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OOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLHHHHHHHHAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDOOOOOOOO        LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVRRRRRRRROOOOOOOO        

Do Povo, para o Povo, sem Demagogia 

Na realidade pré-revolucionária dos dias que vivemos, um setor 

da literatura brasileira, mais intensamente do que outros, vem 

desempenhando sua função histórica de cronista dos tempos e 

costumes e, não menos, de re-formulador da sociedade imperfeita e 

viciada que é a nossa. 

Referimo-nos ao teatro, ao moderno teatro de Oduvaldo VIANA 

Filho, de Gianfrancesco GUARNIERI, de DIAS GOMES, para citar apenas 

três nomes de um grupo de autores que, numa linguagem simples e 

direta, colocam sua capacidade criadora a serviço de uma grande 

causa, que é a de preparar o povo para a sua verdadeira e tardia 

independência. 

Enquanto a maioria de seus colegas permanece totalmente à 

margem dessa realidade e dessa luta fundamental, buscando apenas 

o aplauso fácil de uma burguesia cuja mentalidade não consegue 

alcançar senão as ironias e situações primárias das comédias 

boulevardières, eles vão ao fundo dos problemas e fazem um teatro 

do povo, para o povo, sem demagogia. 

DIAS GOMES, entre eles, é autor dos mais conscientemente 

capacitados para essa atuação cultural e política. Suas peças mais 

recentes, O Pagador de Promessas e as duas que editamos neste 

volume, têm extraordinário conteúdo humano e, desprezando clichês 

partidários ou linguagem dirigida, conseguem produzir profundo e 

definitivo impacto emocional nas platéias, mostrando-lhes que há 

muito mais de podre neste reino da Dinamarca do que podiam 

imaginar. 

Da saga patética de Zé do Burro ao drama intenso e amargo 

dos sem-casa ao flagrante sem retoques de um Nordeste em que o 

misticismo é irmão gêmeo da ignorância e gerado no ventre negro da 

miséria e da exploração do homem pelo homem, DIAS GOMES segue 



uma linha criadora da mais significativa importância social. Seu 

teatro vai à raiz dos problemas que nos afligem e, conseguindo 

equacioná-los de forma clara, coloca suas soluções ao alcance de 

todos aqueles que efetivamente busquem resolvê-los. 

Já havíamos contratado com ele a edição deste livro quando o 

filme baseado em O Pagador de Promessas foi premiado em Cannes. 

Não se louvaram, com isso, apenas as excelências formais do filme 

dirigido por Anselmo DUARTE, mas basicamente a riqueza humana de 

sua história. O que demonstra, portanto, que a verdadeira obra de 

arte só pode ser aceita no plano internacional quando focalize, como 

ocorre com as peças de DIAS GOMES, O particular, o setor, o nacional. 

Lançando A Invasão e A Revolução dos Beatos participamos 

modesta, mas decididamente do esforço criador de DIAS GOMES, 

certos de que os belos frutos do amanhã serão colhidos no tempo 

justo. 

EDITORA CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA S. A. 

ÊNIO SILVEIRA 

diretor 



NNOOTTÍÍCCIIAA  SSOOBBRREE  DDIIAASS  GGOOMMEESS  

 

A carreira de Dias Gomes não é exatamente aquilo que se possa 

chamar um suceder de alegrias; na verdade, a posição que ocupa hoje 

no teatro brasileiro foi conquistada duramente, com pertinácia e 

obstinação. No atual processo de desenvolvimento da dramaturgia 

brasileira têm surgido, da noite para o dia, autores de talento, todos 

eles voltados para a pesquisa do nosso homem e de nosso meio; Dias 

está ao lado deles, na vanguarda dessa dramaturgia — mas veio por 

caminhos diferentes. 

Foi romancista — é preciso que se diga aqui, embora o autor 

faça todo o possível para que se esqueçam desse pecado. Ele 

pretende, na medida que seu possível dinheiro venha a permitir, 

retirar seus romances (três ou quatro) da circulação. Deve-se registrá-

lo, fiel ao pensamento de Carlos Drummond de Andrade, que “a vida 

não pode ser passada a limpo”. Os romances são maus, nada 

acrescentam à novelística do país — no teatro é que o autor iria 

encontrar-se.  

E no teatro também teve duas fases. A primeira, Dias a iniciou, 

muito jovem ainda, com Pé de Cabra, e depois escreveu Amanhã 

será outro dia. Ninguém o duvida, mas o autor colocou certa ênfase 

no enredo: tinha vinte anos. Daí em diante, começou a se preocupar 

com alguns aspectos da realidade brasileira, e então escreveu 

Sulamita, Zeca Diabo e Um pobre gênio. A primeira foi montada 

com mudança do título e da cor do protagonista, que era preto no texto 

e virou branco no espetáculo. Um pobre diabo não chegou ao palco, já 

que a peça tratava das reações de um grupo de operários em greve, e 

a opinião geral dos empresários da época era a de que “negro tem que 

ser criado” (o que justifica o primeiro incidente) e de que a platéia “não 



aceita um herói operário”. Dias Gomes, assim como tantos outros 

dramaturgos da época, teve que se colocar no velho dilema de 

conceder ou desistir. Desistiu, ficou torcendo para que a mentalidade 

mudasse, e foi ganhar a vida no rádio e depois na televisão. Ganhou-a 

assim, até que recebeu indícios de que a mentalidade estava 

mudando. Em 1955, Jorge Andrade fora saudado como uma grande 

esperança; sua peça A Moratória colocava no palco a verdade do 

comportamento humano do brasileiro, e analisava as conseqüências 

do “crack” da Bolsa em 1929. Pedro Mico tinha como herói um 

malandro de morro e Antônio Callado tratou o tema com tamanha 

naturalidade e fascínio, que concorreu fortemente para afastar o 

capachismo cultural que dominava nossos dramaturgos. E em 1958, 

Gianfrancesco Guarnieri propôs com êxito espetacular a temática nova 

— o estabelecimento no palco de uma legítima consciência social, a 

observação de contradições que a compõem, e uma humanidade, um 

lirismo, um tom brasileiro no diálogo até então desconhecidos. O surto 

de nacionalismo e a ânsia de desenvolvimento tomavam conta do 

Brasil; iniciavam-se as primeiras mudanças na estrutura política; o 

país tomava noção de suas limitações e de suas possibilidades. Tudo 

isto tinha que se refletir no teatro, e as platéias até então alienadas, 

respirando um drama importado, passaram a ter curiosidade por 

aquilo que, estando à sua volta, era demonstrado no palco. Dias 

Gomes podia recomeçar a escrever — e deu início à sua segunda fase. 

Trancou-se em casa e começou uma peça que há muito tinha na 

cabeça: a história de um homem simples e ingênuo, mas leal e fiel a si 

mesmo, em conflito com a intransigência, o dogmatismo e a malícia de 

linguagem. Mesclou ao tema recordações de sua infância em Salvador, 

concentrou a ação no drama do protagonista mas suportou-a bem 

pelos coadjuvantes, e lhe deu, sobretudo, além da vivida observação 

humana, os elementos constitutivos de um drama social. Durante a 

preparação do texto, comportou-se como seu personagem “Zé do 

Burro”, hoje mundialmente famoso: foi obstinado e perseverante, não 



assistiu a nenhuma peça por mais de oito meses, já que não queria 

receber influência alguma. Só saiu desse exílio voluntário quando a 

deixou inteiramente pronta: e lhe deu o título de O Pagador de 

Promessas. 

Cinco meses mais tarde, a peça estreava no TBC. Desde os 

primeiros ensaios os atores se entusiasmaram com as qualidades do 

texto. >. Tive a honra de dirigi-la, e na ocasião escrevi que “... servido 

por uma história de admirável imaginação, o autor não se limitou a 

fixar caracteres e se esquivou habilmente de cair no simplesmente 

episódico ou típico; sua história ultrapassa a praça de Salvador onde 

se localiza a ação para transformar-se em termos universais de debate 

moral e de conflito ético. O choque Zé do Burro-Padre pode ser elevado 

às infinitas proporções dos choques entre a liberdade e a intolerância, 

entre a bondade inata e a malícia da ordem estabelecida, entre a 

pureza dos simples e o temor dos medrosos. O processo de 

desintegração que sofre o protagonista nada mais é do que 

conseqüência do pacto com a morte que ele assumiu no momento em 

que sua ingenuidade permitiu uma elasticidade maior. Entre a 

proposição de enquadrar-se no que já está elocucionado e a manter a 

fidelidade ao próprio mundo, ele opta pela própria dignidade. E antes 

que surja o tempo do homem, os que pretendem antecipá-lo pagam um 

preço alto: o preço que Zé do Burro paga no final da peça.” O 

espetáculo teve um extraordinário êxito, e mereceu as seguintes 

palavras do crítico paulista Saboto Magaldi: “Aqueles que se comovem 

com a ternura de O Idiota, de Dostoievski; aqueles que sentem o 

desamparo de Woyzeck, de Buchner; aqueles que sabem como é difícil 

afirmar-se a pureza e a inocência num mundo dominado pelas 

maquinações da linguagem, — vão sofrer com o destino de Zé do Burro 

e aplaudir a profunda humanidade da peça de Dias Gomes.” 

Do TBC, a peça voou para Cannes — e auxiliada pelo belo 

tratamento cinematográfico que Anselmo Duarte lhe deu, trouxe para o 

Brasil a “Palma de Ouro”. 



A Editora Civilização Brasileira agora traz a público mais duas 

peças inéditas: A Revolução dos Beatos e A Invasão. Ambas têm em 

comum alguns elementos conteudísticos e diferem na forma. Tem em 

comum a observação social, os elementos contrastantes de um 

determinado grupo humano, a simpatia pelos humildes e a notícia 

dialética da transformação da sociedade. Quanto à forma, a última se 

pretende uma síntese quer do ponto de vista de cenário como de 

desenvolvimento dramático; e a primeira deseja um maior arrojo, uma 

multiplicidade de cenas, um desenrolar quase cinematográfico. 

A Revolução dos Beatos analisa um de tantos casos 

semelhantes no estágio de subdesenvolvimento cultural do Brasil, um 

dos casos menores de que está repleta a legenda de histeria coletiva 

que tomou conta de Juazeiro do Ceará, através do Padre Cícero. A 

peça tem alguns elementos verídicos, mas novamente Dias soltou sua 

imaginação. O fio condutor da história é o processo de conscientização 

de um modesto camponês, do misticismo à tomada de consciência 

social, e a experiência humana que ele retira dos acontecimentos. 

Desfilam novamente nesta peça autênticos personagens brasileiros. 

Captando quase fotograficamente o ambiente, Dias domina o enredo e 

observa o que se passa, sem nunca se integrar em demasia no próprio 

conflito. Como em suas outras peças, a lucidez novamente aqui se faz 

presente. Com relação a O Pagador de Promessas, há também um 

passo à frente. Os personagens secundários são mais bem tratados, e 

o antagonista recebe melhores razões. Com a história prosseguindo no 

seu ritmo, o autor nos informa em detalhe sobre as condições 

humanas, geográficas, sociais e políticas nas quais vivem os 

personagem. A peça tem duas versões, e a que o público vai ler difere 

um pouco da que verá no palco. 

A Invasão também se ampara num fato verdadeiro; a história 

de um grupo de favelados que, sem lugar de residência, se apossa de 

um edifício abandonado; na realidade, é aquilo a que se deu o nome 

de Favela do Esqueleto. É uma peça urbana, e se do ponto de vista 



exterior tem alguns pontos de contacto com Street Scene de Elmer 

Rice, é intensamente brasileira da primeira à última palavra. Tendo 

cenas de grande beleza e com uma dosagem de emoção de rara 

sobriedade (como na cena da morte do filhinho de “Santa”), A Invasão 

é uma peça plena de um sentido reivindicatório que analisa 

sardônicamente toda e qualquer espécie de paliativo que os atuais 

detentores do poder encontram para adiar uma solução que a cada 

dia é mais urgente. 

As três últimas peças de Dias Gomes — O Pagador de 

Promessas, A Revolução dos Beatos e A Invasão — formam, 

portanto, assim como que uma trilogia. São significativas também dos 

novos caminhos que os dramaturgos brasileiros estão procurando: o 

abandono completo do drawing-room-play, em favor de urna pesquisa 

formal que lhes abra novos horizontes, com a sucessão ininterrupta de 

cenas, com a preocupação permanente de ritmo, tudo isso resultando 

numa síntese que se aproxima de um novo teatro épico; é um teatro ao 

ar livre. 

As coisas estão entrelaçadas, e o moderno teatro brasileiro não 

nasceu ao acaso. Os novos dramaturgos brasileiros — e ao lado de 

Dias Gomes estão Gianfrancesco Guarnieri, Jorge Andrade, Antônio 

Callado, Augusto Boal, Oduvaldo Vianna Filho, Francisco de Assis, 

Francisco Pereira da Silva, Ariano Suassuna — estão intensa e 

fervorosamente voltados para os problemas de nosso país. São 

representantes da nova mentalidade do Brasil; a mentalidade de não 

conformismo, a moção de que os reveses não nos devem abater, uma 

aspiração de desenvolvimento que chega a comover e sobretudo uma 

aguda consciência social e política. Os temas distantes das 

problemáticas com as quais estamos a braços estão definitivamente 

banidos do teatro. O novo teatro brasileiro, através de seus 

dramaturgos, intérpretes, encenadores e cenógrafos, tem sua parte de 

contribuição ao chamado “cinema novo”. É o despertar de uma arte 

autêntica e séria, ao lado do despertar de nossa nação. 



Estas coisas estão todas entrelaçadas à sociologia, aos nossos 

problemas políticos mais fundamentais, às ligas camponesas, à 

necessidade da reforma agrária, ao desenvolvimento industrial, à 

ascensão irreversível das classes proletárias, etc. Assim, o novo teatro 

do Brasil está olhando para dentro; não se trata mais de transcrições 

de Sardou ou Berstein. Hoje os protagonistas são operários, 

camponeses, líderes sindicais e agregados de fazenda. São 

brasileiros, e o que é melhor: falam nossa língua. 

Há anos que Dias Gomes desejava esta possibilidade. Hoje 

finalmente pode escrever o seu teatro. É um teatro engajado, é a noção 

completada de que um artista decente não pode furtar-se à sua 

contribuição inalienável à história. É também um teatro combatido, 

sobretudo censurado. Mas é o melhor; e é o único de que temos 

necessidade.  

FLÁVIO RANGEL  



A Invasão 



AA  IINNVVAASSÃÃOO  

(3 atos — 5 quadros) 

 

 

PERSONAGENS: 

Bené 

Isabel 

Lula 

Bola Sete 

Lindalva 

Malú 

Justino 

Santa 

Tonho 

Rita 

Profeta 

1.º Tira 

2.º Tira 

Mané Gorila 

Comissário 

Deodato Peralva 

e mais um punhado de favelados 

de todas as idades 

negros, brancos e mulatos. 

 

ÉPOCA: Atual 

AÇÃO: Rio de Janeiro. 



PPRRIIMMEEIIRROO  AATTOO  

 

PPRRIIMMEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

Cena quase inteiramente às escuras. É impossível ao espectador 

identificar o cenário. Ele divisa apenas alguns vultos, que se 

movimentam nas trevas e ouve as primeiras “falas” sem saber quem 

as pronuncia (1). 

 

(1) O tom de representação durante todo este quadro deve ser, 
necessariamente, abafado, a meia-voz, num clima de “suspense”. 
 

 

BENÉ 

(Num tom abafado) Por aqui. Podem vir. 

ISABEL 

Espera aí, homem. Tá tudo cheio de prego. Já me estrepei... 

LULA 

Fala baixo, mãe! O Guarda pode ouvir... 

BENÉ 

O Guarda tá longe. Aproveita, gente! 

 

Os vultos de ISABEL, BENÉ e LULA se movimentam da 

direita para a esquerda. Ouvem-se outras vozes: — 

Depressa! — Vamos! — Cuidado aí! 

 

ISABEL 

Olha, aqui eu acho que tá bom. Vamos tomar conta desse 

pedaço antes que chegue gente. 



LULA 

Fiquem vocês aí, eu vou buscar o resto dos troços. 

 

LULA sai correndo. Mais adaptado à semiobscuridade, 

que já não é tão intensa, o espectador identificará o 

esqueleto de cimento armado de um edifício em construção. 

Não há paredes, apenas as colunas e os pisos. Destes, vê-se, 

além do térreo, o primeiro andar. Adivinham-se outros acima. 

Cada um dos pisos é dividido ao meio por uma série de 

pilastras, de modo que a cena abrange, na realidade, os 

esqueletos de quatro apartamentos (1), dois no térreo e dois 

no primeiro andar, ligados, ao fundo, por uma escada, que 

continua para os andares superiores. Mas a aparência é de 

uma obra paralisada há bastante tempo. Uma pilha de 

tábuas. Um tabique cerca a construção, à E. à D. e ao F., 

havendo uma pequena área na frente. ISABEL e BENÉ 

procuram ajeitar-se no “apartamento” térreo da esquerda (2). 

Cada um deles trouxe um saco com utensílios de cozinha, 

uma enorme trouxa de roupas, etc. Há também uma cadeira 

velha e um colchão que foram trazidos por LULA. AS vozes de 

BOLA SETE e LINDALVA vêm do 1° andar, abafadas também, 

receosas. 

 

(1) Convencionaremos chamar “apartamentos” a essas divisões. 

(2) A critério da Direção, figurantes, homens, mulheres e crianças, 
sobem as escadas para os “andares superiores”. 
 

LINDALVA 

(Assustada) Tu ouviu? Tem gente aí! 

BOLA SETE 

Será o guarda?... 

LINDALVA 

Não é um só, é muita gente! 



BOLA SETE 

Deve ter chamado a Rádio Patrulha... te manca aí que eu 

vou dar uma olhada... 

LINDALVA 

Espera, desgraçado! Deixa eu me vestir primeiro! 

 

BOLA SETE surge no apartamento da esquerda do 

primeiro andar, levantando-se cautelosamente do piso, onde 

estivera deitado com LINDALVA. É um negro alto, musculoso e 

desempenado. Está de corpo nu, veste calças brancas de 

brim ordinário. Ele espia lá de cima o movimento no andar 

térreo e ergue também a vista para os andares superiores, 

cautelosamente. No andar térreo, surgem JUSTINO, SANTA, 

MALÚ, TONHO e RITA. Vêm também carregados de trouxas, 

sendo que SANTA traz ao colo uma criança de meses, 

adormecida e embrulhada em panos. Todos cinco têm a 

mesma expressão de atordoa-mento. Por alguns instantes 

ficam sem saber o que jazer, olhando para os lados, receosos 

e intimidados. 

 

JUSTINO 

Vamos arrumar um lugar pra nós. (Olha em volta. É um 

homem de mais de cinqüenta anos, magro, faces encovadas 

e olhar de fera acuada. A despeito de sua magreza, da tez 

moreno-amarelada, e do cansaço que marca suas feições, dá 

impressão de uma força interior difícil de explicar, pois tudo 

nele é a imagem da derrota. Desde a roupa empoeirada, à 

barba rala e crescida). 

MALÚ 

(Nota que há espaço no apartamento da direita). Aqui, pai... 

SANTA 

E a gente pode invadir assim...? 



JUSTINO 

Poder não pode, mas tá todo mundo invadindo... 

TONHO 

(Aponta para os andares superiores). Olha lá pra riba: é 

gente de meter medo. 

JUSTINO 

Tome o caixote. Bote o menino dentro dele. 

SANTA 

(Entregando a criança a. Rita) Segure o menino aqui. 

 

SANTA trata de improvisar um berço no caixote que 

JUSTINO lhe deu, enquanto MALÚ e TONHO procuram acomodar 

a “bagagem” no espaço que lhes coube. LINDALVA aparece no 

andar superior, enfiando um vestido pela cabeça. É uma 

mulata de formas exuberantes e sensuais. 

BOLA SETE 

Polícia coisa nenhuma. É o pessoal lá do morro. 

LINDALVA 

Do morro? 

BOLA SETE 

Sim, gente que ficou sem barraco, como nós. Já ouvi a voz 

do Bené aí em baixo. 

 

LULA entra carregando um tamborete, um par de 

chuteiras e algumas peças de roupa. Terá 20 anos, ou pouco 

mais. Sente-se nele um desejo de afirmação, de quebrar as 

cadeias que o prendem a condições e concepções de vida 

primárias. Uma consciência, ainda embrionária, de um papel 

mais importante na sociedade. Seu conflito com o meio é 

flagrante. Seu processo de libertação também parece 

evidente. 

 



LULA 

Tem mais nada lá não. 

BENÉ 

E a garrafa de pinga? 

LULA 

Procurei mas não achei. Acho que alguém afanou. 

BENÉ 

(Enfurece-se) Afanou?! Quero saber quem foi o filho da 

mãe!... 

ISABEL 

Chiiiu... não faça escândalo, homem! Quer que a Polícia 

venha logo botar a gente pra fora? 

BENÉ 

Sacanagem... a garrafa tava quase cheia. (Sai) 

ISABEL 

Tomara mesmo que tenham levado. Tomara. 

LULA 

Adianta não. Ele compra outra. (Vendo que ISABEL procura 

arrumar os utensílios) Você vai arrumar isso agora? 

ISABEL 

Vou nada. Vou mas é dormir. Amanhã a gente vê como faz. 

(Com pessimismo) Se amanhã a gente inda estiver aqui. (É 

uma mulher forte, decidida, afeita ao trabalho duro. Sua 

coragem — uma espécie de valentia animal e pouco 

consciente — é capaz de levá-la a rasgos heróicos. Seu 

companheiro, BENÉ, ao contrário, é um vencido, física e 

moralmente. Sua única esperança está no filho, LULA, para o 

qual transferiu toda a sua capacidade de luta e de quem 

espera uma espécie de vingança pelas injustiças sofridas, de 

desforra pelo ostracismo a que se viu relegado. No fundo, é o 

anseio de continuidade, inerente a todo indivíduo. ISABEL não 

tem consciência do drama do companheiro, evidentemente. E 



embora não lhe falte uma certa dose de compreensão 

humana, de solidariedade, principalmente, em suas relações 

com ele há sempre um travo de revolta e sarcasmo). 

LULA 

Amanhã nada. Logo mais. O sol não tarda a nascer. 

 

ISABEL improvisa uma cama. LULA avança para o 

terreno à frente do prédio, onde há mais claridade, e aí põe-

se a enfiar os cordões de uma chuteira. 

 

BOLA SETE 

(No andar superior, para LINDALVA) É O filho do Bené, o Lula. 

LULA 

(Volta-se, olha para cima e vê BOLA SETE e LINDALVA) Olá, Bola 

Sete. Você tá aí? 

BOLA SETE 

(Um pouco constrangido) Tou... que foi que aconteceu? 

LULA 

(Sem entender a pergunta) Por enquanto, nada. 

BOLA SETE 

Vocês invadiram o esqueleto? 

LULA 

Então. Íamos continuar dormindo na rua? (Estranha a 

pergunta). Você não veio com a gente, nego? 

BOLA SETE 

Não, eu já tava aqui... com a Lindalva... 

LULA 

(Compreende) Ah... viemos estragar a lua de mel... 

ISABEL 

Lula, você não vem se deitar? 

LULA 

Vou esperar o pai. Ele pode arrumar encrenca... 



LINDALVA 

(Para BOLA SETE) EU acho melhor você fazer o mesmo: ir 

buscar os nossos trens. 

BOLA SETE 

É mesmo. (Vê-se ele descer a escada e sair) 

PROFETA 

(Aparece, de súbito, no primeiro piso, no compartimento da 

direita. É um mulato de pequena estatura, longa barba 

negra, cabeleira hirsuta. Veste calças escuras e surradas. A 

camisa também escura por fora das calças, sandálias, porta-

se com a dignidade e a serenidade de um verdadeiro profeta. 

