
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, LETRAS E ARTES

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANTROPOLOGIA
SOCIAL

“Vem Ouvir o Verso de Teu Cantador”: amos, cantadores e
toadas no Boi-Bumbá Caprichoso –Belém-PA.

Lanna Patrícia Marques do Nascimento

Natal-RN

2012



“Vem Ouvir o Verso de Teu Cantador”: amos, cantadores e toadas no Boi-
Bumbá Caprichoso –Belém-PA.

Lanna Patrícia Marques do Nascimento

Dissertação apresentada ao

Programa de Pós-Graduação

em Antropologia Social da

Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, como parte

dos requisitos necessários à

obtenção do título de mestre.

Orientador: Prof. Dr. Luiz

Assunção.

Natal-RN

Agosto de 2012



Catalogação da Publicação na Fonte.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA).

Nascimento, Lanna Patrícia Marques do.
“Vem ouvir o verso de teu cantador”: amos, cantadores e toadas no Boi-

Bumbá Caprichoso – Belém-PA / Lanna Patrícia Marques do Nascimento. –
2012.

192 f. -

Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.
Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Natal, 2012.

Orientador: Prof. Dr. Luiz Assunção.

1. Antropologia social. 2. Bumba-meu-boi – Belém (PA). 3. Danças
folclóricas brasileiras – Belém (PA). 4. Boi-Bumbá Caprichoso - Belém
(PA). I. Assunção, Luiz. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
III. Título.

RN/BSE-CCHLA CDU 39(811.5)



“Vem Ouvir o Verso de Teu Cantador”: amos, cantadores e toadas no Boi-

Bumbá Caprichoso –Belém-PA.

Lanna Patrícia Marques do Nascimento

Dissertação apresentada ao

Programa de Pós-Graduação

em Antropologia Social da

Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, como parte

dos requisitos necessários à

obtenção do título de mestre.

Orientador: Prof. Dr. Luiz

Assunção.

Aprovada em: __/__/2012

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Luiz Assunção (orientador)

Prof. Dra. Lisabete Coradini (UFRN)

Prof. Dr. Carlos Sandroni (UFPE)

Prof. Dr. Edmundo Marcelo Mendes Pereira (UFRN –suplente)



AGRADECIMENTOS

A Luiz Assunção, pela orientação, incentivo e paciência dedicadas neste nosso

percurso.

A Capes, pela concessão da bolsa do programa REUNI durante meu segundo

ano de mestrado.

Aos professores Lisabete Coradini, Edmundo Pereira pelas valiosas

colaborações em minha qualificação.

Ao professor Carlos Sandroni, por ter aceitado o convite para compor a banca

examinadora.

A Professora Julie Cavignac, na qualidade de coordenadora da pós e a

Natasha Hart, pela disposição e boa vontade constantes.

Em Natal:

A Cecília Gutel (a francesa mais potiguar que conheço), Ângella Lima (guria) e

Jacque Cândido (nêga); amigas que talvez não tenham noção do quanto suas

amizades foram (e continuam sendo) importantes durante essa caminhada.

A Raquel Souza, Emerson Henrique e Ricardo Bruno (agora em João Pessoa),

amigos que, amavelmente me receberam na UFRN, fazendo com que eu me

sentisse menos outsider e desistisse de dar meia-volta.



Em Belém:

A Seu Alarino, Joaquim, Dona Mariquinha e Tarcísio. Agradeço imensamente o

modo como vocês me aceitaram e permitiram que eu pudesse entrar e ainda

que por pouco tempo, fazer parte dessa família. Obrigado pela oportunidade,

pelo carinho e principalmente pelo aprendizado. O Caprichoso vive!

A Lulu, Lúcia, Nicolau, Patrick, Cristina, Renata, Vânia, Dona Sílvia, Louro,

Souza e todos aqueles que fazem parte da família Caprichoso.

A Nataliqueli e Joilson Roberto que, mais que cunhados, foram (e são) amigos

fundamentais para que eu pudesse realizar minhas conexões Natal-Belém.

Muito obrigado por toda ajuda e amizade.

Em Macapá:

A Idalina Nascimento. Minha mãe, meu amor incondicional, que com suas

reiteradas lições de vida, de força e de superação me ensina a ser forte e

perseverante. A bença, mamãe!

As minhas irmãs Keila, Gisélia; aos meus sobrinhos Kayo, Adhan, Heitor; ao

meu tio Luís. Obrigado pelos momentos juntos e pela compreensão de minhas

ausências.

Aos velhos amigos Lúcio Flávio e Camila Karina. Amizade verdadeira

prevalece.

A Liviane Almeida, por todas as ligações que me trouxeram boas notícias, me

fizeram rir e relaxar nas horas vagas do trabalho.



E especialmente:

A Joanilson Guimarães, pelos 12 anos de companheirismo, confiança, respeito,

amizade e amor. Pelas noites em claro construindo sonhos, procurando

caminhos. Por me fazer sorrir. Contigo ao meu lado, é sempre mais fácil passar

pelas tempestades.



“[...] o boi, seus chifres riscam céu e terra, deixam um rastro de cantoria e fios de cetim.
Do Esquadrão para dentro. Chão dos Lobos é chão que só um Boi pisa, um só amo
canta, uma só tropa entoa, um só curral festeja”.

(Dalcídio Jurandir)



RESUMO

Esta dissertação tem como objetivo investigar os cantadores e as toadas na

brincadeira do boi-bumbá, trazendo para o debate questões que se

agregam em torno da construção e da performatização dos papeis de amo

e de cantador no Boi-Bumbá Caprichoso de Belém-PA e explorando o

âmbito das toadas no que diz respeito as suas características, funções, os

usos que delas são feitos e as relações que se estabelecem entre elas e os

cantadores. A problemática da pesquisa constituiu-se em analisar o que os

amos, os cantadores e as toadas expressam no contexto atual das

brincadeiras de boi-bumbá em Belém. Nessa perspectiva, busquei

identificar no Boi Caprichoso expressões significativas em relação às toadas

e a performatização dos papeis de amo e de cantador. Foram utilizadas

como métodos de pesquisa, a observação participante, a pesquisa

etnográfica e entrevistas abertas e semiestruturadas. A performance em

torno desses papeis no Boi Caprichoso se faz primordial à realização da

brincadeira, evidenciando-os como personagens pilares. Tais performances,

marcadas pela presença da voz, também evidenciaram a dimensão do

espaço das toadas na brincadeira e sinalizaram para um emergente modelo

de apresentação no qual toada e cantador figuram como elementos

centrais.

Palavras-chave: cantador; amo; toada, boi-bumbá.



ABSTRACT

This thesis aims to investigating the cantadores and the toadas in the Boi

Bumbá, debating questions which put together around the construction and

performance of amo’s and cantador’s role in the Boi Bumbá Caprichoso of

Belém-PA city and exploring the extent of toadas its characteristics, functions,

the uses that are made of theirs and the relations that establishes between

them and the cantadores. The problematic of the research consisted on

analysing what the amos, cantadores and toadas represent in the whole context

of boi-bumbá plays in Belém, nowadays. Considering this perspective, I tried to

identify on Boi Caprichoso the most meaningful expressions which were related

to toadas and how the roles of amo and cantador were performed. Participative

observation, ethnical research, open and semistructured interviews were used

as research methods. The role performances on Boi Caprichoso plays an

essential part on the playing realization, highlighting themselves as pivotal

characters. These performances, characterized by the vocal presence, also

highlighted the size that toadas occupy in the whole play, and pointed the way

for an emerging model of presentation, in which both toada and cantador

appear as central figures.

Keywords: cantador; amo; toada; boi bumbá.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação apresenta os dados da pesquisa etnográfica realizada

em 2011 junto ao boi-bumbá Caprichoso de Belém, Pará, e tem como objetivo

investigar os cantadores e as toadas na brincadeira do boi-bumbá. Mais

propriamente, discute questões que se agregam em torno da construção e da

performatização dos papeis de amo e de cantador no Caprichoso, bem como

explora o âmbito das toadas no que tange suas características, funções, os

usos que delas são feitos e as relações que se estabelecem entre elas e os

cantadores.

Minha relação com o tema surgiu quando cursei uma especialização em

Educação, Cultura e Organização Social pela Universidade Federal do Pará em

2003 -período em que estabeleci contato com alguns grupos de boi-bumbá na

cidade, em particular, com o Boi Flor de Todo Ano, pertencente ao hoje já

falecido Mestre Fabico.

À época, a pesquisa que tinha esse boi como campo empírico,

defrontou-se com algumas questões que julguei pertinentes: os amos1 dos bois

com os quais eu havia estado apresentavam um número significativo de toadas

de composição própria. Havia também uma ênfase dada por eles ao termo

“cantador” - ao se denominarem cantadores, por vezes esse termo parecia ter

mais peso que a denominação de amo. Nesse sentido, Mestre Fabico chamou

atenção com suas toadas, muitas das quais em suas letras o exaltavam como

o melhor cantador de boi-bumbá.

1 Personagem que na comédia do boi-bumbá representa o fazendeiro, dono do boi. Frequentemente na
brincadeira, o amo é aquele que compõe e canta as toadas. Em regra, também assume como atribuição a
liderança e organização da brincadeira.
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Ao longo da pesquisa de campo, as falas dos amos durante as

entrevistas, bem como minha observação de algumas apresentações dos

grupos de boi, resultaram dados preliminares que me permitiram traçar a

hipótese de que os grupos de boi-bumbá em Belém possuíam um contexto de

produção musical que vinha se configurando como elemento fundamental para

a produção da brincadeira.

Esta hipótese permaneceu ecoando na minha cabeça e reclamando a

investigação da questão até meu ingresso no mestrado em 2010. Embora

houvesse de minha parte a intenção de retomar o trabalho com o Boi Flor de

Todo Ano, o falecimento de Mestre Fabico em 2011 e a consequente

desestabilização de seu grupo obrigou-me a redirecionar minha pesquisa. Na

busca por outro grupo de boi com o qual eu pudesse realizá-la, entrei então em

contato com a gerência de linguagem corporal do CENTUR –Fundação Cultural

Tancredo Neves- onde fui informada que o boi Caprichoso brincaria pela última

vez naquele ano, pois seu dono havia anunciado que pretendia acabar com a

brincadeira.

Foi nessa circunstância que então conheci o Boi Caprichoso de Seu

Alarino –ou Mestre Alarino, como também é conhecido. Ao longo de três meses

frequentei a casa de Seu Alarino e o barracão do Caprichoso, onde convivi com

sua família e demais brincantes. Durante esse período, participei dos ensaios,

das apresentações do grupo em Belém e municípios vizinhos e dos rituais de

encerramento da brincadeira. Retornei ao campo no final de 2011 e abril de

2012 no intuito de respaldar os dados produzidos anteriormente.

Sendo um dos bois mais antigos em atividade em Belém -65 anos- eu

sabia que a questão musical que norteava minha problemática eu poderia
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encontrar nele também, uma vez que as toadas constituem-se como elementos

inerentes às brincadeiras de boi-bumbá. Entretanto, o Caprichoso me

reservava uma peculiaridade: ao invés de um amo, como comumente

encontramos nas brincadeiras de boi-bumbá, ele possuía dois: Seu Alarino e o

filho mais velho, Joaquim. Juntos, compartilhando as funções de amo e

cantador.

O fato de Seu Alarino pretender acabar definitivamente com o

Caprichoso começava a estabelecer um delicado conflito em sua família;

particularmente entre ele e Joaquim que se opunha a decisão do pai. Nesse

sentido, as relações de conflito que se estabeleceram entre eles junto ao

dilema sobre o fim da brincadeira constituíram questões de enorme importância

para a análise dos papeis de amo e cantador e também das toadas.

O interesse pela figura do cantador e pelas toadas já aparece há algum

tempo na literatura paraense que trata das brincadeiras de boi-bumbá. Ao

abordá-la, busco fugir de definições homogeneizantes que fixam a

compreensão das ditas “origens” do boi-bumbá à ideia de auto -muito corrente

nos estudos da cultura popular com abordagens antropológicas e folclóricas2

(CAVALCANTI 2006)- para apresentar uma percepção da brincadeira em

Belém que a localiza num contexto de disputas políticas e intensas inter-

relações com outras práticas culturais que conformaram as brincadeiras de

boi-bumbá na cidade à guisa de processos sociais em constante devir.

2 No artigo Tema e Variantes do Mito: sobre a morte e ressurreição do boi, Maria Laura Viveiros de
Castro Cavalcanti apoia-se em uma interpretação de caráter estruturalista para refletir sobre processos
míticos no que tange sua presença e significado na brincadeira, procurando ponderar acerca das
“relações entre mito e rito” (p.70) neste prática do boi-bumbá. Para tanto, questiona a ideia –muito
difundida na bibliografia existente sobre o tema- de que suas origens estariam ligadas à encenação de
um auto.



4

Na bibliografia existente sobre o tema, nota-se a construção de uma

identidade do boi-bumbá no Pará ao distingui-lo como uma manifestação

popular caracterizada em particular pelo signo da rivalidade expressa na

forma de violentos confrontos físicos (SALLES 2004; SALLES 2005; MOURA

1997; MENEZES 1972; DIAS JR 2009; LEAL 2005) entre brincantes de

bumbás diferentes.

Em um recorte histórico que abarca os primeiros anos do Pará

republicano, evidenciam-se nos registros sobre o boi-bumbá, relações entre

essa prática, a capoeira e a política da época (LEAL 2005; SALLES 2005)

informando-nos de homens que assumiram a função de amos de boi por conta

da habilidade com a capoeira (habilidade esta muito apreciada nos momentos

de confrontos entre bois) bem como de “capangas” de políticos locais.

Nos primeiros anos de República no Pará, muitos conflitos sucediam-se

entre os grupos políticos que disputavam o poder. A respeito disso, Leal (2005)

em um artigo sobre as relações entre capoeira, boi-bumbá e política no período

de 1899 a 1906 em Belém, apresenta trechos de notícias da imprensa que nos

informam sobre contendas entre conhecidas figuras do cenário político da

época que valiam-se dos “serviços” de capangagem prestados por bons

capoeiras. A presença da capoeira em Belém era comumente relacionada à

prática da vagabundagem e vista com certa apreensão pela sociedade

paraense da época, ao passo em que seus praticantes eram tidos como

vagabundos e desordeiros (LEAL 2005; SALLES 2005). Bairros como

Jurunas3, Ladrão e Umarizal, em meados do século XIX, abrigavam uma

grande parcela da população pobre e negra de Belém. Com práticas culturais

3 Em 1927, Mário de Andrade registrara os textos da comédia e toadas do Boi Pai do Campo no bairro do
Jurunas em Belém. “Em: Andrade, Mário de. Danças Dramáticas do Brasil. Livraria Martins:São Paulo,
1959, 3º tomo.”
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que não se enquadravam nos valores estéticos da Belle Èpoque, seus

moradores incomodavam as elites da cidade, sendo constantemente

submetidos às repressões policiais (Leal 2005).

Coadjuvantes das contendas políticas, muitos desses capoeiras

acabaram por ganhar notoriedade por meio da imprensa que noticiava suas

performances hostis. Assim, seus serviços como capangas tornaram-se quase

que indispensáveis em tais confrontos políticos. Nas muitas disputas políticas

pelo poder, engrossadas pela violência e brutalidade de seus agentes, estavam

presentes a habilidade desses conhecidos capoeiras.

Pé-de-Bola era um desses famosos capoeiras, aparecendo nas crônicas

policiais de sua época (Leal 2005; Salles 2005) e sendo lembrado também no

romance Chão dos Lobos do escritor Dalcídio Jurandir, de 1976. Era capanga

de Antônio Lemos e exercia tal função sob o paradoxo da ordem e da

desordem (Leal, 2005:252). Além de bom capoeira, Pé-de-Bola era conhecido

também no bairro da Cidade Velha por seu envolvimento com manifestações

culturais do bairro, como cordão carnavalesco e boi-bumbá. Deveu-se a sua

fama o convite para assumir a função de amo do boi Pingo-Prata, justamente

por conta de sua valentia, pois os confrontos entre bois costumavam ser

turbulentos e tornava-se necessário um amo corajoso. Mais tarde Pé-de-Bola

também esteve à frente do boi Pai do Campo, do bairro do Jurunas, como amo.

Na literatura que refaz a história do boi-bumbá em Belém (SALLES

2004; SALLES 2005; MOURA 1997; MENEZES 1972; DIAS JR 2009; LEAL

2005) aparecem, além de Pé-de-Bola, outros capoeiras que prestaram serviços

de capangagem e que também estiveram envolvidos com bois-bumbás na

cidade, muitos vindos de outros Estados como Pernambuco, numa imigração
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impulsionada pela disputa política que marcava o período e que trazia consigo

práticas culturais nas quais -somando-se a estas o boi-bumbá- estes homens

transitavam. Os capoeiras que estavam a frente de cordões carnavalescos ou a

serviço de políticos eram os mesmos amos e brincantes que nos meses de

maio e junho brincavam de boi-bumbá (Leal 2005). Salles (2005) em um

extenso estudo sobre a presença do negro e sua importância para a

constituição da sociedade paraense afirma que “[...] a capoeira esteve

intimamente ligada ao boi-bumbá paraense até pouco tempo e suas armas

tradicionais –pau, navalha e faca- deixaram saldos mortais” (Salles, p. 119).

Um dos relatos de Campos Ribeiro em Gostosa Belém de Outrora (apud

por Leal 2005) informa que os brincantes enfrentavam, ainda fantasiados, seus

rivais no confronto. Leal, tomando tal informação como mote para refletir sobre

a forte ligação que havia entre o boi-bumbá e seus brincantes, propõe ao leitor

“desvendar os elementos de identidade que motivavam uma dedicação tão

apaixonada” (p.255).

Ainda sobre a relação entre a capoeira e o boi-bumbá, Leal coloca que a

transformação do lazer em conflito era uma das variantes possíveis do boi-

bumbá (p. 256) e que em paralelo a permanência da capoeira na capangagem

política, o seu domínio era também indispensável na brincadeira do boi.

Quando das apresentações, os brincantes percorriam a pé o caminho até o

local em que o grupo faria sua exibição. Os tempos eram de tensão social em

Belém e neste certame de disputas, bois de bairros diferentes ao se
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encontrarem em ocasião de apresentações fora do curral4, transformavam o

lazer em conflito.

Os eventuais encontros de bois contrários tornavam-se circunstâncias

mediadas por “um breve ritual em que o boi invasor pedia licença para passar”

(Leal 2005:257). Com a óbvia negação do pedido, toadas de desafio eram

lançadas ao contrário5. Este, por sua vez, lançava toadas de desafio em

resposta, até que se desse início ao combate físico entre os brincantes de cada

boi. É interessante notar a importância que a toada possuía nesse contexto

para os grupos de boi-bumbá. Nas toadas de desafio, com versos provocativos

que engrandeciam seu boi e desqualificavam o contrário, o cantador e amo do

boi travava uma luta não só corporal, mas, também, uma luta pelo seu poder

de significação no terreno da cultura popular (HALL 2003).

É a partir daí que começamos a ter informações sobre o papel das

toadas nas brincadeiras de boi-bumbá. Nesses encontros tumultuosos os bois

rivais cantavam as toadas de desafio. Dalcídio Jurandir apresenta informações

interessantes acerca desse contexto musical presente nas brincadeiras de boi-

bumbá, ao dar grande ênfase em Chão dos Lobos a Quintino Profeta, amo dos

bois Dois de Ouro, Caprichoso e Estrela D’alva.  Tendo vivido em Belém num

período entre o fim do século XIX e início do XX, Quintino Profeta era também

um hábil capoeira. Ao narrar a perseguição policial sofrida pelo boi Dois de

Ouro –primeiro boi de Quintino Profeta- e a resistência deste frente a tal

perseguição, Dalcídio nos informa que o Dois de Ouro “só deixou de existir

4 Como eram chamados os espaços onde os bois-bumbás ensaiavam (geralmente o quintal da casa do
dono do boi). Em minha pesquisa de campo, registrei a utilização dos termos terreiro e barracão para
designar tal espaço de ensaios.
5 Expressão comumente utilizada pelos brincantes de um boi para referirem-se, em tom de rivalidade,
a um outro boi.
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definitivamente devido à morte do velho Timbó, que era quem tirava (criava) as

toadas cantadas pelos integrantes daquele boi” (Leal 2005:264).

Ribeiro (citado por Leal, p.262) também apresenta Quintino Profeta

como um “façanhudo cantador” que ganhara fama em Belém a frente do boi

Estrela D’alva. Leal então aproveita para falar sobre como “o canto, ou a toada,

era de grande importância no ritual dos confrontos” (p.262). ”Quando os

brincantes de bois rivais se encontravam frente a frente em uma mesma rua,

era o cantador que dava início ao combate. Cantavam versos provocativos que

exaltavam seu boi e desqualificavam o oponente. Segundo Menezes (1972:75)

em nota a respeito da melodia de boi-bumbá, “estimulavam-se sim, os ‘amos’

ou donos de boi-bumbá, mesmo agressivamente em tirar toadas novas,

porfiando especialmente, nos desafios e provocações, e quando queriam

apregoar a valentia, a simpatia do povo pelo seu querido ‘boi de fama”.

A linha que separavam as provocações do contato físico era tênue e

desse modo, novamente a brincadeira fundia-se com a capoeira executada por

seus brincantes. Leal detém-se na história do boi Dois de Ouro para denotar

ainda mais a íntima relação entre a capoeira e o boi-bumbá.

Lauro Palhano, em O Gororoba (apud Leal 2005) relata o encontro

perigoso entre o boi Pingo-Prata, da Cidade Velha, e Pontas D’Ouro. Em meio

aos rituais para pedir passagem com “evoluções cordiais, meias-luas,

saudações” (Palhano apud Leal, p. 265) o cantador de um dos bois cantou uma

toada de desafio ao rival, que por sua vez respondeu com outra toada

provocadora. O confronto violento que se seguiu entre os “brincantes-

capoeiras” mais uma vez transformou o lazer um conflito.
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Vários fatores concorreram com o passar dos anos para que o folguedo

do boi-bumbá em Belém pouco a pouco tivesse amenizados seu caráter de

conflito: embora no início do século XX não existisse uma “campanha formal

contra o folguedo (Leal 2005:266)”, as repressões por parte da polícia a serviço

da política civilizatória de Belém, empreendida pela administração municipal de

Antônio Lemos (1897-1911) (Vieira, 2010) cumpriram sua missão de coibir as

manifestações de cunho popular e, corroborando “a condenação dos hábitos e

costumes anteriores da população” (Sarges apud Vieira, 2010) ajudou a

desenhar o quadro de tensões e conflitos no qual as brincadeiras de boi-bumbá

se formaram em Belém.

Tal qual foi registrado por Dalcídio Jurandir em seu romance, sobre os

episódios em que Quintino Profeta teve seu boi recolhido e queimado pelos

policiais, vemos também expostos nos textos de Salles (2004, 2005) e Leal

(2005) os fatores que contribuíram para que tal contexto de tensões fosse

sendo apaziguado gradativamente a partir do momento em que a brincadeira

passou a ser apadrinhada por figuras da política local, como narrado por

Dalcídio Jurandir a respeito da peleja de Quintino Profeta com seu Dois de

Ouro.

Noutro ano armou outro animal, saiu com ele e sua

tropa, abriu curral, na rua brincou, no arraial

desfilou, dançou em sala de branco, fez a matança

do boi, varreu. Polícia só aí vendo sem piar, o seu

Quintino Profeta tinha cartão de senador

conseguido numa audiência (p. 206).

Mesmo a imprensa paraense já no correr das primeiras décadas do

século XX, passara a estampar em suas páginas, notas em que donos de bois
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anunciavam convites ao público para assistir aos ensaios de seus bois (Leal, p.

267), informando sem receios o endereço exato do curral. Esta mesma

imprensa tratou de anunciar apresentações de bois em eventos públicos

promovidos por políticos locais, desvelando um novo contexto em que o boi

estava sendo produzido. Ao invés da repressão e do conflito, os poderes

públicos exerceram seu domínio instituindo concursos de bois-bumbás, nos

quais pacificamente um boi seria escolhido campeão, sem necessidade do

confronto físico. Foi uma maneira perspicaz de tentar domar “um boi” que em

sua dualidade, brincadeira-capoeira, lazer-conflito, fora sempre indomável: boi

brabo. Assim, pelo que concluem os autores, fica implícito que neste novo

contexto em que as brincadeiras de boi-bumbá estavam sendo produzidas, as

toadas passaram a expressar novas relações vivenciadas por seus agentes.

Cessada a briga de capoeira e navalha, desfeita a

rixa, agora os Bois se respeitam, até que se

cumprimentam, trocam ofícios, usam de educação.

A palavra contrário, num tom de desafio, é só pura

toada, é só um garbo, tudo o mais é faceiro

(Jurandir 1976:208).

A literatura que trata do boi-bumbá em Belém nos ajuda a problematizar

a questão das toadas e do cantador, fornecendo informações acerca do

contexto em que as toadas eram executadas, a função que exerciam nos

momentos de lazer e nos momentos de conflito e ainda sobre personagens

dessa história que tiveram reconhecida sua fama de bom cantador, tal qual

Quintino Profeta. No entanto, nota-se que há uma escassez nos estudos que

vem sendo produzidos sobre boi-bumbá no que diz respeito a investigações

que tenham os cantadores e as toadas como fios condutores.
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Fazer toadas e cantar toadas são no boi-bumbá, elementos resultantes

de um processo que se inicia muito antes, quando os cantadores, em suas

primeiras experiências com a brincadeira, na maioria das vezes ainda crianças,

observam outros cantadores. A percepção dos modos de se cantar uma toada,

as modulações, expressões da voz e do corpo junto às temáticas presentes

nas composições, constituem um aprendizado que significa as toadas e os

cantadores como frutos de um fazer musical; de uma produção de formas de

expressões verbais e não-verbais que se dão através da música e que dão

decurso a brincadeira.

Em Belém, cantadores de boi-bumbá realizam esse fazer musical

através da composição de toadas, da cantoria durante as apresentações do

grupo e, em um momento mais recente, da gravação destas toadas. Alguns

destes bois ganharam certa notoriedade na imprensa e nos circuitos culturais

paraenses das últimas décadas do século XX, fato este que nos ajuda a traçar

o desenho contemporâneo da brincadeira.

Apresento este breve panorama do boi-bumbá em Belém para tentar

evidenciar um entrecho das brincadeiras que parece não ser apenas uma

importante característica do boi-bumbá, mas, particularmente parece

representar o principal eixo de produção da prática atualmente.

As toadas e seus cantadores constituem-se em Belém como expressões

marcantes de uma cultura do boi-bumbá que ao longo do tempo vem se

construindo e se ressignificando. Nesse sentido, problematiza-los torna-se um

trabalho antropológico relevante à medida que explicita possíveis

transformações ou novas expressões do boi-bumbá. A própria história do boi-

bumbá que vem sendo construída ao longo de mais de dois séculos apresenta
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dados que contribuem nesse aspecto: Salles (2004, 2005), Menezes (1975),

Jurandir (1976) e Leal (2005), por exemplo, revelam em seus trabalhos

circunstâncias da história do boi em que as toadas representaram não só o

elemento que dava ritmo e melodia a brincadeira, mas, principalmente

expressava os conflitos que se estabeleciam na sociedade paraense da época.

E era justamente o cantador quem dava voz a esses conflitos ao canta-los em

suas toadas. Juntos, cantador e toada, formavam o signo que abalizava as

brincadeiras de boi-bumbá em Belém.

Apoiando-se nestes dados históricos, a problemática da pesquisa

constituiu-se em analisar o que os amos, os cantadores e as toadas expressam

no contexto atual das brincadeiras de boi-bumbá em Belém. Nessa

perspectiva, busquei identificar no Boi Caprichoso expressões significativas em

relação às toadas e a performatização dos papeis de amo e de cantador.

Embasam o viés teórico-metodológico da pesquisa, os referenciais de

Clifford (1998) e Oliveira (2006) no que concerne a reflexão sobre o trabalho de

campo. Ao adotar a pesquisa etnográfica, a observação participante e a

entrevista como métodos de pesquisa, o trabalho de campo orientou-se pela

noção de que o campo enseja a compreensão de etnografia a partir de

percepções construídas pelo antropólogo no exercício do olhar para o campo

buscando enxergar seu objeto e suas possibilidades de análise, ouvir as vozes

que nele se levantam como interlocutoras e escrever a apreensão advinda

dessa presença no campo, mas, também de fora dele, como reflete Oliveira

(2006), sobre o trabalho antropológico6.

6 Oliveira, Roberto Cardoso. “O Trabalho do Antropólogo. Olhar, ouvir, escrever”. UNESP:São Paulo,
2006.
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Essa textualização da experiência vivida no campo feita pelo

antropólogo já fora dele e inerente a etnografia, é amplamente tratada por

Clifford (1986, 1998), cujas reflexões apontam para a dimensão da relevância

do escrever na produção da etnografia. A “[...] experiência incontrolável que se

transforma em um relato escrito e legítimo (1998:21)” é, portanto, intensamente

submetida as lapidações que o antropólogo faz do objeto na maior parte do

tempo fora do campo e longe de seus interlocutores. Ciente de tais

implicações, é que penso a etnografia em suas zonas limítrofes nas quais são

possíveis operarem o dialogismo e a polifonia.

Nessa perspectiva, a observação participante como método utilizado por

mim no trabalho de campo se estabeleceu a partir de condições impostas pelo

próprio campo, cujas as diferentes circunstâncias me impeliam a participar

ativamente na brincadeira do Boi Caprichoso (na condição de mutuca ou

assistente, como mostrarei no capítulo a seguir) e/ou observar de minha

posição de pesquisadora. Em grande medida foi por conta de tais posições que

Seu Alarino, Dona Mariquinha (esposa dele) e os filhos Joaquim e Tarcísio

emergiram como interlocutores no trabalho, uma vez que elas ensejaram o

diálogo tanto por conversas informais, quanto por entrevistas semidiretivas.

Quanto aos conceitos que norteiam este trabalho, utilizo os referenciais

teóricos de Turner (1974, 1987) e Zumthor (1997, 2007), desenvolvendo o

debate de meus dados - principalmente ao longo do segundo e terceiros

capítulos- a partir da compreensão da inter-relação que se dá entre voz e

performance na perspectiva em que abordo meu objeto. Ao enfocar as toadas,

os cantadores e os amos no âmbito da brincadeira no Caprichoso, deparo-me

com questões para as quais a noção de que o homem, enquanto ser



14

performático, revela-se a si mesmo (Turner, 1987:81) e de que a voz é

elemento inerente a sua performance (Zumthor 1997, 2007) sinaliza com

possibilidades elucidativas.

Organizada em três capítulos, esta dissertação expõe no Capítulo I a

descrição de minha entrada no campo. Apresento o Boi Caprichoso, meus

principais interlocutores e dois dos momentos em que se constitui a brincadeira

neste boi: os ensaios e as apresentações.

No Capítulo II faço uma reflexão sobre os cantadores e as toadas,

tratando mais especificamente da questão da performatização dos papeis de

amo e de cantador por parte de Seu Alarino e Joaquim, como também das

características, usos e funções das toadas por eles cantadas e compostas.

Por fim, o Capítulo III apresenta o relato da encerração (momento de

encerramento da brincadeira), o desfecho acerca do impasse sobre a matança

do Caprichoso e dos conflitos entre Seu Alarino e Joaquim, e as novas

perspectivas de produção da brincadeira.

Ao longo do texto utilizo a fonte Bradley Hand ITC na transcrição das

falas dos meus interlocutores com suas devidas identificações, tanto quando é

destacado ou quando incorporado ao meu discurso. Nestas transcrições, as

palavras em caixa alta indicam o aumento do tom da voz ou mesmo a ênfase

dada pelo interlocutor a palavra e as reticências são empregadas para indicar

as pausas mais longas nas falas.

As palavras em itálico são termos próprios do Caprichoso. Os asteriscos

no segundo capítulo servem para separar, em caso de transcrições

subsequentes, uma toada da outra, uma vez que elas não costumam ser



15

nomeadas e no terceiro capítulo marcam o início e o fim de diferentes períodos

textuais.
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CAPÍTULO I: “E Olha o Boi, E Olha o Boi!” 1: a entrada no campo.

Na intenção de oferecer uma leitura concisa do período que corresponde a

minha chegada ao campo, encadeio nesse texto uma narrativa, por vezes

digressiva, a partir do momento em que se estabeleceu meu primeiro contato com

o grupo de boi-bumbá Caprichoso; dessa feita, através da apresentação de dois

momentos distintos da brincadeira -os ensaios e as apresentações- construo um

quadro panorâmico do Caprichoso no qual exibo meus interlocutores, suas falas

apresentando parte da história do Caprichoso e de sua própria história, nossas

percepções acerca da brincadeira e demais elementos que compuseram esse

caminho. O campo é um caminho aqui entendido na acepção mais drummondiana

da palavra; um caminho no qual os acontecimentos se não se colocam como

pedras nas quais tropeçamos, se fazem como pedras com as quais construímos

nosso fazer etnográfico.

A referência ao poema de Drummond -prenunciador de uma poesia às

portas do pós-modernismo que almejava por traduzir a náusea de uma época de

incertezas2- se relaciona a compreensão de campo e de etnografia aqui pensado

nos termos de James Clifford. O turbilhão de fatos e acontecimentos que se dão

no campo, esse caminho em que as pedras que encontramos se fazem em uma

experiência incontrolável de pesquisa (Clifford 1998) e se perfazem mais tarde em

texto, expõe a presença de sujeitos politicamente significativos em contínuo

movimento de negociação de verdades, posições, resoluções de conflitos e outras

questões (Clifford 1998). É um dialogismo que denota, por conseguinte o caráter

1 Refrão comumente entoado entre os bois-bumbás em Belém. Assemelha-se aos aboios, sendo cantado entre
uma toada e outra no momento da apresentação como forma de animar os brincantes.
2 Saraiva Arnaldo. Em: Andrade, Carlos Drummond de. “Uma Pedra no Meio do Caminho. Biografia de um
poema. Editora do Autor:Rio de Janeiro, 1967.
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polifônico do qual a etnografia é impregnada e que denomina dentre estes

sujeitos os interlocutores da pesquisa, justamente porque são sujeitos

politicamente conscientes nos múltiplos diálogos que se estabelecem nesse

caminho.

