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Resumo: A teatralidade em grupos de bois de zabumba do Estado do Maranhão é assunto do 

presente trabalho que buscou identificar conteúdos extraídos de performances e enredos cômicos 

observados e registrados durante situações de comicidade denominadas de matanças, comédias ou 

palhaçadas nas cidades de Santa Helena e São Luís. Os dados obtidos com a pesquisa – 

fotografias, registros sonoros e audiovisuais, transcrições de narrativas e entrevistas – em 2007, 

foram examinados a partir de perspectivas sócio-antropológicas e tendo como ênfase a análise de 

conteúdos e possíveis significados. Nesse sentido, foram privilegiados estudos sobre comicidade 

popular, rituais e antropologia simbólica em autores como Burke, Bakhtin,Turner e Geertz. O 

risível foi interpretado como expressão de valores, vivências, partilhas de representações e, 

também, como dotado de um caráter pragmático a fim de atrair público, chamar atenção da 

comunidade, possibilitar descanso para os tocadores, por exemplo. Os temas, comumente, não são 

estranhos ao cotidiano dos brincantes e daqueles que assistem e, também, estabelecem conexões 

com situações de visibilidade social e midiática. Deste modo, as mensagens das ações cômicas 

sempre alcançam o público seja direta ou indiretamente. Os temas cômicos são repletos de 

significações e a comicidade, pelo seu aspecto transgressor, apresentam de forma teatralizada 

questões relacionadas à vida cotidiana e evidencia oposições ambivalentes entre papéis sociais dos 

personagens. 

Palavras-chave:  Boi de Zabumba, teatralidade, comicidade. 

 

 

No mês de junho acontece um dos maiores festejos no Maranhão. Além de São 

João, são homenageados Santo Antônio, São Pedro e São Marçal, ocorrendo apresentações 

de diversas práticas culturais como bumba-meu-boi, quadrilhas, tambor de crioula, dança 

portuguesa, bambaê de caixa, dança do coco, cacuriá, dança do lelê, dança do boiadeiro, 

caroço, dentre outras, em arraiais, praças, palanques e espaços privados. 

O bumba-meu-boi, assim como outras modalidades culturais, encontra-se no “[...] 

conjunto de manifestações espetaculares ou culturais que vão dos ritos, das danças 

folclóricas, aos espetáculos de teatro, dança, mímica, teatro corporal e práticas ritualizadas 

da vida cotidiana” (PAVIS, 2007, p.303). Deste modo, o bumba-meu-boi pode ser 

analisado sob diversos aspectos ultrapassando o simples registro ou a descrição externa, 

nessa perspectiva os estudos podem ter como foco a análise de suas qualidades 

espetaculares como a teatralidade, a musicalidade ou sua historicidade a fim de 
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compreender formas em que o “[...] bumba-meu-boi conta a sociedade em que vive” 

(PRADO, 2007, p. 127). 

A teatralidade em grupos de bois de zabumba
1
 é assunto deste artigo

2
 que buscou 

identificar alguns conteúdos extraídos durante situações de comicidade denominadas 

matanças, comédias ou palhaçadas nas cidades de Santa Helena e São Luís. Além da 

observação direta, foram realizadas entrevistas com brincantes no sentido de contextualizar 

a realização dessa forma de teatralidade cômica
3
.  

 

Etnocenologia, Antropologia e Teatralidade Cômica 

 

A abordagem teórica de referência aproximou-se de uma atitude etnometodológica, 

orientada, sobretudo, pela etnocenologia, disciplina que tem por objeto de estudo “[...] os 

comportamentos humanos espetaculares organizados, compreendendo as artes do 

espetáculo, principalmente o teatro e a dança, além de outras práticas espetaculares não 

especificamente artísticas ou mesmo sequer extracotidianas” (BIÃO, 1999, p.15). As 

noções utilizadas foram teatralidade, risível e espetacular. 

A teatralidade se refere àquilo que na representação é especificamente teatral (ou 

cênico), entretanto, não como uma “[...] qualidade ou uma essência inerente a um texto ou 

a uma situação, mas como um uso pragmático da ferramenta cênica, de maneira a que os 

componentes da representação se valorizem reciprocamente e façam brilhar a teatralidade e 

a fala” (PAVIS, 2007, p. 373). O risível, por sua vez, consiste em uma atitude associada ao 

jogo e à brincadeira sendo capaz de “[...] perceber aspectos insólitos e ridículos da 

realidade física e social. Arma social, fornece ao irônico condições para criticar seu meio, 

mascarar sua oposição por um traço espirituoso ou de farsa grotesca” (Idem, p.58). 