É um neurótico, não há dúvida, mas entre a gente humilde 

que o cerca, infunde, senão algum respeito, pelo menos um 

certo temor.) Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Bem-

aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De 

todos os lados vêm “psius”. 

TONHO 

O Profeta também veio. 

SANTA 

(Com temor supersticioso) Mexa com ele não. Beato anda 

sempre metade com Deus, metade com o Cão. 

RITA 

Eu quero dormir. Estou com sono. (Tem 14 anos, mas 

aparenta muito menos em seu raquitismo, sua desidratação) 

JUSTINO 

(Anda de um lado para outro com uma rede na mão) Se a 

gente pudesse armar essa rede... 

SANTA 

Rede coisa nenhuma. Trate de deitar no chão mesmo. Inda 

estamos com sorte de ter um telhado. Rita, veja se se ajeita 

aí. (RITA deita-se no chão. SANTA ajeita-se ao lado do filho) Há 

cinco noites que isso não acontece. (Repara que MALÚ está 



debruçada sobre o caixote, olhando a criança) Que foi? 

MALÚ 

Nada não. Ele tá tão quieto... que parece morto. 

SANTA 

Deus me perdoe, mas era uma sorte pra ele. 

TONHO 

Se ele danar a chorar? 

SANTA 

Que tem? 

TONHO 

O Guarda... íamos ser descobertos. 

MALÚ 

Chora não. Ele tá tão quieto. (Sob o seu linfatismo, 

percebem-se alguns traços de uma beleza irregular, uma 

beleza triste, doentia, sem cor e sem vida, que não chegou a 

se afirmar por falta de proteínas.) 

PROFETA 

(No andar superior, de pé, de olhos cerrados.) É preciso 

rezar. Rezar. Elevar o pensamento até Deus, pra que Ele 

nos defenda, porque nós somos o Seu povo. Deus sabe 

escolher. Deus sabe quem tá de Seu lado. Deus conhece a 

Sua gente. É gente perseguida, humilhada, gente sem teto e 

sem pão. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os que têm 

fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. 

 

Curiosa por ver o PROFETA, MALÚ avança para a área 

onde se encontra LULA. 

 

LULA 

Se esse cara continua a pregar sermão, vai acabar todo 

mundo em cana. 

MALÚ 



Ele tá rezando. 

LULA 

Besteira. Não acredito nisso. Com toda a reza dele, com 

todo o apadrinhamento com Deus, o barraco dele foi o 

primeiro a rolar pelo morro abaixo, na noite de enchente. 

Que adiantou? Ele diz que é profeta, que têm visões e 

recebe avisos. Mas da enchente se esqueceram de avisar... 

MALÚ 

Diz que morreu todo mundo. 

LULA 

A mulher, só. As duas crianças se salvaram.  

MALÚ 

Mulher dele? 

LULA 

Não, irmã. Vocês também perderam o barraco? 

MALÚ 

Não. Nem chegamos a construir. Pai tinha arrumado um 

lugar, uns pedaços de madeira, quando veio a chuva. 

LULA 

Chuva do diabo. 

MALÚ 

Engraçado... 

LULA 

O quê? 

MALÚ 

Vocês aqui xingam a chuva. Lá no Norte, a gente reza pra 

ela vir. E a peste não vem. Acaba a gente tendo que vender 

os teréns, comprar uma passagem num pau-de-arara e vir 

pra cá. Pra não morrer de sede... pra vir morrer aqui de 

fome, de desabamento ou outra coisa qualquer. 

LULA 

(Depois de uma pausa, sem saber o que dizer.) É, a vida é 



dura... E o pior é que não estão querendo deixar refazer os 

barracos. Botaram polícia lá pra não deixar. 

MALÚ 

Por quê? 

LULA 

Diz que o lugar é perigoso. Que pode rolar outra pedra e 

fazer mais mortes. Conversa. Como se eles estivessem 

muito preocupados com a vida da gente. Aquela pedra tava 

pra rolar há mais de um ano. Tudo quanto foi jornal falou. 

Eles ligaram? Nem bola. 

MALÚ 

Por que, então?... 

LULA 

Eles querem é que a gente saia de lá. Grileiro combinado 

com a Polícia. Aproveitaram. E quem quiser que se arrume. 

 

BOLA SETE sobe a escada, carregado com os utensílios 

que conseguiu salvar do seu barraco. Leva-os para o 

“apartamento” onde está LINDALVA. 

 

LINDALVA 

Como você demorou! 

BOLA SETE 

Tive que esperar o guarda fazer de novo a volta no 

quarteirão pra entrar. (Descarrega os objetos, roupas, um 

colchão, panelas, um violão, etc.). Veja, nega, que Lua! Uma 

vontade de castigar o violão... 

LINDALVA 

Você tá maluco. 

MALÚ 

(Na área) Lá ou cá, é tudo a mesma coisa: a gente vive 

sempre escorraçada. 



LULA 

Se a gente pudesse ficar morando aqui... 

MALÚ 

E vão deixar? 

LULA 

Podiam deixar. Há três anos que essa porcaria tava aí 

abandonada. Nem vigia tinha. Um prédio de dez andares, 

sem serventia nenhuma. E nós jogados fora, dormindo no 

Hotel das Estrelas. Que custava?... 

MALÚ 

Acredito não. E tenho medo que vá ser pior. Quando o dia 

clarear e descobrirem nós aqui... 

LULA 

É mas aqui tem gente que tá pro que der e vier. 

MALÚ 

Se vier a Polícia? 

LULA 

Na hora é que vai se ver. Você tá aí do lado? 

MALÚ 

Tou. 

LULA 

Agora a gente vai se ver todo dia... se não tirarem a gente 

daqui. 

MALÚ 

É... 

LULA 

Vai ser bom. 

MALÚ 

Capaz. 

LULA 

Você trabalha? 

MALÚ 



Inda não. Tou procurando emprego. 

LULA 

Quem sabe lá na fábrica onde eu trabalho...? Tem muita 

moça empregada na fiação. Quer que eu veja se tem vaga? 

MALÚ 

Se quero. 

LULA 

Você veio do Norte? 

MALÚ 

Da Paraíba. 

LULA 

Longe à beça, não? 

LULA 

Você precisava viajar 15 dias espremido num pau-de-arara 

pra ver... Quinze dias sentado num banco duro, sem poder 

nem espichar as pernas. Tem que espichar uma de cada 

vez, pras duas não dá espaço. 

LULA 

(Ri) Deve ser uma dureza. Já ouvi falar de sua terra... que 

foi mesmo que eu ouvi falar? Ah! foi uma música de 

carnaval... besteira. (Ri) Engraçado... 

MALÚ 

O quê? 

LULA 

Você vir de tão longe... e a gente se encontrar aqui, 

invadindo um prédio. Não é engraçado? 

LULA 

Acho não. Cada vez acho menos graça no que a vida faz 

com a gente. 

BENÉ 

(Entrando) Cambada! 

LULA 



Não achou? 

BENÉ 

Nada. Roubaram. Depois a gente mata um cara desses...  

 

(Dirige-se ao seu apartamento, resmungando) 

 

LULA 

(Para MALÚ) Amanhã eu falo na fábrica. Não vou esquecer.  

MALÚ 

Obrigada. 

BENÉ 

Que faz você aí que não vem dormir? Lembre que amanhã é 

Domingo, tem jogo e um olheiro do Flamengo vai lá. 

 

LULA vai a BENÉ, MALÚ afasta-se para a direita. 

 

LULA 

Não sei nem se vou jogar. 

BENÉ 

(Indignado) Não sabe?! Você não tá escalado? 

LULA 

Tou, mas... (Faz um gesto de fastio). Era melhor que 

botassem o Biriba no meu lugar. 

BENÉ 

Biriba coisa nenhuma. Biriba é um perna de pau. 

LULA 

Mas sou eu que não tou querendo... 

BENÉ 

E você vai perder uma oportunidade dessas? Já disse: um 

olheiro do Flamengo vai lá. Me garantiram. 

 

LULA dá de ombros e deita-se no colchão. 



LULA 

(Vencido, para encerrar o assunto) Tá bem. 

JUSTINO 

(Na direita, para MALÚ) Estendi a rede no chão. Pode deitar. 

Tonho já ferrou no sono e Rita também. 

MALÚ 

E o senhor? 

JUSTINO 

Eu me arrumo. Tenho sono não. 

BENÉ 

(Para LULA) Já pensou? Um olheiro do Flamengo! 

 

LULA tem um gesto de impaciência e revolve-se no 

colchão. 

 

JUSTINO 

(Na direita) Tem fome não? 

MALÚ 

Tava com muita inda agora. Passou. 

JUSTINO 

É isso de não saber o que tá pra acontecer que tira até a 

fome da gente. 

MALÚ 

O senhor acha que nós não devíamos ter tomado parte na 

invasão? 

JUSTINO 

Acho é que a gente nunca devia ter saído de nossa terra. 

Nunca. 

MALÚ 

E ficar lá pra quê? 

JUSTINO 

E aqui? Nós somos demais aqui, Malú. A cidade empurra a 



gente pra fora. Tudo empurra a gente pra fora. Até parece 

que nós cometemos algum crime. Invadimos terra alheia. 

MALÚ 

Quem sabe? Pode ser que as coisas melhorem. Tonho já vai 

trabalhar. Prometeram arranjar pra ele um lugar de 

pedreiro. 

JUSTINO 

(Pessimista) Prometeram...  

MALÚ 

Verdade. Ele não lhe disse? 

JUSTINO 

Há quinze dias que ando de um lado pra outro, me 

oferecendo pra qualquer emprego. Me olham como se eu 

fosse leproso. E tem uns que querem me dar dinheiro, 

roupa. Quero trabalho, não quero esmola. 

MALÚ 

É por causa da idade, pai. Mas Tonho é moço... 

JUSTINO 

E eu sou algum velho? Será que não presto mais pra nada? 

Nem dois Tonhos fazem o que eu faço no cabo duma 

enxada. (Numa transição). Mas talvez eles tenham razão. 

Fora da terra da gente, a gente perde a força, não é mais o 

mesmo. Estou sentindo que não sou mais o mesmo. Uma 

frouxidão... 

MALÚ 

Deixa disso, pai. 

JUSTINO 

Frouxidão, sim, Malú. Nunca tive medo de nada — e agora 

tudo me mete medo. 

MALÚ 

Isso é de não comer, de não dormir direito. 

JUSTINO 



Sei não. Só sei que me rói cá por dentro uma vontade 

danada de voltar. Até sonho com isso. 

MALÚ 

Voltar pra aquela terra seca, esturricada, de onde tivemos 

que sair pra não morrer? 

JUSTINO 

A culpa não é da terra, Malú. A culpa é dos homens. A terra 

também sofre. Também tem sede, como a gente. Mas em 

vez de dar de beber à terra, a gente o que faz é xingar, 

amaldiçoar, ou então fugir num pau-de-arara, como nós. A 

terra é boa, nós é que somos frouxos. 

MALÚ 

Pai, quando nós saímos já tinha secado tudo quanto era 

cacimba! 

JUSTINO 

(A indisfarçada hostilidade com que a cidade os recebe gera 

nele um sentimento de culpa. Culpa que ele não sabe bem 

precisar se advém do abandono da terra natal ou da invasão 

da terra estranha; não tem ele, na realidade, a menor noção 

dos seus direitos nesta comunidade que o trata como um 

intruso, um criminoso.) Sei não. (Balança a cabeça, 

desnorteado.) Sei mais nada não. Estou feito cavalo cego, 

me batendo pelos barrancos. (Inicia o movimento para a 

direita.) 

PROFETA 

(No andar superior) Porque Jesus disse: não adianta juntar 

tesouros na terra. A terra tá cheia de ladrões, eles roubam 

tudo. Nosso dinheiro, nossa casa, eles tomam conta de tudo 

e dizem que é deles, que nós não temos direito a nada. Por 

isso, disse Nosso Senhor — que adianta? Nós devemos 

juntar tesouros mas é no céu. Lá a gente deve ter a nossa 

casa, as nossas riquezas, porque lá não entra quem roubou 



na terra o que era de todos. Os donos da terra, os donos 

das casas, dos automóveis, eles não sabem que não são 

donos de nada. Nós sim, somos donos de tudo, porque 

temos a fé! Porque Jesus disse... 

 

Ouve-se, um pouco afastado, o apito estridente do guarda-

noturno, cortando a fala do PROFETA. BENÉ, LULA, TONHO, BOLA 

SETE e ISABEL ergueram metade do corpo, subitamente. 

JUSTINO e MALÚ ficam imóveis, todos apreensivos. 

 

BENÉ 

Esse filho da... 

ISABEL 

(Cortando) Não xinga o Profeta, Bené! Dá azar! Sete anos de 

atraso! 

BENÉ 

(Num gesto brusco) Ah! 

 

Há um longo silêncio, cheio de apreensão. Por fim, ouve-se 

outro apito do GUARDA, bem mais distante. Todos se deitam, 

tranqüilizados. 

 

MALÚ 

Passou... 

JUSTINO 

É, mas quando o dia amanhecer, ele não vai passar... 

(Acomoda-se num canto, fazendo uma trouxa de travesseiro). 

 

MALÚ pára junto ao berço e fica olhando a criança, 

tristemente. A luz vai-se apagando em resistência, 

enquanto... 

 



LINDALVA 

Que foi? 

BOLA SETE 

Nada, nega. O panela de pressão que tirou um fino em nós. 

Esses caras não respeitam nem o amor da gente... 

LINDALVA 

Olha, cuidado que o dia tá clareando... 

BOLA SETE 

Ah, nega, você nasceu pra fazer nego sofrer...  

 

A luz se apagou de todo. 

 

 

FIM DO PRIMEIRO QUADRO 

 



SSEEGGUUNNDDOO  QQUUAADDRROO  

 

Cerca de dez horas da manhã do mesmo dia. Isabel entra com 

uma trouxa de roupas, que se põe a estender num varal armado na 

área, à esquerda. Simultaneamente, Justino procura armar a rede no 

apartamento da direita, enquanto Malú tenta uma arrumação primária 

em seus teréns. E no elevado Bola Sete canta, ao violão, para 

Lindalva, o seu samba: 

 

 

BOLA SETE 

E se um dia 

minha nega me deixar...  

 

Vou, vou,  

Vou me acabar    bis 

de dor!  

 

Que vale a vida 

sem a nega pra amar? 

 

Vou, vou,  

Vou me acabar    bis  

de dor!  

 

Ai, por que Deus  

Fez a noite tão curta?  

A noite não chega  

Pra amar minha nega. 



LINDALVA 

Legal, nego.  

BOLA SETE 

Você inda vai ouvir este samba gravado e o nome do crioulo 

falado no Rádio. 

LINDALVA 

Você não vai vender esse praquele tal de compositor? 

(Prepara o café num fogão a carvão). 

BOLA SETE 

Vou não, nega. Vendi aquele outro porque tava mesmo 

numa disga miserável. Mas este eu hei-de ter o prazer de 

ouvir o espiquer castigar no micro: “Minhas senhoras e 

meus senhores, vamos ouvir agora o samba de Oriovaldo 

Santos...” Já pensou? 

LINDALVA 

Ia ser um abafa. Aquelas negrinhas fididas lá do morro iam 

morrer de inveja. Então a Doracy, pensando sempre que é 

maior do que os outros só porque o marido é fiscal da Light, 

queria ver... 

BOLA SETE 

Pois vai ver. Nem que eu tenha que ir no Joãozinho da 

Goméa fazer um despacho. 

LINDALVA 

Se você quiser, eu faço. 

BOLA SETE 

Fazemos os dois. É preciso cercar o bicho pelos sete lados. 

LINDALVA 

Você parece que não confia muito no samba...  

BOLA SETE 

Confio, sim. Mas a luta é dura. Bossa só não chega. Se não 

tiver um orixá pra ajudar... 

LINDALVA 



Será que Xangô é bom pra isso? 

BOLA SETE 

O Babalorixá é quem vai dizer. (Volta a dedilhar o violão e a 

cantar baixinho o estribilho). 

JUSTINO 

(Continua tentando prender a rede nas pilastras). Inda tem 

quem cante... 

MALÚ 

Que horas devem ser? 

JUSTINO 

Sei lá. Umas dez horas, ou mais. 

MALÚ 

Até agora nada... não apareceu um guarda, um polícia... 

ninguém veio reclamar. (Incrédula) Será que vão deixar a 

gente ficar aqui, pai? 

JUSTINO 

Vá esperando. (Faz uma pausa em sua ocupação) Essa 

demora é mau sinal. 

MALÚ 

(Vem à área, olha demoradamente para os andares 

superiores) E parece que ninguém tá ligando. Só nós. 

JUSTINO 

(Volta ao seu trabalho) Estão fingindo que não estão ligando. 

Já vi cabra subir aí pra riba armado de faca, de pau... 

MALÚ 

Acha que vão resistir, se a Polícia vier? 

JUSTINO 

Acredito não. Como eles botaram a gente pra fora do morro, 

botam pra fora daqui também. 

 

MALÚ aproxima-se do caixote onde está a criança, 

ajoelha-se e põe-se a ajeitá-la entre os panos. 



 

LINDALVA 

Tome o café. 

BOLA SETE 

(Para de tocar, toma o café de um trago) Eles estão 

demorando. 

LINDALVA 

Quem? 

BOLA SETE 

Os tiras. 

LINDALVA 

Você acha que eles inda vêm?... 

BOLA SETE 

Você tem dúvida? Estão aí não demora muito. (Entrega a 

caneca a LINDALVA) VOU lá fora dar uma sapeada. 

(Encaminha-se para a escada, enquanto Lindalva se põe a 

arrumar os utensílios). 

MALÚ 

Vai ser ruim se a gente tiver que sair daqui antes da mãe, 

Tonho e Ritinha chegarem. 

JUSTINO 

Também, que era que eles tinham de sair tão cedo? 

MALÚ 

Tonho foi ver se vendia aquela parnaíba de bainha de couro 

bordada. (Exteriorizando uma revolta subconsciente) A gente 

precisa comer! 

JUSTINO 

Eu sei. Mas sua mãe mais sua irmã? 

MALÚ 

Foram procurar emprego. (De novo a revolta) Também não 

se pode ficar aqui esperando, esperando que a Polícia 

chegue e toque a gente daqui pra fora, como tocou do morro 



pro Maracanã. E depois de lá pro meio da rua. A gente tem 

que ter um rumo! 

JUSTINO 

(Dolorosamente, como se a palavra o ferisse mortalmente) 

Um rumo! 

 

BOLA SETE, que desceu a escada, está agora diante 

deles. 

 

MALÚ 

Que foi? 

BOLA SETE 

Tonho? 

MALÚ 

Saiu. 

BOLA SETE 

Queria combinar com ele pra amanhã. Saio cedo pro 

batente, ele precisava ir comigo. 

MALÚ 

Foi o senhor quem prometeu arrumar emprego pra ele? 

BOLA SETE 

Foi. Lá na construção onde eu tou trabalhando pode ser 

que se arranje. Vai ter que começar de ajudante... 

MALÚ 

Qualquer coisa serve. Ele demora não. 

BOLA SETE 

Diga pra ele. (Aponta para o andar superior) Tou lá em cima. 

MALÚ 

Tá bem. 

 

ISABEL armou uma tábua de passar roupa e aviva as 

brasas de um ferro de engomar, assoprando-as. 



 

BOLA SETE 

(Inicia a saída e ao passar por ISABEL, detem-se) Castiga o 

ferro, Zabé! 

ISABEL 

Vai pro diabo que te carregue! 

BOLA SETE 

(Solta uma gargalhada sonora. Observa a arrumação dos 

compartimentos) Vocês estão bem alojados por aqui... Até 

parece que vão ficar pra toda vida... 

ISABEL 

E não vamos? Daqui só saio se me deixarem voltar pro 

morro, pra refazer o meu barraco. 

BOLA SETE 

Mas vão deixar, hein? Grileiro botou a mão naquilo... 

ISABEL 

Porque vocês não são homens. Se fossem, não tinha saído 

ninguém de lá, tinham botado a Polícia pra correr. 

BOLA SETE 

Enganaram a gente. Que iam dar um apartamento pra cada 

um. 

ISABEL 

Bem feito pra vocês não irem em conversa de padre. 

BOLA SETE 

Eu sei que eles também estão nessa boca. Mas não há de 

ser nada. Lá no céu a gente acerta as contas... (Ameaça 

novamente a saída) 

ISABEL 

Se você encontrar aquele folgado do Bené, mande ele pra 

cá. 

BOLA SETE 

Onde ele foi? 



ISABEL 

No futebol, com o Lula. Fica a infeliz aqui dando duro pra 

eles se divertirem. Tou com toda essa roupa pra entregar 

inda hoje... 

BOLA SETE 

Bené não é de fazer força. 

ISABEL 

É, mas um dia ele vai se dar mal... Tou lhe dizendo. 

 

BOLA SETE ri e sai. ISABEL põe-se a passar a roupa. 

JUSTINO conseguiu, enfim, armar a rede. 

 

JUSTINO 

Pronto. (Experimenta a firmeza da rede) Tá firme. 

MALÚ 

Que adianta? Quer ver que a gente vai ter que sair daqui 

hoje mesmo. (Apanha uma panela de alumínio). 

JUSTINO 

Que vai fazer? 

MALÚ 

Inda tem um resto de farinha. Vou fazer um mingau pra ele 

(Olha para dentro do caixote, tristemente) Ele tá tão feio, 

empalamado. Parece um macaco. (Abre uma lata, despeja a 

farinha na panela. A Isabel). Tem um bocadinho d’água? 

ISABEL 

(Aponta a garrafa) Tire ali. 

 

MALÚ apanha a garrafa, derrama um pouco na panela. 

 

ISABEL 

Mingau de farinha? 

MALÚ 



É. Pro menino. 

ISABEL 

(Estranha) E ele toma isso? 

MALÚ 

Nunca tomou outra coisa.  

ISABEL 

E leite?  

MALÚ 

A mãe não tem. 

ISABEL 

Quantos meses? 

MALÚ 

Cinco. 

ISABEL 

Nasceu um bocado fora de tempo...? 

MALÚ 

Nasceu não. É que os outro não vingaram. Era pra ter mais 

seis. 

ISABEL 

Morreram de que? 

MALÚ 

A gente nunca sabe, né? 

ISABEL 

Também, divertimento de pobre é ter filho. Quer levar a 

garrafa pode levar. 

MALÚ 

Precisa não. A gente bebe na bica que tem lá fora. 

 

Entra BENÉ. Traz uma garrafa de cachaça em baixo do 

braço. 

 

MALÚ 



Obrigada. (Volta para seu apartamento e trata de acender o 

fogareiro a álcool, para fazer o mingau). 

BENÉ 

(Está indignado, a ponto de estourar) Cadê o Lula? 

ISABEL 

Sei lá. Não tava contigo? 

BENÉ 

Saiu antes de mim. Pensei que tivesse vindo pra cá. 

ISABEL 

Já acabou o jogo? 

BENÉ 

Acabou nada. 

ISABEL 

(Sem grande preocupação) Ele se machucou? 

BENÉ 

(Desabafando) Nem entrou em campo, o sacana! Deu parte 

de doente e botaram o Biriba. (Abre a garrafa fazendo 

pressão da tampa contra a guarda de uma cadeira). 

ISABEL 

Quem sabe se ele não tá mesmo...? 

BENÉ 

Tá nada. Fez isso pra não jogar. 

ISABEL 

Mas se ele não quer jogar... 

