros e outros espaços públicos ao 

ar livre. Outro fator de semelhança entre os tipos é a sua aparência física e comportamental, 

para a qual se aplica a descrição de Barroso: “Suas características aparecem em grandes 

traços, fisionomia bem definida, aspecto físico inconfundível, gestos largos, voz nasalada e 

possante e movimentos amplos” (BARROSO, 1996, p.133). A máscara, a indumentária e a 
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expressão corporal são características da visualidade desses personagens que os tornam 

conhecidos do grande público que participa das festas nas quais figuram. A coletividade irá 

nomeá-los e identificá-los no meio de tantos outros brincantes. 

 A presença de tipos bufos é uma marca do caráter lúdico e irreverente das 

brincadeiras de rua, desde as mais tradicionais às mais contemporâneas. Na brincadeira de boi 

de São Caetano de Odivelas, o sentido cômico da máscara motiva a criação dos personagens, 

sugere o propósito da criação e renovação periódica dos buchudos, desde as primeiras saídas 

do boi até as suas versões mais recentes. O riso festivo é sempre contemporâneo, pois para a 

festa popular o riso é um fator de atualização. Por isso, mesmo quando aparentemente se 

repete ele não é uma celebração de um passado morto, mas, a expressão do tempo presente 

que se manifesta na contemporaneidade das pilhérias dos personagens.  

Quando o texto verbal aparece na festa, ele acrescenta a paródia e a zombaria como 

elementos do jogo cênico que envolve os personagens. O uso de palavras engraçadas e até de 

hilárias canções complementa a intencionalidade cômica. Mas, quando se trata de 

personagens que não se expressam verbalmente, é o seu visual que irá buscar o sentido 

cômico compartilhado pela comunidade. Em São Caetano, o cabeçudo e o pirrô estão entre os 

personagens cuja expressão visual compensa a ausência de verbalizações. 

Na Commedia Dell’arte havia cânones criados a partir de arquétipos de pessoas 

engraçadas por sua aparência ou por seu comportamento, era nessas pessoas anônimas que os 

atores buscavam inspiração para compor seus lazzi34. Segundo Meyer (1991), na Commedia 

“A permanência e transmissão dos tipos era assegurada por um sistema de convenções, 

roupas, máscaras, gestos, linguagem, que definiam cada um de uma vez por todas” (MEYER, 

1991, p.31). Ao vestir-se com a máscara, o ator assumia a caracterização do personagem com 

todo seu ser, seja no jeito de andar, seja na forma de falar. O vocabulário e os grunhidos de 

Arlequim o tornavam reconhecido pelo público tão logo ele entrasse em cena. Desse modo 

combinava-se a sua aparência com a sua caracterização peculiar. Como segundo Zanni, criado 

“obtuso e tonto, cúpido e glutão” como o define Meyer, ele deveria expressar na própria 

aparência tudo o que era. 

Todavia, um personagem definido por características fixas não é jamais um projeto 

fechado. Se assim o fosse, o ato criativo estaria comprometido. O modelo identificador do 

                                                 
34A ação cômica conhecida como lazzi era frequente nos espetáculos de rua, tanto na Commedia dell'arte quanto 
no teatro de feira em geral. O repertório de lazzi era como “cartas na manga” utilizadas pelos atores como 
recurso para compor o personagem a partir da repetição de cenas burlescas que o caracterizavam. Embora 
constando de conhecimento ensaiado, os lazzi representavam uma abertura para a improvisação.  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro_de_feira


81 
 

personagem é o recurso pelo qual o imaginário o torna vivo na memória dos brincantes, assim 

como eram os tipos da Commedia dell’arte para o público das feiras livres. Da mesma sorte, 

também os personagens da brincadeira odivelense trazem um repertório inscrito no imaginário 

do personagem e reinventado pela criação individual de cada um que brinca. 

 Nos cortejos populares e suas “dramaturgias caminhantes” pelo Brasil afora, nota-se 

uma centena de tipos populares, que a exemplo dos personagens da Commedia Dell’arte 

seguem certa tipologia característica, filiando-se às mesmas matrizes estéticas. Se fosse 

possível fazer um inventário do acervo imaterial das festas tradicionais brasileiras, a exemplo 

daquele iniciado por Mário de Andrade, poderia se extrair centenas de modelos que ilustram a 

linha comum de uma mesma estética popular. Mas, a extensão territorial da qual falo e o 

caráter dinâmico com que esses personagens entram e saem de cena, só permite a citação de 

alguns exemplos. Tomando como referência as brincadeiras do boi que dança no Pará cito o 

irreverente “pai Francisco”, a “mãe Catirina”, o “rebolo”, o “compadre Cazumbá” e o próprio 

“boi-bumbá”. A essa veia cômica, juntam-se os estereótipos de personalidades da vida pública 

interiorana como o doutor, o vigário e o delegado.  

É a personificação da estética que perpassa o conjunto de signos visuais, incorporados 

às festas de rua da cultura brasileira, que eu denomino de “caricatura dramática” (SILVA, 

2004, p. 20). A aplicação do termo “caricatura” a uma forma tridimensional, antes da arte da 

caricatura como expressão gráfica − representada pelo desenho bidimensional − inspira-se na 

própria ideia de máscara, no sentido de tomar o rosto humano, transfigurando-o e 

representando os volumes de seus traços fisionômicos com a mesma intensidade com que o 

cômico retira esses traços e os representa no papel. Bakhtin afirma: “O complexo simbolismo 

da máscara é inesgotável. Basta lembrar que manifestações como a paródia, a caricatura, a 

careta, as contorções e „as macaquices‟ são derivadas da máscara” (BAKHTIN, 2002, p.35). 

Desse modo, ao reunir a forma visual e a expressão corporal, o corpo que veste a máscara 

materializa o personagem. Ao apropriar-se de sua nova aparência, ele é agregado ao risível e 

ao característico e torna-se, então, “caricatura dramática”, no sentido de que sua forma 

tridimensional torna-se viva quando dramatiza, ou seja, quando encena o personagem, 

interpretando seu gestual, suas coreografias e todo o seu jeito de expressar-se.  

O mascarado bufo carrega em sua aparência informações estéticas reconhecidas pelas 

massas, o que torna possível sua existência no imaginário das festas, independente de quem o 

interpreta. As figuras mascaradas e divertidas são presença constante nas brincadeiras de rua 

de caráter cíclico por todas as regiões brasileiras desde tempos imemoriais. Em dados festejos 

pontuais da cultura brasileira é possível perceber o encadeamento de formas esteticamente 
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elaboradas pela visualidade coletiva e estruturadas pelo uso pontual do “hiperbolismo” 

(BAKHTIN, 2002) e da comicidade. A máscara em suas versões cômicas é a dominante na 

visualidade do Boi de São Caetano de Odivelas. Entretanto, a caricatura nem sempre está 

intencionada no riso. Baudelaire (1991, p. 8) considera que há nela a “introdução do elemento 

evanescente do belo”, tornando-a muitas vezes um recurso para a representação de aspectos 

da fealdade moral e física do ser humano. 

Herman Lima (1963) define a caricatura como a arte de caracterizar. Por buscar o 

característico de uma fisionomia ou forma, ela é uma arte sincrética e seu campo de 

abrangência não está limitado à troça de personalidades da vida pública. Ela alcança a 

caracterização de indivíduos em particular e até de figuras de animais, criando tipologias 

universalizadas. No Brasil, o exemplo clássico é o “Jeca Tatu” de Monteiro Lobato. 

Caricatura que se identifica muito mais pela ideia que expressa do que por uma forma gráfica 

ou por uma associação a determinada personalidade da vida pública em particular. 

Lima reforça que a caricatura fixa traços capazes de definir caracteres ou situações. O 

conceito de caricatura, portanto, expande-se para além das bordas do papel, para a 

conceituação simbólica e para certas formas plásticas tridimensionais. A gênese da caricatura 

nessas últimas é o traço exagerado que ressalta o característico. Proporcional ao excesso 

dimensional está a simplificação de suas marcas reproduzidas plasticamente nos personagens 

da cena de rua nas festas populares. 

O que são afinal os bonecos gigantes, presentes desde os desfiles ibéricos, nas nossas 

festas de rua senão caricaturas tridimensionais com movimento? Não é o próprio movimento 

caricaturado do gestual humano? Na caricatura dramática recria-se a realidade através da 

representação plástica do bizarro e do característico de um tipo popular. O indizível é 

demonstrado através do riso que brota dessa forma cômica. 

A caricatura está presente na brincadeira de rua em variadas maneiras, algumas delas 

são recorrentes nas festas brasileiras, como é o caso dos bonecos movimentados pelo 

brincante. No acervo desses bonecos está um conjunto que possui como característica comum 

a irreverência da forma representada que porta expressões humanas, ao mesmo tempo em que 

o seu manipulador (o corpo do brincante) desaparece da cena, perdendo sua autonomia sobre 

o boneco manipulado35. A criatura pode ser conduzida pelo criador ou vice-versa. Assim, o 

bonecão gigante é movido com artifícios mecânicos como uma grande marionete; o cabeçudo 

de Odivelas é vestido pelo brincante e o “morto carregando o vivo” (personagem comum em 

                                                 
35 Sobre a relação do corpo do brincante com o boneco dedico alguns textos: a subseção intitulada “é briga de 
cabeçudo” e a análise do “corpo que veste a máscara”, respectivamente na quarta e na última seção dessa tese. 
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certas brincadeiras do Nordeste brasileiro como as folias de reis) apresenta uma visão 

fantástica que confunde os olhos do espectador: o brincante, que traz um boneco preso à 

cintura, parece estar sendo conduzido por ele. Quando dança, seus braços e pernas se 

confundem com os do boneco, de modo a parecer que é o boneco que leva o homem e não o 

homem que carrega o boneco.  

Na festa popular, há sempre a intencionalidade de atrair os olhos de quem passa. Entre 

os fatores que convidam o olhar estão o exagero dimensional da forma, a exuberância do 

colorido e das estampas, o gestual em profusão. Essas características estéticas formam um 

estilo, associado ao grotesco. Minois (2003) explica que a aplicação do termo grotesco nasceu 

da descoberta de imagens fantásticas nas galerias da Casa Dourada de Nero, as “grotas”, 

pouco antes de 1500. Antes disso, porém, já era possível apreciar uma filiação entre formas 

bizarras, carregadas de fantasias, “evocando o sonho e, às vezes, a loucura”. O estilo que 

prima pelo hiperbolismo em todos os sentidos é uma criação orgânica que ultrapassa as 

fronteiras do tempo e do espaço. Desse modo, a matriz do grotesco é parte também das festas 

populares. A reunião do grotesco e do riso está na criação das caricaturas dramáticas como 

fator predominante para que essas se fixem no imaginário popular. O visual do personagem é 

sempre carregado de traços característicos que o definem e destacam no meio de outros. 

Oswald Barroso (2008) chama atenção para o fato de que o nome grotesco, embora 

muitos assim o interpretem, não significa grosseiro, rústico ou vulgar. É na verdade uma 

forma de expressão das mais complexas: “É um modo de ver o mundo dos seres humanos que 

vivem imersos na natureza, e convivem com ela, tal qual os demais seres” (Ibidem, p.3). Se 

aplicada às artes plásticas, tal reflexão acerca do mundo visto com a perspectiva do grotesco 

deixa a mostra dessa complexidade e desse teor justamente nas obras de artistas complexos e 

difíceis de enquadrar em qualquer estilo de época, entre os quais Ensor, Goya e Boch36.    

Uma grande cabeça que contrasta com um corpo diminuto não pode passar 

despercebida mesmo no meio da multidão; um conjunto de cores vibrantes que balança no ar 

não pode deixar de atrair o olhar e convidá-lo a fixar-se por alguns momentos nesse seu 

movimento; um animal de tamanho natural que dança como um homem atrai pelo inusitado 

de sua forma, inconcebível na natureza, mas plausível no âmbito do imaginário fantástico.  

                                                 
36Hieronymus Bosch (1450/55-1516) criou um universo fantástico e surreal em sua obra, considerada enigmática 
até hoje. Francisco José de Goya Y Lucientes (1746-1828), nas séries de gravuras intituladas “caprichos”, deixou 
registrado o sentido mordaz da caricatura, também acentuado em seus retratos da corte espanhola. James Ensor 
(1860-1949), em sua pintura expressionista, apresenta o caráter macabro das máscaras carnavalescas. A obra 
desses artistas influenciou e inspirou o desenvolvimento da arte da caricatura, sendo referência sempre atual para 
os caricaturistas. 
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Os elementos visuais colocados em cena na brincadeira de Odivelas são fatores de 

agregação dos personagens ao cortejo. Para tornar-se parte da brincadeira cada um procura 

para si um figurino, que pode vir do repertório que está posto ou pode sair de uma ideia nova. 

Viver por longos anos na cena ou sair dela em seguida dependerá da contemporaneidade do 

personagem criado.  

A maneira de interpretar cada personagem é experienciada por cada brincante, a partir 

da observação da tríade visualidade, gestual e coreografia. Cada personagem possui um 

repertório próprio, composto pelo aspecto plástico (a máscara, a indumentária e o figurino), 

junto com o aspecto cênico − as características da dramaturgia do personagem, que incluem 

seu jeito de se comportar diante do outro, e, por fim, sua coreografia −, dança própria, com 

movimentos que lhe são peculiares tais como a girada em torno do próprio corpo do cabeçudo 

e a sincronia dos movimentos de perna e braço dos pirrôs. Assim, nasce o imaginário do 

personagem, cada tipo possui distintivas percebidas a partir do imaginário da brincadeira, 

como a representação da personalidade, com vida própria, independente de quem o interpreta.  

Ao caracterizar-se como personagem, o brincante parte de uma premissa: ele deve 

disfarçar-se, pois não poderá ser reconhecido como ele mesmo ou estará “quebrando” uma 

regra básica do jogo. Por isso, lança mão dos recursos da maquiagem ou da máscara. A 

máscara como objeto pode cobrir apenas o rosto ou ser vestida pelo corpo todo. Seja como 

for, na caracterização dos personagens mascarados “não se entra de cara limpa” e o 

comportamento corporal será alterado em função da transformação comportamental do 

personagem, que inclui seu andar, sua dança, sua expressão corporal, enfim, seu gestual como 

um todo. Cada um terá o seu próprio caráter, de modo que por ele possa ser identificado de 

forma indissociável das suas vestes e de sua máscara, como caricatura dramática viva.  

A brincadeira de boi de Odivelas resgata elementos do cômico universal, a partir dos 

signos compreendidos pela cultura local. Desse modo, o riso festivo entra em cena 

transfigurado em personagens mascarados com o humor hiperbólico do cabeçudo e sua forma 

desproporcional − cabeça do tamanho do corpo, braços alongados rente ao chão, sendo esse 

corpo movido por pernas diminutas. Chega também com o narigudo pirrô e suas graças por 

trás da enigmática máscara. O cabeçudo, o pirrô, o boi de quatro pernas e todos os outros são 

integrantes de um cortejo, disposto nas ruas da cidade de tal forma que pode ser percebido 

como um conjunto, assim como ocorria nas antigas mascaradas gregas, nas grandes festas 

públicas medievais ou, ainda, nas festas espetaculares da cultura brasileira, reunindo os mais 

bizarros tipos em meio à via pública. 
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No Boi de São Caetano, os múltiplos seres gerados pelo imaginário popular 

reencontram no tempo a história das festas de rua. Os personagens vêm agregar-se ao 

conjunto de caricaturas dramáticas por suas características visuais e gestuais em que se 

reproduz o extraordinário e o incomum da representação humana. É, assim, pelo uso de 

formas caricaturais que se apresenta uma estética popular gerada nas brincadeiras de rua por 

todo Brasil e herdeira de folias ancestrais de caráter igualmente popular. 

O riso compartilhado por essa comunidade traz os traços do “riso grotesco” e do “riso 

carnavalesco”, mas não é propriamente nem um, nem outro, pois cada um deles está ligado a 

um contexto histórico diferente, muito mais relacionado à zombaria coletiva, inverso do 

sagrado no caso do primeiro e fenômeno mundial no caso do segundo. Já o riso da brincadeira 

odivelense está na contemporaneidade. Ele é muito mais “o riso brincante” de que fala 

Barroso, e como esse é “um riso que se engendra em comunidade, que nasce da embriaguez 

comum, das relações íntimas e do contato corporal, entre brincantes e comunidade” 

(BARROSO, 2008, p. 4-5).  O brincante ri de corpo inteiro, ri coletivamente, um riso não 

verbalizado e carregado de anedotas.  Barroso explica ainda que “o riso brincante é, também, 

um riso sem peias, um riso nômade, livre e sem limites. Por isso, as figuras cômicas, nas 

festas e folguedos populares, gozam de toda a liberdade. São como a louca da casa, ou o 

coringa do baralho” (Ibidem, p. 5). 

Baudelaire (1991) diz que o sentido do cômico está naquele que ri, no espectador. 

Nele o cômico se sonoriza através do riso. Esse riso é um riso compartilhado que começa pela 

intenção daquele que brinca. Ele expressa-se visualmente como paródia viva do cotidiano, do 

qual ele extrai seu aspecto risível e a graça escondida no inusitado e no absurdo.  

A caricatura dramática está presente na estética das festas populares e seus 

personagens, enquanto conjunto observado na gestualidade espetacular e hiperbólica, aliada a 

um feitio desproporcional caracterizante de inúmeros tipos populares, com o arranjo formal 

criado da união entre sua inspiração humanizada ou idealizada e sua caricatura, ou ainda por 

uma criação do imaginário de cada cultura. 

O lugar da caricatura dramática nas festas da cultura brasileira associa-se ao lugar do 

riso brincante, do qual ela é a própria personificação. É um espaço para o lúdico e o motivo 

descompromissado com o cotidiano em busca do extracotidiano. Os personagens visualizados 

como caricaturas dramáticas nas brincadeiras de rua são contemporâneos, na medida em que 

revelam traços fisionômicos de personalidade em evidência ou de tipos de “domínio público”, 

como no caso do uso de máscaras de látex imitando rostos como os de “Sadan Hussein” ou 

“Barack Obama”, ou ainda representando rostos impessoais, como de “marajás” ou 
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“vampiros”. A realidade local e nacional contemporânea dos noticiários serve de alimento à 

imaginação criadora dos brincantes. 

Entre os personagens do Boi de Odivelas é o buchudo que permite maior flexibilidade 

em sua apresentação. Para ser “buchudo”, basta improvisar um figurino e uma máscara que 

tenha um caráter cômico. Quanto mais improvisada, maior a diversão que ela provoca. A 

caricatura dramática se apresenta na festa odivelense por via da composição entre o corpo, a 

máscara e a indumentária do personagem. O uso da máscara vai desde uma forma tradicional 

como a máscara dos pirrôs, a uma máscara industrializada, como as de látex. O disfarce 

embutido no próprio corpo pela máscara e sua indumentária deixam incógnito o seu portador 

e o transformam em um personagem para o qual já existe uma convenção de comportamentos 

corporais, criada pela vestimenta extracotidiana e incorporada ao imaginário do personagem. 

 A aparência que resulta a partir da combinação dos elementos plásticos dos 

personagens por vezes cria uma falsa impressão de como é esse corpo por dentro da máscara. 

Por trás das vestes do buchudo pode esconder-se alguém muito magro, embora pareça possuir 

o abdômen avolumado. Por dentro do cabeçudo pode haver um indivíduo alto, mesmo 

aparentando pela forma externa ser uma criatura de baixa estatura.  Embaixo do boi dançam 

dois corpos, embora o personagem seja visto como um só. No jogo entre aparência e realidade 

reside a estética da brincadeira de rua, sua composição visual é um cadinho de recorrências do 

universo do riso, do lúdico e da contemporaneidade, ao qual cada brincante acrescenta uma 

nota pessoal: sua espetacularidade. 

 

3.3. BRINCADEIRA E ESPETACULARIDADE 

  

A brincadeira de rua, no sentido de encontro coletivo para a diversão compartilhada da 

qual participam todos os grupos etários indistintamente, é um fenômeno tão antigo quanto a 

vida em sociedade. Desde que o imaginário possa aflorar como elo entre grupos, abre-se para 

eles a possibilidade de “brincar” juntos. Roberto da Matta (1981) diz que o próprio verbo 

“brincar” carrega o sentido de união, suspensão de fronteiras e intermediários para anular 

qualquer divisão entre grupos, categorias e pessoas. Nas ruas, transformadas em espaços 

lúdicos, as culturas expressam sua originalidade e suas matrizes comuns desde tempos 

ancestrais. Tomando o riso, a liberdade de ir e vir e a suspensão das atividades cotidianas, 

como prerrogativas comuns que identificam todas as brincadeiras e acessam o sentido de 

festa. 
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A festa é a ocasião em que a brincadeira se oficializa como rito. Oficializar não é 

necessariamente a aceitação do poder político constituído, mas o reconhecimento por parte da 

maioria da sociedade da continuidade do rito festivo, pois é por ela que a festa será 

reproduzida nos anos seguintes de sua criação. Por esse processo ou semelhante, 

oficializaram-se festas como o carnaval, as festas juninas e as brincadeiras de boi, festas 

voltadas para o lúdico, tendo a brincadeira e suas interfaces como ponto de partida para a sua 

organização e renovação cíclica. 

Cabe aqui uma distinção entre festa e espetáculo. O segundo termo é aplicado 

usualmente no sentido da atividade organizada em função da alteridade. Nele, o espaço é 

demarcado de forma real ou imaginária, distinguindo-se o público que assiste (espectador) 

daqueles que atuam. Esse conceito é consensual. A festa pode conter espetáculos em seu bojo, 

em dados momentos ela caminha para tal, mas sua finalidade última está na participação ou 

atuação de todos os envolvidos. É certo que toda festa contém em si algo de espetacular, mas 

esse estado não implica necessariamente na existência fixa do espectador. No caso das festas 

de rua com as quais aproximo a brincadeira, o espetáculo está posto sob o cortejo em si, com 

todos os seus elementos espetaculares: a música, a dança, a encenação e a visualidade. Por 

tratar-se da primazia de seu sentido lúdico acima do desejo de convocar o olhar do público, a 

festa e a brincadeira estão mais afins à espetacularidade do que para a conotação de 

espetáculo.    

Mas, o “riso brincante” ao mesmo tempo em que desfruta do gozo compartilhado é 

também uma experiência estética, momento de experimentar um novo papel social, 

extracotidiano, do qual se tem consciência e para o qual o corpo se organiza, procurando seu 

lugar no espaço. No contexto da cena de rua, a espetacularidade e a brincadeira caminham 

juntas, não são de modo algum dois aspectos excludentes, mas cada qual é um complemento 

que move as ações do brincante, enquanto pessoa, e do corpo coletivo, enquanto comunidade. 

A jocosidade que rechaça o medo do ridículo e a graça de provocar o riso pela 

expurgação do temor são partes de componentes universais das brincadeiras de rua. O 

cumprimento de regras liga a brincadeira ao jogo, pois, como lembra Huizinga (1993), jogo e 

brincadeira são palavras similares ou até sinônimas em muitas línguas: jouer un rôle equivale 

à jouer de poupée e até jouer um tour37. Esses termos não são mesmo diferentes quando 

aplicados à brincadeira popular. Entretanto, a eles agrega-se outra série de palavras que 

                                                 
37 Em francês o verbo jouer se aplica tanto ao ato de representar (jouer un rôle) quanto a brincar (jouer de 
poupée), mas também competir (jouer au football) ou mesmo tocar um instrumento musical (jouer du piano). 
Em inglês usa-se o verbo to play tanto se referindo ao ato de brincar (to play with toys) quanto tocar (to play the 
sax), jogar, praticar um esporte (to play soccer) ou ainda representar (to play a role).  
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igualmente dizem respeito à diversão, organização da cena, liberdade de expressão e 

espetacularidade. 

A aproximação entre festa e jogo como fenômenos culturais é analisada por Huizinga 

(1993), a partir de suas condições de atividades fora da rotina, o que também se aplica à 

espetacularidade. O predomínio do caráter lúdico, o limite de tempo de sua ocorrência e, 

sobretudo, a determinação de um espaço próprio para que ambos aconteçam são outros fatores 

de aproximação entre festa e jogo. “Em ambos encontramos uma combinação de regras 

estritas com a mais autêntica liberdade. Em resumo, a festa e o jogo têm em comuns suas 

características principais” (Ibidem, p.25). 

“Espetacularidade é a categoria dos jogos sociais onde o aspecto ritual ultrapassa a 

rotina: são os rituais religiosos, as competições esportivas, os desfiles e comícios, as grandes 

festas” (BIÃO, 2009, p. 163-164). A espetacularidade como comportamento extracotidiano é 

uma condição inerente à festa, entre outras atividades coletivas, conforme explica Bião. Nos 

espaços de rituais extracotidianos há múltiplas possibilidades para o olhar, a indeterminação 

dos papeis é momentânea, a presença de pessoas com função determinada é condicional. A 

diversidade de cenas que acontecem ao mesmo tempo é própria de espaços de grandes 

dimensões onde o rito não é um show, mas uma situação que convida a “práticas 

espetaculares”. Bião lembra ainda que as técnicas corporais são parte integrante da 

teatralidade cotidiana, mas para as práticas espetaculares, que ultrapassam as atividades 

rotineiras e chegam ao extracotidiano, exige-se certo grau de “treinamento corporal”, que 

resultará na apreensão de uma técnica, que tornará a atividade expressão da espetacularidade. 

Na brincadeira de boi de Odivelas, a exigência de destreza técnica do corpo começa 

pelo manejo de cada máscara e de sua indumentária correspondente. Para não me deter nesse 

tema, que será objeto da quinta seção desta tese, afirmo que todas as máscaras tradicionais da 

festa odivelense exigem uma resposta do corpo. O condicionamento físico para portar a 

máscara, a identificação com o personagem e, principalmente, o prazer de brincar de 

cabeçudo, de pirrô ou de perna do boi, são condições para brincar que envolvem a 

espontaneidade da escolha. 

A brincadeira aproxima-se do jogo também quando adota convenções, que, embora 

não sejam rígidas, são aceitas pelo brincante quando se propõe a participar. A primeira regra, 

aceita convencionalmente por quem quer entrar em qualquer brincadeira trata-se da própria 

categoria de jogo teatral, no qual se estabelece a cumplicidade entre quem atua e quem assiste, 

papéis de contornos imprecisos nas brincadeiras de rua, que estabelecem o abandono 
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temporário do papel social vivido no cotidiano em função da nova identificação criada pela 

personificação vivida pelo brincante durante o rito festivo. 

Em relação aos personagens, existem algumas caracterizações no Boi de Odivelas que 

ajudam na composição dos tipos e são assimiladas por todos que portam sua máscara como 

normas de conduta, a ética da brincadeira. A ausência de verbalização no momento da dança é 

mais do que uma opção: constitui-se em exigência da cena, tanto para o boi quanto para 

cabeçudos e pirrôs. Os brincantes, em geral, têm como propósito não se deixar reconhecer, 

escondendo todas as partes do corpo possíveis pela máscara e seus acessórios, pois a 

revelação da identidade “quebra” a magia da cena. É claro que essa regra não se aplica aos 

pernas e aos vaqueiros, que, diferentes dos demais, precisam entrar e sair de cena a cada 

parada do boi. Entretanto, mesmo estes permanecem incógnitos quando envolvidos na cena.  

A espetacularidade está presente no modo de se vestir que começa com o imaginário 

do personagem. Para cada caracterização, há um figurino correspondente, criado durante 

décadas de apresentação pública com a introdução deste ou daquele acessório, que aos poucos 

foi formando a imagem atual do personagem. Os dois pernas do boi devem vestir-se da cor do 

couro do animal. A neutralidade de suas roupas e calçados é para que sua presença individual 

seja substituída pela sua presença cênica, ou seja, pela sua função de membros do corpo do 

boi que dança, sendo, portanto, o alvo das atenções da platéia, como os atores do teatro de 

animação, que embora não apareçam em cena, atuam como interpretes em todas as aparições 

dos personagens.  

O peso da máscara e o esforço físico exigem dos pernas a exploração de toda sua 

capacidade de resistência para dançar embaixo do boi. Apesar desse fator, muitos são os 

jovens que se interessam pela função de pernas e até chegam a disputar para chegar primeiro 

no cortejo e poder participar. Para cada saída é preciso cerca de quatro duplas de pernas que 

se revezam na cena, com maior frequência do que qualquer outro personagem entra e sai da 

brincadeira. Ricardo Santos, o “Dain”, artista plástico odivelense e veterano na brincadeira de 

perna do boi, explica que há certo jogo de sedução quando um rapaz escolhe ser perna, pois é 

sabido por todos que o corpo do boi é muito pesado, quem o veste precisa ter a força de um 

“Hércules” para que possa aguentar a jornada sem deixar que “o boi” se canse. Dain assim 

explica: 

 

Hoje em dia não sei o que é que os meninos acham de brincar embaixo do 
boi, mas antigamente era uma espécie de um „status‟, até porque a gente era 
solteiro, era o galã, „saradinho‟, aquela coisa toda, e as meninas que vinham 
de fora, se a gente fosse dançar em Belém ou aqui mesmo, se tirasse o boi da 
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cabeça, que elas viam, as meninas de fora ficavam... Entendeu? Era uma 
espécie de um „status‟. As garotas, até o mês de julho quando saía, já o 
pessoal começava a vir pras férias. Nessa época era o Tinga, não tinha o 
Faceiro, eu brincava embaixo do Tinga, aí a gente tinha essa história, aí... 
 

 O peso do „status‟ social supera o peso em quilos do boi e o interesse pela alteridade é, 

portanto, um argumento fundamental para a escolha dos pernas. Mas, o jogo do boi com o 

público, sua força e esse mesmo „status’ do qual fala Ricardo, é a maior motivação para a 

continuidade da brincadeira. A forma da máscara, semelhante ao animal vivo e sua expressão 

corporal são componentes espetaculares no jogo cênico com o público num espaço onde todos 

os outros personagens são plurais, e apenas o boi que dança é singular.  

Na visualidade do conjunto da cena odivelense, as figuras multicoloridas dos pirrôs 

são um referencial quase tão antigo quanto o próprio boi. O pirrô ou “o mascarado”, como é 

conhecido na cidade, é a expressão viva da espetacularidade da festa. Dentre todos os seus 

componentes nenhum outro é mais expressivamente complexo ao reunir tantas matrizes 

estéticas em sua forma. Sobre o porquê da escolha de ser pirrô há algumas questões que 

perpassam a história dos personagens mascarados das folias de rua desde tempos 

imemoráveis. O visual criado pela máscara e sua indumentária será tratado mais adiante, ele 

comporta a possibilidade de escolher as cores dos tecidos, diferente do figurino dos pernas. 

Por não haver limite para o número de pirrôs na rua, ele permite também a formação de 

grupos. É novamente Ricardo quem explica o fetiche de ser pirrô para os odivelenses: 

 

E também o próprio mascarado tem aquela coisa, sempre era aquele cara 
cheiroso. Eu brinco com o menino aqui, a gente faz é patchouli, tudo pra ir 
cheiroso e o cara que tá brincando debaixo do boi, fedorento, aí o cara que tá 
embaixo do boi é aquele cara suado, mas aí é que tá a coisa, tá ali embaixo, 
suado, fedendo, mas as meninas olhavam mais que o mascarado cheiroso, 
entendeu? Então tudo nos personagens da brincadeira do boi de máscaras é 
uma mística, pra mim é uma mística, tudo tem uma mística. 

 

Seja em função da mística que envolve a máscara, seja pela possibilidade de reunião 

social, a escolha por esse ou aquele personagem não é definitiva. Tudo funciona em função de 

repostas: a resposta do corpo à exigência da técnica corporal, a resposta da experiência 

estética, a resposta do grupo que brinca junto. O artesão Antônio José Monteiro de Oliveira, o 

“Cação”, conta que quando começou a brincar no boi chegou a experimentar o cabeçudo, até 

saiu algumas vezes, mas depois experimentou o mascarado e preferiu passar a sair como pirrô 

dali pra diante. Ele organiza sua turma de colegas para que todos se caracterizem desde o 
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tempo que brincava de cabeçudo. Hoje, ele tem os seus próprios pirrôs padronizados38 e faz 

questão que todos estejam a contento: 

 

A gente faz de cetim, compra o pano em metro, quando não compra em 
peça, deixa tudo pronto só pra costureira, pra ela talhar e fazer. Se você 
quiser um pirrô de clube, faz de clube, de seu time; se você quiser colorido, 
você escolhe a cor que quer, o pano de cetim, aí manda fazer colorido; se 
quiser preto e branco, faz preto e branco; se quiser vermelho e branco, faz 
vermelho e branco; se é do Brasil, as cores do Brasil, faz do Brasil. Coloca a 
romeira39, desenha, se quiser a romeira com escudo, com nome, ou quiser 
mesmo simples, com um pano qualquer, a toalha é só pra completar a parte 
da cabeça, pra cobrir nossa parte do pescoço. A romeira é o que cobre a parte 
do pirrô pra ficar bonito, porque se ficar simples, parecendo a costa a pessoa 
ta brincando aí, mas tão percebendo “olha aquele pirrô ali tá sem meião, tá 
muito feio”, “olha o sapato daquele”, “olha a romeira daquele”, “aquele pirrô 
ali não tem nem romeira”. Mas se a pessoa sai tudo organizado, não: “aquele 
ali tá bonito, tá a máscara, capacete, pirrô, tudo”. 

 

O grupo também é o motivo para os cabeçudos e buchudos. Poucos são aqueles que 

saem sozinhos. Em geral, os brincantes reúnem-se em torno do personagem escolhido e um 

leva o outro, como explica Willerson Alves Monteiro, o “Zóio”, ao narrar sua própria 

experiência com o cabeçudo: 

 

 A minha brincadeira no cabeçudo começou assim pela influência de toda 
rapaziada, que eles eram ali da galera do Capixaba. Aí começou a influência 
de lá, aí a galera daqui saiu vários cabeçudos aqui da rua, aí eu peguei 
interesse na brincadeira e virei cabeçudo também. Aí eu saí a primeira vez e 
eu gostei, aí saí a segunda, gostei mais ainda, né, ainda tamos indo adiante 
agora, né. Aí comecei fazer cabeçudo grande, pequeno, eu faço, eles fazem 
aqui os cabeçudos, eu brinco em qualquer um boi, de livre espontânea 
vontade em qualquer um, eu saio em qualquer um, sai na rua a gente vai de 
grupo, aí dá um grupo assim nove, dez, o resto da rapaziada já surge aí, são 
mais ainda. 

 

A organização para o olhar do outro está na escolha do personagem apesar de sua 

principal motivação ser a diversão individual ou coletiva. O caráter de alteridade é um 

elemento cultural muito frequente em nossas brincadeiras de rua. A cena que caminha em 

cortejo pode ser vista por vários ângulos e em muitos lugares ao mesmo tempo. Ela não se 

repete, pois o olhar de quem vê é sempre novo e, embora ela mantenha seus códigos, está 

aberta à improvisação. Há ainda a inclusão na cena contemporânea da expansão do desejo de 

                                                 
38 Pirrô aqui é empregado no sentido do figurino composto pelo macacão de cetim, a máscara e o capacete, além 
de outros acessórios que complementam sua indumentária como a romeira, o meião e a toalha. 
 
39 Romeira é a gola larga que enfeita o macacão do pirrô. Essa gola cobre as costas como uma espécie de manto 
e fica como uma segunda camada por baixo da toalha que envolve a cabeça do pirrô. 
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ser visto pelas câmeras. Vídeos e fotografias registram as imagens e incitam o desejo de 

espetacularidade, provocando o aumento da demanda de brincantes no espaço da cena do boi. 

Para diferençar teatralidade e espetacularidade, Bião (2009, p.162) apela às noções de 

cotidiano e extracotidiano: “São conceitos que implicam o elemento lúdico que lubrifica as 

articulações do corpo social”. A teatralidade está nas ações mais banais de nossa rotina e 

implica na quase “automatização” de nossos gestos, pois “trata-se de um hábito cultural 

enraizado” (Ibidem, p. 35), enquanto que na espetacularidade “percebe-se a organização de 

ações e do espaço em função de atrair-se e prender-se a atenção e o olhar de parte das pessoas 

envolvidas” (Ibidem, p. 35).  Aqui, a espetacularidade, o jogo e a brincadeira são termos que 

caminham em cortejo e andam inseparáveis como gêmeas siamesas em meio à festa. 

Cada personagem do boi de quatro pernas é portador de uma espetacularidade que se 

manifesta na cena de rua como um meio de brincar e expressar-se cenicamente ao mesmo 

tempo. As cenas que se processam no espaço das ruas incluem a dança, o improviso e a 

interação com os demais brincantes. Para identificar a caracterização de cada um dos grupos 

de personagens desenvolvo na seção seguinte o mapeamento de suas trajetórias na 

brincadeira, na busca de localizar e perceber de perto o rosto por trás de cada máscara. 
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4. O ROSTO ATRÁS DA MÁSCARA 

 

A capacidade de tornar-se outro e o mistério do jogo manifestam-se de 
modo marcante no costume da mascarada. Aqui atinge o máximo a natureza 
"extra-ordinária" do jogo. O indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha 
um papel como se fosse outra pessoa, ou melhor, é outra pessoa. Os terrores 
da infância, a alegria esfuziante, a fantasia mística e os rituais sagrados 
encontram-se inextricavelmente misturados nesse estranho mundo do 
disfarce e da máscara. 

Johan Huizinga 

 

A comunicação com outros universos, a magia da transformação, o mistério do 

disfarce e a mudança de aparência visual são alguns atributos do objeto máscara emprestados 

ao corpo que o veste. Huizinga (1993) assevera que não é apenas a sensação aparente de ser 

outra pessoa, ela faz do indivíduo, literalmente, “outra pessoa”. Klintowitz reafirma a 

atualidade da máscara quando reconhece nela um objeto cotidiano pelo qual “o indivíduo, 

sem o status oficial de artista, confecciona vestimentas, máscaras, objetos escultóricos. Sem 

uma real ascensão social, econômica e intelectual, o indivíduo transforma-se em nobre, mestre 

de danças, guerreiro, herói” (KLINTOWITZ, 1987, p.23). É no pleno exercício da 

criatividade humana que a máscara e o corpo que a veste se encontram. Seu espaço nas 

culturas vai e vem dos rituais sagrados à derrisão coletiva, dos museus às ruas, do disfarce 

individual ao desfile de personagens do imaginário universal: mascaradas urbanas, dionisíacas 

dos campos, caras pintadas em protesto, grupos de meninos que brincam, todos são cenários 

do objeto máscara, recortados da vida cotidiana e manifestados pelo comportamento 

extracotidiano. 

Na brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas, a máscara ganhou estética própria, 

caracteristicamente odivelense, criação de personalidades locais, que acrescentaram nela sua 

marca pessoal a partir do modelo original e do aprimoramento de suas técnicas40 de produção. 

A nova aparência passou a ser identificada no âmbito da brincadeira e reconhecida fora da 

cidade como elemento indissociável da visualidade do “boi de máscaras”. Entretanto, não 

posso deixar de observar nos personagens dessa mascarada a paridade com personagens de 

outras festas brasileiras, tais como os reisados, as folias de momo e as cavalhadas. Todas elas 

têm em comum suas matrizes estéticas, como elos que encadeiam as expressões culturais das 

                                                 
40 Na seção seguinte, descrevo a técnica de confecção das máscaras odivelenses na subseção intitulada “a 
máscara que veste o corpo”.  O artista plástico Lúcio Chagas, sobre o qual comento em minha dissertação de 
mestrado (SILVA, 2004), foi o criador do modelo contemporâneo da máscara de pirrô; o artesão Edgar Santana 
Garça desenvolveu a técnica de confecção do paneiro do cabeçudo e Antônio dos Reis Gomes Viégas, o mestre 
“Dos Reis”, aperfeiçoou a criação dos bois e animais de quatro pernas.  
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festas brasileiras, mas também como portadoras dos temas universalizados que tratam 

principalmente do riso e do escárnio e que se integram à estética da caricatura dramática. 

O colorido das vestes e das indumentárias está presente na estamparia popular em 

diversas festas brasileiras. Ferreira lembra que esse costume é “parte da herança de nosso 

povo, que desde muito tempo soube se aproveitar das formas e materiais sofisticados para 

criar fantasias que são a expressão mais verdadeira da riqueza e variedade de nossa cultura 

popular” (FERREIRA, 2004, p.118). No Estado do Pará, encontra-se nas vestimentas e nas 

indumentárias das festas e danças um colorido festivo composto de motivos floridos, fitas 

coloridas e barras rendadas, enriquecidas pela diversidade de artefatos regionais, tais como 

sementes e palha da vegetação nativa. O uso inteligente do que a natureza oferece a cada 

cultura faz parte da dinâmica da criação dos trajes, do mesmo modo, em Odivelas, as 

variações temáticas das máscaras e indumentárias são consequências da relação entre o 

homem nativo, os produtos do meio e o aprimoramento das técnicas artesanais.  

Os mascarados odivelenses são protagonistas e criadores de sua festa, realizada a 

partir da experiência contida nos seguintes componentes: a atração da máscara como objeto 

plástico, a visualidade das máscaras e indumentárias dos personagens, o ritmo musical, as 

coreografias e as encenações dos brincantes. O panorama da brincadeira é formado pela 

reunião desse conjunto, que pode ser considerado a própria essência da festa. O nome de cada 

personagem mascarado firmou-se em função de sua presença constante na cena e está 

diretamente ligado a aparência da máscara e suas matrizes estéticas se relacionam com outras 

brincadeiras da região ou até mesmo de distante herança cultural nordestina, indígena, 

africana ou ibérica. 

 São quatro os tipos mascarados que escolhi para essa análise. Eles representam as 

figuras mais numerosas na história da brincadeira. Além disso, minha escolha deu-se em 

função da caracterização específica desses quatro personagens, pois cada um deles veste-se 

com uma indumentária determinada, composta pela máscara e pelos figurinos próprios com os 

quais são reconhecidos pelos demais brincantes. Optei por descrever os grupos de 

personagens em separado para melhor visualizá-los, mas sua existência é simultânea na festa 

e se apresenta, inclusive, como referencial de sua dinâmica desde sua origem. Conforme 

reforça o pensamento de Silva: “O imaginário surge da relação entre memória, aprendizado, 

história pessoal e inserção no mundo dos outros. Nesse sentido, o imaginário é sempre uma 

biografia, uma história de vida” (SILVA, 2003, p.57). Assim, os mascarados que vivem no 

imaginário ganham corpo e movimento quando a festa recomeça. Sua existência é sempre 

nova e sempre recorrência de narrativas ancestrais. 
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Entre os grupos de personagens apenas o boi difere dos demais por levar à cena um 

protagonista por vez em cada brincadeira. Muito embora eu possa empregar eventualmente 

termos como “o boi de quatro pernas” ou “o boi que dança” para definir uma característica do 

personagem, cada boi que aparece no contexto da cena tem seu nome próprio, pelo qual é 

reconhecido. Entre esses nomes estão o “Tinga”, o “Faceiro”, o “Mascote”, além dos demais 

animais que também são chamados de boi, tais como o “Caribu”, o “Alce”, o “Leão”. O nome 

genérico de “boi de máscaras” enfatiza a característica dominante da forma e releva uma das 

especificidades dessa brincadeira de boi em relação aos outros bois do Brasil, que é o cortejo 

no qual predominam os personagens mascarados.  

Quanto aos outros três grupos que irei tratar, não há hierarquia entre eles. Pirrôs, 

cabeçudos e buchudos são figuras do repertório da brincadeira, escolhidas por seus brincantes, 

independente do número de participantes que fazem a mesma escolha. O modo de brincar 

com cada uma das máscaras expressa intenção diferente e pede também uma técnica corporal 

apropriada. Daí porque brincar de buchudo, de cabeçudo, de pirrô ou de perna do boi, é opção 

condicionada a fatores variáveis, os quais eu analisarei adiante ao falar de cada grupo de 

personagem.  

Fora da festa, a cidade vive sua rotina com todas as contradições e convergências das 

cidades ribeirinhas da amazônia paraense. O pescador, o comerciante, o artesão, o estudante, 

o povo todo, envolvido em seu fazer cotidiano não para e vai brincar no boi. Eles constroem 

na própria época o espaço e o material para a brincadeira. Por isso, a escolha do personagem é 

algo do momento presente. Quando se aproxima o mês de junho, aos poucos começa a 

preparação da brincadeira. Essa preparação constitui-se na produção das indumentárias por 

parte dos artesãos locais, que inclui a confecção das vestimentas características, a criação das 

máscaras e a produção dos acessórios e souvenires. Essa produção sazonal se dá tanto na sede 

do município quanto nos seus ramais (interiores ligados por pequenas estradas, geralmente de 

terra batida).  

A produção artesanal movimenta a economia local, mas representa somente um 

intervalo na rotina dos odivelenses. Muitos se tornam artesãos apenas nesse período para fazer 

suas próprias fantasias ou aceitar encomendas de terceiros. Mas existem alguns artistas locais 

que possuem seus nomes ligados a determinada produção artesanal, como seu Edgar Garça e 

os paneiros de cabeçudo ou mestre “Dos Reis” e a criação dos bois. A pequena indústria 

movimenta a cidade e dá ao tempo do boi outro clima, como comenta Fernandes: 
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 É como se anualmente essas datas fossem divisores de águas entre os outros 
momentos do ano, além de serem momentos climáticos de confraternização 
e sociabilidade para a população que vive na cidade, ou mesmo aqueles que 
moram em outros lugares e que se achegam à cidade nesses períodos. A festa 
dá um sentido de “nação” para a comunidade odivelense e nisso ela se 
associa ao trabalho (FERNANDES, 2007, p.140). 

 

A organização da produção somente no mês de junho e a relação proporcional entre a 

quantidade de produtos e o avanço das saídas do boi justificam o crescimento do número de 

pirrôs, buchudos e cabeçudos em cena à medida que o mês de junho avança. Entretanto, com 

a crescente organização dos bois, há uma reserva estratégica de trajes que garante as saídas 

em épocas diferentes do mês de junho para apresentações programadas, independente da 

participação popular.  

O mesmo brincante durante o ciclo de apresentações pode escolher diferentes 

personagens, ou mesmo sair em vários bois, como os brincantes das escolas de samba e dos 

blocos carnavalescos. Como estes, ele precisa estar visualmente preparado para tal. Esta é a 

condição primeira de suas escolhas. Nelas, incluem-se também algumas situações específicas 

de cada tipo, conforme descrevo adiante. 

  

4. 1  AS MÚLTIPLAS FACES DO ASSOMBRADO 

 

4.1.1 Os Buchudos 

 

Na criação de tipos populares brasileiros, a preferência pela exuberância visual nas 

festas de rua reflete a dramaticidade da matriz barroca e seus contrastes, que vão do 

sofisticado nobre europeu às bizarras figuras grotescas. Exemplo clássico dessa mistura de 

estilos é o “chicard”, eclético personagem originário dos carnavais parisienses, que figurava 

nos bailes de máscaras da sociedade brasileira do século XIX. Para ser reconhecido como um 

chicard não havia uma vestimenta específica. Era preciso apenas uma fantasia “estranha e 

impossível, um traje ridículo e bizarro, espantoso, impossível e desarrumado” (FERREIRA, 

2004, p. 117). Embora menos famoso do que “Arlequins”, “Pierrôs” e “Colombinas” − talvez 

por não ter sido imortalizado em canções −, o chicard empresta algumas de suas qualidades  

aos mais cômicos personagens das brincadeiras de rua. Entre eles aqueles que não seguem um 

modelo padrão em seus trajes, podendo utilizar-se do improviso e dos mais variados recursos 

para enfatizar sua bizarrice, sua extravagância e, sobretudo, sua indiferença em relação à 

aparência que foge dos padrões de beleza e presta tributo ao riso grotesco.  
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Eles são de todos os tipos e jeitos. Aos bandos, saem pelas ruas à procura de 

estratégias divertidas de assustar. Em tempos passados faziam o terror das crianças e até dos 

adultos, hoje, se divertem em meio ao cortejo do boi sem ter uma aparência determinada 

como tem o cabeçudo e o pirrô. Na brincadeira de boi de Odivelas eles estão em todos os 

cantos. Em grupos ou individualmente, são conhecidos “genericamente” como buchudos, mas 

entre eles é possível identificar uma série de particularidades que não são fixas devido a sua 

própria condição de liminaridade (TURNER, 1974). 

Seu nome popular é “buchudo”. Ele é todo aquele que não é nem pirrô, nem cabeçudo, 

nem o animal de quatro pernas, nem, tampouco, o vaqueiro ou qualquer outro personagem 

com função dramática própria. A figura bizarra do buchudo e sua expressão cômica são 

resultado do processo de composição de outros tipos irreverentes que aparecem em diversas 

brincadeiras de rua, inclusive na dramaturgia do boi de comédia. Personagens como mãe 

Catirina, Pai Francisco e Cazumbá, ou ainda os matutos dos cordões de pássaros, apresentam 

um comportamento corporal semelhante ao do buchudo em sua postura desengonçada e na 

extravagância de seus gestuais.  

O riso zombador e o seu caráter auto-depreciativo alimentam a figura do buchudo no 

imaginário da cultura odivelense: quanto mais feia for sua aparência, mais engraçado e 

divertido ele será. Pensar na criação de um buchudo é utilizar como repertório a própria 

“estética da fealdade”, riso coletivo que debocha de si mesmo e estabelece a premissa do 

elemento “evanescente do belo” (BAUDELAIRE, 1991) sobre a harmonia das formas. 

O buchudo surge no “improviso”, pois os próprios brincantes em seus relatos contam 

que, por não ter a roupa de pirrô na ocasião da festa, improvisam para não ficar de fora. 

Assim, o traje mais eclético da brincadeira de boi é o do buchudo, pois para compor seu 

figurino “qualquer coisa serve”, até mesmo trapos velhos, que são justamente a tônica da sua 

indumentária desde as primeiras brincadeiras.  

O nome “buchudo” vem do linguajar popular que nomeia o estômago ou o abdômen 

como “bucho”. Os primeiros buchudos que apareceram na cena odivelense usavam uma falsa 

e avantajada barriga, seus trajes eram como farrapos e sua cabeça era coberta com adereços 

variados, como lenços e chapéus de palha. As vestes eram cheias como as da boneca de pano 

ou do espantalho, para tanto se fazia necessário o uso de roupas largas como o macacão do 

palhaço. A aparência desse corpo tornava-se, então, surreal: não era mais humana e, sim, 

extraordinária. Era um corpo expressivamente distinto do corpo cotidiano, um corpo 

“enchido” como se fosse a visão de um corpo inanimado que ganha vida e movimento, tal 

qual a boneca Emília do “Sítio do pica-pau amarelo” ou o Espantalho do “Mágico de Oz”. 
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Qualquer material pode servir ao traje do buchudo. José Ferreira Dias, veterano 

brincante dos bois odivelenses desde os tempos da comédia, conta que quando era jovem 

brincava muito no boi e sempre havia muitos palhaços (pirrôs), mas, quando fazia sua roupa 

de buchudo usava até mesmo folhas de bananeira. Hoje, embora já não se utilize esse tipo de 

material, a variedade de possibilidades usadas para criar a roupa de buchudo continua grande: 

tecidos esponjados, tecido sintético, chitas, ráfia e todos os acessórios que puderem servir de 

complemento ao colorido e a bizarrice do visual (Foto 6). 

O corpo cômico do buchudo alia a aparência, a postura corporal, o linguajar (quando 

existe), os gestos e o visual, relacionando-se, portanto, com a estética do grotesco.  A máscara 

também é um elemento indispensável, pois interessa ao buchudo que ninguém o reconheça. 

“A graça” está nesse comportamento corporal transfigurado do real pelo exagero das 

expressões.  A máscara do buchudo de hoje é de materiais variados, mas houve tempos em 

que ela tinha uma forma própria, com um molde criado na moldura de cimento ou de argila, 

conforme conta Gilberto Santana Rodrigues (o “Bibica”). Ele diz: “A máscara, quanto mais 

feia melhor ainda pra sair de buchudo. A pessoa se veste de buchudo, coloca um paletó, 

qualquer, camisa de manga comprida, coloca a máscara, aí é o buchudo”.  

 Diferindo dos demais personagens, o buchudo, em geral, não tem uma dança sua. No 

cortejo do boi, sua presença está associada ao riso e à encenação cômica, para a qual muitas 

vezes ele para em meio ao cortejo e representa a pequena cena, como os quadros ou 

entremeios de outras brincadeiras de rua, sem que haja qualquer coreografia própria como têm 

os cabeçudos e os pirrôs. O improviso que caracteriza o seu visual é marca também de sua 

expressão corporal, mas esse mesmo improviso possibilita que os brincantes criem cenas 

recortadas de outras brincadeiras, assemelhando-se, muitas vezes, ao contexto do carnaval de 

rua. 