De acordo com Pavis o termo “prática espetacular” não traduz de forma adequada a 

noção inglesa de performance studies, ou seja, os estudos de práticas espetaculares e 

culturais, sendo que, para o autor, “o espetacular é visto – por assim dizer – do ponto de 

vista do espectador, ao passo que performance é concebida em função do que fazem os 

performers” (Idem, p.303). Além das noções de teatralidade, risível e espetacular cabem 

considerar os elementos simbólicos, sendo estes fundamentais em análises das formas 

culturais.  

A compreensão dos significados culturais está intimamente relacionada à 

concepção de cultura enquanto uma espécie de “[...] repertório, contendo símbolos, 

narrações, rituais e concepções de mundo, que os indivíduos, selecionando instrumentos 

diversos para a construção de sua linha de acção, possam utilizar em configurações 

específicas, que variam no tempo” [...] (CRESPI, 1997, p.30). Os símbolos são arbitrários 

(PAVIS, 2007; BERLO, 2003), significativos quando produzem respostas similares em 

mais de uma pessoa (BERLO, 2003), ordenados e funcionam como núcleos de sistemas 

culturais (JOHNSON, 1997) 
4
.  

Victor Turner é um dos autores que tecem reflexões no sentido de uma 

Antropologia Simbólica em que, por exemplo, as crenças, práticas religiosas e rituais 

justificam-se pela riqueza e complexidade da “vida imaginativa e emocional do homem”, 

sendo assim “não se trata de estruturas cognoscitivas diferentes, mas de uma idêntica 

estrutura cognoscitiva, articulando experiências culturais muito diversas” (TURNER, 

1974, p.15). A noção de multivocalidade utilizada por Turner permite interpretações não 
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lineares e não estáticas em função de visões mais processuais e dinâmicas acerca dos 

símbolos rituais
5
. 

Os conceitos de liminaridade e commuinitas formulados por Turner também são 

relevantes nos estudos das práticas culturais, especialmente, fenômenos liminares, tais 

como as dimensões cômicas da vida social. 

Para o entendimento da teatralidade cômica, especialmente, nas performances 

executadas pelos palhaçeiros do bumba-meu-boi de zabumba, cabe considerarmos os 

atributos das entidades liminares apresentadas por Victor Turner, tais como: poderes rituais 

dos fracos, condição de entidades de transição que não possuem lugar e nem posição 

social, submissão à comunidade total e condição de tábula rasa.  

A partir de Turner observamos que os palhaçeiros são semelhantes aos bobos da 

corte, isto é, galhofeiros capazes de expressarem sentimentos da moralidade ofendida se 

aproximando, por sua vez, dos profetas e artistas
6
 que possuem certos atributos de poder e 

força contestatória oriundos do seu estado de liminaridade.  

Turner argumenta que a liminaridade, a marginalidade e a inferioridade estrutural 

são condições em que frequentemente se geram os mitos, símbolos rituais, sistemas 

filosóficos e obras de arte. Sendo que formas culturais proporcionam aos homens um 

conjunto de padrões ou de modelos que constituem, em determinado nível, reclassificações 

periódicas da realidade e do relacionamento do homem com a sociedade, a natureza e a 

cultura incitando os sujeitos sociais à ação, tanto quanto ao pensamento (TURNER, 1974). 

Nesses termos, a realização da teatralidade cômica pode ser considerada como uma ação 

que possui um potencial ativo e reflexivo, ainda que sejam necessários estudos para 

identificar seu alcance social e cultural. 

Entendendo que o comportamento humano é uma ação simbólica e que a cultura 

consiste em significados socialmente estabelecidos, Geertz propôs um conceito de cultura 

semiótico, posto que, conforme Weber, o homem é um animal ligado a teias de 

significados tecidas por ele próprio em que a cultura denota um padrão de significados 

“[...] transmitidos historicamente, incorporado em símbolos, um sistema de concepções 

herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida” (Idem, 

2008, p.66).  