No boi-bumbá Caprichoso, os interlocutores que se constituíram

apresentaram suas asserções e percepções acerca do Caprichoso tendo em vista

a posição ocupada por cada um dentro das relações estabelecidas na brincadeira

e, claramente, levando em consideração a posição ocupada por mim, enquanto

pesquisadora, por vezes antropologizando juntos acerca da prática do boi-bumbá

e mais especificamente acerca de sua própria brincadeira.

Nesse sentido, os diálogos -aos quais durante o texto me refiro mais como

“conversas”, já que era essa a palavra utilizada por meus interlocutores para

definirem diálogos fortemente marcados pela informalidade- e em alguns

momentos entrevistas semidiretivas, colocaram-se muito mais por força das

circunstâncias, quando estes interlocutores com desenvoltura falavam sobre si e

sobre a brincadeira ou recolhiam-se em certa timidez diante do gravador, pedindo

que eu fizesse perguntas para que pudessem falar. A utilização da fotografia,

gravação das toadas e filmagem objetivou auxiliar uma análise posterior da

brincadeira; em particular do cantador e da toada, levando em conta questões que

lhes são próprias, ligadas a voz e a performance, as quais ao longo do campo

foram se distinguindo como categorias centrais na pesquisa. Os conceitos de voz

e de performance entendidos segundo Zumthor (1997, 2007) e Turner (1974,

1987) perpassam todo o trabalho na medida em que dão conta de tornar

compreensíveis processos sociais que se dão através da performatização de

discursos, de papeis (Goffmam 2004), de expressões do corpo e da voz.
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Meu contato com o grupo de boi-bumbá Caprichoso se iniciou em maio de

2011 através de uma ligação telefônica que fiz para a casa de Seu Alarino. Ele

mesmo atendeu ao telefone e após minha breve apresentação, disse: “A senhora

pode vir sim se quiser, mas hoje vai ter só cantoria”. A autorização dada por ele

referia-se ao meu pedido para assistir ao primeiro ensaio do Caprichoso, que por

sorte teria início naquela noite e me permitiria acompanhá-los do primeiro ao

último dia.

Naquele mesmo dia, cheguei às sete horas da noite como havia sido

informado por Seu Alarino para o início do ensaio. Havia pouco mais de cinco

pessoas conversando na calçada em frente a casa dele. A casa, uma construção

de dois andares dividida em vários “quartinhos”, abriga a sua família e o barracão

onde o grupo ensaia. Ao ser informado da minha chegada, Seu Alarino desceu e

me convidou para subir até um pequeno cômodo na parte de cima do prédio onde

ele mora com Dona Mariquinha, sua esposa. Após conversarmos por alguns

minutos ele sugeriu que fôssemos ao barracão afim de que eu conhecesse o

espaço antes do início do ensaio.

Construído nos fundos do imóvel, o barracão consiste em um pequeno

salão dividido em banheiro, copa e o reduzido espaço onde o grupo ensaia. Pelas

paredes estão penduradas parte de indumentárias dos brincantes como chapéus

usados pelos vaqueiros e barriqueiros, capacetes3 das índias, coletes, calças.

Num dos cantos do salão há uma mesa, uma espécie de oratório com a imagem

de são João4 ao centro, dentre outras imagens religiosas. À assistência5 sobram

os estreitos vãos que se formam entre as paredes e os brincantes no momento do

3 Adorno de cabeça usado pelas índias e tuxáuas. Também chamado de cocar em outros bois-bumbás.
4 São João é tido na brincadeira como o santo protetor do Caprichoso.
5 Termo usado na brincadeira para denominar as pessoas que assistem aos ensaios ou apresentações. Além de
espectadora, a assistência costuma ajudar os brincantes oferecendo água ou segurando alguns pertences.
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ensaio. Essas paredes são cobertas por pinturas com a figura do boi, outros

personagens da brincadeira e trechos de toadas como “A terra tremeu, quando o

boi caprichoso urrou, e a poeira lá no campo levantou. Vaqueiro abre a porteira

que o boi Caprichoso chegou”, como pode ser visto na figura 1.

A armação do boi estava sobre a mesa num canto do barracão e

obviamente foi o mote de nossa conversa. Seu Alarino afirmou que seu boi, ao

contrário de muitos bois que têm por aí, “não é um boi de promessa, mas sim um boi

de família”. Essa distinção feita por ele, relaciona-se com o fato de muitos bois no

Pará serem frutos de promessas feitas por seus donos a algum santo católico –

quase sempre São João, uma vez que as brincadeiras de boi-bumbá ocorrem no

mês de junho6. A denominação ‘boi de família’ parece expressar amplamente a

relação que não apenas Seu Alarino, mas, também vários membros de sua

família têm ou tiveram com o Caprichoso ao longo dos anos; a brincadeira sempre

esteve intimamente relacionada à vida da família, cujos filhos numerosos

começaram a brincar ainda muito pequenos. Criado por ele em Mosqueiro7, o

Caprichoso surgiu para homenagear o aniversário do pai:

No dia 23 de junho de 1947 foi quando surgiu o boi Caprichoso... essa

antiguidade (…) Foi quando saiu de repente de mim essa vontade...pra festejar o

aniversário dele (…) Eu fui no mato, tirei uma vara...tinha um calendário de são

João...daí eu comecei uma festinha e dessa festinha peguei e fiz um boi de barro ali no

6 As promessas costumam se dar em decorrência de situações adversas como por exemplo, doença de algum
ente querido. Em troca da saúde reestabelecida, o dono do boi promete ao santo pôr o boi na rua enquanto for
vivo. O famoso Boi Garantido de Parintins parece ser um desses bois de promessa, como registra Fernandes
(2007) a respeito da passagem do boi-bumbá de manifestação popular de rua à espetáculo de arena: “[...] Até
então os Bumbás saíam unicamente em homenagem aos santos da quadra: Santo Antônio, São Pedro e São
João; daí serem tidos como Bois de promessa, particularmente no caso do Garantido, em que é voz corrente
que Lindolfo Monteverde, por ter sido acometido de uma enfermidade (malária?), prometeu pôr o Boi na rua
todos os anos restantes de sua vida (p. 35)”. Fernandes, José Guilherme dos Santos. “O Boi de Máscaras.
Festa, trabalho e memória na cultura popular do Boi Tinga de São Caetano de Odivelas, Pará. Editora
Universitária UFPA: Belém, 2007.
7 Distrito administrativo do município de Belém, localizado a 70 km de distância do centro da capital.
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momento mesmo, aí começamos a brincar. Aí foi a festa de São João.

Em 1954, Seu Alarino mudou-se com a família para Belém, fixando-se no

bairro do Castanheira e passando a figurar no contexto das brincadeiras de boi-

bumbá de Belém e  Mosqueiro durante os anos seguintes. O bairro, localizado

entre uma área de preservação ambiental -Parque Ambiental do Utinga- e a BR-

316 que é a principal via de entrada e saída de Belém, possui um número

escasso de espaços públicos para atividades culturais como praças ou centros

comunitários. Assim, o Caprichoso constituiu-se ao longo desses anos como uma

das manifestações culturais mais tradicionais do bairro, sendo bastante conhecido

entre moradores que nele encontram um espaço para o divertimento e a

brincadeira.

Nesses sessenta e tantos anos de brincadeira, seu reconhecimento -o que

por ele é chamado de “fama”- por parte de setores  de poder ligados a cultura

popular e produtores culturais populares,  rendeu-lhe em 2005 o título de Mestre

dos Mestres da Cultura Popular, conferido pela Secretaria de Cultura do Estado.

Por estar inserido em tais contextos culturais e também políticos, ele já viajou

para outros Estados para participar de eventos como a 2ª Conferência Nacional

de Cultura:

Eu constitui família em 52 lá em Mosqueiro. Aí... em 54 vim pra Belém aonde

estou até hoje. E daí pra frente eu fui levando aqui no bairro... Aí em 1964 eu me

cadastrei na associação folclórica de Belém com um grupo de boi-bumbá.
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Figura 1 - As imagens mostram o barracão do Boi Caprichoso (A), local onde são

guardados alguns dos adereços utilizados na brincadeira (B, C, D), e onde

também são realizados os ensaios (E) e concentração do grupo antes das

apresentações (F).
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À parte sua posição neste circuito cultural, Seu Alarino, ou Mestre Alarino,

como é também conhecido, é o dono do Boi Caprichoso e como dono tem a

responsabilidade sobre as questões relativas à organização da brincadeira

(número de brincantes, ensaios e locais de apresentação), bem como as de

ordem administrativa no que diz respeito à associação do Caprichoso às

Secretarias de Cultura dos governos do Estado e Município. Com Joaquim, seu

filho mais velho, divide a função de amo do Caprichoso. Cabe a eles organizar a

brincadeira, marcando o tempo de iniciar e de terminar os ensaios e

apresentações.

O Caprichoso é feito de uma armação de madeira revestida de tecido

aveludado preto, o qual é bordado a cada ano com paetês, lantejoulas, fitas de

cetim dentre outros materiais. Na barra da armação do boi é posto um tecido

branco de modo a cobrir o Tripa, deixando-lhe aparecerem apenas parte das

pernas. Tendo uma temática sempre diferente para o bordado do couro, o tema

deste ano foi a primavera. Flores e folhas coloridas foram bordadas no couro, com

o nome Caprichoso que deve ser sempre em azul e branco8.

Dona Sílvia, madrinha do boi9, é a responsável por esse trabalho há 15

anos. É ela quem, durante o período que antecede o início dos ensaios, prepara o

couro do boi para apresentá-lo aos brincantes no último dia de ensaio10. Na

brincadeira desse ano, o grupo teve um contratempo nesse aspecto, quando

Dona Sílvia teve o dinheiro roubado a caminho do centro comercial de Belém e

8 Não ficou claro para mim se a escolha do tema para o bordado do couro é orientada por regras pré-
determinadas. Entretanto, acontecimentos de grande repercussão parecem exercer influência nessa escolha,
como por exemplo, a Copa do mundo de 2010; ocasião na qual, segundo Dona Sílvia, sob o tema “O
Caprichoso na Copa”, o couro do Caprichoso foi inteiramente bordado com paetês verdes e amarelos.
9 É comum que os bois-bumbás no Pará tenham madrinhas ou padrinhos. Geralmente são pessoas escolhidas
pelo amo para assumir certas responsabilidades com o boi, como por exemplo, o bordado do couro. Em
algumas situações, é dado a eles o direito de opinar sobre questões relativas à brincadeira.
10 Preparar o couro refere-se à atividade de bordá-lo e enfeitá-lo com os demais adornos, como fitas de cetim
e flores, mas, também prepara-lo para as apresentações.
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que seria investido na compra dos materiais utilizados no preparo do couro do

Caprichoso. Restou a ela e Seu Alarino conseguir a quantia que possibilitou o

preparo do couro, ainda que de modo mais modesto em sua opinião:

(…) Uns dois meses antes quando eu saí pra comprar o material eu fui

assaltada. Levaram todo o meu dinheiro. Aí pronto. Aí eu liguei pro Seu Alarino: “-Olhe,

olhe, olhe”. Aí ele disse assim pra mim: “-Professora, então a gente vai continuar com o

mesmo couro do ano passado”. Aí eu disse: “-Não. Não concordo Seu Alarino, porque o

Caprichoso nunca saiu com o mesmo couro”. Aí eu peguei e coloquei aquela coisa mais

simples possível, né.

O couro muito bem ornamentado faz parte de um processo de

aformoseamento do boi que abrange tudo o que está relacionado ao aspecto

plástico da brincadeira. Não apenas as roupas usadas pelos brincantes devem

evidenciar o valor do boi no contexto das brincadeiras de boi-bumbá em Belém,

mas, principalmente a própria figura do Caprichoso que é central na brincadeira,

deve expressar tal valor. Apresentar um couro bem bordado é mostrar para quem

é de fora que o Caprichoso é “garrote formoso”, é “fama”; qualidades estas que

denotam o tom sutil de rivalidade (LEAL 2005) que está implícito nas relações

entre bois-bumbás em Belém, como foi expresso por Seu Alarino, ao relembrar

como o Caprichoso era no início da brincadeira:

Olha mana, quando nós chegamos aqui o boi era simples. Era só o couro por

cima, uma florzinha na testa. Aí começamos a vestir todos com calça comprida. A Mãe

Maria era um vestido com coroa na cabeça (...). No outro ano começamos a pintar o boi,

porque...eu vi o boi maranhense, tudo estrelado a costa do boi. Aí começamos a fazer e os

outros também. “-Bora botar chita na cabeça, na capela”, porque era só os chifres com o
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botão de rosa. E TUDO que nós fizemos aqui, o pessoal vem pra copiar. Começamos a

fazer esses capacetes com pena de galinha. Entraram no jogo também. Depois

começamos a botar essas fitas da cabeça pro rabo –ideia da madrinha (...). Já estão

também com esse modelo na rua. Então o que eu tenho a dizer: É uma escola aqui.

A brincadeira no Caprichoso constitui-se ainda pela encenação de um texto

escrito por Seu Alarino, chamado de comédia. Nos Bois-Bumbás de Belém a

comédia ou também chamada de farsa do boi, constitui-se em sua maioria numa

encenação burlesca de narrativas de origem do folguedo (Cavalcanti 2006). No

Caprichoso, de modo muito sintético pode-se dizer que ela narra a perda e o

retorno do boi à fazenda. A variabilidade no texto da comédia é uma contingência

característica e pôde ser notada na brincadeira quando, por exemplo, Seu Alarino

afirmou modificar “uma coisinha aqui, outra ali” e mesmo nos ensaios e

apresentações quando os personagens vez ou outra improvisavam ou

modificavam suas falas.

Os brincantes constituem os personagens da comédia narrada no

Caprichoso, dividindo-se em espécies de subgrupos: maloca, matutagem, 1ª e 2ª

vaqueirada e batucada, como apresentado na figura 2.

- A matutagem é formada por Pai Francisco (ou Nêgo Chico), Catirina e

Cazumbá;

- Vaqueiros formam a 1ª e 2ª vaqueirada;

- Tuxáuas e índias compõem a maloca;

- Barriqueiros, xequeiros e o tocador do surdo (também chamados de

batucada) embora se vistam como vaqueiros, não constituem propriamente

personagens da comédia, uma vez que cumprem a função de tocar os

instrumentos e dar ritmo as toadas;
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- Amo, Toureiro, Capataz, Mãe Maria e Sinhazinha da fazenda não

possuem na brincadeira do Caprichoso nenhuma denominação de subgrupo,

embora na comédia tais personagens representem posições de poder (Amo, Mãe

Maria, Sinhazinha da fazenda) e subalternidade (Toureiro, Capataz).

- Há ainda o brincante que executa o papel de Tripa, “vestindo” a armação

do boi11.

São donas de casa, pedreiros, vigilantes, estudantes, dentre outros, que

em suas folgas noturnas brincam no Caprichoso; fato este que estava diretamente

ligado à instabilidade no número de brincantes nas noites de ensaio e nas

apresentações.

A estrutura com a qual o grupo conta hoje, -ainda que modesta, mas, muito

confortável com relação a outros grupos de boi-bumbá em Belém que sequer têm

espaço coberto para realizar os ensaios- deve-se em parte ao dinheiro recebido

do Governo Federal quando em 2000 o Caprichoso tornou-se um ponto de cultura

(Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso). O dinheiro foi destinado à

reconstrução do barracão que havia sido destruído em um incêndio anos antes, à

compra de instrumentos novos como as barricas usadas pelos barriqueiros e a

compra de uma máquina filmadora com a qual o grupo registra em vídeo suas

apresentações. Seu Alarino lembrou ainda que o grupo contou também com a

ajuda de um “amigo político”.

(...) Ele foi o primeiro a me dar a mão pra levantar isso aqui. Aí começamos a nos

movimentar (trecho incompreensível). Foi em 97 que isso aqui pegou fogo. Ficou

zerado. Ficamos com a roupa do corpo, mas, como Deus é grande... tivemos também a

ajuda dos vizinhos.

11 Um quadro sinóptico com a relação dos termos e expressões usados no Caprichoso encontra-se nos anexos
da dissertação.
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Figura 2 – Brincantes representando alguns dos personagens da brincadeira, como a

maloca das índias (A), Amo – Seu Alarino - (B), Mãe Maria (C), Toureiro (D),

Barriqueiros (E) e Vaqueiros (F).
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O barracão é um importante espaço de socialização onde os brincantes

não apenas ensaiam, mas também estabelecem relações de amizade e de

conflito entre um ensaio e outro. Este espaço de socialização na verdade começa

ainda na calçada da casa de Seu Alarino, onde os brincantes costumam ficar

conversando antes do início do ensaio e mesmo em dias em que não há, e

adentra os quartinhos do prédio, em especial no qual Seu Alarino mora com Dona

Mariquinha, onde durante todo o período de ensaios e apresentações fica tomado

pelo “entra e sai de gente”; seja para tomar um café e conversar, fazer reparos na

roupa usada na brincadeira ou simplesmente olhar o movimento.

É na casa de Seu Alarino e Dona Mariquinha que muitas das decisões com

relação à brincadeira são tomadas, como por exemplo, a cor das roupas que

serão usadas na brincadeira (a cor muda a cada ano), o material a ser empregado

em sua confecção; tiram-se eventualmente as medidas de um ou outro brincante.

Lá também são guardadas algumas peças de roupas e objetos usados na

brincadeira.

Meu trabalho de campo esteve ambientado boa parte na casa do casal,

aonde antes de estabelecer qualquer conversa mais apurada sobre a brincadeira

e suas particularidades, tomávamos café e assistíamos um pedacinho de alguma

novela. Esse era o hábito da família quando se reunia a noite na sala e foi assim

que Seu Alarino, Dona Mariquinha, e os filhos Tarcísio e Joaquim foram me

informando sobre a brincadeira, sobre o Caprichoso e se estabelecendo como os

principais interlocutores e agentes do trabalho de campo, muitas vezes

interferindo diretamente nas entrevistas, quando me ajudavam a formular as

perguntas ou mesmo cobrando uma maior participação do outro, dizendo “fala aí,

rapaz, o que tu sabes”.
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1.1. Os Ensaios

Por volta das 8 da noite Seu Alarino pediu que encerrássemos nossa

conversa para que o ensaio pudesse começar. Já havia uma quantidade

significativa de pessoas circulando pelo espaço que de vez em quando chegavam

até a porta e olhavam curiosos para nós. Ele pediu que eu aguardasse enquanto

tentava convocá-los para dentro do barracão. Fiquei sentada observando

discretamente os capacetes das índias pendurados pelas paredes, as barricas e

xeque-xeques12 sobre uma pequena mesa, a imagem de São João em meio a

outros santinhos e velas, o Caprichoso presente em pinturas feitas nas paredes e

na armação de madeira, veludo preto e chifres que, colocado sobre uma pequena

mesa, parecia vigiar o ambiente com o olhar brilhante.

Joaquim entrou no barracão, disse boa noite, pegou uma barrica e

começou a tocar. Nesse momento alguns brincantes que já estavam lá se

aproximaram dele e começaram a tocar e cantarolar trechos de toadas. Alguns

minutos depois o ensaio finalmente teve início.  Como Seu Alarino havia

advertido, o primeiro ensaio do Caprichoso nesse ano de 2011 foi destinado

apenas à cantoria das toadas, assim como os que se seguiram até o último dia do

mês de maio, ficando o ensaio da comédia para a primeira semana de junho, dias

antes da primeira apresentação do grupo.

Acomodei-me próximo à porta do barracão junto aos demais espectadores

enquanto os brincantes tomavam seus lugares em círculo. O grupo composto

pelos barriqueiros e xequeiros, formado majoritariamente por homens,

“esquentavam” o início do ensaio executando os baques, viradas e ritmos das

toadas. As mulheres e meninas que compunham o grupo de índias da maloca,

12 Variação da palavra xique-xique. O xeque-xeque ou apenas xeque usado na batucada do boi-bumbá
consiste em uma espécie de instrumento musical da família do chocalho. Possui corpo cilíndrico oco dentro
do qual são colocados pequenos objetos como grãos ou pedras.



29

junto aos garotos que interpretavam os vaqueiros, desenvolviam suas danças.

Quando Joaquim tocou o apito e cantou o primeiro verso de uma toada, o

grupo se animou de vez. Ele cantou algumas toadas conhecidas, as quais o grupo

respondia em coro com familiaridade. Seu Alarino, que observava a brincadeira

num canto do barracão, pediu aos brincantes que prestassem atenção à toada

nova que ele havia preparado para a brincadeira deste ano e que iria cantar

naquele momento. Cantou a primeira e segunda vez. Os brincantes ouviam

atentos e em seguida tentavam reproduzir o canto. Joaquim que já conhecia a

toada, ajudava Seu Alarino repetindo-a ao grupo. Algumas repetições depois, a

nova toada parecia ter sido decorada pela maioria dos brincantes. Foram

cantadas mais algumas toadas já conhecidas e o ensaio foi encerrado.

Antes que os brincantes fossem embora me apresentei a eles e perguntei

se eu poderia acompanhá-los durante aquele período de brincadeira. Eles

disseram que sim com aplausos e toques de barrica.

Ao longo do restante do mês de maio estive presente nas noites de ensaios

do Caprichoso e, na condição de assistente, tentava traçar um perfil que os

caracterizasse a partir da participação que me era possível na assistência, mais

especificamente observar o ensaio, ajudar os brincantes segurando alguns de

seus pertences, cantar as toadas junto a eles e fazer comentários e

questionamentos sobre minhas observações com um de meus interlocutores que,

por ventura estivesse por perto.

Em termos de desenvolvimento da brincadeira, o Caprichoso inicia seus

ensaios no mês de maio para se apresentar durante a quadra junina, estendendo

este período de apresentações muitas das vezes até meados do mês de agosto;

iniciavam-se geralmente por volta das 8 da noite, quando já havia um número
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significante de brincantes.

Antes do início do período de ensaios, os interessados em brincar “dão o

nome” para que Seu Alarino os inscreva no boi. Essa é uma condição importante

para que a brincadeira aconteça, já que de acordo com Joaquim, muitos membros

da família que antes brincavam no Caprichoso, agora já não saem mais. Há

também aqueles que se inscrevem, mas, depois não aparecem para ensaiar, o

que dá ao Caprichoso certa instabilidade com relação a formação do grupo que

brincará.

O Caprichoso já teve 60, 70 brincantes. E aí depois começou... sair com 60,

quando chegava no meio da brincadeira tava só com 50, 40. Têm muitos que já

estavam querendo se afastar. Agora, tá certo que a gente tá batendo cabeça com

brincantes que estão faltando, mas, Graças a Deus nós não saímos com poucos

brincantes. Não sai todo mundo, mas, pelo menos sai uma boa parte. Sai uns 90% do

que a gente tem de brincante.

O ensaio é o momento de se preparar para as apresentações; os

brincantes da maloca, matutagem e vaqueiros treinam os passos da dança

executada; os que desempenham a função de Tripa -são dois homens alternando-

se na função- relembram os movimentos embaixo da armação do Caprichoso; os

que saem na batucada “acertam o baque” das barricas, com os xeques-xeques e

o surdo; ensaia-se a comédia; os amos “afiam” a voz cantando toadas;

relembram-se velhas toadas e aprendem-se novas.

Seu Alarino e Joaquim, na função de amos do boi, têm a responsabilidade

de organizar o ensaio. É a eles que os brincantes devem prestar atenção no
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momento da brincadeira; ao seu apito, ao toque do pandeiro13 e à estrofe cantada

por eles que espera resposta em estribilho.

O ensaio também é apreciado por gente de fora da brincadeira. Gente que

apesar de não fazer parte do grupo, acaba fazendo parte do contexto compondo a

assistência do boi; espremendo-se no pouco espaço que sobra no barracão para

assistir ao ensaio e às vezes até mesmo participando, seja dançando ou tocando

algum instrumento.

Este perfil foi sendo construído também com base nas conversas que eu

mantinha com alguns dos brincantes e membros da família de Seu Alarino

durante o período dos ensaios. Já no segundo dia de ensaio, cheguei mais cedo à

casa de Seu Alarino e tive a oportunidade de conversar com ele, Dona Mariquinha

e Tarcísio.

Mais que esposa, Dona Mariquinha é ao lado de Seu Alarino a dona do

Caprichoso e por muitos anos esteve diretamente a frente da organização da

brincadeira, o que lhe conferiu poder de decisão e muita propriedade para falar

sobre o Caprichoso, como me contou naquela noite, ao lembrar-se dos velhos

tempos de boi em Mosqueiro.

Olha, eu morava em Mosqueiro. Quando foi no dia do concurso lá... aí o boi ia

sair lá e aí ninguém veio. Só eu. Veio só eu. Quando eu cheguei, que eu desci naquela

passagem, eles todos me respeitavam. Eu era muito respeitada por aqueles meninos.

Quando me viram: “- Ih, lá vem Dona Mariquinha!”. Aí correram pra avisar os outros

meninos na taberna, mas, não deu tempo. Aí eu cheguei e a Sônia disse: “- Dona

Mariquinha tá na hora da gente sair. O carro tá pra chegar e o pessoal tá tudo pra

13 O apito e o pandeiro são instrumentos de uso dos amos nos bois-bumbás em Belém. O apito determina o
início e o fim da toada e o pandeiro “marca” o andamento da batucada e da dança.
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taberna bebendo”. Aí eu fui, cheguei lá no canto da taberna que, quando eles me

enxergaram... Vapt! Foram tudo largando o copo. Veio tudinho, um atrás do outro. Me

respeitavam. Só me tratavam de tia, vó e eu era uma menina nova. O que era uma

menina de 15 anos pra botar uma brincadeira, pra dirigir?

Tarcísio é o filho mais novo do casal e brinca desde menino. Assim como

seus outros irmãos, já saiu na maloca, na matutagem, na vaqueirada; mas este

ano estava brincando como barriqueiro. A experiência com brincadeiras de boi-

bumbá dá a ele trânsito por outros grupos de cultura popular em Belém, que de vez

em quando tão vindo aí atrás de mim pra pedir uma ajuda na batucada.

Dona Mariquinha e Tarcísio tornaram-se importantes interlocutores durante

o trabalho de campo na medida em que encadearam suas memórias e

experiências de modo a construir distintas características do Caprichoso.

Enquanto eu percebia a brincadeira, eles me falavam sobre o que ela “é” ou “era”.

Constantemente Dona Mariquinha reportava-se ao “Caprichoso daquele tempo”,

enquanto Tarcísio apontava para “a brincadeira de hoje”. Se eu queria entender algo

que estivesse ligado ao passado ou ao presente do Caprichoso, sabia que podia

recorrer a eles. Eram concepções de tempo que claramente opunham imagens do

Caprichoso construídas a partir da oposição de passado e presente e

entrecruzadas por noções de continuidade e mudança. Nas falas de Dona

Mariquinha, o Caprichoso caracteriza-se como uma brincadeira que no passado

fora fortemente marcada pela disciplina e compromisso dos brincantes. As

mudanças que lhe são perceptíveis confrontam a imagem que está em sua

memória e fazem com que, em grande medida, sua percepção sobre a

brincadeira reflita a ideia de que a permanência de valores como a disciplina seja

essencial para a continuidade do Caprichoso. Tarcísio, embora muitas vezes em
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suas falas se reportasse ao passado, ponderava sobre a brincadeira firmando sua

percepção no presente. Assim, a ideia de mudança era tida como processo

inevitável e necessário a continuidade do Caprichoso.

Conversamos então por cerca de 1 hora, eles, Seu Alarino e eu, enquanto

os brincantes chegavam para o ensaio e se detinham na calçada para bater papo.

Dona Mariquinha olhava-os da pequena varanda da casa e comentava sobre o

comportamento deles em tom de reclamação.

É por isso que o Caprichoso tá do jeito que tá. Naquele tempo, não. Se eu dissesse

“-É isso”. Era isso mesmo. Agora não. Não é querer falar, mas... dar liberdade pra

brincante; viver no mesmo campo do brincante tira a moral. Não tá certo comigo isso?

Tirar certas brincadeiras com os brincantes tira a moral. Eles não respeitam.

Já passava das 8 da noite quando descemos para o barracão. Joaquim

entrou em seguida, pegou uma barrica e começou a batucar. Entre uma toada e

outra cantarolada, os brincantes ocuparam seus lugares e o ensaio teve início,

ocorrendo tal qual o da noite anterior.

No contexto dos ensaios que se seguiram durante a semana pude notar

conotações entre as toadas e a brincadeira que gradativamente foram se

explicitando e denotando-as em papéis relevantes; por exemplo, como

agregadoras dos brincantes e de certo modo determinantes do início do ensaio.

Chamou-me atenção o hábito que os brincantes mantinham de chegar e aguardar

na calçada em frente à casa de Seu Alarino; batendo papo ou fazendo troça uns

com outros, sem muita preocupação em cumprir o horário marcado para iniciar o

ensaio. Nestes momentos havia sempre o cantarolar de uma toada, fosse para
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chamar o outro de contrário14 ou para lembrar alguma história de brincadeiras

passadas. Criavam-se relações de amizade, como bem definiu Tarcísio.

Mesmo quando o boi não tá saindo, fica todo mundo aqui pela frente. Depois

que pára o boi, o pessoal não tem mais o que fazer aí eles ficam: “-Ei, não tem mais

nenhuma apresentação por aí?”. Sente falta. E tu vê que a gente pega amizade com todo

mundo que sai na brincadeira. Se torna quase um irmão. Como se fosse um parente

distante que viesse passar o mês na tua casa.

Mas, relações conflituosas também se evidenciavam entre brincantes,

quando uma índia não queria dançar ao lado “daquela menina metida”, ou quando

um mais “bebido” tentava arrumar desavenças com outro brincante. Aliás, o

consumo de álcool entre alguns brincantes antes das apresentações, apesar de

comum, era frequentemente repreendido por Dona Mariquinha que não se

intimidava em dar-lhes uma bronca.

Às vezes, antes de iniciar o ensaio, Seu Alarino ou Dona Mariquinha os

intimavam a entrar no barracão; no entanto, apenas quando Joaquim começava a

bater barrica e a cantarolar algumas toadas é que os brincantes se animavam

para começar a ensaiar.  Alguns garotos se juntavam a ele, “puxando” uma toada

ou acompanhando-o na batucada; todos lentamente tomavam seus lugares na

brincadeira e só aí de fato o ensaio se iniciava. Apesar de parecer óbvia a

necessidade de haver alguém com poder de liderança como o amo para mobilizar

os brincantes, era interessante ver como as toadas assumiam um papel de

destaque nesse contexto.

Joaquim “puxou” a maioria dos ensaios; Seu Alarino alternava com ele nas

14 Expressão comumente utilizada pelos brincantes de bois-bumbás em Belém para referirem-se, em tom de
rivalidade, a outros bois.
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cantorias e desse compartilhamento do papel de amo do Caprichoso emergiam

conflitos e diferenças quanto ao modo de conduzir o ensaio e de lidar com os

brincantes. Enquanto Seu Alarino buscava pacientemente convencer a um

brincante assumir o compromisso com a brincadeira, Joaquim não gostava de

“adular” ninguém. Algumas vezes também haviam discordâncias sobre qual toada

deveria ser cantada.

Eu vou ficar adulando como ele faz? Não. Não adulo ninguém, não. Agora Deus

o livre, se ele disser: “-O boi vai sair hoje”. E eu disser: “- Eu não vou hoje”. Pode contar

que é esculhambação.

Ainda agora ela tava aí na frente dizendo: “-Ei, manda teus brincantes tomar

banho”. Eu não vou mandar. Eles tão tudo aí vendo que a brincadeira vai sair. Não

mando, não.

A despeito de tais diferenças que se externavam na hora de ensaiar o

grupo, assim que cheguei para realizar o trabalho de campo, fui informada de um

fato que viria mais tarde externar diferenças bem mais inconciliáveis entre os

amos e estabelecer um delicado conflito na família: Seu Alarino pretendia acabar

definitivamente com o Caprichoso e essa seria a última vez que o grupo brincaria.

É triste pra mim ter que é fazer isso, mas eu tenho que fazer... A minha esposa

que me acompanhava já não tem condições... eu tô ficando cansado. Tô com 64 anos

que eu carrego essa brincadeira... tô com 84. Comecei com 20 anos na responsabilidade

que eu tomei pra mim. Tenho muitos filhos, mas nenhum quer tomar conta. Então este

ano, no dia 17 de julho, eu tô encerrando... vai ser nossa encerração oficial, definitiva.

Eu vou fazer uma matança do boi.



36

Mesmo contando com o apoio de Dona Mariquinha e alguns filhos, Seu

Alarino encontrou resistência da parte de Joaquim que se mostrou contrário à

decisão. Os ensaios então foram marcados por essa controvérsia que acabou por

tornar-se pano de fundo do trabalho de campo.

Aparte isso, os ensaios constituíram-se em momentos imprescindíveis para

que eu pudesse me familiarizar com o grupo. Minha relação com alguns dos

brincantes se estreitou como, por exemplo, com Cristina, esposa de Joaquim. Ela

brinca de índia na maloca e tornou-se uma amiga e interlocutora esporádica,

contando-me às vezes de antigas rusgas entre um e outro do grupo, ou

esclarecendo muitas de minhas dúvidas que surgiam no momento do ensaio ou

de uma apresentação. Foi com base nas informações dadas por ela e também

por meus outros interlocutores que o primeiro ensaio da comédia foi para mim

minimamente compreensível.

Até então só haviam acontecido ensaios das toadas que seriam cantadas

nas apresentações, ficando o ensaio da comédia para a última semana de maio;

este ensaio começou com a cantoria, como de costume. Antes do início, Seu

Alarino havia mostrado a mim o texto da comédia que ele havia preparado para a

brincadeira desse ano. Ele disse que havia introduzido algumas alterações nas

falas dos personagens, bem como em seu desfecho. Notei no texto o uso de

alguns termos e expressões comumente faladas em Belém.

Joaquim já havia iniciado o ensaio quando Seu Alarino e eu descemos para

o barracão. Após um rápido aquecimento com a cantoria das toadas, Seu Alarino

pediu que os vaqueiros se concentrassem e prestassem atenção ao texto da

comédia. Com o papel na mão, ele e Joaquim ensinavam a fala a um dos

vaqueiros que, na comédia deixa o boi ser roubado. O rapaz não conseguia
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memoriza-la e, por conseguinte tinha dificuldades em repeti-la. Para tentar driblar

a dificuldade, improvisava mudando algumas palavras de seu personagem.  Ao

redor, alguns dos brincantes riam e falavam alto; outros pediam silêncio, inclusive

Seu Alarino que parecia estar impaciente com a “zoada”. Dona Mariquinha ao meu

lado, reclamava dos brincantes sem compromisso. “É por isso que nós vamos acabar

com a brincadeira, mana”, justificava.