Nas brincadeiras de outras épocas, o buchudo era o assombrado, figura criada para 

“meter medo”, por isso sua aparência estava sempre envolta em mistério, o mistério da 

máscara, do desconhecido, do anonimato de quem está por dentro do traje. Na brincadeira 

contemporânea, a saída dos grupos de buchudos segue o mesmo ritual de surpresa e segredo, 

pois a intenção de assustar continua entre as características do personagem, muito embora 

tenha sido em parte superada por outras atitudes relacionadas ao riso e ao cômico. A 

espetacularidade nele ganha mais um componente lúdico: a dicotomia entre o medo e o riso. 

Mas esse “medo” é mais no sentido de assustar momentaneamente pela aparência e fealdade 

da figura ou ainda pela encenação, do que propriamente de apavorar e ameaçar. 
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FOTO 6 - O buchudo em meio aos pirrôs traja o figurino de uma senhora gorda com o rosto 
coberto pela máscara. Sua postura corporal complementa a caracterização. Essa postura está nos 
mínimos gestos com as mãos, no andar, na escolha dos acessórios (luvas e meias), na ênfase à cor 
rosa e na reação ao abraço do pirrô. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Na imagem que apresento acima há uma adaptação do modelo tradicional do buchudo 

com seus enchimentos e volumes corporais com o gestual do corpo cômico, pensado em 

função do personagem criado por esse brincante, vestido de senhora. Nenhuma parte de seu 

corpo fica exposta, mas há evidencias de que a aparência física do corpo do brincante difere 

do personagem criado. 

A máscara convencional de buchudo ressalta os volumes do rosto de maneira 

hiperbólica. Como caricatura dramática, a figura cênica expressa em sua plasticidade as duas 

facetas marcantes do personagem: a irreverência do riso e o temor despertado pela aparência 

do feio. O buchudo é “aquele que não é”, não é propriamente humano, não é propriamente 

parte da festa, não é elemento do cortejo, não compõe, necessariamente, o visual colorido da 

brincadeira do boi que dança. Por todo esse seu caráter de exclusão, sua figura foi por muito 

tempo “marginal” no cortejo do boi. Alguns donos de boi nem sequer admitiam a presença 

dele na brincadeira. Entretanto, como criação independente, o personagem reapareceu na festa 

e tornou-se novamente parte dela, apesar de continuar controverso. 

A introdução do buchudo outra vez na cena do boi que dança seguiu dois processos 

mais ou menos perceptíveis por parte dos brincantes. Primeiro, desaparecido, na 
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clandestinidade, ele circulava nas ruas em pontos isolados da festa, sem aproximação com a 

cena principal onde estavam o boi e os pirrôs. Depois, identificado entre os tipos que 

remanesciam das primeiras brincadeiras, ele começou, aos poucos, a ser admitido pelos donos 

de boi, especialmente por aqueles donos dos bois mais novos. 

A máscara de buchudo, contudo, não conseguiu igual espaço no gosto popular. Apesar 

de algumas tentativas por parte dos artesãos, a forma não se tornou identificadora do 

personagem como aconteceu à máscara dos pirrôs e dos cabeçudos. A extravagância da 

imagem foi mais forte na configuração do personagem, tanto que em sua máscara prevaleceu 

o aspecto do medo pelo desconhecido. Imagem que se remete ao jogo do “faz de conta” no 

qual mesmo aquele que reconhece a pessoa mascarada se coloca diante dela como uma presa 

diante do predador. Huizinga explica esse sentimento quando afirma que “a visão de uma 

figura mascarada, como pura experiência estética, nos transporta para além da vida 

quotidiana, para um mundo onde reina algo diferente da claridade do dia: o mundo do 

selvagem, da criança e do poeta, o mundo do jogo” (HUIZINGA, 1993, p. 30). 

A máscara de látex é um produto industrializado que se encontra em série na época do 

carnaval. Em função da larga comercialização desse produto na festa odivelense, a figura do 

buchudo tradicional é um tipo cada vez mais raro, pois a facilidade de acesso à máscara pré-

fabricada, que não precisa de produção artesanal (Foto 7), e a possibilidade de 

reaproveitamento de materiais proporcionou a formação de grupos de brincantes que fazem 

largo uso desse objeto. Na máscara industrializada, o buchudo afasta-se por completo do 

espírito identitário da brincadeira odivelense e introduz na festa outra cultura, a cultura de 

massa, agregados à qual estão personagens transitórios que passam pela cena sem deixar 

rastros. 

O motivo temático dos cordões de brincantes é contestado por muitos que veem nele 

mais uma abordagem carnavalesca do que propriamente uma marca do ecletismo 

contemporâneo. A questão da introdução de outros tipos de máscaras na festa reabre a 

polêmica em torno do buchudo como um integrante do cortejo do boi. É fato que o buchudo, 

mesmo quando portador de uma máscara artesanal, nunca foi um personagem bem aceito na 

multidão. Seu lado lúdico responde ao porquê da insistência em seu retorno à cena, mas sua 

caracterização indefinida o torna um personagem indiferente ao cenário do Boi de Odivelas, 

pois assim como ele está na brincadeira de boi, ele pode aparecer no bloco carnavalesco ou 

em qualquer outra festa que admita figuras mascaradas. Como não há uma aparência concreta 

no imaginário do buchudo, o personagem pode surgir ou sair de cena sem qualquer alteração 
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na estética da festa, é como se ele fosse mais um brincante que veio apenas para espiar a festa, 

sem tornar-se parte integrante dela. 

 

 
FOTO 7 - Os trajes dos buchudos são improvisados com qualquer tipo de roupa, desde que o 
brincante fique totalmente incógnito. Na imagem capturada na foto, o buchudo usa uma máscara 
de látex −àpヴodutoàiﾐdustヴializado,àケueàﾐesseàexeﾏploàfoiàiﾐIヴeﾏeﾐtadoàIoﾏàpiﾐtuヴasàfeitasàpeloà
próprio brincante. Ele cobre a cabeça com um lenço vermelho e veste roupas de cetim esponjado 
com barras adornadas por uma franja cor de rosa. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Na criação da indumentária do buchudo, não há preocupação com a combinação das 

peças para seguir um padrão, como há nos demais personagens do Boi. O enchimento das 

mangas e da barriga engorda o personagem e serve, por vezes, como recurso para escarnecer 

os indivíduos fisicamente avantajados. Essa prática é comum nas brincadeiras de rua, nela 

distinguem-se duas características desse tipo de personagem: sua ligação com a fealdade e sua 

personalidade debochada. Sua presença é motivo de hilaridade e sua aparência brinca com os 

reversos dos padrões sociais numa opção pela irreverência e pelo humor a qualquer custo, sem 

medidas éticas. 
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Na figura do buchudo manifesta-se a teoria bergoniana do riso como oposição às 

emoções (BERGSON, 1983). O buchudo zomba de tudo aquilo que, em outro contexto, torna-

se sério por tocar diretamente nossa sensibilidade. As encenações dos buchudos em meio à 

cena de rua vêm destacando a cada ano a presença do personagem, que desde a sua criação 

esteve associado ao assombrado e ao riso zombador das festas populares; riso sem escrúpulos 

e, portanto, livre de sentimentos de solidariedade em relação àquele de quem se ri. A mistura 

de gêneros introduzida por novos grupos de buchudos na brincadeira odivelense coloca mais 

uma vez em confronto a questão da tradição e da contemporaneidade. O ruído provocado pela 

presença híbrida de tais figuras continua a gerar certo mal estar entre os admiradores da festa, 

apesar de todo apelo da contemporaneidade em relação ao diferente. 

O reflexo da mistura de adornos e trajes cria personagens efêmeros, que, na falta de 

outro termo, são chamados de buchudos, mas em torno deles a cultura odivelense recria o ato 

das brincadeiras cíclicas que repetem o fato, modificando a cada ano sua autoria. É mais uma 

vez a intencionalidade da troca do boneco da malhação de Judas e da serração da velha que 

aparecem como pontos de convergência para o aparecimento desse fenômeno, cuja aparência 

de contemporâneo é mera sugestão, pois a atualização do fato político e a adoção da 

personalidade do momento são constantes nas brincadeiras de rua, desde a mais remota 

festividade medieval. Desse modo, Bart Simpson, Pokémon e Osama Bin Laden são 

personagens da cena do boi que dança do mesmo modo que deixam de ser no ano seguinte 

para dar lugar a outro qualquer que irá servir à caracterização de grupos, cuja escolha tem 

como critério a irreverência e a popularidade do rosto apresentado. 

Os próprios brincantes organizam temas para sair no boi, como fazem no carnaval de 

rua. A escolha do tipo de roupa nem sempre segue um padrão organizado. Daí porque a 

marginalidade da figura do buchudo dá-se também no destoar da estética do boi de máscaras 

que é “turisticamente atraente”. O ruído se amplia quando o ecletismo do traje chega a 

subverter até mesmo o figurino de outros personagens, como no exemplo ilustrado pela cena 

(Foto 8) em que a máscara de pirrô é colocada em outro tipo de vestimenta improvisada, 

como um ready-made de Marcel Duchamp, “vaso sanitário posto na galeria”. 

Assim, inspirado nas figuras marginais da cultura de consumo, nas caretas medonhas 

que assombram o imaginário popular, ou nas personalidades em evidência no momento da 

festa, o buchudo instala-se na festa do boi que dança sem pedir licença, à revelia do tempo e 

da coerência do conjunto. Por outro lado, o interesse pela originalidade e pela irreverência do 

buchudo, como personagem anônimo e ímpar, também move a escolha dos brincantes. 



103 
 

Deolinda Aquino justifica porque troca seu figurino várias vezes, até durante o mesmo 

período de brincadeira: 

 

Quando eu vejo que a roupa o pessoal já tá conhecendo demais, eu brinco até 
duas vezes, tenho umas quantas aí. Os “pequenos” [colegas − grifo meu] já 
vêm e eu já vou passando pra eles. Vou passando pros outros, aí já vou 
fazendo outras. Esse ano eu não sei nem te dizer [quantas fiz], uma roupa 
feia que eu fiz aí, uma roupa marrom, era de mulher. Brinquei. No dia do 
Faceiro eu já tava de anjo: peguei, botei uma travessa, peguei uma asa de 
anjo. Aí teve um dia que eu brinquei de pajé, a primeira vez foi o meu 
sobrinho, aí como o pessoal já conhecia, a gente trocou, ele já foi com a 
minha e eu já fui com a dele. Não, que nada, é tudo improviso [a encenação], 
é na hora mesmo, é tudo na hora41. 
 

 
FOTO 8 - Um grupo de buchudos mistura-se entre os brincantes. Vestidos com trajes 
improvisados, cada um inventa sua própria caracterização. Alguns misturam peças de outros 
personagens, principalmente a máscara dos pirrôs, como o buchudo à esquerda com seu macacão 
alaranjado e a mochila nas costas. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Vestir-se de outro gênero ou travestir-se é uma prática antiga nas brincadeiras de rua. 

O espaço conferido à liberdade de improvisar e expressar-se cenicamente, sem a identificação 

ou a obrigatoriedade de sutileza estética, permite que a cena popular seja povoada de figuras 

bizarras, caricaturas de homens, mulheres e animais. Minois (2003) conta que, na história do 

                                                 
41 Deolinda Aquino, que todos os anos sai como buchudo, descreve nessa conversa os buchudos que criou para 
sair no boi (o Faceiro) no ano de 2009. Ela conta que troca suas criações com amigos e parentes, pois “a graça” 
que acha na brincadeira é que ninguém saiba de quem se trata quando está em cena (na rua). 
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riso em seu formato de cortejo cênico, houve sempre essa faceta da vestimenta dos 

personagens. Ele descreve para o carnaval medieval tipos que poderiam muito bem figurar 

entre os buchudos odivelenses contemporâneos, apesar da distância espaço-temporal da festa 

narrada: “Vê-se aí, por exemplo, homens vestidos de mulher da maneira mais caricatural 

possível: sedas e veludo com um boné de renda e, às vezes, um travesseiro para simular a 

gravidez. Outros brincam vestidos como bebês” (MINOIS, 2003, p. 168). O próprio Minois 

esclarece que vê nessas práticas pura digressão, momentos de sair do limite cotidiano e usar o 

poder do jogo, a hora de brincar, expurgando toda repressão e todo preconceito. 

Para criar a indumentária do buchudo há plena liberdade de opção para o brincante. 

Por isso, seus trajes podem, inclusive, ser feitos de trapos velhos, como sobras de fantasias 

carnavalescas, releituras de personagens das folias de momo, assombrações deslocadas do 

mundo irreal como se viessem parar em outro tempo e lugar. A figura do espantalho e sua 

aparência nitidamente improvisada é bem a imagem do buchudo, pensado para o medo e o 

riso, para a graça e o deboche, para circular na cena, sem, contudo, fazer parte dela (Foto 9).  

 

 
 

FOTO 9 – O traje cheio de volumes e os cabelos de fitilhos e gregas dão aos três buchudos a 
aparência de bonecas de pano. A máscara é uma adaptação feita com tecido elástico. No meio da 
conversa, a pose para fotografia. Fotografia: Silvia Silva, 2010. 

 

O que vejo no buchudo odivelense é uma síntese de toda inversão que sempre 

caracterizou a festa pública, a existência simultânea de um submundo da brincadeira de rua, 
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como o excremento da festa.  Dentre os personagens, ele é tudo o que sobra dos outros. Por 

outro lado, representa a mais alta qualidade democrática da brincadeira de rua: a maneira de 

permitir a adesão de todos, como cada um pode e do jeito que pode. 

Como ocorreu no teatro grego, também nas festas de rua as figuras femininas 

começaram a entrar em cena pela prática do travestimento dos brincantes. Em São Caetano de 

Odivelas, a mulher era representada pelo homem travestido e, para imitar-lhe a feminilidade, 

eles afinavam a voz, exageravam nas suas partes mais atrativas (os seios e as nádegas) e 

abusavam dos acessórios mais vistosos como cabeleiras, plumas, jóias e salto alto. Mas, a 

mulher era impedida até certo tempo de brincar no boi. Foi justamente a figura marginalizada 

do buchudo que permitiu o rompimento das barreiras de gênero na brincadeira de boi, pois o 

pirrô e o cabeçudo, personagens incógnitas, precisavam de uma indumentária conhecida de 

todos para entrar na festa, mas o buchudo − esse sim, colagem de muitos outros trajes − 

poderia surgir de “qualquer roupa”, já que “a gente pega um paletó qualquer”, como disse 

Gilberto ou, como conta Deolinda Aquino: 

 

Eu tava com dezesseis anos... Quatorze, tô com cinquenta e dois... [pausa 
breve] Era dezesseis anos que eu tinha. Elas começaram [as mulheres] né, 
brincar mesmo, se meter, não tinha mais dessa, depois foi liberado pra elas 
mesmo. Vieram brincando mesmo, se metiam no meio deles, até que 
venceram, conseguiram vencer essa barreira. O meu irmão mais velho que 
me viu brincando, aí veio contou, que era só eu de mulher mesmo, custou 
uma surra, que... Depois pronto, a mulherada foi se metendo, aí foi liberado, 
aí eu comecei a brincar. Só que todo ano eu faço uma roupa, sabe? 

 

Para sair e brincar de buchudo não há regras específicas, mas alguns grupos combinam 

cenas mais ou menos ensaiadas que, apesar de estranhas ao modelo atual da brincadeira de 

boi, não são novidades nos cortejos de rua. Também nas versões mais antigas da brincadeira 

odivelense, esses grupos vez por outra surgiam e criavam as pequenas dramatizações em 

pontos que nem sempre eram os mesmos dos trajetos. Tais cenas, descritas por brincantes que 

acompanham há décadas a brincadeira na rua, demonstram o poder paralelo da festa que não 

se limita aos lugares por onde o “boi passa”, mas pelo lugar limitado, ou ilimitado do 

imaginário. 

No ano de 2009, período em que acompanhei mais de perto as saídas dos bois, 

identifiquei alguns desses quadros nos quais certos grupos vestiam roupas iguais, como 

espécies de “abadás”. Havia os “gatinhos”, os “garis”, entre outros. Eles paravam sempre que 

havia assistência voltada para eles e representavam suas encenações conforme o personagem. 

Um grupo formado por personagens mistos apresentava uma espécie de ritual no qual o pajé 
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(vestido todo de branco) fingia que caía em transe e os outros ficavam em círculo observando. 

As roupas eram variadas, desde uma noviça mascarada, que tinha nas costas uma placa escrita 

“noviça rebelde”, até figuras sem referências específicas.  

O local e a hora dessas cenas improvisadas se desenrolarem são imprevisíveis, pois 

depende, sobretudo, do ritmo da brincadeira. A brincadeira de boi por sua estrutura espacial e 

pela ausência de linearidade temporal em seu enredo possibilita a agregação de muitos 

quadros e personagens além dos tradicionais. Algumas máscaras que fazem sucesso em um 

ciclo da festa voltam à cena eventualmente no ano seguinte. Como ocorreu em 2009 com a 

figura híbrida com cara de um homem de bigode, lembrando “Super Mario Bros” e vestido de 

“Minie” (Foto 10), cuja aparência e gestual pouco ou nada lembravam o antigo buchudo, com 

sua grande pança e seu comportamento corporal desengonçado. Nela, a marca da influência 

das mídias eletrônicas se fez novamente presente. 

 

 
FOTO 10 - Na cena contemporânea vê-se aos poucos a introdução de temáticas inspiradas no 
cinema e nas novas mídias. No exemplo da fotografia, um buchudo, sem caracterização específica, 
usa máscara de Mario, personagem do jogo de vídeo-gaﾏeàさ“upeヴàMaヴioàBヴosざ,àﾏasàseu figurino 
é o de Minnie, personagem feminino que faz par com Mickey Mouse de Walt Disney. Ao seu lado, 
à direita, outro personagem híbrido de características pouco identificáveis. Fotografia: Silvia Silva, 
2009. 
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A hibridização e a espetacularidade do buchudo, que sempre acompanharam a 

trajetória do personagem, se mostram ainda mais diversificadas na sua representação 

contemporânea. A questão da influência das mídias é mais incisiva à medida que, além de 

transformar a aparência dos buchudos, transforma também a identidade do personagem e 

ainda seu próprio repertório de gestos. Nele, a cultura odivelense dialoga com muitos mundos 

e navega no ciber-espaço, indo e voltando para as margens do Mojuim. 

Outro grupo que aparece com certa regularidade na brincadeira odivelense é formado 

por brincantes que se escondem embaixo de um mosqueteiro e caminham juntos pela rua 

como o grande dragão chinês, porém sem o seu colorido, já que o mosquiteiro − peça de 

cobrir a cama ou a rede para proteger de insetos − é feito de tecido transparente (filó) de uma 

única cor. Em uma das saídas do boi Tinga em 2009, observei um grupo de meninos 

envolvidos num mosquiteiro que foi afastado pelo dono do boi. Constrangidos, eles foram 

brincar fora da cena central. Entretanto, mais tarde, na mesma ocasião, outro grupo de 

mosquiteiro, desta vez, formado por adultos, juntou-se à festa. A essa altura, não dava mais 

pra controlar quem entrava ou saía da brincadeira e esse grupo, enfim, ocupou seu espaço no 

meio da multidão, misturando-se à sua massa compacta como se formasse com ela um só 

corpo.  

O buchudo assina sua marca na história da brincadeira a revelia de qualquer oposição. 

Como figura anônima, ele é a própria contradição da cena contemporânea, reinventa-se e 

evanesce no tempo para reaparecer transfigurado, travestido e estranho ao conjunto, mas 

sempre dotado do mais alto espírito da brincadeira: o lúdico. 

 

4.1.2 E na Sombra os Fantasmas se Escondem... 

 

 A saída vespertina do cortejo do boi que dança pelas ruas de São Caetano de Odivelas 

condiciona-se à reunião dos grupos formados por músicos, pernas, pirrôs e outros brincantes. 

No primeiro momento da festa são esses grupos que irão conduzir o itinerário pelas ruas 

adiante. Mas, somente a chegada da noite traz consigo as figuras noturnas: os “assombrados”, 

inspirados em entes sobrenaturais do imaginário local ou em tipos universalizados pelas festas 

de rua, todos dispostos a brincar com os assombros e fantasias do ser humano. Diferente dos 

demais, eles seguem o percurso na periferia da cena. Em grupo, ou individualmente, usam as 

máscaras mais disformes para aliar os risos aos temores, provocando reações contraditórias 

que começam com o susto diante da imagem desumanizada da máscara e evoluem para a 

brincadeira que se espalha pelas ruas como cenas recortadas de antigos filmes de terror em 
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que os mocinhos eram perseguidos pelas assombrações mais bizarras, escondendo-se e 

escapando ilesos (quase sempre) da tirania dos monstros. 

Além daqueles chamados de buchudos há certos personagens recorrentes na cena 

odivelense que aparecem nos mais diversos festejos populares. Entre eles, figuram os 

“diabos”, personagens de cortejos populares desde a mais remota festa medieval. Em 

Odivelas a figura do diabo praticamente desapareceu da cena, mas já houve tempos em que 

havia para ele uma máscara própria, variante da máscara de pirrô, que nessa versão baseava-

se na imagem antropozoomorfa consagrada pelo imaginário universal de rosto humano e 

chifres de animais42. Entretanto, a figura do diabo não se institucionalizou na brincadeira de 

boi de Odivelas. Ele passou a ser mais um buchudo como tantos outros com suas máscaras 

improvisadas de qualquer material, sem a marca do artesanato local das máscaras de pirrôs, 

cabeçudos e bois. 

Borba Filho (2007) ressalta a presença de personagens fantásticos nas brincadeiras de 

boi do Nordeste brasileiro. Ele inscreve esses tipos como categorias que transitam entre o 

humano e o animal por seus poderes extra-ordinários e sua existência no imaginário fora do 

âmbito das encenações de rua. Entre esses personagens, algumas reminiscências chegaram na 

brincadeira de Odivelas por influência do boi-bumbá, mas sua presença na cena limitou-se à 

condição de assombrado, devido, principalmente, à ausência de uma trama linear na cena do 

boi de quatro pernas.  

 Do acervo de tipos, que outrora transitavam pelas ruas na brincadeira de boi de São 

Caetano de Odivelas, há relatos de figuras como o bicho folharal, criatura representada por 

um “animal visagento” 43 com o corpo coberto de folhas e galhos. O bicho folharal é figura 

pontual na folia do boi que dança. Ele aparece no repertório de alguns reisados nordestinos e 

no bumba-meu-boi maranhense. Em Odivelas, sua figura desapareceu do cenário da festa, 

mas ainda é mencionado nas narrativas de alguns brincantes, que o associam sempre ao seu 

intérprete. Citando pelo nome, referem-se ao “fulano” que costumava se vestir de bicho 

folharal, preparando sua indumentária com folhas e galhos colhidos na hora de se paramentar 

para entrar em cena, com o corpo todo coberto com sua máscara natural, correndo e 

assustando as crianças.   

                                                 
42 Ilustro e comento a presença do personagem diabo em minha dissertação de mestrado no texto intitulado: 
“Diabos e buchudos: faces cômicas do assombrado”. Nesse texto, reconto através das descrições de Bakhtin 
(2002) e Minois (2003) algumas festas em que a figura do diabo se fez presente nas brincadeiras de rua (SILVA, 
2004, p. 74). 
 
43 Eduardo Galvão em sua tese “Santos e Visagens” define em seu glossário os bichos visagentos: “entidade 
sobrenatural, nome genérico para todos os sobrenaturais da mata ou da água” (GALVÃO, 1955, p.145). 
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 Outro personagem recorrente em tempos de lamparina − quando nem havia luz 

elétrica na cidade − era o “fantasma”. Inspirado em visagens do imaginário universal: sempre 

de branco, andar suspenso, sem encostar os pés no chão, ligado ao espírito dos que se foram 

desse mundo, deixando por aqui sua assombração. Assim, mais uma vez o medo assumia uma 

forma no meio da diversão, a aparência do fantasma é assim descrita por Deolinda Aquino: 

 

O fantasma era muito engraçado, sabe, égua44: eles mandavam fazer aquele 
paneiro comprido, era uns “quatro metros” de altura [grifo meu]! Aí se 
encostavam na beira da casa, se encostavam, quando não no poste. Quando a 
gente ia passando eles varavam, era um fantasma, saía muito. Agora não tem 
mais, era muito bacana! Aí o cara ia, fazia aquele paneiro e ficava só aquele 
buraco pra ele enxergar. Aí, o tempo dele não era aqui no meio do boi 
brincando, era pela sombra das casas, encostado no poste, porque brincava 
até tarde, às vezes até três, quatro, amanhecia, agora acabou. O boi 
amanhecia, de madrugada, ele varava assim de longe, “égua tu é doido!” O 
pessoal pegava um susto, mas era muito bom... 
 

A figura do fantasma que se esgueirava pelas ruas não tomava parte no cortejo: 

escondia-se nas esquinas escuras para assustar quem passava. O grupo esperava os transeuntes 

dispersos do cortejo do boi. Com a chegada da luz elétrica e a midiatização da festa o 

fantasma aos poucos foi se esvaindo até sumir por completo do cenário das ruas, como 

aconteceu ao bicho folharal. A imagem dessas figuras vive apenas nas narrativas dos que, 

conversando sobre a história da festa, se recordam de suas transformações, não há do 

fantasma ou do bicho folharal, fotografias nem relíquias.  

A calada da noite traz consigo os sons da mata nativa que circunda a cidade e o 

burburinho das águas salubres do rio Mojuim. Cenários que inspiraram a criação do 

imaginário dos assombrados locais, similares em muitos interiores paraenses. A mitologia 

amazônica é repleta de histórias que surgem na hora da visagem: é missa dos mortos, 

encontros misteriosos com visagens das águas, gente que vira bicho ao cair da noite. São 

narrativas inspiradas nos medos mais frequentes do povo. E é na noite também que grande 

parte das brincadeiras “ganham a rua”. Condição que se justifica pelo fato de que a maioria 

dos brincantes são trabalhadores e, assim, o momento da festa é a hora do encontro e da 

lúdica. Entre o labor e o descanso, sua condição de lazer propicia o alívio após o dia de 

trabalho.  

A relação entre a natureza e o homem recheou o imaginário amazônico, pela própria 

condição geográfica desse lugar, de entes da mata e das águas, formas “art noveau” que 

                                                 
44 Interjeição popular que expressa admiração. 
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mesclam características humanas, animais e vegetais. Essas formas estão em suas narrativas. 

Veja-se o caso da lenda da vitória-régia, da mandioca ou do açaí. Todas contam causos de 

índios que se transformaram em planta por uma interferência mágica da natureza.45 É a 

vocação mitológica da Amazônia, da qual fala Paes Loureiro (2001), confirmada nos mitos 

das águas como a Boiúna e a Mãe-d‟água (Uyara)46. Todos encantados ligados à floresta e aos 

rios, parte de um conjunto gerado pelo imaginário.  “Há, nas alegorias produzidas pelo 

imaginário na cultura amazônica, uma permanente tentativa de compreender o homem, o 

amor, a vida, a morte, o trabalho e a natureza” (LOUREIRO, 2001, p. 94). Nessa tentativa, o 

fantástico se personifica nas brincadeiras de rua, cenários que traduzem em formas plásticas o 

conhecimento cultural alimentado pelas imagens oníricas de criaturas mágicas, animais com 

características humanas, homens que adquirem características de bichos, pássaros encantados, 

bois que dançam... 

 

4.2 TODOS OS BOIS DA FAUNA ODIVELENSE 

 

 Os cordões de bicho, entre os quais se incluem os cordões de pássaros, têm, na fauna e 

na flora amazônica, fontes de inspiração que contribuem para povoar suas brincadeiras de 

cores e formas simbolicamente apreendidas e transfiguradas em cenas. A máscara cabe nesse 

contexto como receptora da ligação entre o imaginário e a personificação da forma. Aos bois-

bumbás juntaram-se, nas brincadeiras amazônicas, os outros bichos dançantes como juritis, 

antas, bem-te-vis, etc. A essa fauna acrescentou-se, em São Caetano de Odivelas, integrantes 

vindos de lugares distantes, tendo como referência visual outra fonte diversa da realidade 

local: a imagem impressa. De muito longe, como se trazidos pelas narrativas de viajantes, 

chegaram animais oriundos do continente africano, dos Andes, das Américas do Norte e 

Central, muitos deles atravessaram os mares através do imaginário fantástico do cinema e, 

mais recentemente, da Internet. 

A figura do boi que dança é sempre a mais amada e preferida, mas o personagem 

central da brincadeira passou a ser, eventualmente, transformado em outros animais também 

                                                 
45 Na lenda da vitória régia é a própria lua (Jaci) que se compadece da moça, sua enamorada, e a transforma na 
planta. Já na lenda da mandioca e do açaí os personagens se convertem em alimentos para o sustento de suas 
tribos, atingidas pela fome. Outro exemplo é a lenda do guaraná. Nela, um menino, morto pelo ciúme do pajé da 
tribo, tem seus olhos enterrados e deles nasce a planta do guaraná. 
 
46 A Boiúna, ou cobra grande, e a Uyara, ou Mãe d‟água, assumem uma existência mítica relacionada com o 
poder de sedução das águas dos rios. Relatos de pessoas que se encontraram com esses seres, ou que conhecem 
alguém que “topou” com eles, são constantes em muitos municípios paraenses, tanto na zona do Salgado quanto 
em outras regiões do Estado.  
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chamados de boi. Vale ressaltar que em cada saída apenas um animal que dança é o 

“protagonista” da cena de rua. Logo, quando sai o cortejo do boi Tinga, está nas ruas o boi 

Tinga, quando sai o Caribu, está nas ruas o Caribu e assim por diante. Entretanto, a 

configuração da brincadeira permanece a mesma para qualquer bicho: é a orquestra que toca 

sambas e marchinhas − sendo que cada boi tem suas músicas −; é a participação de pernas, 

pirrôs, cabeçudos e buchudos; é o carteado nas casas por onde o cortejo vai passar; enfim, é 

tudo com o mesmo formato, só o que vai variar é o boi que está dançando.  

Durante cerca de vinte anos, o Tinga ocupou sozinho a cena junina da sede do 

município de São Caetano de Odivelas e, por essa razão, tornou-se o mais tradicional da 

cidade e popularizou seu nome fora do âmbito odivelense. Até que, aos poucos, outros grupos 

foram se estabelecendo, de modo que no ano de 2010 – ano da fase de conclusão da pesquisa 

de campo dessa tese − estavam em atuação cerca de treze (13) bichos, somando-se os do 

interior e os da sede do município. 

 

O Boi Tinga 

 

O Tinga é o boi que por mais tempo esteve em cena continuamente em Odivelas. 

Relato parte de sua trajetória em minha dissertação de mestrado, cujo título evidenciou a 

figura do Tinga como referência para o boi de máscaras. Outros autores utilizaram de 

semelhante consideração com o personagem odivelense, tornando sua figura “famosa” a 

ponto de ser reconhecida como genericamente associada a toda brincadeira de boi de 

Odivelas. 

O boi Tinga é considerado o boi que permaneceu mais tempo em atuação na cidade de 

São Caetano de Odivelas. Tal condição se deve ao fato de seus donos colocarem o boi na rua 

por anos ininterruptos, desde a sua criação. O Tinga foi criado por um grupo de pescadores 

entre os anos de 1937 e 1939 e sempre saiu como um boi de máscaras. O artesão Raimundo 

Cunha foi o criador da máscara do boi. 

As narrativas dos odivelenses por vezes confundem a própria origem da brincadeira 

com a origem do boi Tinga, mas a figura do boi de quatro pernas e suas façanhas é anterior a 

ele. O mais antigo de que se tem relato é o boi Ribanceira, a respeito do qual sobrevive o 

refrão da antiga canção: “Meu boi urrou na campina, / meu boi urrou no curral, / meu boi 

urrou na campina, / na ribanceira do mar...” (RODRIGUES, 2002, p.30). 

De acordo com Fernandes (2007), o boi Tinga está para a cultura odivelense com o 

mesmo peso da produção local de caranguejo. Ele cita a importância do boi em todo trajeto de 
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sua obra, mas quando fala do caranguejo e do boi associa-os, respectivamente, “a 

manifestação do trabalho e a manifestação da festa” (FERNANDES, 2007, p. 140). Ao tomar 

a festa de Odivelas pelo nome do boi Tinga, Paes Loureiro assim se refere a ele: “O Boi Tinga 

é um fenômeno de fascinação contemplativa numa comunidade emocional” (LOUREIRO, 

2001, p. 307). 

O boi Tinga está há mais de dez anos sob a responsabilidade da família Zeferino, 

herdeira de um de seus fundadores, Laudelino Chagas Zeferino, “o Tio Lode”. A respeito da 

história da criação do boi, relata seu Caetano Monteiro, o “Filhinho” 47: 

 

O Tinga é o seguinte: ele foi criado por esses dois meus tios e meu pai e 
mais um senhor por nome Tito Ferreira Dalmáceo, esse que foi o capitalista 
da brincadeira. Então, eles, lá na ilha do Marajó, no Pacoval, um igarapé por 
nome Pacoval, eles estavam lá nessa época no mês de São João. Aí lá pela 
noite do dia treze eles acharam de fazer uma fogueira, inventaram, 
arrumaram uma cabeça de boi, que até hoje ainda é a mesma e brincaram lá 
tomando aquela “birita”, sabe como é pescador.  
Aí depois quando passou essa noitada do dia treze conversaram com esse 
senhor, seu Tito, que era o patrão lá, ele vendia as coisas e comprava. 
Conversaram pra virem pra cá pra São Caetano e mandar fazer esse boi, que 
é o boi Tinga, e fizeram. Quando foi noite de São João, no dia vinte e quatro 
colocaram ele na rua, aí também nesse mesmo ano saiu um boi por nome 
Faceiro. Quando foi no término da brincadeira, no dia de São Marçal, eles 
encerraram a brincadeira e o pessoal do Faceiro matou, fizeram a “matação” 
do Faceiro e ficou o Tinga. Desse ano pra cá ele ficou saindo. 
Então ele está com uns sessenta e seis anos por aí assim. Já passou pela 
minha mão, passou por outros amigos, mas sempre o mais representante da 
brincadeira foi sendo responsável, eu e esse meu primo, “Zé Lode”. 

 

Costuma-se citar o boi Tinga como um boi bravo, o mais indócil de todos. Paes 

Loureiro (2001) afirma que “a imagem do Boi Tinga evoca a remota imagem de força e a 

impetuosidade dos animais mitológicos – mais do touro que propriamente do boi. É uma 

espécie de sublimação das energias vitais” (LOUREIRO, 2001, p. 310). Com essa descrição 

ele enfatiza o caráter indomável personificado nas brincadeiras protagonizadas pelo Tinga, 

aquele boi que “derrubava cercas” e não tinha fronteiras, varando nos quintais e correndo 

atrás dos vaqueiros e de outros atrevidos que ousassem chegar perto (Foto 11). 

No ano de 2009 acompanhei algumas saídas do boi Tinga. Os trajetos do boi nesse ano 

foram bem complicados porque havia muita lama por causa das chuvas e pouca iluminação 

nas ruas, além de muitos insetos. As paradas foram próximas umas das outras, o que acarretou 

                                                 
47 Caetano Monteiro Zeferino, o “Filhinho” é atualmente o organizador do boi Mascote. O ano do relato é 2003, 
ano em que me concedeu essa entrevista, durante minha pesquisa de campo para o mestrado. 
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a aglomeração de grande número de brincantes em frente a cada parada. O carteado feito 

anteriormente é que determina o trajeto, por isso muitas vezes ocorre que em uma mesma rua 

o boi brinca em frente a casas vizinhas. Naquele ano, em certa ocasião, um dos pernas 

chamado Anilson comentou comigo que o Tinga estava “esquisito” e com um acabamento 

interno muito desconfortável, que machucava os ombros. Quando comentei que o Tinga 

parecia mais manso, ele justificou e me disse que os donos do boi pediram para ir devagar 

com ele, pois os chifres estavam avariados, com uma rachadura, por isso, algum movimento 

mais brusco poderia parti-los. Esses chifres, segundo contam, ainda é o original, tirado de 

uma cabeça de touro verdadeira. 

 

 
FOTO 11 - O boi Tinga em posição de ataque, quando está em cena ele é um boi brabo do qual 
ninguém chega perto sem enfrentar suas chifradas. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

A aparência do Tinga serviu como modelo de referência para os demais bois. Isso se 

deveu, em parte pela fixação de sua imagem na memória da cidade, em parte pela associação 

com o gado da região do Salgado paraense. O Tinga tornou-se um ícone da cultura 

odivelense, inspirando a criação dos bois das comunidades próximas, que em seu aspecto 

visual e em sua personalidade cênica em tudo se assemelham a ele.  A fita verde e amarela 

pendurada no pescoço é o único adorno do boi Tinga. Seus pernas se vestem de preto para 

parecer com as patas do boi que representam. 
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Há cerca de 20 anos foi criado um boi na comunidade da Cachoeira, localidade que 

fica na sede do município de São Caetano de Odivelas, como um bairro distante. O boi 

Garrote, de couro preto como o Tinga, é um boi bravo e é também o ídolo da comunidade que 

pertence. Sua tradição é o reconhecimento da marca de seu território, como conta a atual dona 

do boi, Jacirene Chagas dos Santos, filha de seu criador, falecido em 2008. Ela explica que 

nem a morte do pai diminuiu o amor pelo Garrote, pois “antes dele morrer ele ajeitou tudo ele 

e entregou na minha mão, na minha responsabilidade pra não deixar acabar”. Mesmo depois 

de falecido “dizendo as pessoas aí que ele vinha em sonho falar que não era pra deixar acabar 

com a brincadeira do boi porque era uma coisa que ele gostava muito mesmo, muito”.  

A história da paixão do criador do Garrote pela brincadeira de boi remonta aos tempos 

em que qualquer material era improvisado, inclusive “até um de malva ele fez boi de malva, 

fez leão, fez tudo quanto é tipo de boi, mas só que o que ficou registrado mesmo foi ele 

mesmo como sendo boi Garrote”. Nome escolhido para um líder, o “boi mais brabo do 

curral”, o chefe dos outros bois, conta Jacirene. 

Sobre a história do Garrote elucida Jacirene: 

 

Ele contava que pra ele colocar esse boi foi por causa que ele se reuniu com 
mais três colegas e entre uma conversa deles três, eles pensaram em colocar 
um boi aqui, uma brincadeira de boi, né. Então ele disse que ele foi 
colocando essa brincadeira, ele com os colegas dele, esse boi de máscaras 
aqui na nossa comunidade. Aí ele foi tendo a ideia dele mesmo ter a 
criatividade de ajeitar, porque ele é feito de vara e a cabeça dele ele queria 
colocar uma cabeça de boi normal mesmo, mas só que ele é feito também de 
pau essa cara dele aí, porque ele não chegou a colocar uma cabeça de boi de 
verdade, mas ele queria muito colocar.  
O chifre é de boi mesmo, só a cabeça que não, que ele não conseguiu 
colocar. Ainda pegamos uma cabeça assim, ele ainda enterrou que era pra 
colocar nele, só que a cabeça parece que apodreceu e não prestou. Aí ele 
pegou, não quis colocar e ficou essa mesma, nós ajeitamos já com a ajuda 
desse senhor que muitos anos esse senhor convive com ele aqui em casa 
[professor Lauro] e sabe melhor do que nós e esse senhor até ajudava ele 
mesmo, criava as músicas pra ele, ele cantava aqui e ia mandando eu ir 
anotando, aí depois que eu anotava ele ia e cantava pra vê se tava legal, se 
não tivesse ele já colocava outra e assim por diante.  
 

Outras comunidades da região adotam o costume da brincadeira de boi e fazem seus 

protagonistas de acordo com a época, variando seus nomes e sua forma. A referência do boi 

que dança é a imagem do boi Tinga, porém, mais do que citação do afamado boi odivelense, 

há, principalmente, a citação do arquétipo do touro admirável, cujo nome representa o 

favorito de todos do mesmo modo como o boi do bumbá é o favorito do patrão. Assim, nomes 

como “Garrote”, “Zeus” (Foto 12) ou, simplesmente, “Touro” (Foto 13) fazem menção à 
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admiração da comunidade onde esses bois brincam. Ao mesmo tempo reverenciam esses 

personagens, promovidos por suas comunidades como “bois de fama”. Desse modo, boa parte 

do entorno de Odivelas tem seu próprio boi, seja o Touro, em Pereru do Alto, seja o 

Resolvido, em Santa Maria da Barreta, seja o Garrote, na Cachoeira, cada um deles tem seu 

próprio território, como “currais” com seu único garanhão onde nenhum outro boi chega perto 

sem ser hostilizado. 

 

 
FOTO 12 - O Zeus (Boa Vista) confeccionado inspirado no modelo e nas cores do boi Tinga, 
recebeu uma fita vermelha e branca, contorno em volta dos olhos e uma estrela pintada no meio 
da testa para não ser confundido com o Tinga. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Na comunidade de Boa Vista, a brincadeira se organiza atualmente em torno do Zeus, 

um boi de couro preto que a exemplo do Garrote aproximava-se inicialmente da figura do 

Tinga, mas, para que pudesse ter sua expressão própria, foi modificado por seus criadores e 

nele foi acrescentada uma estrela na testa e contorno em volta dos olhos. A brincadeira que sai 

às ruas da Boa Vista é comandada por esse boi de nome grego. Seu criador, Lázaro, aprendiz 

de mestre “Dos Reis”, foi motivado pela vontade de atender sua comunidade no desejo de ter 

sua própria brincadeira. 

As dificuldades financeiras para botar um boi nas ruas são como as de um pequeno 

empreendimento, por isso é necessário sempre recorrer à ajuda do poder público, através de 

verbas periódicas, uma vez que as leis de incentivo à cultura que poderiam solucionar 
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algumas dificuldades de manutenção da brincadeira, ainda não estão implantadas. A despesa é 

grande, pois todos os anos são necessários trocar o couro do boi, pagar os músicos, preparar 

as indumentárias dos brincantes da casa, enfim, o dono do boi assume muitas despesas e 

poucos lucros. Apesar disso, a paixão pelo seu bicho alimenta sua continuidade em cena.    

 

 

FOTO 13 - Imagem do Touro, da comunidade de Pereru do Alto. Com a expressão de um animal 
vivo, volta seu olhar para o céu, no quintal da casa de seu dono, Santos. Fotografia: Silvia Silva, 
2009. 

 

Do breve catálogo dos bois de couro preto, apresento apenas aqueles que estiveram em 

atuação nos anos de 2009 e 2010, período em que estive acompanhando a brincadeira na 

cidade de Odivelas. Outros bois, porém, já figuraram na cena odivelense, desde os pioneiros 

Ribanceira e Estrela Dalva até os mais recentes como o “Preto Velho”, que saiu no ano de 

2010 como uma nova versão do boi Tinga − em tudo resguardando sua forma, inclusive na 

fita verde e amarela que traz no pescoço e no nome, antigo apelido do Tinga − ,assim como o 

boi Mascote, criado em 2003 por iniciativa da prefeitura. Há ainda versões do boi que 

migraram para outras terras como o Veludinho e o Pai do Campo, bois que são organizados 

pela comunidade do bairro do Guamá, em Belém48. 

                                                 
48 O Rei do Campo foi recriado em Belém a partir do boi do mesmo nome da comunidade de São João dos 
Ramos, por iniciativa de alguns odivelenses que se mudaram para a capital. Organizado no bairro do Guamá, o 



117 
 

O Boi Faceiro 

 

O boi Faceiro, de couro marrom, é o único entre os atuais bois odivelenses que não foi 

inspirado no modelo do Tinga (Foto 14). Na história de sua criação, havia a intenção inicial 

em recriar um boi antigo, chamado de Tronco Velho, que tinha a cor marrom. Assim como o 

Tinga, o Faceiro nasceu da ideia de um grupo, mas dessa vez foi um grupo de jovens 

brincantes que pensou inicialmente em criar um boi “só para brincar”, como tantos outros que 

surgem por iniciativa relacionada ao lazer dos próprios criadores e de suas comunidades. 

Entretanto, ao iniciar suas atividades em 5 de junho de 1998, por iniciativa do Grupo Arte da 

Terra, liderado por Rondinell Palha, Eudes Aquino e Pedro Edson, o Faceiro ,que reviveria o 

Tronco Velho, terminou por homenagear outro boi (o Faceiro) que saía às ruas na década de 

1930.  

 Quando reapareceu em cena, o boi Faceiro (agora de couro marrom) provocou uma 

comoção geral nos brincantes, especialmente naqueles que chegaram a ver a primeira versão 

do boi na rua. Logo de saída o novo boi ganhou entre seus patriarcas a benção do cantor e 

compositor de carimbó e músicas de boi Benedito Aquino, o “Mestre Bené” e, ao renascer, 

após anos desaparecido, o Faceiro encontrou adesão na comunidade do Pepéu de onde saiu. 

Reunindo outros grupos da área, aquele “boi para brincar” tornou-se o “carro-chefe” de uma 

organização cultural, a primeira da cidade a transformar-se em associação: a “Associação 

Cultural e Ambiental Mestre Bené” (AMBENÉ), cujo propósito é organizar a auto-

sustentação da brincadeira, independente do poder público49. 

                                                                                                                                                         
boi tem como responsável Nivaldo Viegas, que aponta sua história de vida como o principal fator de motivação 
para a criação do Rei do Campo em Belém. A forma de apresentação do Rei do Campo difere em alguns pontos 
dos bois de São Caetano, pois, apesar da referência, sua estrutura é condicionada ao espaço próprio de 
espetáculo, diferindo do espaço aberto das ruas. Modelo semelhante é apresentado pelos bois mirins 
“Veludinho” e “Curro de Ouro”. Todos idealizados na cidade de Belém pelo mesmo grupo dirigido por Nivaldo 
Viegas. Elementos plásticos e sonoros foram recolhidos do Boi de Odivelas, tais como o ritmo musical de samba 
de boi e marchinha, o uso da orquestra de sopro com instrumentos de percussão fazendo a marcação, e os 
personagens tradicionais: cabeçudos; pirrôs e bandeiristas. A apresentação pública do Rei do Campo é ensaiada 
pelos membros do grupo com passos coreografados conforme o personagem representado. Há uma ordem de 
entrada no espaço cênico que separa cada personagem, apresentando cada um individualmente antes de formar a 
cena do boi. 
 
49 A AMBENÉ foi contemplada em 2009 pelo Edital do Programa Mais Cultura, do Ministério da Cultura. 
Assim, a associação tornou-se Ponto de Cultura. O Ponto de Cultura é a ação principal de um programa do 
Ministério da Cultura chamado “Cultura Viva”. Trata-se do reconhecimento público do trabalho desenvolvido 
por instituições culturais como a AMBENÉ.  

O incentivo financeiro dado em forma de subsídios é para possibilitar a implementação de projetos que 
valorizem e estimulem novas ações no âmbito da cultura local. Segundo o Minc, o objetivo de se contemplar 
uma instituição não é criar novos projetos, mas criar condições de sustentabilidade para os projetos que já 
existem. No caso da AMBENÉ, sempre houve o interesse em cultivar as brincadeiras de rua e criar parcerias 
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FOTO 14 - O boi Faceiro ainda dentro da sede da associação Mestre Bené. Parado, na expectativa, 
ele aguarda o momento de sair às ruas. A sede da AMBENÉ fica localizada na Rua Rodrigues dos 
Santos, próxima à Travessa Antônio Baltazar Monteiro. É de lá que sai o cortejo do boi Faceiro na 
época junina. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Visando conquistar espaço na cidade e ao mesmo tempo firmar-se como instituição, o 

boi Faceiro estruturou-se com um material próprio para que pudesse sair às ruas com o 

colorido visual dos seus próprios pirrôs, sem depender da agregação voluntária dos 

brincantes, prática essa que aos poucos foi adotada por quase todos os bois da cidade. A 

princípio, as cores pensadas pelos criadores do Faceiro foram idealizadas para diferenciá-lo 

do Tinga, depois adotaram oficialmente as cores do município: são vermelha, preta e amarela, 

pelas quais se reconhecem a bandeira e também os pirrôs do Faceiro. Outros bois e bichos 

adotaram o uso da fita no pescoço como um adereço marcadamente local, assim como o são 

as fitas e flores que adornam os chifres dos bois-bumbás. 

 O Faceiro também organizou sua própria orquestra reunindo um grupo fixo de 

músicos, independente da adesão voluntária e ocasional que acontecia tradicionalmente na 

formação do cortejo do boi. Todas essas ações contribuíram para modificar o cenário da 

                                                                                                                                                         
entre os grupos para fortalecer as ações culturais e criar condições de auto-gestão desses grupos, tanto dos bois 
quanto de quadrilhas, grupos de carimbó e teatro, aos quais está ligada.  
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organização da festa odivelense, que ganhou a dimensão institucional notável em festas como 

as marujadas e as congadas, planejadas anualmente por grupos organizados por segmentos 

que articulam com antecedência a realização desses eventos, sem, contudo, perder de vista seu 

caráter espontâneo e lúdico como expressão cultural. 

A preocupação com as novas gerações de brincantes também se refletiu no trabalho 

social da Associação Mestre Bené, que criou uma nova modalidade de boi: os bois mirins, 

miniaturas dos bois adultos criados para possibilitar que as crianças experimentem mais 

intimamente a estrutura orgânica da brincadeira de boi. A organização da saída desses bois 

mirins difere daquela brincadeira fora do tempo da festa em que as crianças improvisam 

imitando a dança do boi (Foto 15). Nas saídas dos bois mirins, elas fazem os papéis 

desempenhados pelos adultos na festa: são vaqueiros, cabeçudos, pirrôs e pernas do boi, 

dividindo a diversão de brincar com a responsabilidade de conduzir a brincadeira. 

 

 

FOTO 15 - Nas ruas da comunidade de Boa Vista, dois meninos brincam com uma vaquinha 
malhada, que Ihaﾏaﾏà deà さﾏalhadiﾐhoざ.à Naà expヴessãoà daà siﾏplesà HヴiﾐIadeiヴaà iﾐfaﾐtilà uﾏà
exercício para assumir a função de perna do boi. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Muitos bois mirins estão sendo organizados de forma institucional, com a intenção de 

ação educativa, mas as próprias comunidades se preocupam em criar para as crianças suas 

miniaturas, como brinquedos que reproduzem a rotina da festa, deixando a cargo das gerações 

mais jovens sua própria organização. O primeiro boi que foi criado nessa linha de “escola de 
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boi” foi o Faceiro Júnior, depois veio o Mascotinho, “filho” do boi Mascote. Com os bois 

mirins, os pais ganharam nova motivação para levarem seus filhos para participarem da 

brincadeira. Antes dessa modalidade, já havia essa prática, mas só nos bois mirins os 

pequenos experimentam a oportunidade de brincar embaixo do boi de modo “oficial”. 

Criar condições para as novas gerações vivenciarem sua própria cultura é uma 

preocupação que também aparece na fala dos mestres da brincadeira odivelense. Mestre “Dos 

Reis” sempre comenta em seus discursos sua intenção de repassar suas técnicas para que 

outros possam dar continuidade ao trabalho começado e aperfeiçoado por ele ao longo de sua 

vida. As criações de bois e outros bichos que povoaram a brincadeira odivelense têm em 

comum a marca da técnica de mestre “Dos Reis”. Esse artista é o principal criador da vasta 

fauna que desfila pelas ruas do imaginário de Odivelas. São tantos bichos que ele mesmo não 

sabe dar conta de quantos produziu50. Em suas narrativas ele cita o alce, a rena e o leão (que 

foram os mais difíceis de fazer) e explica os detalhes pensados em função da estrutura de cada 

animal para que o resultado seja semelhante ao modelo, “pro bicho sair igual”. 

Desde jovem, mestre “Dos Reis” fabricava bois e outros bichos sob encomenda. Entre 

suas criações, ele relata dezenas de espécies de animais, alguns oriundos de florestas nórdicas 

como o alce (Foto 16) e a rena (Foto 17), outros das florestas africanas, como a zebra e o leão 

(Foto 18). No ano de 2009, estavam em atividade os seguintes bichos: o Alce de Ponta Bom 

Jesus, o Caribu do Pereru e o Leão do Camapu. Mas o acervo da fauna odivelense vai do 

dinossauro ao bode montês e começou com o leão criado por “Paranga”, o mesmo criador do 

boi Ribanceira. 

O Caribu (Foto 5) está entre os “bois” mais antigos da brincadeira odivelense. Sua 

figura, ligada à comunidade do Pereru do Alto é citada, também, em produções textuais 

acerca do Boi de Odivelas ao lado de outros bichos como o Bode Montês e a Zebra, 

atualmente sem atividade. A inspiração para o Caribu veio do almanaque ilustrado com 

animais do mundo todo que mestre “Dos Reis” apresentava àqueles que desejavam “por um 

boi na rua”. Esse animal da tundra ártica e das florestas subárticas é reconhecidamente 

estranho à fauna local. D. Ivane conta que “inclusive uma vez veio uma menina de lá do 

Canadá, ela bateu muita foto e disse que lá existe muito desse boi. Ela ficou encantada porque 

ela disse que nunca tinha visto por essa redondeza desse boi aqui”.  