No que tange às reflexões sobre cultura popular e comicidade, Peter Burke e 

Mikhail Bakhtin apontam elementos válidos para estudos acerca de festas, rituais, ações 

cômicas e formas de linguagem, dentre outras. 

Burke, ao discorrer sobre as festas carnavalescas parte do pressuposto que a vida 

cotidiana é repleta de rituais religiosos e seculares em que aspectos de teatralidade podem 

ser facilmente identificados a partir da combinação entre ação prática e entretenimento. 

Um exemplo são os rituais de cura que “[...] em algumas parte do mundo continua a ser, 

uma dramaturgia social, uma encenação pública que envolve rituais elaborados” (BURKE, 

2010, p.135).  

O recurso à teatralidade cômica, por exemplo, era comumente utilizado na Europa 

durante a Idade Moderna em que mestre-escola, pregadores, santos andarilhos, profetas e 

frades tal como os bufões contavam “histórias boas” que faziam “rir às gargalhadas”. 

Também era possível identificar disputas entre os cômicos propriamente ditos e os cômicos 

religiosos, estes últimos diziam: “não dêem atenção àqueles miseráveis, cavalheiros; o 
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Pulcinello que vocês estão seguindo é um pobre bobo. Eis aqui (mostrando o crucifixo) o 

verdadeiro Pulcinello!” (Idem, p.144-145). 

No que se refere a contribuição de Bakhtin, ao analisar a obra de François Rabelais, 

este construiu reflexões importantes acerca das teorias da linguagem, dos gêneros literários 

e da comicidade. Em relação à dimensão cômica, o autor afirma que é um dos âmbitos 

menos estudados da criação popular (BAKHTIN, 2010, p.3). 

Para o autor, personagens como bufões e bobos estão situados “na fronteira entre a 

vida e arte” e o riso ambivalente é um elemento característico que nega e afirma 

simultaneamente códigos culturais. As festas como São João, por exemplo, que possuem 

um caráter carnavalesco, são responsáveis pela “eliminação provisória das relações 

hierárquicas” e apresentam constantemente o tema da morte e a ressurreição, da renovação 

(Idem, p.7-10).  

 

Conteúdos e significados de temas cômicos 

 

A teatralidade cômica, enquanto uma das unidades que compõe a espetacularidade 

do bumba-meu-boi
7
 foi considerada a partir de sua materialidade cênica, atentando para a 

sequência de ações indicadas em enredos em que os temas se relacionam ao cotidiano dos 

brincantes e a oposição temática centrada nos papéis do patrão-fazendeiro e do palhaço-

empregado, sendo esta interpenetrada pelo trágico (morte/desaparecimento do boi) durante 

a ocorrência de ensaios e apresentações dos bois de zabumba em que os participantes se 

reúnem para cantar, tocar, dançar e agir cenicamente em torno de um boi-brinquedo
8
. 

Na acepção de Prado (2007, p. 187) o espaço simbólico da fazenda constitui o 

campo semântico próprio para a discussão de problemas cotidianos, ou seja, “[...] é como 

se ela reunisse o conjunto de posições estruturais mais completo e esquemático, sobre o 

qual se distribuirão, sem perdas ou excessos, os diversos papéis sociais selecionados da 

cotidianidade dos camponeses”. 

A partir dos relatos e da observação direta pôde-se verificar que as matanças são 

criadas pelos palhaços ou em conjunto com cabeceiras, além da novidade do tema cômico
9
 

é necessário selecionar, criar e produzir elementos cênicos que sirvam para atrair atenção 

do público. Outras atividades relacionadas a esse momento inicial são a definição dos 

papéis cômicos, o nome dos palhaços, a sequência de ações e a finalização das matanças
10

 

em que o processo criativo é coordenado pelo chefe-de-palhaçada
11. 

As performances cômicas denotam à articulação entre improviso e manutenção da 

sequência de ações, a fim de não prejudicar o “assunto das matanças”, fora que a 

capacidade de improvisar é um dos atributos necessários para os brincantes que almejam 

sair de palhaços, além do mais, como relatado por brincantes, é necessário ter simpatia, 

molejo no corpo, não ser tímido, por exemplo. 