A maloca também ensaiou sua parte na comédia -o momento em que os

índios levam o boi para o curral- assim como houve uma encenação confusa de

Cazumbá e Mãe Maria. Por certo, todo o ensaio da comédia estava sendo

confuso para mim; os brincantes se movimentavam de modo disperso e todos

falavam ao mesmo tempo; Cristina, então familiarizada com o movimento de cada

personagem na brincadeira, ajudava tentando responder minhas perguntas.

A escrita do texto da comédia feita esse ano pelo grupo foi finalizada por

Seu Alarino ainda no início do período de ensaios. Cheguei a vê-lo em duas ou

três ocasiões, sentado em um cantinho do barracão escrevendo a comédia,

enquanto o grupo ensaiava. Com o texto pronto, ele apresentava as falas

concernentes a determinados personagens (pois não são todos os personagens

que têm falas) lendo-o em voz alta. Não foram feitas cópias para eles. Os

personagens deveriam memorizar suas falas repetindo-as seguidas vezes e,

embora os ensaios com comédia tenham ocorrido em número bem menor em

comparação com o número de ensaios sem comédia, Seu Alarino valeu-se

poucas vezes do texto escrito por ele. Este texto acabou servindo como base

para o texto final que foi se estabelecendo através do improviso nas falas, das

sugestões de substituição de um termo por outro. A cada ensaio, o texto da

comédia era reinventado de algum modo. Assim, o papel com o texto escrito
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acabou literalmente sendo esquecido em algum lugar da casa de seu Alarino.

Sob o referencial de Paul Zumthor (1993, 1997, 2007), a compreensão

sobre o texto se expande. Constituindo-se no hermetismo da palavra escrita -não

no sentido de difícil compreensão de seu significado, e sim, no sentido de

fechado- o texto não prevê mudanças, posto que a condição da escrita lhe impõe

o devido distanciamento do que a palavra possa ter de vivaz e é nesse interstício

que Zumthor faz a distinção entre texto e obra. Ao tomar o texto teatral como

exemplo, ele diz que

[...] o texto teatral procede de uma escritura, enquanto

sua transmissão requer a voz, o gesto e o cenário; e

sua percepção, escuta, visão e identificação das

circunstâncias. Escrito, o texto é fixado, mas a

interpretação permanece entregue à iniciativa do

diretor e, mais ainda, à liberdade controlada dos

atores, de sorte que sua variação se manifesta, em

última análise, pela maneira como é levada em conta

por um corpo individual (2207:61-62).

Descolando-se da ferramenta da escrita, a palavra na obra, verte

corporeidade, uma vez que, sendo falada, revela a presença da voz e do corpo

interagindo diretamente com a obra. Há, nesse aspecto, um diálogo bilateral entre

texto e leitor, provocado pela palavra representada; performatizada. A ideia de

performance construída por Zumthor, “a ação complexa pela qual uma mensagem

poética é simultaneamente aqui e agora, transmitida e percebida (1997:33)”

agrega os elementos que codificam essa interação em obra.
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Em uma das conversas com Tarcísio, ele resumiu de modo bem simples a

comédia comumente feita no Caprichoso ao longo dos anos.

O boi tá no meio da roda, da brincadeira. Ou o vaqueiro leva ele pro campo e o

Nêgo Chico aparece e atira no boi só pra ferir, ou então às vezes ele aparece e rouba o boi.

Aí o amo vai procurar satisfação com os vaqueiros, onde tá o boi dele.

No enredo ensaiado na brincadeira desse ano, o Caprichoso era ferido.

Ferrar, roubar ou atirar no boi são variantes do desfecho da “tradicional” comédia,

-na qual ele é morto- muito comuns entre os bois-bumbás em Belém. Quando o

boi é roubado ou ferido, seja pelo tiro ou pelo ferro, preserva-se sua vida e

garante-se sua continuidade na brincadeira do próximo ano15. Isso se dá no

último dia da brincadeira, quando é realizada uma espécie de ritual denominado

encerração.

Embora o ensaio da comédia às vezes me parecesse confuso, com

quadros fragmentados da narrativa utilizada pelo grupo, os brincantes

demonstravam estar entendendo tudo o que estava acontecendo16.

Quando chegamos ao último dia de ensaio, chamado de ensaio geral, a

quadra junina já havia começado em Belém e o grupo já tinha várias

apresentações marcadas. Esse é um ensaio especial na brincadeira, pois é o

momento em que a madrinha do boi entrega-o ao amo com o novo couro

bordado. Todos estavam ansiosos para saber como o Caprichoso estava

15 Jr. José do Espírito Santo. Em: Boi-Bumbá em Belém. Uma expressão Urbana e Popular. Revista Estudos
Amazônicos, Vol. 5, nº 2, 2010.
16 A impressão de que a comédia feita no Caprichoso apresenta quadros fragmentados de um enredo do boi-
bumbá encontra apoio em Cavalcanti (2004) ao abordar o sentido falacioso que o termo “auto” imprime às
narrativas encontradas no boi-bumbá: “[...] embora grande parte dos pesquisadores e brincantes pareçam crer
no “auto”, ele raramente ocorre nos circuitos propriamente populares da brincadeira, onde deparamo-nos,
sobretudo com a constante reiteração de sua falta. Apenas nos circuitos parafolclóricos podemos encontrá-lo
com mais frequência” (p. 72). Cavalcanti, Maria Laura Viveiros de Castro. Tema e Variantes do Mito. Sobre a
morte e ressurreição do boi. Mana, 12(1): 69-104, 2006.
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enfeitado, ainda mais depois do assalto que Dona Sílvia havia sofrido no dia em

que foi comprar o material para o bordado.

É costume que várias pessoas venham assistir a esse ensaio. Antes das 8

horas da noite o barracão já estava cheio de gente, inclusive brincantes de outros

bois são convidados.  Notei que todos os brincantes do Caprichoso estavam

usando calça jeans. Perguntei ao Tarcísio o porquê daquilo e ele me disse que no

dia de ensaio geral “todo mundo tem que ir mais arrumado, porque vão ter brincantes

de outros bois e o Caprichoso não pode fazer feio”. Para os brincantes essa é mais uma

oportunidade de mostrar aos outros bois as qualidades do Caprichoso. Joaquim e

Cristina comentaram que os integrantes de outros bois iriam para ver se as novas

toadas do Caprichoso eram boas ou melhores que as do boi deles.

Quando tem ensaio geral aqui, os outros bois encerram; não tem nenhum ensaio

nesse dia, só pra eles poderem vir pra cá. [...] Eles ficam meio chateados assim, porque...

eu acho que na verdade eles não têm madrinha, né. Eles fazem por fazer assim. Eles

pegam aplique, eles colocam aplique, mas, esse ano o couro deles tá mais simples e saiu

mais caro. (Dona Sílvia)

Enquanto o ensaio não começava eu aproveitava para tirar fotos dos

brincantes. O clima estava festivo. Por volta das oito e meia o ensaio começou,

mas, houve apenas a dança e a cantoria das toadas que seriam cantadas nas

apresentações. Não houve ensaio da comédia. Uma outra armação de boi, sem

couro bordado estava sendo usada pelo tripa. Após quase meia hora de cantoria,

o grupo foi se retirando do barracão em direção à rua, dançando e cantando.

Joaquim ia atrás junto à batucada, cantando as toadas. Atrás deles, vínhamos

nós, assistência; todos ao encontro de Seu Alarino e Dona Sílvia que nos
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aguardavam junto ao Caprichoso no início da rua. Ele estava coberto por um

lençol branco, que logo foi retirado para que todos pudessem ver o momento em

que a madrinha entrega-o ao amo.

Tendo recebido o Caprichoso, o grupo retornou com o cortejo para o

barracão e permaneceu dançando e cantando por mais quinze minutos, até que

Seu Alarino tocou o apito e interrompeu o ensaio para proferir algumas palavras

aos presentes. Como todos já esperavam, ele falou sobre a decisão de acabar

com a brincadeira e os motivos que o levaram a tomá-la. Joaquim também pediu

a palavra e deixou claro a todos o desejo de continuar com o Caprichoso. Dona

Mariquinha com o olhar triste ouvia tudo em silêncio, enquanto alguns brincantes

choravam.

Após a fala dos amos ainda houve mais um pouco de brincadeira até que

Seu Alarino encerrou o ensaio geral. A partir do dia seguinte teríamos um período

de apresentações para cumprir.

1.2- As Apresentações

Mais uma noite de apresentação do Caprichoso. Desta vez o local foi uma alameda

de casas no conjunto do Basa; é relativamente próximo da casa de Seu Alarino. Fui para o

barracão do Caprichoso no intuito de seguir junto com o grupo para o local da

apresentação e também para poder acompanhar de perto os preparativos que antecedem o

evento.

Os brincantes pareciam mais tranquilos que da última vez que os acompanhei.

Enquanto eu aguardava a saída do grupo, conversei com uma das netas de Seu Alarino,

que brinca de índia. Ela falava sobre como às vezes é cansativo ter que fazer a comédia,
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pois a apresentação se torna demorada; disse que prefere apenas a rolação. Outra índia

se juntou a conversa e disse preferir a comédia, pois acha mais divertido.

Após esse rápido diálogo, fui até o barracão ver a movimentação dos outros

brincantes. Joaquim, que já estava vestido com suas roupas de amo, iniciou a toada de

reunida, avisando os brincantes ali presentes que já era hora de sair. Os brincantes foram

se organizando dentro do barracão. O pessoal da batucada lançou mão das barricas e

xeques, dando ritmo a toada. As índias e a matutagem tomaram seus lugares executando

suas danças em meio à “confusão” da Catirina -um rapaz que eu ainda não tinha visto na

brincadeira- que corria de um lado para o outro fazendo graça. Quando o grupo já estava

completo (havia pouco mais de 25 brincantes hoje), seguimos todos a pé até o conjunto do

Basa. No trajeto pela Av. Almirante Barroso, a batucada ia puxando toadas e o grupo

respondia em coro.

Seu Alarino, dessa vez não foi vestido de amo. Estava com roupas comuns e usava

apenas um chapéu de palha. Ele me pareceu com um ar cansado e preocupado. No meio

do caminho quando percebeu que a brincante que faz a Mãe Maria não estava junto ao

grupo, voltou em casa para tentar convencê-la a ir para a apresentação. O grupo seguiu

caminhando. Puxei conversa com Joaquim e ele mostrou-se chateado com a atitude do

pai. Eles parecem viver em conflito nessa divisão da função de amo.

Chegando ao local, o grupo teve que esperar do lado de fora por cerca de meia

hora enquanto uma quadrilha se apresentava na festa junina do conjunto de casas. Os

brincantes, em sua maioria jovens, dão preocupação a Seu Alarino e Joaquim por conta

do temperamento impulsivo. Eles se dispersaram do grupo em alguns momentos, enquanto

esperavam a vez de se apresentar.

Quando chegou sua vez, o grupo entrou na pequena alameda, já dançando e

cantando, como de costume. O Caprichoso todo faceiro, cumprimentava os moradores
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sentados em frente de suas casas, aproximando-se e inclinando a cabeça para frente de

modo que eles pudessem acariciá-lo.

Filmei toda a apresentação. O grupo iniciou com a rolação e em seguida, fez a

comédia. A matutagem, como sempre, arrancou risos da plateia com seus trejeitos jocosos,

exagerados.

Desta vez, Joaquim, Vicente e outro brincante dividiram a cantoria. Seu Alarino

ficou de fora, só observando e dando alguma orientação aos brincantes quando

necessário. Foram cantadas as toadas de chegada, as compostas esse ano, as da comédia

e a de despedida.

Ao final da apresentação, foi servido mingau de milho ao grupo. Seu Alarino e

outros brincantes perguntaram-me sobre o que eu havia achado da apresentação.

Respondi que tinha sido muito bonita e todos sorriram, acho que satisfeitos.

Inicio esse subtítulo com um trecho de meu diário de campo, pois acredito

que ele apresenta um substrato do boi-bumbá que se realiza no período das

festas juninas em Belém, ajudando o leitor a entender o contexto de

apresentações do Caprichoso como uma parte da brincadeira, altamente fecunda

na produção de significados.

Com o início do período de apresentações (figura 3) o movimento da

brincadeira se desloca do núcleo barracão/casa do Seu Alarino, para diversos

locais em Belém e outros municípios, aonde há festas juninas. Digo que se

desloca, pois o barracão passa a ser mais propriamente o lugar de concentração

do grupo antes de partir para o local de apresentação.
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Ao longo dos meses de junho e meados de julho foram realizadas 20

apresentações em diferentes bairros da grande Belém17. Sem contar com as

apresentações feitas durante a encerração -haja vista a encerração ser um

momento distinto do período de apresentações- esse é um número significativo,

se pensarmos em termos dos espaços que os grupos de boi possuem atualmente

em Belém; espaços estes que se distribuem entre: festas juninas promovidas pelo

governo do Estado ou Município e festas juninas de rua promovidas por grupos

de vizinhos ou de alguma pessoa em particular que o convide, como

representado na figura 3. Estas últimas costumam ser em maior número e pode-

se dizer que, no caso do Caprichoso, a rua se constitui ainda como o espaço mais

relevante para sua manifestação, embora ela possa oferecer situações hostis.

Em uma apresentação realizada nas proximidades da casa de Seu Alarino,

deparamo-nos com duas dessas situações. Na saída do barracão, enquanto nos

encaminhávamos à rua onde o Caprichoso se apresentaria, um motorista

impaciente acelerou em direção ao grupo fazendo com que alguns brincantes se

assustassem. Ao conseguir sua passagem forçada, ainda parou para proferir

insultos. Já na rua da festa, não demorou para que vários carros começassem a

forçar sua passagem por entre o grupo que, sem saída, esgueirava-se nas

margens da rua estreita. Nestas circunstâncias, a apresentação não demorou

mais do que 20 minutos.

17 Consta nos anexos da dissertação um mapa dos bairros de Belém contendo a distribuição das
apresentações do Caprichoso.



45

Figura 3 – Apresentações do Boi Caprichoso em festas juninas de rua. Nas

imagens, é possível observar a dinâmica de apresentação do grupo em círculo, com

o Amo – Joaquim - no centro (A), Batucada (B), o Caprichoso dançando junto ao

Toureiro e aos Vaqueiros (C) e (D), os Tuxáuas (E), bem como a chegada do grupo

ao local de apresentação (F).
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As festas juninas do governo do Estado e município representam um

pequeno número do total das apresentações do Caprichoso -mais precisamente

três- e são realizadas em espaços administrados pela Secretaria de Cultura -

SECULT- e a Fundação Cultural do Município de Belém -FUMBEL.

No caso das apresentações realizadas nas festas promovidas pelo Estado

e município, há um pagamento feito ao grupo que se dá através do recurso

financeiro destinado aos grupos folclóricos e parafolclóricos inscritos na

programação das festas juninas realizadas por estes órgãos. Já nas festas

juninas de rua, o pagamento se dá em forma de cachê ou da oferta de alguma

comida –mingau de milho, por exemplo- aos brincantes.

A chegada do grupo ao local de apresentação sempre segue uma ordem

de entrada em fila, começando pela maloca encabeçada pelos tuxáuas; após a

maloca vêm a vaqueirada, Mãe Maria, Capataz, Toureiro, Sinhazinha da fazenda

e batucada. Conforme os brincantes entram no local da apresentação, vão se

posicionando em círculo, dentro do qual ficam os amos e o boi.

A matutagem tem trânsito livre na brincadeira, estando ora dentro do

círculo, ora fora. Cabe a ela o tom cômico do boi-bumbá; seus personagens

desenvolvem o burlesco e a bufonaria, tão característicos do teatro popular,

provocando as risadas do público com suas imitações e trejeitos exagerados. Na

figura 4, podemos observar um diagrama com a disposição espacial do grupo nas

apresentações.

Há dois modelos de apresentação que o Caprichoso costuma fazer: a

rolação ou a apresentação com comédia. Rolação é um termo usado na

brincadeira para denominar o tipo de apresentação em que, no lugar da comédia,

são cantadas toadas que fazem menção a sua narrativa. Há a prevalência da
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cantoria. Já a apresentação com comédia constitui-se em cantoria e encenação

da narrativa própria da comédia.

É nas apresentações que a brincadeira atinge o seu momento maior e em

grande medida depende delas, no sentido em que brincar de boi-bumbá é

apresentar em público a história de um personagem mítico (o boi) através da

música, dança e de uma linguagem plástica, pensado em cada detalhe para

agradar a esse público que “mutuca” o boi em cortejo, ou o assiste, imprimindo

junto com os brincantes o caráter performático tão próprio das culturas

populares18. É pertinente voltar a Paul Zumthor para pensar essa relação entre

18 Fernandes (op. cit., p. 61-62) refere-se à importância da romaria no Boi Tinga como realizadora de sua
performatividade: “Então toda a força “dramática” reside nas músicas entoadas e nas danças do Boi, do
Pierrô, do Cabeçudo e dos Buchudos, e naquilo que marca singularmente essa manifestação: a multidão em
romaria que acompanha a festa, realizando a performatividade inerente à farsa (a expressão do entorno), pois
é o momento em que, além de acompanhar o Boi, se pode também ‘falar’ da vida alheia, se firmar novas

Figura 4 – Diagrama representando a disposição espacial do grupo durante

as apresentações do Boi Caprichoso.
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Caprichoso e público. Seja nos ensaios ou nas apresentações, as pessoas

presentes como mutucas ou expectadoras, encontram-se ativamente

participantes da performance de que se constituem os ensaios e apresentações19.

Acompanhar o boi, mutucar, é cantar as toadas junto com os brincantes, é

misturar-se a eles e tornar-se, ainda que passageiramente, um deles. Essas

pessoas transitam na zona limítrofe entre transmissão e recepção (Zumthor 1997,

2007). Não são apenas ouvintes no processo de recepção que se dá na

performance, mas, as vezes também destinatárias (Zumthor 1997, 2007). Muitas

das letras das toadas cantadas pelos amos dirigem-se diretamente ao ouvinte;

“Ô, dona da casa, eu já cheguei. Ô, não arrepare o meu cantar”. Sua presença,

portanto, faz parte de uma relação indissociável entre oralidade e vocalidade, as

quais constituem a performance e que o defrontam-no com o locutor. “O ouvinte

contribui, portanto, com a produção da obra na performance (1997:247)”

Apesar da maioria das apresentações do Caprichoso ter sido realizada em

pequenas festas juninas de rua, a primeira apresentação desse ano ocorreu na

festa junina de um centro espírita localizado na periferia de Belém20. Seu Alarino

me disse que seria melhor eu ir para o barracão para sair junto com o grupo e

brincava: “Se tu quiser, tu pode sair de índia”.

amizades e afirmar as antigas, observar a ‘nova’ moda que surge em roupas e cabelos, enfim, realiza-se a
‘dramatização’ da cultura na representação que ocorre da vida cotidiana durante a festa, firmando-se e
contraindo-se relações sociais, como a paquera e o namoro”.
19 Albernaz (2012) apresenta, de acordo com a literatura, outra definição de “mutuca” no bumba-meu-boi do
Maranhão: “According to the literature, women who participated were called mutuca (a kind of horsefly).
The term is still used and is applied to women who work in the organization and the logistics of the
presentations, serving water and snacks during the circulation of the bulls among the arraiais (p. 341). “De
acordo com a literatura, as mulheres que participavam eram chamadas de mutuca ( um tipo de mosca
varejeira). O termo ainda é usado e aplicado a mulheres que trabalham na organização e na logística das
apresentações, servindo água e lanches durante a circulação dos bois entre os arraiais” (tradução minha).
Em: Albernaz, Lady Selma. Gender and musical performance in Maracatus (PE) and Bumba Bois (MA).
Vibrant, v.8, n. 1.
20 Embora o centro espírita pareça ser um espaço atípico para a prática do catolicismo popular, a realização
de festas juninas é um tanto quanto comum em centros espíritas de Belém. Na ocasião, o Caprichoso era uma
das atrações, dentre quadrilhas e bandas de música.
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Cheguei ao barracão no horário combinado. Havia alguns brincantes pela

calçada da casa; uns já arrumados outros procurando por um chapéu ou par de

meias. Subi para a casa de Seu Alarino onde estavam Dona Mariquinha e outras

mulheres, costurando as pressas algumas peças das roupas das índias. Em dia

de apresentação os brincantes tinham que estar no barracão uma hora antes do

horário marcado para a saída do grupo. Dependendo do local onde a

apresentação fosse acontecer íamos de ônibus fretado, ou íamos a pé. Tarcísio

bem que tinha me avisado no dia anterior:

Amanhã tu vai ver só como isso vai ta aqui. Um corre-corre. Porque é sempre

assim no dia da primeira apresentação. Falta ajeitar isso, aquilo... O papai e a mamãe se

estressam. Tu vai ver.

Havia mesmo certo estresse no ar e uma correria para terminar tudo a

tempo, antes que o ônibus chegasse para nos buscar. Ajudei um pouco fazendo a

maquiagem e arrumando os cabelos de algumas meninas. Seu Alarino com um ar

de impaciência chamava os brincantes para dentro do barracão.

Joaquim tocou o apito e convocou os brincantes para a saída do grupo.

Não demorou para que o ônibus chegasse. Fomos entrando e procurando lugar

para sentar. Além dos brincantes íamos nós, os mutucas21 do Caprichoso para

assistir a apresentação. Chapéus e capacetes eram pendurados pelas janelas do

ônibus e no trajeto o grupo cantava várias toadas.

Quando chegamos ao centro não demorou para que o grupo iniciasse sua

apresentação. Seu Alarino e Joaquim revezavam na cantoria das toadas e os

brincantes respondiam em coro, mostrando harmonia com os amos. No trajeto de

volta ao barracão o grupo parecia satisfeito. Joaquim que estava ao meu lado

21 Aqueles que acompanham o boi-bumbá pelas ruas formando um cortejo. A expressão faz referência a um
tipo de mosca chamada mutuca, que persegue o gado no pasto.
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comentou com Seu Alarino que a apresentação “daquele jeito” era bem melhor

porque não ficava chato e o público preferia desse modo. Seu Alarino balançou a

cabeça em sinal de concordância. Perguntei a Joaquim sobre o que ele estava

falando e ele disse que se referia a rolação que havia sido feita ao invés da

comédia.

A comédia, apesar de ser feita no Caprichoso, faz-se controversa tanto no

que diz respeito à utilização do termo, como também enquanto modelo de

apresentação, como me explicou Joaquim:

Tem o boi de comédia e tem o boi de matança. A gente fala em comédia porque a

gente faz a comédia, mas, não é um boi de comédia. Boi de comédia leva muitas coisas;

leva negócio de fada, caçador... E o nosso, não: é um boi de matança, boi de rolação.

Essa variação entre rolação e comédia se evidenciou como um critério de

bastante relevância para a realização de uma apresentação. Não apenas naquela

que foi realizada no centro espírita, mas, também em todas as outras

apresentações do Caprichoso a decisão por fazer comédia ou a rolação esteve

ligada a diversos fatores, tanto externos quanto internos a brincadeira; o local

aonde o grupo se apresentaria, o tempo para apresentação e a disposição do

grupo foram alguns desses fatores, como mostrou Seu Alarino ao narrar algumas

apresentações passadas:

[...] Eram três apresentações: a da praça, a dela (uma senhora que havia

convidado o grupo para se apresentar em frente a casa dela) e a do conjunto. Aí

como a gente já veio tarde da praça, aí a gente disse: “-Olha, a gente não vai fazer a

comédia. Só a rolação”. Aí ela disse: “-Não, Seu Alarino. Eu quero a comédia”. “-Mas,

não vai dar pra fazer. O pessoal tá cansado”. Aí a gente fez só a cantoria.
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Em apresentações realizadas nas festas juninas promovidas pelos poderes

do Estado e Município22 aonde o tempo para a apresentação de grupos folclóricos

costuma ser pré-determinado pela coordenação do evento, Seu Alarino decidia

fazer a rolação. Quando era uma apresentação em frente de alguma casa ou

festa junina de rua, nas quais o tempo disponível é bem mais flexível, ele poderia

optar pela comédia, mas foram poucas as vezes em que assim ele o fez.

Um grupo de boi não necessariamente encena uma

sequência dramática que reúne ação cantada e dialogada

por partes dos personagens característicos postos em

relação pelo tema da morte e da ressurreição do boi. Pode

não fazê-lo nunca, e as ações dramáticas do “auto” são

evocadas por meio de frouxos mecanismos alusivos.

(Cavalcanti 2006:75)

Fazer a comédia também depende se há brincantes suficientes para isso.

Houve situações em que se deixou de apresentá-la porque o brincante que

interpretava a Catirina, por exemplo, havia faltado e não havia quem pudesse

substituí-lo no papel. Nem sempre a matutagem estava completa nas

apresentações. Quando era feita a comédia, o grupo precisava improvisar pela

falta de um dos personagens. Seu Alarino tentava resolver essa situação ligando

para a casa de alguns brincantes para lembrá-los do compromisso, ou às vezes

arrumando alguém de última hora para substituir um personagem ou aumentar a

quantidade de brincantes quando havia poucos para uma apresentação.

Entretanto, o que se mostrou singular foi a ideia de que a rolação é mais

agradável ao público. Ideia esta compartilhada não apenas por Joaquim, mas

22 São as festas que fazem parte da programação do “Arraial de Todos os Santos”, promovida pelo Governo
do Estado e da programação “Arraial de Belém”, esta promovida pela prefeitura do município.
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também por Tarcísio e Seu Alarino, como ficou nítido em uma de nossas

conversas sobre concursos de boi-bumbá:

Seu Alarino: Do jeito que está... da maneira que vai...está sendo desvalorizado o

grupo de boi-bumbá que faz a comédia. Quando tá a cantoria desse jeito que a gente tá

levando, uma (toada) emendando na outra, aí todo mundo gosta. Mas, quando começa

“Chico, atira no boi, chama doutor...” aí vão embora. Quando a gente olha não tem mais

ninguém.

Tarcísio: E quando tem a cantoria eles ficam lá.

É importante frisar que na comédia também são cantadas toadas, inclusive

todas que fazem parte de cada cena de um personagem; mas há o tom teatral,

aonde os personagens desenvolvem o texto da comédia; o que demanda mais

tempo tanto do grupo, quanto do público.

Uma apresentação feita no clube particular de um admirador antigo da

brincadeira foi uma dessas escassas apresentações com comédia. Embora não

houvesse uma grande quantidade de pessoas para assistir, havia tempo livre para

que o grupo fizesse a comédia e principalmente havia o pedido do admirador, que

fazia questão da comédia e que foi atendido mesmo sem a presença de Catirina.

Com exceção do tempo pré-estabelecido nas festas juninas dos poderes

do Estado e Município, não há no Caprichoso um tempo exatamente definido para

a execução da rolação e da comédia. Embora possa se dizer que em geral a

rolação é mais rápida que a comédia, a duração de ambas pode variar de acordo

com o ambiente da apresentação. Vi rolações de meia hora, quarenta minutos;

tempo que em média a comédia leva para ser feita. Apesar da aparente

preferência pela rolação, para Joaquim “se segurar só numa comédia é muito bonito”.



53

Os ensaios tinham me dado um extrato do que eram as apresentações,

mas, se constituíam em um momento na brincadeira. Foi acompanhando as

apresentações como mutuca que tive a possibilidade de refletir sobre elas como

uma parte distinta da brincadeira. É na apresentação que o boi mostra que é

“fama guerreiro”. Esta expressão, que aparece em várias toadas, traduz a

imagem que a brincadeira no Caprichoso deve ter, não apenas no que diz

respeito a aspectos estéticos, mas, também ao desempenho do grupo no

momento da apresentação. Ser fama guerreiro é ter qualidades que fazem do

Caprichoso um dos bois mais antigos em atividade em Belém -o que implica aos

brincantes certas exigências para uma boa performance na brincadeira, como por

exemplo, ser extrovertido. Tarcísio explica tais condições ao falar sobre seu

próprio papel no Caprichoso:

Tarcísio: Por motivo de ter falta de barriqueiro, eu saio de barriqueiro. Eu saía de

vaqueiro, mas, tinha falta de toureiro; aí eu já saía de toureiro. Porque é assim: quando

a pessoa não sabe muito brincar e quer sair de vaqueiro ela começa logo na 2ª

vaqueirada, porque o papel da 2ª vaqueirada é o mais fácil que tem.

(a 2ª vaqueirada) É a que vai com o amo. Do amo vai até a maloca levar o recado

do amo pro tuxáua vir falar com o amo pra ir prender o Nêgo Chico. É o papel mais fácil

que tem. E o da 1ª vaqueirada, não.

Seu Alarino: A responsabilidade é maior.

Tarcísio: Leva o boi, traz o boi, vai atrás do Nêgo Chico, conversa com o amo, o

amo esculhamba com o vaqueiro; aí ele vai pedir perdão pra Mãe Maria, pra Mãe Maria

falar com o amo, pro amo perdoar eles. Aí é mais longo. Por isso que quando a pessoa
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começa numa brincadeira de boi e quer sair de vaqueiro, geralmente começa logo na 2ª

vaqueirada, porque é mais fácil e assim ele vai se acostumando.

Se ele conseguir desenvolver a função dele legal na 2ª vaqueirada, aí ano que

vem se ele quiser sair de novo, sai na 1ª vaqueirada como puxante, que a gente vê que ele

dá conta de fazer a comédia todinha. Não é aquela pessoa tímida que quando chega na

hora: “-Vaqueiro, cadê meu garrote?”. “-Deixei... no campo”. Não. Ele tem que chegar e: “-

Tá lá no campo. Deixei pastando”. Ser uma pessoa mais ativa. Entendeu?

A percepção da rolação por parte dos amos e de alguns brincantes como

mais agradável ao público; sua forte presença no discurso de Joaquim e Tarcísio,

como também sua execução na quase totalidade das apresentações parece

decorrer não tanto do tempo de sua duração, mas, muito mais da receptividade

do público a esse “formato” de apresentação no qual a cantoria das toadas

predomina já que ela parecia agradar não só ao público, mas, também aqueles

que fazem a brincadeira.

Tais questões me instigaram e deram base às minhas reflexões sobre as

toadas e seus cantadores no boi-bumbá Caprichoso, bem como sobre as

perspectivas de produção da brincadeira que se apresentam ante as vicissitudes

que nela se sucedem. Assim, essa breve narração contribui para a problemática

da dissertação de modo geral, na medida em que nos aproxima de um contexto

das brincadeiras de boi-bumbá em contínuo processo de construção.
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Capítulo II: “Um dia eu vou ser cantador de boi1”: sobre os

cantadores e as toadas do Caprichoso.

Neste segundo capítulo detenho-me em uma reflexão sobre os

cantadores e as toadas do Caprichoso. Mais propriamente, trato da construção

e performatização dos papeis de amo e cantador vivenciados por Seu Alarino e

Joaquim, tanto dentro, quanto fora do contexto da brincadeira. Nesse sentido,

aprofundo-me na apresentação da relação particular deles com o Caprichoso,

bem como das percepções e dos modos como cada um se apropria e se

apresenta através desses papeis. Os conflitos que se estabeleceram entre

eles, já anunciados no capítulo anterior, são agora mais evidenciados, uma vez

que marcaram fortemente sua relação. Sobre as toadas, evidencio suas

características enquanto resultantes de processos distintos de criação musical,

como também trato das funções que elas adquirem na brincadeira, bem como

dos usos que delas são feitos, os quais se relacionam diretamente com a

construção e performatização dos papeis. O objetivo do capítulo, para além de

descrições e análises, busca ressaltar a relevância dos cantadores e das

toadas para o Caprichoso na medida em que tenta estabelecer pontes entre

estes e os processos de mudanças pelos quais a brincadeira vem passando.

Utilizo os conceitos de performance (Turner 1976, 1987; Goffmam 2004;

Zumthor 2007) e vocalidade (Zumthor 1997, 2007) entendendo que Seu Alarino

e Joaquim, se constituem como amos e cantadores a partir de um conjunto de

práticas, ações e representações que conferem a eles seu status e

reconhecimento. Os papeis de amo e cantador são acionados

1 Frase extraída de uma das falas de Seu Alarino em entrevista realizada em 12/05/2011.
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conscientemente; construídos socialmente e performatizados pelo indivíduo

(Goffmam 2004). As toadas, enquanto elementos que detêm relação direta com

a performatização desses papeis, em particular com o papel de cantador,

evidenciam a preponderância da voz (Zumthor 1997, 2007) na performance e

denotam o cantar como forte expressão de individualidade.

A partir da questão “O que é ser cantador de boi?” faço uma reflexão

sobre o tema a fim de introduzir a matéria que concerne aos cantadores e as

toadas. A figura do cantador parece estar estreitamente imbricada a figura do

amo no boi-bumbá. Desde os bois-bumbás de início do século XX em Belém

(Leal 2005; Menezes 1972; Moura 1997; Salles 2004, 2005) o cantador parece

configurar-se na brincadeira como uma espécie de identidade outra do amo; ou

como seu duplo em uma relação na qual um se faz do outro; na qual da

imagem de um, se projeta a imagem do outro, ambos em simbiose no indivíduo

que abriga tais imagens. Nessa ideia de que personalidades distintas se

projetam de um mesmo indivíduo, podem-se vislumbrar concepções que se

agregam em torno da ideia de individualidade. A noção de pessoa e do eu

tratada por Marcel Mauss (2011) engendra importantes reflexões acerca dos

atributos sociais que conferem ao indivíduo a noção de sua individualidade.

Grosso modo, a evolução da noção de pessoa no Ocidente, fundada no direito

e na moral apresenta-se -dentre um complexo conjunto de regras e normas

culturalmente construídas- na etimologia da palavra persona ou máscara, cujo

sentido para Mauss expressa “o personagem que cada um é e quer ser, seu

caráter [...], a verdadeira face (2011:390)”.

Carl Jung, em seu conhecido conceito de individuação, desenvolveu um

sofisticado estudo acerca da integração entre consciência e inconsciência; do
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eu -núcleo da matéria consciente- e do inconsciente (ao qual ele não propõe a

existência de núcleo) em uma contínua progressão psicológica do indivíduo em

busca de si mesmo; ora contrapondo, ora justapondo o eu e o outro no diálogo

que se estabelece entre os dois em suas coexistências.