                                                 
50Em 2010, mestre “Dos Reis” foi escolhido como “mestre griot” do Ponto de Cultura Boi de Máscaras, da 
Associação Cultural e Ambiental Mestre Bené. Como mestre griot ele tem a tarefa de contar suas experiências às 
novas gerações e assim realizar seu antigo projeto pessoal de formar novos artistas para a cultura odivelense.  
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Sem a preocupação com o apelo ecológico, o que move a figuração dos animais que 

dançam em Odivelas é a curiosidade de sua forma plástica. Jonas Assunção e Silva, o “mestre 

Jonas”, foi o idealizador de muitos bichos criados por mestre “Dos Reis”. Dentre eles o mais 

recente é o Caribu, sobre o qual relata D. Ivanete, atual dona do boi: 

 

Primeiro foi o meu sogro que começou essa história, primeiro ele colocou o 
leão, que já teve aqui [e] o veadinho. Eu sei que foi um bocado de boi desses 
bois assim que ele colocou, por último foi esse Caribu. Então daí gerou uma, 
“como diz assim”, uma cultura daqui, que aí ele foi colocando, foi 
colocando, ficou nesse aqui. Aí nesse parou, no caso que ele morreu, né, a 
gente não fez mais outro, até porque ficou como uma lembrança da família. 
Ele morreu ficou meu marido. Continuou colocando esse mesmo boi, que a 
gente chama aqui boi, mas realmente não é um boi, né, é um veado. Então, 
daí foi colocando, depois meu marido morreu e hoje eu e minhas filhas 
continuamos colocar pra não acabar a cultura daqui.  

 

    

FOTO 16 - O Alce, さHoiざ tradicional da comunidade de Ponta Bom Jesus, à espera de reforma na 
IasaàdeàﾏestヴeàさDosàReisざ.àFotografia: Silvia Silva, 2010. 

 

O Leão da comunidade do Camapu (Foto 17) não foi o primeiro dessa espécie a 

aparecer na cena de rua de Odivelas. O rei das selvas africanas é um dos preferidos dos 

brincantes. O último leão, confeccionado por mestre Dos Reis, foi criado a cerca de cinco 

anos numa comunidade que tem tradição em carimbó, mas pelo desejo de ter também “seu 

boi” na rua, não mediu esforços para mandar confeccioná-lo. Em 2009, por algumas ocasiões 

o leão saiu para brincar nas redondezas, pois a distância e as dificuldades de acesso ao local 
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dificultam a ida de outras brincadeiras até à comunidade do Camapu, por isso a solução para 

sua diversão é inventada pela própria comunidade. 

 

 
FOTO 17 - O Leão da comunidade do Camapu, que saiu em 2009, não é o primeiro dessa espécie a 
ser criado na brincadeira odiveleﾐse.àOàpヴiﾏeiヴoàさHoiざàdeàケuatヴoàpeヴﾐasàfoiàoàleãoàdeàさPaヴaﾐgaざ.àáà
imagem frontal exibe a sua arcada em tudo semelhante ao animal real, exceto por ter pouco pêlo 
ﾐaà juHa,à poヴケueà さfaltouàﾏateヴialざ,à IoﾏoàexpliIouàﾏestヴeà さDosàReisざ,à oà seuà Iヴiadoヴ.à Fotografia: 
Silvia Silva, 2009.  
 

Por mais distintos que sejam os bois de todas as espécies que brincam nas ruas do 

município de São Caetano de Odivelas, eles não competem entre si. São personagens que 

materializam o imaginário de uma cultura que abre suas portas para o encontro com lugares 

distantes, tendo como referência as fontes de comunicação atualizadas que alimentam a 

curiosidade a propósito de outros imaginários. A maneira de brincar com os “bois” de 

qualquer espécie é a mesma dos bois de corpo de boi como Tinga, Faceiro e Mascote: é o jeito 

odivelense de promover o encontro das máscaras e corpos nas ruas, reunindo sons, cores e 

movimentos em torno do boi que dança, sempre rodeado de pirrôs e acompanhado de 

buchudos, cabeçudos e mutucas51.  

 

                                                 
51 Pessoas que acompanham a brincadeira sem uma vestimenta específica. Fernandes (2007) comenta a respeito 
dos mutucas: “Parece ser esta multidão o principal sentido da brincadeira enquanto folia de rua, pois não existe 
uma mera audiência, funcionando este acompanhamento como uma iniciação, principalmente dos mais novos, 
para que futuramente estejam como brincantes na festa” (FERNANDES, 2007, p. 70). 
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FOTO 18 - A Reﾐa,àﾏaisàヴeIeﾐteàIヴiaçãoàdeàﾏestヴeàさDosàReisざ.àIﾐeヴteàﾐaàﾏesaàdoàp=tioàdaàIasaàdeà
seu criador, ela espera, pacientemente, sua vez de sair às ruas. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

4. 3 É BRIGA DE CABEÇUDO! 

 

Uma máscara composta pela forma de uma cabeça de dimensões hiperbólicas de modo a 

cobrir o corpo até a cintura, complementada por braços falsos que despendem das mangas da 

veste como se fossem a continuação do corpo, vestido de paletó e calças compridas, 

representadas por meiões, geralmente coloridos, e tênis, calçados pelo brincante que veste a 

máscara. As mangas do paletó são cheias como os braços dos bonecos de pano e da ponta 

delas saem as mãos, feitas com papelão ou plástico, quase sempre material de sucata. As mãos 

quase tocam o chão, ficando dependuradas até a altura das canelas do brincante. Assim é o 

visual do cabeçudo, personagem dos mais antigos na brincadeira de boi de São Caetano de 

Odivelas. Para analisar o cabeçudo em sua caracterização plástica, seu gestual performático e 

sua relação com o entorno, optei por olhar sua atuação nas cenas de rua, em conformidade 

com a fala de brincantes que saíram ou saem frequentemente de cabeçudo. 

O cabeçudo está entre os tipos de bonecos integrantes dos cortejos populares, mas sua 

maneira de ser vestido difere dos bonecos gigantes, pois seu tamanho tem relação 

proporcional ao corpo que o veste, enquanto que os bonecos gigantes podem ter até o dobro 

do tamanho de seu portador, sendo necessários acessórios para sua manobra. Cada boneco de 
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vestir exige uma adaptação ao corpo e à correspondente técnica corporal que permite sua 

movimentação e o desenvolvimento de sua dança e de seu gestual. 

A figura tradicional do boneco cabeçudo ingressou no cortejo do boi desde os 

primeiros cortejos, mas sua forma original veio sofrendo transformações ao longo dos anos da 

festa. As primeiras máscaras eram confeccionadas de modo rudimentar com saco de papel, 

usando-se o improviso de materiais disponíveis para criar a aparência grotesca que era o terror 

das crianças e até dos adultos. Na calada da noite, ou no alvoroço das saídas do boi, eis que a 

criatura disforme corria atrás dos moleques e saía em meio ao cortejo ganhando vida própria, 

independente do corpo por baixo da forma inanimada. 

 Com a introdução da máscara mais elaborada, confeccionada a partir de um paneiro 

próprio para sua forma, a imagem do cabeçudo foi ficando esteticamente mais vistosa e 

deixou aos poucos a qualidade de assombrado para passar a ser a figura divertida, apontada 

como o elemento estético mais cômico da brincadeira. Hoje, o cabeçudo já não “mete medo”, 

embora mantenha o mistério do portador desconhecido, encerrado por baixo da máscara que 

cobre todas as partes do seu corpo e envolto no encantamento que atrai os olhares curiosos. 

A imagem desengonçada do cabeçudo aproxima em torno de si crianças de todas as 

idades (Foto 19), que vêm perto investigar quem é o seu portador, como é a sua forma e, 

principalmente, como ele reagirá diante de suas provocações. Diferente do boi é mais fácil 

provocar o cabeçudo, pois o seu corpo não se separa do brincante durante a brincadeira, como 

fazem os pernas. Mesmo assim, ele reage às provocações com o mesmo enfrentamento de 

outrora, avançando em direção aos que o provocam.  

A curiosidade e o medo das crianças, associados ao encantamento da figura do 

boneco, envolve o cabeçudo com o imaginário da brincadeira e renova a cada ano a vontade 

de ser cabeçudo que mobiliza grupos de jovens, adolescentes e crianças. Poucos são os 

adultos que saem de cabeçudo, isso porque a maioria começa a sair quando jovem, mas aos 

poucos troca de personagem por questões físicas ou por escolha pessoal, sobre as quais 

voltarei a comentar na próxima seção da tese. 

A criação das máscaras de cabeçudo em São Caetano de Odivelas acontece de duas 

maneiras: pela produção dos especialistas como seu Edgar, que faz os paneiros, e pela 

produção dos grupos de brincantes, que se organizam para sair todos de cabeçudo. O domínio 

da técnica de confecção da máscara requer tanta habilidade quanto a confecção de um 

brinquedo industrializado. A exigência de funcionalidade que acompanha o desenvolvimento 

tecnológico de um objeto comercial é proporcional à durabilidade de ideias que atravessam 
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gerações, cuja longevidade como signo cultural firma-se pela adaptação aos novos materiais e 

aos desejos atuais de quem brinca ou de quem “consome” o brinquedo.  

 

 
FOTO 19 - O cabeçudo de perfil para de dançar por um instante. Os garotos ao redor dele 
aproveitam para matar a curiosidade tocando na grande cabeça, mas com cautela para não 
provocá-lo. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Os criadores dos cabeçudos começam seu trabalho a partir das propostas dos próprios 

brincantes. Eles se inspiram no modelo tradicional do qual partem todas as variações da forma 

contemporânea. O cabeçudo típico é um tipo “arrumadinho” e bem apanhado que separa os 

cabelos pro lado e usa bigode e cavanhaque. A cor base é rosa, mas rosa intenso como as 

bochechas dos rostos das bonecas de louça. Os cabelos são pintados com penteado, suíças, 

bem alinhados e os olhos amendoados (Foto 20). 

Atualmente, a influência das mídias e até das chamadas “tribos urbanas” proporciona 

novos experimentos para recriar a imagem da figura do cabeçudo. Ele mantém as 

características fundantes do personagem, mas a cada ano vêm com novas caras, novas cores e 

novos penteados. O modelo tradicional do cabeçudo ainda é muito presente na cena 

odivelense. Seu desenho básico serve de identificador para que outros rostos e penteados 

surjam, mas não há um molde exclusivo para ele. Do mesmo modo que ocorre com os 

bonecos industrializados, ele possui várias opções de visuais de uma mesma fôrma e sua 

criação é livre opção de quem brinca, assim como aquele depende do gosto de quem compra.  
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FOTO 20 - A figura mais tradicional de cabeçudo apresenta IaHelosàestiloàさteﾏposàdaàHヴilhaﾐtiﾐaざ,à
olhos amendoados e pretos, bigode e cavanhaque. Na cena, os cabeçudos gêmeos seguem lado a 
lado acompanhando o boi Faceiro pelas ruas. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

A variação do modelo expressa a rotatividade típica da sociedade de consumo, que 

torna provisória as aparências da moda. Desse modo, não se brinca repetidamente com o 

mesmo cabeçudo ano após ano. A cada ciclo da brincadeira os grupos procuram meios de 

reinventar a antiga imagem da máscara para torná-la exclusiva: ao modelo tradicional são 

acrescentados novos apelos da moda, assim o cabeçudo se transforma em loiro (Foto 21), 

negro, careca, carapinha branca, cabelos tipo moicano e tudo o mais que a imaginação quiser, 

sem, contudo, perder sua identificação com a visualidade do personagem.  

Willerson Monteiro explica que o penteado depende da ideia de quem vai usar o 

cabeçudo: “um fala: „não, eu quero um cabelo caindo o topete‟, o outro fala: „não, quero uma 

entrada no meu‟, outro fala „eu quero careca‟. Todo ano a gente modifica, todo ano. Ano 

passado aqui da rua saiu dezesseis, só aqui da rua. Esse ano [foram] só dez, parece”. 

Não há precisão quanto à introdução do cabeçudo na brincadeira de Odivelas. Conta-

se apenas que sua existência está ligada ao boi de máscaras como personagem tradicional, tão 

antigo quanto o mascarado (pirrô) ou o buchudo. Edgar Santana Garça explica que em sua 

infância ele e outros meninos observavam os adultos: “A gente se baseia assim nos antigos 

quando eles brincavam, a gente ia brincando [também]. Até porque as criancinhas de hoje já 

sabem como é que se brinca o cabeção: no ritmo da música”. Vestir-se de cabeçudo é, 
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portanto, tornar-se um cabeçudo, com seu outro corpo, sua expressão e seu jeito 

desengonçado de ser.  

 

        
FOTO 21 - O cabeçudo de cabelo e barba loiros pousa para foto enquanto segue o cortejo do boi 
Faceiro. Fotografia: Silvia Silva, 2010. 
 

Edgar explica ainda que sua ideia de criar um paneiro adequado para fazer a máscara 

aconteceu na própria eclosão da brincadeira, por uma necessidade de seu grupo de 

companheiros: “Era eu, meu irmão, meu cunhado, aí, como não tinha quem fizesse, aí eu 

disse que eu fazia porque eu sabia fazer paneiro, né. Aí eu comecei, eu inventei, eu fiz esse 

paneiro, mas já existia o cabeção antes, nós só fizemos aprimorar mais e pintar, já que não era 

pintado”. 

Por dentro da máscara se esconde um corpo cuja aparência física é desconhecida de 

quem observa seu exterior. Muitos imaginam, inclusive, que só pessoas de baixa estatura ou 

crianças brincam de cabeçudo. Isso não corresponde à realidade, pois por baixo da máscara do 

cabeçudo pode haver pessoas de todos os tamanhos. As pernas e braços da pessoa não têm 

tamanho proporcional ao boneco do qual se disfarçam e, por isso, iludem os olhos quanto ao 

seu tamanho e peso real (Foto 22). Sua aparência não diz de modo algum “quem é aquele 

cabeçudo”, o brincante pode se esconder por baixo da máscara pelo tempo que desejar, mas 

também possui a liberdade de sair dela quando cansar da brincadeira, pois o cabeçudo não 
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tem tempo certo para entrar e sair da cena como os pernas do boi, que se apresentam em 

frente às casas carteadas. A brincadeira pode, inclusive, seguir sem um único cabeçudo 

participando, assim como pode ter três, dez ou vinte cabeçudos de uma só vez. 

 

 
FOTO 22 - Esse cabeçudo, com uma abertura maior no paletó, deixava à mostra as pernas do 
brincante, que parecia mais alto que os outros porque seu paletó estava curto e aparecia seu 
short quando ele dançava com os passos largos, acompanhando a música. Fotografia: Silvia 
Silva/2009. 

 

Apesar da irreverência e interação com os que se aproximam, o cabeçudo é solitário. 

No cortejo do boi, ele precisa brincar afastado dos demais personagens para não correr o risco 

de cair no chão em meio à agitação dos corpos dançantes e, como uma tartaruga de casco 

virado, não conseguir levantar-se sozinho. Por isso, sua estratégia é dançar afastado da cena 

central do boi. A adequação do andar e do dançar do cabeçudo é um acordo entre o corpo 

físico e o corpo inanimado que não é mais o mesmo do homem escondido nele, pois agora se 

impõe a ele sua condição de matéria pesada e sua aparência bizarra, cujo volume ocupado no 

espaço interfere diretamente na sua condição física. O cabeçudo não depende dos demais 

brincantes para estar no cortejo, sua relação com o boi é de paridade, pois assim como ele, sua 



129 
 

dança e seu ritmo seguem a orquestra que conduz o boi personagem e o boi “corpo popular” 

pelas ruas da cidade.  

Durante minha pesquisa de campo em 2009 observei a variedade expressiva de 

cabeçudos em cena naquele ano, uns bem diferentes dos outros: havia um negro de carapinha 

branca; um cabeçudo de cabelo loiro; um com a franja branca e outro de olhos azuis que tinha 

luzes nos olhos e parecia propositalmente se colocar em posição de ser fotografado a cada 

instante que eu procurava visualizá-lo (Foto 23), esse foi mais tarde posto em exposição em 

um restaurante da cidade, transformando-se de personagem da festa em decoração do 

ambiente. 

 

 
FOTO 23 - O cabeçudo de olhos verdes e franja crespa segue em direção oposta à massa de 
brincantes. Os intervalos da brincadeira são momento de reorganizar seu espaço em meio à 
turba, da qual ele procura sempre manter certa distância estratégica. Fotografia: Silvia Silva, 
2009. 

 

Os movimentos característicos do cabeçudo são apreendidos pelos brincantes e 

reproduzidos na cena pela observação direta dos outros. A dança não segue uma coreografia 

rígida, mas há alguns passos básicos que são dançados pelos que o representam. Todos os que 

brincam de cabeçudo incorporam uma espécie de código culturalmente apreendido que 

compõe o seu repertório, ele inclui o trançar das pernas, o giro em torno do próprio corpo 

como um boneco parafuso, os movimentos lentos ou acelerados, conforme a música, além do 

cumprimento ao público, ajoelhando-se diante dele.  
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Entre as cenas protagonizadas pelos cabeçudos há a encenação de confronto quando 

dois cabeçudos se encontram em dado momento da brincadeira no espaço livre. Acontece 

então a briga de cabeçudos, cena que se desenrola no improviso do momento, anunciada 

quando alguém do público chama atenção ao gritar “é briga de cabeçudo!” e completa para 

quem nunca assistiu: “esta parte que é legal!”. A assistência se organiza ao redor formando 

um círculo em torno da briga e algumas vezes dizem palavras de incentivo aos dois. 

Durante o encontro, um cabeçudo desafia o outro, colocando-se em posição de 

combate, mas sem verbalizações (Foto 24). A visão limitada pelo orifício no centro da testa 

permite apenas uma direção para o olhar. Ele então caminha para o adversário e as duas 

cabeças se batem repetidas vezes. O ápice é quando um consegue derrubar o outro e é 

aclamado pelo público. Mas isso raramente acontece, pois o tempo da briga é curto, apenas o 

intervalo da música entre uma casa e outra. 

A modificação do visual do cabeçudo é outro incentivo para as cenas de briga. Quando 

dois cabeçudos bem diferentes se encontram eles “se estranham” e passam a disputar a 

atenção do público. A cena pode incidir a qualquer momento durante a festa, não há 

combinação nem ensaios, é o improviso que determina o momento de começar, basta para 

isso que o encontro aconteça, aí, é briga de cabeçudo!  

No ano da pesquisa de campo (2009), presenciei o encontro do cabeçudo negro e do 

loiro, dois cabeçudos que naquele ano brincaram em muitos bois e fizeram sucesso. Outra 

briga que presenciei foi a do cabeçudo de franja branca e brinco de argola com outro de 

penteado tradicional (Foto 25). Eles brincaram lado a lado por todo percurso da brincadeira, 

mas, quando se encontraram frente a frente avançaram um contra o outro, inclinando o corpo 

para frente como se estufassem o peito para enfrentarem-se. Depois que se deram “de 

cabeçada”, afastaram-se e continuaram dançando cada um para o seu lado. 

No ano de 2010, na primeira saída do boi Faceiro (em 4 de junho) registrei a briga de 

dois cabeçudos negros que se encontraram no meio da rua. O encontro foi como de dois 

velhos rivais. Os dois foram incentivados pelo vaqueiro a começar uma briga. Este se 

desligou do boi por alguns instantes enquanto a orquestra se organizava e, ao encontrar os 

dois cabeçudos se enfrentando, assumiu a cena como o organizador da briga. Ele dizia ao 

público em volta: “ninguém se mete” e afastava os curiosos do entorno como alguém que 

arruma o espaço para uma briga de rua. De fato, ninguém se meteu, a briga durou alguns 

minutos e no final nenhum saiu vencedor (Foto 26). 
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FOTO 24 - No meio da brincadeira o cabeçudo loiro encontra o negro de carapinha branca. É o 
início do confronto que acontece sem qualquer provocação verbal. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

 
 

FOTO 25 - Encarando-se, os dois cabeçudos se preparam para a briga. Em primeiro plano (à 
direita), a parte detrás de um cabeçudo de argola na orelha e mecha branca na testa. Mais ao 
fundo, o outro cabeçudo de olhos azuis apresenta traços do desenho tradicional do cabeçudo, 
mas o detalhe atualizado é a argola na orelha. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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FOTO 26 - No meio da brincadeira dois cabeçudos negros se encontram sob os apupos da platéia. 
O vaqueiro do boiàFaIeiヴoàseヴveàdeàﾏediadoヴàpaヴaàaàHヴigaàeàdeteヴﾏiﾐaàaoàpúHliIo:àさﾐiﾐguéﾏàseà
ﾏeteざ.àNoàfiﾐal, ninguém venceu e a brincadeira seguiu. Fotografia: Silvia Silva, 2010. 
 

As crianças também brincam de cabeçudo. Os pequenos odivelenses têm sua iniciação 

junto com a brincadeira dos adultos desde a mais tenra idade. “É da brincadeira que nasce o 

hábito, e mesmo em sua forma mais rígida o hábito conserva até o fim alguns resíduos da 

brincadeira” (BENJAMIN, 1994, p.253). Muitos pais, para seu deleite próprio, escolhem 

vestir seus filhos como personagens do boi. Desse modo, aparecem na cena os 

“cabeçudinhos” e “pirrozinhos” aprendendo seus primeiros passos.  

O estar nas ruas para os meninos difere daquela brincadeira dos bois mirins, pois coloca 

a criança diante de outro contexto, em contato direto com a brincadeira dos adultos. As 

crianças convivem com o cabeçudo em distintos momentos da festa, seja pela afinidade com o 

boneco (Foto 27), seja pelo jogo cênico, quando os adultos, vestidos de cabeçudos, interagem 

com o público infantil.  Amaral lembra que “a criança naturalmente dá vida a tudo que toca. 

Relaciona-se igualmente com o mundo vegetal, mineral, animal ou material” (AMARAL, 

1996, p. 170). Nesse sentido, o cabeçudo (como máscara, personagem ou boneco) integra o 

universo particular da criança como um grande brinquedo, já que ela é “naturalmente 

animista” compreende sem reservas aquele ser como um ser animado com uma vida própria, 

independente de quem brinca dentro dele. O cabeçudo tem em sua forma e seu gestual algo de 

infância, como que a representação própria para um brinquedo, boneco em tamanho natural 

com o qual o sujeito brincante pode expressar sua ludicidade e é esse encantamento que 

aproxima as crianças. 
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FOTO 27 - Na saída do boi Tinga, as crianças da vizinhança observam o encontro entre o pequeno 
cabeçudo e um menino. O sentimento de temor antes despertado pela figura perde aos poucos o 
seu efeito quando a própria criança passa a vestir a máscara. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

4. 4 O MASCARADO, O PALHAÇO, O PIRRÔ 52 

 

Conta-se que desde a primeira saída do cortejo do Boi de Odivelas, na época do boi 

Ribanceira, os mascarados já figuravam como componentes da cena de rua. O grupo de 

brincantes saía para “vaqueirar o boi”, mascarados e anônimos, como convinha ao espírito 

irreverente da brincadeira. Hoje, eles são tão recorrentes quanto o próprio o boi que dança. O 

segredo de suas identidades é sua principal caracterização.  

Os mascarados foram os primeiros vaqueiros a conduzir aquele boi indócil pelas ruas 

da cidade. Adiante, as máscaras improvisadas do começo foram aperfeiçoadas, se 

transformaram e ganharam design próprio, criando uma caracterização para cada personagem. 

O mascarado propriamente dito é conhecido como pirrô (pirru). Ele está entre os que fazem 

                                                 
52 Parte desse texto integra a comunicação “O Pierrô e a Máscara: a espetacularidade do corpo cômico na Festa 
do Boi de São Caetano de Odivelas”, apresentada ao VI Colóquio Internacional de Etnocenologia em agosto de 
2009, em Belo Horizonte. Disponível em: http://www.etnocenologia.org/vicoloquio/ 
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parte da folia desde tempos imemoriais. Alcunhado inicialmente como “cagão”, “mascarado” 

ou, simplesmente, “palhaço”, sua figura tornou-se ícone visual da festa odivelense na última 

década do século XX. 

A máscara e sua multiplicidade de componentes lúdicos, cênicos e rituais manifestam-

se na imagem de um único pirrô. Entretanto, é em conjunto que eles formam a visualidade da 

festa do boi, até mais do que o próprio protagonista, por serem mais numerosos e mais 

coloridos que os demais personagens. Seu enredamento na festa odivelense vai dos tempos da 

vaqueirada até a associação ao Pierrot dos bailes de carnaval (Foto 28). O mascarado, 

definido como aquele que se veste e se esconde atrás da máscara, inscreve sua presença no 

imaginário coletivo como um ser envolto no mistério do desconhecido, o mistério do 

anonimato e o mistério do insólito. Tudo isso está contido no segredo da máscara de pirrô, 

que, a par de seu nariz pontiagudo e de seu fino bigode e cavanhaque, lembrando um 

personagem cômico, traz consigo a contraditória pluralidade de sentidos da qual toda máscara 

está impregnada. 

 

 
 

FOTO 28 - Dois pirrôs, lado a lado no meio da brincadeira. No silêncio de dados momentos, a 
máscara expressa certo mistério que para alguns remete às máscaras do carnaval de Veneza 
(Itália) e para outros à tristeza do Pierrot seﾏàaàsuaàさColoﾏHiﾐaざ.àFotogヴafia:à“ilviaà“ilva, 2009. 

 

A figura do mascarado ou palhaço traz de volta à cena as mascaradas carnavalescas do 

Brasil do começo do século XX, festividades que tomaram as ruas e aos poucos suplantaram o 
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entrudo, popularizando personagens como os nobres europeus e as figuras emblemáticas 

inspiradas na Commmedia Dell’Arte, dentre as quais celebrizou-se o triângulo amoroso 

formado por “Pierrot”, “Arlequim” e “Colombina”, cantado em versos nas marchinhas 

carnavalesca tocadas nos bailes de salão e batalhas de confete pelo Brasil afora53. O 

mascarado de São Caetano, embora conhecido fora do âmbito da festa como “Pierrô” 

(Pierrot), não herdou de seu homônimo a sua musa inspiradora, nem a lágrima característica 

que marca a expressão da máscara do personagem carnavalesco. Misterioso e enigmático, o 

pirrô de Odivelas transita no imaginário popular, ao mesmo tempo, como o palhaço (com seu 

nariz pontiagudo e seu macacão de cetim) e o dançarino de um baile de máscaras, saído de 

longínquos carnavais com a elegância de um “mestre-sala”.  

A ausência de verbalização é constante na dramaturgia do pirrô, em função da 

inexistência de um texto oral destinado a ele. A comunicação se dá pela combinação do olhar 

por trás da máscara com a expressão do corpo. O direcionamento do olhar é acompanhado 

pelo gestual e modifica sua expressão, sem necessitar da definição de linhas faciais. Assim, a 

máscara de pirrô, embora não seja uma máscara expressiva no sentido teatral, é uma máscara 

que expressa diferentes estados, conforme o movimento que a acompanha, sendo, portanto, 

capaz de exprimir sentimentos controvertidos de seriedade, deboche, frieza, etc (Foto 29). A 

máscara do pirrô é a cara que, apesar de se repetir na multidão, não se prende à monotonia de 

um rosto inanimado, porque nele “o olhar é a máscara, e o rosto é o corpo!” (LECOQ, 2010, 

p.71).  

Para esconder as partes do rosto e pescoço descobertas, o pirrô usa uma toalha de 

banho como manto. O rosto é coberto pela máscara, presa à cabeça por um elástico. Com essa 

indumentária, o pirrô, quando totalmente caracterizado, não permite revelar nenhuma parte do 

corpo que o veste, exceto seus olhos (vistos por trás da máscara) e as mãos, que algumas 

vezes são calçadas com luvas. O objetivo é tornar incógnita a pessoa e revelar o personagem, 

do mesmo modo como nas mascaradas carnavalescas se preservava a identidade do folião, 

permitindo até mesmo a burla das convenções sociais nestes momentos de triunfo da 

espetacularidade.  

O vestuário do personagem odivelense é composto por um largo macacão de cetim, 

todo costurado com listas verticais em cores alternadas, lembrando as vestes dos palhaços,54 

                                                 
53 Imortalizado nos versos de marchinhas carnavalescas como “Máscara Negra” de Zé Keti e Hildebrando 
Mattos (1967) e “Pierrot Apaixonado” de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres (1935). 
 
54A figura do palhaço, que povoa o imaginário amazônico desde o começo do século XX, apresenta como 
contribuição matricial as caravanas de circos que transitavam pelo interior paraense e que se popularizaram na 
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com uma gola muito larga conhecida como romeira, que cai pelo ombro e cobre as costas. A 

leveza do tecido torna os gestos mais livres dentro da roupa, permitindo maior amplitude de 

expressão aos braços e às pernas, de modo que isto é manifesto nos passos básicos que repete 

enquanto dança. As mangas do macacão cobrem todo o braço e as calças chegam até abaixo 

dos joelhos. Além disso, calçam meiões e tênis estilo chuteira, como os jogadores de futebol, 

no mesmo estilo dos cabeçudos. 

 

  

 
FOTO 29 - Com as mãos na cintura, o pirrô encara desafiador. O conjunto de sua indumentária o 
deixa completamente incógnito, exceto pelos olhos e, talvez, pelo olhar revele-se algo de sua 
personalidade. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

                                                                                                                                                         
década de 1960 com os palhaços dos programas de auditório, dentre os quais foi notável o personagem de Erasto 
Banhos, o “Alecrim da Beira do Rio”. Ele foi o primeiro palhaço a fazer sucesso na televisão paraense. 
Consagrou-se com seu programa de auditório “Clube do Garoto” na TV Marajoara, ao lado de seu companheiro 
“Nequinho”, com quem formava a dupla de clowns: o branco (Alecrim) e o augusto (Nequinho). O traje do 
Alecrim era um macacão com gola pomposa de cetim estampado. Seu rosto era maquiado de branco como a 
máscara de um pirrô. Muito embora não haja propriamente uma articulação entre esses personagens, a figura do 
palhaço, da qual Alecrim é o expoente máximo na cultura paraense, estabelece um diálogo entre a figura circense 
e o palhaço de Odivelas. 
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Não existe uma definição quanto à combinação de cores do macacão nem do capacete 

do pirrô. A escolha das cores é aleatória ou pode fazer referência às cores de clubes ou outras 

associações, conforme a escolha do brincante (Foto 30). Gilberto Santana Rodrigues explica 

que a natureza da visualidade do pirrô é seu colorido: “O pirrô também tá saindo muito55, 

porque tem de varias cores, entendeu? Mas o pirrô mesmo é de todas as cores: verde, amarelo, 

azul, preto, vermelho, é isso. Apesar de que com o tempo já foi surgindo pirrô do Brasil, do 

Flamengo, do Paisandu, do Remo...” 

 

 
 

FOTO 30 - Combinando cores e toalhas dos times preferidos, os pirrôs relembram em sua 
indumentária a relação do boi com os clubes esportivos. Em primeiro plano, o pirrô que olha 
atento tem as cores do Palmeiras (clube paulista) no capacete, na romeira e até na máscara. Ao 
fundo, outro pirrô segue as mesmas cores e ostenta nas costas a bandeira do clube paulistano. 
Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Como marca de seu ecletismo e de sua contemporaneidade, o mascarado pirrô escolhe 

as cores e os acessórios para se paramentar para a cena. Do motivo dos times preferidos às 

combinações de grupos como as dos mascarados toalhas (grupo de seu Dudu) e dos pirrôs 

“oficiais” de cada boi, todas as cores e nuances cabem em sua visualidade.  

Foi a própria ocasião para o improviso que fez da toalha de banho de cores variadas 

(Fotos 31, 32 e 33) acessório básico do pirrô, como a camada que encobre a romeira, 

                                                 
55 O artesão refere-se à quantidade de encomendas (capacetes de pirrô) que vinha recebendo no ano dessa 
entrevista (2009). 
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chegando muitas vezes a substituí-la. Muitos admiradores da brincadeira56 questionam o uso 

da toalha e sua real necessidade e sugerem outro tecido “mais leve e menos quente” e “mais 

confortável” em seu lugar. Tal preocupação não parece incomodar os odivelenses, pois no 

auge da brincadeira nem o calor, nem a preocupação externa alteram a diversão, já que o 

próprio corpo encontra-se em estado alterado. Edgar Santana Garça Júnior reconhece que a 

roupa toda “é muito quente, mas com o tempo pra quem já tá anos pulando... Que tem gente 

que brinca desde uns doze anos de mascarado”. O calor e o inconveniente do traje atingem 

apenas aqueles que não estão habituados. Aqueles que, como lembra Edgar Júnior, já brincam 

há muitos anos, não são afetados pelos fatores climáticos, pois para amenizá-los existe ainda a 

possibilidade de “sair pra tomar um negócio lá fora”, porque, como explica seu Dudu “a gente 

brinca aqui acolá três quatro casa, aí vamos sair pra tomar um negócio lá fora e aguentar”.  

O colorido do figurino do pirrô odivelense é como uma colcha de retalhos, costurada 

ao longo do tempo. Múltiplos corpos dão vida ao personagem: seu olhar, valorizado pela 

expressão da máscara, flerta com os outros brincantes enquanto caminha pelas ruas. Por 

vezes, ele olha fixo e provocativo para quem o observa e contracena com quem está a sua 

volta sem nenhuma verbalização, apenas pelo seu gestual, complementado pelo complexo 

conjunto formado por sua indumentária, sua máscara e seu corpo. Suas encenações não são 

parte de qualquer regra de atuação dramática, mas sim de um comportamento corporal 

adquirido e improvisado por quem participa da festa, seja pela observação direta do 

personagem; seja por intuição, como o compartilhar de uma “verdade comunitária” criada 

com a colaboração da máscara. 

A espetacularidade do pirrô aparece na cena desde o momento em que ele está 

caracterizado. Sua indumentária o transporta para sua personalidade cênica, nela há algumas 

características dramatúrgicas que podem ser relatadas: sua ludicidade, seu humor, a interação 

com o outro, a curiosidade de aproximar-se do boi que dança e até provocá-lo, e, sobretudo, 

diferente de cabeçudos e buchudos, os pirros estão sempre buscando o boi como sua 

referência visual, e assim eles continuam como vaqueiros a vaqueirar o boi.  

Como uma alegoria viva, ele é uma presença que não pode passar despercebida, 

porém, sua máscara em tudo resguarda seu anonimato. A boca da máscara de pirrô mantém o 

mesmo formato em qualquer de suas variações: um traço quase reto que algumas vezes recebe 

um corte feito apenas para auxiliar a respiração.  

 

                                                 
56 Pessoas de fora da cidade, que vêm assistir a brincadeira nas ruas no mês de junho. 
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FOTO 31 - Retrato de um pirrô de máscara detalhada com aba amarela envolta em uma toalha 
verde clara. Com o rosto em semi-perfil, ele espia com o canto dos olhos. Fotografia: Silvia Silva, 
2009. 
 

 
FOTO 32 - Retrato de um pirrô de perfil de máscara detalhada com aba vermelha envolta com 
toalha amarela. Fotografia: Silvia Silva, 2009.  
 

 

 
FOTO 33 - Retrato de um pirrô de frente com máscara sem o detalhe da aba envolta em toalha cor 
de laranja. Punhos cerrados, ele exibe um gesto de vitória. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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Além da ausência de verbalização ele também se abstém de gargalhar, apesar do 

apelido de palhaço. Entretanto, o palhaço pirrô “ri com o corpo todo”, já que o riso, como 

lembra Oswald Barroso, “sempre guarda alguma ambiguidade e algum distanciamento” 

(BARROSO, 2008, p. 2). Sendo em sua essência um personagem cômico, o pirrô usa todo seu 

corpo para expressar essa comicidade.  

O traje multicolorido do pirrô é atrativo também para as crianças. As pequenas se 

orgulham de vestir-se conforme o tipo característico do pirrô. Elas saem caracterizadas com a 

indumentária completa (Foto 34) e enquanto brincam de ser pirrô tornam-se aprendizes que 

não guardam mais os resquícios do tempo em que o mascarado “metia medo nas crianças” 

tanto quanto o buchudo e o cabeçudo. Ricardo Santos (Dain) comenta sobre esse jeito de 

brincar: “enquanto as mães assistem lá, a molecada dança aqui no lado: ou imitando os perna, 

o boi, imitando o cabeçudo, (ou) o mascarado”. 

 

 
 

FOTO 34 - O pequeno pirrô exibe seu traje verde e amarelo. Por trás da máscara arredondada que 
parece sorrir, ele olha atento para a câmera. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 



141 
 

Quando dança, o corpo do pirrô ocupa no espaço um duplo volume vertical e 

horizontal, criado por seus movimentos que seguem em direções para o alto (saltos) e para o 

lado simultaneamente, destacando verticalmente e horizontalmente sua figura (Foto 35). Ele 

pode ser visto de longe mais do que o próprio boi, que ocupa o espaço horizontalmente, na 

sua coreografia: “Cada um do seu jeito, uns fazem mais, um pula bacana, outro não, tem essa 

coisa. A coisa é o balanço do braço, o pirrô tem que se mexer muito que é pra ter impulso. A 

perna, uma sincroniza a outra, é ao contrário do braço”, explica Edgar Santana Garça Júnior, 

que além de confeccionar as máscaras de pirrô também costuma brincar no boi de pirrô ou de 

perna. 

 

 
 

FOTO 35 - Na imagem dos dois pirrôs de costas percebe-se detalhes da indumentária do 
personagem: a romeira, pano estampado que cobre os ombros (tecido florido de tons lilás) e a 
toalha, manto superior acrescentado apenas para encobrir o que a romeira deixava à mostra. 
Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Um olhar para a alteridade. Nenhum outro sentido pode revelar de forma mais intensa 

toda representatividade simbólica da qual a máscara é portadora. Em primeira instância, este 

sempre foi, antes de tudo, um objeto potencialmente cênico. Mesmo quando, interligado aos 

rituais, fazia a conexão entre o mundo humano e o espiritual. O sentido da representação 

impresso na máscara ata-se ao desejo de ser outro em qualquer cultura onde ela aparece. 

Aliás, Benjamin Pereira (1973) lembra que os cinco continentes apresentam exemplos de 
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culturas que fazem uso da máscara, seja em meio a suas cerimônias, guardando a 

comunicação entre matéria e espírito; seja em meio às suas festas tradicionais, quando aparece 

como uma expressão do lúdico. Ela é a intermediária, o elo entre o visível e o invisível. 

Entretanto, para exercer todo o seu poder de convencimento, a máscara, imagem da face, 

precisa de um corpo. Será ele que lhe concederá o movimento e a vida, numa via de mão 

dupla na qual ambos se transformarão em um novo ser. 

As festas tradicionais da cultura brasileira estão repletas de formas visuais que reúnem 

o cômico e o sagrado em sua plasticidade. No interior dessa dualidade, a máscara se reflete 

como o elemento articulador entre o corpo, com sua aparência visível, e o olhar de quem o vê. 

Há certos tipos populares, que chamo aqui de personagens, que nascem em meio às festas 

públicas sem aparente relação com seu contexto histórico, mas que terminam por tornar-se 

parte dessas brincadeiras coletivas, ao serem percebidos e amados por seus participantes. Tais 

personagens têm na máscara seu registro e sua afirmação enquanto componente simbólico e 

lúdico que permanece vivo na memória social das localidades onde existem.  

Embora o estudo da máscara apresente particularidades em cada cultura, interessando 

especialmente à Antropologia e à Sociologia, a relação sagrado-lúdico entre o objeto e o 

personagem criado a partir dele, sempre foi um campo fértil aos Estudos Teatrais. Por outro 

lado, a Etnocenologia, ao abrir espaços para os estudos dos comportamentos espetaculares 

organizados, oferece um novo meio de olhar a relação corpo-máscara, especialmente no 

interior do fenômeno espetacular contemporâneo, em que ela se faz presente de forma ritual 

ou eventual, como parte notória da composição da cena de rua das festas brasileiras.  

Inúmeras são as tradições regionais nas quais a máscara figura. Sua presença não é um 

simples adorno da plasticidade. Ao compor a cena, a máscara reafirma a singularidade de 

cada festa, uma vez que sua forma estética é única em cada situação. Suas múltiplas 

aparências são sempre narrativas e sempre atualizações das criações coletivas de cada cultura. 

Desse modo, pirrôs, cabeçudos, bois e buchudos são faces da máscara odivelense, 

personificações da espetacularidade escondida nos corpos que brincam; expressões do 

imaginário vivo que se transforma na cena de rua e se traduz na brincadeira coletiva a qual 

uns chamam de boi de máscaras e eu chamo nesta tese, simplesmente, de Boi de Odivelas. 
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5. MÁSCARAS, MASCARADOS E MASCARADAS 

 
Entrar numa máscara é sentir o que a faz nascer, encontrar o fundo da 

máscara, buscar aquilo em que, no íntimo, ela ressoa. Depois disso será 
possível interpretá-la, vindo de dentro. 

 

Jacques Lecoq 

 

Na natureza, para ocultar sua verdadeira forma, muitas espécies desenvolveram o 

recurso da camuflagem. A camuflagem consiste na reunião de técnicas e métodos que 

possibilitam a certos organismos vivos uma fusão com seu ambiente, a ponto dele lhes servir 

de refúgio contra seus predadores ou de estratégia para o sucesso de suas caçadas. Alguns 

exemplos clássicos desse “truque” natural são as metamorfoses dos camaleões e de algumas 

espécies de mariposas e rãs. Há espécies que mudam de textura e se tornam semelhantes aos 

troncos de árvores, plantas e pedras, e outras que mudam de cor conforme a luz. Foi 

aproveitando esse recurso inteligente que o homem criou também seus próprios meios de 

disfarce. A princípio, ele usava as mesmas ferramentas oferecidas pela natureza para 

defender-se ou atacar. Depois, encontrou nessa prática um meio para maquiar-se e expressar 

outras identidades diferentes de sua aparência cotidiana. Com os próprios recursos do 

ambiente, o homem inventou as primeiras máscaras: de palha, de madeira, de metal, de todas 

as texturas, feitas para a alegoria do transcendental, mas também envolta no cinismo do 

disfarce. Mesmo quando fora do corpo, a máscara é, por sua plasticidade, um objeto 

carregado de expressão. Escondendo a face, encobrindo a pele, escamoteando o corpo. Desse 

modo, a máscara ocupou seu lugar no imaginário e na diversidade de inúmeras culturas.  

Ritual, simbólica, alegórica, cômica, mística, enigmática. Todos esses atributos da 

máscara se reportam às mais remotas e longínquas sociedades pelas quais esse objeto sempre 

transitou. Rompendo a barreira do tempo para narrar sentidos da existência humana, a 

máscara é ancestral. Misturando-se com a multidão espalhada pelas ruas, a máscara é 

contemporânea. Ela sempre foi porta voz do homem com outros universos, seja o universo 

espiritual, o fictício, o imaginário. Duvignaud compreende que, pela sua própria condição 

existencial, “a máscara implica uma comunicação recebida e aceita, faz o espectador entrar 

em um círculo não real sugerido pelas formas que ela adiciona ao rosto humano” 

(DUVIGNAUD, 1983, p. 88). É essa possibilidade de abertura para outros territórios, até 

então ocultos, que move os mais profundos desejos e ações humanas diante da máscara.  
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Apesar da associação entre o rosto e a máscara, a dimensão dela vai além do espectro 

facial. Desde sua origem como recurso de camuflagem, até os objetos rituais de certas 

culturas indígenas e africanas, o ato de vestir a máscara torna-se invólucro para o corpo por 

inteiro. A máscara corporal é tão antiga quanto a própria máscara facial. Ao exemplificar os 

tipos de máscaras rituais de certas culturas indígenas, Amaral (1996) lembra que esses 

artefatos cobrem todo rosto e todo corpo do indivíduo, ocultando qualquer traço de sua 

fisionomia, inclusive, seu aspecto físico. Debaixo da roupagem, o ser aparente ganha nova 

estatura e nova ou nenhuma identidade, pois agora ele “é ninguém. É qualquer um. Nem 

homem, nem animal, mais próximo, portanto, do sobrenatural” (AMARAL, 1996, p.32). 

O jogo da máscara replica-se coletivamente nas mascaradas. Também nas festas 

públicas, ao cobrir o rosto ou parte do corpo, a máscara transfere seus atributos para o seu 

portador, transforma sua imagem e anula o “ser social”, como afirma Araújo (1996) a respeito 

das mascaradas carnavalescas: “No jogo paradoxal das máscaras, ao afivelar um rosto 

artificial, o indivíduo despia-se de seus atributos, papéis e identidades sociais e cotidianas 

para diluir-se no anonimato social, travestido e disfarçado em outro tipo qualquer” (ARAÚJO, 

1996, p.258). As qualidades expressivas da máscara passam, então, a qualificar também 

aquele que a veste. Por ela, ele torna-se um “bufão”, um “careta”, ou, apenas, um “ser 

abstrato”, sem rosto.  

A máscara é o elemento plástico e cênico mais significativo da brincadeira de boi de 

São Caetano de Odivelas. Eu falo aqui da máscara como recurso visual para o corpo todo, não 

apenas como objeto que encobre a face. Com essa compreensão, incluo todas as 

características da indumentária dos personagens como partes da máscara, pois é combinando 

as peças que surge o novo visual, anulando a antiga aparência, que desaparece sucumbida 

pelo traje. As primeiras máscaras surgiram na brincadeira odivelense como camuflagem, 

disfarce para o qual serviram quaisquer elementos improvisados: os pescadores entraram 

mascarados de surpresa na cidade, conduzindo o boi de quatro pernas; os fantasmas se 

fundiam às sombras das ruas para assustar os passantes; o bicho folharal cobria-se de galhos e 

folhas para assemelhar-se aos “bichos visagentos”; os cabeçudos eram forrados de papel 

manilha, o mesmo que servia para embrulhar o pão da padaria.  

Depois do improviso vieram os protótipos, as formas elaboradas que expressavam o 

gosto estético que mais tarde se constituiria na visualidade da festa. Bastou para isso que 

alguém criasse a máscara para que outros aderissem a ideia. Assim nasceu o comércio das 

máscaras, da monotipia à produção em série, todas semelhantes, mas cada qual com seu 

arranjo próprio, resultado do trabalho manual do artista, pois, como assegura Klintowitz, na 
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feitura das máscaras de muitas culturas: “A linguagem é determinada, inicialmente, pela 

impossibilidade. Só depois é que a imaginação oferece soluções” (KLINTOWITZ, 1987, 

p.38/39).  

No caminho da forma atual das máscaras de Odivelas, cada uma delas passou pelo 

processo da repetição, até que seu criador encontrasse uma forma estética resolvida e aceita 

pelos demais brincantes, a qual se acrescentaria suas variações. Para definir e manter um tipo 

básico de cada máscara levou-se algumas décadas de experimentação, pois era necessária que 

a forma básica comportasse quantas variações a criatividade permitisse, sem contar com a 

possibilidade de decorar a peça, adaptando-se ao gosto individual. Como lembra, novamente, 

Klintowitz: 

 

Mesmo que esta arte tenha uma vida precária, uma existência curta, na 
maioria das vezes isto não impede o produtor de se dedicar inteiramente à 
decoração da peça. Aqui é necessário ver duas coisas. O tempo de confecção 
é um tempo de consagração. Ele não se mede como uma unidade produtiva. 
E, depois, a ideia de decoração, na nossa sociedade entendida como 
supérfluo, o que está após o essencial, etimologicamente quer dizer 
adequação. Nada é inútil neste trabalho, tudo está perfeitamente adequado. 
Não há a essência e o supérfluo. Tudo é essencial e permite que o homem 
vivencie o seu universo total, integre as várias instâncias do seu mundo 
espiritual e material, mantenha estruturada a sua comunidade e o torne, 
finalmente, um ser perfeitamente individual e integrado a sua comunidade 
(Ibidem, p.43).  
 

Os meios para confeccionar as máscaras da brincadeira e os recursos do corpo para 

aprender a usá-las constituem-se em estratégias organizadas ao longo da história do boi que 

dança naquele espaço cultural, no qual os odivelenses criaram e instituíram sua festa. Hoje é 

possível identificar algumas técnicas aplicadas pelos artesãos que fazem as máscaras e a partir 

delas descrever a sua feitura e o resultado esperado. Também é possível verificar a elaboração 

de um código de comportamentos corporais para cada personagem da brincadeira. Esse 

código consiste em seu gestual, suas coreografias e suas personalidades cênicas.   

Os personagens múltiplos do Boi são os mascarados, genericamente identificados pelo 

seu nome coletivo. As três máscaras mais presentes, conhecidas como originárias da cultura 

odivelense, são a máscara do pirrô, a máscara do cabeçudo e a máscara do boi. Misturando-se 

na multidão que caminha no cortejo, o conjunto de brincantes formou a mascarada, o espaço 

da cena, cena de rua na qual o momento capturado pelo tempo inscrever-se-á na memória, 

gerará novos ciclos, transformará os observadores em novos brincantes e instituirá um novo 
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tempo, o tempo da brincadeira organizada para o olhar da alteridade, o tempo das máscaras e 

dos mascarados.  

 

5.1 A MÁSCARA QUE VESTE O CORPO 

 

Diante da ação de mascarar-se, o corpo concerne um acordo consigo mesmo que 

implica em pelo menos três atitudes que não poderá negar: a contemplação de sua nova 

visualidade, da qual tem plena consciência do olhar do outro; a adesão sensorial a outras 

matérias diferentes da sua constituição física e a sua condição extracotidiana que lhe confere o 

status de personagem. Os mascarados que integram o Boi de Odivelas articulam essas atitudes 

do portador da máscara corporal em três níveis que considero graduais em relação ao espaço 

proporcional que a máscara ocupa em relação ao corpo do brincante. Para o pirrô haverá um 

rosto e dele sairão todos os outros componentes que cobrirão sua figura, de modo que a visão 

de sua máscara é a visão de um rosto. Para o cabeçudo haverá uma cabeça cuja dimensão 

ocupará pelo menos a metade do corpo até a altura da cintura, então, sua aparência é resultado 

de um corpo com proporções irreais. Por fim, para a máscara do boi haverá o envoltório que 

extrapola o tamanho de um único corpo humano e ocupa o espaço de dois corpos ao mesmo 

tempo. 

A origem da manufatura das máscaras do boi odivelense segue dois princípios que 

estão em conformidade com suas matrizes estéticas: o improviso que nasce de uma 

necessidade cênica e a disponibilidade de materiais para criar, que irá condicionar o ato de 

improvisar. O primeiro modelo é sempre rústico, como o aprendizado de qualquer técnica em 

que se começa com a primeira tentativa frustrada. Depois vem o aprimoramento das técnicas 

de confecção, movido principalmente pelo desejo por um resultado plástico e ainda pela 

necessidade de atender a demanda. Para elucidar esse processo de adesão à máscara, explico a 

feitura e as características materiais de cada uma delas, começando pela máscara do pirrô, 

continuando com a do cabeçudo e concluindo a seção com a máscara do boi. 

 

5.1.1. Caras de Papel 
 

O visual eclético que compõe atualmente a figura do pirrô é o mais colorido entre todos 

os personagens que se fixaram na cena odivelense: seu vestuário é composto por elementos 

procedentes de diversas matrizes estéticas, o capacete em formato mourisco, trançado em 

palhinha e enfeitado de flores e fitas coloridas; o macacão listrado de cetim de cores 
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alternadas; a romeira, espécie de gola que envolve os ombros e a máscara de papel machê que 

segue um modelo padrão. Todas essas peças são a base do figurino que varia em termos de 

cor, no entanto, mantém a condição de encobrir totalmente o corpo do brincante, permitindo 

que somente seus olhos fiquem em contato com o ambiente. Antônio José de Oliveira (o 

“Cação”) e sua esposa Linelma trabalham juntos na produção de máscaras e capacetes de 

pirrôs. Tudo começou com tentativas frustradas e tornou-se uma habilidade dividida pelo 

casal:  

 

Ela faz as máscaras, eu faço só o acabamento. Aí dobro, faço a boca, faço a 
pintura, eu fazia e fazia tudo, aí ela pegou: „eu quero aprender‟. „Então tu 
pega uma fôrma, tem a goma, tem papel aí, fica só me olhando e tenta fazer, 
se tu não consegui fazer, tu já vai fazer mais pra frente. Foi isso que ela fez. 
Eu já fazia isso aí e eu dizia pra ela, „tu quer fazer, faz que eu faço o 
acabamento‟. 

 

Como artefato, a máscara do pirrô é confeccionada com relativa simplicidade. A fôrma 

segue a mesma silhueta, variando apenas no tamanho, conforme a medida de adulto ou de 

criança. O formato oval busca assemelhar-se ao contorno do rosto, embora não se encaixe 

totalmente nele, pois para fixar-se a máscara é amarrada com fios ou elástico por cima da 

toalha. A prática do uso da toalha em volta do rosto nasceu da necessidade de encobrir os 

cabelos e atar com firmeza a máscara à cabeça, para que ela não caísse durante a brincadeira.  