BENÉ 

Mas hoje! Hoje que o olheiro do Flamengo tava lá! Perder 

uma chance dessa! Nunca mais na vida ele vai ter outra 

igual! 

 

LULA entra, com o par de chuteiras ao ombro, preso 

pelos cordões. Ao ver o pai, baixa os olhos, um tanto 

acabrunhado. BENÉ, ao vê-lo toma um gole de cachaça e 



volta-lhe as costas ostensivamente. Em meio a um grande 

silêncio, LULA avança, atira as chuteiras a um canto, bebe um 

copo d’água. 

 

LULA 

(Subitamente, irritado) Que foi? Morreu alguém aqui?! 

ISABEL 

(Depois de uma pausa) Você tá doente? 

LULA 

Tou indisposto. Acho que foi de não dormir esses dias. 

ISABEL 

Então por que não aproveita? Deite aí, vá dormir. 

LULA 

Acho que é o que eu vou fazer mesmo. 

BENÉ 

(Volta-se para ele, subitamente e grita como um insulto) Sabe 

o que o olheiro do Flamengo disse quando viu o Biriba fazer 

o primeiro gol? Eu estava junto dele e ouvi. Disse que vai 

levar ele pra treinar na Gávea! 

LULA 

E que tem isso? 

BENÉ 

Que tem? Você ainda pergunta? Se fosse você que tivesse 

jogado, era você quem ia! 

LULA 

Não sei por que. Ele gostou do Biriba, podia não gostar de 

mim. 

BENÉ 

Você joga mais que dez Biribas. 

LULA 

É só você quem diz. Quando cheguei no campo, estava todo 

o mundo falando. Que era injustiça não escalarem o Biriba. 



BENÉ 

Foi por isso então que você não quis jogar, 

LULA 

Foi. E eu sei que é verdade. Biriba joga muito mais que eu. 

Só me escalam purquê sou seu filho e você pede. É o que é. 

Tou cheio desse troço! E não quero mais jogar futebol. 

BENÉ 

(Pausa. Ele como que procura refazer-se do choque que lhe 

causaram as palavras do filho) Você não quer... 

LULA 

Não! 

BENÉ 

Que é que você quer, então? 

LULA 

Sou operário. Quero ser operário. 

BENÉ 

E viver sempre na merda! É isso que você quer? (Pausa) Não 

vê que ser operário não dá futuro? Você tá nessa fábrica há 

seis anos. Que adiantou até hoje? Nada! 

ISABEL 

(Tomando a defesa do filho) E você? Foi jogador. Teve fama. 

Jogou até no escrete. Pra que? Ninguém nem lembra de 

você! A chuva leva seu barraco, você é jogado na rua com os 

outros. (Com sarcasmo) Bené! Bené! O grande Bené! Não 

tem nem emprego... 

BENÉ 

(Ela tocou no ponto sensível) No meu tempo era diferente. A 

gente ganhava uma miséria, não dava pra juntar dinheiro. 

E eu também não pensava no futuro. Mas hoje é outra 

coisa. Tem jogador milionário, comprando apartamento pra 

alugar em Copacabana. Se eu tivesse a sua idade, tava feito 

na vida. Porque na minha posição inda não teve outro que 



nem eu. (Traindo o seu desejo de continuação) E você tem o 

meu jogo, meu estilo, garanto que todo mundo ia notar isso. 

LULA, enfastiado, deita-se no colchão,  

BENÉ 

(Desespera) Mas ele quer ser operário! Operário a vida toda! 

(Saindo) Vá ser burro assim no inferno! 

ISABEL 

(Grita) Espera aí! Onde vai, homem? Fica aqui que é capaz 

da Polícia... (BENÉ sai sem lhe dar ouvidos) Com certeza vai 

encher a cara. 

 

Entra TONHO. 

 

LULA 

Ele não quer entender... não quer entender! 

ISABEL 

Liga pra ele não. Se futebol desse pra ficar rico, ele não tava 

aí vivendo de biscate e bebendo pra esquecer que não é 

mais nada na vida. 

 

No compartimento da direita, TONHO tira do cinto uma 

faca com bainha de couro, atira-a sobre um caixote. 

 

LULA 

Nada. Ninguém quis. Teve um que ofereceu cinco cruzeiros. 

Tive vontade de enfiar a faca na barriga dele. (Noutro tom) 

Depois me arrependi. Devia ter pegado os cinco cruzeiros. 

(Vê MALÚ fazendo o mingau) Comida? 

MALÚ 

Mingau de farinha pro menino. 

TONHO 

(Decepcionado) Ah... (Deita-se na rede) Vim logo também 



porque fiquei com receio... pensei que já tivesse tocado 

vocês daqui. 

JUSTINO 

Viu nenhum movimento aí fora, não? 

TONHO 

Polícia? Vi não. Mas vi muita gente aí por cima olhando, 

como se esperasse alguma coisa. 

JUSTINO 

Talvez fosse até melhor a gente arribar daqui agora, em vez 

de ter que fazer depois, debaixo de bala. 

TONHO 

Arribar por que? 

JUSTINO 

Porque mais cedo ou mais tarde tocam a gente daqui! Este 

prédio tem dono! E o dono não vai deixar... 

TONHO 

Bem, quando o dono aparecer, a gente sai. 

LINDALVA 

(Ocupada em seus afazeres domésticos. Canta)  

Vou, vou, 

vou me acabar — bis  

de dor 

 

Entram SANTA e RITA. MALÚ sopra o mingau para esfriar. 

 

MALÚ 

Arrumaram trabalho? 

SANTA 

Trouxe comida. (Deposita alguns embrulhos sobre o caixote) 

Feijão, farinha... 

RITA 

(Mostra o embrulho que traz) Carne seca! 



TONHO 

(Levanta-se da rede e vem olhar, incrédulo, como JUSTINO e 

MALÚ) Carne seca?! 

SANTA 

Vocês comeram hoje? 

MALÚ 

Um pedaço de pão dormido. 

TONHO 

Eu nem isso. 

SANTA 

O menino? 

MALÚ 

Fiz um mingau com o resto da farinha. Ia dar agora. 

SANTA 

Dê isso não. Trouxe leite pra ele. 

RITA 

Bota o feijão logo pra cozinhar, mãe. Tou com fome. 

SANTA 

Calma. Não é só você que tá com fome. (Abre os embrulhos, 

apanha uma panela) 

JUSTINO 

(Num princípio de desconfiança) Santa... como foi que você 

conseguiu tudo isso? 

SANTA 

Que importa saber? 

RITA 

E ainda sobrou dinheiro. 

JUSTINO 

(Compreendendo) Sobrou dinheiro? Que dinheiro? De onde 

veio esse dinheiro, Santa? 

SANTA 

Achei na rua. 



JUSTINO 

Mentira! Você foi pedir... você foi pedir esmola! 

 

SANTA baixa a cabeça, sem coragem para defender-se. 

 

TONHO 

E ainda levou sua filha! As duas pedindo esmola na rua; 

como mendigo! Teve vergonha não, mulher? 

MALÚ 

(Salta, heroicamente, em defesa da mãe) E que era que o 

senhor queria que ela fizesse?! Que deixasse todo mundo 

morrer de fome?! Que ficasse aqui, de braços cruzados, 

esperando, esperando não sei o que?! Que tem pedir 

esmola? É crime? 

JUSTINO 

Não, mas é humilhante. 

MALÚ 

Humilhante é não fazer nada. 

RITA 

(Com voz de choro, sentindo-se responsável) Eu tava com 

fome, pai. Foi por minha causa que a mãe começou a pedir! 

SANTA 

(Muito baixo, como se desse explicações somente a si mesma) 

Era só pra comprar um copo de leite e um pão pra ela, 

juro... mas depois me lembrei de vocês... era fácil... bastava 

estender a mão, nem precisava falar... tão fácil... 

JUSTINO 

(Ele se sente profundamente acabrunhado, como se só 

naquele momento fizesse esta grande descoberta: que uma 

nova realidade determina forçosamente um novo 

comportamento e uma nova ética) É, muito fácil... Nunca 

pensei que a gente tivesse que chegar a esse ponto. Pedir... 



estender a mão... (Vem à frente, como se se sentisse 

deprimido só em contemplar o fruto da mendicância) Mas é 

capaz de vocês terem razão. (Como se procurasse convencer 

a si mesmo) Pedir não é crime. 

TONHO 

E que adianta a gente discutir? O que tá feito, tá feito. Bota 

o feijão no fogo, mãe. 

SANTA 

(Dá a panela a TONHO) Vá buscar uma panela d’água. Tem 

uma bica aqui perto. 

TONHO 

Eu sei onde é. (Sai pela direita) 

RITA debruça-se sobre o caixote onde está a criança. 

SANTA 

Precisa água também pra dissolver o leite. 

RITA 

(Ingenuamente, impressionada) Mãe, por que é que ele tá 

roxinho? 

 

MALÚ estremece. Vai ao caixote e toma a criança nos 

braços. Ausculta-lhe o coração. 

 

SANTA 

(Separando o feijão, sem dar conta dos movimentos de MALÚ) 

Isso é fome. Ele já vai comer. Trouxe leite em pó. Só que ele 

é capaz de estranhar. Lembro do filho da Geluca, a primeira 

vez que tomou leite teve uma caganeira... Ele é capaz de 

estranhar também. Nunca provou comida de filho de rico... 

MALÚ 

(Volta a colocar a criança no caixote, lenta e silenciosamente). 

E nunca vai provar... 

SANTA 



(Compreende o sentido das palavras de MALÚ, procura em 

seu rosto uma confirmação e a encontra. Corre ao caixote e 

vê que o filho está morto. Toma-o nos braços, 

silenciosamente, leva-o até JUSTINO) Veja. Tá morto. 

JUSTINO 

Morreu agora? 

SANTA 

Inda tá quente. 

JUSTINO 

Eu sabia. Sabia que ele não ia aturar. 

RITA 

(Impressionada) Ele tá morto mesmo, mãe?! 

MALÚ 

Ele já vinha morrendo, há muitos dias.  

 

ISABEL ouviu a conversa, aproxima-se. 

 

ISABEL 

Que foi que houve com o garoto? 

SANTA 

Morreu. 

ISABEL 

(Aparenta maior emoção do que SANTA) Coitadinho. De que? 

SANTA 

(Com simplicidade) Fome. 

 

LULA levanta-se do colchão e fica olhando, à distância. 

 

ISABEL 

(Sem saber o que dizer, num impulso de solidariedade) Se a 

gente soubesse... 

SANTA 



Adiantava não. 

ISABEL 

É aquele mingau. Aquilo não sustenta. Farinha com água... 

SANTA 

Foi melhor pra ele. (Vai recolocar a criança no caixote, em 

meio a um respeitoso silêncio) 

LINDALVA 

(Canta) Vou, vou, 

vou me acabar  

de dor... 

ISABEL e LULA 

Psiu... 

ISABEL 

Cala essa boca! 

LINDALVA 

(Vem à beira do piso e olha para baixo) Cala a boca por que? 

LULA 

O garotinho morreu. 

SANTA 

(Depois de longa pausa) Precisa ficar todo mundo com cara 

de palerma, não (Apanha a panela) Cadê o Tonho que não 

vem com essa água? 

 

Ouve-se o grito de BOLA SETE, fora: “Pessoal, eles vêm 

aí!” 

 

BOLA SETE 

(Entra correndo, vem à frente, grita para cima) Estão aí! Os 

tiras estão aí! 

MALÚ 

(Com receio) A Polícia! 

 



Entram BENÉ e TONHO, correndo também, de pontos 

diferentes enquanto BOLA SETE sobe para o pavimento 

superior. 

 

TONHO 

Parou um carro aí fora: diz que é da Polícia! 

SANTA 

Você fica quieto aqui! 

BENÉ 

(Percebe-se que bebeu um pouco, mas a situação o força a 

reagir) Estão aí! Vieram botar a gente pra fora! 

LULA 

São muitos? 

BENÉ 

Não sei. Vi só o carro chegar... 

LINDALVA 

(No pavimento superior, para BOLA SETE) E agora? 

BOLA SETE 

Te planta, nega. Espera o galo cantar. 

 

Há um rumor surdo, que vem de todos os andares e 

que cessa de repente, com a entrada de dois TIRAS. Ante o 

silêncio e a imobilidade geral, eles avançam até o meio da 

área. Olham demoradamente para todos os lados e depois 

para os andares superiores, com uma arrogância que trai um 

receio mal disfarçado. Súbito, um pedaço de madeira, 

atirado de cima, vem cair junto a eles, que se assustam e 

dão um salto para trás, com a mão ao revólver. 

PRIMEIRO TIRA 

Qual foi o engraçadinho?  

 

Um silêncio geral. 



PRIMEIRO TIRA 

Viemos aqui falar por bem. Se vão querer briga, vai ser pior 

pra vocês. (Fita um por um, pretendendo intimidá-los) Vai 

todo mundo sair daqui. 

BENÉ 

Sair pra onde? 

PRIMEIRO TIRA 

Isso é lá com vocês. Tenho ordem de botar todo mundo pra 

fora. E quero fazer isso sem precisar usar de violência. 

Vocês podem ir pro Albergue da Boa Vontade. 

ISABEL 

Estivemos lá. Depois de três dias, botaram a gente na rua. 

PRIMEIRO TIRA 

Bem, isso não é comigo. Eu tou aqui pra fazer respeitar a 

ordem. Isso é invasão de propriedade. E nós temos que 

defender a propriedade. 

SEGUNDO TIRA 

É isso mesmo. Vão pegando seus troços e tratando de fazer 

a pista. 

 

Ninguém se move. 

 

SEGUNDO TIRA 

Não ouviram? Pensam que a gente tá aqui pra brincadeira? 

ISABEL 

(Avança para os tiras) Sinto muito, mas a gente não vai 

poder sair daqui agora. 

SEGUNDO TIRA 

E por que? 

ISABEL 

Porque morreu uma criança. É preciso chamar um médico 

pra passar o atestado e depois fazer o enterro. 



PRIMEIRO TIRA 

Onde tá a criança? 

 

ISABEL aponta. TONHO lança à mãe um olhar 

interrogador. SANTA confirma com a cabeça. Os TIRAS vão até 

lá, olham, voltam. 

 

PRIMEIRO TIRA 

Bem, os outros vão saindo. Depois eu chamo o rabecão. 

ISABEL 

(Com decisão) Ninguém vai sair. Todo mundo vai ficar pra 

acompanhar o enterro. 

LULA 

Isso mesmo: todo mundo vai ao enterro. 

BOLA SETE 

Todo mundo. (Desce a escada) 

 

Imediatamente, como um movimento combinado, vão 

descendo dos andares superiores homens e mulheres, 

alguns armados de paus, todos trazendo no rosto a decisão 

de expulsar os policiais. 

 

PRIMEIRO TIRA 

(Assustado) Que é isso?... Estão querendo barulho? (Recua, 

com a mão no revólver) Pensem bem... vão se dar mal... 

SEGUNDO TIRA 

(Recuando também) Que vão fazer?! 

BOLA SETE 

Nada, chefe. Tudo isso aí veio fazer quarto pro anjinho. 

PRIMEIRO TIBA 

(Intimidado, resolve optar por uma saída honrosa) Bem, nós 

vamos chamar o rabecão. 



 

Os TIRAS batem em retirada, enquanto o pano cai 

lentamente. 

 

 

FIM DO SEGUNDO QUADRO 



SSEEGGUUNNDDOO  AATTOO  

 

PPRRIIMMEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

Três dias depois. Aproximadamente 5 horas da tarde. Com 

exceção do “apartamento” do Profeta, em todos os outros se nota um 

esforço para torná-los mais habitáveis, notando-se a melhor 

arrumação dos móveis. Roupas penduradas em varais, principalmente 

na área, à esquerda, em que se vê também uma grande bacia, onde 

Isabel lava algumas peças. Bené, estendido no colchão, curte uma 

ressaca. No apartamento da direita, Santa esquenta um prato de 

comida. O 1.º piso está vazio. Mané Gorila entra, do fundo e vem até a 

área. O detalhe marcante de sua personalidade é a agressividade que 

emana de seu físico avantajado e de seu sorriso felino. O apelido 

advém, naturalmente, do tipo rústico, da força e do andar gingado. 

Contrastando com tudo isso, sua fala é sempre macia, envolvente. 

Quando ameaça, sua voz corta como navalha, mas sem nunca se 

altear. Ele percorre com o olhar, demoradamente, toda a cena. Ergue 

os olhos para os andares superiores e seus lábios se abrem num 

sorriso que é quase uma careta, um sorriso de gato. Isabel, desde que 

o vê, mantém-se numa atitude de receosa expectativa. 

 

 

GORILA 

É, vocês se arrumaram bem. Há quanto tempo estão aqui? 

ISABEL 

Três dias. 

GORILA 



Tou besta. 

ISABEL 

Por que? 

GORILA 

Era pra terem botado vocês pra fora daqui há muito tempo. 

ISABEL 

Quiseram. 

GORILA 

Eu sei. Ouvi que botaram a Polícia pra correr. 

ISABEL 

Botamos, sim, que é que há? 

GORILA 

(Irônico) Não sabia que tinha tanto valente por aqui. 

BENÉ 

(Ergue a cabeça) Quem taí, Zabé? 

ISABEL 

É seu Mané Go... (Detem-se) 

GORILA 

(Sorri) Pode dizer, eu não ligo. 

ISABEL 

Seu Mané Gorila. 

 

BENÉ solta um grunhido e torna a deitar-se. 

 

ISABEL 

Tá de ressaca. 

GORILA 

A Polícia não voltou mais? 

ISABEL 

Não, o advogado da União dos Favelados está vendo se 

arranja uma ordem do juiz, um troço de nome complicado 

pra gente ficar aqui. Mas não é nada seguro. De uma hora 



pra outra eles tão aí pra botar a gente pra fora. 

GORILA 

Tou informado que não passa de hoje.  

ISABEL 

Quem disse? 

GORILA 

Eu que sei. (Respira fundo) É, aquela enchente foi o diabo. 

ISABEL 

O senhor também... perdeu a renda dos barracos... devia 

dar um bom dinheiro... 

GORILA 

Dava pra viver. (Lamenta-se) Sabe, tenho mulher e um 

monte de crianças pra sustentar... 

ISABEL 

Verdade que o senhor ficou com os filhos da irmã do 

Profeta? 

GORILA 

Verdade. Estão lá em casa. São uns capetas. Com os quatro 

que eu já tinha, são seis. 

ISABEL 

E nenhum é seu? 

GORILA 

Nada. Tudo apanhado na rua. E são seis. Seis bocas pra 

dar de comer, e mais a mulher, que come por dez. Vê a 

senhora a desgraça que foi pra mim também essa enchente. 

ISABEL 

Imagino. 

GORILA 

É bem verdade que o grileiro me deu uma gaita pra ficar 

quieto... 

ISABEL 

É, vocês sempre se entendem. A gente é que paga. 



GORILA 

Deve ter comprado também a Polícia e a Prefeitura pra não 

deixarem vocês voltarem pra lá. Eles querem o terreno pra 

fazer arranha-céu. (Ri) A pedra rolou em boa hora... 

ISABEL 

Engraçado: eu antes pensava que o terreno era seu. 

GORILA 

(Com simplicidade) Não, quem sou eu? 

ISABEL 

(Consegue vencer por um momento o medo que MANÉ GORILA 

produz) Então como é que o senhor cobra aluguel?... 

GORILA 

Eu cobro porque dou a madeira pra fazer os barracos, 

converso a Polícia... quer dizer: entro com o capital e o 

trabalho. Não é justo que leve algum? 

 

Há uma pausa, ISABEL cala-se, intimidada. 

 

GORILA 

Esse tal dono do morro, que apareceu agora, também não é 

dono de nada. E quer botar todo mundo pra fora. Arranjou 

uns papéis falsos proteção de gente graúda e vai acabar 

ficando com tudo. O mundo é de quem pode. 

ISABEL 

Safadeza. 

GORILA 

Eu, pelo menos, não faço safadeza. Não digo que o terreno é 

meu, nem nada. Meu negócio é honesto. O que eu cobro é 

até muito pouco pelo que faço. Mas não gosto de explorar 

ninguém. Faço isso mais porque gosto de ajudar. 

ISABEL 

(Há um leve traço de ironia em sua voz) É, o senhor tem 



ajudado muito... 

GORILA 

Ontem mesmo dei dez contos do meu bolso pra comprar 

bancos pra escolinha lá do morro, (Olha em volta) Se vocês 

ficassem aqui, eu era até capaz de fazer uma escola aqui 

também. É preciso ensinar essas crianças a ler, Sem saber 

ler, elas não vão poder votar amanhã. 

ISABEL 

O senhor já é candidato a deputado? 

GORILA 

(Modestamente) Quem sou eu, dona Isabel? Meu candidato 

a senhora sabe qual é. Dr. Deodato. Só trabalho pra ele É 

meu compadre e um homem de bem, amigo dos pobres. A 

senhora sabe o que ele tem feito pela gente lá do morro, 

Bica, luz elétrica, tudo que a gente quer ele consegue. Um 

homem e tanto. 

 

JUSTINO entra, lento, desanimado. 

 

GORILA 

Olá. 

JUSTINO 

(Reconhece-o) Ah... boa tarde, 

GORILA 

O senhor também tá aqui... 

JUSTINO 

Enquanto deixarem. 

GORILA 

O senhor não teve sorte. Nem chegou a terminar o 

barraco... 

JUSTINO 

Foi. 



GORILA 

E olhe que o lugar que eu lhe arranjei era bem bom. 

Reforçando bem, com boas estacas, não tinha perigo... 

JUSTINO 

Falta de sorte. 

GORILA 

O garotinho... me disseram que morreu. 

JUSTINO 

É, foi. 

GORILA 

Se tivessem me avisado, eu arranjava de graça o caixão. 

Caixão branco, com friso dourado, de anjinho mesmo. 

JUSTINO 

Não sabia. Fiquei até devendo. 

GORILA 

Eu pago. Me diga onde comprou que eu pago. 

JUSTINO 

Não precisa...  

GORILA 

Faço questão. Sempre fiz isso lá no morro. Tá aí dona Isabel 

que não me deixa mentir. 

ISABEL 

Lá isso é verdade. Criança tem tudo dele. 

GORILA 

Anjinho vai pro céu garantido, seu Justino. E o que vai pro 

céu deve levar boa informação da gente. 

JUSTINO 

Tava pensando... se o senhor não se ofende, aquele dinheiro 

que eu lhe dei... 

GORILA 

Que tem? 

JUSTINO 



Se o senhor pudesse devolver... 

GORILA 

Devolver por que? 

JUSTINO 

A gente não chegou a construir o barraco... 

GORILA 

Aquele dinheiro foi pelo direito de utilizar o terreno. 

JUSTINO 

Mas a gente não utilizou... 

GORILA 

E de quem foi a culpa? Minha? Quem mandou a enchente 

não fui eu, foi Deus. Cobre d’Ele (Dá-lhe as costas e inicia a 

saída com seu passo lento e gingado) 

 

Dois garotos descem dos andares superiores, gritando: 

“Mané Gorila, me dá uma prata! Mané Gorila, me dá uma 

prata!” 

 

GORILA 

(Tira do bolso dinheiro e distribui entre os garotos) Tome lá. 

(Sai, seguido dos garotos, batendo paternalmente na cabeça 

deles) 

SANTA 

(Aproxima-se de Justino) Que foi?... 

JUSTINO 

Aquele desgraçado que arrumou aquela beira de ribanceira 

e as tábuas pra fazer o casebre... pedi pra devolver o 

dinheiro, me deu as costas... 

ISABEL 

Isso é uma peste. Capaz de explorar até a mãe dele. Inda 

bem que estamos livres desse miserável. 