Aqui, essa teoria serve -ainda que não a alcancemos em profundidade-

à ideia de que em um mesmo indivíduo, amo e cantador são representações do

eu e do outro e a relação entre ambos permeia a unidade indivisível do

individuum em seu processo de individuação (Jung 1998). A personalidade que

se forma em torno do ser amo e ser cantador aponta para a busca de si mesmo

empreendida pelo indivíduo2.

Não se pode deixar de sinalizar entrementes, para a ideia de

individuação que permeia o trabalho de Georg Simmel (1983) e que vai ao

encontro do pensamento de Jung. Engajada no campo sociológico a reflexão

de Simmel enseja a individualidade como uma forma de sociação na qual a

necessidade de distinção do outro e a afirmação de sua personalidade singular

caracterizam o indivíduo.

Tratarei mais a frente no texto, dos modos como Seu Alarino e Joaquim

se apropriam dos papeis de amo e cantador3 e de como eles os performatizam

no contexto da brincadeira. Mas, me interessa ainda rapidamente

complementar a reflexão sobre o que vem a ser cantador com uma leitura

antropológica introdutória do tema.

Câmara Cascudo, referência importante em se tratando de

manifestações culturais populares e estudos de caráter folclorista, estabelece

2 JUNG, Carl Gustav. “Aion. Estudos sobre o Simbolismo do Si-mesmo”. Editora Vozes:Petrópolis, 1998.
3 Em suas notas sobre a “Psicologia dos Cantadores”, Mário de Andrade reuniu uma série de descrições a
respeito das habilidades de cantadores de Boi das regiões Norte, Nordeste e também no Rio de Janeiro.
Em: “Andrade, Mário de. Danças Dramáticas do Brasil. Livraria Martins:São Paulo, 1959, 3º tomo.”
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em Vaqueiros e Cantadores4 (1984) uma relação direta entre os cantadores de

viola e tradições medievais5. O folclorista instigou a questão que hoje tem

estado no cerne de muitas pesquisas no âmbito da cultura popular.

Tratar de aspectos próprios ao debate em torno da oralidade e suas

relações com o texto literário, gêneros poéticos orais, a sonoridade e o

emprego da voz6 implica em tentar compreender o que representa ser o

cantador, o poeta, o cancioneiro, a rezadeira, o contador de estórias e tantos

outros indivíduos que se valem de sua voz e de seu corpo para manifestarem-

se poeticamente. Neste certame, o cantador de manifestações culturais as

mais diversas tem sido identificado em meio a transformações dos modelos de

interlocução e as consequentes mudanças que tais transformações têm

implicado nos modos de produção de suas canções (ÂNGELO 1996; LOPES

2001; RAMALHO 2000; SILVA 2010).

Ayala (1988,1999) produziu estudos muito representativos acerca dos

cantadores de coco na Paraíba, uma vez que tais estudos resultam em uma

produção de dados que localizam o cantador –bem como o dançador- de cocos

no contexto de formação histórico-social da região, denotando sua situação

hoje de subalternidade como

minorias discriminadas, por diversas condições:

pela etnia (negros, índios e seus descendentes),

pela situação econômica (pobreza, as vezes

4 “Que é o cantador? É o descendente do Aedo da Grécia, do rapsodo ambulante dos Helenos, do
Gleeman anglo-saxão [...] das runoias da Finlândia, dos Bardos armoricanos, dos escaldos da
Escandinávia, dos menestréis, trovadores, mestres-cantadores da Idade Média [...] É a Epea grega, o
barditusgermano,a gesta franca, a estória portuguesa (1984:129)”.
5O que é contestado em um texto de Gomes (2008) com base no argumento de que Cascudo tentara neste
e em outros trabalhos, “negar os traços de africanidade na cantoria de viola sertaneja (o repente) em prol
de uma ideia romântica de sertão (2008:47)”.
6 Dos anais do I Seminário Brasileiro de Poéticas Orais: vozes, performances, sonoridades. Realizado de
20 a 22 de outubro de 2010. Universidade Estadual de Londrina.
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extrema), pela escolaridade (iletrados ou semi-

alfabetizados), pelas profissões que exercem na

sociedade (agricultores com pequenas

propriedades ou sem terra, assentados rurais,

pescadores, pedreiros, domésticas, copeiras de

escolas) (1999:247).

No entanto, se por um lado tais cantadores estão à margem de setores

que detêm o poder cultural e econômico por conta de sua condição de minoria

subalterna, por outro eles têm exercido a função de informar a quem interesse

sobre os fatos de injustiça social, crimes e causos que ocorrem inclusive fora

de seu espaço de convivência e ação. Ramalho (2000) a respeito dos

cantadores de viola dispõe que:

Com efeito, é o cantador cada vez mais intérprete

das sensibilidades gerais do povo simples, a

propalar (sem maiores interesses pecuniários para

além das necessidades de manutenção da Cantoria

e do próprio cantador) os fatos e feitos da

sociedade, e a repreender acrimoniosamente os

que se afastam dos interesses comunitários com

atos reprováveis, demonstrando, ipso facto,

constituir-se o “jornalista” cujo suporte é a viola,

informante descerimonioso, lídimo representante de

seus iguais.

Se no final do século XIX e primeiras décadas do XX, nas brincadeiras

de boi-bumbá os cantadores encontravam-se envolvidos em um acirrado

contexto de disputas, nos quais o incentivo para que eles tirassem toadas de

desafio agravava os confrontos entre bois rivais (MENEZES 1972), de meados



57

da década de oitenta para cá fatores como a indústria cultural, o avanço da

tecnologia e as transformações nos próprios modelos de relações que se

estabelecem entre estes cantadores de boi e diferentes setores de poderes

hegemônicos como a política e a mídia, concorrem para o estabelecimento de

novos paradigmas na constituição desse papel.

Elias Ribeiro da Silva, ou “Seu Setenta” como era popularmente

chamado, foi amo do extinto boi Tira-Fama, criado por ele em 1958 no bairro do

Guamá em Belém. Já falecido, Seu Setenta figura hoje nos textos que tratam

do folclore e da cultura popular paraense como um importante personagem da

história do boi-bumbá no Pará e muito de seu reconhecimento se deu pela

fama de bom cantador de boi. Fama que, aliás, ele se empenhou em criar.

Seu Setenta tirava toadas que ambientavam o clima de conflito e disputa

existente na época entre bois contrários, como ficou expresso em uma de suas

toadas, composta em ocasião da vitória de seu boi Tira-Fama sobre seu maior

rival, o boi Malhadinho -este também do bairro do Guamá-, em um concurso de

bois-bumbás:

Vem ver, olha vem ver o Tira-Fama anunciou

Vem ver, olha vem ver o Tira-Fama anunciou

O que aconteceu, o que aconteceu

Ocorreu a notícia que o boi do amarelo perdeu7.

A imprensa local por muitas vezes serviu a Seu Setenta como meio de

autoafirmação e dentre declarações polêmicas devidas a seu posicionamento

7 Em Dias Jr. José do Espírito Santo. Cultura Popular no Guamá: um estudo sobre o boi-bumbá e outras
práticas culturais em um bairro de periferia de Belém. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do
Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História Social da
Amazônia, Belém, 2009.



58

tradicionalista diante de questões relacionadas ao folclore e a cultura popular8,

ele afirmava ser “o maior cantador de boi” (em DIAS JR., 2009:116).

Habilidoso na arte de cantador, também fazia questão de afirmar seu

trabalho de compositor quando dizia que “[...] canto o boi dentro do folclore. E

tudo o que canto é meu. Não repito canto a cada ano” (DIAS JR., 2009:115).

Também do bairro do Guamá, João Fabiano Balera, ou apenas Seu

Fabico como era mais conhecido, é considerado um dos mais importantes

mestres de cultura popular no Pará e até seu falecimento no início de 2011 era

um dos últimos remanescentes de uma velha geração de botadores de boi-

bumbá em Belém (DIAS JR, 2009:110), tendo sua história junto ao Flor de Todo

Ano relatada no vídeo-documentário História e Memória de Um Amo de Boi-

Bumbá, organizado pelo Instituto de Artes do Pará -IAP- no ano de 2005. Seu

Fabico era amo e cantador do boi Flor de Todo Ano, criado por ele em 1985 e

acumulava uma longa experiência em brincadeiras de boi-bumbá desde sua

infância em Belém.

Em suas declarações, sempre fazia questão de mencionar a inspiração

que dizia receber da Cabocla Mariana –sua protetora espiritual- no momento

de criar as toadas. Embora os temas de suas toadas variassem refletindo o

universo cultural dos bois-bumbás de Belém, seu processo de produção era

sempre atribuído a entidade espiritual.

À semelhança de seu antigo rival Seu Setenta, Seu Fabico também

dava grande ênfase a sua performance de cantador, atribuindo a si mesmo em

8 Algumas edições dos jornais A Província do Pará e O Liberal, publicadas entre os anos 80 e 90 trazem
entrevistas feitas com Seu Setenta, nas quais estão presentes muitas das declarações que lhe renderam não
só a fama de bom cantador, como também de conservador e defensor das tradições, ao classificar o boi-
bumbá e o Cordão de Pássaros como únicas manifestações genuinamente folclóricas. Esta e outras
polêmicas declarações estavam imbuídas pela relação de troca de saberes que se estabeleceu entre ele e
alguns intelectuais da academia; fato este que fundamentou teoricamente, ainda que de modo razoável,
seu discurso acerca do folclore e da cultura popular (Dias Jr, 2009).
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muitas de suas toadas, o título de maior cantador do bairro do Guamá:

As estrelas se reuniram lá no céu

Querendo saber quem é o Mestre Fabico

Uma luz iluminou nosso terreiro

O que elas viram foi nosso boi bonito

Alguém falou: Ele mora acolá

Mestre Fabico é compositor popular

Alguém falou: Ele mora acolá

Mestre Fabico é o maior cantador do Guamá.

Em 2002, alguns amos de boi –dentre eles Seu Alarino e Seu Fabico-

participaram do projeto Belém dos Bumbás promovido pela Fundação de

Radiodifusão do Pará -Funtelpa- e Fundação Cultural Tancredo Neves -Centur-

cujo objetivo apontado foi o de “fazer um panorama da música do boi-bumbá

em Belém”9 registrado em CD. Em paralelo a este projeto, a Rádio Cultura

mantinha um programa semanal chamado Baque Solto, voltado para a

divulgação de músicas de caráter folclórico, no qual as toadas de boi-bumbá e

seus cantadores tiveram elevada ênfase, já que o programa reproduzia as

gravações de toadas que estavam sendo feitas nos estúdios da Funtelpa.

Também há estudos mostrando como em outros contextos de

brincadeiras de boi-bumbá, como por exemplo, em Parintins, Amazonas, se

deu a constituição e performatização do papel de cantador. Em Parintins, os

bois Caprichoso e Garantido, de rivalidade histórica conhecida, passaram de

um processo de criação das toadas por compositores que frequentavam os

ensaios e criavam essas toadas junto à batucada e ao amo do boi -ocasião

9 Lago, Jorgete, Maria P. L. “Ações e Projetos Públicos para a Divulgação e Manutenção da Manifestação
do Boi-Bumbá em Belém do Pará”. Disponível em pdf na página
http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_2007/etnomusicologia/etnom_JMPLago.pdf
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também marcada pela espontânea participação da comunidade na escolha

daquelas que fariam parte do repertório dos bois-, para um processo de

profissionalização dos cantadores nos modos de produção das toadas,

inclusive instaurando-se no início dos anos oitenta (CAVALCANTI 2000) editais

para a seleção das toadas (SANTOS 2010) –sistema adotado em consonância

com a então transformação destes bois em associações folclóricas

coordenadas por diretorias no mesmo período (CAVALCANTI 2000, 2007;

FERNANDES 2007; SANTOS 2010).

Tal transformação representou a reconfiguração de diversos aspectos

dos bois Garantido e Caprichoso, em particular o espaço de produção da

brincadeira e os papeis desempenhados pelos donos desses bois. Com o

estabelecimento do festival folclórico de Parintins em meados da década de

sessenta10, Caprichoso e Garantido deixaram as ruas para passar a se

apresentar no espaço do bumbódromo com um novo modelo de apresentação,

adequado ao formato do espaço -o bumbódromo é circular, fazendo alusão a

um curral- e “[...] com o acréscimo de novos componentes, (e) a retirada ou a

transformação de componentes antigos (CAVALCANTI 2000:1032)”.

Nesse contexto, o cantador ou ‘levantador’ de toadas, como é chamado

em Parintins, passou a ter grande evidência nas apresentações, uma vez que

elas são totalmente cantadas. A incorporação de mitos indígenas em

detrimento do “auto do boi (CAVALCANTI 2000:1032)” possibilitou o

incremento de elementos novos na apresentação, como por exemplo, o ritual11

e consequentemente estabeleceu a necessidade da execução de um número

10 Sobre a constituição do festival folclórico de Parintins, ver “Cavalcanti, Maria Laura Viveiros de
Castro. O Boi-Bumbá de Parintins, Amazonas. Breve história e etnografia da festa”. História, Ciências,
Saúde-Manguinhos, vol VI (suplemento), 2000.
11 ibdem
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maior de toadas ao longo das horas de apresentação12. Do meio da arena do

bumbódromo, o levantador narra através das toadas as evoluções do boi e dos

brincantes para o público expectador. Com o destaque que o papel de

levantador foi tomando no festival, levantadores como David Assayag e Arlindo

Junior tornaram-se muito conhecidos nos anos noventa por conta de suas

vozes e de suas performances nas apresentações.

O rol de estudos empreendidos no Brasil imbuídos da complexa tarefa

de compreender expressões orais no âmbito de culturas populares têm

satisfatoriamente conseguido produzir dados que tornam possível identificar os

cantadores em seus mais diversos contextos. O texto que segue busca

apresentar Seu Alarino e Joaquim no contexto em que se constituem como

amos e cantadores do Boi Caprichoso tendo em vista os modos distintos de

cada um performatizar tais papeis, os conflitos que se sucederam por conta

dessas diferenças, levando em conta outros papeis que eles também assumem

no cotidiano fora da brincadeira.

2.1. Os Cantadores do Boi Caprichoso: Seu Alarino e Joaquim

Mencionei no início desse capítulo a estreita relação que existe entre a

figura do amo e do cantador. Retorno a essa questão para elucidar os modos

como Seu Alarino e Joaquim performatizam (Goffman 2004; Turner 1974,1987)

o amo e o cantador enquanto papeis sociais (Goffman 2004), dentro e fora do

contexto da brincadeira.

Eu havia notado que os amos de boi-bumbá se autodenominavam amos

ou cantadores em diferentes circunstâncias quando realizei pesquisa de campo

12 A duração das apresentações dos bois parintinenses durante os três dias de festival é totalmente atípico
comparado ao tempo de apresentação de outros bois-bumbás. Em cada dia, são destinadas 3 horas para
que eles possam se apresentar.
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junto ao Boi Flor de Todo Ano, do bairro do Guamá em 2003. Seu falecido

dono, Mestre Fabico, em diversas situações denominava-se cantador e

expressava sua habilidade como tal nas letras de algumas de suas toadas13.

Ao longo do trabalho de campo com o Boi Caprichoso, estive atenta ao

uso do termo por acreditar que a reflexão sobre esta questão contribuiria

diretamente para a construção da problemática da pesquisa.

O campo me apresentava a singularidade de um Boi que possuía dois

homens dividindo o mesmo espaço para a representação dos papeis de amo e

cantador e me instigava a tentar compreender diferentes fatores que orbitavam

ao redor desse fato: o que diferenciava um cantador do outro, haja vista os dois

cantarem no mesmo Boi? De que modo e em quais circunstâncias eles se

denominavam amos e/ou cantadores de Boi? Havia distinções entre

denominar-se amo ou cantador dentro da brincadeira?

Segui no trabalho certamente com algumas dessas indagações sem

respostas acabadas, mas, confiante de que em grande medida elas me

ajudariam a desenvolver o olhar de estranhamento necessário à tarefa

antropológica.

Nascido em Mosqueiro no final da década de 20, Seu Alarino desde

muito cedo esteve envolto pela cultura e imaginário popular do local.  Em uma

de nossas conversas ele me contou sobre o sonho de ser cantador de boi-

bumbá, nutrido desde a adolescência:

Como eu digo, esse meu sonho eu tive altas horas da madrugada. Parece que

de longe eu ouvia aquele som de tambor, batendo lá longe, lá em Mosqueiro, quando

13 “Ê, fama! Tu não tá cantando como eu te ensinei/ Tu ainda não andaste nos caminhos que eu andei/ Tu
ainda não passaste nos lugares que eu passei/ Da escola que tu veio, eu formei a minha lei/ Tu não tens
capacidade de ser mestre/ Nem vassalo de um rei”.
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eu tava com 16 anos. Era o som do bumbá que estava muito longe. Época de veraneio;

dos veranistas boêmios...Quando eu acordei prometi pra mim mesmo: ‘Eu tenho fé em

Deus que ainda vou ser cantador de boi por conta própria’. Aí fui começando,

inventando com uma coisa daqui, outra de acolá.

Joaquim é o filho mais velho de Seu Alarino e Dona Mariquinha.   Fora

da brincadeira, trabalha em uma fábrica de cimentos de propriedade de

Catarino -este um grande admirador do Caprichoso e amigo da família há

muitos anos. Nascido e criado dentro do Caprichoso, brincou de diferentes

personagens até ganhar a confiança do pai para dividir a cantoria das toadas e

o papel de amo. Houve períodos em que ele esteve só no comando da

brincadeira, quando Seu Alarino viajava ou estava adoentado:

Desde a idade de 7 anos que eu brinco. Nunca faltei um ano, né. Então é essa

a minha briga de discussão. Discussão, não. De ficar contrário com o papai porque ele

quer acabar com a brincadeira. E é aquele detalhe que eu te falei também: brincamos

em Salinas, brincamos em Algodoal... Quando eu tava com o boi aqui, ele mandava

parar pra levar pra lá pra esses cantos. E. nunca ele...deixou direto assim...pra dizer

assim “Tu vai botar (o boi) dois ou três anos direto”. Cheguei a botar três anos, mas,

era assim: botava um ano, ele fazia parar. Botava um outro ano...botava em

Mosqueiro. Mas, aqui em Belém eu botei duas vezes. Tava por minha conta.

Fazer esta distinção do modo como cada um começou a cantar no Boi

abre caminho para que se possam evidenciar outras diferenças nos modos

como cada um deles desenvolve o papel de amo e de cantador, levando em

conta o fato de ambos dividirem o mesmo espaço que é o do Caprichoso.
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Durante o período em que estive com o grupo em trabalho de campo

Joaquim esteve responsável por organiza-lo e dar início aos ensaios. Algumas

vezes Seu Alarino também fazia isso, mas, na maior parte do tempo foi

Joaquim o responsável por esta tarefa. Como já mencionei no capítulo anterior,

a cantoria tornava-se importante, pois só quando ele começava a cantar

alguma toada batendo barrica o ensaio de fato começava.

Joaquim não precisava ou não gostava de chamar os brincantes para

entrarem no barracão e tomarem seus lugares, mas como amo, essa função

lhe cabia e ele a executava através da cantoria das toadas. Em dias de

apresentação a organização do grupo seguia a mesma regra. Já Seu Alarino

raras vezes deu início ao ensaio. Ia até a calçada de casa chamar os

brincantes para o barracão, mas, deixava que Joaquim se encarregasse de

iniciá-lo.

Muitas das vezes enquanto conversávamos no andar de cima, ouvíamos

a voz de Joaquim e o burburinho dos brincantes vindo de dentro do barracão.

Quando chegávamos lá, ele já havia iniciado o ensaio. Seu Alarino então se

juntava a ele na cantoria ou ficava de fora apenas observando e orientando-o

no que julgasse necessário.

Joaquim conduzia o ensaio preocupando-se em cantar as toadas e

“acertar” o ritmo da batucada. Essa também era uma preocupação de Seu

Alarino, mas, no que tangia a organização da brincadeira de modo geral, ele

parecia estar mais atento, chamando a atenção de um brincante que estivesse

“fazendo graça” na hora do ensaio ou apresentação, dando broncas e

cobrando compromisso e responsabilidade com o Caprichoso.
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Essa preocupação com o grupo -a cobrança de compromisso com a

brincadeira, a responsabilidade e mesmo fatores externos que pudessem

ameaçar sua segurança, como por exemplo, a violência- também marcava

diferenças entre eles enquanto amos, como ficou expresso em uma das falas

de seu Alarino:

Sempre tem um espírito mal, que vem com má intenção. [...] Eu, como amo, o

que mais me mete medo agora aqui nessa época, de uns cinco anos pra cá... é esses

camaradas que por qualquer coisinha tá matando o outro. Acontece isso. Eu tenho

medo de sair daqui pra acolá e chegar ‘Pára com tudo aí que houve um assassinato,

um acidente. [...] A responsabilidade cai tudo na minha costa. Pode acontecer

qualquer coisa, mana. Se brigarem lá em cima, vão dizer ‘Foi lá na rua do boi, lá na

casa do boi’. Vêm direto aqui (a polícia). Então é isso.

Tarcísio reforçava a concepção de que Joaquim não possuía todos os

requisitos necessários a um amo de boi-bumbá através de comparações entre

as atitudes de cada um14:

É que ele é diferente do papai, pra tomar atitude. O papai chega e diz: ‘Bora

fazer isso aqui. Se não der certo a gente tenta fazer de novo... Tenta fazer de outra

maneira’. O Joaquim, não. Ele fica na dele. Numa reunião de grupo ele fica calado. O

que resolverem pra ele tá tudo bem.

Dona Mariquinha que compartilhava da mesma vontade de Seu Alarino,

fazia coro as críticas sobre a competência de Joaquim frente ao grupo como

amo, dizendo que “ele não aguenta”. Mas, por outro lado, lembrava-se de

14 É importante mencionar o fato de que entre todos os filhos, Tarcísio foi o que mais apoiou a decisão de
Seu Alarino de acabar com o Caprichoso. Por conta de sua posição, suas falas sempre vão marcar uma
oposição à possibilidade de Joaquim “tomar conta” do boi e às mudanças que tal acontecimento
acarretaria à brincadeira.
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momentos em que ele havia ficado sozinho na organização da brincadeira,

evidenciando como ele havia se saído bem no desempenho do papel:

O Joaquim botou dois anos aqui o Caprichoso. Quando foi um dia... nem bem

pensamos, a gente estava jantando lá na casa onde a gente morava (em Mosqueiro)

e tinha uma entrada pela frente e pelo quintal. A gente morava entre duas casas. Que

quando nós vimos aquilo encostou na porta, na cancela assim: ‘Uuuuh!’. Todo

mundo se assustou. Era ele. Só ele, com o boi na cabeça... chegou lá. Pegou um carro,

botou o boi na mala do Beiradão15 e foi embora. Chegou lá, saltou e foi correndo com o

boi na cabeça. E com aquele urro que ele deu quase todo mundo joga o prato (risos).

Ele botou dois anos aqui, depois foi embora pra lá com O Caprichoso. [...] Nesse tempo

nós fomos pra lá e deixamos ele aqui, mas ficou todos os brincantes de confiança, né.

Aí ele botou o boi e eles brincaram direitinho.

Esses modos distintos de conduzir a brincadeira marcam diferenças

importantes entre os dois amos e, porque estiveram expostos com muita

evidência durante o campo, tornaram-se um parâmetro de ponderação sobre a

polêmica que se instaurou na família a respeito do fim do Caprichoso e a

despeito das visões que a família tinha sobre Seu Alarino e Joaquim enquanto

amos, eles mesmos marcavam estas diferenças no espaço da brincadeira, o

qual revelava durante os ensaios e apresentações uma apropriação desigual

por parte deles. Embora os dois fossem amos do Caprichoso, Joaquim deixava

claro que havia uma apropriação desigual do papel:

O papai tá na mídia. Ele tem reconhecimento por tudo quanto é canto. São

coisas que ele nunca me deu oportunidade assim de... cantar, chegar... Ele me

15 Empresa intermunicipal de ônibus.
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convidava muito pra ir em reunião, mas, de que ia adiantar eu ir pra reunião? Só pra

acompanhar ele? Não deixava eu falar nada. Até pra assinar os papeis tinha que ser

só ele, que eu não podia assinar. O que eu vou fazer em reunião? Aí ele disse que ia

me levar lá, que ia me apresentar, passar tudo pro meu nome que era pra eu poder

herdar a responsabilidade lá dentro; tudo pro meu nome. Pergunta se ele fez isso!

Quando indagado sobre a possibilidade de Joaquim assumir

definitivamente a liderança do Caprichoso como amo, Seu Alarino apresentava

uma justificativa que poderia responder a insatisfação de Joaquim baseada em

uma “hierarquia natural” à brincadeira:

[...] Como mestre só passo o poder pra ele, o cargo de mestre, quando eu morrer.

Isso é qualquer um. Não vai dizer que sou eu, não. São todos os mestres16.

Tais discursos empreendidos por Seu Alarino e Joaquim (e também por

Dona Mariquinha e Tarcísio) acerca das concepções sobre sua própria

performance e a performance do outro na brincadeira, bem como os conflitos

que daí se sucederam ajudam-nos a caracterizar o papel de amo no

Caprichoso. Fica nítido que a noção construída sobre este papel extrapola a

imagem de um personagem da comédia e coloca-o como alguém com

capacidade de liderar o grupo, lidar com adversidades; alguém com autonomia

para tratar nas relações estabelecidas com setores do Estado e Município e

com responsabilidade pela organização da brincadeira. Desse modo, o papel

de amo diferencia-se do papel de cantador na medida em que relaciona-se

com estas exigências. Em se tratando da apropriação do papel, Seu Alarino,

16 Parece-me que o termo “mestre” atribuído a Seu Alarino deve-se mais à relação que ele mantém com
setores culturais do Estado e prefeitura como a SECULT e Fumbel, haja vista ele ter sido escolhido como
o mestre dos mestres da cultura popular em 2005 pela Secretaria de Cultura do Estado. Dentro da
brincadeira, embora a família e os brincantes o reconheçam como tal, costumeiramente o tratam de “Seu
Alarino”.
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além de ser amo, é dono do Caprichoso, mestre da cultura popular e pai de

Joaquim. Tais posições, não só reforçam a hierarquia entre ele e Joaquim,

como também lhe conferem maior autoridade na performatização do papel de

amo, dentro e fora da brincadeira. Não é por acaso que Joaquim manifeste

certo descontentamento com a apropriação desigual do papel de amo,

frequentemente mencionando a visibilidade que Seu Alarino tem em setores

como a mídia. É a percepção de que o reconhecimento por parte da mídia

também concorre para a afirmação do indivíduo no papel que ele representa.

É importante frisar aqui como antigos conflitos que já existiam e outros

novos que se estabeleceram entre Seu Alarino e Joaquim por conta do embate

acerca do fim do Caprichoso tornaram-se importantes e ajudaram a identificar

as diferenças entre cada um; entre seus modos de representar os papeis que

lhes cabiam. Não houve um dia em que tais conflitos não tenham transparecido

nos diálogos entre nós, entre eles, na família, inclusive nos momentos da

brincadeira.

Enquanto me contava sobre seus méritos em um concurso de bois-

bumbás no qual ele havia participado numa das vezes em que esteve à frente

da brincadeira, a fala de Joaquim novamente trazia à tona diferenças que se

demarcavam no conflito entre ele e Seu Alarino, como colocou em conversa a

respeito de uma vez em que o Caprichoso venceu um concurso de bois-

bumbás quando ele esteve só na coordenação da brincadeira:

[...] Rapaz, quando chegamos aí no carro, a Dona Sílvia gritava ‘Campeão’.

Aí desceu todo mundo. Aí foram me abraçar, toda a galera que tava aqui. ‘Liga pro

papai’. Ligaram pro papai. Quando ele chegou de manhã cedo... Aí ele olhou tudo...

ficou... ‘Tá muito bonito’. Aí de enxerido vestiu logo a minha roupa. [...] Foi logo bater
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uma foto com o troféu (risos). Logo ele que gosta de aparecer. Aquela roupa que ele tá

bem do lado do troféu é minha. [...] é por isso que eu digo... O pessoal mesmo diz: ‘O

teu pai quer aparecer. Ele não quer que tu leve pra frente porque ele já tá na mídia’.

Certas vezes esses conflitos se explicitavam de maneira mais pungente,

como numa noite em que cheguei à casa de Seu Alarino e tive a oportunidade

de encontrar reunidos na sala, ele, Dona Mariquinha e Tarcísio. Eu havia ido

até lá com a intenção de conversar sobre os últimos acontecimentos na

brincadeira, os ensaios que tinham sido realizados, enfim, sobre tudo o que

não fora possível conversar a respeito por conta do período dos ensaios.

Como de costume, cheguei na hora da novela. Todos me

cumprimentaram e continuaram a prestar atenção à televisão. Inicialmente

comecei a pensar que eu havia escolhido o momento errado para ir até lá, mas,

depois que saí, percebi que o momento não poderia ter sido mais oportuno.

Com o fim dos ensaios, a família agora podia se reunir em frente à televisão

para assistir seus programas preferidos e esse era um ótimo momento de ouvir

e confrontar diferentes falas acerca do Caprichoso.

Puxei conversa perguntando ao Tarcísio se eu poderia fazer uma cópia

da filmagem que eu havia feito do grupo em uma de suas apresentações17.

Começamos a tecer comentários sobre trechos da filmagem que assistíamos

na pequena tela da filmadora. Seu Alarino e Dona Mariquinha agora prestavam

atenção na nossa conversa, juntando-se a nós para ver as imagens gravadas.

17 À pedido de Seu Alarino durante todo o período de apresentações utilizei a câmera filmadora do
Caprichoso para fazer as imagens do grupo. O pedido em parte deveu-se ao fato de não haver naquele
momento outra pessoa que soubesse manuseá-la e acredito que também por minha condição de assistente
durante as apresentações, que me permitia auxiliá-los não só com as filmagens –alguns deles pediam para
que eu os filmasse em close- mas, também segurando bolsas, óculos e outros objetos.
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Entre um assunto e outro, logo eles trouxeram à pauta o impasse sobre

a matança do Caprichoso. A essa altura, Joaquim já havia chegado e

começava a falar de suas lembranças de menino na brincadeira. Os ânimos

começavam a ficar exaltados. Joaquim expressava sua insatisfação com o

desejo de Seu Alarino de acabar com o Caprichoso e o lembrava da promessa

que ele –seu Alarino- havia feito ao pai, antes que esse falecesse; a promessa

de “enquanto estiver vivo, botar o boi pra brincar”.

Tarcísio argumentava que era a favor da decisão de acabar com a

brincadeira, mas, que não queria que o couro do boi fosse arrancado para ser

queimado junto com as roupas e indumentárias dos brincantes, como seu

Alarino pretendia fazer.

Seu Alarino contra-argumentou dizendo que Joaquim não poderia levar

o Caprichoso adiante, pois não teria a firmeza e pulso necessário a um amo de

boi para dar conta da brincadeira. Dona Mariquinha também falava em apoio a

ele e os tons das vozes se elevavam.

O clima tenso revelava conflitos entre gerações de brincantes de boi,

divididos entre ponderar sobre o fim da brincadeira e os meios necessários a

sua continuidade.

2.2. A performance do cantador: a questão da voz, do ritmo e da

composição de toadas.

No decorrer dos ensaios e apresentações eu prestava atenção nas

vozes de Seu Alarino e Joaquim, tentando identificar características próprias de

cada uma; traços peculiares como timbre, intensidade, que marcassem

performances vocais distintas.
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Dentro de algum tempo eu já conseguia distinguir tais características ao

ouvi-los cantar. Seu Alarino apresentava a voz mais metálica, com bom

volume, mas, evidenciando o cansaço e desgaste natural devido à idade.

Joaquim tinha a voz mais firmada; com mais volume e intensidade. A execução

de uma mesma toada ganhava nuances e expressões distintas na voz de cada

um.

Essa percepção fez-se importante para o trabalho na medida em que o

campo sinalizava para a necessidade de uma compreensão da voz que

transbordasse o som e alcançasse seu sentido particular. Na acepção de

Roland Barthes, o grão da voz. Aquilo que lhe é singular e que lhe imprime

significância. Apreender tal unidade implica em fazer uma leitura do texto da

voz; leitura que se dá através da escuta e que vai além do caráter comunicativo

da linguagem veiculada pela voz:

Raramente escutamos uma voz “em si”, escutamos

o que ela diz; a voz tem o estatuto mesmo da

linguagem, que é um objeto que acreditamos só

poder captar através do que ela veicula; mas, assim

como hoje, graças a noção de “texto”, aprendemos

a ler a própria matéria da linguagem, da mesma

forma nos será necessário aprender a escutar o

texto da voz, sua significância, tudo o que, nela, vai

além da significação. O grão de uma voz não é

indizível (nada é indizível), mas penso que não se

pode defini-lo cientificamente, pois ele implica certa

relação erótica entre a voz e quem a escuta. Pode-
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se, pois, descrever o grão de uma voz, mas

somente através de metáforas (2004:261).

Murray Schafer, renomado músico e professor canadense, fala do objeto

sonoro para referir-se ao elemento que se encontra no cerne do som e que

transpõe a linguagem.

Se você anestesiar uma palavra, por exemplo, o

som do seu próprio nome, repetindo-o muitas e

muitas vezes até que seu sentido adormeça,

chegará ao objeto sonoro, um pingente musical que

vive em si e por si mesmo, completamente

independente da personalidade que ele uma vez

designou (1991:240).

Embora o som e seus múltiplos modos de produção sejam para Schafer

objeto central de suas proposições acerca da paisagem sonora18 (Schafer

1969), é possível estabelecer pontes entre sua noção de objeto sonoro e a de

grão da voz proposto por Barthes; as quais decerto nos levam até o conceitual

desenvolvido por Paul Zumthor no que toca sua compreensão sobre a voz e

seu multíplice significado. Da nossa capacidade humana de distingui-la como

um objeto dentro de um referto ambiente sonoro -tomando aqui a noção de

Schafer que abarca nesse sentido qualquer corpo material que produza som-

Zumthor depreende a significância da voz a partir de sua presença; de sua

simbiose com o corpo e de sua irredutibilidade à palavra oral. “A voz jaz no

silêncio do corpo como o corpo em sua matriz. Mas, ao contrário do corpo, ela

retorna a cada instante, abolindo-se como palavra e como som” (1997:12).