A fôrma é o primeiro objeto artesanal produzido para preparar a máscara de pirrô, ela 

pode ser moldada em argila ou feita de cimento, tudo depende do material disponível (Foto 

36). Para criá-la é preciso a mão do artista. A modelagem buscará relevos e contornos da 

forma tridimensional do rosto e deverá ter a propriedade de permitir réplicas, como uma 

matriz serigráfica. Lúcio Chagas e sua família foram os pioneiros na criação dessa máscara. 

Hoje o artesanato da máscara de pirrô é o mais difundido na cidade e tornou-se meio de 

aumentar a renda de muitas famílias durante o mês de junho.  

As etapas para confecção da máscara começam com a colagem de tiras de papel, 

processo no qual se utiliza jornais ou outros papéis disponíveis e goma de tapioca57. São 

necessárias algumas camadas dessa bandagem, dependendo da consistência que se quer obter. 

Não há uma receita para a medida porque: “a gente tem um toque, né, da mão da gente, a 

gente não coisa assim de dizer quantas são [as camadas]”, explica Linelma. Ela experimenta a 

                                                 
57 A goma é um produto retirado da mandioca durante o processo de preparação da farinha, no qual se obtém 
ainda o tucupi, a farinha de tapioca e a farinha d‟água. A consistência da goma para colar é diferente da goma 
comestível usada em pratos típicos como o tacacá, mas, ambas são feitas no fogo e dosadas nas quantidades 
adequadas para a finalidade a que se destinam. 
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textura da máscara após cada secagem para certificar-se de que não passou do ponto, pois 

quando fica muito grossa dificulta o corte dos olhos, que deverão ser vazados para que a 

indumentária possa funcionar. Por outro lado, se ficar fina demais poderá rasgar-se com 

facilidade. Nesse processo entra a sensibilidade do toque do artesão. Depois dessa fase cola-se 

o nariz, feito de papelão.  

 

 
FOTO 36 - Máscaras de pirrô na fase inicial de confecção. Em cima da mesa, encontra-se também 
uma armação de capacete e um capacete azul e branco apenas encapado. O molde da fôrma em 
argila (colocado sobre uma telha de barro) e o molde do nariz em papelão estão no centro da 
mesa. No canto direito, o capacete completo nas cores preto e branco. Fotografia: Silvia Silva, 
2009. 
 

Existe também, na máscara do pirrô, um acessório de cor variável, semelhante à aba 

de boné e que surgiu como um acabamento para substituir o chapéu de palha ou mesmo o 

próprio boné, usados por alguns brincantes para fixar a máscara, que depois tornou-se 

obsoleto em função do acréscimo da toalha. O chapéu também sustentava os panos da costa, 

usados para cobrir os cabelos e ombros, e presos ao redor da máscara para garantir sua fixação 

no rosto. 

Depois de moldada e seca a máscara é pintada. Nisso começa o primeiro processo de 

mudança na sua aparência, pois a cor do rosto pode variar. Encontrei durante minha pesquisa 

três cores de máscaras de pirrô: a branca, mais comum, a preta e a rosa, da cor dos cabeçudos 

tradicionais. Cação explica que usa tinta a óleo para pintura e, depois da cor de fundo, pinta os 
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detalhes do rosto e da aba nas cores escolhidas por quem fez a encomenda: “o acabamento 

daqui da máscara faz igual o começo, coloca papel abeirando, em cima, nos lados, tudinho, o 

acabamento dela que tem que ser bem bonitinho, pra ela sair bem”. Para alisar a rugosidade 

do papel os artesãos utilizam massa corrida, aquela mesma massa a óleo usada na pintura de 

paredes. Esse processo deixa o rosto liso e pronto para a pintura.  

A durabilidade da máscara de pirrô é curta, em geral serve apenas para brincar dois ou 

três anos, pois, à fragilidade do material se junta o fator de desgaste provocado pela poeira e o 

suor em contato com o papel. Conforme explica Cação, alguns artesãos trabalham com jornal, 

outros, como ele e Linelma, preferem trabalhar só com papel branco (Foto 37), geralmente 

sobras de documentos, para a máscara ficar mais forte, já que o jornal absorve o suor mais 

rapidamente por ser mais frágil, embora seja mais maleável.  

 

 
FOTO 37 - No quintal de sua casa, o casal de artesãos Cação e Linelma demonstram as etapas para 
confecção da máscara de pirrô. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

O acessório considerado o mais intrigante do vestuário do pirrô é o chapéu ou capacete 

em formato cilíndrico, que tem no centro uma vara fina, equilibrada com um arranjo de flores 

e fitas, como os chifres do boi-bumbá. O chapéu ou capacete é trançado em palhinha, 

confeccionado artesanalmente com técnica de cestaria. Sua estrutura é feita com talas de 

madeira nativa, que depois é encapada com técnica de papietagem e decorada com diversos 
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artefatos coloridos, como passamanaria58 ou outros tipos de fitas coloridas.  As talas utilizadas 

para confeccionar os chapéus, são retiradas de árvores nativas dos arredores da cidade, 

escolhidas por sua flexibilidade e resistência (como o guarumã).  

O artesão que faz a máscara nem sempre faz o capacete (ou chapéu). Há menos 

artesãos que confeccionam o capacete do que máscaras, pois o material é mais caro e a 

habilidade exigida é maior. O capacete como um chapéu (nome pelo qual também é chamado) 

precisa ser ajustado ao tamanho da cabeça que vai usá-lo. Gilberto Santana Rodrigues conta 

que iniciou sua produção de capacete a partir da observação da produção de seu irmão, que já 

fazia a peça: 

 

Eu comecei trabalhar foi vendo meu irmão fazer isso aqui. Tá entendendo? 
Capacete. Ficava vendo ele fazer, daí eu gostei daquilo, eu comecei a fazer 
também com ele. Eu comecei a fazer, só porque eu não acertava fazer, fazia 
um, daí saía torto, esbandalhava. Isso aqui era feito com cipó [a armação], só 
porque durava dois anos, aí a pessoa usava dois anos, aí quebrava isso aqui. 
Aí eu usei uma outra estratégia, tás entendendo? Coloquei um arame aqui de 
cobre. A pessoa coloca na cabeça, muitas das vezes não entra aqui. Daí eu 
coloquei o arame porque dá pra entortar assim, dá pra entortar, daí encaixa 
certinho na cabeça. Aprendi com meu outro irmão Pedrinho, ele aprendeu 
ele mesmo, ele pegou um capacete e ficou admirando, entendeu? Ficou 
olhando, foi, foi, depois ele aprendeu. Daí eu aprendi olhando pra ele, 
olhando assim, mas só porque eu aprendi muito rápido, mas eu passei dele, 
não sendo meu trabalho, mas eu faço capacete muito bem porque ele fazia, 
mas era tudo torto porque era feito de cipó também, né. Agora não.  
 

O acabamento do capacete algumas vezes necessita de outras mãos, como as da 

mulher que faz as flores, a pessoa que enfeita, ou como no caso de Cação e Linelma, com a 

colaboração de dois. O modelo do capacete é como o conjunto da indumentária do pirrô um 

enigma colorido em movimento, que se organizou ao longo dos anos de brincadeira pelo 

trabalho criativo dos artesãos da cidade. A primeira inspiração pode ter vindo dos barcos 

enfeitados com bandeirinhas coloridas que navegam no Mojuim. Mas há formatos similares 

em outras festas, geralmente de caráter religioso em que figuram personagens mouros, como a 

festa dos rapazes e a festa de Santo Estevão em Portugal (PEREIRA, 1973). O estudo de suas 

matrizes ainda não é conclusivo. 

Seguindo condições semelhantes à máscara de pirrô, a máscara de cabeçudo também 

evoluiu em sua forma de modelo improvisado para um modelo padronizado, desenvolvido, 

principalmente, pelos próprios brincantes que aprendem uns com os outros as técnicas de 

                                                 
58 Acessório aplicado como ornamento em barras de roupas. Nos capacetes de pirrô a passamanaria é colada 
disposta horizontalmente em cores alternadas. 
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confecção, as quais vão aperfeiçoando e modificando nesse processo criativo constante. Nesse 

segundo tipo de máscara há a predominância do formato tridimensional da cabeça, ao invés de 

apenas do rosto como é o pirrô, por isso mesmo o cabeçudo carrega no próprio nome a 

referência a sua principal caracterização. 

 

5.1.2. Cabeças de Paneiro 

 

A técnica de confecção do cabeçudo modificou-se ao longo das décadas de sua 

presença na festa do boi de quatro pernas. O material de sua feitura passou a ser mais durável, 

muito embora seu tempo de vida continue curto. Em geral, uma máscara de cabeçudo pode 

durar cerca de três anos, mas raramente elas permanecem tanto tempo em cena. A cada ano, 

elas são reformadas, os paneiros são reaproveitados e a pintura é renovada, pois o material de 

sua constituição possui vida curta, tanto no aspecto físico quanto no aspecto visual.  

A cabeça é a principal peça que compõe a figura do personagem, ela é sempre maior 

que o corpo. A estrutura interna consiste em um paneiro trançado com tala de miriti59 

utilizando técnica de cestaria. O formato se ajusta à medida que se tecem as talas e o espaço 

entre elas vai afinando, até que a parte inferior seja do tamanho aproximado da cintura do 

brincante que vai usá-lo. Ou como explica Edgar Garça quanto à confecção do paneiro: “é 

diferente porque a gente vai „matando as talas‟, matando pra ele ir fechando por cima assim 

no lado onde vai ter o arozinho, vai fechando”. Por essa particularidade do trabalho artesanal, 

o paneiro do cabeçudo é diferente do formato daqueles usados nas feiras para transportar fruta 

ou peixe, é um paneiro que desenha a forma da cabeça, culminando assim, no pescoço do 

indivíduo cabeçudo que coincidirá com a cintura do brincante. Edgar Garça descreve sua 

técnica para confeccionar o paneiro: 

 

A gente faz primeiro o paneiro com tala de tucumã, a gente tira o tucumã e, 
raspa tudo aquele espinho, tudinho. Aí a gente vai beneficiar as talas. Ela 
fica assim igual o guarumã60, só que ela fica uma tala mais dura, porque o 

                                                 
59 O miriti é uma palmeira nativa da região amazônica da qual se utiliza a madeira para fabricação artesanal de 

brinquedos. Eles são muito apreciados e são comercializados em Belém, especialmente na época do Círio de 
Nazaré. Sobre eles explica Paes Loureiro: “Costuma-se associar o início da comercialização do brinquedo de 
miriti ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, na suposição de que tal fato tenha ocorrido já durante a 
realização do primeiro Círio, em 1793. Hoje, esses brinquedos estão de tal maneira integrados a essa procissão, 
que se constituem num de seus mais representativos signos culturais” (LOUREIRO, 2002, p.374). 

 
60 O guarumã e o tucumanzeiro são palmeiras encontradas nas matas nativas da região amazônica. O guarumã 
(Ischinosiphon obliquus, Ischnosiphon spp) é considerado impróprio para confecção de paneiros, pois produz um 
talo fraco, devido a seu tronco fino. Já o tucumanzeiro (Astrocaryum aculeatum) alcança de 10 a 15 metros de 
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guarumã não presta, ele é muito fraco. Aí quando a gente vai encapando, aí o 
sol faz com que aquele papel vá esticando, aí engilha tudinho o guarumã, por 
isso que tem que fazer de tucumã, que é mais resistente. [para tirar] tem uma 
facilidade porque não fica muito longe, eu pago um rapaz que tira pra mim, 
umas cinquenta, cem talas, conforme a quantidade de cabeção que eu for 
fazer. A gente vai assim no capoeirão onde tem aqueles talos que não tem 
quase espinho. Quando é uma parte mais alta do capoeirão, aí dá uns talos 
bonitos, né, é assim que a gente tira. A gente beneficia, limpa tudo ele 
bonitinho e aí vai tecendo, tece igual o paneiro, só que vai ter que ir 
aprimorando assim pra fechar, um modelo mais adequado pra época. Depois 
a gente vai encapar, vai trabalhar com papel desse saco de cimento. 

 

O paneiro convencional é herança da matriz indígena, sua fabricação é um trabalho 

comum em todo o Estado do Pará. O produto é usado em larga escala nas feiras e mercados 

como embalagem de frutas, peixes e outros produtos do extrativismo local. Entretanto, a 

técnica de montagem do paneiro do cabeçudo é do domínio de poucos odivelenses. 

Atualmente Edgar Santana Garça é o único nome citado como produtor desse artefato. 

A segunda etapa da criação da máscara de cabeçudo segue uma técnica semelhante 

àquela usada para confeccionar a máscara do pirrô. Nessa fase, porém, entram as mãos de 

outros especialistas, pois na sua maioria são os próprios brincantes que se encarregam de fazer 

seus cabeçudos. A técnica e o uso de matéria prima de baixo custo são fatores que contribuem 

para a diversificação dessa fase da produção. Para as primeiras camadas são utilizados papel 

de saco de cimento e goma para encapar o paneiro, pois esse material é mais forte, segundo 

definem os artesãos. O papel de saco de cimento é um artefato reciclável e a goma, retirada da 

tapioca é encontrada a baixo custo na cidade, onde há uma considerável produção para uso 

doméstico desse produto agrícola.  

Cada peça leva em torno de cinco camadas. Todas necessitam de certo tempo de 

secagem ao sol para adquirir consistência (Foto 38). O trabalho artesanal exige domínio do 

processo para obter um resultado desejado, pois a máscara precisa ser resistente para agüentar 

as horas de suor e as “brigas de cabeçudos”. 

O formato da máscara de cabeçudo é quase plano, pois os volumes do rosto só são 

destacados no nariz e nas orelhas, ambos confeccionados separadamente com papelão. O 

desenho da face é bidimensional: olhos, cabelos, boca e sobrancelhas se apresentam como 

linhas de um desenho liso, embora o formato do rosto seja curvo. A orelha é feita de papelão e 

costurada ao paneiro antes de se iniciar as camadas de papel-machê. O nariz é acrescentado 

                                                                                                                                                         
altura. O tucumanzeiro é sempre provido de espinhos longos, dispostos na metade superior do tronco. Seu fruto 
comestível é conhecido como tucumã. Seus talos são mais resistentes que os do guarumã, prestando-se para 
confecção de produtos mais flexíveis e duráveis como os paneiros de cabeçudo e os capacetes de pirrô. 
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por último e é talhado em formato piramidal. Ele é colado ao rosto do boneco com uma cola 

de secagem rápida, produto industrializado que é muito utilizado no artesanato local. 

A máscara de cabeçudo é pintada com tinta a óleo ou esmalte. A cor atualmente varia 

entre o rosa intenso, semelhante ao do papel manilha e outros tons considerados “cor de pele”. 

A pintura é feita geralmente ao ar livre e também necessita de certo tempo de secagem. Em 

muitos casos, é o próprio brincante que vai usar o cabeçudo quem desenha o rosto e traça a 

fisionomia do personagem, conforme sua escolha. Da cintura para baixo o brincante 

completará a máscara de cabeçudo com seu corpo falso formado por um paletó e uma calça 

comprida, seus trajes usuais.  

 

 
FOTO 38 - Máscaras de cabeçudo em processo de acabamento. Sua estrutura interna é de paneiro 
e as camadas são de revestimento de papel cimento e goma. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Quando colocada ao lado do corpo, a máscara de cabeçudo mede a altura da cabeça à 

cintura, conforme o tamanho do brincante para ao qual foi feita (Foto 39). Durante os 
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intervalos da brincadeira, é possível a separação das partes do boneco. Quando em cena, essa 

máscara encobre seu portador, mas pode ser retirada para amenizar o calor e ventilar seu 

interior, com movimentos rápidos de tirar parcialmente a indumentária para em seguida 

recolocá-la no lugar, separando cabeça e corpo do boneco. Para isso é necessária uma 

manobra simples que consiste apenas em erguê-la acima da cabeça, pois não há cordões nem 

elásticos atando a máscara ao corpo, como há na máscara do pirrô. Em função da exigência de 

esforço físico constante, os cabeçudos ficam menos tempo em cena que os pirrôs, quase 

sempre chegam ao cair da noite e se retiram antes da festa acabar.  

 

 
FOTO 39 - CoヴpoàeàIaHeçaàseàsepaヴaﾏ.àOàﾏeﾐiﾐoàIoﾏàseusàさケuatヴoàHヴaçosざàaoàladoàdaàIaHeçaàdeà
seu cabeçudo. A máscara mede a altura da cabeça à cintura e é feita sob medida para o corpo que 
vai usá-la. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

 A produção de máscaras e objetos para usar para si ou para seus companheiros de 

brincadeira é uma prática presente no Boi de Odivelas e em diversas festas de rua brasileiras 

como exercício da subjetividade, capaz de suscitar o aprendizado das técnicas de criação, 

inová-las e atualizá-las para as novas gerações. Os objetos, artesanalmente criados, são 
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produzidos através do emprego de técnicas próprias, elaboradas no âmbito da cultura local. 

Eles se modificam e se sofisticam cada vez mais em função das necessidades contemporâneas 

e das escolhas estéticas de quem participa e da atração que exercem sob quem aprecia o 

produto final. 

 

5.1.3 O Corpo para Dois 

 

A maior máscara da brincadeira odivelense é o próprio boi. Considero o boi como 

máscara no sentido de perceber nela uma transformação na aparência do corpo, capaz de 

torná-lo irreconhecível para quem vê e diria até mesmo para quem usa. Para a estrutura 

interna do boi são usadas algumas madeiras nativas, encontradas na vegetação dos arredores 

de São Caetano de Odivelas. “Mestre dos Reis” explica que o esqueleto interno é 

confeccionado com varas flexíveis e resistentes ao mesmo tempo: “a madeira de dentro chama 

tala de inajá, guiabarana, e outras varas que chamam vara de rego”. Todas as madeiras são 

maleáveis para construir a armação interna, porém são fortes e resistentes o suficiente para 

tornar sua carcaça pesada. Com cerca de 30 quilos, ela é sustentada por suas pernas humanas 

que complementam o corpo do boi que dança.  

O esqueleto interno do boi é como uma ossada natural, depois de armada ela é 

encapada com sarrapilheira, tecido feito de fibras vegetais, e costurada até que fique pronta 

para receber o “couro” feito em pelúcia da cor do animal que está sendo criado. A pelúcia é 

um tecido que imita a textura do pelo animal. Ela é usada como revestimento de acabamento 

para qualquer animal de quatro pernas, podendo ser substituída, eventualmente, pelo veludo 

ou outro tecido sintético semelhante. 

Os dois brincantes que vestem a máscara do boi têm parte do próprio corpo encoberto. 

Eles são partes do corpo do touro e, por isso, são chamados popularmente de “pernas”, 

diversamente do folião que brinca embaixo do boi-bumbá, que fica totalmente encoberto pela 

panagem do boi e por isso é chamado “tripa do boi”. A referência às entranhas do corpo que 

nomeia este último brincante implica na fusão dos dois corpos, enquanto que a nomeação de 

pernas do boi condiz com a função destes membros sempre pares, que não se limita a dançar 

com o boi, mas sim em tornar-se externamente parte visível de seu corpo. 

Devido ao temperamento do boi, representado como um touro bravo e impulsivo, é 

necessário que sua forma tenha uma estrutura capaz de suportar os movimentos realizados em 

conjunto pelos dois brincantes. A parte matéria inanimada da máscara permanecerá a mesma 

por todo trajeto da cena de rua, porém, suas partes vivas formadas pelos pernas serão 
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substituídas a cada nova estação por outras pernas, igualmente sincronizadas, que vestem o 

boi e assim transformam-se em parte dele. Esse processo de transformação em cena não 

invalida a presença da máscara em nenhum momento da brincadeira, pois, mesmo quando 

suas “partes mecânicas” deixam o corpo, sua forma permanece a atrair os olhares a sua volta 

(Foto 40). Nesses momentos é como se ele dormisse ou se acalmasse, permitindo por breves 

instantes até mesmo a carícia de que são alvos os animais mais dóceis. 

 

 
FOTO 40 - As crianças cercam o boi Faceiro. A máscara parada fascina como um grande brinquedo, 
objeto de desejo em uma vitrine com o qual é permitido brincar apenas por uns instantes, até que 
o boi volte a dançar, movido pelos pernas. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

A arte de criar a máscara do boi recebeu influências de matrizes estéticas pontuais nas 

brincadeiras de boi pelo Brasil afora e até para além de nossas fronteiras. A cabeça de boi foi 

o primeiro elemento a integrar essa máscara, composta de duas partes distintas: a cabeça, 

sempre semelhante à do touro, e o corpo, formado a princípio apenas pela panada que cobria o 

“tripa” e depois substituído pelo arcabouço encapado com tecidos variados. A partir das 

primeiras formas improvisadas, a máscara do boi sofreu evolução até tornar-se semelhante ao 

animal real que imita. A verossimilhança da máscara do Boi de Odivelas foi buscada desde o 

começo da brincadeira. Essa busca é atestada por seu principal criador, o artista Antonio dos 

Reis Gomes Viegas (o mestre “Dos Reis”). Ele explica: “As cabeças, elas são de madeira, 
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quando não nesse tempo matavam muito boi por aqui61. A cabeça daqui pra cá eu aproveitava 

com chifre e tudo, depois, já pra baixo eu inventava a boca, etc. E dava tudo certo aquele 

trabalho”. 

A medida do corpo do boi equivale ao tamanho de um boi adulto, cerca de dois 

metros, ou o “tamanho pra caber duas pessoas”, dependendo de sua finalidade, se for o boi 

mirim será menor, pois é para meninos (cerca de um metro e meio). A cabeça e os chifres 

seguem a mesma proporção do animal representado. No caso do boi, a cabeça é retirada 

algumas vezes de um corpo natural e sofre um processo semelhante ao usado para empalhar 

animais, ficando pronta para ser adicionada à estrutura e nela permanecer por muitos anos 

sem deteriorar. 

A técnica de confecção da máscara de boi e seu acabamento são praticados por poucos 

odivelenses. O artista mais atuante continua sendo mestre “Dos Reis”. Ele avalia sua 

produção com critérios rigorosos e explica: 

 

Depende assim do pensamento, ele [o artista] se prepara e sai pro trabalho, 
vai encontrando dificuldade à beça. Daí ele vai buscando, vai vendo o que tá 
errado, até que chega à conclusão do trabalho. A gente vê se está bom, a 
gente olha, vê se falta alguma coisa, se não falta [pausa breve]. 
Eu conheço uns dois aí que se eu morrer, que eu vou morrer mesmo, está 
arriscado eles fazerem, irem buscar essa estrutura mesmo. Eles já tiveram 
por aqui, eles sempre estão com a gente, é muito bom, né, que foi assim que 
aprendi também, olhando as coisas, que a gente não olha o mundo só as 
coisas, a gente quer as coisas pro nosso bem, nosso futuro, e você sabe que 
com tudo isso é que me da um pontozinho, pra cá... 
 

A dificuldade em se encontrar artesãos que confeccionem a máscara do boi é uma 

questão que envolve a especialidade do trabalho. Mais complexa em sua fabricação que a 

máscara do pirrô e do cabeçudo, a forma do boi exige, para sua confecção, um processo que 

envolve o domínio da técnica de carpintaria, marcenaria e revestimento. Além do processo 

artesanal, a criação do animal é uma escultura que, como tal, exige do criador o domínio da 

arte de reconhecer volumes, selecionar materiais e apreender detalhes. Todos esses processos 

pedem a mão de um artista, a sensibilidade de um criador. 

O desejo de criar é despertado na infância quando as crianças montam seus próprios 

boizinhos com o material improvisado. O “fofóia” é uma espécie de esqueleto de pau que se 

assemelha à estrutura interna da máscara de boi. Esse artefato é criado no improviso da 

brincadeira de rua “extra cortejo” pelas crianças ou por algum adulto com a finalidade de ser 

                                                 
61 O tempo do começo de sua produção artística. 
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objeto de brincar, um brinquedo rústico com o qual os meninos brincam de “ser pernas do 

boi”. Na ausência de um fofóia vale qualquer objeto para improvisar, desde que dentro dele 

caibam dois corpos brincantes (Foto 41). Afinal, foi do improviso que nasceram as primeiras 

máscaras de boi, não apenas em São Caetano de Odivelas, mas em muitas brincadeiras de rua 

em que a inventividade popular superou a ausência de materiais industrializados e criou a 

partir daquilo que o ambiente lhe ofereceu. 

 

       
FOTO 41 - Em meio aos preparativos da saída do boi, as crianças improvisam a brincadeira com o 
material que está à mão. Até mesmo a caixa de papelão serve como corpo para o boi da 
HヴiﾐIadeiヴa,àさﾏeta-HヴiﾐIadeiヴaざàケueàiﾏitaàaàfesta.àFotogヴafia:à“ilviaà“ilva, 2009. 

 

A dupla de meninos que brinca com o fofóia e seus similares imita nas ruas e quintais 

a dança que os pernas fazem na cena da festa, mas, também, essa dança eles mesmo inventam 

quando assistem a brincadeira dos adultos. Nesse jogo, há uma troca de saberes culturais que 

se estabelece pelos gestos e movimentos imitados, todavia há também a expressão de um 

desejo: o desejo de estar na cena, protagonizando a festa. Na brincadeira ordinária, as crianças 

criam uma metalinguagem daquela outra brincadeira de rua. O espaço é reinventado, a dança 

repete a coreografia gravada na memória e constitui-se em um meio lúdico de vivenciar o 

tradicional. É a reunião do novo olhar em direção ao seu presente e ao seu passado, e a 

inclusão das novas gerações na sua tradição e na sua contemporaneidade. 
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As crianças odivelenses, que desde os primeiros anos de vida participam da festa do 

boi, participam igualmente do “saber fazer” do corpo que dança. Inventando o modelo em 

tamanho real em seus pequenos brinquedos, elas também se iniciam na arte de criar as 

máscaras, embora, poucas darão continuidade a essa aprendizagem. Dos elementos do boi 

incluídos no acervo de brinquedos feitos pelas crianças, o “fofóia” é a engenhoca que mais se 

aproxima do processo de fabricação interna da máscara do boi (Foto 42). Entretanto, ele não 

tem acabamento, não segue as fases posteriores à armação do esqueleto. Logo, difere das 

estruturas feitas para os bois mirins. 

 

       

FOTO 42 – Em uma rua de terra batida um grupo de meﾐiﾐosàHヴiﾐIaàdeàHoiàIoﾏàuﾏàさfofóiaざàeàuﾏaà
lata vazia. Fotografia: Silvia Silva, 2003. 

 

O fofóia, brinquedo popular construído artesanalmente, é descrito pelos brincantes 

adultos como a primeira ferramenta para dominar a técnica de fabricação da máscara. Pedro 

Edson Favacho dos Santos (Pedrinho) desde criança manifestou o desejo de fazer os próprios 

animais. Ele narra sua experiência como aprendiz de mestre “Dos Reis”, que lhe valeu hoje a 

habilidade de criar e restaurar bois como o Faceiro, que ajudou a criar: 

 

Começou assim, eu tinha uma curiosidade em fazer, entendeu? Aí o meu pai 
viu que, no quintal de casa, quando chegava essa época assim eu fazia, ía no 
mato, tirava vara, mas não saía como assim, acho que ele queria ver, bacana, 
né? Ele falou lá com o mestre lá, o senhor dos Reis, pra mim pra me ensinar, 
né, pra ele me ensinar. Aí, mandou eu ir lá, eu fui pra lá, aí foi quando 
começou tudo, entendeu? No primeiro ano, eu ajudando ele fazer, 
confeccionar uns bois lá, ele pediu pra eu fazer um bode, inclusive ele talhou 
a cabeça que o que eu não sei fazer é talhar, moldar a cabeça, né, que 
chamam de talhar. 
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Moldou tudinho e me entregou a cabeça e eu disse: „eu vou fazer‟ tinha o 
material todo, tava lá. Aí eu comecei a fazer, ele só olhava e eu olhava pra 
ele „tá, vai fazendo‟. No final das contas eu terminei, ele me deu pra mim 
botar na rua. Ele ainda brincou comigo, disse: „olha, teu pagamento, bota ele 
na rua o que tu ganhar é teu‟. Tá bom, e era todo dia ele na rua, se fosse 
fazer vontade era manhã, tarde e noite, só de gurizada. Eu já não conseguia 
nem quase que descansar direito em casa. 
 

Desse exercício nasce o profissional. A aprendizagem da criação da máscara do boi e 

das demais máscaras ainda se dá pelo processo de transmissão oral do conhecimento, como 

nas oficinas de arte em que o mestre ensinava ao aprendiz e depois ele desenvolvia seu 

próprio estilo. Do mesmo modo, toda indumentária que compõe os personagens do Boi de 

Odivelas é produto manufaturado fabricado por diferentes artesãos, que fazem as peças 

apenas na época da festa, ou por ocasião de algum evento da cidade.  

O vaqueiro, único personagem que se apresenta sem máscaras62 na brincadeira 

odivelense, traz como complemento de seu traje uma forma de máscara atada à cintura. O 

cavalinho adere ao corpo do vaqueiro e acompanha seus movimentos. Diferente da máscara 

de cabeçudo, cujos braços se movem involuntariamente, o cavalinho é movido pelo 

movimento do vaqueiro (Foto 43) como um objeto animado. Os vaqueiros contemporâneos 

fazem seus próprios cavalinhos com uma estrutura de paneiro bem mais leve que a do corpo 

do boi, mas com o mesmo processo de revestimento63. Tal indumentária também é encontrada 

no boi-bumbá e em outras brincadeiras de boi. 

Nos anos de minha pesquisa de campo (2009/2010), observei o renascimento da figura 

do vaqueiro, que durante algumas décadas ficou apagada da cena, sendo apenas representado 

por Catúcio, o vaqueiro há mais tempo em atuação que “vaqueia” o boi Tinga. No início da 

brincadeira, porém, o cortejo do boi era formado apenas pela vaquejada, mas com a 

transformação da cena de rua e a entrada de novos personagens, a figura do vaqueiro, 

indispensável na brincadeira do bumbá, tornou-se rara. Esse personagem é escolhido por um 

grupo pequeno que prefere brincar enfrentando o boi de perto, como parte da encenação 

reminiscente do boi de comédia. Caetano Monteiro, (“Filhinho”) comenta: 

 

                                                 
62 Originalmente o vaqueiro era o mascarado. Daí porque o pirrô continua a “vaqueirar o boi”. A brincadeira da 
vaquejada faz referência à prática do vaqueiro em busca do gado pelos campos afora. 
 
63 Ismael Ferreira dos Santos, o “Preá”, é lembrado por sua habilidade em criar cavalinhos para os bois de São 
Caetano de Odivelas. A arte desse criador incluía esculturas de madeira e cimento, animais em papel machê, 
máscaras de esponja e uma variedade de objetos da brincadeira de boi. 
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Eu quando saía brincava de vaqueiro. Eu e mais três companheiros fazíamos 
aquela animação que hoje a gente já não encontra quem tenha. E nós não 
bebíamos, eu fazia minha brincadeira sólida mesmo. A roupa de vaqueiro 
tem o cavalo e quando a gente saía já preparava com a camisa de florão 
bonita, o chapéu grande na cabeça, tipo vaqueiro do campo, terçado no lado, 
mas terçado de pau. Aí a gente saía vaqueirando o boi, laçava e tal. Sabe 
como é, fazia aquela palhaçada que é pra influir. 
 

Ao vaqueiro compete a eterna função de domar o boi bravo. Cabe a ele laçar o boi ou 

evitar que ele se afaste do espaço da brincadeira. Mas esse boi da cena odivelense não se 

deixa amansar em nenhum momento e chega, inclusive, a derrubar os vaqueiros mais 

insistentes, durante essas pelejas. 

 

 
FOTO 43 - A máscara do boi Tinga, deixada no chão. A seu lado o vaqueiro さCatúIioざ,à oàﾏaisà
antigo brincante desse personagem, traz a indumentária do cavalo preso à cintura, máscara-traje? 
Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Um grupo de três vaqueiros, além do habitual (Catúcio), começou a aparecer com 

mais frequência nas saídas do boi entre 2009 e 2010. Eles ainda “aprendem o ofício de domar 

o boi” e, nesse aprendizado, verbalizam interjeições, frases de comando para o boi e até 

xingamentos, enquanto tentam laçá-lo. O boi se rebela, mas, a cena é interrompida algumas 

vezes pela troca de pernas. O resultado da aparição desses novos grupos de vaqueiros foi a 

volta dos episódios em que o boi derrubava os vaqueiros mais afoitos. Situação que raramente 

acontecia com os vaqueiros mais experientes, que já respeitavam o espaço do boi e sabiam 

“lidar com ele”.  
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Há também momentos em que o boi se torna ainda mais bravo em função da 

provocação do vaqueiro. Durante as cenas de briga entre os vaqueiros e o boi é possível que 

um brincante saia machucado, pois na euforia da ação não há limites para a interpretação dos 

personagens. Eles se exasperam na luta corporal e, nessas ocasiões, até mesmo os pernas estão 

sujeitos a serem derrubados, como aconteceu em algumas situações que presenciei em 2009.  

A motivação para o ressurgimento da figura do vaqueiro veio da organização dos bois 

Faceiro e Mascote, que valorizou esse personagem, tornando-o novamente presença viva na 

festa. O vaqueiro do boi Faceiro traja-se como um peão de rodeio (Foto 44), um traje 

estilizado com colete de cetim brilhoso, camisa quadriculada como das quadrilhas juninas, 

botas e um grande chapéu vermelho. Ele não usa o tradicional cavalinho atado à cintura. O 

brincante (Agnaldo) conta que optou por abolir esse acessório por dois motivos: primeiro por 

não conseguir uma nova peça (pois o seu cavalinho estragou em uma apresentação), depois 

porque a indumentária dificultava sua liberdade de movimentação no espaço cênico. Ele 

desenvolveu para seu personagem um linguajar que inclui frases de exortação ao boi, tais 

como: “segura, Faceiro”, “tá muito valente esse boi” “não comeu nada hoje”. 

 

 
 

FOTO 44 - Atiçado pelo vaqueiro, o boi Faceiro coloca-se em posição de ataque. No desenrolar da 
cena, ele avança em direção ao seu oponente, procurando chifrá-lo. O desfecho deste duelo é 
quase sempre a vitória do boi, que não se deixa amansar e chega mesmo a derrubar vaqueiros e 
pirrôs. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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O gosto pela máscara tornou-se preponderante em relação aos elementos dramáticos 

da brincadeira. Desse modo, o vaqueiro, como personagem com uma função dramática 

elementar, ficou em segundo plano. Os inúmeros “vaqueiros sempre em busca do boi” 

tomaram conta dos espaços e tornaram “seus” o colorido do cortejo. Hoje, O pirrô é esse 

vaqueiro mascarado, mas sua brincadeira em volta do boi é apenas uma faceta do 

personagem, cujo repertório completo inclui a marcação coreográfica para a qual basta a 

resposta do corpo, porque: “agora pra pular, porque a música contagia. Daí a pessoa escuta 

mesmo e vai pra folia. É só vestir a roupa e vai pra folia”, argumenta Gilberto Santana 

Rodrigues. 

As máscaras da brincadeira de boi de Odivelas surgem e se desenvolvem como 

componentes culturais integrados na dinâmica da festa. Sua dimensão como elemento 

articulador começa com sua aparição no imaginário dos personagens, fixa-se no trabalho de 

sua fabricação, envolvendo vários segmentos da cidade, desde o artesão ao brincante ou o 

brincante-artesão. Por fim, no corpo que brinca, a máscara expressa seu atributo cênico e 

convida ao momento coletivo, momento da mascarada de rua, tema sempre novo, sempre 

universal. 

 

5.2 O CORPO QUE VESTE A MÁSCARA 

 

O corpo desenvolve seu meio de expressar-se e comunicar-se a partir das recorrências 

de seu universo circundante. As práticas corporais que formam as culturas são resultadas da 

somatória dos processos de experimentação, aculturação e transculturação, sempre em 

movimento. A memória corporal registra para cada sujeito as posturas, os gestos, os pequenos 

e grandes movimentos, os exercícios físicos e as danças repetidas e apreendidas como recurso 

expressivo para o qual se recorre no cotidiano. 

 O corpo que brinca é um corpo que comunica um estado alterado de consciência, 

embora possa relatar seus atos, o “saber fazer” que se repete no cotidiano “trata-se de um 

saber não sabido. Há, nas práticas, um estatuto análogo àquele que se atribui às fábulas ou 

aos mitos, como os dizeres de conhecimentos que não se conhecem a si mesmos” 

(CERTEAU, 1996, p. 143). Certeau reconhece a importância do estudo dessas práticas como 

saber anônimo e referencial como “condição de possibilidades das práticas técnicas ou 

eruditas”. Na cultura odivelense, o ato de vestir a máscara e sair para brincar implica uma 

recorrência, vivenciada pelo corpo. Ele encontrará os meios de expressar-se com esse novo 

corpo, combinando os aspectos físicos com o social, o lúdico e o criativo. 
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O corpo apela às memórias. Como motores vivos, elas impulsionam suas atividades 

físicas e intelectuais e, delas, ele recolhe sua inscrições, traduções que se tornam formas 

expressivas para comunicar-se, inclusive como personagem. A memória corporal revela-se no 

momento da cena quando o gestual se apresenta no corpo que brinca como uma manifestação 

natural inerente àquele corpo. Certeau (1996) considera que o mecanismo que aciona a 

memória não age como dispositivos automáticos acionados para cada situação, “ela se 

mobiliza relativamente ao que acontece – uma surpresa, que ela está habilitada a transformar 

em ocasião. Ela só se instala num encontro fortuito, no outro” (Ibidem, p.162). A memória 

corporal é também tradução.  

Para Hall, tradução e tradição convergem no universo significante das culturas, 

transitando e fazendo a ponte entre os mundos que habitamos, num ir e vir constante. Ao falar 

de pessoas que deixaram seu país e trouxeram suas tradições, ele lembra que “elas carregam 

os traços das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares pelas quais 

foram marcadas” (HALL, 2002, p.88/89). Nesse contexto, toda festa é tradução, uma vez que 

se enraíza em um processo constante de inserção de saberes culturais e nele cada cultura 

encontra sua estética própria. 

 

5.2.1 A Cultura: transcrições e traduções do corpo que brinca 

 

Como instrumento primordial da comunicação humana o corpo fala. Essa máxima, 

velha conhecida da Psicologia e de todas as Ciências afins, desde a Antropologia, a 

Sociologia e, inclusive, a própria Biologia, é também referência para os estudos do corpo na 

historiografia contemporânea. Mas, que linguagem é essa que o corpo fala? De onde vem seu 

vocabulário e suas interjeições? Vigarello (2003) enumera três grandes faces da existência 

corporal64 pelas quais se pode estudar o corpo dentro de uma época. Entre essas faces, o 

princípio de identidade é a “manifestação, pelo corpo, de uma interiorização ou de um 

pertencimento que designa o sujeito, ou seja, o recurso de mensagens e de trocas a partir de 

sinais e de expressões de natureza física” (VIGARELLO, 2003 p. 22). O estudo do corpo pelo 

                                                 
64 As três grandes faces da existência corporal enumeradas por Vigarello são taxionomias possíveis de serem 
observadas em relação aos estudos do comportamento corporal em todas as épocas. A primeira é chamada pelo 
autor de “princípio da eficácia: recursos técnicos que o corpo retira da mecânica e dos sistemas orgânicos, ou 
seja, a sua capacidade de ação sobre os objetos”. A segunda é o “princípio de propriedade: posse, pelo corpo, de 
um espaço e, nele, de um território totalmente pessoal, ou seja, apropriação do ser no mais íntimo de si, nos 
limites de sua dimensão biológica” e a terceira o “princípio de identidade”, viés pelo qual é possível o estudo das 
artes do corpo e, no caso específico desta tese, interessa a relação das criações e técnicas corporais com a cultura 
e suas interfaces.  
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princípio da identidade demonstra como cada sociedade se organiza para elaborar seu 

repertório de comportamentos corporais. Dentro desse quadro estão os gestos, os pequenos e 

os grandes movimentos e toda sorte de atividades corporais que comunicam.  

Conforme analisa Mauss (1974), os hábitos e práticas corporais não dizem respeito 

apenas ao indivíduo, mas também ao universo que o circunda. Cada sociedade prepara de 

modo particular os corpos que dela fazem parte, educando e inscrevendo neles sua cultura. É 

Mauss quem observa: “é preciso ver técnicas e a obra da razão prática coletiva e individual, 

ali onde de ordinário vêem-se apenas a alma e suas faculdades de repetição” (MAUSS, 1974, 

p. 214). Para Vigarello, o corpo quando estudado em seu contexto é “um objeto suscetível de 

esclarecer um mundo” (VIGARELLO, 2003, p. 23). Desse modo, para compreender o 

comportamento corporal é preciso buscar como referência primordial o universo cultural em 

que esse corpo está inserido. Entretanto, não se pode esquecer a capacidade criativa e 

inventiva do corpo, pois é ela que irá transformar sua cultura em dinâmica, viva, num 

processo no qual se incluem as trocas com outras culturas. Por tudo isso: “A história do corpo 

permanece no „ponto-fronteira‟ entre o social e o sujeito”. (CORBIN; COURTINE; 

VIGARELLO, 2008, p.13), ou, como afirmam os autores na introdução da “História do 

corpo”: “O sujeito ocidental, é preciso dizê-lo, também é o resultado de um intenso trabalho 

de corpo” (Ibidem, p. 13).  

O conhecimento e a experimentação de técnicas corporais desde a infância inscrevem 

o sujeito na sua sociedade, tanto no sentido de adaptá-lo às condições físicas do seu ambiente, 

quanto no de introduzi-lo nas práticas sociais, dentre as quais estão os jogos e brincadeiras 

coletivas. Mauss (1974) reconhece que há fatores fisiológicos, psicológicos e sociológicos que 

estão diretamente relacionados à divisão das técnicas corporais dentro de uma sociedade. 

Dentre eles, o autor relaciona questões de gênero, faixa etária e rendimento (destreza) aos 

quais acrescento o fator econômico e o fator social, além dos próprios modos de transmissão 

da técnica que cada grupo social experimenta (fator cultural, envolvimento emocional). Na 

cultura paraense todos esses fatores estão presentes na expressão de suas festas públicas, 

dentre as quais interessa a esta tese a brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas, que 

passo agora a exemplificar dentro dessas teorias do estudo do corpo, na dinâmica das 

transformações culturais. 

O corpo brincante é o mesmo corpo que labuta, exercita-se e pensa. Apesar dos 

estágios alterados que esse corpo apresenta em cada uma dessas atividades, todas elas estão 

presentes no momento da brincadeira, pois as técnicas corporais são resultados da somatória 

de posturas, sensações e condicionamentos físicos, vivenciados no cotidiano, que preparam a 



166 
 

ação criativa dos comportamentos espetaculares extracotidiano. As questões de gênero, faixa 

etária e rendimento físico podem ser elucidadas, inicialmente, no momento de organização da 

festa.  

Apenas nas últimas décadas do século XX as mulheres odivelenses começaram a 

integrar o cortejo dos personagens do boi, a maioria participa como pirrô ou buchudo. Antes, 

porém, apenas acompanhavam o cortejo, levando seus filhos ou vindo brincar e espiar os 

rapazes e a festa. A brincadeira de perna do boi e de cabeçudo ainda é predomínio dos 

homens. A exigência física para carregar as máscaras pode explicar essa prerrogativa. 

Entretanto, algumas jovens já se aventuram na brincadeira de cabeçudo, embora ainda não 

apareçam, até então, máscaras de cabeçudas.  

Revestido da máscara e toda sua indumentária, o corpo que brinca nas ruas de São 

Caetano de Odivelas, está subordinado a fatores internos como o peso corporal e o cansaço 

físico. Mas, por outro lado, o meio circundante também lhe imporá condições tais como a 

ocupação do espaço a sua volta e a movimentação de outros corpos. Ele não poderá esquivar-

se dessas implicações, pois esses são elementos inerentes à cena da qual faz parte. Desse 

modo, cada brincante está sujeitos às intempéries do tempo do boi que dança.  

As ocasiões para o encontro dos personagens são como fios tecidos por uma grande 

aranha que junta os pontos até que todos formem uma só rede. Pois, no final de quem é aquele 

corpo que atua em Odivelas? Dos meninos e jovens ou de seus cabeçudos? De um homem, de 

uma mulher ou de um pirrô? Dos dois pernas e seus demais parceiros, ou do boi dançarino 

que criou vida própria? Ou será de um terceiro, o corpo coletivo que surgiu da brincadeira de 

todos ao mesmo tempo? Seja como for, é, sem dúvida, um corpo culturalmente treinado para 

estar ali inserido de modo tão eficaz como se sua existência tivesse se iniciado em meio à 

cena de rua, naquele instante mágico.  

Outros fatores externos estão presentes nesse contexto de vivência que o corpo 

brincante experimenta durante a relação com suas festas. O fator econômico foi sempre um 

determinante e continua a sê-lo cada vez mais, à medida que a festa se sofistica em termos de 

visualidade e de produção. A escolha do personagem, seja ele qual for, implica o 

comprometimento de despesas, pois algumas indumentárias são vendidas e mesmo as peças 

fabricadas pelo próprio brincante pedem acessórios que encarecem cada vez mais a sua 

preparação65. Entretanto, outros fatores influenciam até mais que o fator econômico e as 

                                                 
65 Entre as indumentárias de maior custo estão os capacetes, devido os diferentes ornamentos que compõem a 
peça: passamanarias, fitilhos, flores ornamentais e outros acessórios; além da sua complexa estrutura, habilidade 
de poucos artesãos. O pirrô é o personagem mais caro de se compor, mas cada personagem tem seu custo, até 
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condições de escolha: são fatores relacionados ao grupo social com o qual o brincante está 

envolvido em seu dia-a-dia. O grupo de amigos e parentes é o principal incentivo para a 

maioria dos brincantes. Por essa razão se formam na festa “as turmas de cabeçudos”, “as 

duplas de pernas”, “os cordões de pirrôs”, “os abadás de buchudos” e, até, as famílias que 

compartilham a preferência por um ou outro personagem. 

Entre aqueles que participam da brincadeira existe um grupo que atua como 

profissional, ou seja, para eles a festa e o trabalho são complementares. Entre esse seleto 

grupo está a orquestra do boi. A música é parte indissociável da festa de rua. Ela determina o 

ritmo tanto no sentido musical (tipos de batidas e cadências) quanto no sentido temporal, 

escolhendo os momentos de parada, de continuidade, de euforia e de se por a caminho. Por 

essa razão, o boi não existe sem a música. O diferencial do boi odivelense está também no 

tipo de música que acompanha o cortejo. A formação das orquestras do boi começa na própria 

cidade. No começo, havia a combinação aleatória do grupo de músicos que tocava em cada 

saída, mas essa prática ficou para trás. Hoje, a orquestra estruturou-se como organização para 

cada boi, reunindo gerações diferentes (Foto 45), todos integrando uma atividade profissional 

remunerada. A adesão voluntária não caracteriza a participação desse grupo. 

  

 
 

FOTO 45 - A orquestra do boi Tinga, formada por músicos da cidade de diferentes gerações. 
Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

                                                                                                                                                         
mesmo o mais improvisado. Entretanto, esse fator não desmotiva o odivelense a participar da festa, embora a 
organização dos bois com seus próprios figurinos venham motivando cada vez mais a “filiação” a um 
determinado boi, que no dia de sua saída “empresta” a indumentária para quem quer brincar. 
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A arrumação   dos músicos no espaço da rua é sempre na calçada em frente à casa onde 

o boi vai dançar. A orquestra chega primeiro e se posiciona. Em geral, os instrumentos de 

sopro ficam atrás e os de percussão na frente. Essa disposição serve também para a 

movimentação dos músicos, pois seus corpos também são parte do contexto cultural, embora 

seu instrumento e sua função sejam únicos entre os presentes. Os músicos também expressam 

sua relação com a festa e sua comunidade através de sua arte, mas também com sua postura 

corporal. A orquestra do boi Faceiro (Foto 46), formada por músicos jovens da Escola de 

Música Rodrigues dos Santos, criou uma coreografia que executa no momento de cada 

música. Essa consiste em movimentar os corpos para frente e para trás, todos ao mesmo 

tempo, seguindo a batida ou o toque do instrumento, de modo que aquele corpo torna-se um 

corpo musical e dançante enquanto exerce sua profissão. 

Há entre os músicos, performers que transformam a pulsação de seu instrumento em 

ritmo para seu corpo todo. Na cena odivelense esse comportamento corporal aparece na 

execução das marchinhas e sambas de boi, mas também durante a caminhada no cortejo, 

quando os músicos criam com seus instrumentos sons alternativos como os do mugido do boi 

ou a introdução de notas musicais semelhantes a risadas.  

 

 
FOTO 46 - A orquestra jovem do boi Faceiro. Corpos performáticos acompanhando o ritmo da 
musica. Eles conduzem o movimento dos corpos ao som do instrumento que tocam, quatro no 
sopro e quatro na percussão, além do cheque-cheque e apitos. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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A troca de saberes entre as gerações de músicos estende-se para além do momento da 

festa: começa na formação oferecida pelas duas escolas de música da cidade (ambas com mais 

de cem anos), amplia-se na divulgação das composições, tanto dos mestres odivelenses66 

quanto dos jovens compositores, pelas orquestras dos bois, que a cada ano organizam um 

repertório de marchinhas e sambas de boi que é tocado em sequência em todas as saídas 

daquele ciclo de apresentações e culmina no encontro proporcionado pela brincadeira de boi 

nas ruas. No espaço da cena de rua os músicos compartilham sua arte, seu conhecimento e sua 

expressão. Lecoq pensa o corpo do artista como um corpo poético, no qual é possível 

identificar um fundo poético comum em todos os corpos: 

 

Trata-se de uma dimensão abstrata, feita de espaços, de luzes, de cores, de 
matérias, de sons, que se encontram em cada um de nós. Esses elementos 
estão depositados em nós, a partir de nossas diversas experiências, de nossas 
sensações, de tudo aquilo que vimos, escutamos, tocamos, apreciamos. Tudo 
isso fica em nosso corpo e constitui o fundo comum a partir do qual surgirão 
impulsos, desejos de criação (LECOQ, 2010, p. 82). 
 

Nas ruas outros corpos compartilham o mesmo espaço. Os acompanhantes do cortejo 

se organizam procurando sempre a melhor posição para “espiar a cena”. Entretanto, na 

periferia do local onde o boi está se apresentando há um burburinho constante formado pelo ir 

e vir de “mutucas” e brincantes do boi. É possível encontrar pela cidade grupos de pirrôs que 

voltam da brincadeira ou que procuram por ela, famílias que seguem juntas para suas casas e 

outros que perguntam “onde está o boi?”. O movimento dos transeuntes indo, voltando ou 

buscando o boi, estende o espaço da festa para além dos limites do trajeto por onde o cortejo 

passa. Em uma tomada aérea verificar-se-ia, então, que o boi está por toda a cidade. 

Ao redor da cena, o comércio de bebidas e petiscos também acontece. Entre os donos 

da brincadeira há sempre um grupo de pessoas que determina as paradas e acompanha o passo 

a passo do cortejo, sem exatamente estar “dentro da brincadeira”. Do mesmo modo, ocorre 

essa participação no limiar da cena com a figura do bandeirista (Foto 47). O bandeirista é 

aquele que conduz a bandeira do boi para sinalizar sua presença. Ele está presente na cena nas 

primeiras horas da saída do boi. Porém, à medida que o cortejo cresce, ele pode até 

desaparecer sem ser notado. Ricardo Santos conta que “tinha há tempos atrás era uma questão 

até de competição, as bandeiras. O mascarado tinha a bandeira dele, quanto maior, chamava 

                                                 
66 Entre os músicos que fazem parte da história do Boi de Odivelas estão o maestro Silvano Garça, o saxofonista 
Maximiano Monteiro (o “Maxico”) e o compositor Bendito Aquino (o “Bené careca”), todos, autores de 
marchinhas e sambas de boi que até hoje são tocadas nas brincadeiras como uma reverência das novas gerações 
aos seus mestres. 
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mais atenção”. Essa função já foi posição de destaque na brincadeira, mas hoje representa 

apenas um complemento ou uma marcação do espaço, tanto que a função de bandeirista ficou 

a cargo de quem no momento do cortejo estiver disponível para tal, até mesmo os pernas em 

seus momentos de intervalo. 