SANTA 



Era o dono do terreno... 

ISABEL 

Era dono de nada. Acabou de dizer. Arranjava uns pedaços 

de pau e depois passava a vida cobrando aluguel. 

SANTA 

E por que pagavam? 

ISABEL 

E quem era que tinha coragem de dizer pra ele que não 

pagava? Só se não quisesse mais dormir sossegado. E 

acordar uma noite com o barraco pegando fogo. 

SANTA 

Ele...? 

ISABEL 

Fez isso muitas vezes. Ninguém nunca descobria quem 

tinha sido. 

JUSTINO 

E a Polícia?  

ISABEL 

Ora, a Polícia é quem garante ele... Que eu sei, já matou 

dois. 

JUSTINO 

E não foi preso? 

ISABEL 

Tem as costas quentes. Gente da política. Deputado. 

Precisam dele. Por isso faz o que quer. (Olha em volta com 

desprezo) E também porque aqui não tem homem. 

(Voltando à bacia de roupa) Ah, eu devia ter nascido 

macho... (Torce as peças de roupa e pendura-as no varal) 

BENÉ! Levanta, homem! Vai emendar o dia com a noite? 

 

LINDALVA passa ao fundo com uma lata d’água na 

cabeça, sobe a escada e vai ao seu apartamento, enquanto 



SANTA e JUSTINO dirigem-se para a direita. LINDALVA assobia o 

samba de BOLA SETE. 

 

JUSTINO 

(Vê o prato de comida) Tonho trouxe dinheiro? 

SANTA 

Não. Ele inda não chegou do trabalho. 

JUSTINO 

E esse prato?... 

SANTA 

Come. Você não tá com fome? 

JUSTINO 

(Sem conseguir aceitar ainda a idéia da esmola) Santa, você 

foi de novo...! 

SANTA 

(Interrompendo) Come, homem de Deus. Que importa? 

(Coloca um pouco de comida em outro prato, na mesa 

improvisada). 

 

JUSTINO fica um instante imóvel, depois senta-se num 

caixote, lentamente, diante do prato de comida. Põe-se a 

comer silenciosamente. 

SANTA 

Arrumou nada não?  

JUSTINO 

Prometeram, pra semana que vem. Um lugar de vigia, numa 

construção. 

SANTA 

Pagam bem? 

JUSTINO 

Doze contos. (Pausa) Fiz as contas: guardando a metade, 

dava pra comprar passagem pra todo mundo em menos de 



um ano. 

BENÉ 

(Levanta-se, mal humorado) Que horas são? 

ISABEL 

Quase de noite. Quer café, tem no bule. É só esquentar. 

 

BENÉ apanha o bule, acende o fogo, com gestos 

preguiçosos. 

 

ISABEL 

Esteve um cara aí procurando Lula. 

BENÉ 

Não era do Flamengo? Me prometeram mandar chamar o 

Lula pra treinar. 

ISABEL 

Era nada. Conheço ele. Aquele tal de Rafael que andava lá 

no morro. (Volta ao seu serviço). 

BENÉ 

Lula tá de novo metido com essa gente?  

 

Entram MALÚ e RITA. 

 

JUSTINO 

Onde vocês andaram?  

MALÚ 

Por aí tudo. Vendo aqueles anúncios do jornal. Senta-se, 

exausta) Tou que não posso mais. (Tira os sapatos, 

movimenta os dedos doloridos). 

SANTA 

Arrumaram alguma coisa? 

RITA 

Malú arrumou. 



MALÚ 

Pra começar amanhã. 

SANTA 

Que serviço? 

MALÚ 

Arrumar casa. (Não parece muito animada) Pagam quatro 

contos. 

RITA 

E tem onde dormir. 

SANTA 

Graças a Deus.  

MALÚ 

Um quarto sem janela, que só cabe uma cama.  

SANTA 

Mas é melhor do que isto. 

RITA 

Mãe, posso comer? 

SANTA 

Pode. Deixe um pouco pra sua irmã... 

 

RITA separa um pouco de comida para si em outro 

prato. Põe-se a comer. 

 

SANTA 

(Para MALÚ) Você não quer? É pouco, mas dá pra enganar. 

Você não almoçou. 

MALÚ 

(Levanta-se, num gesto cansado) Lula me chamou pra sair 

com ele de noite. 

JUSTINO 

(Bruscamente) Você tá dando confiança?... 

MALÚ 



Tou não. Tou só pensando que ele podia me levar pra comer 

em algum lugar. 

JUSTINO 

Tonho vai chegar daqui a pouco, vai trazer dinheiro. 

MALÚ 

Lula prometeu também arrumar emprego pra mim na 

fábrica. (Come qualquer coisa). 

SANTA 

Pra que? Você não tá empregada? 

JUSTINO 

Dois contos. Quem sabe dá pra guardar um pouco. Você vai 

ter casa e comida. 

MALÚ 

(Vem até a área) Tem muita diferença não, entre isto aqui e 

o quarto onde vou ter que dormir. Aqui, pelo menos se vê o 

céu. 

RITA 

Malú disse pra moça que não cabia naquela cama. A moça 

respondeu que ela encolhesse as pernas. (Ri) 

LULA 

(Entra, vindo do fundo) Olá. 

ISABEL 

Esteve um cara aí procurando por você. Aquele tal de 

Rafael. 

LULA 

Eu sei. Encontrei com ele aí na esquina. 

BENÉ 

Que é que aquele sujeito tá querendo aqui? 

LULA 

Foi um colega lá da fábrica, o Antônio, que mandou. 

BENÉ 

Mandou pra que? 



LULA 

Pra ajudar a gente. 

BENÉ 

Ajudar em que? 

LULA 

Na resistência. 

BENÉ 

Você inda vai se dar mal. Quando pegar uma cana, não 

diga que não avisei. Essa gente chama cadeia!  

ISABEL 

Também acho que você devia se afastar dessa gente. 

LULA 

Eles estão do nosso lado, mãe! 

BENÉ 

(Desconfiado) Que interesse têm eles nisso? 

LULA 

Interesse nenhum. Quer dizer... Eles sabem que nós 

estamos com a razão. 

BENÉ 

E será que nós estamos mesmo? Eles dizem isso pra levar a 

gente na conversa. Sei como é. 

ISABEL 

E se a Polícia souber que eles estão metidos nisso, então é 

que a gente não fica nem mais um dia aqui. 

LULA 

Porque vocês não viram na fábrica, na última greve. Eles 

que organizaram tudo. Antônio foi preso, mas depois 

tiveram que soltar. E da prisão ele só mandava dizer pra 

gente: Agüenta firme, pessoal. Agüenta que eles têm que 

ceder. 

BENÉ 

E cederam? 



LULA 

Bem, não deram 40 por cento, deram 25. Mas era o que a 

gente queria. 

ISABEL 

E que adiantou? Aumentaram também o preço de tudo. 

Greve é besteira. 

LULA 

(Com veemência) Besteira não, mãe. Greve é um direito; é... 

(A incredulidade e o quase sarcasmo estampados nos rostos 

de ISABEL e BENÉ O fazem desistir de sua argumentação) Mas 

que adianta? Vocês... (Retoma com ardor com palavras que, 

percebe-se, não são suas) Mas isto aqui é coisa muito mais 

séria que uma greve. Nós estamos mexendo com um dos 

pilares da sociedade capitalista: a propriedade privada! É 

muito sério! É preciso que a gente se organize e trace um 

plano de defesa. 

BENÉ 

Isso é coisa que eles andaram metendo em sua cabeça. 

(Inicia o movimento para sair) 

ISABEL 

Onde é que você vai? 

BENÉ 

No boteco. 

ISABEL 

Começar de novo?  

BENÉ 

Não, tomar uma homeopatia. (Sai pelo fundo) 

LINDALVA 

(Grita do 1.° piso para ISABEL) Tem um pedaço de sabão aí 

que m’impreste, Zabé? O meu acabou... 

ISABEL 

(Com manifesta má vontade, apanha um pedaço de sabão) 



Pega lá. (Atira-o e LINDALVA O apara) 

LINDALVA 

Obrigada. (Põe-se a lavar roupa também, numa bacia) 

ISABEL 

Mas veja se compra sabão. (Resmunga) É todo dia a mesma 

história, que o sabão acabou. Tou pra sustentar seu 

homem não. Já sustento o meu e chega. 

LULA 

(Aproxima-se de MALÚ, na área) Seu lugar tá quase 

arrumado. 

MALÚ 

Onde? 

LULA 

Lá na fábrica, ué. Falei hoje de novo. Mês que vem parece 

que vão mandar um bocado de moças embora, na fiação. 

Gente que tá com muitos anos de casa. Safadeza... mas 

então vão admitir gente nova... 

MALÚ 

Já arrumei emprego hoje. 

LULA 

Arrumou? Onde? 

MALÚ 

Casa de família. 

LULA 

(Revelando certo preconceito) Você vai ser criada? 

MALÚ 

Que tem? 

LULA 

Nada. Operário ganha mais. Tem direito a férias... é 

oprimido também, mas é outra coisa. 

MALÚ 

Que é que a gente vai fazer? A vida não é como a gente 



quer. Se fosse, eu não ia ser criada, nem operária. 

LULA 

Que era que você queria ser? 

MALÚ 

Sei lá. Só sei que às vezes tenho inveja dos meus irmãos 

que nasceram mortos. 

LULA 

Não diga bobagem. Tudo isso vai mudar um dia. 

MALÚ 

Você crê mesmo? 

LULA 

Então! É coisa certa! Nem Deus é capaz de impedir! 

 

A convicção de LULA deixa MALÚ, por alguns segundos 

magnetizada. Mas esse magnetismo é quebrado pela 

entrada de TONHO. 

 

TONHO 

(Para LULA) Olá. 

LULA 

Olá, Tonho. 

 

TONHO dirige-se para casa e MALÚ faz menção de segui-

lo. 

 

LULA 

(Detendo-a por um braço) Tá combinado, hoje de noite?...  

MALÚ 

(Com ar prometedor) Vamos ver. (Segue o irmão) 

 

BOLA SETE entra ao fundo e sobe a escada para o 1° 

piso. Antes de subir, assobia de maneira característica. 



LINDALVA volta-se, reconhecendo o assobio. 

 

JUSTINO 

(Para TONHO) Tudo bem? 

TONHO 

Tudo. Só que... trouxe dinheiro não. Só pagam no fim da 

semana. No sábado. 

 

Há uma pausa de decepção. 

 

SANTA 

Também, sábado já é depois de amanhã. Até lá a gente se 

arruma. 

 

No 1.° piso, LINDALVA, vergada sobre a bacia, lava 

roupa, BOLA SETE vem por detrás e dá-lhe uma palmada nas 

nádegas. 

 

BOLA SETE 

Tá no lesco-lesco, nega? 

LINDALVA 

Lavando tua camisa, infeliz. 

BOLA SETE 

(Ri) Nega, juro por São Jorge, inda vou te dar uma lavadeira 

de madama. Daquelas que é só apertar um botãozinho e a 

roupa já sai do outro lado, lavada e passada. 

LINDALVA 

Você só tem conversa. 

BOLA SETE 

O samba do moreno vai dar dinheiro, nega. É só encontrar 

quem grave. 

LINDALVA 



Não conseguiu nada?  

BOLA SETE 

Tenho andado aí por essas gravadoras. Só querem música 

de gringo. Mas não há de ser nada. Um dia a gente toca 

todos eles daqui, com música e tudo. 

 

Súbito, ouvem-se as sirenas de vários carros da Rádio-

Patrulha. Tocados por uma mesma mola, todos se põem à 

escuta. BOLA SETE e LINDALVA, do primeiro piso, olham na 

direção do ruído. 

 

LINDALVA 

Bola!...  

BOLA SETE 

É a cana, nega! 

LINDALVA 

Quanto carro!... (Conta) Um, dois, três, quatro! 

BOLA SETE 

Vão cercar o quarteirão. É tira que não é vida! Dessa vez 

eles vieram pra valer! (Grita para baixo) Minha gente, se 

preparem que o negócio agora vai ser feio! 

MALÚ 

A Polícia de novo! 

RITA 

E agora é um batalhão! 

BENÉ 

Eles tavam demorando. 

ISABEL 

Bem Mané Gorila disse... 

LULA 

(Para os nordestinos, que estão mais assustados que os 

outros) Tenham calma. E nada de mostrar medo, senão vai 



ser pior. 

 

Os tiras invadem a cena. O PRIMEIRO TIRA, O SEGUNDO 

TIRA e mais dois, chefiados todos por um COMISSÁRIO. Entram 

abruptamente, dispostos a tudo. 

 

COMISSÁRIO 

(Para os tiras) Guardem as saídas, deixem que eu me 

entendo com eles! (Avança para a área) Primeiro que tudo, 

fiquem sabendo que o prédio está cercado e que ninguém 

vai ser besta de resistir. Tenho vinte homens comigo, com 

ordem de descer a borracha em quem se fizer de engraçado. 

BENÉ 

Ninguém tá fazendo nada. 

COMISSÁRIO 

Tou avisando. (Lança em volta um olhar de intimidação) 

Quem deu ordem pra vocês invadirem esta construção? 

BENÉ 

O Presidente da República.  

 

Há uma gargalhada geral. 

 

COMISSÁRIO 

Não quero graça comigo. E mesmo que fosse o Presidente 

da República, vocês iam sair daqui agora, por bem ou por 

mal. Vamos! Têm meia hora pra desocupar o prédio. 

LULA 

Nós não temos pra onde ir.  

COMISSÁRIO 

Procurem. 

ISABEL 

Tem um advogado tratando do nosso caso. 



LULA 

O Juiz vai resolver. 

COMISSÁRIO 

(Ri, zombeteiro) Advogado... com certeza prometeu conseguir 

que o Governo dê o prédio de presente a vocês. 

 

Os TIRAS riem. 

 

LULA 

A União dos Favelados... 

COMISSÁRIO 

(Corta) Comunistas... 

LINDALVA 

Também aqueles padres prometeram... 

COMISSÁRIO 

Comunistas, todos comunistas! 

ISABEL 

Na rua é que a gente não pode ficar. 

COMISSÁRIO 

E eu não vim aqui pra discutir. Vim dar cumprimento a 

uma ordem. Comecem a desocupar o prédio, se não querem 

que mande meus homens atirarem tudo na rua. 

 

Há um momento de hesitação. Todos se entreolham. 

 

COMISSÁRIO 

Vamos. Que estão esperando? 

JUSTINO 

É, tem jeito não. (Entra em seu apartamento e desarma a 

rede) 

 

Aos poucos, lentos e de má vontade, cada qual vai 



apanhando um móvel, uma trouxa, etc. e vai saindo. 

 

PRIMEIRO TIRA 

Vocês aí de cima também. 

SEGUNDO TIRA 

E mais depressa. 

COMISSÁRIO 

É, ligeiro, ligeiro que eu não vou ficar aqui a vida toda. 

 

Os favelados voltam, um a um, depois de descarregar 

fora o fardo. Apanham novos utensílios e preparam-se para 

sair novamente, quando entram DEODATO PERALVA e MANÉ 

GORILA. DEODATO é moço ainda. Bem falante, demagogo sem 

qualquer limitação. 

 

DEODATO 

(Aparenta surpresa e indignação) Que é isso? Que está 

acontecendo aqui? 

COMISSÁRIO 

Estamos despejando essa cambada. 

DEODATO 

Despejando com ordem de quem? 

COMISSÁRIO 

Sou Comissário de Polícia. 

DEODATO 

Mas isso é uma violência. Não podem fazer isso! 

COMISSÁRIO 

E quem é o senhor pra dizer que não podem? 

DEODATO 

Sou o deputado Deodato Peralva. Não admito que procedam 

desse modo. 

COMISSÁRIO 



Não posso proceder de outro modo. Eles invadiram o prédio. 

E se instalaram aqui como se isto fosse deles. 

DEODATO 

E fizeram muito bem. Se o Governo não resolve o problema 

da habitação popular, o povo tem o direito de dar a solução 

que estiver ao seu alcance. 

COMISSÁRIO 

Essa teoria é um perigo, excelência! 

DEODATO 

Eu me responsabilizo por ela, como me responsabilizo por 

essa gente. 

COMISSÁRIO 

Excelência, eu tenho que tirá-los daqui! 

DEODATO 

O senhor não vai tirar coisa nenhuma! Eles vão continuar 

onde estão. Eu assumo a responsabilidade, já disse. 

VOZES 

Isso! Muito bem! Isso é que é! 

COMISSÁRIO 

Mas excelência, compreenda... 

GORILA 

O deputado não tá dizendo que se responsabiliza? 

COMISSÁRIO 

(Mostra-se intimidado) Está bem... se é assim... se o senhor 

assume a responsabilidade... o senhor que sabe... Vamos... 

vamos, pessoal... 

 

Saem, o COMISSÁRIO e os TIRAS. OS favelados explodem 

numa grande demonstração de alegria. 

 

BENÉ 

(Ri) Eles meteram o pé!... 



ISABEL  

Não quiseram mais conversa!  

TONHO 

Sujeito paidégua esse deputado! 

RITA 

Chegou na hora!... 

 

Todos cercam DEODATO, que recebe os agradecimentos 

com um sorriso de triunfo. 

 

ISABEL 

Gostei de ver. Se não fosse o senhor... 

SANTA 

Também, ele é deputado... 

RITA 

Como é que ele se chama? 

BOLA SETE 

Deodato Peralva. 

GORILA 

Dr. Deodato sempre foi amigo da gente, protetor dos pobres. 

DEODATO 

E enquanto eu for deputado, vocês podem contar comigo. 

LULA 

Vamos apanhar os troços que levamos pra rua. 

BOLA SETE 

É, vamos, antes que levem! 

TODOS 

Vamos, vamos... 

 

Saem todos, alegremente. Ficam apenas DEODATO e 

GORILA. 

 



DEODATO 

(Certificando-se antes de que estão a sós) Parabéns, Gorila. 

Bom serviço. 

GORILA 

(Sorri) O Doutor sabe que Mané Gorila não falha... 

DEODATO 

Quanto você prometeu aos tiras? 

GORILA 

O combinado. Pro Comissário é que é mais. Dessa vez ele 

quis endurecer. Mas em compensação fez a encenação bem 

feita... 

DEODATO 

Passe amanhã no meu escritório e eu lhe dou o dinheiro. O 

que é preciso depois é você trabalhar essa gente... 

GORILA 

Pode deixar por minha conta. 

 

Voltam todos, alegremente, trazendo os objetos que 

haviam levado. 

 

DEODATO 

(Procura, a princípio, falar sem ênfase, mas, aos poucos, vai-

se deixando arrastar pela oratória) Meus amigos, sou um 

homem simples, igual a vocês. Sou um homem do povo, 

filho de pais humildes, criado em ambiente humilde, que 

por isso sente na própria carne o drama que estão vivendo. 

É um drama vivido por centenas de milhares de pessoas, 

nesta cidade, ante a indiferença criminosa das autoridades 

competentes. Fizeram muito bem, invadindo esta 

construção, resolvendo por suas próprias mãos um 

problema que os homens públicos não querem resolver. 

Fizeram muito bem e aqui estou, não só para lhes dar o 



meu apoio, como também para assumir um compromisso 

solene. (Faz uma pausa de efeito) Se reeleito nas próximas 

eleições, comprometo-me a apresentar um projeto 

desapropriando este prédio e entregando-o aos seus 

heróicos conquistadores! 

LINDALVA 

(Não se contém) Muito bem!  

BOLA SETE 

Chiu! Cala a boca! 

DEODATO 

Desse modo, não só poderão continuar a habitá-lo, como 

serão de fato, cada qual proprietário da parte que hoje 

ocupa. 

 

Os favelados que desceram dos andares superiores 

mostram-se entusiasmados com as palavras de DEODATO. 

Entre eles, ouvem-se vozes: “Isso mesmo!” — “Isso é que é!” 

 

DEODATO 

(Anima-se com os apartes e perde todo o senso de medida) E 

prometo mais: prometo arranjar financiamento para 

terminar os apartamentos. Assim terão, todos, habitações 

dignas de seres humanos! 

 

MANÉ GORILA puxa uma salva de palmas. ISABEL, LULA, 

JUSTINO e BOLA SETE se abstêm. 

 

DEODATO 

É um compromisso que eu, Deodato Peralva, assumo neste 

momento; e que cumprirei se, com a ajuda de Deus e de 

vocês, for eleito. 

 



LULA e BOLA SETE mostram certa frieza. JUSTINO e 

ISABEL, apenas descrentes. Mas TONHO e RITA não escondem o 

seu entusiasmo. 

 

RITA 

Vão dar uma casa pra gente, mãe? 

TONHO 

Esse cabra é bom de fala! 

DEODATO 

(Para MANÉ GORILA) Devia ter trazido uns retratos para 

distribuir. 

GORILA 

Pode deixar, doutor, eu distribuo. Aqui é tudo voto 

garantido. 

DEODÁTO 

(Num gesto democrático, estende a mão a TONHO, depois a 

JUSTINO) Podem contar comigo. (Estende a mão a SANTA, dá 

uma pancadinha paternal na cabeça de RITA e ao estender a 

mão a MALÚ nota a sua beleza linfática e desidratada) São do 

Norte? 

MALÚ 

(Balança afirmativamente a cabeça) Hum-hum... 

DEODATO 

Está empregada? 

MALÚ 

Tou quase. 

DEODATO 

Apareça no meu escritório. Talvez eu lhe arranje um bom 

emprego. (Tira da carteira um cartão) Aqui tem o meu 

cartão. Pode ir me procurar. Não tenha cerimônia. 

(Despede-se de todos com um gesto largo) Adeus, minha 

gente Contem comigo, que eu conto com vocês. (Sai, sem 



notar que LULA voltou-lhe as costas, para não lhe apertar a 

mão. MANÉ GORILA O segue, no seu passo balançado) 

 

Os favelados que desceram dos andares superiores, 

voltam aos seus pavimentos. 

 

RITA 

(Curiosa, espicha o pescoço para ver o cartão) Que é que tem 

escrito aí? 

MALÚ 

(Bruscamente) Ixe! É o nome do homem, gente! (Atraída por 

uma curiosidade irreprimível, avança lentamente até o fim do 

corredor, por onde saiu DEODATO. Fica olhando para fora, 

com o cartão entre os dedos). 

 

LULA, da área, fita-a, triste, enciumado. 

 

ISABEL 

Ela tá pensando que ele vai mesmo fazer alguma coisa. De 

conversa de candidato eu tou cheia. É sempre assim. Antes 

da eleição eles prometem mundos e fundos. Depois... dão 

uma banana! 

 

RITA corre e vai reunir-se a MALÚ. 

 

LINDALVA 

Quem sabe? Se ele diz que pode conseguir isto pra gente, é 

que deve poder mesmo. É só querer. 

BOLA SETE 

Você parece que nasceu ontem...  

TONHO 

Sei não. Que o cabra fala um bocado bonito, fala. 



JUSTINO 

Gente que promete muito, não cumpre. 

SANTA 

Mas ele defendeu a gente da Polícia. Até prometeu emprego 

pra Malú. 

JUSTINO 

 (Balança a cabeça, em dúvida) Sei não. 

 

Ouve-se o ruído de um carro que parte. RITA vem 

correndo, alvoroçada. 

 

RITA 

Que carro, mãe! Paidégua! 

 

MALÚ volta, lentamente. LULA tem os olhos presos nela. 

 

LULA 

Isso é conversa, Malú. Você chega lá, ele manda vir depois. 

E depois. E vai embromando até chegar o dia da eleição. 

 

MALÚ não responde. Apenas olha o cartão, parada no 

meio da área. 

 

LINDALVA 

(Do 1.° piso) Tá com tudo, hein Malú? 