Os bichos ou objetos criados
12

 para as matanças, se bem conservados, são 

utilizados em anos seguintes, porém com temas cômicos diferentes, pois como afirmou 

Lourenço Soares: se não houver mudanças, as pessoas que assistem “[...] não acham mais 

graça. Eles já querem olhar outra coisa, pode até ser menos engraçada, pode ser menos 

admirada, mas querem que mude pra ver se a pessoa ainda tem idéia, se ainda tem idéia de 

inventar uma outra coisa”
13

 . 
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A teatralidade cômica observada em matanças do bumba-meu-boi apresenta 

elementos que lhe conferem uma estrutura básica. O primeiro ponto orientador é que as 

matanças sempre ocorrem após uma determinada sequência de toadas, que é interrompida 

com as ações cômicas
14

. A estrutura é a seguinte: a) chega um palhaço ou equipe de 

palhaços representando uma alteração no contexto da fazenda; b) vaqueiro (capataz) 

investiga o motivo pelo qual os estranhos se encontram na fazenda e depois informa ao 

cabeceira; c) este último permite que o estranho o encontre; d) o estranho informa o motivo 

pelo qual se encontra na fazenda utilizando várias estratégias para convencer o patrão a 

atender seu pedido; e) o estranho (sozinho ou acompanhado) realiza alguma ação; f) o boi 

da fazenda some  (roubado, foge, morre, adoece); g) o cabeceira procura saber como o boi 

sumiu e o vaqueiro informa que só pode ter sido o estranho responsável pelo 

desaparecimento; h) ocorre a restituição do boi (em alguns casos há a prisão dos palhaços e 

a e exigência de pagarem o animal ou então o próprio fazendeiro compra).  

Nas matanças o boi da fazenda sempre vai desaparecer, mas de formas diferentes e, 

posteriormente, ocorrerá o reequilíbrio da brincadeira com o retorno do boi, dando início à 

segunda sequência de toadas (compra do boi, chegou, urrou, rola boi (brinca boi) e 

despedida). 

Um dos recursos cômicos utilizados é a associação de elementos e situações 

cômicas ao grotesco e ao ridículo como a atuação de palhaços masculinos que se vestem de 

mulher grávida, objetos em tamanho exagerado, personagens tratados com estereótipos.  

O riso resultante das ações cômicas decorre de ações como o desmantelamento da 

estrutura e do significado da linguagem falada e, uso incomum dos gestos e movimentos 

do corpo. Este último aspecto é ressaltado, no relato de Aldeir José Maia Soares, conforme 

afirma: “[...] dificilmente a gente anda com o andar da gente normal. Você vai ter que 

mudar seu passo pra alguém achar graça. Por que a função dele é aquela: é fazer a 

palhaçada pra outras pessoas sorrir, por isso é que dá o nome de palhaço”
15

. 

Considerando que não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano é 

que o cômico é entendido como fenômeno antropológico associado ao sabe rir e faz rir, tal 

como concebe Bergson (2007, p.3), assim “[...] se algum outro animal ou um objeto 

inanimado consegue fazer rir, é devido a uma semelhança com o homem, à marca que o 

homem lhe imprime ou ao uso que o homem lhe dá”. 

A relação entre o risível em matanças de bois de zabumba e a vida social foi 

indicada por brincantes quando citaram recursos cômicos utilizados (apresentação de 

bichos e objetos, além de piadas e conversas) e a necessidade tanto desses recursos como 

de os temas serem próximos às memórias compartilhadas socialmente.  

 

Matança do lavrador  

 

A matança do lavrador
16

 iniciou com a vinda de um trabalhador rural com sua 

esposa, que solicitaram ao fazendeiro permissão para fazer uma plantação na propriedade 

deste. Após informarem ao vaqueiro, os lavradores expressaram a solicitação diretamente 

ao dono, que imediatamente negou o pedido argumentando que possuia um boi e que o 

animal poderia dar prejuízo ao casal.  

O fazendeiro não permitiu que casal utilizasse parte de sua terra para lavoura, 

mesmo assim, eles permaneceram na fazenda, fizeram a plantação e a cercaram-na pra 
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evitar que o boi destruísse o cultivo. No entanto, o boi da fazenda causou prejuízos e o 

fazendeiro ignorou a situação dizendo que a culpa foi do casal, pois eles plantaram sem sua 

permissão. O palhaço-lavrador argumentou: Siô! Olha eu falei aqui com você semana 

passada, você mandou que eu plantasse você se lembra? O fazendeiro nega e o palhaço 

irritado o ameaçou: Ah! meu irmão se você não me pagar vai ter briga. Ah! mais vai ter 

briga, eu vou fazer uma coisa. 