 

 
FOTO 47 - A bandeira do boi ainda é um elemento da festa, mas a função de bandeirista perdeu 
aos poucos seu valor, tornando-se hoje uma função delegada a quem está disponível no 
momento. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

 Na festa, rito em que a linguagem do corpo ecoa como o murmurar de muitas vozes 

que falam ao mesmo tempo, o corpo revela imagens de sua dramaturgia compartilhada pela 

cultura por meio de suas posturas e seus gestos, compreendendo esse último a partir da 

premissa de que “gestos são uma prática simbólica, incorporada cinestesicamente, conhecida 

por quem faz, visualmente conhecida pelos observadores e derivada de um mundo, onde está 

também embebida naquilo que as mãos operam” (GREINER, 2005, p. 99). Essa prática 

simbólica nasce de uma prática física experienciada e registrada na memória corporal de cada 

um ao longo dos anos de brincadeira de rua, mas também de práticas cotidianas. Desse modo, 

cada corpo possui seu repertório de comportamentos corporais aos quais acrescenta sempre 

novos achados. 
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A brincadeira festiva do boi que dança se apresenta como expressão que é, ao mesmo 

tempo, livre improvisação e efeito de um processo de apropriação de saberes culturais, sempre 

renováveis e sempre tradicionais. Ao longo de seu trajeto antropológico, a brincadeira torna-

se “espetáculo vivo” no sentido atribuído por Pradier (2000) quando fala de algo que “emerge 

como a parte visível de um iceberg ou como uma erupção vulcânica que não revela nada do 

que o espectador não vê mas que, no entanto, determina ou está associada ao que é 

perceptível” (PRADIER, 2000, p. 43). Para além do corpo que brinca dançando e tocando nas 

ruas estão os objetos produzidos e experimentados por esses corpos: fofóias, máscaras de 

cabeçudos, trajes de pirrôs (Foto 48), instrumentos musicais. A cultura odivelense é 

alimentada por essas práticas que revelam saberes, que, como lembra Pradier, nem sempre são 

traduzíveis pelos códigos do discurso racional e científico. “Pode-se compreender então a 

extraordinária riqueza dos conhecimentos pragmáticos, acumulados por séculos de prática, ou 

adquiridos ao longo de uma existência de performer” (Ibidem, p.43). 

 

 
FOTO 48 - Uma criança de cerca de dois anos, acompanhada da mãe, faz sua estréia como pirrô. O 
peケueﾐiﾐo,àoヴaàassustado,àoヴaàaﾐiﾏado,àIoﾏeçaàaàさdegustaヴざàosàsigﾐosàde sua cultura. Fotografia: 
Silvia Silva/2009. 
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Na imagem do pequeno pirrô, a expressão de deslocamento: aquele ainda não é o seu 

mundo, ou é um mundo que não compreende, mas é a curiosidade e não a indiferença que o 

paralisa diante da multidão que dança ao seu redor. Como ele, muitas crianças aprendem nas 

ruas as primeiras palavras da linguagem do corpo, linguagem que balbuciam e para a qual 

depois inventam neologismos. A inclusão dos pequenos corpos na festa repete o ritual de 

iniciação milenar pelo qual o neófito é convocado a olhar, sentir e experimentar o universo 

significante do qual faz parte. Assim, olhando para o quadro da brincadeira dos adultos, o 

pequeno odivelense imita os gestos e a dança dos outros que um dia será também parte de seu 

corpo. Nesse aprendizado consiste o seu envolvimento físico, social e também emocional, 

fatores que modificam ou acrescentam formas à linguagem corporal, pois, como lembra 

Lecoq (2010): “o termo emoção significa etimologicamente: „pôr em movimento‟. De fato, 

todos os dias, sem sabê-lo, fazemos mímica do mundo que nos cerca” (LECOQ, 2010, p.83). 

A transformação do gesto cotidiano e individual para um comportamento 

extracotidiano, no qual se verifica a apreensão de um código inscrito no corpo que brinca, tem 

em Odivelas a máscara como ferramenta. O alcance da concepção desse fenômeno cultural é 

passível de observação através da visibilidade do comportamento corporal de cada 

comunidade em particular. “O corpo existe em seu invólucro imediato como em suas 

referências representativas: lógicas „subjetivas‟, também elas variáveis com a cultura dos 

grupos e os momentos do tempo” (CORBIN; COURTINE; VIGARELLO, 2008, p.9). 

 Robatto (2006) aponta o corpo como receptáculo de experiências vividas, sendo, 

portanto, “um material extremamente sensível às realidades de cada época, portanto plástico e 

flexível” (ROBATTO, 2006, p.133). Assim, na relação entre corpo e máscara, as condições 

físicas e estéticas irão atuar conjuntamente para a transformação do personagem. Considero a 

técnica corporal no sentido atribuído por Mauss como “um ato tradicional eficaz” 

(MAUSS,1974, p. 217). Ele assevera que não há técnica, nem tampouco transmissão, se não 

há tradição. Principalmente considera como tradicional a transmissão oral. Nesse conceito de 

técnicas corporais, Mauss analisa o comportamento corporal independente do uso de 

instrumentos mediadores, pois considera que “o corpo é o primeiro e o mais natural 

instrumento do homem”, logo, o mais eficaz instrumento de aprendizagem capaz de captar e 

interpretar sua cultura, assim como de reinventá-la a cada nova geração. Para essa análise, 

todavia, considero o corpo e suas técnicas inseparáveis de um objeto externo: a máscara. 

Ao olhar como o corpo que dança se organiza no espaço da brincadeira de rua 

percebe-se que há nele a transcrição de seus saberes acumulados e a sua tradução para a cena 
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contemporânea. Seu gestual é o portfólio pelo qual reconhecemos aquele corpo como parte 

daquela cultura. Basta para isso observar o estrangeiro dançando no meio da festa. Se ele 

titubeia nos passos, uns riem debochados: “olha só como ele dança!” Mas, se por outro lado, 

ele apreende com facilidade, aí: “parece até que nasceu aqui!” Definem admirados os demais 

brincantes.  

 

5.2.2 Memorial Coreográfico  

 
O momento da brincadeira de rua é a ocasião para aflorar todas as formas de 

comunicação do corpo que brinca. Na troca com a ambiência, ele se torna corpo cênico, corpo 

dançante. Nesses corpos em cena surge, então, uma dramaturgia oportuna que é 

compartilhada com outros corpos e a partir desse encontro constitui-se a “dramaturgia 

coletiva”, como “um estado de vertigem que paradoxalmente se dá a ver, por vezes, como 

algo estável e, à primeira vista, inteiro” (GREINER, 2005, p. 81). A dramaturgia pensada 

nesse contexto difere da ideia do texto dramático pensado para a cena teatral. Aqui falo da 

dramaturgia do corpo, apoiada pela definição de Greiner:  

 

Para pensar na dramaturgia de um corpo, há de se perceber um corpo a partir 
de suas mudanças de estado, nas contaminações incessantes entre o dentro e 
o fora (o corpo e o mundo), o real e o imaginado, o que se dá naquele 
momento e em estados anteriores (sempre imediatamente transformados), 
assim como durante as predições, o fluxo inestancável de imagens, 
oscilações e recategorizações (GREINER, 2005, p. 81). 

  

Como parte dessa dramaturgia forjada na cena odivelense, a máscara corporal possui a 

qualidade de ocupar todos os membros do corpo. Seu domínio exige o esforço físico integral 

por parte dos brincantes. Habituados ou adaptados à máscara, esses corpos integram-se a sua 

forma plástica de modo a transpor as barreiras impostas por ela e assumirem a nova forma ao 

sair para brincar com esse novo corpo, cuja aparência em nada se assemelha ao anterior. 

Sensibilizados com a indumentária que vestem, eles revelam em suas encenações e danças o 

domínio do gestual do personagem e se utilizam de improvisos, alguns dos quais se tornam 

parte do repertório compartilhado por outros brincantes. Ao relatar sua brincadeira de 

cabeçudo, Willerson Alves Monteiro ilustra sua compreensão da dança como meio de 

expressão que cada corpo toma para si: 

 

Pra dançar acho que já vem no sangue, cada pessoa tem o ritmo de alguma 
coisa, no caso, eu sei dançar de cabeçudo, se eu for pegar outra brincadeira 
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de pirrô ou perna do boi eu num sei. É que nem o caso de qualquer um aqui, 
quer dizer, o rapaz for pegar assim na perna do boi ou num pirrô, ele vai se 
[atrapalhar] todinho porque tá acostumado brincar de cabeçudo, né? Sabe 
fazer de um jeito. Já tentei dançar no boi, mas não deu certo. No boi não, 
mas num leão lá do interior, me convidaram aí eu topei, né, só que eu ficava 
todo sem ritmo assim, parece que a música num tinha ritmo. No cabeçudo já 
tem um ritmo, pega o ritmo certo. O ritmo certo é assim, quando... [pausa 
breve] depende da música, tem a música agitada que a gente vai assim no 
cabeção mexendo nas pernas e tem o ritmo leve que a gente vai só devagar. 
Eu ainda num medi o tempo assim, mas acho que a gente leva um bom 
tempo. A gente dança uma música todinha, aí vai, para a música, fica dentro, 
dança umas três músicas, dá uma pausa pequena, tira o cabeçudo. Lá dentro 
é um calorão, um calor. Sufocar não sufoca, mas a gente tem que aguentar, 
né, que a gente gosta da brincadeira. 
 

A máscara não é empecilho para brincar, ao contrário, é sua motivação, mas, como 

explicou Willerson, cada pessoa se adapta a um tipo de máscara e com ela se comunica, 

entrando em sintonia com sua matéria no momento de personificar-se. As três máscaras 

moldadas na brincadeira odivelense oferecem condições e desafios diferentes para seus 

brincantes. Por isso, eles se dividem entre elas conforme as afinidades com seu corpo e com o 

personagem que nasce dessa fusão, ou não se afinam com nenhuma delas e escolhem compor 

outro corpo impessoal, como o do buchudo ou do vaqueiro. 

A dança, como manifestação corpórea de natureza expressiva, reúne qualidades 

motoras especificas, mas também implica em revelação de um repertório cultural. O que se 

verifica na dança dos pernas do Boi de Odivelas é um repertório de gestos e movimentos, que 

embora não sejam previamente combinados são, todavia, compartilhados pela dupla. Eles 

formam um só corpo com a máscara e, como tal, coordenam ao mesmo tempo os movimentos 

do personagem em cena, do mesmo modo como “desincorporam” o boi quando a cena acaba 

(Foto 49). Para retirar a máscara em meio ao público assistente, os pernas saem de dentro dela 

ao mesmo tempo e a levantam acima dos ombros, para depois depositá-la no chão. Nesse 

momento, suspende-se por alguns instantes a existência tripla entre o corpo do boi e seus dois 

pernas. A máscara passa, então, a “viver” por sua própria forma, como o receptáculo de um 

ser que, embora paralisado momentaneamente, nele a vida continue a pulsar. A música é seu 

toque de despertar. Ela começa e os dois pernas erguem novamente a máscara e juntos se 

tornam novamente o boi que dança. 

Na movimentação coreográfica dos pernas, a dança acontece com passos simultâneos 

que podem ser observados nos quatro membros. Os dois corpos seguem a mesma direção e 

executam os mesmos gestos, sendo o perna de trás comandado pelo perna da frente. Esse 

acordo dá-se em função da própria posição em que se encontram os dois pernas, pois a visão 
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do perna da frente é privilegiada, já que este pode enxergar alguns metros diante de si, 

diferente da visão do perna de trás que só consegue visualizar o chão a sua frente. Ricardo 

Santos explica que o espaço reservado à visão é estreito o suficiente para que o perna perceba 

que dentro do boi é “tudo na intuição a coisa. Aquilo ali é só pra que você dê conta pra olhar. 

Agora a posição é essa que você fica lá embaixo, você enxerga só aqui67. Aí vai, tu tem aquele 

espaço, aí tu olha, se chegar aí perto do meio fio tu já volta, entendeu?” A escolha da posição 

de cada perna pode ser por um revezamento ou em função da própria altura da dupla, pois é 

mais adequado se o mais alto ficar na frente. “Geralmente dança um alto na frente e um baixo 

atrás, pra ficar sempre. Quando eu ia atrás num dava muito certo não, por causa que, eu era 

um pouco caneludo”, justifica Ricardo.       

 

          
FOTO 49 - Os dois pernas, vestidos de preto, erguem o boi Tinga. A mesma simultaneidade exigida 
na dança do boi é necessária para carregá-lo e vesti-lo como uma peça de roupa. Fotografia: Silvia 
Silva, 2009. 

 

Os movimentos do boi incluem atos miméticos do animal real, como as chifradas, os 

pinotes (coices) e a simulação de avançar sobre os provocadores. Abarcam também 

características dos animais humanizados como saltar, correr e girar, características que não 

fazem parte das ações naturais dos bois. As encenações são criações e improvisações do 

momento que não seguem uma ordem determinada, exceto a sincronia dos movimentos que 

deve se estabelecer entre os membros do corpo, já que o perna da frente inventa o comando a 

                                                 
67 O corpo da frente forma com as pernas retas um ângulo de 45°, com a cabeça coincidindo com o pescoço do 
boi, onde fica a pequena abertura que permite a visão do espaço circundante até certo limite. 
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ser seguido pelo perna de trás (Foto 50). Edgar Santana Garça Junior explica que a opção pelo 

gesto a seguir é executada pelo perna da frente não somente seguindo a intuição do momento, 

mas, conforme a música que toca: 

 

O que acontece é porque o ritmo da marcha, ela é mais rápida, mais ritmada. 
O samba já é mais lento, mais jogado. Porque o movimento é o braço que 
mexe o boi, tem que mexer o boi por mais que a tocada seja reta, aqui, mas o 
boi só faz balançar. Ele bate aqui assim, só o que tá atrás ele tem uma corda 
que segura assim e balança assim68.  
Pesa, na frente principalmente pesa muito mais porque tem gente que 
também pega o chifre do boi e arria. Aí esse que é o boi que eu brinco é o 
daqui, o Mascote. Aí seu Filhinho, o dono do boi, ele tem muito cuidado 
com isso, que ele não gosta que a gente faça bravo, por causa que, 
geralmente „rola porrada‟, „pânico‟ [grifo meu] depois, aí quando um 
balança69.  
Uma vez eu fui rodar o boi, né, deu num mascarado, um senhor ainda por 
sinal. Aí ele se levantou querendo bater em mim, só que a gente tá ali, as 
vezes quem está brincando é que tá desatento pra rodada, que ele roda, esse 
do boi é muito, se torna muito pesado, uma porrada, é chão na hora. Aí ele se 
levantou „com caramba‟ [rapidamente], aí quando eu tirei o boi ele veio. Aí 
seu Filhinho [aproximou-se], lá, o boi recolheu. Era umas nove horas, nove e 
meia, que ele se recolhe onze, onze e meia. 

 

É preciso parceria para que o corpo possa funcionar como um todo. Do mesmo modo 

que o corpo humano precisa de um acordo entre seus membros, o corpo do boi, corpo de três, 

precisa de igual harmonia. A coreografia do boi possui alguns passos que se repetem como 

cânones de danças dramáticas tradicionais. Por exemplo, quando o perna da frente se desloca 

andando ritmadamente como numa marcha, sendo acompanhado pelo perna de trás, que 

repete o movimento. Esse mesmo passo possui variantes mais aceleradas.  

Fazer o boi girar em torno do próprio corpo, desenhando uma circunferência completa, 

é um dos movimentos mais repetidos e também de maior exigência. Toda cena de boi tem seu 

auge quando esse passo é executado pelos pernas. Para girar em torno do próprio eixo o boi 

une os pés da frente, une os pés de trás, gira e saltita ao mesmo tempo, como se tivesse uma 

mola nos pés. Outro meio de girar é o rodopio acelerado que só acontece no auge das 

alterações de estado do corpo, pois nesse momento o peso da máscara e o cansaço físico 

desaparecem para dar lugar à expressão.  

                                                 
68 Observa-se o movimento descrito na Foto 51 (p. 180). 
 
69 Edgar Júnior refere-se aos momentos mais intensos da brincadeira, quando os ânimos acirrados pela 
efervescência da festa e das alterações dos estados de consciência, promovem disputas corporais entre o boi que 
dança e pirrôs ou outros brincantes. Considerando o perigo real para a estrutura do boi diante da crescente 
violência da cena, seu “Filhinho”, organizador do boi Mascote, orienta os brincantes a evitarem cenas de bravura 
do boi.  
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FOTO 50 - A dança das pernas do boi conduz o corpo todo. Na cena do boi Tinga, o perna da frente 
inicia o movimento que será acompanhado pelo perna detrás. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Os brincantes que são pernas do boi são os jovens que um dia foram os meninos que 

brincavam com o fofóia. Não foi em uma escola de dança convencional que eles aprenderam 

as coreografias da sua dança e seu repertório de comportamentos corporais, mas há neles a 

precisão de técnica que outros corpos não conseguem reproduzir sem anos de treino. É na rua, 

nas brincadeiras e no exercício que se adquire o domínio do corpo. Algumas referências na 

fala dos pernas revelam como se dá o início do treinamento que introduz as crianças na 

brincadeira70. Lucivaldo Marques Zeferino (o “Bau”) justifica porque escolheu brincar de 

perna: 

 

Pra começar assim eu não brincava de perna, eu brincava sempre de pirrô, 
que é o mascarado que a gente chama, né. Sempre eu brinquei de mascarado, 
aí um tempo eu fui experimentar perna, aí pronto, dessa época eu passei a 
brincar de perna. Aí pronto, abandonei, não tem mais jeito, brinquei uma vez 
de cabeçudo, não gostei, aí me senti mal, não dá pra mim cabeção. Aí eu 
passei a brincar de perna porque de perna é uma faixa duns quinze anos aí 
foi que, me sentia super bem, não tinha outra brincadeira pra mim a não ser 
de perna. 
 

                                                 
70 Durante a pesquisa de campo para construção de minha dissertação de mestrado deparei-se certa ocasião com 
um grupo de meninos que, interessados em participar das fotografias, foram até a mata das redondezas e de lá 
trouxeram um fofóia que estava guardado. O objeto, brinquedo popular da cidade, foi citado na reportagem de 
Mirtes Morbach (1999, p. 36-54) que descreve a folia de São Caetano de Odivelas. 
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O esboço da máscara é o fofóia, improvisado pelas crianças odivelenses ou construído 

por um adulto para elas. “A gente pegava as fofóia de coqueiro, a palha e cortava, colocava o 

chifre assim e começava a brincar. Coisa de criança”, diz Edgar Júnior. O material é mais leve 

e a forma apenas lembra o corpo do boi, mas é dentro dele que os meninos iniciam sua relação 

entre os três corpos: o corpo de cada um da dupla e o da máscara. Esse “boi convencional” é 

um brinquedo artesanal como outras invenções infantis como os cavalos de pau ou os 

balanços de pneus, engenhocas criadas para o prazer lúdico que revelam as noções de trabalho 

e integram a infância no mundo da praticidade. De certo modo, esse caráter construtivo 

permanece na festa quando eles se tornam adultos, pois os jovens começam por fazer suas 

próprias máscaras, seja pela curiosidade, seja pelo desejo de sair para brincar, seja − o que é 

mais frequente − pela influência do grupo de amigos.  

Bau esclarece a respeito da brincadeira de perna: 

 

Eu acho que tá no sangue de cada um a brincadeira do boi, a perna 
principalmente. Você pega, acho que você vai ver, ter oportunidade, quando 
a gente sair 71que todo garoto desse pega, por exemplo, um aqui na mão do 
outro lado, outro atrás já pega o ritmo. Não tem esse negócio de dizer „olha 
tu quer brincar de boi, dá pra ti aprender?‟ Não tem isso, tá no sangue de 
cada um, na observação, eles ficam observando o que o daqui da frente [faz], 
o lá debaixo tá, num demora muito ele já tá brincando aqui atrás sozinho, 
mas que não tem aprendizado, dizer assim „eu aprendi com fulano‟. Agora 
tem assim, por exemplo, eu sei que eu brinquei com esse rapaz que é o Jairo, 
se eu fosse brincar com outro eu sentia a diferença. É muito diferente a 
brincadeira, se disser assim, „eu vou com o fulano agora‟, aí acertar, acerta. 
Mas não é como se estar com seu parceiro. 

 

O condicionamento corporal que prepara o corpo para a cena é uma conquista de anos 

de experimentação puramente lúdica, mas que é também instável, pois o corpo cansa com o 

passar dos anos. Não existe idade para dançar embaixo do boi. Mas, como toda atividade que 

exige esforço físico, há um tempo de plena maturidade para essa prática que, em geral, 

começa a partir de quinze anos, indo até uns 30. Não sendo isso uma norma, mas uma 

situação frequente que se justifica porque os mais novos não dão conta de levar o boi e fazê-lo 

dançar. Do mesmo modo que os mais velhos cansam mais depressa e também nem sempre 

estão fisicamente dispostos para carregar a envergadura de mais de 30 quilos que “pesa no 

caminho”, conforme explica Bau: 

 

O peso, se você começa brincar no boi, a gente diz assim que a gente começa 
a brincar no boi com uma faixa de trinta quilos na costa, aí no decorrer da 

                                                 
71 Bau refere-se à saída do boi Tinga, que aconteceria naquela noite. 
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brincadeira tu vai chegar no final da brincadeira com uma faixa de noventa 
quilos na costa, porque vai pesando, vai sentindo cansaço, vai batendo 
cansaço. Não foi como tu pegou agora, vai, tu faz o que tu quer com ele, aí 
depois tu vai cansando já, e, no caso pra aprender, ninguém ensina ninguém. 
Aqui nós não temos um sei lá, por exemplo, você brincou no boi o seu guia é 
o da frente, o que o da frente fizer você aqui atrás tem que fazer, se não tiver 
esse controle você já sabe que pra brincadeira de perna você não serve, tem 
que ficar olhando todo tempo pros pés. 

  

O peso do boi é, portanto, relativo. Alguns fatores internos como o cansaço físico e as 

dores musculares podem torná-lo um fardo pesado e difícil de carregar. Entretanto, outros 

fatores como a euforia do momento, motivada quase sempre pela bebida alcoólica, amenizam 

a carga de modo a fazê-la mais “leve” e sua dança mais desenvolta. Essas duas condições 

opostas implicam num equilíbrio físico e emocional que os corpos dos pernas encontram no 

domínio da própria cena. Para eles não há sacrifícios, pois a opção de brincar no boi é 

priorizada por todo seu caráter lúdico, que prepondera sobre os demais motivos.  

Os pernas dos bois não são fixos como as orquestras, cada um brinca no boi de sua 

preferência ou naquele que “vai sair”. Algumas vezes há uma corrida entre os pernas que 

querem brincar no boi, pois as duplas são organizadas logo na saída da brincadeira. Outros 

escolhem apenas brincar em um só boi: Edgar Júnior brinca no Mascote, Pedro Edson é do 

Faceiro, Bau do Tinga, e assim por diante. Mas há aqueles pernas que disputam a posição em 

qualquer boi porque são como freelancers.  

Quanto à posição dentro do boi, algumas vezes é determinada pela altura de cada um 

dos pernas da dupla, outras vezes é questão de negociação entre os pernas, conforme explica 

Bau:  

 

A gente costuma brincar três músicas em cada casa, aí cada casa são 
duas pessoas, aí você chegou brincando, você entrega né, aí vai 
descansar, aí os dois pegam. Na outra que você vai pegar, se você 
entregou aqui na frente você vai passar pra trás, na outra música você 
passa pra frente, fica se revezando um e o outro, não é dizer assim, 
„ah, porque eu brinquei só na frente, só brinco na frente‟, não, cada 
música, troca. 

 

Os acordos entre a dupla de pernas quanto à distribuição do peso do corpo dependem 

dos movimentos executados. Ao movimentar a parte de cima do corpo do boi são as costas 

que farão o esforço maior, auxiliadas pelos braços. Simultaneamente os dois pernas balançam 

o boi movendo suas cinturas para incliná-lo para um lado e para o outro como o balançar de 
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uma rede72 (Foto 51). Esse esforço torna-se maior à medida que as horas de brincadeira 

avançam. Apesar disso, à proporção que o boi está nas ruas ele acelera seus passos, podendo 

ainda acrescentar outros mais ousados como o do giro acelerado. Essa mudança de estado de 

corpo e consciência se explica pela própria euforia da multidão que se forma em torno dele e 

pelo efeito da bebida, conforme mencionado acima. 

 

                    
FOTO 51 - O boi Tinga inclina o corpo para o lado esquerdo. É preciso sincronia entre os dois 
pernas para conduzir a máscara e acompanhar o ritmo de cada música. Fotografia: Silvia Silva, 
2009. 
 

No dia seguinte após cada saída do boi, a parte do corpo mais machucada são as 

costas, principalmente por conta da posição que os corpos ficam dispostos embaixo da 

máscara. A posição dificulta também a visão dos brincantes, para essa condição, cada corpo 

terá um ângulo diferente, conforme explica Edgar Júnior: “A gente mete pano na frente que 

nem uma viseira, né. Aí a cabeça tem que tá assim, sabe? [posicionada para frente] Aí só 

enxerga a parte daqui pra baixo das pessoas que tão na frente [da cintura pra baixo]. Só 

quando a gente levanta o boi mesmo assim é que a gente enxerga”.  

O tempo de brincar debaixo do boi equivale ao tempo da música e nos intervalos há o 

devido descanso e o revezamento entre os pernas. Em função desse rodízio alguns pernas 

consideram sua brincadeira mais fácil que a dos pirrôs. Pedro Edson Favacho dos Santos 

(Pedrinho) admira-se de outros brincantes quando diz: “aí eu ficava dizendo assim: égua, eu 

                                                 
72 Refiro-me aqui à rede de dormir, objeto artesanal de matriz indígena muito utilizado na Amazônia. 



181 
 

não sei como esses caras conseguem brincar embaixo, brincar num pirrô, o cara tem que tá 

pulando toda hora, direto, em todas as casas, né? Eu não, pra mim num dá... só embaixo do 

boi mesmo”. Apesar da sua predileção ele explica que há algumas dificuldades na brincadeira 

de perna: 

 

Na frente a gente tá pegando quase que o peso do boi todinho. Aí tem que 
dançar, tem que puxar. Aí o de trás, ele vai mais descansado. Se bem que ele 
força um pouquinho, fica olhando perto, conforme o que o daqui da frente 
faz aqui, o de trás tem que tá ligado e fazer tudinho, por isso que eu tô 
dizendo que o da frente é que comanda. Pra quem gosta mesmo, a gente não 
tem dificuldade nenhuma. 
Ah, e outra coisa também, quem brinca embaixo [do boi] tem que aturar um 
„cheirozinho‟. Tem isso também: pra quem é solteiro, se eu brinco debaixo 
do boi, vou ficar garanhão. Não, mas é invocado, cara, tem um „chama‟ até 
pra questão do instinto, né? Engrossa as pernas. 
 

O tempo de ficar embaixo do boi é curto. Depois de tomar a máscara sobre si os dois 

pernas já saem para dançar. Em cada casa o boi fica o tempo de quatro músicas em média: a 

entrada, dois sambas e a saída. A música é própria para cada personagem, cada boi tem suas 

próprias músicas. A combinação das calças e camisetas da cor do boi também é uma 

convenção de todos os bois e, cientes disso, os pernas já chegam trajados para brincar. Cada 

dupla se reveza com outras duplas, os parceiros nem sempre são os mesmos, depende de 

combinação entre eles. Embaixo do boi eles fazem os acordos ou se deixam conduzir pelos 

ritmos, conforme explica Pedro Edson: “tem acordo feito embaixo que o da frente fala „gira‟, 

aí tem aquele lance assim: „umbora pular‟, aí o da frente [comanda], o de trás pula”. 

Entre as coreografias básicas do boi, estão as seguintes: o abrir e fechar as pernas num 

ângulo de 45 graus; o sacudir o corpo como para espantar os carrapatos; o levantar 

alternadamente as pernas como se chutasse para frente, cruzando na diagonal. No ritmo do 

samba de boi, o boi desloca-se para frente levantando um pé de cada vez em passos de 

marcha, porém de um jeito descontraído, como se caminhasse livremente pelos campos. 

Depois anda para trás, mantendo o mesmo ritmo. Esse mesmo movimento ele executa 

saltitando ou jogando as pernas. No começo da brincadeira é necessária grande concentração 

(Foto 52) para iniciar a coreografia, que não segue uma ordem. Mais tarde, no auge da cena, a 

intuição e o ritmo se encarregam de conduzir o boi que dança.  

O corpo do boi acompanha todos os movimentos dos pernas com a mesma sintonia 

que um corpo único, ligado a seus membros. Mecanicamente, a máscara inclina a cabeça para 

um lado e para o outro no movimento de marcha, no trançar de pernas e no andar para frente e 

para trás. O boi balança o rabo nos movimentos de sacudir o corpo todo e no girar em torno 
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do próprio eixo. A combinação dos quadros da coreografia do boi dá-se no improviso da cena 

de rua, até mesmo nas apresentações programadas para eventos de palco. Entretanto, essa 

livre encenação pode ser entendida como repertório coreográfico, compartimentos da 

dramaturgia do personagem acessados pelos brincantes no instante em que a dança se faz. 

 

 
FOTO 52 - O boi Faceiro, de perfil, antes de sair às ruas. Alinhados, calça de veludo marrom da cor 
do couro do boi, os pernas preparam-se para fazer sua entrada. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Na encenação com o vaqueiro, os movimentos do boi também apresentam algumas 

constantes, como o ato em que ele anda de lado e dá de ombros em seu oponente, ou outro em 

que o perna da frente se põe de pé e o de trás pula, como se o boi desse um pinote. Nessa 

mesma sequência o boi pode erguer todo o corpo como se ficasse mais alto e assim enfrentar 

o vaqueiro por uns instantes até que os dois pernas saiam da máscara. Todas essas ações 

acontecem no desenrolar da brincadeira. Entre coreografias e encenações, o repertório 

corporal dos pernas é o mais variado entre os personagens, mas pirrôs e cabeçudos também 

têm seu gestual característico. 

A dança do pirrô não é feita apenas pelo improviso. Sua marcação segue o ritmo da 

música, ele saltita elevando os cotovelos alternadamente para frente e para trás, mais 

lentamente no samba e mais acelerado na marchinha. Apesar de não haver ensaios para a 

brincadeira, há entre os pirrôs uma sincronia de movimentos como uma coreografia coletiva, 

aprendida ao longo dos anos por aqueles que repetidas vezes saem de pirrô. Os passos da sua 
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dança funcionam como uma resposta do corpo àquela forma plástica composta pela roupa, 

pela máscara e seus acessórios.  

 Em outros momentos da brincadeira, os pirrôs empurram o boi para fazê-lo afastar-se 

e abrir mais espaço no meio da roda de pirrôs (Foto 53). Os grupos de pirrôs, sem prévia 

combinação, costumam fazer um tipo de cordão recorrente nas brincadeiras de ruas, em 

especial naquelas de cunho carnavalesco: os brincantes em fila indiana e com as mãos nos 

ombros uns dos outros formam cordões pelo meio da multidão, desenhando formas sinuosas 

por entre as pessoas espalhadas na rua. Algumas vezes observei essa prática com os pirrôs e 

também com os buchudos, mas em nenhum momento os cabeçudos se incluem nelas, até 

porque seus braços curtos não alcançam os ombros uns dos outros. 

 

         

FOTO 53 - Na cena, o pirrô empurra suavemente o boi Tinga. De modo geral, na brincadeira, os 
pirrôs dançam próximos ao boi, mas há uma constante luta dos corpos pelo espaço. Daí porque 
não são raras as ocasiões em que o boi investe contra os pirrôs e esses revidam empurrando-o em 
direção contrária. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Não se pode, porém, limitar a dança do pirrô ao simples movimento, aparentemente 

ensaiado, pois a evolução do gestual é resultado de uma apreensão sensível do gesto do 

personagem, cuja função é estar em torno do boi que dança, ora para provocá-lo, ora para 

segui-lo em sua dança. Sobre essa relação entre os dois personagens, Pedrinho explica: 

 

Tem um tempo que acaba virando uma disputa do boi com os pirrôs mesmo. 
O boi tende a brincar de uma forma mais violenta porque o pessoal de pirrô 
quando brinca, eles empurram a cabeça do boi pra pegar apoio e isso se 
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pegar no contra-pé73 de quem tá embaixo, o cara tem que fazer muita força e 
às vezes, isso aí volta o boi [para trás] e aí fica pesado, né. Então, acaba 
virando um jogo. 
 

O jogo cênico entre os pirrôs e o boi é um “jogo de amor e ódio”, como o jogo do 

vaqueiro com o boi. Nesse jogo, não há verbalizações, pois quem disputa o espaço é o boi 

como corpo de três. Muitas vezes ele abre o espaço da cena, afastando o excesso de brincantes 

aglomerados. Nessa ação, ele afasta todos, indiscriminadamente, mesmo os pirrôs, pois estes, 

em contrapartida, empurram a cabeça ou a parte trazeira do boi na direção contrária. Pode 

ocorrer, nesse jogo de forças, momentos em que o peso jogado sobre o corpo do boi seja 

maior do que pode ser suportado pelos pernas, provocando a queda do boi, ou, por outro lado, 

derrubando os brincantes em volta. Em geral, são os pirrôs que caem, pois os dois pernas 

sustentam sua estrutura em função de suas posições curvadas e apoiando-se na corda que 

fecha a parte de baixo da máscara, conforme pode ser observada na Foto 44, que mostra o boi 

inclinado. 

Entretanto, há ocasiões em que a disputa pelo espaço cênico ultrapassa os limites da 

brincadeira e cria situações de conflito real entre os brincantes. Os pernas, então, retomam sua 

personalidade ao deixar a máscara do boi e dirigem-se ao brincante que provocou a situação 

desagradável. Pedrinho explica que nesse momento há, primeiramente, a intervenção do 

brincante (perna do boi), depois do próprio personagem (o boi) quando entra em cena: “a 

gente chama atenção. É o seguinte, a primeira vez nós vamos lá e chamamos atenção, se ele 

continuar, aí já é o boi que então faz parte, aquilo faz parte da encenação”. 

Quando a brincadeira está mais densa, por conta da multidão na rua, o ritmo da dança 

dos pirrôs torna-se frenético e cresce verticalmente (Foto 54), erguendo os corpos do chão. 

Eles saltitam alternando o pé de apoio, sem preocupar-se com seu entorno e dançam sempre 

voltados para o boi, como a vigiá-lo ou acompanhá-lo em suas coreografias. Os capacetes 

destacam-se e as fitas coloridas sacodem-se, criando um colorido vibrante no cenário da festa. 

Alguns brincantes acrescentam luzes na indumentária, retornando uma prática das primeiras 

brincadeiras, quando o capacete carregava lamparinas que iluminavam as ruas sem 

iluminação elétrica. 

Pirrôs, cabeçudos e buchudos são personagens independentes na cena uns em relação 

aos outros, pois raramente interagem. Não são corriqueiras, por exemplo, cenas em que os 

pirrôs disputem espaço com os cabeçudos, como as que acontecem em relação ao boi. 
                                                 
73 Pedrinho refere-se ao pé de apoio, que equilibra o peso e mantém o boi de pé. No esforço para manter o boi 
equilibrado, esse movimento pode resultar em uma força contrária que “empurra o boi de volta” fazendo com 
que os corpos percam o equilíbrio ao mesmo tempo, resultando quase sempre na queda do boi. 
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Portanto, o boi que dança é o elo que configura a brincadeira como uma só, sendo os demais 

personagens interligados entre si por intermédio dele. 

 

 
FOTO 54 - Na dança do pirrô, os braços seguem as pernas em movimentos inversos. Logo, se a 
perna direita levanta, o braço esquerdo a acompanha; se a perna esquerda levanta, o braço 
direito a acompanha igualmente. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Quanto ao cabeçudo, a máscara lhe confere uma nova condição aos movimentos do 

corpo. Nesse espaço compacto, cuja única fonte de luz vem do orifício na testa do boneco, ele 

dirige seu gestual à cena coletiva que se passa em seu entorno. Seu palco é a rua ao ar livre e 

seu público é formado de pessoas que também estão em movimento, algumas dançando, 

outras paradas e outras, simplesmente, passando pela cena. Por tudo isso, as técnicas para 

brincar de cabeçudo abarcam a habilidade de manejá-lo, integrando a máscara e o corpo com 

o ambiente circundante, de modo a mover o boneco com desenvoltura.  

Em certa ocasião de minha pesquisa de campo, eu perambulava pela cidade de São 

Caetano de Odivelas observando seus movimentos. A cidade estava dispersa com diversos 
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afazeres, alguns se preparavam para a quadrilha, outros para as festas de aparelhagem74 e 

alguns para o boi. Foi quando encontrei um grupo de jovens reunidos na Associação Mestre 

Bené, arrumando seus cabeçudos para sair à noite no boi Mascote. Depois de conversar com o 

líder dos jovens (Willerson Alves Monteiro) e tirar algumas fotografias, eles me convidaram 

para vestir um cabeçudo. Com a ajuda de um deles experimentei um cabeçudo, que eles 

escolheram com cuidado, procuraram um forrado com esponja para que eu não me 

machucasse, pois alguns ainda estavam sem acabamento por dentro. Eles me explicaram que 

o forro serve para amenizar a pressão sobre a cabeça do brincante e protegê-la das pontas 

soltas do paneiro. 

Para vestir a máscara, o rapaz me orientou a levantar os dois braços, depois vestir o 

cabeçudo e adiante passar o braço para trás ou para frente, como preferisse, e segurar nas 

bordas da máscara. Tive dificuldade de fazer este movimento porque meus braços estavam 

apertados dentro da máscara, mas, depois que consegui, percebi que o movimento fica mais 

fácil, inclusive porque só as pernas ficam livres. Talvez, por falta de hábito, foi assustador 

para mim ficar dentro do cabeçudo, porque o contato com a forma é como se houvesse uma 

fusão entre as duas matérias e não aguentei por muito tempo. 

Quanto à visão de dentro da máscara pude perceber que o pequeno furo no meio da 

testa possibilita um ângulo limitado de visão, mas é posicionado de modo a ficar na direção 

dos olhos, como um binóculo, e, assim, ampliar as possibilidades de escolha quanto às 

direções a seguir, pois o cabeçudo pode enxergar quem está próximo a ele com mais 

amplitude que os pernas do boi. Ao vestir a máscara, que pesa cerca de cinco quilos, o 

brincante transforma tanto sua aparência externa quanto sua estrutura interna.  

Entre os cabeçudos há crianças, adultos, homens e mulheres, estas em minoria. Os 

grupos femininos preferem brincar de buchudo ou pirrô, pois esses dois personagens cansam 

menos que o cabeçudo, que exige um esforço físico constante de seus portadores. Além disso, 

pela leveza da vestimenta, da máscara e sua indumentária é possível adaptar-se mais 

facilmente ao corpo do personagem pirrô ou buchudo do que ao do cabeçudo. 

Colocar a máscara no corpo, como fiz em minha experiência, não é o suficiente para 

brincar de cabeçudo. Para encontrar a sincronia do movimento do corpo que brinca com o 

corpo inanimado é preciso familiarizar-se com a técnica de interpretar o personagem, cujo 

corpo se forma pela junção da máscara com o outro corpo preso à cintura, formado pelo 

paletó, os braços do boneco e as pernas do brincante.  

                                                 
74 Festas em recintos fechados como clubes e salões em que a música é tocada em volume muito alto por 
diversas caixas de som, chamadas de aparelhagens. 
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Tal destreza entre os dois corpos implica em torná-los um só no momento da cena de 

rua. Para a locomoção do boneco cabeçudo em meio à multidão é preciso passos curtos, pois 

uma parte da perna encontra-se presa pelo paletó. Esse movimento de andar com o boneco 

causa a sensação visual de que seu corpo é ágil no andar para compensar o tamanho diminuto 

dos membros inferiores. Além do gestual há uma dança que se assemelha aos passos do frevo 

por causa da limitação de amplitude do movimento das pernas. Essa coreografia, de domínio 

de grande parte dos cabeçudos, já vem compreendida pelo corpo quando os odivelenses saem 

de cabeçudo. A dança do cabeçudo inclui desde o girar em torno do próprio corpo até o 

trançar das pernas.  

No conjunto dos gestuais que identificam as danças do cabeçudo é possível observar 

algumas variáveis como os passos, ora acelerados como no frevo, ora desengonçados como 

dos bonecos gigantes dos desfiles de rua. O giro em torno do próprio corpo, como um pião, o 

andar célere para frente e para trás são componentes do repertório do boneco odivelense que 

se repetem como interpretações usuais de todos que o representam. Sua forma plástica define 

o seu gestual.  

A extensão do gesto das mãos que manipulam o fantoche e do braço que manipula o 

mamulengo prolongou-se para o corpo todo no boneco de Odivelas. Nele, todos os membros 

agem ao mesmo tempo para dar vida ao inanimado. As mãos e os braços do cabeçudo são as 

partes de seu corpo sobre as quais o brincante possui menor possibilidade de domínio. 

Justamente neles reside a “independência” do corpo do boneco em relação ao corpo que o 

veste. O corpo inteiro do brincante acompanha os gestos do cabeçudo, formando com ele um 

só. Ambos andam, dançam, giram e param simultaneamente. A leveza do gesto que independe 

de um comando é uma prerrogativa dos bonecos dos desfiles de rua em geral, que lhes confere 

certa “humanidade virtual”. 

No gesto de cortesia de ajoelhar-se em saudação ao público, o joelho que dobra é o do 

brincante, mas as costas que se vergam são as do boneco (Foto 55). A posição impõe ao corpo 

vivo uma forma de “esse”, uma forma que não é percebida externamente, mas que depende 

dos dois corpos (da máscara e do brincante) para aparecer. Todos esses elementos gestuais são 

culturalmente desenvolvidos a partir da vivência na festa. A interpretação do cabeçudo de 

Odivelas é, portanto, mais do que a aparência de uma brincadeira espontânea, uma técnica 

aprendida pelo corpo que brinca. Seu treinamento ou condicionamento para a dança começa 

em geral na infância com a observação do gestual, a curiosidade despertada por sua forma 

plástica e a repetição da coreografia das pernas que habilmente dançam com o corpo do 

boneco.  
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FOTO 55 - A apresentação em espaços fechados, como os terreiros de São João, é uma ocasião 
para o encontro de muitos cabeçudos. Na cena, os cabeçudos do boi Mascote se espalham no 
terreiro do Mojudivel, clube recreativo da cidade que realizava sua festa junina. Em primeiro 
plano, um cabeçudo se ajoelha em cumprimento ao público. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

Um corpo veste outro corpo. De tal modo, boneco e homem se fundem numa forma 

única. Assim acontece quando o brincante se veste de cabeçudo. No sentido de ser “outro 

Ser”, a forma do cabeçudo completa o desejo humano de ampliação do espaço ocupado pelo 

próprio corpo. O prolongamento da forma física pelo uso de novos membros, nova cabeça e 

novo tronco, traz novas possibilidades de expressão e acrescenta um aspecto de transformação 

do visual sem a utilização de artifícios que alteram a aparência da pessoa, como o recurso da 

maquiagem. O personagem se expressa pelo movimento involuntário do boneco comandado 

pelo homem, configurando-se, nesse plano, como o portador do “gesto virtual”, pelo qual 

responde, uma vez que, conforme Langer: 

 

O gesto virtual pode criar a semelhança de auto-expressão sem a vincular 
com a personalidade real que, como fonte apenas dos gestos reais (não-
espontâneos), desaparece como estes na dança. Em seu lugar está a 
personalidade criada, um elemento de dança que figura simplesmente como 
um Ser psíquico, humano ou supra-humano. É isso que é expressar a si 
mesmo (LANGER, 2003, p. 189). 

 

Com o cabeçudo, o corpo literalmente veste outro corpo. Ele apropria-se de uma 

matéria diferente da qual não é constituído e amplia o domínio do movimento para além do 

universo visível, uma vez que o indivíduo que está atuando no corpo do boneco não pode ser 
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identificado nem pelo seu gestual nem pela sua imagem externa. É um personagem cujo gesto 

virtual se manifesta por intermédio de uma forma plástica e cênica.  

A interrelação que se estabelece entre a forma do corpo que aparece e quem está 

dentro dele é de proporção idêntica, pois o boneco se move pela ação do brincante, mas o 

brincante também só pode mover-se estendendo seu gesto ao boneco.  De dentro do corpo do 

personagem, o brincante enxerga seu entorno e compreende sua direção espacial; de fora, as 

pessoas só vêem o boneco, não distinguem quem o movimenta. Reconhecem apenas a 

aparência visível do personagem. É novamente Langer (2003) que traz uma importante 

contribuição para a compreensão do corpo que dança e da visão parcial do dançarino quando 

está em ação:  

 

Cada dançarino vê a dança suficientemente para permitir que sua imaginação 
a apreenda como um todo; e com sua sensação do próprio corpo compreende 
as formas gestuais que são elementos básicos, nelas entretecidos. Não pode 
ver sua própria forma como tal, mas conhece sua aparência – as linhas 
descritas por seu corpo estão implícitas nas mudanças de sua visão, mesmo 
que esteja dançando só, e são garantidas pelo jogo rítmico de seus músculos, 
a liberdade com que seus impulsos se consomem em movimentos completos 
e intencionados (Ibidem, p.206).  

 

O gestual e a coreografia dos cabeçudos constroem-se na ocasião da festa, na interação 

com os demais brincantes e sem o contato direto com o boi. Na cena de rua os dois 

personagens são independentes e não interagem em nenhum momento. Como sinônimo do 

boi de máscaras, o cabeçudo está para o visual da festa com a mesma proporção que estão os 

pirrôs e o próprio boi de quatro pernas. Não se entende a brincadeira de boi de Odivelas sem 

os seus cabeçudos. 

No corpo do boneco cabeçudo fundem-se a máscara e o homem, prendendo cada um 

ao movimento do outro, o seu duplo. Preso até a cintura resta ao corpo do brincante usar suas 

pernas. Nelas se concentra sua coreografia, acelerada e ágil, ela expressa a familiaridade entre 

os corpos. Preso pelo peso da enorme cabeça resta ao boneco mover os braços 

involuntariamente, comandado pela movimentação das pernas do homem. É ele o portador do 

gesto virtual (LANGER, 2003) que o torna visível. 

O cabeçudo contemporâneo diferencia-se da figura grotesca que surgiu no início da 

brincadeira para assustar a garotada. Esse personagem que brinca nas ruas, brigando com seus 

iguais, tornou-se cortês, especialmente diante das câmeras (Foto 56). O ajoelhar-se e o curvar-

se em comprimento ao público já faz parte de seu repertório corporal e da espetacularidade 
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dos novos brincantes, que se empenham em apresentar-se para o público tanto quanto em 

brincar espontaneamente.  

 

                     

FOTO 56 - Corpo curvado, o cabeçudo careca faz uma reverência, num gesto cortês que faz parte 
do repertório corporal dos cabeçudos. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 

A posição para acomodar as mãos dentro da máscara de cabeçudo é fundamental para 

dar movimento ao boneco, pois o aro que forma a boca da máscara pode girar 

involuntariamente se não for seguro. Entre as técnicas aplicadas usualmente estão a de segurar 

a cabeça sem que as mãos do brincante possam ser vistas (Foto 57). Nessa prática, a mão não 

é apenas apoio para o corpo, mas também o instrumento para dominar a forma da máscara 

sem que o cabeçudo fique de cabeça torta.  

Os grupos de cabeçudos que brincam juntos, “a galera” como nomeia Willerson, entra 

e sai ao mesmo tempo da brincadeira (Foto 58). Os tipos são muitos e variados, não há 

uniformidade de modelos como acontece com os grupos de pirrôs e buchudos que criam 

indumentárias semelhantes para sair juntos. Os cabeçudos, ao contrário, são sempre diferentes 

uns dos outros, mesmo quando em grupo. Quando cansam, os brincantes sentam-se pelas 

calçadas, retirando a máscara e deixando-a de lado. Quando dançam, no frenesi da música 
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mais acelerada, giram ao mesmo tempo no meio da multidão. No fim do cortejo eles carregam 

seus cabeçudos sobre os ombros como fardos.  

 

 

FOTO 57 - Cabeçudo de costas. Observe o detalhe das mãos posicionadas atrás da máscara, 
descansando enquanto aguarda entrar em cena. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 

 
 

 
FOTO 58 - Em meio à multidão, um grupo de brincantes ergue seus cabeçudos. O peso e a 
temperatura dentro da máscara exigem constantes paradas para descansar e respirar melhor. 
Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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Ao descrever sucintamente os gestuais e coreografias dos três personagens ícones do Boi de 

Odivelas, utilizei como recurso etnográfico as imagens da brincadeira registradas em fotografias, 

vídeos e descritas pelos próprios brincantes. O principal instrumento dessa coletânea é a própria 

memória, fonte inesgotável de conhecimentos que se organiza no texto escrito para materializar-se 

como produto estético. 

 

5.2.3 A Dança das Pernas 

 

Na dinâmica das brincadeiras de rua, os recursos visuais empregados pelos brincantes 

para assumir uma determinada caracterização, tornam-se parte da visualidade de seus corpos, 

como prolongamentos de suas formas naturais que aumentam o seu tamanho e alargam a 

dimensão do espaço ocupado pelo corpo físico. No boi-bumbá e nos bonecos gigantes dos 

desfiles de rua, essa indumentária apresenta-se ligada aos efeitos provocados pelo corpo que 

dança movido por uma dupla existência, combinada entre o gesto virtual do ser aparente e o 

esforço físico empreendido pelo brincante, cuja fisionomia é encoberta pela máscara e se 

mantém anônima. Conforme assegura Klintowitz, “a máscara despe uma personalidade, 

reveste-a de outra personalidade e cria uma ausência, um vazio, que podemos chamar, à falta 

de palavra específica, de anonimato.” (KLINTOWITZ, 1987, p. 29) 

O limite físico imposto pela indumentária é um ponto comum entre os três tipos mais 

recorrentes da brincadeira de boi odivelense. Esse limite constitui-se, principalmente, pelo 

peso imposto pela máscara, no caso do boi e do cabeçudo e pela própria costura da roupagem, 

no caso do pirrô. Em função da restrição dos movimentos dos braços, a dança é conduzida 

pelas pernas em movimentos sincronizados e ritmados pela música que acompanha o cortejo.  

Nas ruas tomadas pela multidão, a locomoção torna-se um problema em qualquer tipo 

de cortejo, pois todos os corpos estão envolvidos na massa que ocupa o espaço público, 

incluindo, muitas vezes, até as calçadas e praças. Tal fenômeno, observável nos carnavais de 

rua, por exemplo, é acentuado na brincadeira de Odivelas, com o agravante de que muitos 

sujeitos ali envolvidos estão condicionados pelos corpos formados por seus personagens. Ao 

carregar consigo um corpo duplo, é preciso conduzi-lo junto com o próprio corpo para que 

ambos sigam adiante e deles possa nascer o “ser dramático”. 

Os mascarados pirrôs figuram visivelmente em maior número entre os personagens em 

cena na brincadeira odivelense. A escolha do pirrô pela maioria dos brincantes se deve, 

principalmente, à acessibilidade da máscara e sua indumentária, que são mais facilmente 

adquiridas do que os cabeçudos. O traje do pirrô em sua composição é também mais leve se 
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comparado ao boi ou ao cabeçudo e, portanto, permite a dança pelas ruas de maior número de 

brincantes ao mesmo tempo. A leveza da máscara de papel machê continua por horas seguidas 

sem tornar-se um fardo a ser carregado, enquanto que pernas e cabeçudos sentem a máscara 

pesar à medida que brincam.  

A abrangência da visão do pirrô é a de um corpo dançante, conduzido pela consciência 

de sua própria aparência. Seus gestuais e suas respostas corporais aos estímulos externos são 

transformados, portanto, em função de sua condição visual. Por trás da máscara seus olhos 

podem perceber seu entorno sem impedimentos de direção ou espaço. Como um dançarino no 

palco, “ele vê o mundo em que seu corpo dança, e essa é a ilusão primária de seu trabalho; 

nesse reino fechado, ele desenvolve suas ideias” (LANGER, 2003, p.206). Ao explorar seu 

entorno, ele amplia sua interpretação para além do limite da cena central do boi que dança e 

cria pequenas encenações em interação com a assistência (Foto 59). 

 

 

FOTO 59 - A indumentária do pirrô reúne um conjunto de matrizes integradas ao imaginário 
odivelense. Na imagem capturada, um grupo de pirrôs olha para longe no mesmo foco durante o 
intervalo da brincadeira. Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
 

Por estarem sempre em maior número que os demais personagens, os pirrôs dominam 

visualmente o cenário da festa com seus volumes e a verticalidade de sua dança. Seus 

movimentos incluem todos os membros do corpo, diferindo de cabeçudos e pernas que, de 

dentro da máscara, priorizam o movimento das pernas. O balanço dos braços do pirrô destaca 

o visual colorido das vestes e agita toda a indumentária, especialmente, as fitas coloridas da 



194 
 

cabeça. O pirrô eleva seu corpo ao nível alto em suas coreografias, erguendo-se no ar e, 

assim, tornando-se mais visível para quem observa a brincadeira de longe. Já o boi de quatro 

pernas só pode ser visto por quem está mais próximo, pois mesmo quando saltita, sua dança 

destaca a horizontalidade de sua forma.  