TONHO 

Se você quiser, eu lhe levo lá... 

MALÚ 

Pra que? Sou cega pra precisar de guia? 

LULA 

(Incrédulo e sentido) Você vai mesmo, Malú? 

MALÚ 



(Quase com arrogância) E por que não? (Guarda o cartão no 

seio) O moço quer me ajudar. E pode. 

 

No 1.° piso, BOLA SETE dedilha o violão. Pelo fundo, 

entra MANÉ GORILA. Vem até o meio da área. BOLA SETE pára 

de tocar. 

 

GORILA 

É um homem e tanto esse dr. Deodato. Com ele não tem 

polícia. Vocês devem a ele não terem sido despejados. 

TONHO 

O senhor acha que ele garante mesmo a gente ficar aqui? 

GORILA 

Ora, você não viu, homem? E tem mais. Já combinei com 

ele. Amanhã mesmo vou providenciar madeira, pregos, sou 

capaz até de arranjar luz elétrica. Já pensou? Fechar todas 

essas paredes com madeira, fazer porta, janela... vai ficar 

uma beleza. Apartamento mesmo de verdade. 

LULA 

Ninguém tá lhe pedindo isso. 

GORILA 

Mas eu quero fazer. Vocês não podem continuar morando 

com tudo isso assim, aberto, apanhando chuva. Como disse 

doutor Deodato, vocês merecem habitação digna de seres 

humanos. 

ISABEL 

E depois? Vamos ter que pagar aluguel?  

GORILA 

Que diabo, Mané Gorila também é filho de Deus... E lembre 

que lá no morro vocês pagavam não era só pelos barracos, 

era também pelo direito de morar e viver em paz. Pela 

certeza de não vir ninguém disputar a posse do seu pedaço 



de morro. Pela tranqüilidade de não ter que acordar de 

noite com o barraco pegando fogo... Tudo isso quem 

garantia era eu, Mané Gorila. E vou garantir aqui também... 

se todo mundo andar direito comigo. 

LULA 

E se não... 

GORILA 

(Sorri) Bem, não garanto nada. Já vi que ainda cabe muita 

gente aqui. (Aponta para o compartimento de ISABEL) Ali cabe 

mais uns três. Lá em cima ainda cabe o dobro. Conheço 

muito cara, gente que anda sempre fugindo da justa, que 

gostava de vir pra cá... 

ISABEL 

Não queremos aqui nenhum malfeitor. 

GORILA 

E fazem bem, porque se amanhã a Polícia resolvesse dar 

uma batida aqui pra prender algum... sabe, nessa hora 

apanha todo mundo. Eles vão descendo a borracha, sem 

olhar... (Faz uma pausa) Mas nada disso vai acontecer. 

Mané Gorila tá aqui pra garantir a ordem e a tranqüilidade, 

com a ajuda de Deus e da Polícia. No fim do mês venho 

acertar as cotas de cada um. Como tem aí uma lei que 

proíbe aumentar os aluguéis, e eu gosto de respeitar a lei, 

vocês continuam pagando a mesma coisa que pagavam no 

morro. 

JUSTINO 

Nós também? 

GORILA 

Pagam o que iam pagar lá. 

JUSTINO 

Nós tamos sem dinheiro. 

GORILA 



Trate de arranjar. Tem tempo pra isso. (Lança a MALÚ um 

olhar libidinoso) E olhe que pra vocês isso até que não é 

difícil... Vou lá em cima avisar o resto do pessoal. (Vai na 

direção da escada e esbarra com o PROFETA que entra) Oh, o 

Profeta também tá aqui?... Olhe, os seus sobrinhos estão lá 

em casa. 

PROFETA 

Eu sei... Deus há-de pagar... O senhor é um homem bom, 

neste mundo de maldade. 

GORILA 

Sou mesmo. Onde é que você tá? 

PROFETA 

Ali em cima. (Aponta para o seu alojamento) 

GORILA 

Hum... vou providenciar umas tábuas e melhorar aquilo ali. 

PROFETA 

Muito obrigado. 

GORILA 

É claro que você vai ter que pagar alguma coisa. 

PROFETA 

Aluguel? 

GORILA 

É, o mesmo que sua irmã pagava no morro. 

PROFETA 

Mas eu... eu não tenho... 

GORILA 

Então, vai ter que desocupar o lugar.  

PROFETA 

(Suplicante) Eu não tenho pra onde ir... O senhor sabe... 

Não tenho renda... Vivo da caridade de algumas pessoas... 

GORILA 

E por que não trabalha? 



PROFETA 

Trabalho, sim, mas pra Deus Nosso Senhor. Ele me confiou 

uma nobre missão na Terra: sou profeta.  

 

GORILA tem um gesto de impaciência. 

 

PROFETA 

Muita gente pensa que eu sou louco. Mas eu sou um 

homem de juízo perfeito. Também Jesus disse a seus 

profetas: Sereis perseguidos e tomados por loucos... A 

diferença que há entre mim e os outros homens é que eu 

tive o privilégio de ver o futuro! 

GORILA 

Pois veja qual vai ser o seu futuro, se não arranjar dinheiro 

pra pagar o aluguel... (Inicia o movimento para sair, mas o 

PROFETA agarra-se a ele) 

PROFETA 

Espere! Deixe que lhe conte a visão que tive...! 

GORILA 

(Com um brutal safanão, atira-o ao solo) Ah!... vai pro 

inferno com tuas visões!... (Sobe a escada para o 1.° piso e 

depois a que vai dar ao segundo, saindo, enquanto o 

PROFETA, estendido ao solo, profetiza). 

PROFETA 

Eu vi a terra em chamas, rolando, rolando, como uma 

enorme bola de fogo!... 

 

E a luz se apaga, em resistência. 

 

 

FIM DO PRIMEIRO QUADRO 



SSEEGGUUNNDDOO  QQUUAADDRROO  

 

Passa da meia-noite. Todos dormem. A cena está quase às 

escuras. Apenas a luz da lua batendo nas pilastras. Entram Malú e 

Lula. Param no meio da área. 

 

 

MALÚ 

Bem... até amanhã. 

LULA 

(Segura-a por um braço e puxa-a para si) Você vai assim?... 

Ele tenta beijá-la, ela esboça uma reação. 

MALÚ 

Não faça isso. (Liberta-se dos braços dele) Que é que você tá 

pensando? Que eu sou dessas? 

LULA 

Que é que tem? Ninguém tá vendo. E eu gosto de você. Você 

não gosta de mim? 

MALÚ 

Gosto. Mas isso é outra coisa. 

LULA 

É coisa de quem gosta. Quem gosta faz isso... e eu estou 

louco por você. (Torna a enlaçá-la) 

MALÚ 

Olhe que podem ver...  

LULA 

Tá todo mundo dormindo. Vamos lá pra trás dos tabiques... 

lá não tem perigo...  

MALÚ 



(Reage vigorosamente) Não!  

LULA 

(Muito sincero) Que bobagem... 

MALÚ 

Eu sei o que você tá querendo. 

LULA 

E que tem isso? Não quer dizer que eu não tenha boa 

intenção com você. 

MALÚ 

Eu sou moça. 

LULA 

E daí? 

MALÚ 

Você casa comigo? 

LULA 

Não vou largar você depois. Nem depois nem nunca mais. 

MALÚ 

Você fala assim e não tem onde cair morto. 

LULA 

No terceiro andar ainda tem lugar. Se a gente se juntasse, 

eu podia arranjar umas tábuas, fechar as paredes... Depois 

a gente comprava uns móveis em segunda mão, eu mesmo 

fazia, conheço o ofício de carpinteiro. Ia ficar uma beleza de 

barraco, com a vista bonita que tem lá de cima... 

MALÚ 

Isso é sonho. Amanhã botam a gente daqui pra fora. 

LULA 

Botam, mas custa. Tá todo mundo disposto a resistir até o 

fim. 

MALÚ 

E será que vale a pena? 

LULA 



O que? 

MALÚ 

Lutar tanto... por isto? 

LULA 

Você acha que não? Que a gente não deve lutar pelo que 

tem direito? 

MALÚ 

Mas é só a isto que a gente tem direito? Miséria... fome... 

lixo... 

LULA 

Claro que não, mas... a gente tinha menos que isto. Foi 

uma conquista. É preciso lutar pra conservar. Entende? 

MALÚ 

Entendo não. Lutar pra conservar uma coisa que a gente 

devia acabar com ela. Conservar o que devia ser destruído. 

LULA 

Tenho um amigo que diz que o importante não é a gente 

ganhar, é ter consciência de nossa força. E isso a gente só 

consegue lutando. 

MALÚ 

Esse seu amigo acha que a gente deve morrer por este 

monte de lixo? 

LULA 

Acha. E ele sabe o que diz. Ele tem preparo e tem 

experiência. 

MALÚ 

Experiência de quê? 

LULA 

De luta. Já foi preso um monte de vezes. Preso e espancado 

pela Polícia. Arrancaram o bigode dele, fio por fio, a pinça. 

MALÚ 

Por quê? 



LULA 

Porque queriam que ele falasse. E ele não falou. 

MALÚ 

Você era capaz disso? 

LULA 

Não sei... a gente nunca sabe. Na hora é que se vê. Mas eu 

não sou Rafael. Eu agora é que estou começando a 

entender uma porção de coisas... Não é fácil porque... eu 

não tive estudo e... sou meio burro. Por isso eu não sei lhe 

responder quando você diz que a gente devia lutar era pra 

acabar com isto e não pra conservar. Mas eu garanto que 

Rafael lhe dava a resposta. 

MALÚ 

Nós deixamos a nossa terra quando já tinha secado tudo 

quanto era cacimba e a gente vivia mastigando raiz de 

umbuzeiro pra matar a sede. Mas nem assim o pai queria 

arredar pé dali. Sem água, sem comida, e ele queria ficar. 

Ficar pra morrer. É como vocês. Lutam pra ficar, quando 

deviam lutar pra sair daqui. 

LULA 

Sair... pra onde? 

MALÚ 

Sei lá. Mas o mundo é grande. Tem que haver, em alguma 

parte, um lugar pra gente. 

LULA 

(As palavras de MALÚ O abalam um pouco) Acho que você 

tem razão. Mas isso é depois. Agora a gente tem que lutar 

por isto aqui. Pelo menos aqui a gente está junto... e se você 

gostasse um pouco de mim... se você imaginasse, como eu 

imaginei, o nosso barraco no terceiro andar... (Ele a aperta 

desesperadamente contra o peito) Se eu tivesse você, Malú, 

ninguém mais botava a gente daqui pra fora. Nem morto! 



(Ele a beija. Ela resiste um pouco e logo se abandona. Depois 

repele-o bruscamente) 

MALÚ 

Aí é que está: você não quer sair daqui, nem morto... e eu 

quero sair viva. A vida é feia, muito feia, pra gente querer 

resolver tudo com palavras bonitas. Antes de nós entrarmos 

na fila dos retirantes, o coronel mandou me chamar na casa 

dele. Disse que se eu quisesse, não precisava ir embora... 

Ele arrumava uma casa pra mim, na cidade e garantia o 

meu futuro... E quis me agarrar à força. 

LULA 

Você?... 

MALÚ 

Mandei ele à merda e fugi. 

LULA 

Fez bem. Filho da mãe! 

MALÚ 

Tou arrependida até hoje. 

LULA 

Não acredito. Você não nasceu pra isso. Pra se vender. 

MALÚ 

O que você quer de mim, é a mesma coisa que ele queria. A 

diferença é que ele me dava uma casa de verdade e você 

promete só uma gaiola lá no terceiro andar. 

LULA 

Não, Malú, a diferença é que eu gosto de você e ele só 

queria se aproveitar. 

MALÚ 

Homem só quer a gente pra levar pra cama. Pelo menos a 

dele devia ser grande e macia... com ele eu não precisava ir 

atrás do tabique. 

LULA 



(Segura-a pelo braço) Malú... me desculpe. Eu disse aquilo 

porque... porque não me agüento junto de você! Não quis 

lhe humilhar! 

MALÚ 

Eu sei! É que com você não pode ser de outro modo... tem 

que ser mesmo atrás do tabique... (Encaminha-se para o seu 

apartamento) 

LULA 

(Tem um gesto para detê-la) Malú... 

MALÚ 

(Detém-se) Obrigada pelo jantar. (Entra em casa)  

 

LULA fica no meio da área, imóvel. 

 

SANTA 

(Deitada) Malú, é você? 

MALÚ 

Sou, mãe. 

SANTA 

Ele levou você pra comer? 

MALÚ 

Levou. 

SANTA 

Inda bem. (Vira-se para o outro lado e dorme) 

 

MALÚ começa a arrumar sua cama, enquanto as luzes 

se apagam em resistência. 

 

 

FIM DO SEGUNDO QUADRO 



TTEERRCCEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

Decorreram dois meses. Notam-se algumas melhorias nas 

habitações. As paredes laterais foram construídas com pedaços de 

madeira. Amanhece. Todos dormem, com exceção de Justino e Malú, 

que não se encontram em cena, e Santa e Isabel, que já estão de pé. 

Ouve-se um despertador no apartamento de Bené, Isabel sacode Lula. 

 

 

ISABEL 

Lula? Acorda... 

 

LULA resmunga, vira-se para o outro lado e continua a 

dormir. ISABEL prepara o café e a marmita do filho. No 

primeiro piso, LINDALVA levanta-se e acorda BOLA SETE. 

 

LINDALVA 

É hora, nego. 

BOLA SETE 

(Boceja ruidosamente) Sono desgraçado. (Espreguiça-se e 

levanta-se) 

 

JUSTINO entra da direita, abotoando as calças. 

 

JUSTINO 

Tonho acordou não? 

SANTA 

Deixe ele dormir mais um pouco. Tenho que acabar de 

preparar as marmitas. 



JUSTINO 

Tá ficando durminhoco esse cabra. Na roça, dava cinco 

horas já tava de pé. 

SANTA 

Tem necessidade disso? 

JUSTINO 

É, a cidade amolece a gente. 

 

BOLA SETE desce a escada, atravessa a cena com uma 

toalha no ombro e sai na direção de onde veio JUSTINO. 

 

ISABEL 

(Sacode LULA novamente) Lula? 

LULA 

(Mal humorado) Já vou, Mãe! (Levanta-se, por fim, de um 

salto. Apanha uma toalha, uma escova de dentes e sai pela 

direita, na mesma direção de BOLA SETE) 

 

JUSTINO tira do bolso um maço de notas e põe-se a 

contá-lo. 

 

SANTA 

Você tá sempre contando esse dinheiro. 

JUSTINO 

Na esperança de ter contado errado, de ter mais um pouco. 

SANTA 

Falta muito? 

JUSTINO 

Mais de metade. 

SANTA 

Também, em dois meses... 

JUSTINO 



Estive ontem no Campo de S. Cristóvão... 

SANTA 

Fazendo?... 

JUSTINO 

Fui indagar o preço das passagens. 

SANTA 

E não é o mesmo da vinda? 

JUSTINO 

É, nada. Já tinha me dito. É muito mais caro. Diz que por 

causa da gasolina que subiu. Seu Mané Gorila que disse. 

SANTA 

Tava lá? 

JUSTINO 

Tava. Tá sempre esperando chegar pau-de-arara. Caboclo 

não tem pra onde ir, ele faz como fez com a gente: arruma 

um pedaço de despenhadeiro num morro desses, umas 

tábuas... 

SANTA 

E depois fica vivendo à custa dos coitados. 

JUSTINO 

Aqui é tudo assim, uns vivendo à custa dos outros. Não vejo 

a hora de ir embora, Santa. Num vejo a hora. A seca já deve 

tá terminando.  

SANTA 

Tá nada. 

JUSTINO 

(Como se não tivesse ouvido, sonhador) Você já imaginou? A 

terra enfeitada de verde... esperando a gente, perfumada de 

chuva... como mulher esperando seu homem. Terra boa 

aquela, Santa. A gente é que não presta. 

 

TONHO levanta-se. 



 

TONHO 

Já é hora? 

JUSTINO 

Então. Você não pega às sete? Pra Malú é que ainda tem... 

(Nota que MALÚ não está no colchão) Cadê?... 

SANTA 

(Finge-se de desentendida) Cadê o que? 

JUSTINO 

Malú? 

SANTA 

(Procurando encarar o fato como coisa natural) Veio dormir 

não. 

JUSTINO 

Não veio dormir? E você tá nessa calma, não me disse 

nada... 

TONHO 

Capaz de ter acontecido alguma coisa com ela. 

SANTA 

Por que deve ter acontecido? 

TONHO 

Pra ela não vir pra casa...  

SANTA 

Deve ter ficado trabalhando no escritório. 

JUSTINO 

Trabalhando? De noite? 

SANTA 

É. Ela disse ontem que ia trabalhar depois da hora, pra 

adiantar o serviço. Com certeza ficou tarde e ela dormiu lá 

mesmo. 

JUSTINO 

Lá onde? No escritório? 



SANTA 

(Está evidentemente insegura, pouco convencida de tudo o 

que diz) Sim... não sei... como quer que eu saiba? 

JUSTINO 

Tou perguntando. 

SANTA 

Você sabe como é o emprego dela. Tem dia que vai só de 

tarde, dia que não vai... O doutor tem sido muito bom pra 

ela, um dia que ele precise que ela fique de noite, ela não 

pode negar, você não acha? 

TONHO 

É, pai... 

JUSTINO 

Mas devia ter avisado. E onde ela dormiu? 

SANTA 

E eu sei? Quando chegar, ela diz. Tem umas amigas... (Nota 

que JUSTINO não se satisfaz com as explicações) Que é, 

homem? A vida é dura. Ela tá querendo melhorar de vida... 

tá se esforçando... 

JUSTINO 

(Acomodando-se à justificativa) Tá bem, eu não sabia que 

ela ia trabalhar até depois da hora. 

 

TONHO lava o rosto numa bacia. Entram, da direita, 

LULA e BOLA SETE. LULA ainda se enxugando. 

 

BOLA SETE 

Vambora, Tonho! 

TONHO 

Tou indo. Espere por mim. 

LULA 

(Para BOLA SETE) Tome café depressa e venha pra gente 



decidir. 

BOLA SETE 

Tá. (Sobe a escada, vai para o seu apartamento, onde 

LINDALVA prepara o café e a marmita) 

 

LULA entra em casa. BENÉ acorda.  

 

BENÉ 

Que horas são? 

ISABEL 

Uma hora que não existe pra você: 6 e 10.  

 

BENÉ levanta-se, sonolento. 

 

ISABEL 

(Enorme espanto) Ué! Você vai se levantar?l 

BENÉ 

(Mal humorado) Que é que tem? Nunca viu?... 

ISABEL 

Não. Você deve tá doente, ou o mundo tá pra se acabar. 

BENÉ 

Arranjei um biscate pra hoje. Hoje só, não. Três vezes por 

semana. 

ISABEL 

Três vezes?! Vai ficar tuberculoso de tanto trabalhar! 

BENÉ 

Ora, vá pro inferno! 

ISABEL 

Mas que serviço é esse? Tou curiosa. 

BENÉ 

Lavar o carro do doutor Deodato. 

LULA 



(Volta-se, repentinamente) Daquele filho da mãe? 

BENÉ 

Filho da mãe por quê? Vai me dar cem pratas de cada vez. 

Chato é que tem de ser de madrugada. (Apanha a toalha) 

Nem mesmo quando jogava no Vasco eu acordava a esta 

hora... (Sai pela direita) 

ISABEL 

Que é que você tem?... Falou no nome do doutor Deodato... 

LULA 

(Corta bruscamente) Tenho nada. (Avança para a área) 

ISABEL 

Ele precisava era se agarrar com esse doutor Deodato, pra 

ver se arranjava um emprego. 

LULA 

Arranja nada. 

ISABEL 

Quem sabe? Agora, em véspera de eleição... 

LULA 

Tudo conversa. Ele também disse que garantia a gente ficar 

aqui. Soube ontem que o juiz tá pra assinar a ordem de 

despejo. Vão tocar a gente daqui pra fora de hoje pra 

amanhã. 

ISABEL 

Como você soube? 

LULA 

Rafael que me disse. Informação segura. A coisa tá por 

horas.  

 

BOLA SETE se aproxima. 

 

LULA 

Já falei com Bola Sete. Preciso agora falar com os outros. 



ISABEL 

Pra quê? Se é ordem do Juiz, que é que a gente vai fazer? 

LULA 

Temos que ir à Câmara. 

BOLA SETE 

Eu e você?  

LULA 

Não, todo o mundo. Mulheres, crianças, todos. Quanto 

mais gente melhor. E também umas faixas. Podemos fazer 

aqui mesmo. Se todo mundo trabalhar, vai ser formidável! 

 

JUSTINO e TONHO se aproximam, curiosos. Do primeiro 

piso, LINDALVA escuta. 

 

BOLA SETE 

Não tou entendendo. A gente vai à Câmara fazer o que? 

LULA 

Protestar! 

ISABEL 

(Desconfiada) Isso é idéia sua ou do Rafael? 

LULA 

Não importa de quem seja. Se a gente não fizer alguma 

coisa, amanhã vai ser tarde. Ontem eu soube da história... 

Isto aqui era pra ser um Hospital do Governo. Uma 

companhia particular foi encarregada de construir. Mas o 

Governo não pagou o dinheiro todo e a Companhia parou a 

construção. O caso tá rolando na Justiça há três anos. A 

companhia quer devolver o prédio pro Governo como está, 

mas o Governo não quer receber porque o prédio não tá 

pronto. 

TONHO 

Mas então a coisa tá boa pro nosso lado. Se nenhum dos 



dois quer ficar com o prédio, a gente vai ficando. 

BOLA SETE 

Pois é! 

LULA 

É, mas ontem eu soube que tem gente querendo se 

aproveitar da situação e ficar com o prédio por uma 

ninharia. E essa gente comprou um juiz pra assinar um 

mandato de despejo. 

ISABEL 

Gente safada! 

LULA 

Por isso é que a gente tem de agir! 

 

BENÉ entra e vem reunir-se ao grupo. 

 

JUSTINO 

Agir como? 

LULA 

Indo todo mundo, em massa, à Câmara de Deputados. Com 

faixas, cartazes, tudo que a gente puder levar pra chamar a 

atenção. 

JUSTINO 

Ir quando? Agora? 

LULA 

Agora, não. A Câmara só abre à uma hora da tarde. Mas 

nós temos que estar lá ao meio-dia. 

TONHO 

E o trabalho? Nós pegamos às sete. 

LULA 

Ninguém trabalha hoje, companheiro. Vocês não 

entenderam ainda? Amanhã eles tão aí pra botar a gente na 

rua. E dessa vez não tem apelação, é ordem do juiz! Isso é 



mais importante que um dia de trabalho! 

BENÉ 

Não acho. Acho é que você tá querendo arrumar encrenca. 

Isso é coisa que esse tal de Rafael andou metendo na sua 

cabeça. 

LULA 

Rafael tem experiência dessas coisas.  

BENÉ 

Pra ele é muito fácil dizer que a gente deve fazer isso ou 

aquilo, ele não mora aqui... 

JUSTINO 

E se não mora, não tem nada com isso. 

ISABEL 

Ele tá querendo é que a Polícia bata aqui de novo. 

BENÉ 

Isso mesmo: o que ele quer é que botem a gente pra fora. 

Conheço esses caras! Só querem desgraçar a vida da gente. 

LULA 

(As palavras do pai o ferem profundamente) Não diga 

bobagem! Você não sabe o que tá dizendo! 

BENÉ 

(Avança agressivamente para LULA) Eu não sei?... 

LULA 

Não! Você não passa de um bêbado! 

 

BENÉ tenta agredir LULA. 