O fazendeiro ficou com dúvidas e foi verificar se seu sócio não deu permissão ao 

casal de lavradores. O casal argumentou bastante, até que o dono da fazenda ordenou ao 

vaqueiro que retiresse os dois de sua fazenda, nem que pra isso dessem uma “descarregada 

de chumbo grosso”. Após isso, durante viagem feita pelo dono da fazenda, os palhaços 

levaram o boi. Depois que o fazendeiro percebeu, ordenou aos vaqueiros a prisão do 

palhaço, este último negando seu envolvimento com o sumiço do boi. Porém, sua esposa 

acabou pagando o “prejuízo” ao fazendeiro.  

A questão central dessa matança referiu-se a um dos aspectos da vida no meio 

rural, o arrendamento de terras, no qual trabalhadores rurais solicitam parte da propriedade, 

por um determinado tempo, através de acordo com proprietários. De modo geral, como 

indicou Alteredo de Jesus Silva, o tema da matança associou-se [...] a vida tanto do 

lavrador, nós no caso, os pobres, como o latifundiário. Ao refletir acerca do tema, 

Alteredo indicou a distância econômica entre latifundiários e lavradores: latifundiário eles 

são o seguinte, vamos supor, são cinco que tem, nós somos dez que não temos. Mas só que 

esse pessoal, cinco que tem, dez que não tem, eles tem a possibilidade
17. 

Na matança do lavrador, o tema é centrado na oposição pobre versus rico em que 

na solicitação do casal para lavrar um pedaço de terra que não lhes pertencia foi observado 

a ênfase na necessidade de haver permissão, autorização e acordo entre lavradores e 

fazendeiro, indicando submissão econômica e política, no entanto, não apenas esta, pois 

existiram tentativas de negociação e ruptura com a condição inferiorizada. 

O palhaço-lavrador ao tentar convencer o fazendeiro, logo foi interpelado, meu 

amigo, você chegou aqui olhou o quê? Agricultores plantando ou achou um boi 

brincando? Mas de modo cômico o palhaço respondeu: não senhor eu achei uma fazenda 

com terreno vazio aqui. Nessa resposta tem-se o tom crítico e contestatório passível de ser 

expresso graças à situação cômica. 

Após a destruição da plantação do casal de lavradores pelo boi do dono da fazenda, 

os palhaços procuraram o fazendeiro solicitando que ele restitua o prejuízo, mas de modo 

resignado, conforme narrou Valdemar: Doutor, eu sou um preto pobre, tenho uma porção 

de filhos pra dar de comer. Entretanto, o fazendeiro respondeu com indiferença: não, não 

quero nem saber, comentando com ironia o fato de o animal estar se alimentando na 

plantação dos lavradores: Siô por isso que nosso boi passaram um bocado de dia sem 

querer comer! Eu tava achando bom por que a minha despesa diminuiu.  

Face à atitude do fazendeiro o casal de lavradores levaram o boi da fazenda. Nesse 

sentido, o palhaço utilizou dos meios que possuía na visão Valdemar Piedade Pereira, ao 

aproximar o tema da matança ao cotidiano no meio rural que o mesmo tem como 

referência: 

 

[...] não é nem tirar nada de fazendeiro, acontece que ele vai pra ali que é 

o meio de sobrevivência dele. Ele tem que arrumar alguma coisa [...] que 

ele não tem terra, ele não tem casa, então ele foi pedir pro fazendeiro que 
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é o único que pode arrumar emprego pra ele. Ele é que vai se escravizar 

pro fazendeiro, ele vai lá se humilhar pra ele, pra ele arrumar um serviço 

pra ele, pra ele arrumar um pedaço [de terra]. Aí o fazendeiro nisso, 

manda ele trabalhar, não paga, paga mal, não assina carteira
18

. 

 

No entanto, a atitude tomada foi bastante perigosa se transposta para o cotidiano, 

posto que, de acordo com Valdemar: [...] se eu faço um caso desse, ele pode chegar 

mandar um trabalhador dele me matar, como acontece, como acontece muito aí na vida do 

grileiro. Apesar da ação subversiva, ao fim o casal permaneceu com prejuízo e a 

explicação para a situação dada por um palhaçeiro indicou um certo conformismo e 

descrença em relação as possíveis mudanças nas hierarquias sociais. 