Os dois brincantes que vestem o boi da brincadeira de Odivelas carregam juntos uma 

carga de cerca de trinta quilos, que é o corpo do touro. O desafio desses membros é conduzir 

tal aparato com desenvoltura, pois ele é um corpo que dança e sua coreografia é feita de 

passos variados, alguns de difícil execução. Para manter o equilíbrio, os dois pernas precisam 

de esforço conjunto, a sintonia entre seus movimentos é fundamental, inclusive no momento 

de despir a máscara. O boi conduzirá o cortejo por ruas a fio, enquanto tocar a música da sua 

orquestra. Nesse trajeto, cada um dos pernas vestirá a máscara um número indeterminado de 

vezes, enquanto os pirrôs e cabeçudos serão sempre os mesmos brincantes que assim se 

caracterizaram. Bau, que já experimentou sair de pirrô e perna, compara as duas brincadeiras: 

 

Olha a diferença do pirrô pra perna é porque tu tá com aquela fantasia, 
ninguém tá te conhecendo, tu tá fantasiado, tu mexe com quem tu quiser, tu 
tira brincadeira com quem tu quiser, que ninguém te conhece. A perna não, 
já é diferente: brincou, aí tu saiu debaixo do boi pronto, tu te senta, aí vai 
entrar outro pra brincar, dançar. Aí o pirrô é diferente, todo tempo tu tá em 
pé, tu tá ali na brincadeira, a não ser que tu saia dali pra tomar uma 
cervejinha, enquanto a brincadeira da perna, eu achei melhor do que o pirrô. 

 

O boi de quatro pernas contracena com os outros brincantes, que dançam em torno 

dele ou em suas proximidades. Mas, todos o reconhecem como um touro bravo, de humor 

instável, capaz de responder a qualquer gesto em sua direção com chifradas e coices. Vestindo 

o boi, os pernas encarnam sua personalidade agressiva e atuam com seu corpo, no jogo cênico 

que protagoniza, o boi não limita-se ao seu espaço e invade os espaços ocupados pelos demais 

brincantes, com a percepção espacial de seu peso e de sua forma. A precisão de seu gestual 

exige a dupla habilidade de dançar e conduzir a brincadeira pelas ruas, seguindo o ritmo 

proposto pela música. Nada em seus corpos fica manifesto, somente o perna da frente pode 

enxergar seu entorno, mas, mesmo este, tem apenas uma visão parcial. Assim, abstraídos pela 

impossibilidade de movimentos corporais mais amplos, restam-lhes as pernas para dançar, 

pois seus braços e troncos estão dentro do corpo do boi.           

O preparo físico dos brincantes vestidos de pernas do boi é exigido constantemente, 

pois não é raro aparecer diante deles um brincante mais abusado que tenta tocar seus chifres. 

Como é de conhecimento do senso comum, os bois não aceitam esse gesto do homem, pois é 
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no chifre, parte diferencial de seu gênero, que o touro concentra sua vaidade. O boi folião, que 

antes dançava e brincava, torna-se nessas ocasiões um animal enfurecido. Algumas vezes 

chega até a correr atrás dos brincantes, impondo-lhes igual carreira. Essa ação é um preparo 

para o episódio da fuga do boi, etapa final dos festejos juninos de São Caetano de Odivelas, 

descrita por Paes Loureiro como uma “fuga para o imaginário” (2001, p. 303).  

O conjunto formado pela máscara corporal, marcação coreográfica e encenação, faz 

parte da composição e criação dos personagens da cena odivelense. Na brincadeira de rua 

cada um constrói seus repertórios pessoais, compostos pelos gestuais, coreografias e 

comportamentos cênicos experimentados por todos aqueles que saem assim caracterizados.  

Algumas oposições são oferecidas ao corpo que dança com o cabeçudo. Primeiro a 

visão parcial do interior de um arcabouço hermético, que pesa cerca de cinco quilos, 

proporciona-lhe apenas a visão de seu entorno, enquanto os outros em sua volta apenas vêem 

dele sua nova aparência. Segundo, seus movimentos estão agora conduzidos pelo espaço que 

o corpo ocupa no interior do boneco e, nesse recinto denso, ele adapta sua respiração, seu 

olfato e seu ouvido a este outro corpo, cuja matéria orgânica constitui-se basicamente de 

elementos vegetais com forte odor como o paneiro, a goma e o papel. A visão deslocada para 

a abertura na testa do boneco torna-se sua única fonte de comunicação com o ambiente 

externo e, logo, a visão é o seu sentido mais exigido.  

A nova consciência corporal imprime no brincante um novo modo de locomover-se, 

pois seu espaço é limitado pelo público ao seu redor, já que na brincadeira de boi o palco é a 

rua ao ar livre e todos, ao mesmo tempo, são espectadores e atores. O movimento se dá, 

portanto, em múltiplas direções: desde a multidão que segue o cortejo do boi pelas ruas, até 

aqueles que retornam em direção oposta ou permanecem parados olhando a passagem. 

Para concluir, posso assinalar que nos três personagens − boi, pirrô e cabeçudo − a 

liberdade de expressão do corpo que dança está diretamente relacionada à adaptação a sua 

forma aparente: máscara e indumentárias fundem-se aos corpos imprimindo-lhes nova 

consciência corporal. Langer afirma que dentro de seu campo visual, o dançarino conquista 

uma maneira peculiar de ver a dança que lhe permitirá deixar fluir sua imaginação para 

alcançar o movimento como um todo. Ela admite que ele “não pode ver sua própria forma 

como tal, mas conhece sua aparência” (LANGER, 2003, p.206) e esta compreensão do 

próprio corpo que dança está na compreensão do brincante anônimo das festas populares. Seu 

jeito próprio de conduzir este “novo corpo” revela uma intimidade deste com sua aparência e, 

neste jogo, o corpo que dança torna-se único ao olhar de quem o vê, de modo que não é 

possível definir as fronteiras entre o corpo físico e o inanimado.  
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Nas ruas de Odivelas, a cena de rua reinventa-se a cada novo ciclo da brincadeira de 

boi. À coreografia apresentada pelos personagens acrescenta-se sua caracterização e o 

conjunto de gestos corporais que lhe são referencia. Mas, nesse jogo de aparência em que a 

destreza do corpo que dança é o principal vetor que desafia aquele que escolhe brincar de 

perna, de cabeçudo ou de pirrô, sobressai-se a dança das pernas e seu repertório de 

movimentos próprios, condicionados ao limite imposto pela máscara corporal e seus 

acessórios levados à cena. Os recursos criados pelo brincante para transpor as fronteiras entre 

o gestual e o limite físico imposto pela máscara, bem como a relação deste corpo com o 

ambiente circundante, serão conduzidos pela atitude lúdica que perpassa esse saber fazer. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A FUGIDA DO BOI 
 

No eclodir da segunda década do século XXI, no auge da sociedade do espetáculo 

(DEBORD, 2003), a brincadeira de rua, ancestral momento de encontro, continua a renovar-

se como prática compartilhada por culturas de todos os continentes. A resposta do lúdico à 

toda perversão e etnocentrismo é criar mecanismo de reafirmação do encontro no espaço da 

rua, espaço onde a democracia e a tirania disputam o poder. Nas ruas, o povo que brinca 

individualmente dá lugar à digressão coletiva, fazendo valer suas identificações (HALL, 

2002), enquanto repensa suas identidades com seu lugar. 

A máscara encontra seu habitat no rosto anônimo que a acolhe no meio da via pública. 

Seu caráter de efemeridade e sua coincidência com o incógnito lhe conferem status de 

contemporaneidade, sempre aberta às descobertas, sempre apta a misturar-se na multidão que 

brinca. Nela, todo riso e toda espetacularidade se materializam para além do disfarce, visível 

na presença cênica corporificada pelo personagem que está nas ruas.  

Despida da áurea sobrenatural de sua origem ritual, a máscara, acolhida pela multidão 

festiva, torna-se referencial de visualidade dos personagens das brincadeiras de boi de São 

Caetano de Odivelas. Este objeto plástico é o principal componente cênico e, ao mesmo 

tempo, o motivo que alimenta o riso e a ludicidade inerentes ao cortejo do boi que dança. 

Inseridos no corpo popular, os brincantes tornam-se personagens, e, nessa nova condição, 

expressam uma dramaturgia coletiva, compreendida no âmbito da cena urbana por aqueles 

corpos cênicos. Dramaturgia oportuna que surge da cena aberta e volátil desenhada nas ruas 

de Odivelas e assistida e vivenciada por todos que brincam ou que passam por elas no 

momento da festa. 

O espaço aberto e livre das ruas é preenchido pelos corpos e sua forma de cortejo que 

reúne as mais antigas e atuais formas de arte: da música à dança, das artes visuais às artes do 

corpo e do espetáculo. Todas as formas de expressão cabem nesse espaço, porta aberta para o 

imaginário e suas infindáveis conexões. 

O imaginário é o emaranhado, cuja ponta se perde no tempo, e, também, o rio por 

onde navegam tantas e tão longínquas matrizes estéticas formadoras das culturas. Esse rio, 

habitado em suas margens por todas as etnias, deságua na festa, e ela, na brincadeira. A 

brincadeira, enfim, retorna ao imaginário e dele se alimenta.  O imaginário amazônico, 

apresentado na festa de Odivelas, atualiza o encontro com outros imaginários. A aceitação e a 

negação de tradições ou de inovações é parte de um processo ininterrupto de trocas culturais 
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pelo qual as culturas se organizam diante dos novos universos que se apresentam na 

contemporaneidade.  

Ao investigar o espaço festivo da brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas, 

escolhi o ângulo da Etnocenologia para dialogar com seus componentes culturais. Chegando 

ao final desse trajeto, reconheço que aprovo minha escolha, pois mais do que opção teórica, 

foi uma escolha estética. Pelo viés da Etnocenologia foi possível analisar o sentido cultural da 

máscara e sua relação com o corpo que brinca em meio àquela festa. Imaginário, 

espetacularidade e contemporaneidade transbordam na cena de rua e estão por toda parte: seja 

nos corpos que se alinham para sair no boi, seja nas indumentárias construídas para esse fim, 

seja na aquisição de um comportamento cultural extracotidiano, seja no olhar contemporâneo 

voltado para o fazer coletivo, sempre atual e sempre tradicional.  

O trajeto que trilhei nesta pesquisa foi escolhido em função da natureza do objeto 

investigado.  O olhar fenomenológico pensa o objeto em seu aqui e agora, mas, além disso, é 

uma maneira de enxergar o sujeito da pesquisa como sujeito complexo, com todo seu 

potencial humano, que neste caso é visto como um sujeito cênico e também, por isso mesmo, 

um sujeito estético. Nesta perspectiva, transformou-se a própria ideia de investigação do 

objeto, já que ele desapareceu totalmente tomado pelo sujeito que lhe descrevia. Objeto e 

sujeito tornaram-se um só.  

Não pretendi e nem vou apontar agora conclusões categóricas ao final desta tese. A 

Fenomenologia, cuja base filosófica é um dos alicerces mais caros à Etnocenologia, 

reconhece que nenhum fenômeno deve ser estudado com a perspectiva de esgotar sua 

verdade, já que não existem “verdades unívocas”, mas, sim, “pontos de vista”. Para qualquer 

direção que se volte o olhar tudo é efêmero, como explica Maffesoli quando diz: “o universo 

está povoado de símbolos cujo sentido não se consegue esgotar, mas cujas significações não 

valem senão por suas interações, vividas dia a dia sem que isso seja „conscientizado‟ ou 

verbalizado” (MAFFESOLI, 2005b, p. 116). Deste modo, olhar o fenômeno em um aspecto e 

descrevê-lo naquele contexto exige do pesquisador uma percepção a partir de um ponto de 

vista local. 

Como se constrói e se alimenta o imaginário coletivo de Odivelas, que reconhece cada 

personagem característico da brincadeira de boi: pela máscara, pela cena ou por uma intuição 

coletiva referendada por todos? Esses elementos articulados encontram nas narrativas da 

memória o elo que referenda sua materialidade e sua contemporaneidade como manifestações 

vivas da cultura. No contexto da cena que se atualiza a cada ano, o tradicional é convidado a 

se apresentar, conforme permite tornar-se conhecimento compartilhado pela comunidade que 
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brinca, dando ao iniciado as ferramentas para trilhar sua própria trajetória, pela sua própria 

experimentação estética. Assim, também, a novidade torna-se tradição quando a possibilidade 

de criar a partir do referencial posto coloca-se diante de todos como uma atitude que marca a 

brincadeira como fenômeno atual.   

Ao longo de minha escrita procurei costurar as várias linhas que tecem os campos 

conceituais, regiões fronteiriças que conduziram minhas opções metodológicas, cenários e 

percursos antropológicos da criação do Boi de São Caetano de Odivelas. Comecei por 

descrever o espaço geográfico e imaginal em que estive mergulhada durante esses três anos de 

pesquisa ou mais, se considerar meu trabalho anterior.  

A cena de rua se compõe pela organização experimentada e compartilhada pelos 

participantes da festa, sejam eles personagens caracterizados ou personagens eventuais. 

Compreendendo esses últimos como brincantes não caracterizados que, contudo, participam 

da cena com seu comportamento extracotidiano. Os personagens da brincadeira de boi de 

Odivelas são reconhecidos pelas relações entre a máscara e o corpo que brinca. O uso da 

máscara como objeto cênico e plástico caracteriza a existência simbólica dos personagens. A 

partir dela, se revelam expressões, gestos, comportamentos e ações como uma dramaturgia 

compreendida pelo corpo que se manifesta no momento da brincadeira. 

A cada ano, no encerramento da festa, o personagem central desaparece de cena como 

a sinalizar o momento em que a brincadeira cessa. A fugida do boi é o desenlace em que o boi 

que dança sairá correndo para um lugar ignorado pelos demais brincantes. Ele foge porque 

não se deixa prender. Sua fugida é o prenúncio de sua volta no ano seguinte, o mesmo boi, 

mas com “couro novo”. O desaparecimento do boi na noite de São Caetano de Odivelas 

surpreende os presentes, mesmo que todos saibam com antecedência que naquela noite “o boi 

vai fugir”. A cena configura-se, desse modo, como uma realidade virtual, que converte o 

personagem em ente idealizado, imerso agora no espectro de sua lembrança, pulverizada na 

ação dos pernas, que, em desabalada carreira, conduziram o corpo do boi para longe dos olhos 

de todos os brincantes, restando dele apenas a saudade.  

A brincadeira de rua é como esse boi indomável: foge quando seu tempo é findo e 

subverte a ordem das cronologias históricas para criar um tempo cíclico no meio da sociedade 

sempre preocupada com o relógio. Os olhares sobre ela não cessam de brotar de todos os 

cantos. Ela está nas memórias, nos anúncios, nas mídias eletrônicas.  

Na imagem do boi que foge resta a última performance dos pernas, que correm por 

ruas a fio sem que ninguém veja para onde vão. É como se, por dentro da máscara do boi, os 

corpos, fundidos a ela, tivessem desaparecido e em seu lugar estivesse um corpo abstrato, 
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como aquele por baixo das fitas coloridas das máscaras dos Eguns, que se materializam em 

seus rituais. A máscara e o corpo tornam-se nesse derradeiro momento aquele ser incógnito 

cuja natureza desconhecida só pode ser olhada e admirada, mas nunca desvelada. 

 

 
 

FOTO 60 - Rosto de um pirrô em close que olha para nós. Na expressão de seu olhar desafiador 
uma questão: quem é o rosto atrás da máscara? Será possível decifrá-la ou não há nada por trás 
dela? Fotografia: Silvia Silva, 2009. 
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GLOSSÁRIO 

 

Assombrado: diz-se da entidade sobrenatural que assusta por sua aparência e sua aparição 

repentina. Na brincadeira de rua é todo personagem criado com o intuito de assustar ou 

“assombrar” os outros, especialmente as crianças. 

 

Bailado: do latim ballare, o termo baile abarca, genericamente, festas em que há música e 

dança, seja nas ruas ou nos salões; passos da dança do boi semelhante à valsa. 

 

Bandeirista: brincante que carrega a bandeira do boi, seguindo o cortejo sem 

necessariamente estar a sua frente. Ele anuncia a presença do boi. 

 

Bicho folharal: personagem de certos folguedos populares que cobre o corpo com folhas 

naturais; parte da categoria de “bichos visagentos” ou “assombrados”. 

 

Brincadeira de boi: festa popular geralmente realizada na rua, ao ar livre, que traz como 

motivo central a figura de um boi que dança. Esse rito é presente na Península Ibérica, de 

onde chegou ao Brasil ainda no período colonial, espalhando-se e diversificando-se por cada 

cidade onde se fixou, apresentando as variantes como bumba-meu-boi, boi-bumbá, boi de 

mamão, etc. A brincadeira de rua é uma denominação relativa a diversos folguedos de 

organização extra-oficial, característica da cultura popular em todas as regiões brasileiras. O 

uso do termo é aplicado pelos foliões de um modo geral através de expressões como “brincar 

no boi” e “a brincadeira do Tinga”.  

 

Brinquedo de miriti: objeto artesanal característico da cultura paraense, em especial da 

cidade de Abaetetuba (PA). Confeccionados a partir do miriti, palmeira nativa da região 

amazônica também conhecida como buriti, o “isopor da Amazônia”, são fabricados há cerca 

de 200 anos no Pará. Esses brinquedos representam barcos, animais, canoas e cenas cotidianas 

da vida do homem ribeirinho.  

 

Boi-bumbá: termo pelo qual são conhecidas as brincadeiras de boi da região amazônica, que 

no Pará caracterizam-se pela figura central do boi que dança e pelo enredo que conta a saga de 

Pai Francisco e Catirina. O conflito começa quando Pai Francisco, para satisfazer o desejo de 
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sua esposa Catirina, que está grávida, mata o boi preferido de seu patrão, o “amo do boi”, para 

tirar-lhe a língua. Descoberto seu feito, o casal passa a ser perseguido pelos vaqueiros da 

fazenda a mando do dono do boi, que convoca sua “milícia” particular, formada pela tribo de 

índios guerreiros. Usando de astúcia, o casal escapa da ira do amo do boi com a promessa de 

ressuscitar o animal, apelando para tal, tanto aos poderes mágicos de um pajé, quanto aos 

remédios “milagreiros” de um doutor. 

 

Boi de comédia: na região Norte do Brasil, a brincadeira de boi caracterizou-se pela 

representação de uma peça teatral em que havia um enredo, chamado de comédia. A Comédia 

é a história representada nas brincadeiras de boi, nela o texto é aprendido pela oralidade e 

enriquecido pelo improviso. A rua é o espaço da cena, em geral os participantes da peça 

organizam-se em meia lua e um coro acompanha cantando cada momento do desenrolar do 

enredo. 

 

Boi de mamão: brincadeira de boi do Estado de Santa Catarina, encenado principalmente na 

região litorânea. Originário das brincadeiras de boi dos Açores, era inicialmente chamado boi-

de-pano, mas por volta de 1840 passou a ser denominado “boi de mamão”.  

 

Boi de máscaras: brincadeira de rua criada e desenvolvida em São Caetano de Odivelas, 

município situado a aproximadamente 105 km de Belém, que faz parte da zona do Salgado, 

no nordeste paraense. O boi é representado por dois brincantes que lhe dão vida através da 

dança e da representação. Sua cena é acompanhada por personagens mascarados e por uma 

orquestra. A sua volta, a folia toma corpo e espalha-se pelas ruas da cidade. A síntese dos seus 

elementos visuais, sonoros e cênicos ficou conhecida na imprensa paraense como “boi de 

máscaras” ou, simplesmente, “boi Tinga”, nome de um dos bois da cidade. 

 

Boi de reis: termo pelo qual é chamada a brincadeira de boi em alguns Estados do Nordeste, 

como Rio Grande do Norte e Paraíba. Segue a mesma estrutura do bumba-meu-boi, mas entre 

suas características está o período do ano em que se apresenta, que coincide com os festejos 

natalinos e as folias de reis (dezembro e janeiro). Há ainda regiões em que é chamado de “boi 

de calemba” ou “boi de reses”. 

 

Boneco gigante: personagem das brincadeiras de rua que chegaram ao Brasil pela influência 

http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
http://pt.wikipedia.org/wiki/1840
http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00002080.htm
http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00002080.htm
http://www.cnfcp.gov.br/tesauro/00002079.htm
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portuguesa e espanhola. São figuras de proporções exageradas geralmente manipuladas com 

varas pelo brincante que se esconde em seu interior. 

 

Buchudo: nome dado a todo personagem da brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas 

que não é nem pirrô, nem cabeçudo, nem o animal de quatro pernas e nem, tampouco, o 

vaqueiro ou qualquer outro personagem com função dramática própria. O figurino do 

buchudo e sua expressão cômica surgem do improviso de peças do vestuário combinadas com 

uma máscara sem definição especifica. O nome “buchudo” decorre da expressão popular 

“bucho” (estômago) e faz referência aos primeiros buchudos que apareceram na cena 

odivelense, que usavam uma falsa e avantajada barriga, trajes em farrapos e adereços variados 

para cobrir a cabeça, tais como lenços e chapéus de palha.  

 

Bumba-meu-boi: nome dado à brincadeira de boi em alguns Estados do Nordeste brasileiro, 

dentre os quais o Estado do Maranhão. 

 

Cabeçudo: personagem da brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas que se caracteriza 

pela cabeça desproporcionalmente grande, formada por uma máscara vestida da cabeça até a 

cintura e por braços falsos que pendem na altura das pernas do brincante.  

 

Cagão: um dos antigos nomes pelo qual era chamado o personagem mascarado do boi de 

Odivelas que hoje é conhecido como “pirrô”, “pirru” ou “pierrô”. O termo refere-se a um tipo 

de veste larga usada em recém nascido. 

 

Capacete: é o adereço que cobre a cabeça do pirrô. É feito a partir de uma armação trançada 

em palhinha e encoberta com papietagem e depois enfeitada de fitas coloridas. É também 

chamado de chapéu.  

 

Carteado: termo usualmente aplicado por toda comunidade odivelense para designar a coleta 

feita nas casas por onde vai passar o cortejo da brincadeira de boi, paga por aqueles que 

desejam que o boi pare e se apresente em frente a suas residências. O verbo cartear − 

distribuir cartas (no jogo de baralho) representa uma forma de convite para aceitar o boi 

brincar em frente as casa carteadas, implicando em pagamento pela exibição. Esse acordo é 

feito previamente algumas horas antes da saída do boi. 
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Fantasma: personagem desaparecido da brincadeira de boi odivelense que era inspirado em 

visagens do imaginário universal. Vestia-se com um paneiro comprido e coberto com um 

lençol branco. A brincadeira acontecia fora da cena central do boi que dança. O brincante 

escondia-se nos cantos escuros das ruas e de lá saía de repente para assustar os passantes 

distraídos que iam ou voltavam do boi. 

 

Fofóia: armação feita com galhos secos ou pedaços de pau, que se assemelha à estrutura 

interna da máscara do boi. É um brinquedo popular construído muitas vezes pelas próprias 

crianças, que imitam com ele a dança dos pernas do boi. 

 

Fugida do Boi: o episódio tradicional da matança do boi e da repartição de suas partes que 

marca o final de um ciclo de apresentações do boi-bumbá tem o desfecho substituído em São 

Caetano de Odivelas pela “fugida do boi”, ocasião em que o boi foge no dia da matança para 

só reaparecer no ano seguinte. Sua fuga espetacular acontece no último dia dos festejos 

juninos, quando em meio à brincadeira de rua, os dois pernas escolhem um momento 

inesperado pela multidão ao seu redor e saem correndo ao mesmo tempo até sumir da vista 

dos presentes. Conta-se que em tempos passados o boi refugiava-se nas matas da cidade e só 

reaparecia dias depois, na casa do escolhido para “botar o boi na rua” no ano seguinte. E hoje 

o boi segue até o local pré combinado onde ficará guardado até a próxima apresentação 

pública. 

 

Goma de tapioca: a goma é um produto adesivo retirado da mandioca durante o processo de 

preparação da farinha, no qual se obtém ainda o tucupi, a farinha de tapioca e a farinha 

d‟água. O ponto da goma para colar é diferente da goma comestível usada em pratos típicos 

como o tacacá, mas, ambas são feitas no fogo e dosadas nas quantidades adequadas para a 

finalidade a que se destinam. 

 

Marchinha:  ritmo musical característico do carnaval dos bailes de salão, cuja forma musical 

acompanha a saída da brincadeira de boi e a “marcha” de seu cortejo pelas ruas da cidade de 

São Caetano de Odivelas. 

 

Máscara: objeto plástico-cênico essencial na brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas 

como recurso visual para o corpo todo, não apenas para a face. A máscara odivelense é o 

principal elemento expressivo dos personagens da brincadeira. No teatro, a máscara 
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expressiva oferece feições definidas, como evidencia de caráter. As máscaras expressivas 

também se apresentam como meia-máscara, forma muito usada na Commedia Dell’arte, que 

permite maior fluência à fala dos atores. A máscara neutra não define expressões.  

 

Mascarada: cortejo composto principalmente de brincantes mascarados. É uma das mais 

antigas expressões da festa de rua. 

 

Mascarado: nome pelo qual é chamado qualquer portador de máscara, mesmo que não se 

identifique como personagem. Na brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas é um dos 

nomes para o pirrô, mas por vezes é também aplicado ao buchudo. 

 

Morto carregando o vivo: personagem comum em certos folguedos do Nordeste brasileiro, 

como as folias de reis. É representado por um brincante que traz um boneco preso à cintura, 

cuja metade superior se põe à frente do brincante e a inferior atrás. Quando dança, os braços e 

pernas do brincante se confundem com os do boneco, de modo a parecer que é o boneco que 

leva o homem e não o homem que carrega o boneco. 

 

Mutuca:  pessoa que acompanham a brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas sem uma 

caracterização específica, apenas misturando-se ao grupo de brincantes.  

 

Palhaço: um dos nomes do pirrô de Odivelas que faz alusão ao personagem circense por suas 

características cômicas e por seu figurino largo e colorido. 

 

Paneiro: objeto artesanal de origem indígena, cuja fabricação é um trabalho comum em todo 

o Estado do Pará. Trançado com talas de miriti, esse produto é usado em larga escala nas 

feiras e mercados como cesto de frutas, peixes e outros produtos do extrativismo local. 

 

Paneiro de cabeçudo: tipo de paneiro próprio para a armação interior da máscara de 

cabeçudo que segue a mesma silhueta da cabeça para dar-lhe forma.  

 

Perna do boi: cada um dos brincantes que dançam embaixo do boi de quatro pernas de São 

Caetano de Odivelas. 
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Pirrô:  o “pirrô” ou “pirru” é também conhecido por outras alcunhas como “mascarado”, 

“cagão” e “palhaço”. O nome faz menção ao Pierrot (“Pierrô”), que com “Arlequim” e 

“Colombina” forma o triângulo amoroso cantado em versos nas marchinhas carnavalescas. 

Batizado por visitantes, o nome do personagem foi adaptado ao linguajar local para “pirrô”, 

ou ainda “pirru”, corruptela usualmente empregada na cidade. 

 

Romeira: gola larga que cai pelo ombro e cobre as costas do macacão do pirrô, lembrando a 

gola do palhaço. Em geral é feita de cetim, talhada godê e adornada com fitas coloridas 

costuradas na barra. 

 

Samba de boi: ritmo musical que acompanha a dança do boi de quatro pernas, mais lento do 

que a marchinha. 
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ÍNDICE TEMÁTICO* 

 

ALTERIDADE:  
Abertura para o olhar do outro, reconhecendo nele outro “ser”, distinto de si próprio. 
72, 87, 90, 91, 141, 146.  

 
BOI-BUMBÁ:  

Termo pelo qual são conhecidas as brincadeiras de boi da região amazônica, que no 
Pará caracterizam-se pela figura central do boi que dança e pelo enredo que conta a saga 
de Pai Francisco e Catirina. Autores como Paes Loureiro (2001), Vicente Salles (1994) 
e Bruno de Menezes (1972) identificam as variantes do boi-bumbá da Amazônia a partir 
da interferência de elementos regionais que influem em sua visualidade, em sua 
estrutura cênica e em sua musicalidade.  
20, 28, 34, 34n, 36, 36n, 48n, 50, 52, 53, 53n, 56, 57,61, 69, 77, 78, 79, 81, 108, 110, 
149, 155, 160, 192. 

 
BOI DE MÁSCARAS:  

Brincadeira de rua criada e desenvolvida em São Caetano de Odivelas (PA). Nessa 
brincadeira o boi é representado por dois brincantes, que lhe dão vida através da dança e 
da representação. Sua cena é acompanhada por personagens mascarados e por uma 
orquestra. 
20, 21, 24, 40, 41, 42, 53, 54, 60, 74, 90, 93, 95, 102, 111, 114, 120n, 126, 142, 189. 

 
BOI DE ODIVELAS:  

Conhecido como boi de máscaras, o Boi de Odivelas distingue-se das demais 
brincadeiras de boi pela ausência da trama pré-ensaiada (comédia) e a presença dos 
personagens mascarados, suas coreografias e suas encenações, ao redor e com o boi de 
quatro pernas. 
20, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 36, 36n, 41, 53, 56, 60, 61, 67-70, 78, 79, 82, 82n, 84, 85, 86, 
88, 89, 97, 100, 108, 111, 117n, 120, 133, 142, 146, 154, 156, 160, 163, 169n, 174, 189, 
192, 194, 195, 199. 

 
BONECO (S): 

A figura do boneco nas brincadeiras de rua aparece com os cortejos festivos ligada à 
sátira social. Destacam-se como personagens das brincadeiras de rua os bonecos 
gigantes, os bonecos manipulados pelos brincantes e os bonecos de vestir, como o 
cabeçudo. 
 20, 30, 50, 54, 55, 55n, 77, 79, 82, 82n, 83, 102, 123, 124, 127, 129, 132, 153, 154, 
185, 187-190, 192, 195. 

 
BRINCADEIRA (S) de BOI: 

Festa popular, geralmente realizada na rua, ao ar livre, que traz como motivo central a 
figura de um boi que dança.  
 20, 21, 22n, 23-30, 34-36, 41, 44, 52, 55, 60, 61, 61n, 65-68, 68n, 69, 70, 75, 76, 80, 
81, 84, 88, 93, 95, 97, 99, 100, 105, 106, 108, 111, 114, 116, 119, 123, 144, 160n, 163, 
165, 169, 189, 192, 195, 196, 198, 199. 
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BUMBA-MEU-BOI:  
Nome dado à brincadeira de boi em alguns Estados do Nordeste brasileiro, dentre os 
quais o Estado do Maranhão. 
35, 36, 36n, 52, 78, 108. 

 
CARICATURA DRAMÁTICA:  

A caricatura dramática está presente na estética das festas populares e seus personagens, 
enquanto conjunto observado na gestualidade espetacular e hiperbólica, aliada a um 
feitio desproporcional caracterizante de inúmeros tipos populares, com o arranjo formal 
criado da união entre sua inspiração humanizada ou idealizada e sua caricatura, ou ainda 
por uma criação do imaginário de cada cultura.  
20, 28, 55n, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 99. 

 
CONTEMPORANEIDADE: 

O tempo histórico que corresponde ao momento presente é também a nova postura do 
pesquisador frente às práticas culturais, consideradas em sua dinâmica e possibilidade 
constante de transformação.  
 23, 24, 29, 50, 52, 56, 77, 80, 84-86, 102, 158, 197, 198. 

 
CORPO (S):  

O corpo, envolto em seu contexto cultural, está intimamente ligado à cultura a qual 
pertence. Nela, encontra e elabora as técnicas e habilidades para administrar a troca 
entre o comportamento culturalmente aprendido e a sua individualidade.  
21-23, 30, 31, 33, 34, 36, 44, 44n, 50-52, 55, 70-74, 77-79, 81, 82, 82n, 83-90, 92, 93, 
93n, 94, 97, 98, 99, 107, 108, 122-124, 127-130, 133n, 135, 138, 140-147, 151, 153-
158, 160, 163-166, 168-175, 175n, 176-184, 184n, 185-190, 192-200. 

 
CORTEJO (S):  

Reporta-se à ação de “conduzir”. Momento extracotidiano de encontro nas ruas. 
20, 22, 28,33-37, 46-48, 48n, 49, 50, 53, 53n, 54, 55, 57, 62, 63, 66-77, 79, 81, 84, 87, 
89, 91, 92, 95, 97-100, 104, 105, 107-109, 111, 118, 123, 124, 127, 128, 133, 145, 157, 
163, 166, 167, 169, 170, 191, 192, 194, 195, 197. 
 

 
DRAMATURGIA CAMINHANTE:  

O encontro das multidões em torno de um tema comum, venerado ou festejado, nasce 
com as primeiras culturas organizadas. Como apresenta Santa Brígida (2006), o motivo 
do cortejo caminha do ritual à euforia coletiva, e nele há sempre uma “dramaturgia 
caminhante”, que é a própria expressão do corpo em movimento empenhado na cena de 
rua.  
63, 71, 73, 81. 
 

 
ESPETACULARIDADE: 

A espetacularidade como comportamento extracotidiano é uma condição inerente à 
festa, entre outras atividades coletivas, conforme Bião (2009). Relacionado quase 
sempre ao lúdico, o comportamento espetacular nas brincadeiras de rua traz como 
premissa sua contemporaneidade e seu caráter extracotidiano.  
23, 24, 29, 30, 71, 73, 86-90, 92, 107, 133n, 135, 138, 142, 189, 197, 198. 
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FESTA (S):  
Fenômeno coletivo experimentado e compartilhado por todas as culturas, a festa 
constitui-se na forma de organização que existe em função do coletivo.  
20-31, 33-36, 39, 40, 41, 46, 47, 49-55, 55n, 57-88, 90, 92-97, 99-102, 104-109, 112, 
119, 122n, 124, 129-135, 144, 145, 150, 151, 154, 158, 160, 162-170, 172, 173, 178, 
184-186, 186n, 187-189, 192, 193, 195, 197, 198, 199. 
 

 
IMAGINÁRIO:  

O imaginário é uma representação que se constrói coletivamente. É pelo imaginário que as 
culturas constroem o seu universo de significados, compartilhados por toda 
comunidade.  
21, 22-30, 39, 41, 44-46, 49, 50, 52, 53, 59, 60, 62, 63-65, 67, 70, 71, 73, 77, 79, 81, 83-
86, 89, 93, 94, 97, 100, 102, 105, 107, 110, 120, 122, 124, 134, 135, 135n, 142, 143, 
163, 193, 195, 197, 198. 
 
 

IMAGINÁRIO AMAZÔNICO:  
Conforme Paes Loureiro, há no imaginário amazônico “uma passagem entre o cotidiano 
e sua estetização na cultura, por meio da valorização das formas auto-expressivas, da 
aparência, nas quais o interesse de quem observa está concentrado” (2001, p.84). 
24, 29, 109, 110, 197. 
 

MÁSCARA:  
Objeto plástico-cênico essencial na brincadeira de boi de São Caetano de Odivelas 
como recurso visual para o corpo todo, não apenas como objeto que encobre a face. 
20-24, 26, 28n, 29-31, 33-35, 40-42, 47, 50, 53-55, 60, 65, 70, 72, 73, 74, 77-82,84-86, 
88-91, 91n, 92, 93, 93n, 94-96, 98-104, 106-108, 110, 114, 120n, 122-124, 126, 127, 
132-135, 136n, 137-161, 163, 166, 171-174, 176, 178, 189-200. 

 
MÁSCARA CORPORAL: 

A máscara corporal é tão antiga quanto a própria máscara facial. Ao exemplificar os 
tipos de máscaras rituais de certas culturas indígenas, Amaral (1996), lembra que esses 
artefatos cobrem todo rosto e todo corpo do indivíduo, ocultando qualquer traço de sua 
fisionomia, inclusive, seu aspecto físico. O próprio corpo do brincante pode ser 
substituído em sua aparência pela máscara de corpo inteiro.  
23, 29-31, 34, 144, 146, 173, 195, 196. 
 

MASCARADA:  
Cortejo composto principalmente de brincantes mascarados. É uma das mais antigas 
expressões da festa de rua. 
20, 22, 28n, 29, 30, 53, 54, 65, 66, 72, 73, 78, 84, 93, 134, 135, 143-145, 163.  
 
 

MATRIZES ESTÉTICAS:  
O conceito de matriz estética é definido por Bião (2009, p. 251-252) como “uma origem 
social comum, que se constituiria, ao longo da história, numa família de formas 
culturais aparentadas, como se fossem „filhas de uma mesma mãe‟, identificadas por 
suas características sensoriais e artísticas, portanto estéticas, tanto num sentido amplo, 
de sensibilidade, quanto num sentido estreito, de criação e de compreensão do belo.”  



216 
 

20, 26, 27, 30, 50, 54, 74, 81, 90, 93, 94, 146, 156. 
 

MEMÓRIA e NARRATIVA:  
Construção de grupos sociais que parte da história de uma cultura revelada na fala da 
coletividade. As narrativas da história oral representam uma fonte de informação 
preciosa que vem do próprio sujeito. O pensamento na livre narrativa se desenha na 
mente de quem narra, brotando em palavras organizadas de forma alinear sem, contudo, 
tornar-se confuso.  
20, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 42-46, 48, 49, 51, 59, 61, 62, 81, 94, 142, 145, 158, 163, 164, 
170, 192, 198, 199. 

 
RISO BRINCANTE:  

Conforme Barroso é “um riso que se engendra em comunidade, que nasce da 
embriaguez comum, das relações íntimas e do contato corporal, entre brincantes e 
comunidade” (2008, p. 4-5). O brincante ri de corpo inteiro, ri coletivamente, um riso 
não verbalizado e carregado de anedotas.   
29, 85, 87. 

 
RISO e ZOMBARIA COLETIVA:  

Ocasião de renovação das antigas formas rituais pelas quais o homem atualiza os seus 
mitos e realiza sua necessidade de rir em conjunto. Vivo na esfera do senso comum e 
presente pela liberdade expressiva da forma, o encontro da festa e do riso aparece desde 
as primeiras comemorações coletivas de matriz africana e européia que inspiraram 
grande parte das brincadeiras de rua contemporâneas. 
28, 29, 33, 34n, 55, 55n, 67, 71, 73, 77, 79, 80, 82-87, 94, 96-99, 102, 104, 107, 140, 
197. 
 

TRADIÇÃO (ÕES):  
O contemporâneo pode tornar-se tradição quando é incorporado às manifestações e 
torna-se significativo para aquela cultura. Por outro lado, toda tradição precisa fazer 
parte do presente para existir de fato como símbolo de identidade cultural.  
23, 36n, 41, 42, 45, 50, 51, 56, 58, 61, 63, 65, 66, 69n, 71, 75, 76, 102, 114, 121, 142, 
158, 164, 172, 197. 
 

TRADUÇÃO (ÕES):  
Para Hall (2002) tradução e tradição convergem no universo significante das culturas, 
transitando e fazendo a ponte entre os mundos que habitamos, num ir e vir constante. 
Nesse contexto, toda festa é tradução, uma vez que se enraíza em um processo constante 
de inserção de saberes culturais e nele cada cultura encontra sua estética própria. 
26, 31, 164, 172, 
 
 

* a letra “n” após os números de página indica nota de rodapé. 
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ANEXO A - MAPAS DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS 

 

1- Estado do Pará 

 

 

       2- Localização do município 

 

 

 

Fonte: maps.google.com.br 
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ANEXO B - ENTREVISTAS* 

 

* Entrevistas de livre narrativa, coletadas na cidade de São Caetano de Odivelas, no período de 
junho/2009 a julho/2010. O texto transcrito conserva a linguagem coloquial, com todas as 
interjeições e expressões próprias da linguagem oral. 

 

Entrevista I** 
Caetano Monteiro Zeferino, (Filhinho)  
Data: junho/2003 
 

** entrevista realizada durante a pesquisa de campo para dissertação de mestrado. 

O Tinga é o seguinte: ele foi criado por esses dois meus tios e meu pai e mais um senhor por 
nome Tito Ferreira Dalmáceo, esse que foi o capitalista da brincadeira. Então, eles lá na ilha do 
Marajó, no Pacoval, um igarapé por nome Pacoval, eles estavam lá nessa época no mês de São João. 
Aí, lá pela noite do dia treze, eles acharam de fazer uma fogueira. Inventaram, arrumaram uma cabeça 
de boi, que até hoje ainda é a mesma, e brincaram lá tomando aquela „birita‟, sabe como é pescador.  

Aí, depois, quando passou essa noitada do dia treze conversaram com esse senhor, seu Tito, 
que era o patrão lá, ele vendia as coisas e comprava. Conversaram pra virem pra cá pra São Caetano e 
mandar fazer esse boi, que é o boi Tinga, e fizeram. Quando foi noite de São João, no dia vinte e 
quatro, colocaram ele na rua. Aí também nesse mesmo ano saiu um boi por nome Faceiro. Quando foi 
no término da brincadeira, no dia de São Marçal, eles encerraram a brincadeira e o pessoal do Faceiro 
matou, fizeram a „matação‟ do Faceiro e ficou o Tinga. Desse ano pra cá ele ficou saindo. 

Então ele está com uns sessenta e seis anos por aí assim. Já passou pela minha mão, passou 
por outros amigos, mas sempre o mais representante da brincadeira foi sendo responsável eu e esse 
meu primo, “Zé Lode”. Tinha os outros filhos, mas eles nunca fizeram caso dessas coisas, aí ficamos 
nós. Era dois anos pra um, dois anos pra outro.  

Eu também levei diversas vezes em Belém, levei em Salinas, no Bujaru. E o Tinga foi um boi 
que sempre saía e eu registrei na Federação, inclusive quando eu registrei, naquela época, os prefeitos 
não faziam caso dessas coisas e a Federação ajudava a gente pra comprar um pierrô, pra comprar uma 
bandeira, pra comprar o couro do boi. 

Um dia o prefeito que está aí mandou me chamar e me entregou esse boi pra eu colocar na rua 
[o Mascote] e já botei três anos. O Tinga é o titular da cidade, é sempre o mais chamado, já foi até pra 
Brasília. Ele é composto de pierrôs, bandeiristas, cabeçudos. Isso aí já vinha de muitos anos, de outras 
brincadeiras. As pessoas, quando chegava esse tempo inventavam de fazer essa veste de pierrô, 
preparar o capacete, a máscara e se organizar pra brincar. Mas eu não sei quem foi que teve essa ideia, 
porque quando eu me entendi já existia. 

Eu estava com sete anos quando saiu o Tinga, eu estou com setenta e três, faz as contas de 
quantos anos ele tem! 

E tem um valor, parece ser uma coisa que é feita de vara e coberta com veludo e tal, mas é 
uma coisa que tem valor. Por exemplo, o povo valoriza muito, as pessoas de fora que chegam aqui e 
que vêem essa brincadeira na rua assim. Deu uma hora dessa em diante você olha assim é mesmo que 
ser um círio! O povo gosta mesmo e espia, aplaude mesmo, sabe como é? É animado, é bonito! 

Minha orquestra, aqui do Mascote, são vinte pessoas. Tem vários músicos: os tamboleiros, 
chocalheiro, batedor de banjo. Músicos de metal são quatro, e aí tem composto de outras coisas. 

Já o Tinga foi assim que eu posso informar. Se você vê é o boi, porque de qualquer maneira o 
pessoal olha assim as outras brincadeiras que tem que são diferentes, tem aqueles bois que tem aquela 
barra é só uma pessoa dançando debaixo. O importante é as quatro pernas, todos eles são quatro 
pernas. Dança dois rapazes debaixo, são quatro pessoas que tem que dançar debaixo e vão se 
revezando, dança um bocado dois e dança outro bocado dois. 

Eu quando saía brincava de vaqueiro. Eu e mais três companheiros fazíamos aquela animação 
que hoje a gente já não encontra quem tenha. E nós não bebíamos, eu fazia minha brincadeira sólida 
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mesmo. A roupa de vaqueiro tem o cavalo e quando a gente saía já preparava com a camisa de florão 
bonita, o chapéu grande na cabeça, tipo vaqueiro do campo, terçado no lado, mas terçado de pau. Aí a 
gente saía vaqueirando o boi, laçava e tal. Sabe como é, fazia aquela palhaçada que é pra influir. 

Uma vez nós fomos na Batista Campos fazer uma representação e o pessoal aplaudiu muito, 
mas isso é pra quem tem jeito e não se acanha e dá valor a essas coisas. Ninguém ensaiava, era 
ensaiado na hora, falando tudo atravessado. 

Nós temos em São Caetano essas representações e não é só o Tinga, nem só o Mascote, tem o 
Faceiro e têm muitos outros. 

 

ENTREVISTA II 
Antônio José Monteiro de Oliveira (Cação) 
Data: 7 de junho de 2009.  

 

Eu tinha uma faixa de 16 anos. Eu tava querendo criticar, fazer capacete, aí meu pai foi prá cá 
pro Pepéu com um rapaz que fazia capacete e eu fui junto com ele. Daí eu vi ele fazendo armação de 
um capacete lá e eu queria aprender aquilo, mas ele dizia que não ensinava, aí eu disse „eu vou vê se 
eu consigo fazer um capacete pra mim‟.  

Fui lá pra casa, só porque ele fazia de cipó e eu me dediquei a fazer de tala, e eu já tenho umas 
talas tudo raspada aí dentro e vou fazer agora uns sete capacete. É tala de gurumã, que eu pego no 
mato. Daí eu peguei, eu vi ele fazendo a armação do capacete lá e peguei e foi tenta fazer lá em casa. 
Cheguei lá, fiz as talas, fiz as roda, o preparo, o primeiro capacete que eu fiz saiu tudo torto, que eu 
tentei fazer direitinho, entortou. Daí da próxima saiu melhor, eu peguei fiz o capacete tudinho, aí eu 
cortei, o primeiro capacete pra mim foi o que eu fiz, o capacete.  

O pequeno é assim, que o rapaz que faz, ele faz assim. Esse aqui é dum grupo dele que eu 
peguei só que faz do meu tipo é dessa marca de tala aqui ó, doutro tipo, diferente desses daqui. Esse 
aqui é cipó com as talas, esse aqui é só tala mesmo, dessa tala que eu faço, os capacetes são assim, 
diferente desses daqui. Daí eu peguei, me dediquei a fazer, „como diz os outros‟, com arame.  

Pra encapar eu primeiro encapo com jornal, rapidinho passo a goma, passo a goma que é da 
tapioca, tudinho, encapo, coloco no sol pra secar. Depois de encapado eu pego e dedico faze assim e já 
deixo tudo pronto pra pessoa.  

Aí eu faço mais capacete por encomenda assim, mais pro Faceiro, boi Tinga, Mascote, os 
capacetes que eu faço pras pessoa. Só armação desse aqui eu tô fazendo sete Reais. Ele encapado, 
pronto, tudinho sai vinte reais, que eu faço. Mas tem outras pessoas por aí que tão fazendo a trinta, 
trinta e cinco, quarenta. Eu já entrego pronto, tudinho, tudo pronto. 

O compadre Rondi pediu vinte capacetes pra mim, mas eu não fiz os vinte. Ele encomendou 
aqui por causa que ele disse que meu material é bem feitinho, bem feitinho, ele vai com outras pessoas 
[eles] não fazem com tala. Ainda coloco meu nome aqui embaixo, quando não meu apelido, „Cação‟. 

Ela [a esposa] já aprendeu comigo as máscaras, e pra eu aprender a fazer as máscaras foi num 
senhor lá na frente, o Lúcio. Daí eu fui com ele, ele tava fazendo uma máscara. Aí, cheguei a mesma 
coisa o capacete ele encapava, aí ele disse „ah, vai com teu padrinho que teu padrinho compra pra ti‟. 
Aí meu padrinho num queria compra, aí ele disse „olha vai lá com o Lúcio‟. Nesse mesmo dia que eu 
fui compra, eu vi ele fazendo tudinho, pronto. Mas peguei, fiquei com aquilo na cabeça, já ia, já 
acostumava a ir ver na casa dele como ele fazia e aí „quer tentar aprender?‟, ele falou assim pra mim, e 
eu disse não, daqui tu só faz pra se dedicar a fazer, ele disse „é bom, é bom, uma pessoa...‟ daí eu 
peguei só um dia fui lá pra casa, peguei, tirei uns barro lá, fiz a fôrma tudinho, saiu feio, foi minha 
primeira máscara. Aí eu peguei, deixei lá no sol, eu fui fazendo, aí os menino já chegaram comigo e 
perguntaram „sabe fazer máscara?‟Eu disse „mais ou menos‟, aí pegou, falou pro Rondi, que nessa 
época num era meu cumpadre, nessa época eu num trabalhava com bicicleta, ainda era solteiro.  

Ele chegou comigo „vai fazer máscara?‟ aí eu disse „vou me dedicar a fazer‟, „então faz aí, se 
nós gostar nós vem atrás de ti‟. Aí eu peguei fiz, fui fazendo, fui deixando no sol, cortando tudo os 
olho bonito, pintura bonitinho. Aí ele foi lá e olhou: „ah, gostei, adorei a máscara, mesmo tua, faz 
umas cinquenta, sessenta‟. Fui, fazendo, teve numa época mesmo que eu me lembro assim, em 
noventa e três, que eu me lembro que eu fiz quase umas trezentas máscaras pro Faceiro. Aí pegou, fiz 
as máscaras tudinho pra ele, aí ele quis aí desde esse dia ele coisou [negociou] comigo, mandava faze, 
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eu fazia, aí eu num tinha as preguiça, ia fazendo mesmo. Gostava de faze. As pessoas vinham aqui 
comigo, ele manda o pessoal em casa e eu digo que eu num tô fazendo, aí ele já manda pra mim vê se 
eu quero faze sabe, que tem pessoa que compra. 

As máscaras aqui eu tava fazendo três reais, outros tá fazendo a cinco reais. Eu deixo 
prontinho, só pra entregar pra pessoa, a pessoa encapar com fita crepe dentro, tem uns que não encapo, 
aí fica assim mesmo, num tem cuidado, rasga, aí eu deixo tudo pronto só pra pessoa.  

Eu saio [no Boi], eu tenho dez pirrô aí, é por que eu não gosto de saí só eu, quando eu quero 
brincar eu convido umas pessoas, aí „não se preocupa que eu tenho tudo completo‟, tenho meião, 
tenho as toalhas, tenho os capacetes, eu só não tenho os sapato, o sapato eu não dou, eu tenho tudo 
completo. A gente se arruma aqui em casa e vamo brincar, brincamos uma parte de pirrô, depois nós 
volta, recolhe tudinho, guarda. Porque meus pirrô é tudo de time, é só preto e branco, do Vasco. Nessa 
época não tinha nenhum pirrô do Vasco, daí eu peguei fiz uns quatro pirrôs, daí eu ia fazendo pouco a 
pouco, ainda não tirei nenhum deles, tá tudo guardado aí, veio o pessoal, foi só um que eu tirei e um 
eu vendi, que era do Faceiro. O Rondi gostou de um que eu fiz, aí eu troquei com ele, ele me deu um 
colorido e eu dei um pra ele, aí eu peguei e vendi porque eu só saio com esse pirrô pro Tinga e o 
Faceiro num se une com o Tinga, porque o do Faceiro é do Faceiro, brincou ali entrega ali.  

A brincadeira mais organizada de São Caetano é o Faceiro, mas aí o de fama mesmo é o 
Tinga, daí eu me arrumo com o pessoal e saio, tem vez que vem a máscara rasgada, aí eu deixo, 
quando não dou pra pessoa, daí eu pego, faço outra. 

Mês de junho assim, nós começava a fazer as coisas aqui era mais pelo carnaval, sabe? 
Fevereiro eu fazia, quando chegava em junho já tava tudo pronto, entregava... Só que aí eu disse „ah, 
num vou faze não, tou muito ocupado‟. Peguei um serviço de bicicleta aí, porque eu num trabalho só 
aqui em casa, eu trabalho numa oficina p‟ralí, aí a pessoa vem e me encomenda lá, eu venho faço aqui 
em casa pra entregar pra pessoa. 

Tinha outro modelo dessas coisas que o papai me conta [do capacete], muito diferente disso, 
mas eu num sei contar. A flor é a minha mãe [que faz], aí eu vou lá na Cachoeira e compro dela. 
Tenho um irmão que ele faz os pirrôs também, lá na Cachoeira, ele corta tudinho, agora não que ele 
deixou mais essas coisas, ele trabalha com pescaria, aí já vai deixando. Eu também quando eu morava 
lá minha mãe era costureira, fazia o macacão, eu cortava tudo pra ela, dizia como era, ela ia só 
costurando, já me entregava pronto. A gente faz de cetim, compra o pano em metro, quando não 
compra em peça, deixa tudo pronto só pra costureira, pra ela talhar e fazer. Se você quiser um pirrô de 
clube, faz de clube, de seu time; se você quiser colorido, você escolhe a cor que quer, o pano de cetim, 
aí manda fazer colorido; se quiser preto e branco, faz preto e branco; se quiser vermelho e branco, faz 
vermelho e branco; se é do Brasil, as cores do Brasil, faz do Brasil. Coloca a romeira, desenha, se 
quiser a romeira com escudo, com nome, ou quiser mesmo simples, com um pano qualquer, a toalha é 
só pra completar a parte da cabeça, pra cobrir nossa parte do pescoço. A romeira é o que cobre a parte 
do pirrô pra ficar bonito, porque se ficar simples, parecendo a costa a pessoa tá brincando aí, mas tão 
percebendo „olha aquele pirrô ali tá sem meião, tá muito feio‟, „olha o sapato daquele‟, „olha a romeira 
daquele‟, „aquele pirrô ali não tem nem romeira‟. Mas, se a pessoa sai tudo organizado, não: „aquele 
ali tá bonito, tá a máscara, capacete, pirrô, tudo‟. 