 

ISABEL 

(Grita) Bené! 

 

BOLA SETE se interpõe entre LULA e BENÉ. MANÉ GORILA 

entra. 



 

GORILA 

Eh, que é que há por aqui?... 

 

Diante de MANÉ GORILA, todos procuram disfarçar. 

 

BOLA SETE 

Não há nada. Brincadeira. 

 

Dispersam-se. BENÉ volta para casa. ISABEL O segue. 

LULA permanece ao lado de BOLA SETE, ao fundo. TONHO vai 

acabar de tomar o seu café. 

 

BENÉ 

(Para SANTA) E vem me chamar de bêbado... 

ISABEL 

Deixe isso pra lá. Ele anda nervoso, você sabe. 

BENÉ 

Sei, e sei também porque: dor de corno. Mas não tenho 

nada com isso. 

GORILA 

(Para JUSTINO, na área) Era com o senhor que eu queria 

falar. 

JUSTINO 

Comigo? Tou em dia... 

GORILA 

Tá em dia no aluguel. Mas tá devendo. 

JUSTINO 

Devendo o que?! 

GORILA 

Não lembra aquelas tábuas que eu lhe dei pra fazer o 

barraco, lá no morro? 



JUSTINO 

Mas aquilo... ficou lá! 

GORILA 

Pois é, ficou lá e se perdeu. Foi soterrado. Quem é que paga 

o meu prejuízo? 

 

BOLA SETE e LULA prestam atenção ao diálogo. TONHO 

interrompe o café, escuta a conversa, apreensivo, como 

SANTA. 

 

JUSTINO 

Nenhum de nós tem culpa... 

GORILA 

Nenhum de nós tem culpa, mas quem perdeu fui eu. (Num 

tom levemente ameaçador) E eu não posso perder, seu 

Justino. Tenho família pra sustentar... mulher e seis 

crianças. Sou um homem que luta. 

JUSTINO 

O senhor tá querendo... que eu lhe pague a madeira? 

GORILA 

(Condescendente) Toda, não. Vou mostrar que sou um 

homem justo. Vamos repartir irmãmente o prejuízo. A 

madeira valia uns vinte contos. O senhor paga só dez. 

TONHO 

Dez contos! (Ameaça levantar-se, num gesto agressivo, mas 

SANTA o detém) 

JUSTINO 

Tenho não! O senhor sabe. 

GORILA 

(Som) Não pague o bem com o mal, seu Justino. Tou sendo 

camarada, cobrando só metade do prejuízo e o senhor tá 

querendo me enganar? 



JUSTINO 

Não tou enganando! Não tenho esse dinheiro! 

GORILA 

Ontem, no Campo de São Cristóvão, o senhor me disse que 

tinha dez contos guardados. 

JUSTINO 

Mas é pra comprar a passagem de volta! 

GORILA 

E o senhor, como homem decente que é, vai voltar sem 

pagar suas dívidas? 

JUSTINO 

(Angustiado) Mas esse dinheiro... eu não posso! É um 

dinheiro que eu venho juntando com sacrifício. Eu e minha 

gente temos passado fome, juntando tostão a tostão! É um 

dinheiro sagrado! 

GORILA 

(Insensível) Suas dívidas também devem ser sagradas. 

JUSTINO 

Aquelas tábuas... a gente nem a usou... Depois da 

enchente, ficou tudo lá... é capaz do senhor inda achar e 

aproveitar... 

GORILA 

(Corta) Seu Justino, o senhor quer ir embora pra sua terra, 

não quer? 

JUSTINO 

Tou juntando esse dinheiro pra isso. 

GORILA 

(Sua voz é ameaçadora, mas sempre macia) Então trate 

primeiro de pagar o que deve. Ou o senhor pensa que vai 

sair daqui sem me pagar? Se tá pensando nisso, afaste essa 

idéia do pensamento. Tenho gente minha por toda a parte, 

seu Justino. Aqui, na favela, na Polícia, no Campo de São 



Cristóvão... não sai um pau-de-arara sem que Mané Gorila 

seja avisado. 

JUSTINO 

Não vou fugir sem lhe pagar. 

GORILA 

Além do mais, é uma ingratidão de sua parte. Se não fosse 

eu, a mocinha não tava com o futuro garantido, como tá... 

(Pisca um olho, mas JUSTINO não compreende a insinuação) 

Fui eu que trouxe o doutor Deodato aqui e depois ajudei a 

arrumar as coisas... Sabe, doutor Deodato precisa de mim. 

Sou cabo eleitoral dele. Uma palavra minha é ordem. E a 

mocinha vai tão bem... era uma pena... 

JUSTINO 

(Intimidado) Até quando o senhor quer esse dinheiro? 

GORILA 

Agora, seu Justino. Tou precisando e o senhor tem o 

dinheiro. Pra que esperar? 

 

Num gesto lento, sofrido, como se arrancasse o próprio 

coração JUSTINO puxa do bolso o maço de notas e o entrega a 

MANÉ GORILA. 

 

GORILA 

(Sorri) Olhe, quando quiserem voltar, falem comigo, Eu 

talvez arranje um abatimentozinho. Conheço tudo quanto é 

chofer de pau-de-arara... 

JUSTINO 

Precisa não. 

GORILA 

(Saindo) É um favor que não custa nada. (Sai, ante os 

olhares de revolta de LULA, BOLA SETE, TONHO e SANTA) 

SANTA 



(Corre para JUSTINO, que parece arrasado) Ele levou tudo?! 

JUSTINO 

Levou. 

TONHO 

O dinheiro das passagens!... 

JUSTINO 

(Mais como uma justificativa para sua própria fraqueza) 

Fiquei com medo que ele prejudicasse Malú. 

LULA 

(Avança para JUSTINO, revoltado) Você devia mesmo esse 

dinheiro pra ele? 

JUSTINO 

Sei lá... ele falou numas tábuas 

TONHO 

A enchente carregou com tudo!... 

JUSTINO 

Ele não obriga todo o mundo a pagar aluguel aqui, só 

porque fez esses tabiques? 

LULA 

Porque a gente quer. Porque a gente não se revolta! 

 

BENÉ vem para a área, pronto já para sair, ISABEL O 

segue. 

 

LULA 

Nós somos muitos e ele é um só! 

ISABEL 

Ele não é um só, Lula... 

LULA 

Sim, eu sei que ele tem capangas, que é um malfeitor. Mas 

e a Polícia? Nós botamos a Polícia pra correr e vamos ter 

medo desse sujeito? 



ISABEL 

Brigar com a Polícia é brigar com a Polícia só. Brigar com 

Mané Gorila é brigar com os dois. 

LULA 

Nada, ele faz isso porque a gente se submete. Querem ver? 

quando ele voltar aqui, vamos dizer que o Comitê de 

Resistência decidiu que ninguém mais vai pagar um tostão. 

BENÉ 

Mas o Comitê não decidiu coisa nenhuma. Quem decidiu foi 

você! 

SANTA 

E quem é que vai dizer isso a ele? 

LULA 

Um de nós. 

BENÉ 

Não eu. 

TONHO 

Nem eu. 

LULA 

Pois digo eu. 

BENÉ 

Quando eu falo que esse cara só tá querendo arrumar 

encrenca. 

LULA 

(Para JUSTINO) Se você quiser, eu arranjo um advogado e 

garanto que ele vai ter que devolver o seu dinheiro. 

JUSTINO 

(Acovardado também ante a idéia de fazer frente a MANÉ 

GORILA) EU não quero coisa nenhuma! Não pedi nada pra 

você! 

LULA 

Não tenha medo. Nós todos, unidos, podemos expulsar esse 



sujeito daqui para sempre! 

BENÉ 

(Agressivo) Você não vai expulsar ninguém! Você vai é 

sumir daqui agora mesmo! 

JUSTINO 

(Unindo-se a BENÉ) É o que é! 

SANTA 

Pra deixar de se meter onde não é chamado! 

BENÉ 

Se não sair daqui já, eu chamo a Polícia e denuncio você! 

Você, Rafael e toda essa cambada! 

LULA 

Pois chame. Denuncie. Assim eu fico sabendo de uma vez 

de onde foi que eu nasci! De um covarde! 

BENÉ 

(Atira LULA ao chão com um bofetão) 

 

LULA levanta-se e ameaça investir novamente contra 

BENÉ, mas BOLA SETE o contém. 

 

ISABEL 

Lula! É seu pai!... 

 

BENÉ hesita um instante e por fim sai bruscamente. Há 

um enorme silêncio. LULA fica imóvel no meio da área. BOLA 

SETE vem até TONHO. 

 

BOLA SETE 

Tonho, vambora? 

TONHO 

Vamos. (Apanha sua marmita e sai com BOLA SETE) 

ISABEL 



(Aproxima-se de LULA) Você não vai trabalhar? Vai chegar 

atrasado... 

LULA 

Tenho vontade é de encher a cara. 

ISABEL 

Seu pai tá com a razão... 

LULA 

(Corta bruscamente) Não fale mais! (Dirige-se para casa, 

ISABEL lhe entrega a marmita. Ele vai sair quando surge 

MALÚ. Vem da rua. Sofreu grande transformação. Pinta-se 

com algum exagero e veste-se com acentuado mau gosto. 

Mas vê-se que sua situação, financeiramente, melhorou 

bastante. Suas maneiras adquiriram também certa afetação, 

fruto exclusivo de um macaquismo provinciano, exceto nos 

momentos de grande sinceridade. Ao vê-la, LULA detém-se 

como se levasse um choque. JUSTINO também a recebe com 

um ar de censura) 

MALÚ 

(Mostra-se ligeiramente intimidada ao deparar com LULA e o 

pai, mas resolve reagir e enfrentar a situação. Entra em casa 

com passo firme) Que foi? Por que tá todo o mundo aqui 

com essas caras? 

JUSTINO 

Onde é que você esteve? 

MALÚ 

Dormi no apartamento duma colega. É por isso? 

JUSTINO 

E por que essa cara pintada desse jeito? (Passa o polegar 

com violência nos lábios de MALÚ) E essa boca toda 

lambuzada... 

MALÚ 

(Reage) Pai, eu não sou mais criança não! Faço o que quero 



da minha vida! 

JUSTINO 

Faz o que quer!... E o que é que você tá querendo fazer? Tá 

querendo pegar homem na rua? 

MALÚ 

Tou querendo sair daqui, desta desgraça! 

JUSTINO 

Todos nós tamos querendo sair daqui. Ninguém tá aqui 

porque quer! 

MALÚ 

Mas vocês nunca hão-de sair.  

JUSTINO 

E você, já arranjou um jeito? 

MALÚ 

(Faz uma pausa e diz corajosamente) Já. 

JUSTINO 

Já?! 

MALÚ 

Aluguei um apartamento, vou viver sozinha. 

JUSTINO 

Você que alugou?! 

MALÚ 

Não, Deodato. 

JUSTINO 

(Avança para ela, compreendendo tudo) Deodato!... Então 

você deu confiança práquele... 

SANTA 

Justino! 

MALÚ 

Ele gosta de mim. Não pode casar, porque é casado. Alugou 

um apartamento pra mim em Copacabana e vai me dar 

tudo! (Grita desesperadamente, como se quisesse impor ao 



mundo inteiro as suas justificativas) Ele é rico! Vou poder 

me vestir como todo o mundo, comer e dormir numa cama 

de verdade! Tou cansada de passar fome, de viver como 

porco em chiqueiro! Se os outros podem viver de outro jeito, 

eu também devo poder! E se não pode ser de outro modo, 

que importa... tou decidida! 

 

RITA desperta, senta-se na rede, sonolenta. 

 

JUSTINO 

Quer dizer que o trabalho de noite no escritório... era isso. 

(O silêncio de MALÚ é uma confirmação) Sua fêmea! (Grita) 

Fêmea! (Avança para ela, como para espancá-la, mas SANTA 

toma-lhe a frente, resolutamente). 

SANTA 

Não! Você não vai fazer nada com ela! 

JUSTINO 

Você inda defende ela! Não entendeu então que...  

SANTA 

(Corta) Entendi tudo! Há muito tempo! 

PROFETA 

(Ele tem um choque) Há muito tempo?! E ficou calada?! 

SANTA 

Tive dez filhos. Três nasceram mortos. Quatro morreram de 

fome... tuberculosos. Ela, pelo menos, não vai morrer 

assim. O moço tem dinheiro. Ela vai comer bem, vai se 

tratar... 

JUSTINO 

E a honra? 

SANTA 

Nossos quatro filhos que morreram de fome, morreram com 

honra. 



 

JUSTINO baixa a cabeça, arrasado. 

 

SANTA 

(Para MALÚ) Vá embora. Você teve sorte. 

 

MALÚ beija a mãe, beija a irmã e faz menção de 

abraçar o pai. Mas JUSTINO está de costas, os olhos pregados 

no chão. Ela hesita, volta-se e sai bruscamente para a área, 

onde encontra LULA à sua espera. Ele presenciou toda a 

cena. Está também arrasado. 

 

LULA 

Malú! 

 

Ela se detém. 

 

LULA 

Malú! Não vá! Você vai se arrepender! 

 

Ela olha-o demorada e angustiosamente, como se, no 

fundo, sentisse ter que dar aquele passo. Súbito, como se 

temesse que ele ainda pudesse prendê-la ali, volta-se e sai 

correndo. 

 

 

O PANO CAI RÁPIDO — FIM DO TERCEIRO QUADRO 



TTEERRCCEEIIRROO  AATTOO  

 

 

Seis meses depois. Os apartamentos têm já portas e janelas 

feitas de madeira desigual e pintada das mais desencontradas cores. 

Assim sendo, o interior das habitações já não é tão devassado, vendo-

se mesmo, no térreo, que um tabique separa o quarto de Rita. É 

Domingo, cerca de meio-dia. O Profeta está no centro da área 

pregando. Isabel, Lindalva, Tonho, Santa e mais alguns favelados, 

escutam atentamente. 

 

 

PROFETA 

(De olhos cerrados, continuando) Porque, meus caríssimos 

irmãos, está na Bíblia: José, também chamado Barnabé, 

vendeu a casa que tinha e entregou o dinheiro aos 

apóstolos. E assim faziam os primeiros cristãos, repartindo 

o que possuíam entre todos. Ninguém dizia que era dono de 

nada, porque o que era de um era também dos outros. 

 

Entram COMISSÁRIO, PRIMEIRO TIRA e SEGUNDO TIRA. 

Ficam parados à distância, ouvindo o PROFETA. 

 

PROFETA 

Ninguém então passava necessidades, porque quem 

possuía terras vendia essas terras e quem possuía jóias 

vendia essas jóias e tudo era atirado aos pés dos apóstolos 

e distribuído a cada um segundo as necessidades que cada 

um tinha. (Aponta para um ponto vago, como que tendo uma 



visão profética) E eu vi!... todos os mundos fazendo um só 

mundo! Todos os países misturados num só país! E todas 

as riquezas formando uma enorme montanha, onde cada 

um vinha buscar o que precisava, sem ter que pagar, pedir 

ou roubar! Era assim na minha visão. E se era assim, 

assim será, porque eu sou apenas um apóstolo do Senhor. 

(Baixa a cabeça, num gesto de humildade) É Ele quem vê 

pelos meus olhos. É Ele quem fala pela minha boca. É Ele 

quem aponta pelo meu braço o caminho! (Seu braço se 

imobiliza no ar, o indicador apontando para o alvo, e depois 

de alguns segundos cai bruscamente) 

COMISSÁRIO 

(Faz um sinal ao PRIMEIRO TIRA, que avança e segura o 

PROFETA por um braço) Vamos até o Distrito. 

PROFETA 

(Espantado) Distrito? Por que? 

PRIMEIRO TIRA 

Queremos ter uma conversinha com você. 

COMISSÁRIO 

Você conhece o Rafael? 

PROFETA 

Rafael? Na Bíblia existe... 

COMISSÁRIO 

(Corta) Não quero saber da Bíblia. Quero saber de Rafael, 

que vocês sabem muito bem quem é. 

PROFETA 

Não sei... 

PRIMEIRO TIRA 

Sabe, sim, seu Comissário. Todos eles sabem. 

COMISSÁRIO 

É ele que nós queremos, não é você. Portanto é melhor 

falar. Onde está Rafael? 



PROFETA 

Não conheço! Juro por Deus Nosso Senhor que não sei! 

ISABEL 

Ele não sabe mesmo. 

TONHO 

Ele é beato. 

LINDALVA 

É Profeta. 

SANTA 

Tem dom divino!... 

ISABEL 

E nunca fez mal a ninguém, coitado. 

COMISSÁRIO 

E vocês? Vão me dizer que não sabem quem é Rafael?  

 

Há um instante de silêncio. Ninguém responde. 

 

COMISSÁRIO 

(Insiste) Hein? Respondam! Não sabem também quem é 

Rafael? 

ISABEL 

Eu sei. Mas não sei onde ele mora. 

COMISSÁRIO 

(Avança para ela, procurando intimidá-la) Não sabe mesmo? 

ISABEL 

(Enfrenta-o, sem intimidar-se) Não. E não vou com a cara 

dele. Mas mesmo assim, se soubesse, não dizia. 

SEGUNDO TIRA 

(Irônico) Ela é metida a valente.  

COMISSÁRIO 

Valentia de mulher a gente cura com duas palmadas. (Gira 

o olhar em torno) Quer dizer que ninguém sabe onde está 



Rafael... (Para os TIRAS) Vamos levar esse aí. Tenho certeza 

que sabe onde ele está. 

PROFETA 

Os senhores estão enganados... eu não sei de nada... não 

sei de quem estão falando... sou um apóstolo do Senhor... 

ISABEL 

Vocês não têm vergonha de prender um homem desse?... 

SANTA 

É até pecado! 

TONHO 

É atraso na certa! 

COMISSÁRIO 

Não acredito nisso. Vamos!  

PROFETA 

O Senhor é testemunha de que só vivo para transmitir aos 

homens as suas palavras. 

COMISSÁRIO 

É, eu ouvi há pouco o seu sermão. Pode ser que você 

engane aos trouxas, a mim, não. Há 20 anos que lido com 

comunistas. Vamos embora! 

 

Saem COMISSÁRIO e os dois TIRAS, arrastando o 

PROFETA. 

 

PROFETA 

(Saindo) Senhor!... Senhor!... 

LINDALVA 

Coitado! Vão dar nele? 

ISABEL 

Sei lá. Polícia é capaz de tudo. 

SANTA 

Mas por que?... Ele que vive aqui sem tomar conhecimento 



de nada... fora de tudo, lá com suas visões... 

TONHO 

Tão procurando Rafael. Eu sei porque. A ordem de despejo 

já foi assinada pelo Juiz. 

SANTA 

Ah, tem seis meses que todo dia dizem isso. E a gente vive 

nesse aperreio. 

ISABEL 

Mas dessa vez a coisa tá feia mesmo. Dr. Deodato disse pro 

Bené... 

TONHO 

Deodato perdeu a eleição e tá desinteressado. Dizem 

também que ele levou bola. 

LINDALVA 

Que lista era aquela que o Lula andou correndo, pedindo a 

todo mundo pra assinar? 

SANTA 

(Para TONHO) Você não devia ter botado seu nome naquilo. 

Seu Bené não assinou. Disse que era coisa pra dar cadeia. 

ISABEL 

Coisa do Rafael. 

SANTA 

E você tá vendo o resultado...  

TONHO 

Era pro juiz. Pra tentar impedir o despejo. 

LINDALVA 

Não enteado é porque prenderam justamente o Profeta. 

SANTA 

Eles vão ver a maldição que vai cair sobre eles. (Afasta-se 

para a direita, parecendo assaltada for outras preocupações) 

LINDALVA 

Um homem que nunca fez mal a ninguém... 



TONHO 

E tem sabença! 

ISABEL 

Tem, sim. Estudou num colégio de padre. Tem vez que fala 

umas coisas numa língua que aprendeu lá. E é um santo 

homem. 

TONHO 

Você acredita nele? 

ISABEL 

Não acredito, nem desacredito. Negócio de santo, de 

religião, é como futebol: besteira discutir. 

LINDALVA 

A gente podia fazer alguma coisa pra soltar o coitado. 

ISABEL 

Fazer o que? Que é que a gente pode fazer? 

TONHO 

(Vai a SANTA, que parece preocupada, esperando alguém) O 

pai tá demorando. 

SANTA 

Mandou que eu arrumasse os teréns... 

LINDALVA 

(Para ISABEL, em frente ao apartamento desta) Falar em 

futebol, Bola Sete disse que Lula foi treinar no Flamengo. 

Verdade? 

ISABEL 

Foi hoje. Bené levou ele. Levou quase à força. 

LINDALVA 

Por que? 

ISABEL 

Sei lá. Esse menino anda de cabeça virada. 

LINDALVA 

Se ele fosse contratado pelo Flamengo, hein?... Puxa vida! 



Seu Bené ia morrer de alegria. 

ISABEL 

Nem me fale. 

 

Entra JUSTINO. Vai direto ao seu apartamento. LINDALVA 

sobe a escada. 

 

SANTA 

Como é?... 

JUSTINO 

Tudo certo! O caminhão sai às três horas. 

TONHO 

Comprou as passagens? 

JUSTINO 

Comprei. Foi a conta certa. Fiquei com cem cruzeiros. 

TONHO 

E como é que vão fazer pra comer no caminho? São dez dias 

de viagem. 

SANTA 

A gente se arruma. Agora somos só eu, Justino e Ritinha.  

JUSTINO 

Estava com medo era de encontrar Mané Gorila. 

TONHO 

Agora não tem mais perigo, o senhor já tá com as 

passagens pagas... 

JUSTINO 

Não é isso. É que pra comprar as passagens eu tive que 

lançar mão do dinheiro do aluguel deste mês. Senão, só 

mês que vem a gente ia poder... 

TONHO 

Quer dizer que vocês vão embora sem dar o dinheiro dele? 

JUSTINO 



É o jeito... 

SANTA 

(Receosa) Se aquele peste souber, é capaz de... 

TONHO 

Tenha medo não. Ele não vai saber. Quando souber, vocês 

já tão longe. 

SANTA 

E você?... 

TONHO 

Eu digo que não tenho nada com isso. E vou tratar de sair 

daqui. Isso tá mesmo por pouco. A ordem de despejo já foi 

assinada pelo Juiz... Como hoje é Domingo, não puderam 

fazer nada. Mas amanhã a Polícia deve tá aí de novo. Se 

bem que o Rafael andou correndo uma lista... 

JUSTINO 

Eu assinei. 

SANTA 

Não devia. 

TONHO 

Só Bené não assinou. 

JUSTINO 

É um cabra tinhoso, esse Rafael. 

TONHO 

É, mas dessa vez eu acho que vamo ter que sair, tem jeito 

não. 

JUSTINO 

(Inconformado com a decisão de TONHO de ficar) E você vai 

ficar mesmo...? 

TONHO 

Vou, pai. Quero voltar não. 

JUSTINO 

Não tá convencido ainda que isso aqui é uma desgraça? 



Tem lugar pra nós aqui não, Tonho! 

TONHO 

Quero tentar, pai. 

JUSTINO 

(Vencido) Tá bem. O dia que você se cansar de bater cabeça, 

tamos lá à sua espera, 

TONHO 

Brigado, pai. 

JUSTINO 

(Para SANTA) Podemos ir? 

SANTA 

Rita...  

JUSTINO 

Que tem? 

SANTA 

Saiu dizendo que ia ali na esquina, voltava logo — tem uma 

hora. 

JUSTINO 

Ela não tá sabendo que nós temos que sair cedo? 

SANTA 

Tá. 

JUSTINO 

Daqui lá é um estirão... e não tem bonde que vá direto, 

vamos ter que gramar um pedaço a pé. 