 

A corda arrebenta sempre pro lado mais fraco, supomos: nós estamos 

tirando uma base aqui o cara que é rico, só quem leva azar é o 

funcionário dele, o mais baixo, por que isso é por ordem de escala [...]. A 

hierarquia é assim mesmo que é, bem assim mesmo, nunca vai acabar e 

nunca vai terminar, vai ter sempre isso e o pobre sempre vai ser pobre 

mesmo [...]
19

. 

 

Os palhaçeiros ao tematizarem a condição de lavradores sem terras para cultivar, 

em depoimento, também reforçam uma atitude resignadora que associa-se, dentre outras 

explicações, ao fato de as “culturas populares” resultarem da “[...] absorção das ideologias 

dominantes e das contradições entre as próprias classes oprimidas” (CANCLINI, 1983, 

p.11). 

 

Matança sobre a dengue  

 

Essa teatralidade cômica foi observada no dia 24 de junho de 2007 durante a 

apresentação do Boi de Valdinar no povoado Mangabeira em Santa Helena. O depoimento 

do palhaço José de Nazaré Vale Silva que também estava presente expressa uma síntese da 

mesma. 

 

[...] Chega um cara dizendo [...] perguntando se tem doutor. E aí Valdinar  

[cabeceira] responde pra ele que não tem, mas ele pode conseguir um 

doutor. E aí ele procura pelo nome dele [...]. E aí ele por lá ele ajeita um 

salão pra ele lá ver se consegue chamar o doutor. Aí Valdinar tem uma 

toada que ele tira. [...] Aí ele chama o doutor, o doutor vem. Aí não dá 

conta do serviço, o doente fica a mesma coisa. Tem o doente, o doente 

vem na rede [...] e aí o doutor chega, ele aplica lá um soro nele mas não 

dá nada. Aí ele volta, não dá conta. Ele volta e aí Valdinar...ele diz que 

tem uma enfermeira [...]. [Ela] chega com um aparelho bota lá no cara, o 

cara dá um pulo da rede bonzinho, já bonzinho. Aí fica doido atrás da 

mulher, [...] quer casar com a doutora [...]. Aí a doutora começa dizer que 

ela é casada. Ele começar agarrar ela. Valdinar diz: rapaz, essa doutora é 

casada. Aí ele chama diz que vai chamar uma mulher pra ele, pro 

pequeno que tava doente, que a doença dele é por que não tinha mulher! 
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[...] E aí ele vai [...]. Aí Valdinar canta pra ele chamando uma mulher pra 

ele. Aí quando dá, chega uma morcego e [ele] querendo agarrar a mulher, 

querendo agarrar a mulher. O morcego chega e atraca nele e aí por lá eles 

se embolam por lá e vai embora
20

. 

 

O tema principal da matança da dengue referiu-se a doença infecciosa transmitida 

por vírus que chamou a atenção do chefe de palhaçada José de Raimundo Araújo, 

conhecido por Zé de Maria Amélia e, que propôs esse tema ao cabeçeira, tal como relatou 

durante entrevista: 

 

Essa comédia da dengue, eu tive um dia assistindo televisão, aí via passar 

muitos problemas [...]. Aí eu fui, cheguei e fui falar com o dono do 

bumba boi. Eu digo: olha nós vamos tirar uma coisa que ta dentro do 

começo e ta do uso pro povo. Aí ele disse: o que é? Eu digo: rapaz nós 

vamos tirar um problema que ta acontecendo com nós mesmos. Ele disse: 

é mesmo? Eu digo: nós vamos tirar aqui o problema da dengue. Ele disse: 

rapaz? Rapaz isso não vai dar ruim? Eu digo: não vai dar ruim [...]. Aí a 

gente tirou a comédia
21

. 

 

O assunto abordado na matança da dengue relaciona-se não somente a vivência, 

mas também ao noticiamento dessa doença em meios televisivos. Ao tema articulam-se 

questões implícitas associadas aos erros cômicos dos palhaços como a incapacidade do 

médico em atender o jovem doente de forma eficaz, mas também a alteração súbita do 

estado de saúde deste último face a possibilidade de conquistar a atendente de saúde 

(médica ou enfermeira). 