Meu preferido mesmo é o Tinga, ontem não saí porque num tinha máscara, se eu tivesse 
máscara, eu tinha. Vem muita gente lá da Cachoeira me chamar pra brincar no boi de lá que chama 
Garrote. Muita gente veio me convidar aqui, eu tinha uns capacetes aqui pronto, são dez pirrôs que eu 
tenho, aí eu vendi dois, fiquei só com oito, mas o Rondi vem aqui pra exposição em Belém, essas 
coisas, aí pergunta se eu quero vender, se eu alugo, se eu empresto. O compadre sabe que eu faço, ele 
vem, depois nós conversa com ele. 

Agora eu vou brincar no Faceiro, sai dia dez, ou então no Mascote, sai dia doze, num desses 
dois eu brinco. 

Eu brincava de cabeçudo quando era menino. Logo que eu cheguei aqui, que eu nunca tinha 
brincado, na Cachoeira os menino sempre emprestava, mas não gostava de brincar que aquele negócio 
sufoca, diferente do pirrô, aí quando vinha brincar pra cá, eu comecei vim morar pra cá, „umbora faz, 
umbora faz‟, já tinha era dois, três, aí começamo brincar de cabeçudo. 

De noventa e cinco pra cá dez, quinze cabeçudo, onze, teve dia assim, deixa eu me lembrar, 
dois mil e oito... Foi dois mil e sete, saímos quase uns doze cabeçudos, tudo de uma mesma casa, com 
bigode. Daí me mandaram colocar aí na frente que o meu cabeçudo era o mais diferente, outro rapaz 
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que pinta lá, é o Devaldo, primeiro, segundo era o dele, era três cabeçudo diferente, o resto era tudo 
quase igual. É uma coisa mês de junho, que como eu tava falando dedica fazer mais pra frente. A 
época que eu faço mais isso é pra banda do mês de junho, outras épocas só quando é de encomenda, 
que o compadre Rondi encomenda pra mim que eu faço pra ele 

Eu tenho um aqui que eu ensino ele, tem porque tem menino que dedica fazer, eu tinha 
paciência de ensinar. Ela [a esposa] sabe como é mulher, ela gosta de fazer com paciência, sem 
perturbação, ela faz só ela. O meu compadre já me chamou pra eu ensinar lá no centro cultural, eu 
disse „eu num vou não compadre, que eu tô muito ocupado‟, ele disse „vai, vai‟. Já me deram diploma 
disso. Como o compadre falou que nunca tinha visto pessoa mais procurada como eu. A máscara mais 
bonita é do Lúcio, máscara boa é ele [que faz]. Porque as pessoas vêm procurar comigo porque eles 
sabem que o meu acabamento é bom. Vem muita gente, tem um pessoal que ele mandou de carro, uns 
três carros chegaram aí, eles filmaram, bateram foto. A técnica disso aqui é a pessoa ter paciência, o 
dom quando a pessoa quer aprender pode vir que faz os capacetes e faz as máscaras.  

Esse apelido [Cação] foi lá em Cachoeira, porque eu não saía da maré, acabava de come, 
corria e ia pra maré, daí as pessoas botaram o apelido de cação, antes de cação me chamavam de 
Toninho. 

Ela [a esposa] faz as máscaras, eu faço só o acabamento. Aí dobro, faço a boca, faço a pintura, 
eu fazia e fazia tudo, aí ela pegou: „eu quero aprender‟. „Então tu pega uma fôrma, tem a goma, tem 
papel aí, fica só me olhando e tenta faze, se tu não consegui faze, tu já vai faze mais pra frente‟. Foi 
isso que ela fez. Eu já fazia isso aí e eu dizia pra ela, „tu quer faze, faz que eu faço o acabamento‟. 

Cada um tem o seu coisa [dom], nós já faz as máscara e tem um rapaz lá da Cachoeira que faz 
os cabeçudinhos, já eu disse pra ele „porque tu num faz as máscaras, só faz os boizinho e o cabeçudo? 
Eu não sei faze o cabeçudo, porque tu não faz máscara?‟ „Não, porque a máscara dá muito trabalho, dá 
mais trabalho do que o cabeçudo e o boizinho, porque a máscara abre o olho, né? O boi não, o boi é só 
tirou, tem o corpo, faz o chifre, faz o pescoço. O cabeçudinho é só tirar ele da fôrma, corta, prega, 
pinta coloca as duas orelha, o nariz, pinta e deixa, no outro dia já tá prontinho, já a máscara é outro 
feitio de faze, porque ela é mais grossa, porque ela já vai pro rosto da pessoa brincar‟. Daí eu sempre 
digo pra ele, porque num [se] dedica faze uma máscara. E tem que ter o sol, se não tem o sol quando a 
gente faz ela num seca. 

Tem muitas pessoas que trabalha com jornal. Nós não trabalha com jornal, nós trabalha só 
com papel desse jeito, nós compra porque é mais segurança, se faz de jornal, pega aquele suor, o jornal 
ele é mole, pega o suor, aí ele rasga. Esse aqui [o papel] não, ela segura, pega o suor, aí a pessoa 
encapa, segura mesmo. Nós usa tinta a óleo pra pintura, depois da tinta a óleo nós joga o vermelho, se 
você quiser a cor do chapéu nós pinta, qualquer cor do chapéu, azul, laranjado, preto, se quiser só 
vermelho. Aí o resto nós faz preto e branco. O acabamento daqui da máscara faz igual o começo, 
coloca papel abeirando em cima, nos lados, tudinho, o acabamento dela que tem que ser bem 
bonitinho, pra ela sair bem. Na pintura nós passa massa e faz bem liso mesmo o rosto, se a pessoa não 
quiser nós pinta mesmo assim ajeita e entrega, fica o acabamento de uma máscara bem boa pra pessoa 
brincar. O material aqui é ela que faz [o molde do boné e do nariz], ela corta, faz tudo direitinho o 
nariz, enche de jornal por dentro. 

 

ENTREVISTA III 
Linelma dos Santos Rodrigues 
Data: 7 de junho de 2009. 

 

Eu só faço as máscaras, eu aprendi com ele [o marido]. Quando a gente tava em casa sem 
fazer nada, aí eu tava olhando pra ele faze, daí ele disse: „Nelma tu quer aprender faze?‟ „Será que eu 
acerto?‟ „Bem, é só se tu tentar, né?‟Aí a primeira saiu, aí foi ele me ensinando cada dia mais, aí eu 
comecei a faze já junto com ele, já ajudava ele, ele ia trabalha, aí enquanto ele tava trabalhando eu 
tava fazendo. Aí quando a gente pegava nós dois juntos a gente fazia umas dez, vinte, num dia nós 
dois. Aí eu faço, só que eu só faço ela assim, aí o acabamento é ele que faz, porque eu num sei faze ela 
todinha, né, porque é difícil. Aí quando eu quero faze eu digo: „eu faço tu termina ela pra mim?‟ „É, eu 
termino, quando eu tiver tempo eu termino‟. Aí é assim que a gente faz, aí eu faço e ele termina. 
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Já o capacete é ruim demais, porque tá certo que tem gente que diz que a mulher tem mais 
habilidade, né, na mão, mas isso eu não tenho não porque cada pedacinho de tala aqui pra ti pegar, 
colar aquele barbante, aí escorrega e fica irritado já com aquilo, eu não tenho não. 

Aí eu digo pra ele: „olha era pra gente está ali no centro cultural, nós dois‟. Eu não vou porque 
eu dependo dele, né, porque eu começo e ele tem que terminar porque eu não sei terminar, aí se eu 
terminasse, fizesse tudinho aí... 

Eu começo primeiro com papel, a gente começa armar ela, igual o rosto mesmo da gente. A 
fôrma, ela é como se fosse o rosto da gente, né, só que a gente fura o olho. Tem nove ou dez fôrmas e 
duas pequenas. Aí depois a gente coloca o nariz, o chapéu, a gente vai armando ela. Tem gente que faz 
já ela completa, a fôrma já com o nariz e o chapéu, a gente não. 

Mas dá trabalho porque é um trabalho que você tem que tá fazendo ela em pé que se eu for 
faze ela sentado você num vai ter coisa assim na mão pro papel colar bem, porque tem que grudar bem 
um no outro, pra ela ficar bem resistente. Aí já vai, pronto, já dá dor nas costas, já dói o pescoço. 

A gente tem um toque, né, da mão da gente, a gente não coisa assim de dizer quantas são [as 
camadas]. Também a gente não tem que faze ela muita grossa porque a gente num dá conta de cortar 
ela depois, porque ela fica dura mesmo, às vezes eu faço, eu passo do ponto, aí ele reclama. 

 

ENTREVISTA IV 
LUCIVALDO MARQUES ZEFERINO (Bau) 
Data: 12 de junho de 2009. 

 

Pra começar assim eu não brincava de perna, eu brincava sempre de pirrô, que é o mascarado 
que a gente chama, né. Sempre eu brinquei de mascarado, aí um tempo eu fui experimentar perna, aí 
pronto, dessa época eu passei a brincar de perna. Aí pronto, abandonei, não tem mais jeito, brinquei 
uma vez de cabeçudo, não gostei, me senti mal, não dá pra mim cabeção. Aí eu passei a brincar de 
perna porque de perna é uma faixa duns quinze anos aí foi que me sentia super bem, não tinha outra 
brincadeira pra mim a não ser de perna, que é o tripa que a gente chama, né. E aí foi que o papai na 
época começou, o „Coruja‟ assumiu, meu irmão, que é o Edilson, o Célio assumiu e sempre eu 
brincando. De uns tempos pra cá foi que o papai já começou, chegou comigo e disse „olha, fica 
tomando conta da brincadeira porque num dá mais pra mim, eu já me sinto cansado, eu já canso‟. Aí 
faz o quê, uns três anos que eu tou a frente hoje. 

Sempre a minha brincadeira pra começar foi o pirrô, depois a perna, hoje eu de vez em quando 
[brinco]. Tem um colega meu que mora bem aqui também, ele disse „pô, Bau, quando é que a gente 
vai brincar de perna?‟ Eu disse: „rapaz, só se for noutro, porque no Tinga é difícil, hoje não tem como, 
tem que ficar de fora‟.  

Olha a diferença do pirrô pra perna é porque tu tá com aquela fantasia, ninguém tá te 
conhecendo, tu tá fantasiado, tu meche com quem tu quiser, tu tira brincadeira com quem tu quiser, 
que ninguém te conhece. A perna não, já é diferente: brincou, aí tu saiu debaixo do boi pronto, tu te 
senta, aí vai entrar outro pra brincar, dançar. Aí o pirrô é diferente, todo tempo tu tá em pé, tu tá ali na 
brincadeira, a não ser que tu saia dali pra tomar uma cervejinha, enquanto a brincadeira da perna, eu 
achei melhor do que o pirrô. 

O peso, se você começa brincar no boi, a gente diz assim que a gente começa a brincar no boi 
com uma faixa de trinta quilos na costa, aí no decorrer da brincadeira tu vai chegar no final da 
brincadeira com uma faixa de noventa quilos na costa, porque vai pesando, vai sentindo cansaço, vai 
batendo cansaço. Não foi como tu pegou agora, vai, tu faz o que tu quer com ele, aí depois tu vai 
cansando já. E no caso, pra aprender, ninguém ensina ninguém, aqui nós não temos um sei lá, por 
exemplo, você brincou no boi o seu guia é o da frente, o que o da frente fizer você aqui atrás tem que 
fazer, se não tiver esse controle você já sabe que pra brincadeira de perna você não serve, tem que 
ficar olhando todo tempo pros pés. 

Eu acho que tá no sangue de cada um a brincadeira do boi, a perna principalmente, você pega, 
acho que você vai ver, ter oportunidade, quando a gente sair que todo garoto desse pega, por exemplo, 
um aqui na mão do outro lado, outro atrás já pega o ritmo. Não tem esse negócio de dizer „olha tu quer 
brincar de boi, dá pra ti aprender?‟ Não tem isso, tá no sangue de cada um, na observação, eles ficam 
observando o que o daqui da frente, o lá debaixo tá, [olhando] não demora muito ele já tá brincando 
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aqui atrás sozinho, mas que não tem aprendizado, dizer assim „eu aprendi com fulano‟. Agora tem 
assim, por exemplo, eu sei que eu brinquei com esse rapaz que é o Jairo, se eu fosse brincar com outro 
eu sentia a diferença. É muito diferente a brincadeira, se disser assim, „eu vou com o fulano agora‟, aí 
acertar, não, acerta. Mas não é como se estar com seu parceiro. 

A gente costuma brincar três músicas em cada casa, aí cada casa são duas pessoas, aí você 
chegou brincando, você entrega, né, aí vai descansar, aí os dois pegam. Na outra que você vai pegar, 
se você entregou aqui na frente você vai passar pra trás, na outra música você passa pra frente, fica se 
revezando um e o outro, não é dizer assim, „ah, porque eu brinquei só na frente, só brinco na frente‟, 
não, cada música, troca. 

Pra ser sincero eu não lembro muita coisa [do tempo de criança] até porque aqui em casa a 
minha família foi uma família muito... A gente não tinha oportunidade de sair como um garoto desse 
se quiser sair hoje atrás do boi vai, quando deu onze horas volta de novo. Já antes não, o papai era 
assim, era olha aqui, daqui passa pra casa. Ele saía, mas a gente não saía, ficava em casa, a gente tinha 
assim, por exemplo, saia com alguém: „dona Mundica dá pra senhora deixa o Bau ir dar uma olhada 
no boi?‟ „Vai‟, mas era só aquela pausinha ali, já vinha de novo. Eu não tenho lembrança assim de 
como era.  

Somos onze irmãos, quatro mulheres e sete homens. Direto, direto mesmo [no boi] fui eu, mas 
tem o Célio que já ficou à frente, tem o Coruja, só que ele não tem jeito pra coisa, é aquele tipo 
explosivo, entendeu? Você trabalhar com ser humano é muito de regra, tem que ter jeito, por exemplo, 
a gente saía com musico, ele aprontou algumas coisas pros músicos. Aí quer dizer, todo músico fala 
assim: „se o Coruja for botar eu num vou‟. Porque é aquele jeito explosivo, quer „escrotiar‟ com os 
outros, não é bem assim. Sempre dá um jeitinho, às vezes eles tão fazendo manha, aí, „pô moleque, 
vamo puxar mais um pouquinho?‟ Aí já ajeita as coisas, e ele não. O papai achou melhor, esse aqui 
não dá, não tem jeito pro negócio. 

Hoje a organização do Tinga tá bem melhor do que era antes, em termos até da própria 
orquestra, porque antes a gente tinha uns músicos, eles eram assim muito „caxias‟, porque queriam, 
„não, é isso aqui, se não tiver eu não vou‟. Hoje não, eu tô trabalhando com um pessoal, que eu tô 
trabalhando com eles três anos atrás direto, uns caras super bacanas, sabem conversar. Tem gente nova 
agora, todos novos, o músico mais antigo que a gente tinha era o seu Maximiano. Há dois anos atrás 
ele chegou comigo e disse „olha Bau, num dá mais pra mim‟. As composições quem faz agora é o 
Nildo, ele é maestro da banda também. Só que agora esse ano nós tamos com as canções velhas. Não 
sei se você ouviu falar no seu Silvano, nós achamos na casa dele, eu conversando lá com o pessoal 
dele eles acharam as partituras, xeroquei todas, essas partituras que a gente tá usando. 

Hoje tá tranquilo, a gente fez um calendário pra ninguém se bater um com o outro, por 
exemplo, ontem eles saíram [o Faceiro], aí hoje já sai o Mascote, amanhã que a gente sai, aí pra não 
coisa. Até porque os músicos, olha, tem músico nosso que toca no Faceiro, aí se sair junto com eles já 
não vai. A cada apresentação a gente paga uma quantia, é pouco, no caso, a prefeitura, ela dá uma 
parte, mas pra que o boi Tinga, o Faceiro, o Mascote é pouco. Ela repassou agora mil e duzentos reais, 
quer dizer, ela pagou três saídas, só quatro saídas, aí pronto, dessas quatro saídas ninguém sai mais. 
Olha, a orquestra do Tinga se torna hoje em trezentos reais, quer dizer se eu for pra rua hoje, se eu 
arrumar cento e cinqüenta é muito, aí como eu vou pagar esse restante pro pessoal que eu não tenho? 
Aí se torna difícil, o único jeito de a gente se organizar é correr atrás de alguma coisa.  

Jeniparana é uma vara, porque você faz com essa vara o que você quiser, ela entorta 
totalmente, é só essa vara que presta, a gente tira daqui mesmo, da mata aqui perto, ela dá bem 
próxima à várzea. O seu Dos Reis ele fazia, ele fechava muito [a boca do boi], aí não tinha como ele 
fazer aquele movimento. Como agora não foi ele, eu disse „não, tá muito fechado, umbora abrir que 
vai dar mais movimento‟. É a velhice [do boi]. 

 

ENTREVISTA V 
Willerson Alves Monteiro 
Data: 12 de junho de 2009. 

 

A minha brincadeira no cabeçudo começou assim pela influência de toda rapaziada, que eles 
eram ali da galera do Capixaba. Aí começou a influência de lá, aí a galera daqui saiu vários cabeçudos 
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aqui da rua, aí eu peguei interesse na brincadeira e virei cabeçudo também. Aí eu saí a primeira vez e 
eu gostei, aí saí a segunda, gostei mais ainda, né, ainda tamos indo adiante agora, né. Aí comecei fazer 
cabeçudo grande, pequeno, eu faço, eles fazem aqui os cabeçudos, eu brinco em qualquer um boi, de 
livre espontânea vontade em qualquer um, eu saio em qualquer um. Sai na rua a gente vai de grupo, aí 
dá um grupo assim nove, dez, o resto da rapaziada já surge aí, são mais ainda. 

Eu aprendi me baseando nele [outro rapaz: Wado], ele que foi meu mestre, porque eu vi ele 
fazendo assim e tal, fui pegando a prática e a experiência dele. Eu comecei aprender com ele, olhando 
pra ele, ele falando onde era onde não era. Pra dançar acho que já vem no sangue, cada pessoa tem o 
ritmo de alguma coisa, no caso, eu sei dançar de cabeçudo, se eu for pegar outra brincadeira de pirrô 
ou perna do boi eu num sei. É que nem o caso de qualquer um aqui, quer dizer, o rapaz for pegar assim 
na perna do boi ou num pirrô, ele vai se [atrapalhar] todinho porque tá acostumado brincar de 
cabeçudo, né? Sabe fazer de um jeito. Já tentei dançar no boi, mas não deu certo. No boi não, mas num 
leão lá do interior, me convidaram aí eu topei, né, só que eu ficava todo sem ritmo assim, parece que a 
música num tinha ritmo. No cabeçudo já tem um ritmo, pega o ritmo certo. O ritmo certo é assim, 
quando... [pausa breve] depende da música, tem a música agitada que a gente vai assim, no cabeção 
mexendo nas pernas e tem o ritmo leve que a gente vai só devagar, eu ainda num medi o tempo assim, 
mas acho que a gente leva um bom tempo. A gente dança uma música todinha, aí vai, para a música, 
fica dentro, dança umas três músicas, dá uma pausa pequena, tira o cabeçudo. Lá dentro é um calorão, 
um calor. Sufocar não sufoca, mas a gente tem que aguentar, né, que a gente gosta da brincadeira. 

Os cabelos vêm da nossa cabeça mesmo, um fala: „não, eu quero um cabelo caindo o topete‟, o 
outro fala: „não, quero uma entrada no meu‟, outro fala „eu quero careca‟. Todo ano a gente modifica, 
todo ano. Ano passado aqui da rua saiu dezesseis, só aqui da rua. Esse ano [foram] só dez, parece. A 
gente tem um time da rua aqui ao lado, teve até uma festa que o Rondi cedeu o espaço pra gente fazer 
uma festa. A gente tem uma camisa, não tá tudo organizado como a gente quer, mas a gente vai indo 
devagar. 

 

ENTREVISTA VI 
Gilberto Santana Rodrigues (Bibica) 
Data: 13 de junho de 2009. 
 

Eu comecei trabalhar foi vendo meu irmão fazer isso aqui. Tá entendendo? Capacete. Ficava 
vendo ele fazer, daí eu gostei daquilo, eu comecei a fazer também com ele. Eu comecei a fazer, só 
porque eu não acertava fazer, fazia um, daí saía torto, esbandalhava. Isso aqui era feito com cipó [a 
armação], só porque durava dois anos, aí a pessoa usava dois anos, aí quebrava isso aqui. Aí eu usei 
uma outra estratégia, tás entendendo? Coloquei um arame aqui de cobre. A pessoa coloca na cabeça, 
muitas das vezes não entra aqui. Daí eu coloquei o arame porque dá pra entortar assim, dá pra entortar, 
daí encaixa certinho na cabeça. Aprendi com meu outro irmão Pedrinho, ele aprendeu ele mesmo, ele 
pegou um capacete e ficou admirando, entendeu? Ficou olhando, foi, foi, depois ele aprendeu. Daí eu 
aprendi olhando pra ele, olhando assim, mas só porque eu aprendi muito rápido, mas eu passei dele, 
não sendo meu trabalho, mas eu faço capacete muito bem porque ele fazia, mas era tudo torto porque 
era feito de cipó também, né. Agora não.  

Eu sei fazer também máscara, cabeçudinho daqueles pequenos, miniaturas. Esse aqui também 
eu nem tenho pronto porque já está tudinho encomendado.  

A gente brinca, a gente já nasce com aquele espírito já de São Caetano, todo mundo brinca... 
Nem todo mundo, eu tiro uma base pelo meu pai, ele não gosta, agora todo mundo da família gosta. 
Daí vieram hoje „cartiar‟ a casa pro Tinga passar aqui. [ele] Não gosta, cara, não sei qual foi porque 
ele não gosta mesmo. 

Agora pra pular, porque a música contagia, daí a pessoa escuta mesmo e vai pra folia. É só 
vestir a roupa e vai pra folia. O pirrô também tá saindo muito, porque tem de varias cores, entendeu? 
Mas o pirrô mesmo é de todas as cores: verde, amarelo, azul, preto, vermelho, é isso. Apesar do tempo 
que já foi surgindo pirrô do Brasil, do Flamengo, do Paisandu, do Remo... 

O buchudo o pessoal faz máscara, tenho até uma máscara aqui de papelão. A máscara, quanto 
mais feia, melhor ainda pra eles sair de buchudo. A pessoa se veste de buchudo, coloca um paletó, 
qualquer camisa de manga comprida, coloca a máscara, aí é o buchudo. Também porque ele não pula 
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quase, mas anda assustando as pessoas, a maioria é moleque, criança que tem medo. Essa aí é uma 
fôrma dessa máscara aí, é de argila, tem umas fôrmas de cimento. 

Esse ano aqui é muito trabalho pra mim, porque, além disso, aqui, quando chega essa época, 
trabalho nisso, né. Depois eu levo peixe pra Belém, caranguejo, camarão. 

Só numa noite, se a pessoa coloca um pirrô acho que ela perde mais ou menos uns quatro ou 
três quilos. É a música, é muito gostoso. Grupo de quatro, cinco, às vezes também de pirrô, de 
buchudo, tudinho misturado a gente sai. Só porque mudou muito a brincadeira, antigamente 
amanhecia o Tinga na rua, agora não, com ordem do prefeito, delegada parece que vai até meia noite. 
Daí porque em termos de violência aqui aumentou um pouco, entendeu? Mas é moleque, esse negócio 
de joga pedra um no outro. 

 

ENTREVISTA VII 
Ricardo Santos (Dain) 
Data: 13 de junho de 2009. 

 

Esse negócio de máscara, talvez é aquela história, a mesma história do boi de máscaras, tá no 
sangue, quase sempre é coisa da família. Eu tinha um tio que já faleceu que ele fazia também, né. Tá 
exposto no Arte Pará. E desde garoto já tinha essa ideia de fazer de tabatinga, fazer os boizinhos de 
tabatinga, as máscaras e eu confesso que não faz muito tempo eu comecei assim, despertar pra coisa, 
trabalhar durante assim o ano todo e além das máscaras veio a experiência de fazer as miniaturas dos 
personagens, do vaqueiro, do boi mesmo, tudo de perna.  

Porque até então a gente fazia, a gente faz, muitos artesãos fazem o boi, mas não fazem as 
pernas, só o boizinho e o cabeçudo também, sem perna. E o mascarado, na verdade eu já dei umas 
oficinas aí, do mascarado na verdade eu ainda não fiz, não ministrei nenhuma oficina, fiz do cabeçudo, 
de máscara. Pra ensinar os outros a fazerem, até porque não tem quem faça esse trabalho aqui, só eu. 
Foi aqui pelo Curro Velho e pela Associação Mestre Bené. Só que de mascarado ainda não foi dado 
nenhuma. A vontade é essa de passar, até porque tem aquele lado financeiro, né? Isso dá uma 
quebrada num galho de vez enquanto. Até minha esposa fala, a gente comentando „esse teu trabalho 
vira e volta dá uma aliviada, uma força no financeiro aí que...‟ E é assim, a gente vai, trabalha a parte 
de aperfeiçoamento, falando agora de todos artesãos, eles procuram se aperfeiçoar, e a gente vai 
também aperfeiçoando a técnica, cada vez mais fazendo experimento, tudo mais. 

Por exemplo, tem muitas pessoas que perguntam assim: „ah, vocês usam é a cola?‟ Fala não, a 
gente usa a tapioca, é a goma, que é a fécula da mandioca. Aí fala assim: „pô, mas isso aí com dois 
dias num [mofa]?‟ Só que a gente, pelo menos eu, eu coloco limão, espremo limão ou então o vinagre, 
antes de ferver eu coloco vinagre dentro, umas quatro, cinco colheres de vinagre, boto pra ferver. 
Além de proteger do mofo, o vinagre, o limão, ele dá durabilidade na goma, ela dura dez, quinze dias, 
até mais.  

Eu faço uma panela de goma, aí vou trabalhando e também esse fungo que dá geralmente 
depois de feito, o vinagre funciona pra isso. Ela conserva, eu fiz uma panela tá terminando aí, que já 
tem pro começo do mês. É essas coisas que a gente vai procurando mudar. Também, a questão da 
tinta, eu quero também mudar, porque tem essa parte do meio ambiente. A tinta esmalte, a óleo, eu até 
falei numa reunião aí: vai mudar pra tinta a base d‟água, o pessoal não vai aceitar nunca, é uma 
questão de tradição isso aí. Aí o que é que eu faço também: no verão, época de sol forte eu uso a base 
d‟água, pva, aí também não é à toa, que eu uso a pva com vinagre e depois eu dou um verniz, igual 
impermeabilizar. 

Essa parte pra comercializar deve ter uma base de cinco anos, até vira e volta fazia essas 
miniaturas, essas máscaras pequenas. Máscara mesmo também eu nunca fui de fazer assim, fazer em 
escala assim, aí começou a partir pelo menos de uns cinco anos, produzo o ano todo. Tem aquela coisa 
também, tem mercado. A gente pensou assim, faz umas peças ficou aqui, tu num vende, quer ter todo 
dia pessoal em mão, não é assim. Num demora aparece alguém procurando. Ate´a gente comenta aqui 
em casa que a Cristina [esposa] fala assim: „aqui na sala não tem nada do teu trabalho, não consegue 
ficar‟. Como eu tava dizendo pra ela, não consegue ficar. Meu trabalho é um trabalho que a gente não 
faz da noite pro dia. É questão até de meses, nós dependemos muito do sol pra fazer o trabalho, aí 
quando faz aparece alguém, geralmente é uma encomenda. Demora pra fazer, aí ela fica dizendo, „ah, 



230 
 

tá demorando pra fazer.‟ Porque tu diz assim, mas a pessoa sabe falar, vai fazer o negócio, a gente 
demora, né. 

Teve um festival do caranguejo que eu produzi uma faixa duns dez a doze desses mascarados 
assim, mais ou menos, colocou pro pessoa na primeira noite a gente vendeu quase todas as peças. Tem 
aquela história de fazer uma exposição agora em julho. Tinha música na praça, que é um evento que a 
banda Rodrigues e a Milícia fazem e teve em conjunto com a Secretaria de Cultura, aí fizemos uma 
exposição, as meninas que faziam aquelas coisas de garrafa pete, eu que fazia cabeçudinho. Nessa 
exposição lá eu tava com um mascarado de um metro e meio por aí assim, mais ou menos, o tamanho 
dele. Aí os garotos vinham, ficavam perto, ficavam olhando. Foi um rapaz que, um amigo nosso daqui, 
que comprou o mascarado, mas era enorme. Passei mês trabalhando nele. 

O braço é também, tem por baixo uma armação de arame, trabalha com jornal. Primeiro o 
jornal. Na verdade tá até em questão isso aí, porque nosso trabalho aqui não é papel machê, é aquela 
coisa mole, né? Só que lá no Curro Velho houve essa questão, eu perguntei pra ela [professora] qual a 
técnica que a gente chegou pra eles e pra mim também o que eu faço é papietagem. Só que tinha um 
trabalho lá de papel machê que era aquela coisa mole. Tem algumas partes que eu ainda uso massa, 
como durepox, só a mão e a máscara que é feito de massa. Eu uso durepox e agora eu vou usar biscuit. 

Essa questão de trabalhar o ano todo é a questão também que a melhor época para produzir é a 
época que não é época do boi, é tipo, começa em agosto e vai até dezembro, que o sol tá rachando aí. 
É a melhor época pra se trabalhar. Aí se produz mais, porque tudo serve, vai armazenando. 

Essa relação com o boi também é aquilo que eu falei no começo. Aquilo já vem no sangue. 
Por exemplo, ontem a gente ia passando pelo mercado, aí os filhos do Acarí, dois garotinhos desse 
tamanho e mais o outro, primo deles, todos, eles tavam com cabeçudo e um de pierrô. O pai deles 
coloca o som lá, coloca o cd, coloca a caixa na rua, música do boi e eles lá pulando, não tão nem 
vendo. 

Então é aquela coisa, a gente, eu sou como os outros odivelenses, quando vem no sangue, a 
gente já vai. Desde garoto as mães já levam a gente pra assistir, a gente já, enquanto as mães assistem 
lá a molecada dança aqui no lado: ou imitando os perna, o boi, imitando o cabeçudo, o mascarado. 

Eu sempre brinquei ou embaixo de perna ou então de mascarado, outra coisa eu não dei muito. 
De cabeçudo, eu nunca brinquei de cabeçudo. De buchudo também algumas vezes, né. De buchudo na 
verdade a gente vai depende da situação, às vezes a gente não tem dinheiro pra comprar roupa, pega 
uma roupa qualquer, se veste, arruma uma máscara feia e vai embora. O importante é tá no meio da 
coisa. 

Hoje em dia não sei o que é que os meninos acham de brincar embaixo do boi, mas 
antigamente era uma espécie de um „status‟, até porque a gente era solteiro, era o galã, „saradinho‟, 
aquela coisa toda, e as meninas que vinham de fora, se a gente fosse dançar em Belém ou aqui mesmo, 
se tirasse o boi da cabeça, que elas viam, as meninas de fora ficavam... Entendeu? Era uma espécie de 
um „status‟. As garotas, até o mês de julho quando saía, já o pessoal começava a vir pras férias. Nessa 
época era o Tinga, não tinha o Faceiro, eu brincava embaixo do Tinga, aí a gente tinha essa história, 
aí...  

E também o próprio mascarado tem aquela coisa, sempre era aquele cara cheiroso. Eu brinco 
com o menino aqui, a gente faz é patchouli, tudo pra ir cheiroso e o cara que tá brincando debaixo do 
boi, fedorento, aí o cara que tá embaixo do boi é aquele cara suado, mas aí é que tá a coisa, tá ali 
embaixo, suado, fedendo, mas as meninas olhavam mais que o mascarado cheiroso, entendeu? Então 
tudo nos personagens da brincadeira do boi de máscaras é uma mística, pra mim é uma mística, tudo 
tem uma mística. 

Até a gente comentava outro dia, fugindo um pouco do assunto, o cabeçudo né, até a Ester e o 
[outro conhecido] perguntaram pra mim: „vem cá, porque que é sempre uma pessoa pequena que põe 
embaixo do cabeçudo?‟ „não é, tu tá enganada. Se este rapaz tirar esse cabeçudo aí, esta pinória é da 
minha altura‟. „é mesmo é?‟ É, mais a mística que tem nossa brincadeira é essa. Se a pessoa colocar 
um cabeçudo, quem é que tá aí debaixo? 

Então essa relação aí minha já vem desde cedo, né. Eu lembro que eu e o Eudes. Duas famílias 
pobres de São Caetano, aí minha mãe não tinha condição de comprar um pirrô. Como a gente era 
amigo e era do mesmo tamanho, nós saíamos com o mesmo pirrô. Eu já ia com um sapato, tudinho, 
uma calça comprida, ficava já pronto, seguindo com o olho. Ele pulando, daqui a pouco ele cansava, já 
ia lá pra trás, me dava o pirrô, eu colocava e brincava. Ele por lá, aí a gente vinha embora ou esperava 
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pra brincar mais uma vez. Eu com Eudes, a gente fazia essa arrumação, nessa época aí nós, a gente 
ainda num tinha namorada, era nessa faixa aí de dez anos, doze anos, a gente ainda não tinha 
namorada. Aí a partir daí eu não tinha esse comércio de máscara e tal, personagem, não tinha ainda 
essa parte financeira, mas eu já mexia com pintura e coisa assim também, já desde garotinho também. 
Fazia desenho, pintava, pintava faixa. Já começava ganhar dinheiro, comecei comprar meu pirrô pra 
sair e a partir daí a gente sai brincando doze, treze, quatorze anos. 

Aí um dia lá alguém ia brincar embaixo, justamente por causa disso, né, porque a gente 
naquele tempo, como fala na gíria aí, no „tempo da galinhagem‟, queria pegar todas as meninas pra tá 
namorando, aí ficava embaixo do boi. 

Daquela vez que a gente foi lá em Belém, naquela exposição lá naquela escola, eu peguei o 
Faceiro, né, pra ver por baixo. Tá todo alcochoado, mas quando a gente brincava? O boi já era uma 
saca! Isso aqui, o braço, o ombro da gente todo tempo era esfolado porque tu fica ali assim, oh 
[demonstra]. O cara ali fica assim, né. Ou então a gente coloca a mão aqui e vai na parede. Nesse 
tempo não, a camisa da gente furava porque às vezes tinha um prego que tava solto, a ponta que o 
mestre Dos Reis num ajeitava: „tá furando minha cabeça‟. Tinha o ferro que além de dançar a gente 
mexia a boca aqui, aí mexia a boca do bicho, lá fora cutuca a cabeça da gente. Quando tu é muito 
comprido, o cara que ta lá atrás dá de cabeça na bunda da gente, aí faz assim, mas tu tá lá, forçado, tá 
te ferindo tudo, mas é aquela coisa, tá orgulhoso, tá bom. 

A visão é só por baixo, tudo na intuição a coisa. Aquilo ali é só pra que você dê conta pra 
olhar. Agora a posição é essa que você fica lá embaixo, você enxerga só aqui. Aí vai, tu tem aquele 
espaço, aí tu olha, se chegar aí perto do meio fio tu já volta, entendeu? Eu dançava mais na frente 
devido a altura. Geralmente dança um alto na frente e um baixo atrás, pra ficar sempre. Quando eu ia 
atrás num dava muito certo não, por causa que eu era um pouco caneludo. Eu sempre trocava, é aquela 
coisa, a gente sempre dançava com uma anestesia, sempre bacana e aquela coisa, se tu toma duas dose 
aqui quando tu tá parado, tu vai debaixo, colocou o bicho na cabeça foi embora aquilo ali, devido a 
suadeira. E a „fome‟ era tanta quando a gente era mais novo, eu tinha uns dezoito anos na época, a 
gente foi botar o Tinga na rua. Onze horas da manhã, marcaram pras dez horas e o Tinga tava lá os 
pernas. Aí era eu, o Lico, filho do Zé do Loide, Bolacha e o Periquito, nós quatro tudo de calça lá, 
onze horas da manhã. 

Era onze horas da manhã a hora marcada pra sair o Tinga. Os tamboleiros num tavam lá na 
casa do Zé do Loide, aí num chega, quatro pierrôs só, mas tinha que sair naquele horário. Aí eles 
disseram assim: „dois dançam aí, enquanto dois dançam dois batem o tambor‟. Aí o seu Maxico, „pou 
pou‟ [o som do sax], os moleques colocaram o Tinga na cabeça e aí fomos pro tambor: tum tum, o 
Tinga varou, foi embora pra Tapera. Nesse tempo chamava de Tapera pra outro bairro, o bairro de 
Nazaré, uma coisa assim e naquela época só tinha esses caminhos, dançar lá na casa do fulano, lá 
dentro, ia embora. 

Onze horas da manhã. Era meia noite, o Tinga parou de tocar aqui no Pepéu, pra ti ter uma 
ideia, voltou todinho e tu acredita que era os mesmos pernas que tavam? O Manga era o que segurava 
a cachaça, ele contou, nós tomamos uma faixa de dezoito garrafa de cachaça. Vira e volta a gente ia na 
casa do Lico, enquanto dois dançava aqui, aí aquela coisa, vai aparecendo um pessoal com a calça 
deles, lá „deixa eu dá uma brincada‟, aí a gente dá uma descansada mais, vai comer alguma coisa e 
volta. Aí foi pra recolher o Tinga, como a gente fala recolher, fomos nós que fomos deixar o Tinga lá 
na casa do Zé do Loide, nós quatro, desda manhã. Deus o livre se eu me meter hoje debaixo do boi! Eu 
não brinco mais, vira e volta de pirru, mas se eu me meter embaixo do Tinga vou sair todo duro. 

E também, esse negócio de perna a gente ficava manjado devida aquela história de „ah tu num 
vai fazer o boi bravo porque tu vai bater o boi‟. Hoje em dia ninguém quer mais isso, mas nesse tempo 
a gente, o boi tinha que ser brabo, a gente derrabava cerca, espalhava fogueira e cabeceava quem 
aparecesse na frente e se o boi fizesse brabo, marcava, empurravam era uma onda do caramba. 

Aí a gente tá, nós saímos da escola. Essa história também do Eudes com o Milton, a gente tava 
saindo da escola já tinha ido tudo de calça preta por causa da sacanagem do boi. „O Tinga tá na rua‟. 
Todo mundo de calça preta, sapato no pé, o livro aqui, aí „umbora atrás do boi‟, „deixa eu dá uma 
brincada aí?‟ O seu Zé, lá em frente à delegacia: „não, não vai brincar não aí, só vai brincar o pessoal 
que tá de perna‟. „Deixa eu dar uma brincada aí‟, “Não, não, não‟. Aí o Milton disse: „bom, eu vou me 
meter, bora‟. Pegaram, me deram os livros e foram. Quando eles patetaram lá eles colocaram o boi na 
cabeça e saíram. Tem um „parruzão‟ parado na frente da casa da dona Maria Eci, um caminhão, pra se 
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ter uma ideia de que não se enxerga embaixo. Aí eles colocaram o boi, tanto que a marcha, não sei se 
tu já percebeu, sempre a gente fica pra trás um pouco que é pro cortejo seguir, né. Chegou na casa, 
começou a tocar, ele puxou vara correndo, nesse tempo era... Agora não, né, nesse tempo, quem 
tivesse na frente, a gente era moleque, o pessoal afastava mesmo, hoje em dia não afastam mais, mas 
nesse tempo eles abriam mesmo, que quando a gente vinha de lá era derrubando tudo. Rapaz, o boi foi 
pra casa da dona Maria Eci, fica lá próximo à delegacia, lá naquele restaurante Mojuim. Aí o parruzão 
tá lá parado, esses dois, Eudes e Milton colocaram o boi na cabeça e, aí o Milton que ia na frente: 
„afasta‟. Daí lá saiu correndo, a velocidade que eles iam, não tavam enxergando, deram com o Tinga 
atrás do baú, Tinga prum lado, eles pro outro, largaram. Aí lá vem o Zé do Loide, aí foi um „para pra 
acertar‟ e a galera olha [faz um gesto de escapar], rasgaram, correndo mesmo e o Zé do Loide ficou 
esbravejando lá, juntando o Tinga pra vê se tinha [esbandalhado]. Aí eu tava na minha que eu tava 
com o caderno lá segurando. 

A gente num enxerga mesmo. Também uma vez eu brincando, eu e o Bibiano, um rapaz que 
tem aqui, eu dei uma porrada tão forte que eu tava brincando na frente que ele caiu com a bicicleta. Eu 
olho, ele tá debaixo da minha perna com o Tinga na cabeça, eu tinha passado o quintal do Célio, que a 
gente não enxerga, não tem condições mesmo de enxergar.  

De mascarado não, também tem essa história também da gente se bater, de bater no outro, 
engatar o capacete, tem lá os seus perigos, mas a brincadeira é gostosa. Tá fazendo uns dois anos que 
eu não brinco, esse ano eu tô afim de dar uma pulada aí. Também essa coisa do mascarado aí como a 
gente falou, de sair tudo perfumadinho e tal, o perna ser um cara catingoso, né e geralmente tem um 
pessoal que faz umas turmas aí que sai todos iguais. A tempos atrás a gente, época de namorado, a 
gente arma a gente saia com o Rondi mais uns cinco, eu dava minha toalha pro Rondi, porque aquela 
toalha é conhecida, eu dava meu pirrô pro Rondi, trocava de meião. Isso aconteceu quando eu tava 
namorando, eu tinha dado pro Rondi pular, aí a Cristina [esposa] foi atrás, „cadê teu pirru?‟ Ah, não 
veio, que nada, tinha passado meião pra outro e tava com outra toalha, entendeu? Então, a gente 
procura fazer essa coisa do irreconhecível mesmo. Se eu tô brincando com um pessoal também, tem 
uns que fazem a máscara, a gente corta a boca da máscara, só que eu cortava e depois colava uma fita, 
por causa da voz né, e falar o mínimo, a gente fala o mínimo. „Vamo sair‟, mas só através de gesto pra 
gente não tá, porque tem aqueles que a gente fala na gíria, o catiteiro, fica ali aquela molecada que fica 
querendo descobrir quem é, a gente coloca, eu coloco minha toalha bem aqui, fica igual mais ou 
menos um ninja, né. Aí a máscara cobre ele todinho, porque se tira a máscara, pode até tirar a máscara, 
mas a pessoa num tá te conhecendo porque, assim que a gente tira a vontade pra não conhecerem a 
voz, porque tem gente que não tá nem...porque molecada depois que descobre encarna: „eh, Dain, é o 
Dain que vai passando aí‟. A molecada encarna, então tem essa coisa de se tornar o irreconhecível 
mesmo. 

Teve uma época que a gente saía com luva, até a mão a pessoa esconde pra não reconhecer. 
Porque o gostoso é isso, tu não ser reconhecido, porque tem uns não que fazem questão de sair e que a 
população conheça eles, não era o meu caso. 

Certos mascarados aí tinham umas características, tinha uns que gostavam de brincar com 
boneca na mão, tinha uns que colocavam um monte de moeda no pirru. É essa história, a gente já sabia 
quem era: „ah, é o fulano‟. Ou então essa história desses personagens que o Rondi deve ter falado do 
pessoal das bandeiras né, que tinha há tempos atrás era uma questão até de competição, as bandeiras. 
O mascarado tinha a bandeira dele, quanto maior, chamava mais atenção, tanto é que o, não sei se tu 
ouviste falar, o bisavô do Eduardo, do Dudu, era, a maior bandeira era dele, ele não conseguia levantar 
a bandeira, ele colocava no chão pra balançar a bandeira no meio da perna, ele tava de pirru, só que ele 
não usava capacete, usava o chapéu esticado. 

A tempos atrás era conhecido pelas bandeiras, hoje em dia... Um dos últimos aí morreu dez 
quinze anos aí afogado, o Paquinha, né. Era o último que gostava de sair, era remanescente de uma 
família lá, que era irmão da dona Mundica, mulher do Zé do Loide. Ele saía com essas bandeironas e 
nessa época era eles que faziam as bandeiras deles. Tem uma história também do relaxamento do 
brincante, aquela história que eu falei de sair perfumadinho, eu sempre fui conhecido como o 
mascarado bossal, não saía se o pirru não tivesse legal assim, a toalha bem arrumada, não saía, não 
gostava de sair. Então tem gente que é assim né, que continua assim, é um traje à rigor, agora você vê 
muito aquele relaxado, aquele pirrô velho, porque os meninos lá, a preocupação de quem tava em 
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Belém era essa de chamar os meninos lá, „vem cá, vem cá, puxa o teu pirrô, pra não encostar senão vai 
sujar tudo‟. Deixar o pirru aqui em cima pra ele cair até aqui, se deixar aqui ele vai encostar no chão.  

Essa questão de preocupação, eu saia e botava os meus pirrus umas duas vezes lá em casa, 
mamado, capacete na mão, mas o pirru tava lá. Ontem, pra ti ter uma ideia pra cá tomar um banho que 
eu tava na casa da mamãe, eu vinha pra cá encontrei o Chuque, ele era cabeçudo, a mulher levava o 
cabeçudo e também levava o paletó e ele ia „cercando as valas‟, cercando mesmo, isso aí só pra dizer 
também que essa coisa como eu falei da família, os tios por parte da minha mãe também eram desse 
tipo assim, pirru nesse tempo aí eles mandavam buscar em Belém. O capacete, aquele mascarado 
bossal, mas tinha essa coisa, bonitinho, hoje em dia não. Ele saia e botava que era aquele tal do lamê, 
né, o cetim puro mesmo que eles mandavam comprar, pra sair. A mãe fala que querem passar o pirrô 
todinho, só que eu saía e voltava, os outros iam buscar na vala, esses eram dois irmãos, eles saiam e 
voltavam: „vai buscar o fulano que tá caído na vala‟. Aí tiravam aquela roupa bonita. 

Começou com os pescador, eles faziam, inclusive falam que até meu avô se envolveu no 
Tinga, o pessoal da família Santos, eles eram filhos dele, do velho. Tinha essa coisa de sair impecável, 
tudo passadinho e um voltava normal e o resto voltava mamado, carregado, ou então dormia pela 
calçada e isso hoje acontece muito, com muitos aí. 

Então é essa coisa, a relação minha vem desde garoto, tá na família, tá no sangue. Eu já tenho 
mais essa ligação com o Faceiro, com o pessoal da Associação, com o Rondi, com o Eudes, por causa 
disso, da organização e lá, devido à convivência muito tempo com o pessoal. Aí essa coisa também de 
monopolizar o Tinga, ficar só pra eles o Tinga, que tem uma tradição aí de rodízio, as famílias 
colocando, mas não, depois que ficou só lá perdeu um pouco a força, aí veio o pessoal do Faceiro, aí é 
aquela coisa, já é mais organizado, aí a gente... É por isso que é difícil eu fazer um Tinga [miniatura], 
é mais Faceiro que eu faço, mas a gente não vai negar que ainda tem uma força muito grande, né. O 
Faceiro conseguiu um espaço, vai conseguindo um espaço, cada vez mais conseguindo um espaço, 
mas o Tinga é muito forte, o Rondi sabe disso, é forte, não é a família, é o nome. Esse nome pesa 
muito. 

Eu vejo esse negócio de Tinga, de Faceiro, de Mascote e da própria quadrilha, né, como um 
time, numa hipótese: jogou bola, no Mojudivel, que era um time aqui, daí tem o Marítimo que 
originou o negócio do Tinga também, aí passei a jogar no Marítimo, mas até hoje no Mojudivel é 
aquela coisa. Sobre quadrilha, a Baltazar, eu saí desde o primeiro ano na Baltazar, quinze anos, aí veio 
outra galera, já foi mudando. E também assim, relacionado com o boi. 

 

ENTREVISTA VIII 
José Ferreira Dias (Caga Barro) 
Data: 20 de junho de 2009. 

 

Começamo praticar nesse boi, brincar, crear, até eu pulava também no boi, até que começamo 
brincar já dum „jito‟ [boizinho], só que o boi já era de vara, num era chifre de boi, era de vara. Aí teve 
uma vez lá, eu quando vinha brincadeira assim, eu pulava pra ser vaqueiro, tinha chapéu de vaqueiro 
tudo, pulava no boi, jogava o laço, quando o boi corria eu jogava o laço. Mas o chifre num era 
garantido, era só colocado, assim com firmeza, sabe? Só, quando ele se aborrecia... 

Outra vez o boi me chifrou, eu deixei ele correr e joguei o laço, quando ele correu caiu a 
cabeça, só tava o corpo, mas a cabeça não. Aí mandaram buscar a cabeça pra colocar de novo no 
buraco. Aí depois já não deu certo, foi atrás de uma cabeça assim de verdade, aquele tipo bem 
amarrado quase que coisa. 

Brincava muito e era muito palhaço, muito! Quando eu fui brincar de buchudo de noite, 
puxando a folha de bananeira pra lá e aquilo me andava na barriga, não reparei de lá do meio do mato 
era uma osga, aí eu joguei a osga e fui brincar de novo. Desde aquele tempo eu já brincava de palhaço. 
O boi sempre era assim, o boi era brabo, agora o boi já é devagar, já num bate ninguém, não bate 
mesmo... [pausa breve] Agora, naquele tempo o boi era brabo, criança não se metia, não em cima do 
boi. Agora já dá pra ir, põe em cima as crianças pra tirar foto, mas naquele tempo até os grandes já 
tinham medo. O boi era perigoso, o boi era brabo, era dois então debaixo, aí debaixo, [antes] a 
brincadeira de baixo era só um.  
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Eu fui brincar num, debaixo, tava com uma fome, mas é leve. Eu fui brincando aí enxerguei 
uma manga assim em cima, meti a cara e dei com força, peguei a manga e aparei. O boi pesa. Foi 
brincar uma vez de rua, só aquela cabeça dele aqui tá pesando mais de trinta quilos, aquela cabecinha 
de boi mesmo fica seco, agora a gente encapa, põe tudo.  

Agora eu tô num conjunto lá, no Mascote, hoje vai sair o Tinga, amanhã o Faceiro. O cara até 
veio falar aqui, ele queria que eu fosse pra lá, eu vou, eu puxo ela [a onça] ela vai bater quase na 
Vigia!  

Eu fazia do jeito que ele quiser, quando eu num quero matar um [eu tenho pena] pega na 
barriga de um, já era aquele chifre. Ontem a noite teve um bocado de palhaço aqui, já lá pelo meio da 
brincadeira [chamei o dono do boi] que é o Filhinho, eu disse: „olha chama porque o boi levanta a sua 
máscara, aquela no pirrô dele, pega o chifre dele, já era um pirrô daquele que é fraco.  

Eu já brinquei muito, anos de brincadeira... Eu fui de tudo quanto é boi, meu apelido é „Caga 
barro‟. Quando eu brincava, quando era garoto, a gente trabalhava lá no porto. Brincava de vela e de 
barquinho na maré. Aí eu fui tirar uma bola de barro aqui pra colocar no meu [barquinho] por causa do 
vento num alagá, me jogaram uma bola de barro na bunda [ri]! Desde essa virada eu virei „Caga 
barro‟. 

Eu já brinquei muito... Uma vez nós nos assanhemos, negócio de brincadeira de boi, 
preparemo já uma pirapema na maré, sabe? Aí pegaram uma bananeira, tiraro o talo. Aí cada um 
pegou uma vara assim comprida, amarro a linha e a pirapema, escuta só. E o cara de pirapema, que ela 
num tem perna, corria mesmo. 

A gente ia cercando a pirapema, quando ele passou assim com a pirapema eu corri pra brinca 
naquele aqui e acolá. Aí sabe o que eu fiz pra pegar ela? Pulei pra frente, quando ela passou assim eu 
agarrei, joguei só e acertou na perna dele. Caiu de cara com a pirapema e tudo. Tudo na pirapema, o 
que ia com ele. Apanhei uma „pisa‟ [surra] da minha mãe. 

O boi é interessante. Quando era pra disputa de boi eu sabia tirar verso. Eu sei. Quando nós ia 
se encontrar com outro eu já tava com meu verso. O cara ia apanhar, eu dizia logo pra meus 
camaradas: „oh, quem já brincar debaixo do boi, se ajeita que o negócio é bem ali‟. 

E ele veio pra me atentar do meu lado. Que agora não pode se encontrar [dois bois]. Mas 
naquele tempo era ruim, era assim tudo... Aí quando ele cantou lá, eu cantei aqui: „correr não corro, 
apanha que não/cadê o fama, o fama de terreiro/correr não corro/ deixa nós brincar primeiro./Senhora 
dona da casa deixa o boi balancea/deixa o boi fazer balanço na porteira do currá/Olha lá vaqueiro, que 
presta atenção/cuidado que esse boi vai te derruba no chão‟. 