18 A paisagem sonora ou originalmente World Soundscape Project, constituiu-se em um projeto realizado
por um grupo de pesquisadores liderados por Schafer na Simon Fraser University -Canadá, no fim dos
anos 1960. Em termos gerais, o WSP aliou a ciência à arte para o estudo do ambiente sonoro, o que
resultou posteriormente na publicação de importantes artigos e livros sobre o tema.
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Trespassando assim o aspecto comunicativo que a linguagem através da fala

oral lhe imprime, bem como da materialidade do som, a voz apresenta-se em si

e por si; o que leva Zumthor a estender o entendimento de oralidade ao caráter

mais aberto da noção de vocalidade.

Como lugar e meio de articulação dos fonemas, a

voz portadora de linguagem -em uma tradição de

pensamento que a considera e a valoriza por essa

única função- nada mais é que “disfarce de uma

escritura primeira”: assim durante milênios o

Ocidente “ouviu falar” na substância fônica.

Entretanto, o que me faz insistir nesse assunto é,

sobretudo, a função extensa da vocalidade

humana, de quem a palavra constitui certamente a

manifestação principal, mas não a força única, nem

talvez a mais vital: eu reconheço o exercício de sua

força fisiológica, sua faculdade de produzir a fonia,

a ação de organizar essa substância. [...] Nesta

perspectiva, em que oralidade significa vocalidade,

todo logocentrismo se desfaz. (1997:28)

No que concerne os cantadores do Caprichoso, voltamo-nos então para

uma análise da voz que vai além de identificar suas qualidades sonoras para

tentar deslindar sua significância, dentro e fora do contexto da brincadeira.

Quando se tratava do papel de cantador, Joaquim tinha na maioria das

apresentações a responsabilidade de cantar as toadas. Havia também o fato

de seu Alarino queixar-se de cansaço físico. Sua voz, dizia, já não era a

mesma. Esse fator, aliás, foi também mencionado por ele como um dos
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motivos para querer acabar com o Caprichoso. Desse modo, Joaquim cantou

mais que seu Alarino na maioria dos ensaios e apresentações.

Em alguns ensaios, eu observava a discordância entre eles, às vezes na

escolha de uma toada. Joaquim começava a cantar uma toada e Seu Alarino o

interrompia para sugerir que ele cantasse outra. Outras vezes Seu Alarino

criticava o andamento que ele havia dado a batucada ou a cantoria. Joaquim,

algumas vezes contestava, mas, ambos procuravam entrar rapidamente em

consenso para que o ensaio pudesse continuar.

Vez ou outra eles contavam com a ajuda de Vicente -que também era

brincante- para a cantoria. Embora Vicente cantasse em determinadas

circunstâncias -ele geralmente era escalado para cantar com um dos amos

quando, ou Seu Alarino ou Joaquim não podiam cantar por motivo de força

maior–, ele não era considerado amo19, realizando apenas um auxílio na

cantoria.

Em uma de nossas conversas Joaquim apontou outros motivos para que

esse “cantador esporádico” não cantasse com mais frequência no Caprichoso:

[...] ele tem umas toadas boas, mas, o ritmo dele... sei lá como é que ele puxa,

que ele mesmo se atrapalha. Tanto ele se atrapalha, como atrapalha os outros, tanto

na batucada, quanto na resposta do pessoal. [...] Não sei se você prestou atenção,

quando ele começa num ritmo, num tom de voz, aí no meio da toada, quando o

pessoal responde, já não ouve mais a voz dele.

Apesar da participação esporádica de Vicente na cantoria, Seu Alarino e

Joaquim eram os cantadores de fato do Caprichoso e apontavam para a voz

como um elemento essencial a compreensão deste papel.

19 Vicente costumava sair de barriqueiro ou Pai Francisco na brincadeira, de modo que seu auxílio na
cantoria não o caracterizava como amo do Caprichoso.
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Entretanto, tão importante quanto ter uma voz boa, o domínio dos ritmos

e principalmente a capacidade de criar toadas, eram apontados como

requisitos necessários ao cantador de Boi; o saber-fazer que está no cerne da

cultura popular, como apontou Seu Alarino:

É muito representativa as coisas que a gente faz e é por isso que eu não gosto

de cantar toadas dos outros. Eu gosto de cantar as minhas. O Joaquim tem uma voz

que ainda tá boa. A minha já foi muito boa, mas, também tá caindo. Mas, ele não é

um rapaz criativo. Ele faz aquilo que eu passo pra ele. Ele não é um menino de

fazer... de tirar da memória, não. Se você tem alguma coisa na cabeça e dá pra passar

(escrever)... você ta viajando, ta se lembrando daquilo... você vai gravando; pra não

escapulir você vai escrevendo.

Joaquim já havia me falado sobre sua maneira particular de

compreender o papel de cantador que ia à contramão do pensamento de Seu

Alarino:

O papai ele faz, ele compõe toada, mas, também ele passa o ano todinho aí

escrevendo, escrevendo20... Tem vez que ele me dá o caderno pra eu aprender. Eu não

aprendo nenhuma. Só quando ele tá cantando, ou quando eu leio muito. Muitas

toadas novas que ele cantou aqui, eu aprendi, mas, vendo ele cantar. Ouvindo ele

cantar. Mas, não que ele me deu aí o papel pra gravar. Não gravo. Eu tenho que ir só

no ritmo. A não ser que eu esteja lendo aqui, batendo barrica e cantando.

É aquilo que eu te falei naquele dia. Porque a pessoa pra ser um bom

cantador, ela tem que saber as toadas que ela vai cantar. Saber cantar no ritmo;

porque importante mesmo é o ritmo das toadas; é COMO você vai cantar. E tendo o

20 É válido mencionar Zumthor (1997) a respeito do que ele denomina de oralidade mista ao refletirmos
sobre a inter-relação entre o oral e o escrito que se configura no modo de Seu Alarino compor toadas.
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ritmo... Porque não adianta a pessoa saber as toadas, saber cantar e não saber o

ritmo, porque se o cantador não tem o ritmo, os outros (brincantes) não vão ter

também.

A compreensão da voz, do ritmo e da capacidade de criação como

elementos interligados evidenciava-se através das falas de Seu Alarino e

Joaquim. É importante considerar tais elementos em sua singularidade, mas,

principalmente em sua dimensão integrada na medida em que grande parte do

tempo eles estabeleciam relações diretas entre voz e ritmo, entre ritmo e

criação e muitas vezes tratando-os como elementos indistintos.

Ter voz boa significa tanto ter volume, “cantar pra fora”, quanto ter ritmo

na hora de cantar as toadas, “saber como cantar”. E a capacidade de criar

toadas, - o “saber fazer toadas”- requer do cantador a voz boa e o ritmo.

Se como amos já se estabeleciam diversas relações conflituosas entre

Seu Alarino e Joaquim, como cantadores essa situação se repetia e reforçava

a ideia de que ser amo e ser cantador são representações de papeis sociais

que envolvem disputas de espaços dentro do Caprichoso. Nesse sentido é

válido dar ênfase a uma das falas de Joaquim que expressa bem essa disputa:

O papai, se ele pudesse, se ele tivesse voz ainda, ele cantava sozinho. O caso

dele é querer aparecer mais do que os outros.

O ‘querer aparecer’ mencionado por Joaquim referia-se nesse caso não

só ao fato de Seu Alarino ter mais visibilidade na ‘mídia’, como ele já havia dito,

mas, também a sua performance enquanto cantador. Tal afirmação ressalta a

apresentação como um espaço no qual a performance relaciona-se

diretamente com a construção da imagem do bom cantador. Nesse sentido, as

apresentações se constituíam como o momento em que as divergências entre
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as performances dos cantadores mais se evidenciavam, como colocou

Joaquim a respeito de um concurso de bois no qual o Caprichoso se

apresentou:

Nós perdemos esse concurso lá pelo que ele fez. [...] Se ele tava de amo, era pra

ele ficar aqui comigo. Se eu tô lá fora esperando outro sair pra eu entrar com o grupo,

ele tem que ficar aqui comigo. Quem vai dar o sinal (para entrar) fica lá dentro. Ele

foi lá pra dentro e eu fiquei com o grupo aqui. Aí quando deu o sinal lá pra cantar,

eu cantei aqui e a batucada comeu. Que quando eu vou entrando lá no portão, ele já

tava cantando outra toada lá dentro. [...] Foi aí que eu perdi o título do concurso lá do

Guamá.

Desse modo, fazia-se interessante perceber como cada um deles

representava o papel de cantador no momento das apresentações do

Caprichoso. Tratavam-se de performances que estavam diretamente

relacionadas à construção do papel de cantador e que se diferenciavam a partir

de elementos simbólicos.

Algumas das apresentações foram muito emblemáticas nesse sentido,

como uma realizada em meados de julho. Ela havia sido marcada para as oito

horas da manhã –algo um tanto incomum para o Caprichoso, bem como para

outros bois, já que costumeiramente eles se apresentam a noite. Eu não sabia

ao certo do que se tratava o evento. Sabia apenas que seria um cortejo que

sairia da Praça da Bandeira21. Cheguei cedo à casa de Seu Alarino a fim de

sair de lá junto com o grupo para observar se as dificuldades em reunir os

brincantes eram as mesmas das apresentações realizadas a noite. Assim,

21 Praça localizada no centro de Belém.
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pude ver que o grupo estava reduzido por conta da ausência de brincantes que

trabalham durante o dia.

Enquanto eu dava falta de um brincante aqui e percebia a presença de

outro ali, tomava café com Dona Mariquinha, Lulu, Lúcia –filhas de Dona

Mariquinha e Seu Alarino- e outras pessoas que estavam pela sala.

Perguntei a Seu Alarino aonde seria a apresentação. Ele confirmou a

Praça da Bandeira como local, mas, não disse ao certo qual seria o evento.

Apenas falou que seria um “negócio da Bolívia” e que o presidente daquele país

estaria lá, apontando para uma cartilha que continha a imagem de Hugo

Chávez -presidente da Venezuela- na capa.

Quando o ônibus finalmente chegou para buscar o grupo, fomos levados

para a Praça do Relógio onde já se encontravam várias pessoas; um grupo

parafolclórico de carimbó, representantes do candomblé, fotógrafos e algumas

figuras políticas de Belém.

Fomos conduzidos até eles por um senhor que tratou de distribuir

bandeirinhas da Venezuela entre os brincantes. Li então em uma faixa que

algumas pessoas seguravam ao nosso lado a frase “Viva o bicentenário de

independência da República Bolivariana da Venezuela”. Enfim, entendi do que

se tratava. Edmilson Rodrigues -ex-prefeito de Belém- junto ao cônsul e a

consulesa da embaixada venezuelana estavam a frente da organização do

evento que consistiria em um cortejo até a Praça da Bandeira onde seria dado

inicio a uma solenidade em comemoração a data.

Após ser servido um lanche para os grupos foi dado inicio ao cortejo.

Seu Alarino e Joaquim iam revezando na cantoria das toadas durante a
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caminhada, enquanto os demais brincantes alternavam entre o caminhar e o

dançar característico da brincadeira.

Chegando à Praça da Bandeira, aguardavam junto à pequena estrutura

montada para o evento, políticos e organizadores. Seguiram-se todos os

protocolos de praxe -o pronunciamento de cada um, hasteamento da bandeira

dos dois países ao som de seus respectivos hinos- até que o apresentador da

cerimônia anunciou então uma homenagem à data comemorada, convidando

os representantes do candomblé a dar um banho-de-cheiro no busto de Simom

Bolivar, monumento erguido em 2004 durante o governo do então prefeito de

Belém, Edmilson Rodrigues, em homenagem ao herói da independência nos

países sulamericanos.

A partir daí seguiram-se as apresentações do Caprichoso e do grupo de

carimbó. No momento da apresentação do Caprichoso, Seu Alarino ficou

separado do grupo, posicionando-se em frente ao microfone do pequeno palco,

enquanto Joaquim e os outros brincantes ficaram ao lado do busto fazendo sua

apresentação. O Tripa posicionou-se com Boi de frente para o palco onde

estava Seu Alarino, ficando igualmente separado dos brincantes. O grupo

estava atipicamente posicionado e sua performance havia sido claramente

afetada por conta dessa fragmentação.

Seu Alarino estava sozinho diante de um microfone e de uma plateia, tal

qual um cantor que tem o palco como espaço próprio. Antes de começar a

cantar uma toada ele falava rapidamente sobre ela, sobre o que dizia a letra, o

que o inspirara.

Cantando, suas expressões corporais eram mais soltas e enchiam-se de

interpretação das palavras, tremendo as mãos, levantando-as unidas para o
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alto em gesto de oração, acompanhando o verso “a terra tremeu e o mar

balançou. É um castigo do céu mandado por nosso senhor”. Essa performance era

atípica para mim, pois ele costumava cantar nas apresentações fazendo

pouquíssimo uso do gestual. Sua voz e o modo de cantar também ganharam

novos tons, ritmos e expressões. A gestualidade empregada mais tarde rendeu

piadas entre alguns brincantes que, percebendo a performance diferente de

Seu Alarino passaram a imitar seus gestos toda vez que cantavam a toada que

os originou.

O evento terminou com a apresentação de carimbó do grupo

parafolclórico e o apresentador fazendo comentários sobre a importância de

Seu Alarino e do Caprichoso para a “cultura paraense”. Todos que estavam

presentes foram convidados a dançar, inclusive Seu Alarino e o Boi que,

atenderam ao convite e entraram no carimbó acompanhados de alguns

brincantes.

Eu pensava a respeito do microfone e do palco presentes nessa

apresentação de Seu Alarino e ponderava sobre a influência que

possivelmente estes elementos poderiam ter exercido sobre sua performance,

pois ela me parecia estabelecer uma linha tênue que naquele momento

separava o amo do cantador. O amo pensado a partir de sua posição de

liderança do grupo estava naquele momento eclipsado pela presença do

cantador que diante da plateia, elevava seu corpo e sua voz a um canal único

de interação com o público. A bem da verdade, Joaquim parecia estar

representando o papel de amo, enquanto Seu Alarino o de cantador.

Tal circunstância foi fundamental para que eu pudesse caracterizar o

papel de cantador e, nesse sentido, como afirmei anteriormente, a performance
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do cantador no momento da apresentação é um fator primordial para a

construção do papel, uma vez que nas apresentações elementos como o

microfone, o palco ou o espaço no qual o cantador se posiciona -no centro da

roda formada pelos brincantes- colocam-no em evidência. Somam-se a isto, os

atributos que foram apontados por Seu Alarino e Joaquim como sendo

indispensáveis ao bom cantador: a voz boa, o ritmo e a capacidade de criar

toadas.

Conclui-se então, que o papel de cantador distingue-se do papel de amo

na medida em que fatores relacionados ao âmbito musical concorrem para a

sua existência. Ao cantador não lhe é exigido coordenar a brincadeira, mas,

sim, fazer com que ela aconteça. É seu canto que, como um chamado, reúne

os brincantes para o início do ensaio; para sair rumo ao local de apresentação.

É ele também quem através do canto e do apito dá ritmo à apresentação.

Ocorre que, embora amo e cantador se constituam como papeis distintos, há

entre eles pontos de intersecção que a todo momento reduzem tais distinções

a limites estritos. Refiro-me ao próprio contexto do Caprichoso, no qual ainda

que Seu Alarino e Joaquim vivenciem cada um desses papeis de modo

peculiar, como venho mostrando ao longo do texto, as questões e conflitos que

se agregam em torno de suas performatizações constantemente impõem a eles

uma apropriação simultânea dos papeis.

As reflexões que surgiram a partir dessa apresentação são permeadas

pelas noções de Zumthor, no sentido em que ele apresenta a voz, em sua

essência primordial e pura, como força vital a habitar o corpo e dele surgir,

ecoando no ambiente ao redor e sonorizando-o em um movimento provido de
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vida e identidade; transpondo a palavra, a linguagem, os signos. Nela, as

emoções se efetivam em gritos, murmúrios, gemidos e modulam-na em canto.

A voz é querer dizer e vontade de existência, lugar

de uma ausência que nela, se transforma em

presença; ela modula os influxos cósmicos que nos

atravessam e capta seus sinais: ressonância infinita

que faz cantar toda matéria (1997:11).

Posteriormente Joaquim falou sobre essa apresentação de Seu Alarino

em uma de nossas conversas:

Ele gosta de cantar no microfone. A coisa dele é que ele quer que eu esteja lá

no microfone, mas, eu não sou muito chegado a cantar em microfone. É uma cábula

que eu tenho. Se eu tenho a minha voz que dá pra cobrir, dá pra ouvir, eu vou cantar.

Primeiro que eu não sei cantar baixo. Se eu for cantar no microfone é arriscado até

estourar, porque eu canto alto. Então ele me condena. Ele gosta. Por ele se for possível

ele corre logo pra lá, pega o microfone. Uma vez, não lembro aonde foi, ele correu na

frente pra pegar o microfone.

Pude constatar a dificuldade de Joaquim em lidar com o microfone na

apresentação realizada na Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves –

CENTUR. Na ocasião, Lulu, que estava de Mãe Maria, ajudou Seu Alarino e

Joaquim na cantoria. Enquanto Seu Alarino demonstrava familiaridade com o

microfone na hora de cantar, Lulu andava atrás de Joaquim levando o

microfone em direção à boca dele que, movimentando-se de um lado para o

outro com o pandeiro nas mãos desviava-se do objeto.

Na apresentação realizada na Praça Waldemar Henrique –umas das

mais aguardadas pelo grupo- a performance de Joaquim foi diferente.
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Enquanto aguardávamos o momento da apresentação atrás do palco, Seu

Alarino “puxava” toadas com os barriqueiros, aquecendo a voz para a cantoria.

Fui para a parte da frente do palco e juntei-me ao público para aguardar a

entrada do Caprichoso.

Antes que o grupo iniciasse sua apresentação o apresentador do evento

anunciou ao público que Seu Alarino pretendia acabar com o Caprichoso e fez

um breve resumo da história de Seu Alarino junto ao boi. Ele foi chamado ao

palco e falou ao público sobre os motivos que o levaram a decidir acabar com o

Caprichoso, dizendo “Deus tá tirando minha voz, minha visão”.

Esta foi uma das apresentações mais notáveis do Caprichoso. As

evoluções no palco da cuía acústica da praça foram diferentes das que eu

havia identificado como comuns às outras apresentações. Pelo próprio espaço

do palco o grupo não se posicionou em círculo. A maloca ficou de um lado do

palco. Vaqueiros, Mãe Maria, Sinhazinha, Toureiro e Capataz ficaram do outro.

A batucada ao fundo. Matutagem, o boi e amos na frente do palco.

Este posicionamento proporcionou uma apresentação distinta das

demais e que se refletiu na própria recepção do público. Joaquim e Seu Alarino

estavam cantando no microfone, revezando na cantoria das toadas e se

movimentando pelo palco, levados pelo ritmo. Ao contrário das outras vezes

em que Joaquim dispensava ou evitava o uso do microfone, desta vez ele

utilizou o equipamento do início ao fim da apresentação, obtendo naquele

momento como cantador o mesmo destaque que Seu Alarino.

Entretanto, o palco e o microfone não se constituíram como únicos

elementos simbólicos a demarcarem distinções entre as performances de Seu

Alarino e Joaquim, uma vez que a comparação com a performance de
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cantadores de outros bois também serviu como parâmetro de avaliação e

distinção de si mesmos como cantadores.

Esse negócio de toada... não gosto. Quando chega um camarada aqui o

Joaquim tem um negócio de querer puxar pra cantar. Ele vai cantar o que nós

estamos cantando aqui, ensaiar o que é nosso aqui. Vê se eu saio daqui pra ir ver

outro boi acolá? Eu vou cantar uma coisa minha; eu vou fazer, eu vou tirar uma

toada de memória pra homenagear lá e não cantar as toadas deles que eles estão

ensaiando lá. (Seu Alarino)

Também pude ter uma percepção menos enviesada pelo conflito entre

Seu Alarino e Joaquim a respeito dessa comparação que eles estabelecem

com cantadores de fora do Caprichoso em uma noite em que Seu Alarino e

Tarcísio me convidaram para assistir as apresentações de grupos

parafolclóricos e bois-bumbás na programação junina do CENTUR.

Considerei a ocasião oportuna para observar outros bois que não o

Caprichoso e melhor ainda, com a possibilidade de ouvir os comentários deles.

Enquanto esperávamos a apresentação dos bois, assistimos às apresentações

de danças regionais dos grupos parafolclóricos. Seu Alarino e Tarcísio

pareciam gostar e aplaudiam animados.

Após uns 40 minutos de apresentações, o Boi Flor da Juventude iniciou

sua apresentação. Este -segundo o apresentador da programação- é um boi do

bairro do Guamá criado em 2000 com o objetivo de promover uma ação social

com crianças da comunidade.

A primeira impressão que tive ao ver o Flor da Juventude foi a de que

ele era um boi com mais recursos econômicos que o Caprichoso, pois logo

notei diferenças nas fantasias e indumentárias dos brincantes. As índias
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traziam grandes esplendores sobre as costas. A vaqueirada era toda formada

por meninos que tinham por volta de sete anos de idade. Havia ainda

personagens que não existem no Caprichoso, como por exemplo, o Doutor.

Suas roupas eram feitas do mesmo tecido e combinação de cores e os

chapéus tinham um tipo de ornamentação diferente dos chapéus usados pelos

brincantes no Caprichoso.

Chamou também minha atenção o modo como este boi brincou.

Diferente do Caprichoso -no qual o grupo faz evoluções quase que o tempo

todo em circulo- nele os brincantes evoluíam em fileiras paralelas posicionadas

de frente para o amo. A matutagem dançava sem a mesma jocosidade da

matutagem do Caprichoso. E mesmo as toadas eram diferentes das toadas

feitas por Seu Alarino e Joaquim.

Enquanto eu observava todas essas peculiaridades, Tarcísio me

cutucava o ombro para dar explicações sobre todas aquelas diferenças que eu

estava percebendo naquele boi:

É uma característica dos bois do Guamá. Eles são diferentes dos bois lá da

nossa parte. Da nossa parte que eu digo é lá o nosso bairro –Castanheira- o pessoal

também ali da Cabanagem, do Pai da Malhada, do Seu Zitinho.

Ao final da apresentação todos aplaudiram inclusive eu, mas, percebi

que Seu Alarino e Tarcísio, não. Após um rápido intervalo seguiu-se mais um

bloco de apresentações de grupos parafolclóricos.

Em seguida o Boi Flor do Campo do bairro da Sacramenta começou sua

apresentação. Este chamou ainda mais atenção pela semelhança com alguns

elementos estéticos dos bois de Parintins, como as personagens cunhã-
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poranga e Porta-estandarte. Elas foram apresentadas ao público e dançaram

toadas compostas exclusivamente para aquele momento.

A batucada misturada com um teclado e bateria dava o ritmo para

toadas cantadas ao estilo parintinense, as quais eram intercaladas com toadas

ao estilo de bois-bumbás de Belém22.

Houve também, como em Parintins, o momento do “ritual” feito pela

maloca. Nas toadas ao estilo parintinense, ela executava uma coreografia com

movimentos elaborados e nas toadas ao estilo belenense, se movimentavam

apenas em passos duros para frente e para trás. Seu Alarino que prestava

atenção em silêncio, comentou que estas mudanças ocorreram após o

falecimento do antigo dono.

Fim da apresentação. Aplausos. Menos de Seu Alarino e Tarcísio. Com

medo de cometer uma gafe, optei por imitá-los e também não aplaudi.

Posteriormente, Seu Alarino falou algo que poderia explicar o motivo de

Tarcísio e ele não ter aplaudido os bois naquela noite:

Esse camarada lá, ele foi barriqueiro nosso. Hoje é metido a cantador de boi,

amo de boi...e orgulhoso. É metido a caga-milhão. Só ele é que sabe fazer as coisas, só

ele é que sabe cantar, ele é que é bom.

Em outra ocasião Joaquim e eu conversávamos a respeito do bom

relacionamento entre o Caprichoso e outros bois de Belém e Mosqueiro

22 A distinção que faço entre o estilo das toadas de bois em Belém e dos bois em Parintins baseia-se na
temática das letras, nos intrumentos utilizados e principalmente no resultado musical, o qual sonoramente
expressa tais diferenças. Tendo incorporado o “’índio da floresta’ (Cavalcanti 2000)” as letras das toadas
dos bois parintinenses expressam mitos e lendas do folclore amazônico. Instrumentalmente, elas se
caracterizam pelo uso de baixo, guitarra, bateria, metais, charango, teclado, dentre outros, em conjunto
com os instrumentos ditos tradicionais (violão e instrumentos de percussão como caixinha e surdo).
Assim, o som da percussão dilui-se na massa sonora formada pelos outros instrumentos. Já nas letras das
toadas de bois de Belém o boi, o cantador e outros elementos da brincadeira frequentemente aparecem
como expressões de um imaginário rural (“Meu boi urrou lá no alto da campina/e lá no morro o galo
cantou”). Observa-se ainda a preponderância na manutenção do instrumental barricas, xeques-xeques e
surdo fazendo com que sonoramente, elas sejam marcadas pela forte presença desses instrumentos na
marcação do ritmo.
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quando ele também expressou sua opinião, dessa vez sobre o cantador do boi

Rei da Campina:

A união entre o Caprichoso e o Pai da Malhada é muito boa. Agora com o Rei

da Campina é mais diferente. [...] Eu acho que eles têm inveja da gente. Eles não se

unem com a gente, nem com o Pai da Malhada. O problema é deles. Eu não tenho

medo do cantador de lá, porque ele não canta nem... Não canta é nada.

A crítica direcionada a um cantador de fora do Caprichoso mostrava

como o papel de cantador empreendido por Seu Alarino e Joaquim construía-

se a partir não só de elementos simbólicos relacionados à performance de

cada um deles, mas, também da performance de outros amos de boi

identificados antes como cantadores nessa comparação estabelecida, que os

colocava em um patamar de inferioridade e denotava um sentimento de disputa

entre os cantadores.

2.3. As toadas

Seguindo a linha das canções populares, as toadas constituem-se em

composições simples nas quais o mecanismo de repetição dos versos e a

reiteração dos temas caracterizam uma gramática melódica (Tatit 1997) que se

faz “fundamental para a retenção da memória e para as faculdades de previsão

que esse tipo de linguagem temporal exige (p. 101)”. Embora Luiz Tatit, ao

considerar a reiteração como um mecanismo que dá significância ao curso

contínuo do tempo, faça tal consideração dentro de uma análise da estrutura

musical da canção popular, parece-nos pertinente o sentido que tal proposição

assume quando pensada nos termos de Zumthor (1997; 2007) para o qual a

reiteração possui um papel relevante como inúmeras possibilidades de
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recepção do texto poético. Ademais, sua noção de texto e de poesia coteja o

senso comum de literatura exclusivamente relacionada com o texto escrito,

para imprimir-lhe um entendimento mais englobante de manifestação da

palavra denominado por ele de “poesia”. Destarte, a ideia de performance para

ele está intimamente relacionada com a “poesia” ao expressá-la através do

texto poético. A toada, compreendida como palavra cantada, portanto,

manifestação da voz e do texto poético, encontra em cada cantoria a reiteração

necessária a sua continuidade no tempo e espaço da brincadeira.

Mais do que cantos entoados pelos cantadores e brincantes, as toadas

figuram como elementos simbólicos fundamentais à compreensão da

construção e representação do papel de cantador e da dimensão de sua

importância para a brincadeira. Em uma observação mais atenta, vê-se que

elas reúnem uma série de características singulares: são o resultado de

processos de composição perpassados pelas noções de voz boa e ritmo; são

também a memória que compõe a história do Caprichoso ao longo do tempo e

em determinadas ocasiões desempenham a função de agregar os brincantes

em torno da brincadeira.

Compostas ou “tiradas” por Seu Alarino e Joaquim, as toadas que ouvi

no primeiro dia de campo chamaram minha atenção ao parecerem naquele

momento uma espécie de cartão de apresentação do Caprichoso. Elas

atribuíam a ele uma condição de superioridade mediante sua fama na região,

anunciando seus feitos e qualidades:

Boi Caprichoso é fama guerreiro

Ele é conhecido no Pará inteiro

Boi Caprichoso é fama guerreiro
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Ele é conhecido no Pará inteiro

Ele vem rolando vem dançando

Vem brincando ao som do pandeiro

Ele vem rolando vem dançando

Vem brincando ao som do pandeiro.

***

Aê boi, tu és falado no Pará inteiro

Aê boi, tu és falado no Pará inteiro

Primeiro em Mosqueiro, Salinas e Algodoal

Em nossa Belém Boi Caprichoso é maioral

Primeiro em Mosqueiro, Salinas e Algodoal

Em nossa Belém Boi Caprichoso é maioral.

Estas duas toadas são de autoria de Joaquim e estiveram presentes no

repertório elaborado por ele e Seu Alarino para a brincadeira desse ano. O

repertório foi o primeiro parâmetro que utilizei para tentar estabelecer uma

análise das toadas que enfatizasse seus usos e funções no Caprichoso.

Merriam (2008) define “uso” e “função” -que se constituem em uma das

questões de maior interesse da etnomusicologia- como termos que,

respectivamente, se referem “[...] a las situaciones humanas em que se emplea

la música; [...] a las razones de este uso y, particularmente, a los propósitos

más amplios a los que sirve (p. 277)”. Ruth Finnegan trata de questões que

também se propõem analisar os usos e funções da música –algumas dessas

questões são apontadas por ela como reflexos do crescente interesse na

performance que atualmente vêm orientando os estudos sobre a canção.
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Mais do que olhar apenas para “obras” literárias ou

musicais fixadas, exploramos como elas são na

prática recebidas e experienciadas, de formas

variadas, talvez fragmentadas ou “imperfeitas”. Na

mesma linha, mais do que sobre “a canção”,

perguntamo-nos sobre como as pessoas cantam,

compõem e escutam, e sobre suas ações e

emoções ao fazê-lo (2008:21-22).

Nesse sentido, interessa-nos saber como Seu Alarino e Joaquim, dentre

outros que vivenciam o Caprichoso, se relacionam com as toadas; em quais

ocasiões eles fazem uso delas; por que o fazem e quais razões e interesses

são acionados. Assim, o repertório apresentou-se como um elemento da

brincadeira satisfatório para a observação de tais questões. Composto de

toadas novas e antigas, o repertório não é fechado; é flexível a ponto de

permitir alterações como a troca de uma toada por outra, mas, obedece a uma

ordem que está ligada tanto ao modo como o grupo se apresenta, quanto à

comédia. Em média de dez a doze toadas compõem o repertório de uma

apresentação23. Esta começa com uma toada chamada de chegada ou entrada

que tem como função anunciar a chegada do boi ao terreiro:

Ô, dona da casa eu já cheguei!

Ô, não arrepare o meu cantar

Ô, dona da casa eu já cheguei!

Ô, não arrepare o meu cantar

Eu trouxe o meu boi

E a minha vaqueirada

23 O modelo de apresentação a que me refiro nesse caso é a rolação, considerando sua predominância nas
apresentações do Caprichoso.
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Pra brincar nesse curral

Eu trouxe o meu boi

E a minha vaqueirada

Pra brincar nesse curral24.

Após a execução da chegada, vêm as chamadas toadas de terreiro que

formam o “miolo” da apresentação. Tanto estas, quanto as toadas de chegada

não possuem relação com a comédia25. Quando ela já está se encaminhando

para o final são cantadas toadas que se relacionam com a comédia, pois fazem

alusão a parte da narrativa em que o amo ao dar falta de seu boi preferido,

ordena aos vaqueiros que saiam em busca do animal –momento em que os

vaqueiros enfrentam as investidas do Caprichoso encenando sua laçada, com

corda na mão:

Chegou a hora

Meu garrote não veio

Ô, meu vaqueiro!

Faz o que eu mandar

Chegou a hora

Meu garrote não veio

Ô, meu vaqueiro!

Faz o que eu mandar

Vaqueiro, vaqueiro leal

Pega tua corda

Leva meu boi pro curral

24 Autoria de Seu Alarino.
25 Em Danças Dramáticas do Brasil (op. cit), Oneyda Alvarenga enfatiza que as toadas encontradas junto
a textos da comédia do boi-bumbá Pai do Campo, coletadas por Mário de Andrade em Belém no ano de
1927, são “‘toadas avulsas’, possivelmente de cortejo e sem relação com a comédia (p. 31)”.
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Vaqueiro, vaqueiro leal

Pega tua corda

Leva meu boi pro curral26.

Outras toadas são cantadas após esse momento. O cantador então

através da toada chamada de Rola-rola chama um a um os personagens da

comédia para que se apresentem ao público. Essa toada, segundo relato de

brincantes mais antigos, antecedia a encenação da comédia no momento em

que Pai Francisco mata o boi para satisfazer o desejo de Catirina. Essa é uma

versão feita por Joaquim da Rola-rola comumente cantada nos bumbás do

Pará27 e constitui-se de um refrão fixo alternado com versos improvisados

através dos quais os personagens são apresentados:

Rolou, rolou

Rolou, tornou rolar

Rolou, rolou

Rolou, tornou rolar

Rola meu boi da campina

Sereia canta no mar

Rola meu boi da campina

Sereia canta no mar

Ô, apareça Mãe Maria

Para se apresentar...

O anúncio do fim da apresentação faz-se com a saída – toada com a

qual o grupo se despede do público.

26 Autoria de Joaquim.
27 Ô rola, rola, rola boi/Rola boi-bumbá/Foi eu quem mandou rolar/Rola boi-bumbá/Ô rola encima, ô rola
embaixo/Rola boi-bumbá/ Foi eu quem mandou rolar/Rola boi-bumbá/Eu mandei, mandei/Eu mandei
sarará/Eu mandei, mandei/Eu mandei sarará.
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Adeus São João, adeus

Adeus que eu já vou embora

Adeus São João, adeus

Adeus que eu já vou embora

Mas, quando eu partir desse mundo

Quero que abra pra mim a porta do céu

Mas, quando eu partir desse mundo

Quero que abra pra mim a porta do céu

Adeus meus amigos, adeus

Adeus que eu já vou embora

Adeus meus amigos, adeus

Adeus que eu já vou embora

Quem parte leva a saudade

Quem fica o seu coração chora

Quem parte leva saudade

Quem fica o seu coração chora28.