Na matança o tema sério é transformado em cômico, torna-se risível, ao representar 

assuntos observados e comentados no período na região de Santa Helena. O risível da 

matança sobre a dengue, enquanto forma de comunicação, permite a teatralidade cômica 

“[...] sobreviver como um jornal feito de um único exemplar anual, cuja a leitura dos 

acontecimentos fornece aspectos de uma realidade cotidiana que visa orientar o 

comportamento moral tanto dos que o produzem, quanto dos que dele participam” 

(MARQUES, 1999, p. 79). 

Em relação à incapacidade do médico em tratar a doença, ao contrário do que é 

apresentado comicamente, assume caráter de grande seriedade no cotidiano da população 

maranhense, de tal forma que o riso no bumba-meu-boi também pode ser compreendido 

como aquele “que brota de uma inversão do trágico em cômico, mediante a qual podem ser 

encaradas as provocações e dificuldades sofridas, no dia-a-dia, pelos mais pobres” 

(PRADO, 2007, p.222). Desta maneira, a teatralidade cômica funciona “como uma crônica 

reflexiva dos acontecimentos e problemas mais marcantes do ano transcorrido” (PRADO, 

2007, p.237).  

A comicidade resultante da postura de namorador do palhaço-doente que recuperou 

a saúde apenas com o tratamento da médica (enfermeira) possibilitou o alvoroço necessário 

para que o boi desaparecesse da fazenda. 
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Considerações finais 

 

O estudo revelou alguns conteúdos e significados da teatralidade, no entanto, estes 

não se esgotam nas descrições feitas acima, ao contrário, consistem em uma primeira 

aproximação no sentido da compreensão de dinâmicas culturais que se tornam mais ricas 

quando estabelecemos uma interlocução com os próprios criadores e executores das 

performances culturais.  

As matanças apresentam uma oposição contraditória e ambígua relacionada à 

apropriação desigual de bens culturais e econômicos de segmentos populares. Denotam 

ainda interações conflitivas, mas sempre associadas a temas cotidianos e ligados ao meio 

rural ou articuladas aos contextos urbanos. Expressam também a interdependência de 

valores aparentemente excludentes e a conjunção de vivências e representações 

compartilhadas pelos brincantes e pessoas que assistem as performances cômicas. 

Além disso, o risível nas matanças possui caráter pragmático com vistas a atrair o 

público, chamar atenção da comunidade, possibilitar descanso para os tocadores, dentre 

outros. Mas, como afirmou Lourenço Soares, os assuntos não podem ser tão diferentes do 

cotidiano, não dá pra comparar o céu com a terra, tem que comparar a terra com o mar, 

porque ambos, são diferentes, mas estão no mesmo nível. A fala de Lourenço remete-se 

justamente ao fato de as mensagens, direta ou indiretamente, a partir de ações cômicas, 

sempre alcançarem o público.  
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Notas 

1
 Os bois de zabumba possuem origem ou ligação geográfica aos municípios da Baixada Ocidental 

Maranhense – Guimarães, Mirinzal, Cedral, Central do Maranhão. Além desses municípios há bois 

de zabumba em outras localidades como: São Luís, Bequimão, Pinheiro, Cururupu, Santa Helena. 

Tais grupos são caracterizados como mais antigos, possuidores de forte influência africana e tendo 

no uso das zabumbas, seu instrumento predominante, mas não sendo exclusivo. 

2
 O trabalho é resultado do trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Educação Artística 

intitulado O espetacular e o risível em bois de zabumba: teatralidade como ação simbólica em 

enredos cômicos, orientado pelo Prof. Dr. Arão Nogueira Paranaguá de Santana. 

3
 Entrevistas de caráter semi-aberto e não estruturado com objetivo de explorar questões gerais 

como a criação das matanças, registros de narrativas e conteúdos cômicos específicos identificados 

durante a realização da pesquisa. 

4
 Ainda que o estudo não se constitua enquanto uma análise simbólica da teatralidade cômica em 

grupos de bumba-meu-boi de zabumba, entende-se que a atenção para os aspectos simbólicos da 

vida social é de fundamental importância para investigações das formas culturais. 