Eu faço de tudo, não tem dessa, é passarinho, é tudo, já fui até doutor, uma pasta só de 
medicamento. Meu pai botou um passarinho de brincadeira mês de junho, botaram um taquerê. Minha 
irmã fazia fada, minha irmã era bonita! Eu era bonito também, agora já tô feio, a gente vai ficando 
velho, vai ficando feio, não vai ficando na aparência da gente. 

De comédia era outras práticas, porque naquele tempo era animado, mais do que esse tempo 
daqui. Que a gente não pode fazer uma brincadeira que mais umas horas tem que parar. Eu tinha um 
medo de palhaço, quando eu era criança chega „me mijava‟, não tinha cabeçudo. Olha, por falar em 
cabeçudo, eu soube que lá pras banda do capim, passando a balsa, fizeram um festival no São 
Domingos do Capim. Nós levamo quatro cabeçudos, eles tavam se arrumando os cabeçudos, cara, nem 
te conto nada da palhaçada lá... Quando eles chegaram, todos quatro, que fizeram aquela arte, as 
mulheres ficaram assim toda medrosa, lá morreu duas, morreu de susto! Nós mandamo eles lá pro 
ônibus: „vão, senão vocês vão matar tudo‟. Aqui debaixo ele é pano, se ele cai também não tem quem 
levante, ele é ruim, é porque se não tiver gente pra acudir já era, depois ele cai já era. 

 

ENTREVISTA IX  
Pedro Edson Favacho dos Santos (Pedrinho) 
Data: 27 de junho de 2009. 

 

Começou assim, eu tinha uma curiosidade em fazer, entendeu? Aí o meu pai viu que, no 
quintal de casa, quando chegava essa época assim eu fazia, ía no mato, tirava vara, mas não saía como 
assim, acho que ele queria ver bacana, né? Ele falou lá com o mestre lá, o senhor dos Reis, pra me 
ensinar, né, pra ele me ensinar. Aí, mandou eu ir lá, eu fui pra lá, aí foi quando começou tudo, 
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entendeu? No primeiro ano, eu ajudando ele fazer lá, confeccionar uns bois, ele pediu pra eu fazer um 
bode. Inclusive ele talhou a cabeça que o que eu não sei fazer é talhar, moldar a cabeça, né, que 
chamam de talhar. 

Moldou tudinho e me entregou a cabeça e eu disse: „eu vou fazer‟. Tinha o material todo, tava 
lá. Aí eu comecei a fazer, ele só olhava e eu olhava pra ele: „tá, vai fazendo‟. No final das contas eu 
terminei, ele me deu pra mim botar na rua. Ele ainda brincou comigo, disse: „olha, teu pagamento, 
bota ele na rua o que tu ganhar é teu‟. Tá bom, e era todo dia ele na rua, se fosse fazer vontade era 
manhã, tarde e noite, só de gurizada. Eu já não conseguia nem quase que descansar direito em casa. 

Desse tamanho assim [o bode], inclusive o Rondi ainda brincou embaixo, foi onde tudo 
começou. Aí de lá pra cá o seu Dos Reis mandava me chamar, eu ajudava ele. Aí eu comecei a 
construir já maiores, né, aí eu construí a zebra, o leão, aí adiante eu dei uma parada. Eu casei, aí eu 
parei de tudo, inclusive nós, eu, ele [o Rondi] e o Gigote, nós quando ressurgiu a história do Faceiro. 
Esse meio tempo que eu dei, foram onze anos, aí foram onze anos que eu fiquei afastado de tudo. Aí 
vez ou outra eu vinha aqui, pedia pro Rondi pra eu brincar embaixo, nunca me negaram. Esse ano eu 
fui chamado de novo pelo Rondi pra fazer parte da equipe e também brinco debaixo. Aí isso aí vem da 
natureza mesmo, porque ontem o meu irmão tava brincando embaixo, pintou aí, o Anderson. Aí ele 
queria brincar, eu dei minha calça pra ele, brincava lá e vinha.  

Aí eu ficava dizendo assim: „égua, eu não sei como esses caras conseguem brincar embaixo, 
brincar num pirrô, o cara tem que tá pulando toda hora, direto, em todas as casas, né? Eu não, pra mim 
num dá... só embaixo do boi mesmo‟. Varia [a posição] é na frente [é mais fácil] porque o que tá na 
frente do boi vai levando, o de trás tem que se virar assim, porque „tipo‟, se coloca o boi na cabeça, o 
que dá você vai fazendo, isso quase que todos os pernas fazem, mas tem acordo feito embaixo que o 
da frente fala „gira‟, aí tem aquele lance assim: „umbora pular‟, aí o da frente [comanda], o de trás 
pula.  

O som ali por baixo. E só não saiu mais desse tipo [mascarado que provoca constantemente o 
boi] porque teve uma época que era proibido, mas ontem ele também não alterou nada, brincou na 
dele. A gente chama atenção. É o seguinte, a primeira vez nós vamos lá e chamamos atenção, se ele 
continuar, aí já é o boi que então faz parte, aquilo faz parte da encenação. 

Às vezes também, tem um tempo que acaba virando uma disputa do boi com os pirrôs mesmo. 
O boi tende a brincar de uma forma mais violenta porque o pessoal de pirrô quando brinca, eles 
empurram a cabeça do boi pra pegar apoio e isso se pegar no contra-pé de quem tá embaixo, o cara 
tem que fazer muita força e às vezes, isso aí volta o boi [para trás] e aí fica pesado, né. Então, acaba 
virando um jogo. 

Ah, tem que tá em dias [o preparo físico] se não cansa. Ontem o Anderson, eu tava vendo ele 
„levar o farelo‟. Cansa muito, na frente a gente tá pegando quase que o peso do boi, todinho. Aí tem 
que dançar, tem que puxar. Aí o de trás, ele vai mais descansado. Se bem que ele força um pouquinho, 
fica olhando perto, conforme o que o daqui da frente faz aqui, o de trás tem que tá ligado e fazer 
tudinho, por isso que eu tô dizendo que o da frente é que comanda. Pra quem gosta mesmo, a gente 
não tem dificuldade nenhuma. 

Ah, e outra coisa também, quem brinca embaixo [do boi] tem que aturar um „cheirozinho‟. 
Tem isso também: pra quem é solteiro, se eu brinco debaixo do boi, vou ficar garanhão. Não, mas é 
invocado, cara, tem um „chama‟ até pra questão do instinto, né? Engrossa as pernas. 

 

ENTREVISTA X 
Deolinda Rodrigues Aquino (Donata) 
Data: 12 de junho de 2009. 
 

O boi mesmo eu não sei explicar, é difícil pra mim... 
Ah, o primeiro ano que eu brinquei no boi de mulher custou uma surra pra mim, porque era 

proibido mulher brincar, né. Aí veio no Tinga, aí eu tava com uma turma de colegas, aí a gente saiu, só 
eu de mulher no meio deles. Aí meu irmão descobriu, veio, falou pro papai. Isso era o quê: umas oito 
horas da noite. Custou uma surra! Saí de buchudo, que eu só gosto de brincar de buchudo, eu não 
gosto de brincar de pirrô, é que me aperta aquele elástico, me agonia. Experimentei uma vez e não 
gostei não, aí eu é só pra brincar de buchudo. 
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Era proibido, „Deus o livre‟! Quando descobriam que tinha uma mulher era o maior problema, 
ela tinha logo que se sair do meio deles. Era, os homens eram muito moralistas que mulher era a coisa 
mais difícil, „Deus o livre‟!  

Eu tava com dezesseis anos... Quatorze, tô com cinquenta e dois... [pausa breve] Era dezesseis 
anos que eu tinha. Elas começaram [as mulheres] né, brincar mesmo, se meter, não tinha mais dessa, 
depois pronto foi liberado pra elas mesmo. Vieram brincando mesmo, se metiam no meio deles, até 
que venceram, conseguiram vencer essa barreira. O meu irmão mais velho que me viu brincando, aí 
veio contou, que era só eu de mulher mesmo, custou uma surra, que... Depois pronto, a mulherada foi 
se metendo, aí foi liberada, aí eu comecei a brincar. Só que todo ano eu faço uma roupa, sabe? 

Quando eu vejo que a roupa o pessoal já tão conhecendo demais, eu brinco até duas vezes, 
tenho umas quantas aí. Os “pequenos” [colegas − grifo meu] já vêm e eu já vou passando pra eles. 
Vou passando pros outros, aí já vou fazendo outras. Esse ano eu não sei nem te dizer [quantas fiz], 
uma roupa feia que eu fiz aí, uma roupa marrom, era de mulher. Brinquei. No dia do Faceiro eu já tava 
de anjo: peguei, botei uma travessa, peguei uma asa de anjo, eu tava de anjo. Aí teve um dia que eu 
brinquei de pajé, a primeira vez foi o meu sobrinho, aí como o pessoal já conhecia, a gente trocou, ele 
já foi com a minha e eu já fui com a dele. Não, que nada, é tudo improviso [a encenação], é na hora 
mesmo, é tudo na hora  

Ah, esse eu não esqueço, que inclusive o Rondi tem foto, o menino vai até fazer quadro. Essa 
foto [do buchudo] marcou, olha, que até minha roupa sumiu, minha máscara sumiu, num consegui 
encontrar, menina, não sei como foi aquele mistério. Inclusive a pintura, tem uma pintura lá no 
CENTUR dum mascarado em cima dessa roupa que eles fizeram, sabe. Era estampado, comprei de 
tecido estampado, fiz a saia aí com folho amarelo, a blusa peguei assim, meti uns peito grande, a 
bunda. Agora, o mais engraçado era as máscaras, que foi a mãe do Riso, aquele pessoal que tem o Rei 
do Campo lá no Guamá, aí ela fez duas máscaras pro Rondi, aí eu fiquei com uma, era de mulher, 
sabe, mas era muito engraçado! Aí eu fiz a peruca de lã, né, coloquei um laço aqui em cima, muito 
engraçado! Ele tem essa foto [o Rondi], vou te dizer, é uma relíquia pra ele, ele quer mandar pintar lá 
no pátio da casa dele, o menino vai pintar, o Wado. 

Eu ainda não fiz de novo porque eu ainda não consegui a máscara, sabe, do jeito que ela era, 
era muito engraçada, num era nenhum personagem. 

Eu fico mexendo com as pessoas e eles não me conhecem, né? Dançando, o Rondi até diz, que 
quando o buchudo [apontando o indicador para cima] já vem com o dedo assim, ele já sabe que sou eu 
que já venho com a mão assim, sabe. Aí eu só faço a roupa que ele não sabe. Ele [o Rondi] já vê só 
quando eu apareço no boi, ele pergunta: „a senhora não vai brincar?‟ „Ah, não sei, não tô afim‟ [dá de 
ombros]. Mas já ta tudo esquematizado, tudo certo, tudo escondido. Aí já faz ficar mexendo com as 
pessoas, as pessoas não conhecem a gente, aí depois, já no final: „é, sabia que era tu, já tava 
desconfiado‟. 

Inclusive apareceu um sexta-feira, menina, apareceu um buchudo, ele só enrolou uma camisa 
assim de manga comprida, ele fez uma máscara de cuia, ele só fez um buraco, pegou a cuia, só fez um 
buraco, o Gigote tirou a foto dele. Só fez um buraco, aí pegou um pano amarrou, com uma sombrinha, 
uma sacola pendurada e uma saca de latinha, sabe? Mas aquilo muito engraçado! Aí ele veio pro nosso 
lado, colocou a sombrinha aqui do lado. Aí nós tudo lá, tava ele também de buchudo, tava brincando, 
tava até com roupa da quadrilha, aí quando ele chegou, sabe, ficou olhando, aquilo tão engraçado, ele 
veio olhando pra gente, pegou a latinha da cerveja, ficou sabe, era só pro pessoal ri. Gaiato, eu não sei 
quem era aquele cara, tem pessoa que a gente num descobre mesmo, não descobre mesmo. 

Às vezes eles descobrem logo a gente porque as pessoas que a gente conhece que sabe que é a 
gente, eles ficam perto, sabe, vem falar com a gente, aí o pessoal já vão se tocando, mas tem gente 
não, que é difícil mesmo. A gente já se arruma tudo aqui pra sair, o pessoal já está tudo atrás do boi. O 
boi já tá na rua, aí é que os buchudos começam a se arrumar, que é pra poder ir. 

 Isso eu não lembro [quando começou], mas era pirrô, de uns certos tempos que começou esse 
negócio de buchudo. Quem devia lembrar disso era o papai, mas ele já morreu, né. Eu lembro muito 
do Tinga, mas assim, muito com pirrô, né. Tem coisa que eles acabaram: o feitio do capacete, eles 
faziam barquinho, não chegou a ver não? [pergunta para mim] Os capacetes deles eram tudo, tudo 
igual os barcos: tinha as bandeirinhas, ainda tinha aquelas luzinhas, era a coisa mais incrível, era! 
Tinha muito barquinho, usavam muito barquinho, no „tempo coisa‟, né, das flores. Tinha aqueles 
barquinhos, montavam um jeito aqui, mas aquilo bem feito mesmo. De tala mesmo, eles faziam de 
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papelão, faziam o fundo, botavam os fios, as bandeirinhas, tudo, tudo, tudo. Que uns ainda encapavam 
com aquele mesmo material de papel celofane que tem uns capacetes que ainda aparecem por aí. Era 
tudinho, eles faziam encapavam o barco todinho da cor assim, todas as cores, tudo com aquele papel 
crespo, a coisa mais bonita, as bandeirinhas nas cordas, tudo bem feito! Era assim. No Tinga era como 
eles usavam, principalmente os pescadores quando eles chegavam assim, pro mês de junho, né, que o 
Tinga ia sair. 

 A fugida do Tinga era lá na praça, era muita gente, o papai chorava. Tem uma marcha que 
eles tocavam depois que fugia, papai chorava, papai era doente por causa desse Tinga, „Deus o livre‟, 
que ele cantava. Agora eles acabaram. 

Pois é, olha, tinha o fantasma. O fantasma era muito engraçado, sabe, égua: eles mandavam 
fazer aquele paneiro comprido, era uns “quatro metros” de altura [grifo meu]! Aí se encostavam na 
beira da casa, se encostavam quando não no poste. Quando a gente ia passando eles varavam, era um 
fantasma, saía muito. Agora não tem mais, era muito bacana! Aí o cara ia, fazia aquele paneiro e 
ficava só aquele buraco pra ele enxergar. Aí o tempo dele não era aqui no meio do boi brincando, era 
pela sombra das casas, encostado no poste, porque brincava até tarde, às vezes até três, quatro, 
amanhecia, agora acabou. O boi amanhecia, de madrugada, ele [o fantasma] varava assim de longe, 
„égua tu é doido!‟ O pessoal pegava um susto, mas era muito bom... 

Brincava sempre só eu, agora que tem uma baixinha daí que da época do Faceiro que sempre 
ela brincava comigo, esse ano ela não brincou que ela tá meio adoentada. Aí brinca só eu, sempre 
gostei de me arrumar, sabe, quando o boi ia pra Belém eu ia. Às vezes a gente convida, mas, agora 
esse ano não, teve mais parceira, teve a senhora daqui, outra minha comadre, teve mais parceira. 
Desde o carnaval eu fiz Minnie, Noviça rebelde, aí tudo eu fui guardando, que aí eu já vou 
emprestando pra elas, tudo aquilo é meu, eu vou fazendo, já vou guardando, vou inventando, cada ano 
eu invento uma. 

 

ENTREVISTA XI 
Getúlio Santa Rosa de Nazaré Filho (Santos) 
Data: 21 de junho de 2009. 

 

Esse meu touro aqui que eu tenho ele tem sete anos, ele foi criado através do rinoceronte. O 
rinoceronte foi uma brincadeira que meu irmão colocou, só que a despesa tava sendo muito cara e ele 
tirava do bolso dele, que não tinha quem ajudasse, como aconteceu esse ano com meu boi, que 
ninguém me ajudou. Aí, então, ele disse que não ia colocar mais o rinoceronte que não tinha condição 
financeira. Aí, então, eu falei pra ele: „vamos botar um boi nós dois, mano, já que tu vai encerrar esse 
aí, então vamos colocar um‟. 

Aí eu fui com o Pedro Paulo [prefeito] e pedi uma ajuda pra ele. Ele disse: „então coloca um 
boi bonito‟, aí eu coloquei. Depois mudou de prefeito, já quem bancava era eu mesmo. 

A gente sai brincando com ele, quando a gente não coloca aqui a gente vai pra Boa Vista, Aê, 
meu ninho mais é Aê e Pereru, é lá que eu gosto mais de brincar com meu boi, sabe. E a gente vai 
levando, eu tenho sete anos ele e gosto dele. 

Eu brinco, eu gosto de brincar debaixo dele, brinco de mascarado, de todo jeito eu brinco. 
Desde os dez anos eu brincava, gostava de brincar neles assim, aí sempre eu curti a brincadeira, sabe, 
curtia a brincadeira, gostava de brincar, mas só que eu nunca tive boi. Aí meu irmão já se surgiu com 
essa onda de boi, do rinoceronte como eu falei ainda agora, né. 

Eles dão valor no Touro [a comunidade], não tem outro boi pra eles aqui que seja o Touro, aí 
eles ficam „quando tu vai colocar? Bota hoje, coloca amanhã‟. Aí eu digo assim, „qualquer hora, a 
hora que eu tiver dinheiro eu coloco‟. 

Se eu não me engano o primeiro boi daqui foi o Facócero. Veio o Facócero, depois veio o 
Iaque, veio o Leão, veio a Rena, e agora o último foi o Caribu. Caribu, um boi bonito também. Aqui 
nós temos o Caribu, temos o Touro, tem outro pra li que é o Leão ali no Camapu, tem o Zeus na Boa 
Vista. 
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ENTREVISTA XII 
Ivanete Silva (Ivane)  
Data: 21 de junho de 2009. 

 

Primeiro foi o meu sogro que começou essa história, primeiro ele colocou o leão, que já teve 
aqui [e] o veadinho. Eu sei que foi um bocado de boi desses bois assim que ele colocou, por último foi 
esse Caribu que ele colocou então, daí gerou uma, „como diz assim‟, uma cultura daqui, que aí ele foi 
colocando, foi colocando, ficou nesse aqui. Aí nesse parou, no caso que ele morreu, né, a gente não fez 
mais outro, até porque ficou como uma lembrança da família. Ele morreu ficou meu marido e 
continuou colocando esse mesmo boi, que a gente chama aqui boi, mas realmente não é um boi, né, é 
um veado. Então, daí foi colocando, depois meu marido morreu e hoje eu e minhas filhas nós 
continuamos colocar pra não acabar a cultura daqui.  „Como diz o coisa‟, os tombos e os monros a 
gente vai colocando porque essas brincadeiras elas querem muito dinheiro, porque as orquestras são 
caríssimas, porque hoje pra bater um tambor eles não querem menos de vinte reais, nessa faixa, já em 
camaradagem eles deixam por isso. E o que a gente recebe é pouco, não dá, a gente põe duas três 
quatro vezes já na cara e na coragem. 

Os pirrus também, você sabe que os panos são caros, né. Fazer os pirrus, porque tem que ter o 
pirru, não sei se você sabe o que é o pirru [pergunta para mim]. Tem que ter os capacetes, máscaras. 
Antes quando meu sogro começou a colocar os brincantes davam tudo isso e hoje eles não dão mais 
nada, é você, dona do boi, que tem que dar tudo, você dá a máscara, você dá o capacete, você dá o 
pirru, aí eles só entram mesmo pra brincar. Então quer dizer que hoje a responsabilidade toda é do 
dono da brincadeira. Mas assim mesmo a gente continua colocando. Eu não gosto muito assim de tá 
saindo com ele, eu só esquematizo, aí meu genro, ele que sai com a brincadeira, participando, mas 
graças a Deus toda vez que a gente sai à gente sempre é bem vindo, „como diz o coisa‟ não tem lucro 
nenhum de nada, mas também, às vezes não dá pra pagar os músicos. Eu faço vaquinha com eles, a 
gente paga, vai levando, e por isso por mim eu nunca vou deixar morrer, até porque eu acho que é uma 
cultura daqui do nosso lugar e outra coisa foi uma relíquia do meu sogro, já passou pro meu marido e 
eu acho que eu jamais eu vou deixar, se depender de mim eu não deixo morrer. 

Meu sogro era Jonas Assunção e Silva, pode procurar nessa comunidade que todo mundo 
conhece ele e até por São Caetano, por Belém, por todo canto ele foi com o boi. Ele tinha um conjunto 
de carimbó, o nome era Tapuí e o conjunto acabou, mas o boi a gente continua colocando. 

O que eu sei é ele gostava muito de ler revista e um belo dia ele viu uma revista que tinha tudo 
que era tipo de boi, que vem nessas revistas e ele se agradou. Pegou, mandou fazer, que foi até o seu 
Dos Reis que fez, é ele que era o feitor de boi dele. Ele mandou fazer e daí ele começou, pel‟aquela 
revista ele foi tirando toda marca de boi e nisso tá aí. O resultado é esse aqui que hoje num morre 
porque continua „como diz o coisa‟ na nossa família e vai ficar até o final. Quando eu morrer, se elas 
[as filhas] não quiserem ficar elas acabam, né. E se elas morrerem já vão ficar os filhos, porque esses 
meus netos aí são doido por brincadeira: é de quadrilha a boi, é com eles mesmo. A gente tá, na 
medida do possível a gente vai levando. Esse caribu é daí do lado da África, parece, é daí desse lado 
que ele é. Inclusive uma vez veio uma menina de lá do Canadá, ela bateu muita foto e disse que lá 
existe muito desse boi. Ela ficou encantada porque ela disse que nunca tinha visto por essa redondeza 
desse boi aqui. Esse daqui tá com mais de trinta anos que ele foi colocado.  

Por dentro é paneiro, aí se coloca umas varas, não pesada, só que dê pra... Aí a gente encapa, 
compra o veludo e encapa. Essa cabeça aqui é de pau, de marupazeira, esse chifre é esses paus 
engalhado que a gente vê, né, aí coloca. Ano passado nós trocamos o chifre porque quebrou, porque 
quando eles brincam às vezes eles batem, aí quebra, né. Aí esse ano ainda não trocamos nada, graças a 
Deus, nem o couro, porque ano passado nós trocamos. Aí a gente tem muito cuidado quando termina a 
brincadeira a gente suspende, encapa, aí pra dar para o ano.  

O nome do bicho mesmo é caribu. Ele é mais ou menos, quando tem um bom debaixo dele ele 
fica bravo, aí quando tem um mais manso ele fica manso. Aí depende das músicas também, tem as 
músicas que são como diz a história „arretadas‟ pra eles brincarem mesmo, aí tem o bailado e tem a 
outra que é mais... [calma] o gingado é mais baixo. São três músicas que tocam: tem a entrada, a saída 
e o bailado. Aí, o bailado que é só no baile 
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Quem faz as músicas é um senhor de lá do Aê, ele que tira pra gente as músicas dele [do 
Caribu], é dele mesmo. 

 

ENTREVISTA XIII 
Antonio dos Reis Gomes Viegas (mestre Dos Reis) 
Data: 22 de junho de 2009 

 

Eu sempre tive esse jeito assim de aprender e de fazer também as coisas, desenhava muito, eu 
sei também desenhar, sei fazer paisagem. Eu fiz o seguinte, na minha vida eu não era assim muito 
dado a negócio de festa, essas coisas tudinho, eu fiquei sempre assim, aprendendo alguma coisa. Eu 
faço bicho de toda espécie que já teve. Pode dizer: faça um gafanhoto, aí eu faço também. Pois bem, 
então, eu vim fazendo os bois, eu não sei nem dar conta que eu já fiz tanto boi na minha vida! Eu fui 
fazendo outras qualidades de bicho, aí deu tudo certo, pássaro também, até o nosso querido pavão, 
leão, zebra, uma infinidade de coisas.  

Infelizmente aqui em casa não tem todos os bichos porque a gente não tem apoio, a gente não 
tem recurso também pra comprar, se não nós teríamos um pátio, uma sala cheia de arte de toda 
espécie. O que eu fiz que eu gostei foi o Alce e o Antílope, eu gosto de ver o antílope, parece um 
veado assim, com um chifre grande, um dos bichos que eu gostei bastante de fazer. Agora tem outros 
bichos que eu acho bom também quando eu faço: zebra, o leão... 

Tem um caso comigo, um caso é o seguinte: eu tocava muito pela igreja, mas como foi se 
aperfeiçoando esses jovens, eu não quis tomar mais o lugar deles. Pois bem, então eu deixei de ir um 
pouco porque parece que aquilo era minha vida, quando eu deixei de ir um pouco à igreja só por causa 
disso eu gostava de tocar um violão, um teclado... 

Fazer é o seguinte: eu ia no mato, tirava as varinhas ou tala, seja lá o que fosse e aí eu ia 
começando a fazer a estrutura do bicho. Olhava, via se tava certo ou se não. Como naquele tempo 
tinha as coreografias de cordões de pássaro, cordão de boi, eu fazia tudo aquilo. Então chegou aqui aos 
ouvidos [das pessoas da cidade], eles viram que tava bem e eles começaram, desde aí eles começaram 
a encomendar e eu gostava de fazer já. Eu fazia e até hoje [faço]. 

O primeiro foi o Estrela Dalva, era um boi de comédia. Lá mesmo no interior que eles sempre 
gostavam de fazer os bois, os pássaros com essa questão de comédia, né. Aí eu confeccionava tudo e 
dava certo e qualquer coisa, outra coisa, muitas coisas... Eu fazia barquinho, casas recortadas, tudo. 

A madeira de dentro chama tala de inajá, guiabarana, e outras varas que chamam vara de rego, 
né. As cabeças são de madeira, quando não nesse tempo matavam muito boi por aqui, a cabeça daqui 
pra cá eu aproveitava com chifre e tudo, depois, já pra baixo eu inventava a boca, etc. E dava tudo 
certo aquele trabalho. 

Eu fiz uma garça, fiz aquele gavião grande que chamam gavião real e outra qualidade de 
gavião, ganso, a garça, isso eu fiz. Eu já fiz uma infinidade de coisa, de bicho, de animais. Nunca 
gostei de tá brincando assim, não, eu faço, mas [de brincar não gosto]. 

O tamanho pra caber duas pessoas [dentro do boi] são metro e meio de comprimento, mais ou 
menos um metro e vinte e cinco é assim pra meninos e quando é o que chamam de suvenires, é 
pequeno. 

Tala de inajá, geniparana que entorta, ela é flexível,de todo jeito que fizer com ela.  
Depende assim do pensamento, ele [o artista] se prepara e sai pro trabalho, vai encontrando 

dificuldade à beça. Daí ele vai buscando, vai vendo o que tá errado, até que chega a conclusão do 
trabalho. A gente vê se está bom, a gente olha, vê se falta alguma coisa, se não falta [pausa breve]. 
Pelo que a gente vê na história, o que era os tempos passados pra mim era mais animado, tinha mais 
coreografia, tinha mais sei lá, detalhes. Tinha as brincadeiras de comédia, na realidade hoje as pessoas 
têm aquela estrutura de fazer essas coisas, mas não tem recurso, parece que pra mim o governo está 
repassando esse dinheiro bem pouco eu acho, parece que precisa de investimento. Eu tô falando a 
minha linguagem, mas pode ser outra linguagem, são coisas da gente mesmo, né. 

Eu conheço uns dois aí que se eu morrer, que eu vou morrer mesmo, está arriscado eles 
fazerem, irem buscar essa estrutura mesmo. Eles já tiveram por aqui, eles sempre estão com a gente, é 
muito bom, né, que foi assim que aprendi também, olhando as coisas, que a gente não olha o mundo só 
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as coisas, a gente quer as coisas pro nosso bem, nosso futuro. E você sabe que com tudo isso é que me 
da um pontozinho, pra cá... 

O alce, a rena e o leão [foram os mais difíceis de fazer]. É porque o alce tem aquele chifre 
assim e tem aquilo pra trás um pouco assim, bem pequeno. A boca é diferente, ela fica um pouco pra 
dentro, assim um pouquinho, a gente tem que fazer um pouco pro bicho sair igual. O leão também tem 
esse detalhe, a cara, se eles tivessem recurso sairia melhor a cabeleira. 

Não lembro bem o ano que começou, mas eu tenho setenta e oito anos e comecei a trabalhar 
nessas coisas com dezesseis, dezessete anos. De modo que até hoje eu vejo as coisas e eu fico assim 
com uma vontade de aprender as coisas, eu tenho esse jeito. Se não tiver exemplo, eu acho que o 
mundo era vazio.  

 

ENTREVISTA XIV 
Jacirene Chagas dos Santos  
Data: 20 de junho de 2009. 

 

Na nossa comunidade é uma tradição, então todo mundo pede, nós faz a vontade do povo de 
colocar. Antes dele morrer ele ajeitou tudo ele e entregou na minha mão, na minha responsabilidade 
pra não deixar acabar. 

Faz um ano e três meses. É porque ano passado ele faleceu mês de abril, então o pessoal não 
queria assim que eu colocasse por causa que tava recente a morte dele. Só que, dizendo as pessoas aí, 
que ele vinha em sonho falar que não era pra deixar acabar com a brincadeira do boi, porque uma 
coisa que ele gostava muito, muito mesmo. Uma vez ele, doente, a minha vó disse que ia tacar fogo no 
boi. Ele disse que mais ante desse um tapa nele que tacasse fogo no boi. Então ele me chamou, eu com 
um senhor lá da Cachoeirinha e me entregou pra mim com ele, porque ele sabe ajeitar, segundo meu 
pai ele que ajeita o boi e esse ano nós contemos com ele pra ajudar ajeitar, porque só nós mesmo não 
sabe mexer nele como é. Corremos atrás também por causa de ajuda, porque nós aqui não tem ajuda 
de ninguém, nós somos já ajudado por esse dinheiro que vem por intermédio da prefeitura, daí pra 
gente ganhar o dinheiro pra comprar o pano, esse veludo dele, pra comprar o que falta pra ajeitar ele 
como nós compramos a pelúcia, compramos a tinta, tudo que precisava pra ele pra gente poder ajeitar 
ele pra ele sair,  porque como o pessoal daqui fala que aqui já é uma tradição ele, né. Se a gente acabar 
vai ficar desanimado, porque não vem uma brincadeira de fora pra cá, se não for ele só quadrilha, 
quadrilha, não tem graça. 

Ele contava que pra ele colocar esse boi foi por causa que ele se reuniu ele mais três colegas e 
entre uma conversa deles três, eles pensaram em colocar um boi aqui, uma brincadeira de boi, né. 
Então ele disse que ele foi colocando essa brincadeira, ele com os colegas dele, esse boi de máscaras 
aqui na nossa comunidade. Aí ele foi tendo a ideia dele mesmo ter a criatividade de ajeitar ele porque 
ele é feito de vara e a cabeça dele ele queria colocar uma cabeça de boi normal mesmo, mas só que ele 
é feito também de pau essa cara dele aí, porque ele não chegou a colocar uma cabeça de boi de 
verdade, mas ele queria muito colocar. O chifre é de boi mesmo, só a cabeça que não, que ele não 
conseguiu colocar. Ainda pegamos uma cabeça assim, ainda enterrou que era pra colocar nele, só que 
a cabeça parece que apodreceu, uma coisa assim, não prestou. Aí ele pegou, não quis colocar e ficou 
essa mesma porque nós num sabe mesmo ajeitar, nós ajeitamos já com a ajuda desse senhor que 
muitos anos esse senhor convive com ele aqui em casa [professor Lauro] e sabe melhor do que nós e 
esse senhor até ajudava, ele mesmo criava as músicas pra ele, ele cantava aqui e ia mandando eu ir 
anotando. Aí depois que eu anotava, ele ia e cantava pra vê se tava legal, se não tivesse ele já colocava 
outra e assim por diante. O senhor dali, que já toca muito anos pra nós também é o professor Lauro, 
que chamam. Conhecido por „Lori‟, ele tem até um boi lá na casa dele também. Ele que toca pra nós 
as músicas porque ele já conhece bem as músicas mesmo.  

Eu só escuto assim falarem, porque eu mesmo não me lembro, mas esse aqui já é se é o 
décimo boi que ele colocou, porque esse aqui ficou registrado mesmo, porque os outros ele fazia, a 
mamãe diz que ele fez até um de malva. Ele fez boi de malva, fez leão, fez tudo quanto é tipo de boi, 
mas só que o que ficou registrado mesmo foi ele mesmo como sendo „boi Garrote‟. Ele colocou boi 
garrote porque ele disse que era o boi mais brabo do curral, aí ele colocou „boi Garrote‟, que ele era o 
chefe dos outros bois. 
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Tem brincantes que brincam debaixo que sabe fazer ele brabo, mas têm outros que num sabe, 
mas tem um rapaz que toda vez que ele brinca faz ele brabo mesmo, o pessoal corre na frente dele.  

Aí a gente sai pra cartear. Hoje a gente até saiu pra cartear, carteamos umas casas aí pra ele 
brincar. O rapaz lá da prefeitura [perguntou se] o boi vai sair mesmo porque a gente já espera por esse 
dinheiro que sai por lá pra gente colocar ele.  Então o rapaz de lá perguntou, porque ele [o dono do 
boi] tinha falecido, aí eles achavam que nós não ia colocar o boi, aí eu disse: „olha, se vocês ajudarem 
a gente, nós lá em casa, pra gente colocar esse ano,  nós vamos colocar, porque nós espera por esse 
dinheiro‟. Aí o rapaz ajudou a gente com trezentos reais esse ano, aí ele achou muito legal nós ter 
colocado pra não deixar acabar com a tradição daqui, porque ele já é mesmo uma tradição daqui. 

Essas duas cores é que nós colocamos. Essa listra aí, branca e vermelha, representando o Pará, 
porque o Tinga, ele tem, mas é fita representando o Brasil, verde e amarela, uma coisa assim, e se nós 
colocar parecido, de longe quem vê pensa que ele é o Tinga. 

Esse aqui ele é chifre de boi mesmo, nós pintamos só ele, que ele tava tudo amarelado, mas só 
que ele é chifre mesmo, nós pintamos ele de preto. 

Eu bem dizer eu trabalho em casa, eu sou doméstica, porque trabalho fixo eu não tenho. 
Ninguém olha por nós aqui em casa. Aqui em casa os meus irmãos mesmo não são muito chegado, 
quem me acompanha é a outra minha irmã e meu marido, que me acompanha pra me ajudar. Porque 
meus irmãos homem mesmo num são muito assim chegado. Eu que assanho mesmo pra colocar. Se eu 
disser que vai sair, vai sair e pronto, eles não se metem em nada, que eles não sabem fazer nada, não 
vão cartear, não vão sair por aí e eu e minha irmã e meu marido que se assanha.  

Porque nós saímos nas casas perguntando pras pessoas se eles aceitam a brincadeira do boi 
daqui da nossa comunidade, aí eles dizem que sim. Aí nós anotamos no papel. Quando é à tarde que o 
boi vai saindo, nós vamos nessas casas que tá o nome das pessoas no caderno.  Assim que é o 
carteado, que a gente chama carteado pra cá. Cartear as casas. 

Uns cinco minutos [o boi dança em frente às casas]. Porque ele toca assim, chama de samba e 
tem a marcha. Aí ele toca, conforme a pessoa paga bem, aí ele vai tocando mais, três quatro sambas, aí 
ele toca a marcha, a saída que fala de uma casa pra outra. Umas seis horas da tarde a gente sai com ele 
daqui. Carteia só aqui mesmo na nossa comunidade, aí quando eles querem, às vezes vem convite pra 
gente sai pra esses interiores, pra cidade também nós vamos, o pessoal cartiam lá, aí nós vamos daqui 
com ele. 

 

ENTREVISTA XV 
Domingos Gurjão (Dudu) 
Data: 08/02/2010 

 

Eu já brinquei de cabeçudo, não tô nem lembrado o ano, nós já fizemos muito cabeçudo. Aí 
depois passamos a brincar de pirrô, ta uma faixa de uns dez anos mais ou menos, aí todo ano a gente 
troca, a gente sai as vez dez, já saímos até com quinze palhaços. Aí o pessoal vai fracassando, esse ano 
já diminuiu, nós saímos só com seis. Todo ano a agente vende os panos, os pirrôs que a gente faz, aí 
quando é no outro ano a gente faz de novo, aí troca os pano, as meias, os feitio de capacete, máscara. 

O que dá mais ideia é meu filho, esse que é pintor. Aí „vamos fazer? Vamo‟ todo mundo topa, 
a gente faz máscara, o capacete, as flores, todo jeito, meião, toalha. 

Pra mim é mais fácil é brincar de pirrô, porque pirrô você tem mais espaço, cabeçudo você 
fica com os braços presos, não pode se defender do boi. Tem que brincar longe, se ele se une no boi 
não vai durar a metade, ele não tem como se defender. E os pirrôs não, o caboco pode se defender. 
Levanta a mão, se defende aqui, o cabeçudo não, todo tempo fica preso aqui. 

O cabeçudo é o Edgar que faz. 
É fácil, é só pulado aí ta tocando aqui o caboco, é só se mexer lá dentro um pouco. Aí o 

cabeçudo é só pula também. Dança só com as pernas, ta preso, só isso. 
 É de tala, faz de tala, jornal, tinta, faz do jeito que quiser. 
Gasta muito suor, o cabeçudo. Mas também às vezes a gente sua também no pierrô, ensopa a 

romeira, ensopa o perrô, às vezes molha a calça, mas eu não gosto de brincar assim, eu gosto de 
brincar... A gente brinca umas quatro, cinco casas assim sem sai pra tomar um negócio lá fora. Que a 
gente brinca aqui acolá três quatro casas, aí vamos sair pra tomar um negócio lá fora e agüentar. 
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 A gente vai saindo uns seis aí um vai, vai buscar o outro, nós vamos tomar um negócio ali. 
Segue um atrás do outro, toma lá, aí depois volta de novo pra brincar. Hoje em dia o pessoal já 
conhece já os brincantes. 

Eu comecei brincar já rapaz, aí teve um tempo que parei, aí comecei brincar já de novo depois 
que eu sai do exército. 

A toalha a gente pega, compra só de uma cor: se for verde é inteira verde, se for branca é 
inteira branca. Nós tivemos sete toalhas, todo ano a gente troca. No ano que combinamos primeiro foi 
a branca. Aí tivemos a branca, tivemos a vermelha, tivemos a amarela, tivemos azul, verde, laranja, 
sete cores nós já tivemos. Cada um fica com a sua, no outro ano a gente faz de novo, bota outra toalha, 
a máscara fica guardada, a gente só faz pintar.  

 

ENTREVISTA XVI 
Edgar Santana Garça 
Data: 08/02/2010. 
 

Eu trabalho só com os cabeções. Porque o pessoal brincava muito e a gente procurou fazer pra 
nós brincarmos nós mesmos. Era eu, meu irmão, meu cunhado, aí, como não tinha quem fizesse, aí eu 
disse que eu fazia porque eu sabia fazer paneiro, né. Aí eu comecei, eu inventei, eu fiz esse paneiro, 
mas já existia o cabeção antes, nós só fizemos aprimorar mais e pintar, já que não era pintado. A gente 
faz primeiro o paneiro com tala de tucumã, a gente tira o tucumã e raspa tudo aquele espinho, tudinho. 
Aí a gente vai beneficiar as talas. Ela fica assim igual o guarumã, só que ela fica uma tala mais dura, 
porque o guarumã não presta, ele é muito fraco. Aí quando a gente vai encapando, aí o sol faz com que 
aquele papel vá esticando, aí engilha tudinho o guarumã, por isso que tem que fazer de tucumã, que é 
mais resistente. [para tirar] tem uma facilidade porque não fica muito longe, eu pago um rapaz que tira 
pra mim, umas cinquenta, cem talas, conforme a quantidade de cabeção que eu for fazer.  

A gente vai assim no capoeirão onde tem aqueles talos que não tem quase espinho. Quando é 
uma parte mais alta do capoeirão, aí dá uns talos bonitos, né, é assim que a gente tira. A gente 
beneficia, limpa tudo ele bonitinho e aí vai tecendo, tece igual o paneiro, só que vai ter que ir 
aprimorando assim pra fechar, um modelo mais adequado pra época. Depois a gente vai encapar, vai 
trabalhar com papel desse saco de cimento. 

Quando eu me entendi já existia o cabeção, só que na época ele era assim era só. Tinha aqui 
um papel que chama papel manilha, que era um papel róseo, e esse papel já servia de pintura do rosto 
assim do cabeção, e era só assim. A gente pintava só atrás que era de preto que era a cabeleira, aí nós 
já fomos beneficiar porque na época que nós fizemos nós já preparamos com tinta, compramos tinta e 
pintamos pra ficar bonito, né. Eu faço muito ainda, eu só faço na época, mês de abril começo a fazer 
por encomenda. Eu faço assim um bocado aí o pessoal, mas eles compram tudo mesmo, é difícil ficar. 
Eu sempre digo que eu vou fazer assim pra deixar. Eu tinha dois aí que era pra criança, era um homem 
e uma mulher, aí eu fiz e deixei aí. Aí o pessoal aparece pra comprar, eu vendi pra eles tudinho. 

Eu só não pinto cabeçuda quase, quem pinta é o menino, um pintor que tem mais tarimba 
assim pra aperfeiçoar o rosto de mulher. Eu faço, encapo e pinto. De cabeção eu mesmo pinto, agora 
de mulher que tem mais uns negócio do cílio dela que são maiores, aí tem mais uns detalhes. Em 
termos de paneiro às vezes eu faço cinquenta, quarenta, conforme assim a época que tem época que eu 
faço bastante, tem época que eu faço menos, por exemplo, ano passado eu fiz menos, mas ano atrasado 
eu fiz uma faixa duns cinquenta e pouco paneiros. 

De lá eles sai de pirrô. Eu até tenho um aí, eu brinco de pirrô, eu brincava de cabeçudo, mas 
como agora, devido a idade, a gente vai ficando mais maduro, aí o cabeçudo cansa mais a gente. Eu 
brincava mais de cabeçudo, eu gostava de cabeçudo. Eu fazia assim igual como os outros fazem, 
assim, só que a gente pula mais porque a gente não tem, a gente fica pra dentro mão tudo encoberto, a 
gente não tem apoio, a gente cansa mais. 

Quando eu me entendi já existia esses bonecos, o pessoal brincava bastante. Eu não sei como 
surgiu isso, às vezes eu procuro saber, mas não tem quem me informe. Ele sempre se fazia por aqui. O 
modelo já existia, eu só fiz fazer assim tipo mais aperfeiçoado. Porque o pessoal tem uns que, de 
acordo com a pessoa, eles gostam, tem uns que gostam bem justinho no corpo, assim só pra entrar 
mesmo, que dê pra brincar mesmo. Pesa uns quinze quilos, mais ou menos, bem encapado. É porque 
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de acordo a gente dá umas cinco capas. Conforme as capas que a gente vai dando, ele vai ficando mais 
pesado, porque ele dura na verdade, ele dura assim dois anos, três anos no máximo, ele apodrece e ele 
solta as capas, devido os tempos que ele vai passando, vai soltando do paneiro. É com goma mesmo, 
ela aguenta, resiste, saco de cimento, saco de leite, saco resistente, porque esse jornal não resiste, ele 
rasga tudo, aí quando esse negócio aqui da gente vai pra trás, aí ele rasga, fura. 

Só segura no paneiro mesmo, a gente bota uma mão na frente outra atrás assim, segura. Ali é 
resistente, é do mesmo material. A tinta é esmalte sintético, a gente passa a primeira demão até 
endurecer a gente dá outra, né. Até o saco de cimento a gente dá a primeira capa, bota no sol pra ele 
esticar, aí ele estica, bota no sol de novo pra esticar, é por isso que ele é meio demorado devido ter que 
ir secando. Não é encapa, encapa, tem que ir secando, ele vai secando de acordo. 

Realmente ele fica mais leve que devido a goma, a goma seca. Mas conforme a gente vai 
dando as capas, ele vai ficando mais pesado. Eu faço pra todo mundo, só eu que sei fazer. Não tem 
quem se importe em aprender. Eu quero assim ensinar, porque de repente a gente morre, aí... Meu 
filho sabe fazer, ele faz máscara e capacete. 

Eu faço cinquenta reais um cabeçudo pronto pro camarada só chegar e brincar, já vai 
pintadinho, só dá o paletó dele, que tem que ter o paletó dele. [mês de junho] Eu já vou direto me 
dedicar só naquilo. É diferente porque a gente vai matando as talas [do paneiro de cabeçudo], matando 
pra ele ir fechando por cima assim, no lado onde vai ter o arozinho vai fechando. Por dentro fica tudo 
só o paneiro mesmo, eles colocam almofada, assim, uma esponja, esponja na cabeça, chapéu, vão de 
camisa. O que pega às vezes é aqui, porque às vezes encosta muito seco neles, né. 

A gente se baseia assim nos antigos quando eles brincavam, a gente ia brincando [também]. 
Até porque as criancinhas de hoje já sabem como é que se brinca o cabeção: no ritmo da música. 

 

ENTREVISTA XVII 
Edgar Santana Garça Júnior 
Data: 08/02/2010. 
 

Brincar de perna é legal, eu gosto mais de brincar de perna do que de pirrô. Eu não sei nem te 
explicar, só sei que embaixo pra quem tá brincando, principalmente quando tá muito, muitos 
brincantes,  fica desconfortável porque é um empurra-empurra. A costa só vive fumada. 

É porque também eu confecciono a máscara e o capacete. Um foi a máscara, é porque na 
época eu brincava só de mascarado, não brincava de perna, aí eu comecei a fazer a máscara porque eu 
ia comprar não tinha geralmente do tamanho que eu queria. No próximo ano eu vou fazer uma pra 
mim. 

A primeira etapa ainda não tem o nariz. Só olhando pra máscara que eu comprava do menino, 
que é o Lúcio, que é o mais antigo daqui. Eu comprei a máscara dele, que essa uma que ele me vendeu 
era grande, passava bem aqui assim, aí foi que eu fiz uma menor que hoje em dia, até esse seu Dudu, o 
pessoal dele saiam, na época era o mascarado toalha, toalha branca, que eram todos, eram uns quinze 
mascarados. Aí todos eles compravam comigo, já não iam com ele lá porque ele ensinava muito 
grande e assim nem todo mundo gosta de grande, principalmente os que mais brincam, porque as 
grandes são mais pras mulheres porque elas ficam mais sufocadas. Pras meninas fecha isso aqui, na 
boca. Só sai pelo olho [a respiração]. 

Coisa de amigo, né, um leva o outro. Eu brincava com eles também, os mascarados toalha, 
geralmente é tudo igual, aí um levava o outro: „vai sair? Vai‟. Aí um levava o outro, um incentivava o 
outro. Cada um do seu jeito, uns fazem mais, um pula bacana, outro não, tem essa coisa. A coisa é o 
balanço do braço, o pirrô, ele tem que se mexer muito que é pra ter impulso. A perna, uma sincroniza a 
outra, é ao contrário do outro. 

É muito quente, mas com o tempo pra quem já tá anos pulando, que tem gente que brinca 
desde uns doze anos de mascarado. Só que na época a gente não podia brincar [as crianças] porque a 
policia não deixava, aí a gente ia brincar logo cedo e se recolhia cedo. Sabe como tem sempre os 
arruaceiros pra estragar a brincadeira, no bom da brincadeira, que é quando começa escurecer, aí já 
começa a ficar perigoso. 

Aí de perna, o que vai na frente é o que comanda, o que vai atrás é sempre obedecendo o que 
vai na frente a passada,  até porque se tu errar a passada, aí tu dá junto com o da frente, que é meio 
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curto o boi, né. A gente mete pano na frente que nem uma viseira, né. Aí a cabeça tem que tá assim, 
sabe? [posicionada para frente] Aí só enxerga a parte daqui pra baixo das pessoas que tão na frente [da 
cintura pra baixo]. Só quando a gente levanta o boi mesmo assim é que a gente enxerga. Isso é até 
difícil de dizer, é um que ele balança assim, porque às vezes o da frente faz o movimento e o de trás 
erra, aí depois que erra não tem jeito. Aí o de trás tem que obedecer, se não... 

O que acontece é porque o ritmo da marcha, ela é mais rápida, mais ritmada. O samba já é 
mais lento, mais jogado. Porque o movimento é o braço que mexe o boi, tem que mexer o boi por mais 
que a tocada seja reta, aqui, mas o boi só faz balançar, ele bate aqui assim, só o que tá atrás ele tem 
uma corda que segura assim e balança assim. Pesa, na frente principalmente pesa muito mais porque 
tem gente que também pega o chifre do boi e arria. Aí esse que é o boi que eu brinco, né, é o daqui, o 
Mascote. Aí seu Filhinho, o dono do boi, ele tem muito cuidado com isso, que ele não gosta que a 
gente faça bravo por causa que geralmente „rola porrada‟, „pânico‟ [grifo meu] depois, aí quando um 
balança. Uma vez eu fui rodar o boi, né, deu num mascarado, um senhor ainda por sinal. Aí ele se 
levantou querendo bater em mim, só que a gente tá ali, às vezes quem está brincando é que tá 
desatento pra rodada, que ele roda, esse do boi é muito, se torna muito pesado, uma porrada, é chão na 
hora. Aí ele se levantou „com caramba‟, aí quando eu tirei o boi ele veio. Aí seu Filhinho [aproximou-
se], lá o boi recolheu. Eram umas nove horas, nove e meia, que ele se recolhe onze, onze e meia. 

É nos dois, revezando, é porque atrás cansa muito as costas, já na frente já é mais a parte da 
cabeça que amassa isso aqui. De quinze tem porque é como a gente fala, né, tá muito novo, tá muito 
velho [pra brincar de perna], agora tem os de trinta e cinco que brincam. Geralmente é de par, é seis, é 
oito. Eu tinha par, mas o menino que eu brincava não brinca mais, aí a gente troca, reveza. 

Aprendi olhando. A gente pegava as fofoia de coqueiro, a palha e cortava, colocava o chifre 
assim e começava a brincar. Coisa de criança. Faz, eu já vi, só que elas não são mais muito assim 
como era no nosso tempo. 

No Mascote eu brinco só de perna, aí quando o Tinga sai eu vou brincar de pirrô no Tinga, que 
lá eu não brinco de perna porque diziam que o Tinga pesava muito, que a cabeça dele é de osso, aí eu 
tinha medo de brincar lá, e até porque tem os pernas de lá, aí se a gente for brincar é muito perna, não 
dá espaço, aí os cara já vão me recriminar, dizer que eu sou daqui, né. A mesma coisa como tem aí o 
Faceiro, né, do Rondi. Tem os de lá e tem os do Tinga. Agora tem aqueles que são fome mesmo que 
tem um menino que é do Tinga e brinca no nosso, brinca no Faceiro. 

Porque o Tinga antigamente derrubava cercado, que tinha muito cerca. A gente fica bravo com 
tio Filhinho por causa disso, porque, às vezes, quando vai vaqueiro ele não gosta porque já sabe que a 
gente vai bravo, vai correr encima deles, aí começa dar de cabeçada encima deles.   

A costa tá toda bronqueada, até porque é difícil de sair dois dias seguidos, às vezes sai na 
sexta, talvez no domingo que vai sair. Ou então depende, é porque tem que ter dinheiro pra orquestra, 
só sai geralmente quem tem patrocinador que é o dono do boi mesmo, a gente só toma conta. 

No começo é muito mais fácil, até porque tem menos gente, mas só que no começo é mais 
fácil, mas a gente acha mais legal já pro fim, é porque já tem muito brincante. No começo é mais fácil 
pra brincar, mas se torna mais legal quando já tá umas sete horas, oito horas porque tem muito 
brincante. 

Até porque a gente tem que beber um pouquinho, senão não presta a brincadeira. Até porque 
pesa muito, é cortado do boi na hora. Ano passado [um perna] bebeu demais, aí tava jogando o boi, 
não brinca mais. Às vezes, se cai de lado o chifre, aí quebra o chifre na hora. Eu acho que com o 
tempo ele pesa mais, mais de trinta quilos, depois que a gente começa a brincar, que a gente começa a 
suar. Embaixo dele é esponja, encharca, aí começa a pesar mais, não sei por que o cansaço depois, né. 

Essa camisa às vezes eu compro preta justamente pra isso, pra acompanhar a calça de veludo. 
Meião preto, sapato preto, aí eles dão tudo, aí eu que lavo a minha camisa. Mas eu comprei outra já 
pra brincar esse ano, ainda mais que esse ano é ano de copa, aí terminou o jogo o boi tá na rua, só é 
ruim por causa que dá muito bêbado. 

Agora tem uma coisa assim que não dá pra sair dois bois juntos, principalmente quando o 
Tinga tá na rua. Só que teve um ano que agente passou do lado dele, aí a gente arrastou o povão, agora 
é difícil concorrência com o Tinga. 
 
 