Todo o período de tempo que antecede o início da apresentação e que

compreende a concentração do grupo no barracão e seu trajeto até o local

aonde irá se apresentar, pode ser considerado como um momento “pré-

apresentação” e dispõe de toadas próprias; toadas que são cantadas somente

nesta ocasião. Sempre que o grupo já está completo no barracão, o amo –

neste caso Joaquim- canta uma reunida - toada que convoca os brincantes a

se prepararem para sair. A reunida possibilita uma espécie de rápido ensaio

antes da apresentação agregando os brincantes em suas posições:

28 Autoria de Joaquim.
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A lua vem saindo cor de prata

E eu vou cantar a reunida

A lua vem saindo cor de prata

E eu vou cantar a reunida

Eu vou chamar pela minha vaqueirada

É hora de botar boi na malhada

Eu vou chamar pela minha vaqueirada

É hora botar boi na malhada29.

Quando o grupo sai do barracão rumo ao local da apresentação é

comum a cantoria de toadas que não fazem parte do repertório. São toadas

que podem ser “puxadas” por qualquer brincante e não seguem um rigor formal

de execução, sendo plenamente aceitável a alteração da toada para a inserção

de um verso improvisado, seja por não lembrar a letra ou para fazer troça com

alguém do grupo. O momento é de descontração. Essas toadas cantadas

exclusivamente no trajeto são chamadas de rojão de rua:

Menina corre e vem ver

O povo vai querer me ver

Atender o seu chamado

Lá vai Boi Caprichoso

Fazendo a terra tremer

Menina corre e vem ver

O povo vai querer me ver

Atender o seu chamado

Lá vai Boi Caprichoso

29 Autoria de Joaquim.
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Fazendo a terra tremer

***

Lá vai porrada

Sai da frente

Que eu quero passar

Boi Caprichoso

Vai se apresentar

O repertório montado para o ciclo de apresentações do Caprichoso,

embora seja flexível, é pensado por Seu Alarino e Joaquim como um conjunto

de toadas que devem corresponder à estética de apresentação que o grupo

vem fazendo ao longo dos anos -com a execução da entrada, rola-rola e saída

que são obrigatórias em todas as apresentações- mas, também ao gosto do

público.

Nesse sentido, a escolha das toadas para o repertório leva em

consideração ritmos que tornem a apresentação animada. Entre ritmos

definidos por Seu Alarino como baque solto e marcha, faz-se uma alternância

de toadas mais rápidas e outras com andamento mais moderado que

imprimem vigor a apresentação. As toadas de baque solto são maioria no

repertório e se caracterizam pelo som forte e marcado das barricas. Já as

toadas em ritmo de marcha são mais rápidas; o toque das barricas torna-se

mais curto e seco.

A preocupação em apresentar toadas novas ao público evidencia

aspectos ligados aos modos de composição e criação das toadas, como

também à necessidade de sempre renovar as apresentações do grupo, sentida

por Seu Alarino e Joaquim. Assim, fatos que viraram notícias de grande
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repercussão nacional em 2011 como o massacre de crianças em uma escola

de Realengo no Rio de Janeiro e o tsunami que atingiu o Japão serviram de

mote para duas toadas compostas por Seu Alarino neste ano:

Quem tem sentimento chora

Ao ver o que está acontecendo

Quem tem sentimento chora

Ao ver o que está acontecendo

É deslizamento de terra

É tanta gente morrendo

Quem fica sente a mesma dor porque

A terra tremeu e o mar balançou

É um castigo do céu

Mandado por nosso senhor

A terra tremeu e o mar balançou

É um castigo do céu

Mandado por nosso senhor

***

Lá no Rio de Janeiro

No bairro do Realengo

Triste caso aconteceu

Na mão de um assassino

Doze crianças morreu

Os seus familiares caíram em desespero

Abalou o coração de todo o povo brasileiro
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Em uma das conversas com ele e Tarcísio a respeito de elementos

como inspiração e criatividade presentes no processo de composição de

toadas, pude compreender melhor essa questão:

Seu Alarino: Se alguém tenta ser um amo de boi ou qualquer coisa que ele

tente, ele tem que se inspirar naquele negócio e ser um... poeta. Tem que ser um poeta.

Aí sim ele tá completo. Mas, pra ta cantando, copiando as coisas dos outros,

roubando... não dá.

Ao longo da conversa ele menciona a enorme quantidade de toadas que

já criou e continua:

Hoje em dia eu já penso ‘Que toada eu vou puxar?’. Agora eu tenho comigo

assim: o que acontece –essas coisas de desastre- sempre eu coloco (nas composições).

Em cima daquilo coloco uma letra, coloco uma música... vou fazendo. Essa do Japão

todo mundo gostou; aí acabei esquecendo da outra.

A outra a que ele se refere é a toada sobre o massacre das crianças em

Realengo. Questionei-o sobre o por quê de ele não ter levado em frente essa

toada nas apresentações:

Porque eu não me apeguei muito. Eu gosto daquela que eu vejo que assanha o

grupo.

Tarcísio retrucou a explicação de Seu Alarino com outro ponto de vista a

respeito da questão:

Também porque toada de boi-bumbá não tem que levar muito esses tipos de

história pra frente.

Seu Alarino: Mas, quando é esses acontecimentos, é bom.
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Tarcísio: Mas, não é bom levar pra frente porque é ruim ficar lembrando do

acidente ou da tragédia que aconteceu. É bom quando faz só esse ano. Agora, no ano

que vem ficar continuando, fica cansando.

Seu Alarino: É verdade, mas, todo ano a gente tem novidade. Todo ano, no

mínimo eu faço três toadas novas. Relembrar o passado também... tem coisas

gostosas, anteriores... Mas, a gente TEM que criar.

Embora a toada sobre o massacre das crianças tenha feito parte dos

ensaios, ela acabou ficando de fora do repertório das apresentações, enquanto

que a toada Quem Tem Sentimento Chora –como passou a ser chamada no

grupo- esteve presente em todas as apresentações do caprichoso e foi

considerada por muitos brincantes como uma das melhores toadas da

brincadeira desse ano.

A transcrição das letras feitas aqui visa oferecer ao leitor uma maior

familiaridade com a temática das toadas, a questão da composição, bem como

a percepção dessas letras como poesia que transpõe o texto escrito (Zumthor

1997). Como fora mencionado anteriormente nas falas de Seu Alarino e

Joaquim a respeito de suas diferenças quanto aos seus modos de criação das

toadas, Seu Alarino muitas vezes utiliza-se da escritura no processo de criar e

registrar suas toadas. No entanto, tão logo ele se aproprie da melodia e das

palavras de uma nova toada, a existência dela desvencilha-se do texto escrito

e se vivifica na performance. Por isso, é comum que várias toadas, quando

cantadas, sofram alguma modificação; seja a troca de uma palavra da letra ou

mesmo uma entoação diferente da melodia.
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Em certa ocasião quando voltávamos de uma apresentação, Lúcia –filha

de Seu Alarino e Dona Mariquinha- comentava com alguns brincantes a dúvida

sobre a letra de uma toada. A toada em questão “Ô, lua, lua nova/onde está a

lua cheia?/Ô, lua, lua nova/onde está a lua cheia?/Ela vem com a crescente,

deixando rastro na areia”, algumas vezes tinha seu último verso modificado por

Seu Alarino, que cantava: “ela vem como a serpente, deixando rastro na areia”.

Mesmo Joaquim, em algumas ocasiões também trocava uma palavra por outra,

‘dava uma improvisada’ como ele disse certa vez. Essas mudanças da letra ou

da melodia, mais do que mero esquecimento, refletem o que a toada tem de

performativo; movência que se traduz na completude dos elementos que

constituem a toada, antes escrita, em obra: voz, corpo, performance.

Nem a letra do texto, nem da melodia importam

absolutamente como tal. A “falha de memória”, o

“branco” em performance é mais episódio criador

do que acidente. [...] Essas maneiras de dizer, em

que o próprio é fazer predominar no intérprete a

memorização e, sobre a memorização, o que eu

chamaria a relembrança: em oposição ao apelo

puro e simples do já sabido, a recriação de um

saber, a todo instante questionado em seu detalhe,

e onde cada performance instaura uma nova

integridade (ZUMTHOR, 1997:238)”.

Ainda nessa perspectiva uma análise das toadas que requer nossa

reflexão é sobre sua condição de canção. Ao estudar a palavra cantada

enquanto manifestação da voz em performance, Ruth Finnegan (2008) analisa

as três dimensões da canção -o texto, a música e a performance- e levanta
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questões importantes acerca de qual desses elementos possui preponderância

sobre os demais na análise da canção.

A abordagem que respalda sua análise retoma a discussão acerca das

tradições acadêmicas que de muito tempo privilegiam o texto escrito -o aspecto

verbal da canção- e ressalta a canção e a poesia oral não como texto, mas,

como performance. Nessa perspectiva, a clareza de que a análise da palavra

cantada está intimamente relacionada com a compreensão de que ela é

corporificada, encenada por meio da voz (p. 19), portanto, performatizada,

suscita a dúvida em saber se a existência da música por si só, garante sua

existência como performance, uma vez que “a performance musical representa

o aspecto sensório, incontrolável e até perigoso da natureza humana (p.21)”.

Entram aí em questão vários pontos de análise, como por exemplo, a

ampliação do significado de música que empreendemos, a qual se dá pela

análise de práticas musicais que requerem o estudo dos modos como “música

e letra são concretamente atualizadas na performance (p. 23)”. Nessa

perspectiva, não faz sentido pensar separadamente os diferentes elementos

verbais e musicais que constituem uma canção -sua letra, melodia,

acompanhamento instrumental, voz- uma vez que todos eles se materializam

na performance.

Nesse momento encantado da performance,

todos os elementos se aglutinam numa

experiência única e talvez inefável,

transcendendo a separação de seus

componentes individuais. E nesse momento, o

texto, a música e tudo o mais são todos facetas
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simultaneamente anteriores e superpostas de

um ato performatizado que não pode ser

dividido (p.24).

Respondendo ao que se propõe em sua análise, Finnegan apoia-se no

entendimento epistemológico da performance para afirmar indubitavelmente

que é ela, a performance, que antecede o texto e a música. Nela, a canção se

realiza e se concretiza como forma expressiva consistente na produção de

significados musicais.

Sem deixar que sua afirmação resvale na obviedade, ela traz para a

discussão o fato de que diversas questões atualmente tratam da gênese

desses elementos. Ainda que a performance seja sem dúvida integralizadora,

tais questões que se constroem acerca de um elemento verbal ou musical, são

relevantes na medida em que evidenciam os diferentes caminhos pelos quais a

composição se dá. A produção do texto e da música, que muitas das vezes se

dá em conjunto na performance, como por exemplo, os duelos cantados, pode

também se dar antes dela de modo conjunto ou quase conjunto, como no caso

de canções em que a letra é criada após “um longo processo de composição

(p. 25)”.

De todo modo, nas duas situações, como enfatiza Finnegan, letra e

música não são criadas independemente. Por outro lado, ela reconhece que há

processos de composição em que um dos elementos pode sim ser criado em

separado dos outros, como nos casos de textos que foram musicados

posteriormente, ou de músicas que ganham uma letra tempos depois de terem

sido compostas. A despeito dos variados casos em que letra ou música são

criadas como componentes independentes e das correntes de discussão que
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abordam particularmente tais componentes na canção ocidental em posição de

antagonistas, a autora é correta em afirmar que:

[...] quaisquer que sejam as origens da

composição, a substância de uma canção –sua

realização- também deriva do modo como

esses elementos são atualizados e

experienciados na prática, no tempo real da

performance (p. 26).

Assim, qualquer separação entre música e texto ignora a complexidade

e diversidade dos modos como os indivíduos em sua “artesania vocal (p. 29)”

se valem da música e da poesia enquanto termos que abarcam as múltiplas

formas de expressão vocal que ensejam o canto ou a fala. Em todas elas a voz

se faz presente.

Para além da discussão sobre seus processos de composição e de sua

materialização na performance, as toadas ajudaram a denotar a compreensão

que Seu Alarino, Joaquim, Tarcísio e Dona Mariquinha tinham a respeito das

mudanças que estavam se sucedendo no Caprichoso, á exemplo da contínua

substituição da encenação da comédia pela rolação – ou seja, pela

apresentação totalmente cantada- e do embate que se sucedeu entre eles

causado pela decisão de Seu Alarino, de fazer a matança do Caprichoso e dar

um fim definitivo a brincadeira. Tal preponderância da rolação e o dilema sobre

o fim do Caprichoso, embora se relacionem diretamente com o contexto das

toadas no Caprichoso, serão abordados com mais profundidade no capítulo

seguinte.
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Faz-se mais necessário aqui tratar do modo como as toadas se

configuraram também como formas de expressão de sentimentos que se

evidenciavam naquele momento em torno do Caprichoso. Por vezes quando eu

estava com Dona Mariquinha, entre um assunto e outro, ela começava a falar

sobre o fim da brincadeira. Mas, sua fala era entremeada pelo canto de alguma

toada cuja letra mencionava “a triste sina do meu garrote” ou “a minha

brincadeira vai acabar”. Eu não sabia se aquelas eram toadas antigas do

Caprichoso ou se ela as tinha criado naquele momento. No entanto, essa

circunstância que voltou a se repetir posteriormente salientou um aspecto

diverso das toadas, uma vez que a família trazia através delas memórias

ligadas a brincadeira. Nas conversas entre Seu Alarino e Tarcísio isso se fazia

mais explícito:

Tarcísio: E tinha aquela outra também de quando o senhor tava viajando pra

Goiás; trabalhando. Aí o boi tava saindo de Mosqueiro. Aí quando ele chegou

cantaram aquela ‘Meu povo está muito triste/Está faltando alguém nesse lugar/Não

se preocupe, meu povo mosqueirense/que o Cabeça Branca já está para voltar’.

Seu Alarino: Essa foi o Souza30 que inventou. Quando eu cheguei... cheguei

no dia do ensaio geral. Aí: ‘Eu estava em Araguaína quando o telefone tocou/Eu

estava em Araguaína quando o telefone tocou/Alarino vem depressa que em

Mosqueiro tá faltando cantador/Alarino vem depressa que em Mosqueiro tá faltando

cantador’.

Outras ocasiões foram importantes nesse sentido na medida em que as

toadas permearam o diálogo entre eles de modo a fazer emergir sentimentos

30 Filho de Seu Alarino e Dona Mariquinha.
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por vezes conflitantes por conta do embate que se sucedeu. Certa noite foi

bastante emblemática nesse aspecto. A brincadeira já caminhava para os dias

finais e a relação entre Joaquim e a família, principalmente com Seu Alarino

estava estremecida por conta das posições contrárias que cada um mantinha

acerca do fim do Caprichoso.

Seu Alarino havia combinado comigo de mostrar algumas toadas antigas

que eu ainda não conhecia e então seguimos para o barracão, ele, Dona

Mariquinha, Lulu e eu. Sentamos próximos a armação do Caprichoso e Seu

Alarino logo pegou um pandeiro e apito. Lulu assumiu o surdo para ajudar na

marcação do ritmo.

As toadas que ele pretendia me apresentar estavam anotadas em um

papelzinho que ele puxou do bolso. Ele havia feito uma seleção entre novas e

antigas toadas e agora examinava o pedaço de papel tentando escolher a

primeira que seria cantada. Depois de avaliar por algum tempo sua seleção ele

pediu a sugestão de Lulu. Queria mostrar primeiro uma entrada:

Vou cantar uma entrada. Tu sabe essa?(cantarola o trecho de uma toada)

Lulu: Não. Essa é muito antiga. O senhor tem que cantar uma que eu saiba

responder.

Lulu começou então a lembrar de toadas de épocas em que o

Caprichoso saía em Mosqueiro e em Salinas; cantarolava alguns trechos

perguntando a Dona Mariquinha e Seu Alarino se eles se lembravam de certos

acontecimentos relacionados àquela toada. Dona Mariquinha lembrava de

algumas toadas e cantarolava junto:
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Dona Mariquinha: Por que tu não canta aquela (cantarola o trecho de uma

toada). Ela tem uma história bem bacana. Essas que tu quer puxar são muito

antigas.

Assim, escolheram a primeira toada que iriam me apresentar e foi dessa

maneira com todas as outras que se seguiram. O papelzinho, no fim das

contas, não estava sendo de muita utilidade, já que as memórias deles

estavam determinando a “ordem” das toadas cantadas. Entre uma e outra

toada, eles faziam comentários sobre um fato relacionado àquela toada ou

sobre sua beleza:

Dona Mariquinha: Uma vez, mana, lá em Mosqueiro -Joaquim e Alarino não

estavam- o boi foi chamado pra se apresentar. Aí eu falei “Ei Nicolau, tu dá conta de

levar?”. Ele “Dou, mãe”. Pegamos todo mundo e fomos. Ah, mana!... Deu conta é nada.

Ele cantou a saída na entrada e a entrada na saída (risos).

Em certo momento Joaquim apareceu na porta do barracão e ficou

observando-nos em silêncio. Seu Alarino insistiu para que ele se juntasse a

nós. Ele tentou resistir, mas, por fim deixou-se vencer; pegou uma barrica e

juntou-se a cantoria. Estava tenso, porém, cantava principalmente as mais

antigas, mostrando uma memória musical muito viva. Seu Alarino o estimulava:

Manda mais uma aí, meu filho! Manda mais uma!

A certa altura, quando todos já estavam bem entrosados na cantoria,

Seu Alarino cantou um desafio para Joaquim; e como ocorre sempre nos

desafios, esperou pela resposta:

Fala agora, ô Joaquim/que eu também quero falar/Fala agora, ô Joaquim/que

eu também quero falar/o meu boi tá no terreiro...
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Joaquim cantava improvisando nos versos; dizia que não ia deixar seu

boi morrer:

Toma conta, ô Alarino/que agora eu vou falar/Toma conta, ô Alarino/que

agora eu vou falar/eu lhe entrego este garrote...

A emoção por fim o venceu e ele não conteve as lágrimas. Largou a

barrica e saiu do barracão. Pude ver nas expressões que todos ficaram

tocados com a situação. Seu Alarino apesar da comoção continuou cantando;

dessa vez tentando consolar o filho:

Não chora menino/pare de tanto chorar/Não chora menino/pare de tanto

chorar/Tua mãezinha tá aqui perto/Dá-te o peito pra mamar/Tua mãezinha tá aqui

perto/Dá-te o peito pra mamar.

Essa espécie de “diálogo cantado” entre eles já havia ocorrido em várias

outras ocasiões, ainda que sem a mesma intensidade. Mas, todas foram

significativas na medida em que os cantadores -Seu Alarino e Joaquim- e as

toadas foram se configurando como elementos centrais em um sinuoso

processo de mudanças que estava ocorrendo no Caprichoso e que tinha

naquele momento como atributo o impasse sobre o fim da brincadeira.
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Capítulo III: Sobre o Dilema “A Matança do Caprichoso”.

Este último capítulo é dedicado a tratar do dilema que representou a

decisão de Seu Alarino de realizar a matança do Caprichoso e das questões

que se sucederam em torno dessa situação. Apresento a encerração no que

diz respeito a sua constituição e características, como também o desfecho do

estado de conflitos que se estabelecera entre ele e Joaquim. Nesse sentido, a

resolução de tais questões é exposta dentro de uma compreensão das

circunstâncias que sinaliza para novas perspectivas de produção da

brincadeira e que se coadunam com o que diz respeito a relevância que

cantador e toadas assumem dentro dela.

Ao referir-me como dilema à matança do Caprichoso, levo em conta a

natureza dualista que forma as questões ligadas a esta decisão de Seu Alarino:

matar o Caprichoso ou mantê-lo vivo; Joaquim assumir a liderança da

brincadeira, ou não; Seu Alarino confiar em Joaquim a frente da brincadeira, ou

não. Diante de tais impasses, uma gama de emoções se evidenciou por parte

de meus interlocutores e outros brincantes.

Já passávamos da primeira semana de julho e o ciclo de brincadeira do

Caprichoso se aproximava do fim. Na casa de Seu Alarino e no barracão

pairava um sutil tom de melancolia nas conversas e nas concentrações do

grupo antes das apresentações. O intenso período de brincadeira, seus

ensaios, apresentações, gargalhadas, desavenças, rodas de batucada e toada

criaram afáveis laços de amizade entre nós. Alguns brincantes me

perguntavam se eu brincaria no próximo ano, caso o Caprichoso não morresse

e faziam convites para conhecer suas casas e famílias. Na casa de Seu

Alarino, ele, Tarcísio, Dona Mariquinha e as filhas faziam piada, dizendo que de
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volta a Natal eu choraria de saudades do Caprichoso ao escrever meu “livro”.

Eu ria, mas, sabia que por trás do tom bem-humorado da piada havia uma boa

dose de tristeza pelo prenúncio do fim do Caprichoso. Em grande medida,

esses laços criados com a família e com vários brincantes do grupo e a

sensação de me sentir de certo modo fazendo parte do Caprichoso, foram

essenciais para que eu pudesse naquele momento introjetar as emoções que

tal prenúncio causava neles e agora em mim também.

Muitos falavam com pesar sobre a morte do Caprichoso; sobre como

seria triste ou ruim se no próximo ano não tivesse mais a brincadeira. Sentia-

me peculiarmente afetada por aquela horda de sentimentos que iam do vivo

contentamento a melancolia e pensar no provável fim do Caprichoso e da

brincadeira, tal qual meus interlocutores, causava-me tristeza também. Tornei-

me empática as emoções partilhadas por eles e por vezes me indaguei se

demonstrar essa empatia poderia ser prejudicial a minha própria análise da

situação. No entanto, se os sentimentos que a conformavam não tivessem me

alcançado em qualquer aspecto, de certo modo havia naquela expressividade

sentimental a comunicação de uma mensagem que solicitava sua

decodificação e reiteração. Quando um deles me falava sobre algo relacionado

ao fim da brincadeira e demonstrava sua tristeza, quase sempre eu era

cotejada com afirmações ou perguntas, como: “Você acha isso certo?”, ou “Até

você vai se emocionar”, que cobravam de minha parte a compreensão e

mesmo a experimentação desses sentimentos. Assim, “deixar-se afetar”

(Favret-Saada 2005)1 colocou-se no campo como condição inerente.

1 Favret- Saada, Jeanne. “Ser Afetado”. Trad. Paula Siqueira. Ver. Tânia Stolze Lima. Cadernos de
Campo. Revista dos alunos de pós-graduação em antropologia social da USP, n.13; 155-161.
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Posteriormente, internalizar tais emoções ajudou-me sobremaneira na tentativa

de compreender o significado ritualístico da encerração.

A abordagem antropológica das emoções em As Paixões Ordinárias de

David Le Breton2 oferece uma ampla análise acerca do tema. Ao tratar da

afetividade e vínculo social, o autor acertadamente evidencia a racionalidade

intrínseca à afetividade. Para ele, ao contrário do que prega o senso comum,

há uma íntima relação entre o “coração” e a “razão” (p. 112) na qual ambos

exercem influência de acordo com a necessidade. Essa compreensão está no

cerne da ideia de que os estados afetivos, as emoções -ou sentimentos- são

construções sociais; são organizados ritualmente. Faz-se particularmente

interessante a ideia de que a ritualidade impressa nas emoções é corporificada.

O corpo assume um protagonismo marcante na expressão dos sentimentos.

Através dele uma gama de gestos, significados e sensações corporais são

manifestados afetivamente.

Apesar de Le Breton não estabelecer uma diferenciação precisa entre

sentimento e emoção, ele enfatiza as características que lhes concernem:

Sentimento e emoção nascem de uma relação com

um objeto, da definição, pelo sujeito, da situação

em que se encontra, ou seja: eles requerem uma

avaliação, mesmo que seja intuitiva e provisória.

Essa última baseia-se sobre um repertório cultural

que distingue as diferentes camadas de afetividade,

misturando as relações sociais e os valores

culturais ativados pelos sentidos. Ela se exprime

2 Le Breton, David. “As Paixões Ordinárias”. Antropologia das emoções. Trad. Luís Alberto Salton
Peretti.  Petrópolis, RJ: Vozes,  2009.
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numa série de mímicas e gestos, em

comportamentos e em discursos cultural e

socialmente marcados, sobre os quais também

exercem influência os recursos interpretativos e a

sensibilidade individual (p. 114).

O cuidado em distanciar a compreensão sobre as emoções de ideias

ligadas a inconstância ou insensatez, fazem frente a afirmação de que há

lógicas pessoais e sociais que as regem. Vê-se nelas uma razão do mesmo

modo como a racionalidade não se faz rígida e involuntariamente. Nesse

sentido, Le Breton experimenta um diálogo com Fravet-Saada. Diz ele que:

“Um homem que pensa é sempre um homem afetado, alguém que reúne o fio

de sua memória impregnada de certo olhar sobre o mundo e sobre os outros

(p. 117)”. Aos meus interlocutores, esse ambiente formado por suas próprias

afetividades favoreceu a criação de planos e estratégias que tentariam

concretizar suas vontades. Ainda que estivessem intensamente emotivos,

pensavam racionalmente sobre as condições, entraves e possibilidades de

permanência ou fim do Caprichoso.

3.1. As estratégias para matar/salvar o Caprichoso.

Embora a quadra junina já houvesse terminado, ainda havia algumas

festas juninas tardias em ruas de bairros mais afastados nas quais o grupo

terminava de cumprir sua agenda de apresentações. Seu Alarino havia me dito

que é comum que eles acabem levando a brincadeira até mais tarde; algumas

vezes para além do mês de julho, quando o número de “contratos” -

apresentações pagas- é grande:
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No ano passado foi preciso a gente se fechar... paralisar mesmo. Eu disse:

‘Não. Já chega! Porque a gente tem que mexer... pensar noutras coisas. Porque a gente

vai... remodelando as outras coisas em termos de cantorias.

Com o cumprimento de todas as apresentações, dá-se início então à

encerração –momentos finais da brincadeira que consiste em um ritual

realizado em três partes: a fugida do Caprichoso, sua laçada e a ida para o

mourão, espécie de matadouro ou curral no qual ele supostamente será morto.

Digo supostamente, pois embora se simule a tentativa de matá-lo, todos os

anos o grupo cuida para que ele permaneça vivo para o São João do próximo

ano. Para isso, alguns artifícios têm sido utilizados como, por exemplo, jogar

uma toalha branca sobre o Caprichoso antes que o amo possa ferir-lhe a

garganta com um golpe de faca. Salvando-o da morte, garante-se a

continuidade da brincadeira -o que tem sido desejado pelo grupo ao longo dos

anos, a despeito de Seu Alarino que já havia tentado matar o Caprichoso e dar

fim a brincadeira por pelo menos duas vezes, segundo Joaquim:

Não é a primeira vez que ele tenta acabar com o boi. Teve uma vez que ele ia se

queimando, ele mesmo, com gasolina. Ele queria jogar em cima do boi pra tocar fogo;

e o Tripa tava debaixo. Aí o Pai Francisco bateu na mão dele e a gasolina pegou por

aqui. Nesse tempo ele bebia, fumava... já tava chapado. Aí acendeu o cigarro... foi

quando o Pai Francisco bateu no braço dele. Sorte que o cigarro caiu longe. Outra vez

ele tentou lá na praça. [...] Aí ele apareceu no meio do povo com um terçado. Queria

porque queria cortar o boi todinho. [...] Foi Seu Zé Raimundo que aparou o braço dele

pra ele não fazer isso.
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Agora, novamente Seu Alarino planejava cumprir seu intento e a

insistência nessa ideia já havia causado discussões acaloradas na família e

particularmente estabelecido uma tensa relação entre ele e Joaquim.

Apesar da persistência manifestada por Joaquim em levar o Caprichoso

assumindo todas as responsabilidades com a brincadeira, desde que iniciei o

trabalho de campo, até então não estavam muito claros os reais motivos de tal

persistência. Muito se falava na família sobre a suposta falta de preparo dele

para lidar com questões da brincadeira como os problemas com brincantes

faltosos e indisciplinados –o que preocupava Dona Mariquinha sobremaneira-

ou com as implicações do vínculo entre o Caprichoso e os setores culturais do

Estado e Município, como a participação atuante nas reuniões e eventos

promovidos pelas fundações culturais. Quando questionado sobre a

possibilidade de outros filhos, além de Joaquim, assumirem a brincadeira, fica

evidente na fala de Seu Alarino o porquê de tal preocupação:

Quando fala em responsabilidade, todo mundo se afasta. Querem coordenar

assim: pessoalmente... um concordando com o outro; discordando, porque fazem

mais discordar do que concordar. O meu trabalho aqui, a minha luta é essa aqui. Eu

saio de manhã [...] vou pra um canto, vou pra outro e só chego a tarde. Isso pra mim

já é muito desgaste, Né. Era essa responsabilidade que eu queria que o Joaquim:

‘Papai, deixe comigo que eu cuido muito bem disso’.

Apesar de frisar seu cansaço devido aos longos anos a frente do

Caprichoso por diversas vezes Seu Alarino, como também Dona Mariquinha e

Tarcísio em nossas conversas acerca do fim da brincadeira enfatizaram sua

descrença no trabalho de Joaquim a frente do boi. No entanto, o próprio

Joaquim ainda não havia apontado seus motivos para querer continuar com a
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brincadeira. Foi em uma de nossas conversas antes de uma apresentação que

ele falou a respeito. Visivelmente abatido, na véspera da encerração enquanto

conversávamos no barracão antes de sairmos para o local da última

apresentação, ele falava que não estava indo muito na parte de cima da casa

onde moram Seu Alarino e Dona Mariquinha, pois estava muito chateado com

todo mundo de lá.

Eu já havia notado que com a proximidade da encerração ele andava

meio recluso e de poucas palavras. Enquanto conversávamos, falava baixo;

quando necessário, cantarolava um pedacinho de toada a meia voz, como se

não quisesse ser ouvido pelo pessoal “lá de cima”. Então no meio de nossa

conversa, disse: “Se ele acabar com esse boi, ele acaba comigo”. Pedi que ele

explicasse melhor o que estava querendo dizer com aquilo. Joaquim então

falou de uma promessa que ele havia feito no passado quando esteve

acometido de uma grave enfermidade. Disse que na ocasião prometeu a são

João que caso ele se curasse, assumiria o compromisso de nunca deixar o

Caprichoso se acabar. Nossa conversa prosseguiu sobre outros temas, em

particular sobre as toadas.

Embora houvéssemos tratado de questões relativas ao universo das

toadas e dos cantadores diversas vezes, ele afirmava agora em tom de

conclusão que ele tinha capacidade para assumir o Caprichoso, pois ele era o

único cantador no grupo depois de Seu Alarino. Entrava em jogo aí, não

apenas sua capacidade de uso da voz, indispensável ao exercício da cantoria

no boi-bumbá -e que naquele momento em comparação com a voz de Seu

Alarino apresentava-se com suas qualidades físicas mais conservadas- como

também a habilidade, igualmente necessária, de criar toadas:
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Se caso eu ficar que nem o papai... não tem mais força de cantar... aí vai

acabar a brincadeira, porque não tem mais quem leve pra frente. A não ser que venha

gente de fora ou então essas crianças que estão se dedicando agora. Mas, não vai

adiantar alguém que só tenha vontade de levar a brincadeira, mas, não saiba cantar.

Porque daqui de casa o único que se dedicou mesmo pra cantar fui eu.

Colocava-se então como questão principal no impasse sobre sua

assunção do Caprichoso a ponderação sobre a habilidade de coordenar a

brincadeira -e lidar com todas as implicações que lhe eram próprias- e o

inegável conhecimento acumulado e aptidão para o desempenho do papel de

cantador. Julgo oportuno tratar de tal questão neste capítulo uma vez que ela

se relaciona diretamente com o desfecho da trama sobre a matança do

Caprichoso. A despeito do que era alegado pela família, Joaquim apoiava-se

em seu argumento para tentar mostrar que de fato não havia na brincadeira

ninguém além dele com experiência e aptidão semelhante para cantar e tirar

toadas. Seu repertório de composições próprias e de domínio popular no boi-

bumbá era vasto, tal qual o de Seu Alarino. Dos muitos filhos, apenas ele havia

se interessado em ser cantador e creio que com a idade avançada e

consequente envelhecimento da voz de Seu Alarino, a presença de Joaquim

como cantador foi se tornando cada vez mais necessária a brincadeira.

A suposta inabilidade3 para a coordenação do grupo também parecia

não existir, uma vez que ele na maioria das vezes era quem realizava os

ensaios e conduzia as apresentações, principalmente quando Seu Alarino não

podia participar. Em muitas ocasiões pareceu ser até mais rígido e incisivo que

Seu Alarino no trato com os brincantes, conseguindo estabelecer uma relação

3 As questões relacionadas a essa suposta inabilidade já foram desenvolvidas no capítulo anterior.
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de respeito entre ambas as partes, ainda que estes enxergassem em Seu

Alarino uma figura de maior autoridade no Caprichoso.

Na última apresentação do grupo realizada em uma estreita rua nas

imediações do bairro, Seu Alarino absteve-se de ir e disse para mim que

aquela seria a prova de fogo de Joaquim; sua oportunidade de mostrar que

conseguiria levar o Caprichoso sozinho. Note-se que ele cumpriu a tarefa sem

grandes dificuldades. Seguimos a pé até a rua em uma caminhada de

aproximadamente 20 minutos. A apresentação seria em frente a casa de uma

senhora, amiga da família. Joaquim tratou de organizar o grupo cuidando para

que todos permanecessem juntos até a chegada. Com um ar sério, manteve-se

monossilábico durante todo o caminho e quando algum brincante puxava

conversa perguntando se no dia seguinte ele estaria na encerração para levar

o Caprichoso até o mourão, desconversava dizendo: “Não sei de nada”. Só

soltou mesmo a voz na hora de cantar a entrada anunciando a chegada do boi

e a partir daí não parou mais. Mandou uma sequência de toadas bonitas. Os

brincantes respondiam em coro enquanto ele parecia absorto em sua música;

extasiado por aquele momento que parecia ser só seu. Êxtase que, pela fresta

do brilhoso chapéu de franja, seus olhos revelavam ao se cerrarem com o

cantar das toadas.

À parte o desempenho esperado de Joaquim, a tal prova de fogo

colocada por Seu Alarino indicava que algo de diferente estava acontecendo.

Com a proximidade da encerração o tom de seu discurso começava a mudar.

Da segurança de outrora em afirmar categoricamente que Joaquim não

conseguiria levar a brincadeira sozinho e que por isso ele preferia dar fim ao
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Caprichoso, seu discurso agora mais brando admitia a possibilidade do filho

assumir a brincadeira.