5
 Os símbolos possuem as propriedades de condensação, unificação de referentes díspares, e a 

polarização de significado. Um único símbolo, de fato, representa muitas coisas ao mesmo tempo, é 

multívoco e não unívoco. Seus referentes não são todos da mesma ordem lógica, e sim tirados de 

muitos campos da experiência social e de avaliação étnica. Finalmente, os referentes tendem a 

aglutinar-se em torno de pólos semânticos opostos (TURNER, 1974, p.71). 

6
 Para Turner, os artistas e profetas “[...] tendem a ser pessoas liminares ou marginais, 

“fronteiriços” que se esforçam com veemente sinceridade por libertar-se dos clichês ligados às 

incumbências da posição social e à representação de papéis, e entrar em relações vitais com os 

outros homens, de fato ou na imaginação” (TURNER, 1974, p.155). 
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7
 O espetacular no bumba-meu-boi é entendido, na acepção da etnocenologia, como “[...] uma 

forma de ser, de se comportar, de se movimentar, de agir no espaço, de se emocionar, de falar, de 

cantar e de se enfeitar. Uma forma distinta as ações banais do cotidiano” (PRADIER, 1999, p. 24). 

8
 Nos grupos observados, temos os seguintes personagens: amo (cabeceira ou mandante), contra-

amo (sócios), vaqueiros (capataz, gerente), tapuias (índias), baiantes de cordão, batuqueiros, 

palhaços (pais franciscos, catirina, pretos velhos, papai cazumba), regentes, bichos (boi, burrinha, 

onça, morcego, bode, dentre outros) e o dono da brincadeira que não é, necessariamente, o amo do 

boi.  

9
 Geralmente baseado em acontecimentos locais, contos dos mais velhos, lendas, costumes, 

assuntos e notícias que chamam atenção na atualidade, tragédias, temas relacionados à vida no 

meio rural, sonhos, dentre outros. 

10
 Depois que ocorre a escolha do tema acontecem reuniões para decidirem as funções; escolhem a 

sequência de entradas e saídas dos palhaços que falam; a apresentação dos objetos (bichos, 

bonecos, qualquer parafernália associada ao assunto) ou atrações (dança, pagamento de promessa, 

tipo de trabalho, qualquer acontecimento que altere a dinâmica da fazenda). Há turmas de bumba-

meu-boi em que ocorrem ensaios de matanças, no entanto, a maioria não realiza.  

11
 A equipe de palhaços é composta por um palhaço-chefe (ou chefe-de-palhaçada), geralmente o 

mais experiente, e palhaços que o acompanham, sendo que, a quantidade depende do assunto 

representado. Há dois grupos de palhaços: o primeiro grupo, no caso, é composto por palhaços que 

dialogam com o capataz, os cabeceiras e entre eles mesmos; há também o outro grupo, formado por 

crianças e adolescentes que têm a função de apresentar os bichos ou os bonecos de vestir 

executando as denominadas passagens de animais durante as matanças.  

12 Os materiais utilizados para a confecção dos elementos cênicos utilizados em matanças são 

diversos, como exemplo temos: tintas, saco de estopa, arame, papelão, grude de tapioca, talos de 

buriti, talos de geniparana, madeira paparaúba, tecidos diversos, couros de animais, cordas, linhas 

de algodão, papelão, dentre outros. 

13
 Lourenço Soares, 71 anos, Santa Helena, Maio de 2007. 

14
 Após o início, seja uma brincada ou uma apresentação em que seja possível realizar a 

teatralidade cômica, com a ocorrência das primeira sequência de toadas – guarnicer, chegou, 

reunida, lá vai, chegou (local da brincada ou apresentação), boa noite, rolar boi – , o cabeceira 

canta uma toada que anuncia o início das matanças. 

15
 Aldair José Maia Soares, 33 anos, Santa Helena, Maio de 2007. 

16
 Essa matança foi observada no dia 16 de junho de 2007 durante o ensaio do boi de Dona Zeca 

em São Luís. 

17
 Alteredo de Jesus Silva, 64 anos, São Luís, Junho de 2008. 

18
 Valdemar Piedade Pereira, 59 anos, São Luís, Junho de 2008. 

19
 Idem. 

20
 José Nazaré Vale Silva, 38 anos, Santa Helena, Junho de 2007. 

21
 José Raimundo Araújo, 48 anos, Santa Helena, Junho de 2008. 

 