TONHO 

Vou ver se encontro ela por aí... (Sai) 

 

JUSTINO vem para a porta do apartamento, preocupado. 

LINDALVA faz funcionar uma vitrola. Ouve-se um samba triste, 

dolente. 

 

LINDALVA 



(Grita para ISABEL) Zabé! Sabe que o samba de Bola Sete tá 

pra sair por esses dias? Com o nome dele e tudo! 

ISABEL 

Só vendo pra crer. 

JUSTINO 

(Para SANTA) Você disse pra alguém que a gente ia viajar? 

SANTA 

Disse não. Você pediu pra não contar... 

JUSTINO 

É melhor... alguém podia dizer praquele desgraçado... 

 

Entra LULA. Traz na mão o par de chuteiras. Atira-o a 

um canto, dentro de casa, 

 

ISABEL 

Treinou? 

LULA 

Meio tempo. 

ISABEL 

Por que só meio tempo? 

LULA 

Bastou pra eles verem que eu sou um perna-de-pau. Eles e 

o velho. 

ISABEL 

Cadê ele? 

LULA 

Vem aí. Parou no boteco pra afogar as mágoas. Foi bom. 

Assim ele desiste de uma vez. 

ISABEL 

(Com uma leve desconfiança) Você se esforçou mesmo? 

LULA 

Esforcei, o mais que pude. Juro! Joguei o que sabia! (Noutro 



tom) Não por mim, por ele. 

 

Entra BENÉ. Vem um pouco “alto”. LINDALVA desliga a 

vitrola. 

 

BENÉ 

(Bate amigavelmente no ombro do filho) Tou zangado não. 

Você fez o que pôde. (Procurando uma justificativa mais para 

o seu próprio fracasso do que para o dele) É a falta de 

preparo físico. Se você pudesse treinar mais, levar outra 

vida... dormir e se alimentar bem... Mas é a desgraça de 

todos nós... ninguém pode ser atleta no Brasil... 

trabalhando como uma besta, comendo mal... quem é que 

pode? Quando chega na sua idade, já tão todos estourados. 

Um ou outro escapa... uns heróis! Em mil, aparece um... 

um Bené!... Ninguém sabe como é difícil aparecer um Bené, 

numa raça como esta de tuberculosos, de sifilíticos. (Sua 

mágoa é profunda) Se soubesse, não esquecia deles tão 

depressa... (Pousa novamente a mão no ombro do filho) Liga 

pra isso não. 

LULA 

E eu tou ligando? Tou contente de ser o que sou. 

BENÉ 

Operário... aquele seu amigo diz que é a classe do futuro. 

(Ri, sarcástico). Pode ser... (Numa confissão) Eu só queria 

que eles vissem que Bené inda pode dar alguma coisa... Era 

uma vingança! Iam ser obrigados a falar de mim, a se 

lembrar de mim... mas não pôde ser... (Inicia a saída) 

Operário... classe do futuro... (Sai) 

ISABEL 

Vai amarrar três dias de porre. 

LULA 



(Bruscamente) Vou tomar um troço também. (Inicia a saída) 

ISABEL 

Olhe, tome cuidado, a Polícia tá atrás de Rafael. Estiveram 

aqui e prenderam o Profeta. 

LULA 

O Profeta?! 

ISABEL 

É, parece que ele também tá fichado. Eu achava bom você 

se esconder. 

LULA 

Nada disso. Tenho é que avisar Rafael. (Sai e cruza com RITA 

que entra, seguida de TONHO) 

JUSTINO 

Tamos te esperando... 

SANTA 

Onde é que você foi? 

RITA 

(Hesita um instante, como se tomasse coragem) Fui ver um 

emprego. 

SANTA 

Emprego?!. Emprego pra quê?  

JUSTINO 

A gente vai agora de tarde. Já comprei as passagens.  

RITA 

Quero ir não. Quero ficar. 

SANTA 

Tá louca, menina? Então nós vamos deixar você... 

RITA 

(Corta, procurando defender com veemência a sua resolução) 

Arranjei um emprego numa casa de família. Pra começar 

hoje mesmo. 

SANTA 



Emprego de quê? 

RITA 

Ama seca. 

JUSTINO 

(Investe para ela) Você não se enxerga?!... 

RITA 

(Enfrenta-o) Tenho quinze anos, pai... já posso ganhar 

minha vida! 

 

JUSTINO titubeia ante aquela insubmissão inesperada. 

 

SANTA 

Mas você não pode ficar aqui sozinha! 

RITA 

Não vou ficar sozinha. Tenho Malú... 

JUSTINO 

(Corta) Não me fale!...  

RITA 

E Tonho. 

TONHO 

Se ela quer mesmo ficar, podem deixar. Eu olho por ela. 

SANTA 

(Hesita) Esse emprego... 

RITA 

Casa e comida, três contos e quinhentos. 

SANTA 

Começa hoje? 

RITA 

Vim só buscar a roupa. 

JUSTINO 

Quer dizer que você já tava de plano feito. 

 



SANTA troca um olhar com JUSTINO. Um olhar triste, 

angustiado, de súplica, impotência e conformação. 

 

JUSTINO 

É, vamos só nós... (Apanha uma sacola. Para TONHO) Você 

ajuda a gente a levar isso até o bonde. 

TONHO 

Ajudo. 

RITA 

(Preocupada, como se desejasse retê-los mais um pouco) 

Vocês já vão? 

JUSTINO 

Já. Daqui lá é longe. 

RITA 

Mas tem tempo. Podiam esperar mais um pouco... 

JUSTINO 

Pra que? 

 

Surge MALÚ. RITA, ao vê-la exprime a sua satisfação, 

assumindo logo uma atitude de mal disfarçada 

cumplicidade. 

 

TONHO 

Veja... Malú! 

 

JUSTINO procura mostrar-se frio. SANTA, porém, não 

esconde a sua alegria, como se isso lhe tirasse um peso da 

consciência. 

 

SANTA 

(Baixo) Graças a Deus! 

MALÚ 



(Sente-se um pouco constrangida com a frieza do pai) Vim 

me despedir de vocês... 

JUSTINO 

Como soube?... 

MALÚ 

Rita me disse. 

 

RITA baixa os olhos, ante o olhar de censura do pai. 

 

SANTA 

Foi bom você vir. Eu não ia embora sossegada... 

MALÚ 

Acabou a seca, pai?  

JUSTINO 

(Secamente) Acabou. 

MALÚ 

Que bom! Pena que eu não possa ir com vocês. 

SANTA 

Você tá bem? 

MALÚ 

(Procura aparentar uma felicidade um tanto exagerada) Tou. 

Muito bem. Tenho de tudo. Um apartamento que é uma 

beleza... 

RITA 

Paidégua, mãe! (Logo arrepende-se de seu entusiasmo, 

percebendo que se traiu) 

MALÚ 

Rita conhece. 

SANTA 

E ele... é bom pra você? 

MALÚ 

Muito bom. É doido por mim. Tive sorte, mãe. Acredite. Ele 



já falou até em casar... 

SANTA 

Casar? Como é que pode? Não é casado? 

MALÚ 

Ora, pobre é que só casa uma vez. Rico casa quantas quer. 

TONHO 

Com a mulher viva? 

MALÚ 

Então. 

SANTA 

Tou contente. Você, pelo menos, se salvou. Já é alguma 

coisa. 

JUSTINO 

Vambora. Senão não dá tempo. 

MALÚ 

Rita não vai? 

SANTA 

Vai não. Arrumou emprego, quis ficar. Olhe por ela. 

RITA 

(Beija a mão do pai) Benção, pai. 

JUSTINO 

Deus te abençoe.  

 

MALÚ repete o gesto da irmã, quebrando a resistência 

de JUSTINO. 

 

JUSTINO 

Sua mãe é que tem razão. Em tudo. Ou então fui eu que 

fiquei frouxo duma vez. (Sai um tanto bruscamente, para 

não ceder mais ainda, SANTA e TONHO O seguem, carregando 

trouxas e sacolas. Na área, são detidos por ISABEL) 

ISABEL 



Onde vocês vão? 

SANTA 

Simbora. 

ISABEL 

De vez?! 

SANTA 

De vez. 

ISABEL 

Tão de repente. Não disseram nada... 

SANTA 

(Aflita, vendo que JUSTINO já saiu) Repare não... Tonho 

explica depois... (Sai apressadamente, seguida de TONHO, 

ante o olhar intrigado de ISABEL) 

ISABEL 

Esses paus-de-arara... quando chegam, parece que vêm 

fugidos, quando voltam parece que vão fugidos também... 

MALÚ 

Eles não acharam ruim de você ficar? 

RITA 

Acharam. Mas qual é o meu? Também tenho o direito de 

viver a minha vida. Doutor Deodato vai mesmo casar com 

você? 

MALÚ 

Vai nada. Já me largou tem mais dum mês. 

RITA 

(Um tanto ingenuamente, um tanto movida pela curiosidade) 

Por que? 

MALÚ 

Enjoou. 

RITA 

E agora?... 

MALÚ 



Agora é arrumar outro, até esse outro enjoar também. 

(Noutro tom) Você ainda é muito criança pra entender essas 

coisas... 

RITA 

(Levanta o queixo, com arrogância) Você que pensa que eu 

sou criança. Entendo tudo muito bem. 

 

Entra LULA, do fundo, como se alguém o tivesse 

avisado da presença de MALÚ. Eles se encontram na área. 

Seus olhares se chocam, inicialmente, dentro de um silêncio 

constrangedor. 

 

MALÚ 

Olá. 

LULA 

Você aqui... 

MALÚ 

Vim me despedir dos velhos. 

LULA 

Vi eles carregados de trouxas... vão viajar? 

MALÚ 

Vão voltar pro Norte. 

LULA 

E você?  

MALÚ 

Eu fico. (Há um contraste chocante entre a pureza que LULA 

ainda conserva e a atitude irônica, desencantada, de MALÚ) 

LULA 

Fica... aqui? 

MALÚ 

Não. Tenho meu apartamento. 

LULA 



(Depois de longa pausa, a pergunta vem como se tivesse 

aguardado anos para ser feita) Você é feliz? 

MALÚ 

(Sorri, um sorriso amargo, o sorriso das desencantadas) 

Como é que a gente é feliz? Quando come todos os dias? 

Quando tem cama pra dormir, roupa pra vestir e pode 

andar de automóvel de vez em quando? 

LULA 

A vida não pode ser só isso. 

MALÚ 

Que mais? 

LULA 

A gente precisa lutar por alguma coisa. Nem que essa coisa 

seja... o barraco que a gente mora... o salário que a gente 

ganha... ou a pessoa que a gente gosta. Mas lutar sem se 

vender, sem se trair... e sem trair quem tá do nosso lado, 

lutando pelas mesmas coisas. 

MALÚ 

Tudo isso é muito bonito. Mas antes de mais nada a gente 

precisa comer e saber que vai comer no dia seguinte. 

LULA 

(Sente-se sem argumentos, ante a crueza da argumentação 

de MALÚ) É pena que você não possa compreender... e que 

eu também não saiba explicar. Tenho pouco estudo. Se eu 

fosse um cara como Rafael, que leu uma porção de coisas, 

que sabe falar... 

MALÚ 

Você já dormiu num colchão de molas? 

LULA 

Nunca. 

MALÚ 

No dia que você dormir vai ver que o colchão de molas faz 



muito mais bem ao corpo que as palavras bonitas do seu 

amigo. 

 

Entra MANÉ GORILA. Tanto MALÚ como LULA O recebem 

com certa frieza. 

 

GORILA 

(Tem um ar desconfiado, mas ao ver MALÚ sorri) Olá... voltou 

pra cá de novo? 

 

De dentro de casa, RITA vê MANÉ GORILA. Receosa, 

esconde-se em seu quarto. 

 

MALÚ 

Não. Tou aqui de passagem. 

GORILA 

Ah... logo vi que o doutor não ia largar a mocinha sem um 

pé de meia... 

LULA 

(Compreende, olha para MALÚ interrogativamente) Malú, 

ele...? 

MALÚ 

(Para GORILA) Tá muito enganado. Não fiquei com um tostão 

dele. 

GORILA 

Burrice. Devia ter exigido. Tinha direito a uma indenização. 

Afinal de contas, você perdeu alguma coisa... e ele não 

perdeu nada. A não ser a eleição, mas você não tem nada 

com isso. E era tão fácil... Bastava ameaçar um 

escandalozinho... Político tem um medo de escândalo. 

MALÚ 

Não sou mulher de escândalo. 



GORILA 

(Ri) Hum... com esses escrúpulos, minha filha, você nunca 

vai fazer carreira. (Dirige-se para a direita, passo lento, olha, 

pela janela, para o interior do apartamento de JUSTINO, com 

ar desconfiado) 

LULA 

(Segura-a pelos ombros, ansiosamente) Malú... acho que 

você agora entendeu o que eu quis dizer. Não é preciso 

palavra nenhuma pra explicar... Você já deve ter aprendido, 

por si mesma... a vida já lhe ensinou... 

MALÚ 

Aprendi muita coisa nesses seis meses. Mas não tou 

entendendo o que você tá querendo dizer agora. 

LULA 

(Com veemência, quase gritando) É preciso ser mais claro, 

Malú? Tou querendo dizer que apesar de tudo... se você tá 

disposta a mudar de vida... eu ainda lhe quero! (Noutro tom) 

Sei que vão dizer... que você já foi de outro, que eu tou 

pegando resto... mas não importa. Se você quer, não 

importa. 

MALÚ 

Não, Lula. Agora, tem mais jeito não. 

LULA 

Por que? Será que você ficou gostando daquele cara?! 

MALÚ 

Detesto ele. Tenho nojo.  

LULA 

Então?... 

MALÚ 

Mas sou resto mesmo. E comida feita pra outro nunca tem 

o tempero que a gente gosta. 

LULA 



Não quis te ofender... 

MALÚ 

Eu sei. Mas não ia dar certo. Não quero também enganar 

você. Esta vida... nunca mais eu ia me habituar... tou já 

mal acostumada... 

LULA 

Nossa vida não vai ser sempre esta. Um dia há-de mudar! 

MALÚ 

Mas vai demorar muito... e a vida é curta. Posso morrer 

amanhã... que m’nteressa que isso mude, se eu não puder 

aproveitar? 

 

LULA sente o abismo que agora os separa. TONHO entra, 

vindo do fundo. Vê MANÉ GORILA e se assusta. 

 

TONHO 

Quem é que o senhor tá procurando? 

GORILA 

Cadê seu pai? 

TONHO 

Saiu. 

GORILA 

Sua mãe? 

TONHO 

Também. 

GORILA 

Ouvi dizer que vocês tão pensando em voltar pro Norte... 

TONHO 

(Não consegue dominar o seu nervosismo, embora procure 

manter-se firme) Ninguém tá pensando nisso não. 

GORILA 

Me informaram. Garantiram até que já tavam de mala 



pronta... 

TONHO 

Quem disse, mentiu. 

GORILA 

Queria só lembrar que o aluguel vence amanhã. Se estão 

pensando em sair sem pagar... 

TONHO 

Ninguém vai fazer isso. 

GORILA 

É, mas o jeito de vocês não me agrada. Estão com cara de 

quem tá querendo me fazer de palhaço. (Vai até a porta do 

apartamento e olha para dentro) E aqui não tem quase 

nada... (Volta-se, bruscamente) Falem a verdade: eles foram 

embora? Se me enganarem vai ser pior! 

MALÚ 

Foram, sim. Mas o senhor não vai fazer nada. 

TONHO 

Eles iam pagar o senhor antes de ir, mas o dinheiro não 

deu. 

GORILA 

(Sorri) Ah, o dinheiro não deu... então o jeito era passar a 

perna no Mané Gorila. Ganhar a estrada e amanhã, quando 

o otário chegasse aqui... 

TONHO 

Eu não vou com eles...  

GORILA 

(Lamenta-se) O que é a ingratidão. A gente se sacrifica, luta 

pra melhorar a vida dos outros... Fazer o que eu tenho feito 

aqui. Escola, bica d’água, tenho até dado dinheiro do meu 

bolso pra controlar a Polícia e no fim... fazer isso comigo. 

MALÚ 

O dinheiro fazia falta pra eles. Pro senhor não vai fazer. 



GORILA 

Como é que não? Minha vida é dura! Suada! E vejam que 

tudo que eu ganho é para fazer o bem. Por isso não gosto 

quando me pagam o bem com o mal. (Consulta o relógio) 

Que horas eles embarcam? 

MALÚ 

Pra que o senhor quer saber? 

LULA 

Que é que você vai fazer? 

GORILA 

(Irônico) Nada... me despedir deles, desejar boa viagem... 

TONHO 

Se é pelo dinheiro, eu não tenho agora, mas um dia eu 

pago. 

GORILA 

Um dia... sim, um dia alguém ia ter que pagar... mas eles 

podem pagar hoje mesmo. 

MALÚ 

(Suplicante) Deixe eles irem embora! Eles não pensavam 

noutra coisa, desde que chegaram aqui! Juntaram esse 

dinheiro com tanto sacrifício! Tostão a tostão!... deixando de 

comer... de tudo! 

LULA 

Tonho já disse que paga... 

GORILA 

Não é só isso. O outro também quis me tapear. 

MALÚ 

Que outro? 

GORILA 

O chofer do pau-de-arara. Quando é gente minha, ele tem 

que me dar comissão, é do trato. E ficou quieto. Os dois se 

combinaram pra me passar a perna. (Torna a consultar o 



relógio) Mas a coisa talvez saia um pouco diferente... (Inicia 

a saída, TONHO O detém) 

TONHO 

O senhor não vai impedir eles de viajar! 

GORILA 

Isso vai depender mais deles que de mim. Primeiro nós 

vamos acertar nossas contas. (Afasta TONHO com um gesto 

brusco e sai pelo fundo) 

 

TONHO fica um instante imóvel, vendo, cheio de ódio e 

revolta MANÉ GORILA sair. Subitamente, lança-se numa 

carreira desabalada para dentro de casa, apanha qualquer 

coisa e sai na mesma direção de MANÉ GORILA. 

 

MALÚ 

(Pressente a tragédia e grita) Tonho! Não, Tonho! 

 

Alguns segundos e surge MANÉ GORILA ao fundo, com as 

duas mãos sobre o ventre. Cambaleia, de olhos 

esbugalhados até o centro da área. Consegue manter-se de 

pé ainda por um momento, com a morte nos olhos e por fim 

cai de bruços. TONHO entra atrás dele, com a faca ainda na 

mão, um tanto assustado com o próprio gesto. Há um silêncio 

terrível. MALÚ, LULA, ISABEL e TONHO contemplam o cadáver de 

MANÉ GORILA tomados de pavor. 

 

ISABEL 

Nossa mãe! 

LINDALVA 

(Do primeiro piso) É Mané Gorila?!  

ISABEL 

(Para TONHO) Rapaz... você tá perdido! 



MALÚ 

(Agarrando-se ao irmão) Tonho! 

LINDALVA 

Ele tá morto?! Mataram Mané Gorila! 

 

VOZ (Fora) 

Mataram Mané Gorila! 

 

OUTRA VOZ (Fora) 

Mataram Mané Gorila! 

 

Os favelados começam a surgir de todos os lados, 

tomados de incredulidade. No fundo, cada um deles 

alimentava uma sede insaciada de vingança contra MANÉ 

GORILA. A contemplação de seu corpo estendido ao solo, 

morto, faz aparecer em todos os rostos uma alegria sádica de 

desforra, misturada ao temor gerado pelo fato de cada um 

deles sentir-se co-autor do crime. E, mesmo morto, MANÉ 

infunde temor. 

 

ISABEL 

(É a única que tem coragem de chegar bem perto do corpo) Tá 

morto mesmo. Se não fosse covardia, eu inda cuspia nele. 

MALÚ 

(Aflita) E agora, Tonho?! Como vai ser? 

LULA 

A Polícia não tarda a dar por aqui!... 

ISABEL 

Eles farejam defunto! 

LULA 

Trate de fugir, ao menos pra evitar o flagrante!... 

TONHO 



(Inteiramente atordoado) Fugir pra onde?! 

LULA 

Mete a cara num morro desses e ninguém nunca mais te 

acha! 

 

TONHO parece disposto a fugir, quando surge BOLA 

SETE, ao fundo. Traz um disco na mão e está completamente 

fora de si de alegria. 

 

BOLA SETE 

(Grita, brandindo o disco no ar) Pessoal! Tá aqui! Pra quem 

não acreditava, tá aqui! (Sua alegria é tanta que nem nota o 

corpo de MANÉ GORILA. Grita para LINDALVA, que está no 

primeiro piso) Espia, nega!... saiu da máquina agora!... Tá 

fresquinho!... Apanhei o primeiro!... (Sobe a escada correndo 

e sua euforia imobiliza a todos, inclusive a TONHO) Quero que 

você veja... o nome do crioulo gravado na cera!... Gravado 

com todas as letras, como manda o figurino!... Oriovaldo 

Santos!... (LINDALVA não sabe como conter aquela torrente de 

alegria. Ele coloca o disco na vitrola) Vocês vão ouvir... em 

primeira audição!... 

LINDALVA 

Não... 

BOLA SETE 

Não por que?! A gravação tá uma beleza, nega! A vitrola 

começa a tocar o samba de BOLA SETE. 

BOLA SETE 

Dança, nega! O samba é seu! Foi você que inspirou! 

(Começa a dançar a fazer figurações diante de LINDALVA, que 

ri nervosamente) 

 

Entram o PRIMEIRO TIRA e o SEGUNDO TIRA. Parecem 



intrigados, pressentindo que algo de anormal está ocorrendo. 

 

MALÚ 

(Baixo) Pronto!... 

 

Todos procuram interpor-se entre os TIRAS e o cadáver, 

ocultando este inteiramente. 

 

PRIMEIRO TIRA 

(Desconfiado) Que é que tá havendo por aqui?... 

SEGUNDO TIRA 

Todo mundo assim reunido... 

LULA 

É nada não! É o samba de Bola Sete! Foi gravado! Com o 

nome dele e tudo! Não tá ouvindo! 

 

Os TIRAS prestam atenção ao samba, olhando para o 

apartamento de BOLA SETE, que dança com LINDALVA, 

alucinadamente. 

 

BOLA SETE 

Este vai ser pra cabeça, nega! 

LINDALVA 

(Rindo sempre) Se Deus quiser! 

 

Como numa reação em cadeia, um após outro, todos se 

põem a dançar. A princípio, discretamente, apenas para 

ludibriar os TIRAS. Depois, com mais calor, contagiados já 

pelo ritmo do samba. 

 

ISABEL 

(Baixo, para TONHO) Anda, rapaz!... aproveita!... 



TONHO 

Malú!... 

MALÚ 

Vai!... 

 

TONHO foge, todos fazendo parede para que ele escape 

sem que os TIRAS O notem. 

 

BENÉ 

(Entra do fundo, com uma garrafa de cachaça na mão, um 

tanto embriagado) (Grita) Pessoal! Ganhamos! 

LULA 

O que? 

BENÉ 

O despejo!... O juiz voltou atrás, depois que viu o abaixo-

assinado! Disse que não sabia que morava tanta gente 

aqui!... tinham enganado ele, que era só meia dúzia de 

vagabundos... 

LULA 

(Radiante) Eu não disse? 

ISABEL 

E agora?... 

LULA 

Agora ninguém mais tira a gente daqui! 

BENÉ 

E sabem quem me deu a notícia? Rafael!  

LULA 

Rafael?! 

BENÉ 

Ele vem pra cá... vem vindo aí... não é mau sujeito, esse 

Rafael... 

LULA 



Malú, Rafael vem aí! 

 

RITA aparece na porta do seu apartamento. 