Havia no seu discurso uma resignação que parecia desconfiar de que

seu objetivo não seria concretizado e comentava sobre a suspeita de que seria

traído. De fato, a desordem trabalhava escondida (Balandier 1997)4 e Joaquim

pensava em estratégias que tentariam impedir o plano de seu Alarino de seguir

adiante. Notei que não só ele, mas, outros membros da família sabiam que

Joaquim planejava algo, mas, curiosamente não admitiam isso abertamente.

Para todos os efeitos, os preparativos para aqueles que seriam os últimos dias

de vida do Caprichoso seguiam adiante.

Tarcísio que desde o início apoiava Seu Alarino, incentivando-o

abertamente a acabar com o Caprichoso, mantinha-se firme em sua opinião de

que Joaquim não conseguiria assumir sozinho a brincadeira. Nesse sentido,

várias discussões que vinham se dando no grupo e na família de Seu Alarino

avaliavam o futuro do Caprichoso caso Joaquim viesse a assumi-lo. Nas

conversas da família eu notava que a preocupação com a manutenção da

imagem e da reputação do Caprichoso dentro de setores culturais nos quais

ele transitava passava a ser mais um fator de reticências quanto à continuidade

do Caprichoso sob a responsabilidade de Joaquim:

[...] É por isso que eu digo pro papai: ‘Mais antes parar a brincadeira’. Mas,

tem esse pessoal: ‘Ah, não matem o boi. Bora levar pra frente. Já que ele não quer botar

a gente bota’. É só naquele momento.depois vai sobrar só pra um. Aí só esse um não

vai dar conta de fazer o que ele fazia. Aquela brincadeira que todo mundo: ‘Olha,

hoje o Caprichoso vai pra praça’. Outros donos de brincadeira sabendo disso vão lá só

4 Balandier, Georges. “A Desordem. Elogio do movimento”. Trad. Suzana Martins. Rio de
Janeiro:Bertrand Brasil, 1997.
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pra assistir a nossa apresentação. Ou seja: vai parar o boi; tá tudo certo, a gente vai

parar. Ano que vem se o Joaquim botar o boi e dizer: ‘O boi vai pra praça’, eles vão lá

pra ver como é que vai ta a brincadeira. Eles vão dizer: ‘Essa brincadeira não é mais

aquela que Seu Alarino botava; organizava’. Aí o pessoal vai dizer: ‘Quem te viu,

quem te vê’. (Tarcísio)

Somou-se a suspeita de que Joaquim tramava algo, o apelo de alguns

grupos parafolclóricos e de brincantes para que Seu Alarino não matasse o

Caprichoso5 e em particular o fato de Dona Mariquinha, antes solidária à

decisão de Seu Alarino, agora discutir a chance de Joaquim assumir o boi,

dividida entre a tristeza de ver o Caprichoso morrer e o desejo de após tantos

anos de brincadeira “poder descansar seu resto de velhice em paz”. Assim, ela

ponderava sobre o fim do Caprichoso estabelecendo uma distinção entre o ato

de “encostar” o boi e o ato de “matar”. De acordo com suas explicações

corroboradas por Tarcísio, quando se “encosta” o boi há a possibilidade de

que, passado um certo tempo -meses ou anos- o dono “bote” o mesmo boi

para voltar a brincar. Com a matança essa chance não existe, pois simbolizaria

o fim definitivo do boi6:

A gente vai ENCOSTAR definitivo. ENCOSTAR é uma coisa. Agora, matar

é outra, porque...como eu disse, desde criança brincando boi, eu sei que matar é

5campanhacarimbo.blogspot.com.br/2011/07/mensagem-de-solidariedade-ao-mestre.html
6 Não encontrei na literatura sobre o tema, referências sobre a ação de encostar o boi. Entretanto, entendo
que a concepção expressa por Dona Mariquinha responde a uma questão cara aos estudos de culturas
populares: a relação dos indivíduos com o tempo no âmbito da cultura popular.  Encostar o boi diz
respeito não apenas ao estabelecimento de um período intervalar na brincadeira, mas, principalmente às
diferentes temporalidades expressas por um tempo comunitário e “[...] marcadas pelas relações entre
pessoas (Ayala 2002, 1999:248)”. AYALA, Maria Ignez Novais. A Brincadeira do Coco: dança e poesia
afro-brasileira na Paraíba. Estudos Avançados, 13 (35), 1999. AYALA, Maria Ignez Novais. Cultura
popular e temporalidade. Ensaio originado do texto-base da conferência “Diferentes Temporalidades da
Literatura Oral e Popular”, apresentada no XVII Encontro Nacional da ANPOLL, , GT Literatura Oral e
Popular. Gramado, 26/06/2002.
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acabar com ele todo; desde a vestimenta se queima tudo...aí a gente mata o boi. Se

quiser botar outro ano, tem que ser outro boi com outro nome, porque aquele já

morreu.

A ênfase dada a palavra encostar foi significativa naquele momento.

Estávamos a poucos dias da encerração e nos espaços da brincadeira -

barracão, calçada e casa da família- as conversas invariavelmente

desembocavam na polêmica sobre a matança do boi. Dona Mariquinha,

embora não estivesse mais tão presente na brincadeira por conta das

limitações da idade, acompanhava algumas apresentações e acabava tendo

que lidar com os questionamentos e pedidos para que ela não deixasse o

Caprichoso morrer. O reforço da ideia de encostar o boi figurava então não

apenas como uma possibilidade de resolução para o impasse criado sobre o

fim da brincadeira, mas, também como possibilidade de permanência do

Caprichoso:

Mana, eu vou te dizer uma coisa. No MEU JEITO... se fizerem como eu

quero... O Tarcísio foi um que disse: ‘Mãe, porque vocês não encostam? Dão um

tempo. Vocês estão se acabando nesse negócio de boi’. Uma parada é uma parada. Não

é matar. Mas, o boato que tava correndo é que iam matar, iam matar e vinha um e

reclamava e vinha outro... Lá na praça [...] eu me sentei, aí veio um de lá e ficou perto

de mim me cutucando no meu ouvido: ‘Dona Maria, não deixe morrer’. Égua, pera lá!

Eu fico com a cabeça atordoada naquilo. [...] Eu tava me entregando; a Nêga viu que

eu tava ficando até baqueada... Eu e ele... esse homem não tem mais... se ele já não

tem, pra mim já não tá mais dando também, porque pra gente ficar botando o boi
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tem que acompanhar. Ou eu, ou ele. E a gente não tá mais dando conta de

acompanhar. Eu reconheço isso, mas o que eu disse foi:’’Bora encostar’; e não matar’.

Eu notava que Seu Alarino ficava pensativo ao sentir a tristeza na fala de

Dona Mariquinha, o que mais tarde ele me confirmou ao dizer que embora

sentisse a necessidade de acabar com a brincadeira por conta do cansaço, ou

mesmo que sentia falta da presença dela na organização dos brincantes, tinha

medo de magoa-la com sua decisão.

Creio que o descontentamento de Dona Mariquinha tenha exercido

influência relevante no que se sucedeu nos dias seguintes até a encerração.

Entretanto, havia a suspeita de traição que Seu Alarino dava como certa. Ele

ainda relutava em aceitar que Joaquim pudesse levar adiante o Caprichoso,

mas, ao mesmo tempo dizia que “eu sei que vou perder essa batalha”. Tratou então

de estabelecer uma regra: caso alguém tentasse salvar o Caprichoso, apenas

a Bandeira do Brasil poderia ser jogada sobre ele e não a toalha branca como

se costumava fazer7.

A estratégia de Joaquim que em um primeiro momento cogitava a

possibilidade de ele não comparecer à encerração -dessa forma dificultando a

matança do caprichoso já que ele precisaria estar lá no momento de levar o boi

para o mourão- passou então a considerar a Bandeira dentro das

possibilidades de ação. Catarino, admirador antigo do Caprichoso e muito

considerado na família, era um dos que se opunham ao fim da brincadeira e

em vista da exigência de Seu Alarino se comprometeu de conseguir a Bandeira

para Joaquim. Foi Seu Alarino, aliás, quem sugeriu a Joaquim que ele

buscasse ajuda com Catarino:

7 Não ficou claro o motivo pelo qual Seu Alarino escolheu a bandeira brasileira em lugar da toalha
branca. Quando o indaguei a respeito, ele deteve-se a responder que “só a bandeira vai ser respeitada”.
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Fala com o Catarino, se é que tu queres salvar o Caprichoso. Se é que tu tens

confiança nele, pra ele fazer uma ajuda pra ti, de proteção ao boi. Que ele vem de lá

com alguma coisa. Se chegarem aqui na hora que a gente for chegando no mourão e

ver que a gente vai fazer a consumação no boi, pra não sangrar tem que defender

logo.

Para Joaquim agora era necessário pensar em como agir para conseguir

jogar a Bandeira sobre o Caprichoso na hora certa. Nesse sentido, contou com

a ajuda de Sônia -sua ex-companheira e simpatizante do boi- para executar o

plano. Costumeiramente, quem joga a toalha branca é a madrinha do boi, Dona

Sílvia. Mas, dessa vez ela não participaria da encerração. Posteriormente, ela

me revelou que, chateada com a decisão de Seu Alarino, absteve-se de

comparecer para cumprir a função:

Eu disse assim pra ele: ‘Seu Alarino, se eu vier e trouxer a toalha, que é

característico, que é o tradicionalismo... joga a toalha, salva o boi; o boi vem embora

lindo e maravilhoso para o outro ano. O senhor vai respeitar a minha vontade? Porque

se o senhor for respeitar a minha vontade, eu venho. Se o senhor não for, eu não

venho, porque não vai ter sentido a figura da madrinha aqui, né.

Dado o desacordo entre Seu Alarino e Dona Sílvia, cabia a Sônia a difícil

tarefa de jogar a Bandeira sobre o Caprichoso. Difícil, pois, como me haviam

relatado esse momento em que o boi está no mourão e precisa ser salvo é

sempre muito difícil por conta do empurra-empurra, das pessoas espremendo-

se para ver de perto; uns para tentar impedir que a madrinha se aproxime para

jogar a toalha; outros tentando abrir espaço para ajuda-la a chegar perto do

boi. Joaquim disse que Louro -um dos filhos mais novos de Seu Alarino e Dona
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Mariquinha- uma vez já havia tentado impedi-la, ao puxar-lhe a toalha branca

das mãos. Ela se torna nesse momento a pessoa mais visada no grupo.

Dadas as circunstâncias que se sucederam na semana que antecedeu a

encerração, eu não tinha plena certeza de que Seu Alarino, a família e os

demais brincantes não soubessem da presença de Sônia no lugar da

madrinha. Joaquim havia me deixado a par de seu plano, mas, outras

situações que se deram posteriormente me faziam desconfiar de que alguns

deles sabiam sim. Considero isso um fator relevante, pois dentro dos limites do

que cada amo planejava para tentar conseguir seu intento, procurava-se

respeitar uma ordem inerente à brincadeira.

A despeito do plano de Joaquim, Seu Alarino reservou-se o direito de

preparar uma espécie de roteiro para os dois dias de encerração, com o que

me pareceram devidas adaptações à estratégia de Joaquim que já era

esperada. Em um croqui ligeiramente rabiscado no papel aparecia o mourão

que seria construído na forma de um curral dentro do centro comunitário na

mesma rua da casa de Seu Alarino. No outro canto do papel apareciam os

vaqueiros que estariam na praça, onde laçariam o boi e desceriam com ele

rumo ao mourão. Para a chegada ao mourão, Seu Alarino estava preparando

uma surpresa: ele pretendia pôr algo que servisse como palco, no qual estaria

sua neta Raynara, segurando uma Bandeira do Brasil, segundo ele “para fazer

um contraste com o boi”. Após o desfecho que se daria com a matança ou não

do Caprichoso, ele previa a execução de uma parte do Hino Nacional e do Hino

do Pará.

Para garantir que tudo desse certo ele chamou os vaqueiros em uma

reunião e pediu a eles que colaborassem para que a encerração ocorresse de
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modo satisfatório. O pedido era pra garantir que principalmente o momento da

laçada fosse organizado, já que nos anos anteriores, de acordo com ele e

Tarcísio a laçada ocorrera em meio à “bagunça”, uma vez que todos os

vaqueiros jogavam seus laços ao mesmo tempo; alguns brincantes gritavam e

reforçavam o tom de desorganização. Nesse sentido, Seu Alarino aconselhou:

“nós temos que acabar com isso. Temos que fazer uma coisa bem educada pra

mostrar que a gente aprendeu alguma coisa”.

3.2. Encerração: a fugida, a laçada e a ida do Boi para o mourão.

Antes de etnografar os dois dias de encerração, é interessante oferecer

ao leitor noções básicas acerca do movimento do boi e da brincadeira no que

concerne a fugida, a laçada e ida para o mourão. Para isso, parafrasearei as

explicações que Seu Alarino me deu no dia anterior ao início da encerração por

apresentarem uma síntese bastante objetiva do que ocorre.

O trabalho de encerração8 começa a noite, na passagem de sábado

para o domingo com a fugida. O grupo prepara-se para sair com o boi rumo a

uma rua previamente estabelecida -geralmente próxima a casa de Seu Alarino-

da qual ele fugirá. No caminho, o grupo vai parando para se apresentar

rapidamente em frente a casa de alguns vizinhos até chegar na última casa da

rua determinada. Chegando lá, novamente o grupo se apresenta, mas, começa

a se formar a expectativa para o momento em que o boi fugirá. Quando a

apresentação está se aproximando do fim, os brincantes são convidados pelo

amo a se despedirem do boi. Cada brincante que se despede, ao retornar para

seu lugar deve pôr-se agachado e de costas para o boi. Ao se despedir do

8 Neologismo, o termo encerração utilizado na brincadeira refere-se ao encerramento das atividades do
boi.
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último brincante, o boi faz uma rápida manobra e foge na companhia do

Toureiro; não se sabe para onde. É segredo.

No dia seguinte, de manhã cedo, boi e Toureiro retornam para

descansarem. Após o almoço, por volta de uma hora da tarde, ele sai

novamente na companhia do Toureiro e de algum outro brincante para se

prepararem para a laçada no fim da tarde. Dessa vez, eles circulam pelas

proximidades da casa de Seu Alarino a fim de encontrar um local aonde o boi

será preparado para a laçada. Essa preparação consiste na retirada dos

adornos dos chifres e do corpo que passam a ser cobertos com folhas de

açaizeiro. Devidamente preparado, o boi aguarda em outro local -determinado

por Seu Alarino- o momento de encontrar com o restante do grupo.

Esse espaço de tempo é entendido na brincadeira como o momento em

que a vaqueirada está a procura do boi “fugido” para laça-lo. Por volta das

dezessete horas, os brincantes saem do barracão em direção ao local no qual

o boi se juntará a eles para o início da laçada. Nesse primeiro momento, um

vaqueiro de cada vez tenta lançar o boi, que conta com a ajuda de dois

protetores fazendo barreira com pedaços de galho ou pau em frente a sua

cabeça. A corda deve laçar os dois chifres; sendo invalidado o laço que pegar

apenas um dos chifres ou se escorregar para o pescoço. Se nenhum vaqueiro

conseguir laça-lo nessa primeira tentativa, inicia-se um segundo momento de

“madeira limpa”, ou seja, sem ninguém para protegê-lo; de modo que as

chances dos vaqueiros aumentam, pois todos podem tentar laçar ao mesmo

tempo. Uma vez laçado, o boi é levado para o mourão onde define-se o seu

destino.
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Seu Alarino contava-me de alguns detalhes desse momento singular da

brincadeira, dando ênfase as emoções que a encerração costuma despertar

nas pessoas através de toadas que tocam no coração de quem gosta do boi e

obviamente por conta de toda o simbolismo que tal momento carrega. Caso se

chegasse a sangrar o boi -o que significaria que ele não havia sido defendido

pela bandeira- haveria uma jarra com vinho pra simular seu sangue. Questione-

o sobre o que ele sentirá se jogarem a toalha: É sinal de que eu perdi a guerra.

Eu vou me lamentar.

***

Quando já beirávamos os últimos dias de julho foi dado inicio a

encerração. Cheguei mais cedo a casa de Seu Alarino afim de conseguir

acompanhar toda a movimentação própria dos dois dias. Muitos brincantes já

estavam por lá, conversando pela calçada da casa. Conversei com alguns

deles e depois subi para a casa de Seu Alarino. Dona Mariquinha, Lúcia e Lulu

estavam na sala tomando café e fazendo comentários sobre os preparativos

para a fugida que se daria logo mais, enquanto aguardavam o chamado de um

dos amos para a reunida.

Ao ouvirmos o apito de Joaquim soando no barracão, descemos e o

encontramos já com vários brincantes reunidos em sua volta. Em tom solene

ele falava que aquela encerração não seria definitiva, pois, no que dependesse

dele, o Caprichoso ainda brincaria por muitos anos. Também alertou-nos sobre

as novas regras que pretendia pôr em prática, caso conseguisse salvar o boi, a

fim de impingir ao grupo mais responsabilidade para com a brincadeira. Seu

Alarino, que estava ao lado ouvindo tudo com atenção pediu a palavra e
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reforçou que todos deveriam colaborar para a realização satisfatória da

encerração.

Joaquim então deu inicio a um rápido ensaio antes de partirmos para o

local de onde o boi fugiria. Puxou um papel do bolso no qual estavam anotados

os versos de uma toada de ritmo muito lento e marcado pelo primeiro tempo

forte do surdo, à semelhança de uma marcha fúnebre. Os brincantes ouviam

com atenção o canto de Joaquim e em seguida repetiam-no para tentar decorá-

la. Este breve ensaio seguiu com toadas variadas até a ordem de Seu Alarino

para que Joaquim convocasse a reunida. Organizados, brincantes e mutucas

saíram rumo a rua de trás. No caminho estreito, o boi parou em frente a três

casas para fazer rápidas apresentações. As pessoas aplaudiam e faziam

pedidos para que Seu Alarino não acabasse com a brincadeira. Além das

toadas conhecidas, Joaquim cantava toadas que falavam sobre a tristeza de

ver seu boi fugir. Posteriormente pedi a ele que as cantasse novamente para

que eu pudesse grava-las, mas, ele disse que elas haviam sido improvisadas.

Chegamos em frente a última casa no fim da rua, de onde já estava

definido que o Caprichoso fugiria. O grupo se apresentou como de costume,

cantando e dançando ao som da batucada. Seu Alarino, que não estava

caracterizado de amo, cuidava para que tudo saísse conforme o esperado. Por

volta de 20 minutos de apresentação Joaquim começou a cantar toada de

despedida que haviam ensaiado no barracão. Um a um, os personagens da

brincadeira iam sendo chamados para se despedirem do boi. Como Seu

Alarino havia descrito logo após se despedirem do Caprichoso eles retornavam

aos seus lugares, pondo-se agachados e de costas para o boi. Dona

Mariquinha estava presente entre os espectadores e também foi convidada a
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se despedir. O Caprichoso se aproximou e ela o abraçou com ternura,

acariciando-lhe a cabeça enquanto chorava baixinho. Quando o último

brincante se despediu, o boi gingou de um lado para o outro e furando a

barreira do público, saiu em disparada na companhia do Toureiro em direção a

escuridão da rua, até que não pudemos mais enxergá-los. Apesar do clima de

mistério quanto ao lugar para onde ele havia fugido, fiquei sabendo depois por

Cristina, esposa de Joaquim, que o Caprichoso havia fugido para Mosqueiro.

Esse momento em que boi –sem esquecer aí da presença incondicional

do Tripa Patrick- e Toureiro9 fogem, embora faça parte da brincadeira, é

vivenciado apenas por eles e tem suas particularidades. Dona Mariquinha já

havia me falado a respeito de outras fugidas em que o boi fora se refugiar para

Mosqueiro. Enquanto o Caprichoso está sob a responsabilidade dos brincantes

que fogem com ele, eles podem realizar pequenas apresentações pelas ruas

por onde passam e ganhar algum dinheiro com quem queira pagar para ver o

boi dançar. No entanto, a rapidez da fugida junto às incertezas sobre o local

para o qual eles fugiriam com o Caprichoso me impediu de acompanhá-los.

Assim, não pude saber se dessa vez isso aconteceu.

Terminada a fugida, retornamos para o barracão. Era preciso descansar

para o dia seguinte; preparar a comida para o almoço que seria servido ao

grupo e as pessoas que haviam sido convidadas para assistirem a laçada10;

9 Nas brincadeiras passadas era comum que a matutagem fugisse com o boi. Entretanto, como na
brincadeira desse ano ela estava inconsistente, Seu Alarino combinou com Maicon, o rapaz que saía como
Toureiro, para que ele acompanhasse o Tripa –Patrick- na fugida.
10 Esse almoço (carne assada, arroz, farofa, maniçoba) foi preparado por Dona Mariquinha com a ajuda
das filhas e de Nicolau, que preparou a feijoada. Além da presença dos brincantes, havia também parentes
e amigos, inclusive brincantes de outros bois. Nesse sentido, a oferta do almoço se dá não só com o
objetivo de alimentar os brincantes antes da laçada e da ida do boi para o mourão, mas, também para
causar boa impressão nos brincantes dos outros bois que são convidados. A preocupação com a opinião
dos “de fora” e com o prestígio do Caprichoso é frequente e mantida pela concepção de que esses
brincantes vão a encerração do Caprichoso para observar se tudo está bem feito; para procurar defeitos.
Daí a importância de servir-lhes um bom almoço.
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terminar de arrumar o mourão e o centro comunitário para a festa que

aconteceria após o desenlace sobre o Caprichoso.

***

Domingo. Um dia emblemático para a brincadeira. Dia da laçada. Dia em

que não se decidiria apenas o destino do Caprichoso, mas, principalmente

selaria um novo prisma de relações entre Seu Alarino e Joaquim; relações

estas que colocariam em evidência novas perspectivas de produção da

brincadeira. A expectativa era geral. Cheguei a casa de seu Alarino logo pela

manhã e fiquei circulando entre o barracão e a casa da família. Estava ansiosa

e não queria perder nenhum detalhe que se relacionasse com a dinâmica da

laçada. Próximo ao meio-dia subi para a casa de Seu Alarino e me juntei a

Dona Mariquinha. Lulu e Nêga que estavam na pequena sacada da sala.

Enquanto esperávamos o Caprichoso voltar, elas faziam planos para que, caso

a brincadeira não acabasse, eu brincasse de índia.

Poucos minutos depois alguém gritou “Lá vem o Caprichoso”. Olhamos

para o início da rua e o vimos correndo na companhia do Toureiro. Chegou em

frente a casa, parou e fez graça se sacudindo de um lado para o outro. As

pessoas na calçada falavam alto, riam animadas com sua volta. Dona

Mariquinha, muito feliz, falava alto: “Chegou meu garrote. Meu garrote bonito”.

O almoço foi servido no barracão para os brincantes e convidados da

família. Mal fiz meu prato e Patrick me convidou para acompanhar a

preparação do Caprichoso para a laçada. Ele, Roberto, Sandra e eu fomos até

uma casinha bem próxima ao parque ambiental do Utinga onde estavam

Souza, filho do casal, e os donos da casa. O boi foi posto sobre uma mesa e

rapidamente Roberto e Sandra começaram a retirar os enfeites dos chifres.
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Patrick foi até a mata próxima da casa e voltou trazendo folhas de açaizeiro.

Com o boi já “pelado”, eles começaram a prender as folhas sobre seus chifres

e também a cobrir seu corpo. Devidamente coberto de folhas, caminhamos até

chegar próximo ao Memorial da Cabanagem11 -local determinado por Seu

Alarino para a laçada- e ficamos aguardando a chegada do grupo.

Cerca de uma hora depois o restante do grupo finalmente chegou ao

memorial. Várias pessoas acompanhavam o cortejo puxado por Seu Alarino e

Joaquim cantando juntos. Roberto foi para debaixo do Caprichoso e juntou-se

ao grupo para o início da laçada. O clima havia mudado. Eu podia perceber a

expressão séria nos rostos de alguns deles. A tensão agora estava no ar,

misturada ao som das toadas. Enquanto o boi dançava junto às índias e a

matutagem, ao longe os vaqueiros se preparavam para laçá-lo, rodando seus

laços no ar. Assim que Seu Alarino apitou e cantou os versos “Chegou a

hora/meu garrote não veio/ô, meu vaqueiro/faz o que eu mandar/vaqueiro!

Vaqueiro leal/pega tua corda, leva meu boi pro curral” a vaqueirada se

aproximou para tentar laçar o boi. O Caprichoso gingava rapidamente sob a

proteção de dois mutucas que faziam barreira com pedaços de pau erguidos na

altura dos chifres. Um vaqueiro por vez tentava laçá-lo, mas, entre sacudidas e

esquivadas ele escapava das investidas.

Como nenhum vaqueiro conseguiu laçar o Caprichoso na primeira

tentativa, foi dado início ao segundo momento da laçada. Agora já não havia os

protetores fazendo barreira em frente ao boi, assim como as folhas que lhes

cobriam os chifres também foram retiradas. Seria a laçada com “madeira limpa”

e o Caprichoso dependeria unicamente da habilidade do Tripa para escapar do

11 Localizado no complexo do entroncamento Belém-Ananindeua, o memorial da Cabanagem constitui-se
em um monumento projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1985, em comemoração aos 150 anos da
Revolta dos Cabanos.
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laço. Patrick tomou o lugar de Roberto embaixo do boi e passou a gingar com

presteza em meio à vaqueirada. Com madeira limpa, as chances dos vaqueiros

aumentavam, pois todos podiam tentar laçar ao mesmo. Porém, de modo

incomum, o Caprichoso passou a movimentar-se lentamente, e quase parando

em frente aos vaqueiros não foi difícil acerta-lhe o laço que caiu envolvendo

seus chifres. Mais tarde, o comportamento estranho de Patrick debaixo do boi

gerou controvérsias. Dona Mariquinha disse que Seu Alarino havia dado

ordens a Patrick para que ele deixasse o Caprichoso ser laçado -o que não

acontecia há muitos anos. Seu Alarino por sua vez, negou dizendo que apenas

o orientou para que ele “se virasse” diante dos vaqueiros.

Verdade ou não, o aborrecimento de Patrick que, debaixo do boi laçado

fazia força para não ser levado, contrastava com a euforia dos vaqueiros.

Como Tarcísio havia dito, a laçada era o momento mais esperado por eles que

o aproveitavam a contento. Com o Caprichoso agora no laço, eles o puxavam

de volta a rua estreita da casa de Seu Alarino em direção ao mourão,

acompanhados pelo cortejo de brincantes e mutucas. Seu Alarino e Joaquim

cantavam juntos toadas tristes sob o ritmo marcado da batucada e a despeito

da alegria da vaqueirada, muitas pessoas da família, brincantes e ex-brincantes

tinham lágrimas nos olhos.

Já estávamos nos aproximando da entrada do centro comunitário

quando se iniciou uma movimentação estranha em torno do Caprichoso.

Nicolau -que dentre os filhos mostrava-se desde o início contrário a decisão do

pai- se agarrou ao boi e aos prantos tentava impedir que os vaqueiros o

levassem para o mourão. Os ânimos se exaltaram e alguns dos irmãos

intervieram arrancando-o a força de cima do Caprichoso. Assim, a entrada no
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centro comunitário foi um tanto quanto tumultuada. Debaixo do boi, Patrick

esforçava-se para dificultar o trabalho dos amos e dos vaqueiros que a muito

custo tentavam puxá-lo para dentro do mourão. Ao redor, várias pessoas

espremiam-se na tentativa de ver de perto a luta que se travava entre eles.

Com a quantidade de gente era difícil distinguir exatamente o que se

passava dentro do curral. Enquanto Seu Alarino e Joaquim lutavam para

manter o Caprichoso lá dentro, eu olhava apreensiva para os lados, tentando

enxergar Sônia em meio ao alvoroço. Seu Alarino já se preparava para ferir o

boi: Vai morrer, vai morrer/quem tanto alegrava ao terreiro meu/Aqui nesse

conjunto o mais infeliz sou eu. Foi quando vi a bandeira do Brasil surgir erguida

para o alto, nas mãos de Sônia que tentava abrir caminho entre as pessoas.

Quando ela finalmente se aproximou, Joaquim aproveitou um descuido de Seu

Alarino e deu o sinal: É AGORA! Sônia, rapidamente abriu a bandeira sobre o

Caprichoso, cobrindo-lhe as costas.

É difícil precisar a sensação que suponho, a maior parte dos que

estavam lá presentes sentiu. A mim, parecia que a alegria havia tomado de

conta do lugar. A imagem do Caprichoso com a bandeira nas costas era

aplaudida avidamente sob olhares de satisfação. Agora sua vida estava salva.

Como Seu Alarino havia planejado, o hino nacional e o do Pará foram

executados, enquanto no alto de um pequeno palco improvisado, sua neta,

Raynara, surgia segurando outra bandeira brasileira. Já fora do curral, ele

pegou o microfone e proferiu um discurso que havia preparado para a ocasião.

Disse que a laçada não havia terminado do modo que ele planejara, mas,

destacou que a partir daquele momento estava oficialmente passando a

responsabilidade sobre as questões internas da brincadeira para as mãos de
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Joaquim, enquanto ele se responsabilizaria pelas questões externas e finalizou

com a frase emblemática: “Deus é pai, São João é protetor desse grupo e a

cultura é forte. O Caprichoso vive!”. Em seguida Joaquim pediu a palavra e

reafirmou seu amor ao Caprichoso, lembrando-se de sua promessa de nunca

abandonar a brincadeira. A laçada, enfim havia acabado e agora novamente

pai e filho se juntavam para começar a cantoria. Era hora de festejar e a

comemoração e estendeu até a meia-noite na festa no centro comunitário.

É interessante tentar fazer a leitura desse contexto de encerração

através da ideia de liminaridade de Victor Turner (1974). O Caprichoso, outrora

o “fama guerreiro”, havia estado sobre o chão sujo, despojado de seu garbo, de

suas flores e fitas coloridas; a uma tênue distância de seu destino. A

encerração em cada um de seus momentos marca ritualmente a distinção entre

dois estados do boi. Até a última apresentação antes de sua fugida, a ele é

mantido certo privilégio de intocabilidade; sua posição na brincadeira é

explicitamente definida e referendada pelo ideal do “boi fama guerreiro”, o boi

querido do amo; digno de respeito12. Esse estado de intocabilidade começa a

se desestabilizar quando agora vulnerável, o boi foge para longe dos vaqueiros

que querem laçá-lo. Enquanto foge pelas ruas, encontra-se separado do grupo,

dos ornamentos que lhe conferem garbo e beleza. As palhas que passam a

cobrir-lhe o corpo ajudam a denotar esse estado liminar em que ele se

encontra: a transitividade de sua existência entre a morte e a vida. Salvá-lo da

morte no mourão é reintegrá-lo a seu estado próprio na brincadeira. A figura 5

apresenta algumas cenas da encerração.

12 Sobre essa questão do respeito ao boi, um episódio interessante aconteceu no barracão quando um
brincante ao se despir das roupas usadas em uma apresentação, pendurou a camisa em um dos chifres do
Caprichoso. Dona Sílvia, madrinha do boi, estava próxima e imediatamente repreendeu a atitude do
brincante dizendo em tom ríspido: “Eu espero que você encontre outro lugar pra pendurar sua roupa. Isso
é uma falta de respeito com o Caprichoso”.
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Obviamente, ao falar sobre a liminaridade, Turner refere-se a um

contexto de processos que constituem dramas sociais, que se dão com

indivíduos, “com sujeitos rituais” (1974:117) de uma sociedade tradicional (os

Ndembu). Assim, no que concerne a encerração, arrisco-me a falar que a

ritualidade da qual ela é imbuída serve antes à performance de seus atores. Na

fugida, na laçada e ao levarem o Caprichoso para o mourão, os brincantes

performatizam seus papeis na brincadeira e recompõem sua estrutura

temporiamente rompida (Turner 1974) com a possibilidade da morte do boi. No

que diz respeito aos vaqueiros, por exemplo, o momento da laçada, no qual

eles se destacam pelo esforço de agarrar o boi pelos chifres e arrastá-lo até o

mourão, se faz consideravelmente necessário para a restituição da brincadeira,

uma vez que colabora para a resolução do impasse. Com o boi já no mourão, a

madrinha entra em cena para cumprir seu papel que é o de salvá-lo. Outras

performances podem ser citadas nesse contexto de encerração, mas, dentre

elas, ressalto (ainda refletindo sobre a relação entre ritual e performance) a

relevância das performances de Seu Alarino e Joaquim, na medida em que,

diante da permanência do Caprichoso, foram decisivas para a definição dos

espaços (interno e externo) que cada um passaria a ocupar na brincadeira com

suas respectivas funções -como anunciado por Seu Alarino em seu discurso-, e

fundamentais à restituição da brincadeira para o ano seguinte.
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Figura 5 – Nas imagens acima, podemos observar diferentes momentos da

encerração, como os Vaqueiros despedindo-se do Caprichoso antes da fugida (A);

brincantes preparando-o para a laçada (B, C), protegendo-o durante a laçada (D); o

Caprichoso sendo levado pelos Vaqueiros para o mourão (E) e uma das índias

segurando a bandeira do Brasil simbolizando a “sobrevivência” do Caprichoso (F).
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3.3. A Varrição: limpando o terreiro para a brincadeira do próximo ano

(ou As Novas Perspectivas de Produção do Caprichoso).

A laçada havia encerrado oficialmente a brincadeira no ano de 2011.

Porém, ainda havia a varrição a ser realizada. Fazendo alusão ao ato de varrer

o terreiro após a festa, a varrição é um momento pós-brincadeira no qual

brincantes e amigos reúnem-se no barracão para dançar, beber e comer o que

sobrou do almoço do dia anterior.

Sem o compromisso das apresentações, o grupo compartilhava do

sentimento festivo que ainda perdurava desde a festa após a laçada. Ouvimos

músicas, fizemos piadas, relembramos situações engraçadas e cantamos

juntos as toadas que fizeram parte do repertório. A tensão presente em boa

parte dos últimos dias parecia haver dado uma trégua fazendo com que Seu

Alarino, Dona Mariquinha, Joaquim e Tarcísio pudessem se reunir em uma

mesma conversa sem desentendimentos.

Fui convidada a chegar bem cedo para “varrer” o terreiro com eles e

Joaquim me advertiu: “Vem, mas, deixa o teu gravador que agora boi só ano que

vem”. Para a família, não só a brincadeira, mas, também meu trabalho havia se

encerrado no dia anterior e tal ideia foi interessante na medida em que os levou

a me impingir questionamentos que, suponho, a posição de pesquisadora havia

tolhido. Muitas das questões me exigiam um parecer objetivo sobre a

brincadeira: o que eu havia considerado anormal; se eu conhecia outro boi

melhor que aquele; enfim, o que eu tinha a dizer sobre a brincadeira. Minhas

respostas, quase todas mal ajambradas, eram confrontadas com suas próprias

avaliações. Eram questões que faziam muito sentido, pois expressavam a
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intenção que tínhamos em comum: a de tentar compreender o que parecia ser

um novo período se iniciando no caprichoso.

Minhas voltas ao campo, no final de 2011 e abril de 2012, se

encaminharam no sentido de compreender o que pareciam ser novas

perspectivas de produção da brincadeira. Passado o período de brincadeira,

Joaquim me falava a respeito de seus planos. Em parceria com Sônia e Dona

Sílvia -madrinha do boi-, ele pretendia constituir uma diretoria para a

Associação Folclórica Boi-Bumbá Caprichoso. Catarino -com quem Joaquim

havia conseguido a bandeira- seria um dos patrocinadores. Embora o

Caprichoso estivesse agora oficialmente sob sua responsabilidade, ele fazia

questão de deixar claro que Seu Alarino, enquanto estivesse vivo, continuava a

ser o dono e mestre:

Você ouviu muito bem o que ele (Seu Alarino) falou no microfone: ‘Eu to

entregando pro Joaquim a parte interna. Ele pega o boi dentro do grupo’. Agora a parte

externa é com ele, porque.. o nome dele continua sempre na cultura. Só sai de lá, só

pode passar pro meu nome depois que ele falecer. Como dono, vai sair sempre o nome

do papai... e isso é um prazer que eu tenho. O meu maior prazer é não ter deixado ele

acabar com o boi.

Embora os capítulos anteriores sejam perpassados por referências de

Seu Alarino e Joaquim aos espaços interno e externo da brincadeira, julgo

oportuno tratar das distinções entre tais espaços neste capítulo, pois se

coadunam às questões abordadas aqui. Quando Joaquim reporta-se a Seu

Alarino como mestre, o termo se relaciona não apenas com a ideia de um

indivíduo, cuja sabedoria e conhecimento acumulado em determinada área de

saber o distingue como tal, mas, frequentemente refere-se a relação de Seu
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Alarino com setores culturais e políticos que compõem um espaço

compreendido por eles como externo a brincadeira.

Como mencionei anteriormente, a Secretaria de cultura do Estado

concedeu em 2005 o título de Mestre dos Mestres da Cultura Popular a Seu

Alarino. Por conta desse título e também por conta da associação do

Caprichoso a essa secretaria (que se realiza principalmente por meio da

participação nas festas juninas por ela promovidas), Seu Alarino viajou para

outros municípios e Estados para participar de eventos relacionados à cultura

popular. Em 2009, ela concedeu a ele o “Prêmio Culturas Populares Mestre

Verequete” e no mesmo ano a Secretaria da Identidade e da Diversidade do

Ministério da Cultura homenageou seu trabalho com o “Prêmio Culturas

Populares”. Na II Conferência Nacional de Cultura em 2010, Seu Alarino

ganhou destaque ao afirmar que a conferência tinha o objetivo de “conferir se

tudo está nos conformes”13. No final de 2011, Seu Alarino, Joaquim e alguns

brincantes participaram como personagens do curta-metragem “Pássaros

Juninos e Bois Voadores” do cineasta Luiz Arnaldo Campos. No filme, Seu

Alarino interpreta o amo do fictício Boi Flor de Lis.

No carnaval deste ano em Belém, Seu Alarino foi homenageado pela

Associação Carnavalesca Feras da Sacramenta com o enredo “Ao Mestre com

Carinho” e desfilou como destaque em um dos carros alegóricos. Portanto, a

concepção de um espaço externo ao Caprichoso, com características e lógica

próprias se dá, sobretudo por conta do trânsito de Seu Alarino por esses

setores em momentos muitas vezes posteriores a quadra junina. Ainda que, o

grupo não se apresente em algumas dessas ocasiões, elas são vistas por ele e

13 Posteriormente, o blog do Ministério da Cultura (MinC) fez alusão a frase de Seu Alarino ao divulgar
os resultados da conferência em http://blogs.cultura.gov.br/cnc/conferindo-os-conformes/
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por Joaquim como uma extensão da brincadeira; sua parte externa, uma vez

que nelas o Caprichoso é representado por Seu Alarino (e eventualmente

também por Joaquim ou outro filho). Nesse sentido, pode-se dizer que essa

parte externa se constitui por ações e atividades que se dão no âmbito de

setores distintos do Caprichoso. Em contraposição, a parte interna compreende

as ações e produções que se dão no âmbito dos ensaios e apresentações:

coordenação do grupo, composição de toadas, cantoria, dentre outras

atribuições do amo e do cantador. Nessa perspectiva, ao determinar o espaço

da brincadeira que compete a cada um, Seu Alarino parece acenar

positivamente para um horizonte de mudanças que se coloca diante do

Caprichoso.

Algumas das ideias que ensejavam por tais mudanças estavam sendo

pensadas por Joaquim com a ajuda de Dona Sílvia -como fora quando da

estratégia para salvar o Caprichoso. Passada a encerração, um modelo novo

de administração da brincadeira começava a ser pensado por ela que o sugeriu

a Joaquim durante uma de nossas conversas:

A minha sugestão é que o senhor faça uma reunião e monte equipes. Equipes

de trabalho. Confecção das roupas, bordado, ensaio e reunião [...] Então uma equipe

só pra reunião do grupo, porque todo mundo tem suas obrigações. Então aquele grupo,

naquele dia tem uma reunião, ele tá ocupado, mas outro não tá, aí ele vai, assume o

compromisso da reunião e repassa pros outros, entendeu?

A ideia de que a colaboração mútua fazia-se necessária era enfatizada

em seu discurso e denotava uma percepção relevante sobre a brincadeira:
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O Caprichoso é uma família, mas, infelizmente essa característica está se

perdendo, porque como você vê os irmãos, têm uns que querem, outros que não

querem. Porque o boi é de família, mas, o trabalho não é tão coletivo assim. O

caprichoso tem um nome, então esse nome tem que continuar. Essa imagem tem que

continuar e a imagem boa tem que existir.

A compreensão sobre a importância da manutenção de uma boa

imagem do Caprichoso que Dona Sílvia apresentava, relacionava-se em

grande medida com o que Tarcísio considerava como necessário para a

continuidade da brincadeira. Eram ideias que, embora não constassem no rol

de mudanças a serem implementadas pela nova diretoria, se coadunavam a

elas na medida em que foram pensadas em um contexto no qual se faziam

necessários novos modos de se pensar e de se realizar a brincadeira. Tarcísio,

ainda que tivesse incentivado amplamente a decisão de acabar com o

Caprichoso, por diversas vezes conjecturou sobre novos modos de produção.

Nesse sentido, a preocupação com um contexto cultural mais propício às

brincadeiras de boi-bumbá em Belém aparecia com frequência em suas falas,

estabelecendo através delas interseções para uma reflexão sobre as

apresentações do Caprichoso e a importância de mecanismos de promoção da

brincadeira, como por exemplo, o registro do boi-bumbá como patrimônio

cultural paraense junto ao IPHAN, tal qual aconteceu com o carimbó em

200914:

14 A lei 7.345, sancionada em 03/12/2009 declara a dança do carimbó patrimônio cultural e artístico do
Pará.
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Só que pra isso ia ter que ter a união dos grupos, dos donos de boi-bumbá.

Porque tu viste lá no CENTUR15 como é o espaço. Eles dão prioridade ao carimbó, a

quadrilha, enquanto a gente... no intervalo dessas apresentações que a gente tem um

espaço. Hoje em dia não é mais voltado um espaço para os grupos de boi-bumbá.

Perdemos muito espaço por causa disso. Não tem união entre os donos de brincadeira.

Não adianta só a gente ter uma opinião assim de querer divulgar, de querer

incentivar os outros a brincar, se os donos das outras brincadeiras também não

concordarem16.

Na questão das apresentações, por exemplo, aonde a rolação vinha

cada vez mais tomando o lugar da comédia, ele ponderava num plano em que

uma não excluiria a outra e sim, se amalgamariam. Assim, ele propôs a Seu

Alarino que incorporassem uma espécie de laçada à encenação da comédia:

Tem um pessoal que diz: ‘Égua! Em todos os bois a comédia é igual’. Aí eu

disse: ‘Pai, bora fazer diferente? Bora fazer uma laçada na rolação. Quantas vezes o

senhor apresenta a laçada? Só mesmo na encerração. [...] Nos concursos eles não

cortam a comédia? Então pronto. Nessa apresentação a gente ia cantar umas toadas e

aí já fazia a laçada como comédia.

A preocupação de Tarcísio fazia frente a uma das questões mais

desafiadoras que se colocavam para Seu Alarino e Joaquim: como lidar com

15 Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves.
16 Albernaz (2010) no artigo “Estéticas e Disputas em Torno do Bumba-meu-Boi (São Luís, Maranhão)”,
Revista Anthropológicas, vol. 21(1), apresenta um contexto de mudança estético-cultural que se configura
em São Luís a partir da concorrência que se estabelece entre os chamados grupos parafolclóricos ou
alternativos e os grupos considerados tradicionais, em vista das políticas culturais para o incremento do
turismo e para o acesso à cidadania. A discussão acerca do quadro de tensões que tal disputa gera entre
diferentes agentes –“intelectuais, público, promotores e produtores que disputam sobre os sentidos e
significados de cultura popular” (78:79)- apresentado pela autora, vai ao encontro da percepção de
Tarcísio, quando ele se refere à necessidade de uma política cultural capaz de garantir ao boi-bumbá seu
espaço no terreno da cultura popular, ante a presença aparentemente preponderante de grupos de
quadrilha e carimbó.
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uma brincadeira na qual cada vez mais a encenação da comédia era

sobrepujada por um modelo de apresentação que prezava essencialmente pela

cantoria das toadas? O grande número de rolações feitas nas apresentações

não expressava simplesmente uma preferência do público afeito às

brincadeiras de boi-bumbá, mas, em particular a percepção por parte de

Joaquim e Seu Alarino de que fazer a rolação era estar em consonância com

um contexto cultural no qual a dinamização do tempo faz-se fortemente

necessária à brincadeira. Ao refletir sobre as apresentações que o grupo havia

realizado, Joaquim argumentava nessa direção:

Nós não fizemos quase comédia porque... comédia acaba muito com a

apresentação. A gente só fez mesmo comédia nas casas em que era pedida mesmo...

que pediam a comédia, mas... não era necessário, porque a rolação é muito mais

animada do que a comédia. É todo mundo que acha. Até o povo mesmo que tá vendo.

Um palco como aquele -vamos supor o da praça Waldemar Henrique. Se fosse fazer

uma comédia ali, muita gente ia sair dali... porque o tempo lá não dá pra fazer a

comédia. É pouco. A comédia rouba muito tempo. Acabaria o tempo e a gente não teria

terminado a comédia. No máximo é 40 minutos que eles dão pra apresentação. A

comédia é muito enjoada... pára muito. Já a rolação apresenta os brincantes... é muito

melhor, mais animado. A gente tava fazendo só as principais partes, porque se a

gente fosse levar a comédia direto como ela tem que ser, ela dá 40, 45 minutos, só

ela.

Dessa feita, a realização das apresentações sob a dinâmica da rolação

impõe um forte apelo ao uso da voz. Não nego a presença da voz na comédia;

pelo contrário, ela está lá incólume no texto e nas falas dos personagens. No
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entanto, chamo atenção para o sentido em que a cantoria das toadas, a

palavra cantada, reclama aos cantadores a força intransponível da voz. O

cantador necessita ter conservadas as qualidades fisiológicas de sua voz e tal

necessidade se faz ainda maior na rolação, quando todo o tempo de

apresentação é destinado a cantoria. Acentua-se assim, a aglutinação dos

requisitos por eles apontados como necessários ao cantador de boi (voz boa,

ritmo e capacidade de criar toadas) uma vez que, ao longo dos anos suas

performances como cantadores no Caprichoso perfizeram-se por uma

vocalidade que ajudou a caracterizar uma performance musical particular: ao

cantador de boi, a voz  coloca-se ao mesmo tempo como condição de

existência e como barreira; não lhe basta a voz em seu estado bruto para que

ele seja o cantador. Ela precisa ser boa; não no sentido formal dos estudos do

âmbito musical, mas, dentro dos padrões estéticos próprios as brincadeiras de

boi-bumbá. A voz boa alcança todo o terreiro e vai até o recôndito da terra; faz

a terra tremer17. Ela se orienta pelos intervalos das escalas tonais, mas,

passeia liberta em estranhas entoações e flexões vocais que retomam à toada

sua feição de aboio outrora entoados em tempos remotos, quando a lida com o

gado estava presente no cotidiano de negros e mestiços no Pará do século XIX

(Salles 2004, 2005).

Entretanto, a voz boa não se faz absoluta ao cantador e sim, realiza-se

em inter-relação com o ritmo e a capacidade de criar toadas. O domínio das

sutilezas e dos rigores rítmicos das toadas por parte do cantador, dão a voz um

terreno seguro para que ela possa realizar-se na plenitude de suas qualidades

17 As referências à ideia de tremor de terra bem como à de canto aparecem nas letras de toadas
enfatizando a força do som (urro do Caprichoso) ou a presença -que se faz por sua voz- do cantador. “A
terra tremeu quando o boi Caprichoso urrou”. “Garota do sobrado, abre a janela e vem ouvir o verso de
teu cantador”.
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-ela é boa também porque conhece o sincopado dos gêneros de toadas (baque

socado, baque lento, rojão de rua, dentre outros) e suas variações de duração.

Por fim, a habilidade do cantador para criar toadas garante a contínua

renovação de seu ofício, a saber: o cantar, ao mesmo tempo em que o produto

do exercício de composição, a toada, apresenta-se como o extrato dessa inter-

relação.

Tal como abordei anteriormente a respeito dos dias que antecederam a

encerração, o posicionamento de Joaquim diante das circunstâncias em que a

brincadeira se encontrava, com o iminente fim do Caprichoso, ajustava-se ao

fato de a rolação predominar quase que triunfante nas apresentações do grupo.

A rolação encarada como uma realidade na brincadeira torna perceptível a

relevância das toadas e em particular, dele e de Seu Alarino no desempenho

do papel de cantadores. Paulatinamente, as limitações que se colocavam a voz

de Seu Alarino pelo avanço da idade e a notória disposição de Joaquim para a

cantoria sinalizavam para o futuro proposto por esse modelo de apresentação:

uma vez que a brincadeira do Caprichoso orienta-se por questões lógicas que

a levam a adotar a rolação como modelo principal de apresentação, o cantador

passa a assumir um papel preponderante para a existência e continuidade da

brincadeira.

Quando no ápice do embate que se deu entre eles, Joaquim afirmou em

uma de nossas conversas a confiança que tinha em si a frente do Caprichoso

por ter convicção de que em face do tipo de apresentações que o grupo vinha

fazendo, ele era a única pessoa apta a assumir a brincadeira justamente por

reunir os atributos necessários a um cantador de boi. Semelhante afirmação foi
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feita novamente por ele na varrição, durante um longo diálogo que tivemos em

meio à festa dos brincantes:

Você sabe que o Caprichoso nunca vai morrer. Ele não se acabou. Ele só morre

depois que eu não puder mais cantar, porque eu sei que não tem ninguém mais pra

tomar conta.

Chego ao fim deste capítulo certa de que ainda há muito a se refletir

sobre os meandros do tema. A brincadeira no boi-bumbá Caprichoso vai se

transmutando e se ressignificando a cada novo momento que se lhe impõe. O

devir é sua condição primeira e toda tentativa que se empreenda no sentido de

alcança-la em absoluto será sempre inconclusa. Entrementes retomo as

questões que se fizeram estruturantes desse trabalho para reiterar a ideia de

que os cantadores e as toadas se configuram como elementos centrais na

produção e manutenção do boi Caprichoso.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde seu primeiro registro na imprensa paraense em 1850 (Salles

2004) até os dias de hoje, o boi-bumbá que é brincado na cidade de Belém tem

o amo e o cantador como figuras emblemáticas na brincadeira. Em diferentes

períodos políticos da Belém dos séculos XIX e XX, sob um contexto de

conflitos, disputas, repressões policiais, reordenamentos sociais e proibição de

manifestações de cunho popular, o boi-bumbá se evidenciava tanto por seu

caráter dualista de brincadeira/conflito, quanto pela performance de seus amos

e cantadores. A literatura explorada na introdução apresenta alguns bois, cujos

amos ou cantadores tornaram-se conhecidos à época por atributos como

valentia e habilidade na cantoria. Nos encontros entre bois rivais que se davam

eventualmente em alguma rua, a cantoria das toadas precedia o confronto

físico entre os brincantes. Destacava-se nesse momento, a performance do

amo na liderança do grupo e, a performance do cantador –mediando o conflito

através da cantoria.

Ao passar dos anos, as relações entre amos de boi e políticos locais -

relações essas que já se estabeleciam desde então, como mostra Leal (2005)-

concorreram para a reconfiguração das brincadeiras de boi-bumbá em Belém,

através da abertura de espaços antes contrários à presença da prática e

consequentemente, com sua crescente aceitação por parte das classes mais

altas que formavam a sociedade paraense.

Estabeleceram-se concursos para a escolha do melhor boi e já por volta

da década de 60, boa parte dos aspectos conflitivos e violentos da prática do

boi-bumbá diluíram-se nas letras das toadas e na cantoria, como por exemplo,

as toadas de desafio. De lá para cá, vários bois ganharam fama em Belém
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através da participação em concursos, de rixas e sobretudo, por conta da

performance de seus amos e/ou cantadores. O contato com a mídia, em muitas

ocasiões ajudou na construção desses papeis, como fora o caso de Seu

Setenta, falecido amo e cantador do boi Tira-Fama. Sobressaindo-se como

elemento essencial para a brincadeira, a toada chamou atenção para aspectos

próprios da performance do cantador, como voz e modos de composição e, em

um panorama cultural que se desenhava em meados do ano de 2002, (quando

vários amos cantadores de boi gozavam de certa notoriedade por conta da

participação em shows de artistas locais, programa de rádio e projetos de

gravação de suas toadas) cantador e toadas mais uma vez figuraram

proeminentes no boi-bumbá.

Compreendida como elemento resultante desse processo histórico, a

brincadeira no Boi Caprichoso -criado a partir do desejo de Seu Alarino, nutrido

ainda em sua juventude, de um dia tornar-se cantador de boi- compõe-se em

uma íntima relação com a figura do cantador. Entretanto, na pesquisa de

campo, não apenas a figura do cantador, mas, também a do amo se evidenciou

como central neste boi, uma vez que ambas são interpretadas pelas mesmas

pessoas, Seu Alarino e o filho mais velho, Joaquim. Nesse sentido, se fez

importante a observação e análise da performance de cada um no papel, os

modos como eles, ora performatizavam o papel de amo, ora o de cantador. A

compreensão de que, mais do que personagens da brincadeira, amo e

cantador são papeis performatizados por eles em diferentes circunstâncias e

com diferentes objetivos, deu-se em meio a um contexto de conflitos que se

estabeleceram entre eles, por conta de diferenças entre as concepções dos
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papeis e em particular, pela possibilidade do fim da brincadeira, anunciada por

Seu Alarino.

Certa de que a problemática oferece outras e diversas perspectivas de

análise, teço minhas considerações finais baseada na certeza de que os

conflitos que pareciam ter se resolvido entre Seu Alarino e Joaquim com o

desfecho da encerração, não se extinguiram. Em meu último dia de campo

quando do meu retorno em abril deste ano, estávamos Joaquim, amigos da

família e eu conversando no barracão, enquanto assistíamos uma partida de

futebol pela televisão. A brincadeira que se iniciaria no me seguinte, já

começava a tomar forma no barracão. Enquanto assistiam ao jogo, Joaquim

fazia pequenos reparos na armação do Caprichoso, retirando pedaços velhos

de tecido por baixo do couro.

Conversamos sobre os encaminhamentos da brincadeira para este ano

e o questionei sobre as expectativas de desempenhar suas funções de amo e

cantador sem a interferência de Seu Alarino. Franzindo as sobrancelhas,

Joaquim disse que Seu Alarino já estava dando seus “pitacos” lá pelo barracão

e que certamente continuaria a exercer suas funções de amo e cantador dentro

da brincadeira. Conclui então que a distinção feita por Seu Alarino dos espaços

nos quais cada um deles iria atuar, não será seguida a risca. E levando em

conta que o compartilhamento dos papeis desde sempre fora marcado por

tensões, é certo que o conflito permanece.

Retomo então algumas questões que explicitei no segundo capítulo,

surgidas quando em campo, me vi diante de um boi com duas pessoas

dividindo os papeis de amo e de cantador (o que diferenciava um cantador do

outro, haja vista os dois cantarem no mesmo Boi? De que modo e em quais
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circunstâncias eles se denominavam amos e/ou cantadores de Boi? Havia

distinções entre denominar-se amo ou cantador dentro da brincadeira?) para

afirmar que a performance em torno desses papeis no Caprichoso se faz

primordial à realização da brincadeira, evidenciando-os como personagens

pilares. Tais performances, marcadas pela presença da voz, também

evidenciaram a dimensão do espaço das toadas na brincadeira e sinalizaram

para a rolação como um modelo de apresentação no qual toada e cantador

figuram como elementos centrais.

Ciente da gama de novas questões que a análise oferece, penso que ela

chama atenção para um assunto que me parece estimulante para novas

pesquisas sobre as brincadeiras de boi em Belém que é o estudo das toadas

enquanto expressões de temas e questões atuais. Nessa perspectiva, o

cantador pode ser visto como um enunciador dos interesses e das mudanças

em torno dos quais a sociedade se organiza.
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ANEXO 2

Transcrição de letras de toadas antigas do Boi Caprichoso, compostas
por Seu Alarino e Joaquim.

Quando eu morrer

Que o fama der adeus, o sino da igreja tocar

A terra tremeu

No chão a poeira

O jornal anunciou

Já morreu o cantador do lugar.

_

Mas, este é o último ano

Que eu brinco boi neste lugar

Rapaziada eu tenho por devoção

Brincar boi no São João

Mas para o ano eu tô de fora do lugar.

_

Eu vou deixar de cantar boi, eu vou deixar

Vou entregar para os elementos novos

A minha letra, a minha música



São arquivadas pro diário oficial.

_

Verde, amarelo e azul

São as cores do nosso pavilhão

País pequenino

Cabe no meu coração

Verde é as matas

Da floresta brasileira

Amarelo é o ouro

Da fabricação mineira

Azul é o céu

Branco as estrelas

Ordem e progresso é o centro

De nossa bandeira brasileira.

_

Quando eu morrer

Lembrança eu vou deixar

Pros amigos do lugar

Quando eu morrer



Lembrança eu vou deixar

Pros amigos do lugar

Meu Deus do céu

Eu sei que eu morro

A terra me come

No prazo de quinze anos

O povo fala no meu nome

Meu deus do céu

Eu sei que eu morro

A terra me come

No prazo de quinze anos

O povo fala no meu nome

_

Menina

Abre a porta e a janela

Vem ouvir o ritmo de um trovador**

_

Garota do sobrado abre a janela

E vem ouvir o verso de teu cantador



Garota do sobrado abre a janela

E vem ouvir o verso de teu cantador

Não vá chorar, meu amor

Não vá chorar

Quando ouvir o balançar do maracá

Não vá chorar, meu amor

Não vá chorar

Quando ouvir o balançar do maracá.

_

Dia 1º de maio

Triste caso aconteceu

A vida de um grande herói

Que na pista ele perdeu

O mundo chorou

Quando a notícia correu

Os jornais anunciavam

Que Ayrton Senna morreu O mundo chorou

Quando a notícia correu

Os jornais anunciavam



Que Ayrton Senna morreu

_

Vaqueiro, vaqueiro

Meu vaqueiro

Eu mandei te chamar

Pra vir tomar conta do gado

Vaqueiro, vaqueiro

Meu vaqueiro

Eu mandei te chamar

Pra vir tomar conta do gado

Essa confiança que eu tenho nesse vaqueiro

Toma conta da fazenda

Que eu vou campear no cercado. Essa confiança que eu tenho nesse vaqueiro

Toma conta da fazenda

Que eu vou campear no cercado.

_

Boi fugiu da arena

Se enfiou no matagal

Boi fugiu da arena



Se enfiou no matagal

Vaqueiro, cela teu cavalo

Vai ver onde meu boi tá

Se ele não aparecer, vaqueiro

Tu vai pagar. Vaqueiro, cela teu cavalo

Vai ver onde meu boi tá

Se ele não aparecer, vaqueiro

Tu vai pagar.

_

Eu tive muito a testar

Dei muito luto do companheiro da morte

Mas como é triste

Homem sofrer sem merecer, meu povo

Me recordei

Vou cumprir com a minha sorte.

_

A canoa alagou

Ao passar do boqueirão

Ai, a moça chorou



Com toda reclamação

Ai, meu Deus eu morro

Com minha filhinha na mão.

Ai, meu Deus eu morro

Com minha filhinha na mão.

_

Eu nunca fui um homem de dor

Primeiro ano que eu governei

Eu já cheguei e tô cansado

De tomar conta do gado

E também do meu pessoal*.

_

Oh, meu vaqueiro!

Vai na frente da porteira

E avisa pro povo

Que o Boi Caprichoso chegou

Meu boi urrou lá na colina

E lá no morro

O galo cantou.



_

Dona da casa

Que tá no banco sentada

Venha ver a nossa chegada

Venha ver como é bonito*.

_

Abre a janela, morena

Acende o farol

Deve ser amor

Vem ver Caprichoso que chegou

Com uma rosa na madeira

Boi dos olhos traidor

Vem ver Caprichoso que chegou

Com uma rosa na madeira

Boi dos olhos traidor.

_

Eu vim chegando, chegando

Vim de barra afora

Pelo meio do mar



Eu vim chegando, chegando

Vim de barra afora

Pelo meio do mar*.

_

Boa noite dona da casa

Não arrepare a nossa demora

Boa noite dona da casa

Como a senhora tem passado?**

_

Boa noite dono da casa

Como o senhor tem passado?

Boa noite dono da casa

Como o senhor tem passado?

Eu quero saber se o terreiro é livre

Pra eu levar o meu gado Eu quero saber se o terreiro é livre

Pra eu levar o meu gado.

_

Como é bonito

Brincar boi nesse salão



Balançando as fitas

Em homenagem a São João

Uma estrela na testa

Alumiando o mundo inteiro

É Boi Caprichoso

Meu garrote brasileiro

Uma estrela na testa

Alumiando o mundo inteiro

É Boi Caprichoso

Meu garrote brasileiro.

_

Menina bonita do cabelo cacheado

Essa menina

Ela é uma donzela

Ah, quem me dera!

eu fosse um velho solteiro

Tivesse dinheiro

eu casaria com ela

Ah, quem me dera!



eu fosse um velho solteiro

Tivesse dinheiro

eu casaria com ela.

_

Em casa eu tenho um canário cantador

Bem junto dele

Tem um sabiá

Em casa eu tenho um canário cantador

Bem junto dele

Tem um sabiá

Quando eles cantam

Balança a roseira

Jogando perfume

Pro meu amor se perfumar.

_

Eu tenho um botão de rosa

Pra minha donzela

Eu tenho um botão de rosa

Pra minha donzela



Quero ser pobre, morena

Ter uma vida tão bela

Quero viver na pobreza

E cair nos braços dela

Quero ser pobre, morena

Ter uma vida tão bela

Quero viver na pobreza

E cair nos braços dela.

_

Que triste sina estamos sofrendo

Estamos fadados ao nosso destino

Mas, lutaremos

Carregando a nossa cruz

Implorando para o céu

A proteção de Jesus.

_

Estrela D’alva é a estrela que nos guia

Às seis horas da manhã

Quando a maré balanceia



Eu vi o retrato dela

Na ponta da areia.

_

Eu estava na praia

Era meio-dia

Veio uma moça remando

No tom da maresia

Lá vem o navio

O navio da linha

Traz uma garota

Com toadas minhas.

Filha de princesa

E neta de rainha.

_

*Por terem sido apenas cantaroladas por Seu Alarino ou Joaquim, essas letras

encontram-se incompletas.

**Variação de letra e melodia da toada subsequente.



ANEXO 3

QUADRO SINÓPTICO

Amo Personagem da brincadeira. Na comédia é o dono

do boi.

Assistência/Assistente Aquele(s) que auxilia(m) aos brincantes oferecendo

água ou segurando objetos durante as

apresentações.

Batucada Conjunto de barriqueiros, xequeiros e tocador de

surdo.

Barriqueiros Tocadores de barricas.

Capataz Personagem da brincadeira. Na comédia, trabalha

para o amo.

Catirina Personagem da brincadeira. Na comédia é esposa

de Pai Francisco e deseja comer a língua do Boi.

Encerração Encerramento do ciclo de apresentações do

Caprichoso.

Entrada (ou chegada) Primeira toada cantada no início da apresentação

para anunciar a chegada do Boi.

Fama Boi conhecido; famoso.

Fugida Momento da encerração em que o Boi foge.

Índias Personagens da brincadeira. Na comédia compõem

a maloca.

Laçada Momento da encerração em que os Vaqueiros

tentam laçar o Boi.

Mãe Maria Personagem da brincadeira. Na comédia é esposa

do Amo.

Maloca Grupo de índias e tuxauas.

Matutagem Grupo de personagens formado por Pai Francisco,

Catirina e Cazumbá.

Mourão Espécie de tronco no qual o Boi é amarrado. Na

brincadeira, representa o local para o qual o Boi é



levado após ser laçado.

Pai Francisco (ou Nêgo

Chico)

Personagem da brincadeira. Na comédia representa

o empregado do Amo que atira no Boi para

satisfazer o desejo de sua esposa, Catirina.

Mutuca Pessoa que segue o Boi no cortejo.

Rojão de rua Toadas cantadas pelo grupo no trajeto até o local da

apresentação.

Saída Toadas cantadas no final da apresentação.

Sinhazinha da fazenda Personagem da brincadeira. Na comédia representa

a filha do Amo.

Toureiro Personagem da brincadeira. Na comédia o Toureiro

enfrenta o Boi.

Tripa Pessoa que fica embaixo da armação do Boi.

Tuxáua Personagem da brincadeira que na comédia

representa o chefe da maloca.

Vaqueirada/Vaqueiros Personagens da brincadeira. Na comédia são

empregados do Amo, responsáveis pelo Boi.

Varrição Confraternização dos brincantes no dia posterior a

encerração.

Xequeiros Tocadores de xeques-xeques.



ANEXO 4

Fragmentos de comédia do Boi Caprichoso

(Canto de chegada)

Boa noite para todos

Que se encontram no salão

Para os donos da festa

Santo Antônio e São João

Boa noite para todos

Que se encontram no salão

Para os donos da festa

Santo Antônio e São João.

_

Nesta noite de alegria

Nosso boi vai balançá

Nesta festa tão bonita

Todo mundo vai brincar

Nesta noite de alegria

Nosso boi vai balançá



Nesta festa tão bonita

Todo mundo vai brincar.

_

Quando entra no curral

Ele é muito respeitado

Dança, dança Caprichoso

Meu garrote do bailado

Dança, dança Caprichoso

Meu garrote do bailado.

_

(Recitado)

Amo: -olá, Vaqueiro. Tomai conta do boi, que a festa vai começar.

Vaqueiro: -Patrão, conte conosco que do curral ele não sai. Só com ordem do

patrão. Quem vier mexer com ele, leva tapa e bofetão.

(A Dança e a Tragédia)

Boi, boi, vem

Ô, menina formosa



Cai no boi

no balanço do boi

que menina cheirosa

Boi, boi, vem

Ô, menina formosa

Cai no boi

no balanço do Boi

que menina cheirosa

foi, foi, foi

uma morena dengosa

que me mata de paixão

ah, que menina cheirosa

foi, foi, foi

uma morena dengosa

que me mata de paixão

ah, que menina cheirosa.

_

Nego Chico entra em ação. Baleia o Boi e some. A festa pára. O amo irrita-se

com os vaqueiros e pergunta:



-O que está acontecendo, vaqueiros?

-Senhor, estávamos apreciando a festa quando ouvimos um tiro e o boi caído;

sem poder levantar. Não vimos, mas, temos um suspeito: Nêgo Chico.

- O que faremos?

-É só chamar o grande guerreiro curador da tribo.

Amo canta: “chama o diretor”.

Nego Chico é preso e se lastima cantando:

Estou indo hoje morar na prisão

Porque feri o Boi do patrão

Estou indo hoje morar na prisão

Porque feri o Boi do patrão

Os guerreiros cantam

Agora é tarde

Pode chorar

Tu já fizeste

Tens que pagar.



ANEXO 5

Toadas cantadas na fugida.

1

Nos braços frios da madrugada

Fizemos esta canção

Para o belo Caprichoso

Brinquedo de São João.

2

Tomem cuidado vaqueiros

Por favor não vão dormir

Caprichoso está zangado

Doidinho pra fugir.

3

Caprichoso se despede

De uma vez desse lugar

Pois este boi foi criado

No bairro do Maracajá.

4



Despedida dos Brincantes

Se despedem, ô vaqueirada

Esse nosso boi-bumbá

Caprichoso vai embora

Para nunca mais voltar.

5

Dona Maria

Se despeça Dona Maria

Por favor não vá chorar

Caprichoso está deixando

A cultura do Pará.

6

Capataz

Obrigado meu amigo

Capataz de um fazendeiro

Nunca brincou boi-bumbá

Esse ano foi o primeiro.

7

Madrinha



Diga adeus, madrinha

Do grupo, faça isso

Com emoção, por favor

Não vá chorar

Pois vai ferir meu coração.

8

Maloca

Se despede dos tuxauas

Fazendo desta maneira

Te despede das índias

Destas meninas guerreiras.

9

Dona do boi

Diga adeus Dona Mariquinha

Um abraço queira me dar

Caprichoso este ano

Vai morrer, vai se acabar.

10

Barriqueiros



Despede dos barriqueiros

Te despede e vai embora

Sai daqui bem devagar

Que já é chegada a hora.