Excessivamente pintada, de salto alto, parece subitamente 

amadurecida. Acaba de pintar os lábios, com trejeitos 

sofisticados. MALÚ e LULA o vêem, e se mostram surpresos. 

RITA responde com um olhar arrogante e sai num passo que 

lembra muito a própria irmã. MALÚ, impressionada, faz 

menção de segui-la, mas LULA segura-a pelo braço, num 

último apelo. 

 

LULA 

Malú!... 

MALÚ 

Adianta não, Lula.  

LULA 

Espere ao menos Rafael! Ele vem aí!... Vamos esperar por 

ele! Só pra você conhecer... 

MALÚ 

(Hesita um instante e por fim cede) Tá bem, só pra 

conhecer... 

 

Os TIRAS vêem, por fim, o corpo de MANÉ GORILA. 

Debruçam-se sobre ele, verificam que está morto e olham em 

torno à procura do assassino. Mas, com exceção de MALÚ e 

LULA, que, de mãos dadas, esperam RAFAEL, todos os outros 

dançam alucinadamente, tomados por um verdadeiro delírio. 

Como se diante do corpo sem vida de MANÉ GORILA, se 

sentissem vingados de todos os MANÉS GORILAS... 

E LENTAMENTE... 

CAI O PANO — FIM 
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ESTA É UMA TENTATIVA de Teatro Popular. Tentativa para 

encontrar uma forma brasileira para esse tipo de Teatro, no qual o 

Povo se sinta representado, pesquisado, discutido e exaltado, em 

forma e conteúdo. Parece-me desnecessário dizer que esse Teatro, 

além de popular, é também político — não poderia deixar de sê-lo. Se 

escrevemos para o Povo, uma pergunta se impõe: a favor ou contra? 

Pois não é possível ficar neutro com relação a ele. Como Povo, 

entendemos massa oprimida. Se lhe apontamos caminhos para 

livrar-se da opressão, se o armamos contra o opressor, estamos a 

seu favor; se apenas o distraímos — e por conseqüência o distraímos 

da luta — estamos contra ele. Não há neutralidade possível. 

Aqui, fabulizando certo episódio de fanatismo religioso (o caso 

do Boi Santo ocorreu no Ceará e sobre ele podem ser encontrados 

maiores esclarecimentos no livro de LOURENÇO FILHO Juazeiro do 

Padre Cícero), procurei sincretizá-lo com o auto popular do “Bumba-

meu-Boi”. Tentei encontrar neste a forma, a ponte para chegar ao 

Povo, sem contudo atingir o exagero da submissão formal. Busquei 

mais a inspiração, o clima, um certo estado de espírito para, dentro 

dele, transmitir a minha história. Roubei-lhe também algumas 

personagens: Zabelinha, Bastião, Mateus, o Capitão Boca-Mole, o 

Vaqueiro e o próprio Boi. Usei a Dança do Boi para exprimir um 

momento de euforia e exaltação totêmica. Sou de opinião que a 

Direção deve seguir o mesmo espírito, inspirando-se no Auto do Boi, 

sem deixar-se prender ao puramente folclórico ou ao pitoresco, pois o 

que se pretende é apenas encontrar uma linguagem. E o importante 

é que essa linguagem fale politicamente. 

D. G. 



PPRRIIMMEEIIRROO  AATTOO  

 

PPRRIIMMEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

Um telão representa o mapa do Estado do Ceará, assinalado 

apenas o município de Juazeiro. A um canto do mapa, os dizeres: 

 

(População: 20.000 habitantes  

Juazeiro    Milagres: 1.302  

Escolas: 2  

Crianças sem Escolas: 94% 

 

Diante do telão, começam a desfilar os ROMEIROS, enquanto o 

VENDEDOR DE ORAÇÕES vem ao proscênio e declama: 

 

 

VENDEDOR 

Quem for para o Juazeiro,  

vá com dor no coração  

visitar Nossa Senhora  

e o Padre Cícero Romão. 

 

Que meu Padrim é um santo,  

isso tá mais que provado;  

basta atentar os milagres  

que ele tem realizado. 

 

O primeiro foi ter feito,  



em certa manhã pacata  

— isso já faz tantos anos, 

não me alembro bem a data  

— a hóstia virar sangue  

na boca duma beata! 

 

Houve então quem dissesse  

que aquilo era balela,  

milagre coisa nenhuma!  

o sangue era mesmo dela,  

e vinha de um tumor  

que a beata tinha na güela. 

 

Mandaram o sangue a exame 

numa junta de doutor 

e chegou o diagnosco 

escrito neste teor: 

é sangue de Jesus Cristo, 

sangue de Nosso Senhor! 

 

Em setembro deste ano,  

num domingo, dia três,  

perante muitos romeiros,  

meu padrinho então fez  

falar um menino  

que tinha nascido há um mês! 

 

Um romeiro, o velho Cunha,  

veio da Várzea do Ovo,  

do Rio Grande do Norte;  

fez abismar todo o povo  

ele ser cego há trinta anos  



e cobrar a vista de novo! 

 

Veio de Campina Grande,  

da Paraíba do Norte,  

aqui para o Juazeiro,  

sem guia nem passaporte,  

a irmã de Chica Caçamba,  

Lili Mimosa sem sorte. 

 

Fazia mais de três anos  

que essa moça não dormia,  

que essa moça não rezava, 

que essa moça não sorria,  

que essa moça não chamava  

por Deus nem Santa Maria! 

 

Logo que ela chegou 

e teve os santos tremores, 

pôs-se logo a rezar, 

de alegria, jogava flores 

e de alegria, exclamava: 

Nossa Senhora das Dores! 

 

Eu carecia de cem anos  

pra contar com exatidão  

os milagres que tem feito  

o padre Cirso Romão  

na matriz de Juazeiro  

para nossa salvação! 

 

FIM DO PRIMEIRO QUADRO 



SSEEGGUUNNDDOO  QQUUAADDRROO  

 

Rua, em frente à casa do Padre Cícero. É uma casa baixa, com 

uma janela gradeada. Tanto a porta como a janela estão fechadas. Os 

ROMEIROS, uns sentados outros de pé, entre eles alguns doentes e 

aleijados, aglomeram-se diante da casa, à espera da bênção do 

“Padrinho”. Sujos e abatidos trazem chapéus de couro ou de palha de 

carnaúba, alpargatas amarradas à cintura ou pendentes do cano do 

rifle. De vez em quando, um deles se aproxima da casa do Padre e 

beija o portal. Um MORIBUNDO, deitado numa rede sustentada nas 

extremidades por dois ROMEIROS, geme angustiosamente. Um 

FANÁTICO, de joelhos, reza, enquanto bombas e foguetes espoucam aos 

gritos de “Viva meu Padrim! 

 

 

FANÁTICO 

Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mãe das Dores, pelo amor 

do nosso Padrinho Cícero, nos livre e nos defenda de tudo 

quanto for perigo e miséria; dai-nos paciência para sofrer 

tudo pelo Vosso Amor e do meu Padrinho, ainda que nos 

custe a morte. Minha Mãe, trazei-me o Vosso retrato e o do 

meu Padrinho no Vosso altar retratado, dentro do meu 

coração, daqui para sempre; reconheço que vim aqui por 

Vós e meu Padrinho; dai-me a sentença de Romeiro da Mãe 

de Deus, dai-me o Vosso Amor e a dor dos meus pecados, 

para nunca cair no pecado mortal; dai-me a Vossa Graça, 

que precisamos para amar com perfeição nesta vida e gozar 

na outra, por toda a eternidade. Amém. Viva o meu 

Padrinho Cícero! 



VENDEDOR 

(Traz pendurado ao pescoço, um pequeno tabuleiro, com 

folhetos, imagens de santos, bentinhos, etc.) Vigie, moço, 

vossoria que vem de longe, fique com esta oraçãozinha de 

lembrança do nosso santo Juazeiro. 

ROMEIRO 

Quanto é? 

VENDEDOR 

É só dois tões. 

ROMEIRO 

(Compra a oração) O Padrim vai aparecer hoje? 

VENDEDOR 

Tem quinze dias que ele não bota a santa cara na janela. 

Sabia não? 

ROMEIRO 

Tou sabendo. 

VENDEDOR 

Esteve doente. Mas Beata Mocinha, que mora com ele, disse 

que hoje ele vai aparecer. Depende é do doutor Floro. Se o 

doutor Floro deixar... 

ROMEIRO 

Médico dele? 

VENDEDOR 

É, doutor Floro Bartolomeu. Traz o santo num cortado... 

(Segue adiante, vendendo as orações) Dois tões, dois tões a 

oração do Padrinho. Cura qualquer mal, livra de pecado e 

quebrante... 

PENITENTE 

Tou aqui tem três dias... 

ROMEIRO 2 

Vosmicê donde veio? 

PENITENTE 



Do Pilar. Perto de Maceió. 

ROMEIRO 2 

Um estirão. 

PENITENTE 

Se é! Cheguei caindo aos pedaços. Não posso voltar sem 

tomar a bênção do meu Padrim. 

ROMEIRO 2 

Adisculpe a indiscreção, mas qual é o mal que lhe aperrêia? 

PENITENTE 

Uma filha que desgarrou. Fiz de tudo pra trazer a peste pro 

bom caminho, mas o quê, meu senhor, o Cão montou nela. 

Só meu Padrim, com seus santos poderes, pode salvar 

aquela infeliz. Vosmicê?... 

ROMEIRO 2 

Sou romeiro não. Quer dizer: sou e não sou, sendo. Tou 

aqui pra me acoitar da Polícia e pedir a proteção do meu 

Padrim mode uma vadiação que andei fazendo na Capital... 

PENITENTE 

Crime de morte? 

ROMEIRO 2 

Não por culpa minha, culpa de arma que eu trazia... 

(Mostra a “peixeira”) 

PENITENTE 

E o Padrim dá proteção pra isso? 

ROMEIRO 2 

Então. Tem dado pra tanta gente. Juazeiro tá cheio de 

cabra fugido. Até cangaceiro ele protege. (Convicto) É um 

santo! 

MORIBUNDO 

(Dentro da rede, ergue os braços para o céu) Meu Padrim!... 

Meu Padrim!... 

ROMEIRO 3 



(Sustentando a rede) Tá nas últimas. 

ROMEIRO 4 

(Idem) Só a esperança de ver o Padrim impede ele de 

morrer. (Dois meninos brigam por causa de um pedaço de 

rapadura) 

BEATA 

Parem com isso, meninos! Respeitem a casa do Padrim! 

MENINO 

Ele roubou minha rapadura! 

MENINO 2 

Mentira! A rapadura é minha! 

BEATA 

Parece que estão com o diabo no corpo! (Benze-se repetidas 

vezes) 

MENINO 

(Agarra-se à saia da BEATA e chora) Eu tou com fome! 

BEATA 

Ajoelhe e reze que a fome passa. 

FANÁTICO 

(Canta) Não tenho capacidade 

mas sei que não digo atôa:  

— Padre Cirso é uma pessoa  

da Santíssima Trindade! 

 

(ZABELINHA entra durante o canto do FANÁTICO. Está 

aflita, e, ao ver a janela da casa do padre fechada, torce as 

mãos, angustiada. BASTIÃO entra logo depois, como se a 

seguisse. Olhar triste e apaixonado, Me a observa, a 

pequena distância). 

 

ZABELINHA 

O Padrim deu a bênção inda não? 



PENITENTE 

Até agora, não. Tamos esperando. 

ZABELINHA 

Será que ele não vai aparecer? 

PENITENTE 

E eu sei? Tou aqui tem três dias. Não tenho saído nem pra 

fazer as necessidades. 

ZABELINHA 

(Angustiada) Minha Mãe das Dores!... (Vai até à janela da 

casa do PADRE, beija-a e procura ver alguma coisa pelas 

frestas. Ao voltar-se, dá com BASTIÃO, que a segue como que 

hipnotizado) Quer parar de andar atrás de mim, como o 

jegue do leiteiro? 

BASTIÃO 

(Suplicante) Zabelinha... 

ZABELINHA 

Me deixe! Já disse que não quero conversa com você, 

Bastião! 

BASTIÃO 

Duas palavrinhas só... prometo nunca mais... 

ZABELINHA 

Sou uma mulher casada! 

BASTIÃO 

Todo pecado tem seu preço, Zabelinha. Depois a gente 

falava com Padrim e ele arranjava uma penitência bem 

grande pra nós... 

ZABELINHA 

Devia era ter mais respeito pelo Padrim. 

BASTIÃO 

Tenho certeza que se falasse com ele, o Padrim ia 

entender... Por mais santo que ele seja. 

ZABELINHA 



(Quase gritando, nervosamente) Pare de dizer besteira, 

Bastião! Você não vai poder forçar a minha natureza nem o 

meu gosto. 

BASTIÃO 

Gosto é também questão de provar... Às vezes a gente pensa 

que não gosta de uma comida, depois que prova um 

bocado... não pode mais passar sem ela. 

ZABELINHA 

Mas de você eu não hei de provar bocado nenhum, Bastião. 

Perca a esperança. (Sai. BASTIÃO a segue com o olhar triste, 

amargurado. VAQUEIRO entra trazendo um boi amarrado a 

uma corda. É um boi de bumba-meu-boi, isto é: uma grande 

canastra de cipós, coberta de pano branco com manchas 

escuras. Numa das extremidades, a cauda, na outra uma 

caveira de boi. Dois atores carregam a canastra às costas, 

imitando todos os movimentos do boi). 

MENINO 2 

Eh, boi! 

MENINO 

Eh, boi! (Os meninos correm à frente do boi, provocando-o) 

VAQUEIRO 

Menino, olha o bicho! 

MENINOS 

Eh, boi! Eh, boi! 

VAQUEIRO 

Olha que o boi é valente! Te dá uma chifrada! 

MENINOS 

Eh, boi! Eh, boi! 

BEATA 

Meninos, deixem o boi e respeitem o santo! Este lugar é 

sagrado. Bicho de chifre lembra o Demônio! (Benze-se). Os 

meninos deixam o boi, no momento em que entra o BEATO DA 



CRUZ. Todas as atenções se voltam para ele. Barba 

Nazarena, veste comprida opa preta, enfeitada de cadarços, 

rendas e galões de defunto. Traz nos braços, erguida acima 

da cabeça, uma cruz rústica de madeira, toda enfeitada de 

santos, rosários, bentinhos, fitas, medalhas e outras 

bugigangas. Na cabeça, um solidéu também preto, com uma 

cruz dourada. Entra, ereto, com ar de sonâmbulo e pára 

diante da casa do PADRE. 

BEATO 

Foi aqui! Foi aqui que o Senhor me mandou vir! (Volta-se 

para os ROMEIROS) É aqui, meus irmãos, que mora o 

Messias! (Há um murmúrio geral de aprovação) 

ROMEIRO 

Meu santo Padrim! 

BEATO 

Quem morrer por Ele, morre por Deus Nosso Senhor e 

ressuscita na cidade d’Ele, santificado por Ele! (O murmúrio 

vai crescendo) 

MORIBUNDO 

(Da rede) Meu Padrim!... 

ROMEIRO 

Sua benção, meu Padrim! 

FANÁTICO 

(Canta) Não tenho capacidade 

mas sei que não digo atôa:  

— Padre Cirso é uma pessoa  

da Santíssima Trindade. 

Coro 

Padre Cirso é uma pessoa  

da Santíssima Trindade. 

BEATO 



Eu recebi o aviso do céu! O mundo vai se consumir em 

chamas! O fogo vai destruir o pecado! Só vai escapar do 

fogo final aquele que estiver com Ele, o escolhido de Deus, o 

nosso Padrinho! (Beija a porta da casa e cai de joelhos, 

agitando a cruz numa das mãos e beijando o chão repetidas 

vezes). 

FANÁTICO 

(Canta) Viva Deus Onipotente, 

viva a cruz da Redenção,  

e o Padre Cirso Romão  

viva! Viva eternamente! 

Coro 

E o Pade Cirso Romão  

viva! Viva eternamente! 

 

Sobre o último canto, ouvem-se bombas e foguetes 

espoucarem, aos gritos de “Viva meu Padrim!” Todos gritam, 

cantam, rezam ou se agitam alucinadamente, beijando a 

porta da casa do PADRE, num clima de insânia. 

 

MORIBUNDO 

(Ergue-se na rede) Quero descer! Me deixem descer! (Os 

ROMEIROS que carregam a rede procuram impedir) Quero ir 

lá!... Quero beijar a porta! 

ROMEIRO 

Deixem ele ir... 

VAQUEIRO 

Deixem ele descer! 

ROMEIRO 2 

Quer beijar a porta da casa... 

ROMEIRO 3 



(Sem soltar a rede) Pode não, está moribundo! 

ROMEIRO 4 

(Idem) Há três meses que não anda! 

MORIBUNDO 

(Sentando-se na rede) Vou andar, sim! Vou ficar bom! Meu 

Padrim vai me curar! (Força os ROMEIROS a baixarem a rede) 

BEATO 

Deixem! Deixem! Deixem ele vir!... Tenham fé! Fé no 

Padrim! 

MORIBUNDO 

(Firma-se nos ombros dos romeiros, a princípio, depois solta-

se e dá alguns passos, trôpegos, na direção da casa do 

PADRE) Meu Padrim, valei-me... valei-me... 

ROMEIRO 3 

(Abismado) Tá andando! 

ROMEIRO 4 

Inda há pouco tava morrendo! 

ROMEIRO 3 

Já tinha recebido a extrema unção! 

ROMEIRO 4 

Milagre! 

TODOS 

Milagre! 

 

Espoucam foguetes e bombas. Vivas ao Padrinho. 

 

BEATO 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

BEATA 

Louvado seja!  

PENITENTE 

(Explode numa gargalhada nervosa) 



FANÁTICO 

(Canta) Viva Deus Onipotente 

viva a cruz da Redenção,  

e o Pade Cirso Romão 

viva! viva eternamente!  

Coro 

E o Pade Cirso Romão  

viva! viva eternamente! 

BEATO 

Venha! Venha mais! Com fé! Fé em Deus e no Padrim! 

 

MORIBUNDO dá mais dois ou três passos em direção do 

BEATO, leva uma das mãos à garganta e cai por terra. 

 

 

FIM DO SEGUNDO QUADRO 



TTEERRCCEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

A cena abrange uma sala e uma parte do quintal da casa do 

PADRE CÍCERO. Na sala, ao fundo, vê-se a porta e a janela que dão para 

a rua. Continuam a ouvir-se os gritos e vivas dos ROMEIROS, em 

segundo plano, bem como o espoucar de foguetes e bombas, quando 

MATEUS atravessa o quintal e entra na casa. É um negro de meia-

idade, que tem no porte e no olhar a arrogância dos beatos, quebrada 

de vez em quando pela humildade atávica de sua raça. Chega à sala 

no momento em que MOCINHA nela penetra, vinda do interior da casa. 

 

 

MATEUS 

Padrim? 

MOCINHA 

(Meia idade, triste, vagarosa e essencialmente caquética. 

Traz a cabeça sempre descoberta e os cabelos à escovinha. 

Testa curta e protuberante. O rosto é quase sempre 

inexpressivo, a não ser nos momentos de exaltação de seu 

fanatismo militante). Já se levantou. 

MATEUS 

Graças a Deus! Temos rezado muito, eu e toda a 

Irmandade. 

MOCINHA 

Ele está bom há muitos dias. Doutor Floro é que teima em 

não deixar ele sair do quarto. 

MATEUS 

Doutor Floro é médico, sabe o que faz.  

MOCINHA 



Deus sabe mais que ele. 

MATEUS 

Lá isso é verdade. 

MOCINHA 

Mas doutor Floro tem substituído tanta coisa nesta casa e 

nesta terra, que é capaz de querer substituir Deus também. 

MATEUS 

Padrim confia nele como um cego em seu guia. 

MOCINHA 

Quem enxerga com a luz do céu não precisa de guia. 

Padrim nunca precisou de quem lhe mostrasse o caminho, 

porque Deus sempre guiou seus passos. Até que doutor 

Floro chegou a Juazeiro. 

MATEUS 

Me lembro. Chegou aqui como romeiro... 

MOCINHA 

(Irônica) Romeiro... 

MATEUS 

Também já ouvi dizer... (Baixa a voz) que ele veio da Bahia, 

fugido... Mas é capaz de ser invenção do povo. 

MOCINHA 

(Numa indignação contida) Fingiu-se de romeiro pra ganhar 

a proteção de Padrim. 

MATEUS 

Padrim deu uma cela pra ele morar... 

MOCINHA 

Ele pediu. 

MATEUS 

Depois fez ele vereador, deputado... 

MOCINHA 

Agora quer ser deputado federal! 

MATEUS 



E vai ser. Padrim tem força. É só mandar votar, todo o 

mundo vota. 

PADRE 

(Vindo do interior da casa, entra, apoiando-se num bordão. É 

setuagenário, de pequena estatura, apresentando uma 

gibosidade natural. A voz é branda e harmoniosa, tem a 

doçura e os acentos da fala de uma criança. Mas os olhos 

são movediços e brilhantes. Eis o retrato psíquico que dele 

pinta o médico e político cearense Dr. Fernandes Távora: 

“Terreno mental mioprágico, traduzido num conjunto de 

estados psicopáticos constitucionas degenerativos; 

transformação profunda da personalidade em notáveis 

perturbações da vontade e da emotividade; delírio de 

perseguição algo velado, e de grandeza, evidentíssimo; 

organização de um sistema interpretativo, não alucinatório, 

com prevalência de uma idéia fixa, que lhe empolgou o 

espírito e orientou toda a sua atividade religiosa e social; 

marcha lenta e crônica; incurabilidade. Ante sintomatologia 

tão completa, não sei como possa alguém cogitar de outro 

diagnóstico que não o de paranóia”. — Revista do Instituto 

do Ceará, dezembro de 1938. Convém entretanto frisar que, 

com setenta anos e doente, o PADRE SÓ muito raramente dá 

vasão ao delírio de grandeza e ao espírito dominador que 

marcaram a sua vida. Velho, alquebrado, é ele agora um 

instrumento dócil nas mãos de FLORO BARTOLOMEU). 

Mocinha? 

MOCINHA 

Senhor?  

MATEUS 

Benção, meu Padrim! 

PADRE 

Deus lhe abençoe, Mateus. (Para MOCINHA) Muita gente aí 



fora? 

MOCINHA 

Como sempre. 

MATEUS 

A rua está cheia, de ponta a ponta. Na cidade não há mais 

comida pra tanta gente. 

MOCINHA 

Há quinze dias que Padrinho não aparece aos romeiros. 

MATEUS 

Tem gente que está há duas semanas esperando, dormindo 

na rua, porque a cidade não tem mais lugar. 

MOCINHA 

Convinha o senhor aparecer hoje. 

MATEUS 

Ao menos pra ir um bocado de gente embora. 

PADRE 

Dr. Floro acha que eu não devo... Mas eu estou me sentindo 

bem. 

MOCINHA 

Então? O senhor é quem sabe, não Dr. Floro. 

PADRE 

(Pensa um instante, hesita ainda, ouvem-se com mais nitidez 

os gritos, vivas e o foguetório, ele se decide) Está bem... abra 

a janela. (MOCINHA dirige-se à janela, no momento em que 

FLORO BARTOLOMEU entra pelo quintal. Ele chega a sala 

quando MOCINHA vai retirar a tranca). 

FLORO 

(Apesar de médico, não passa de um aventureiro sagaz, 

valente, atrevido e ambicioso. É violento, por vezes, sabendo 

ser envolvente e persuasivo, quando lhe convém. Seu 

domínio sobre o PADRE é evidente e chocante) Que vai fazer? 

(MOCINHA detém-se) 



PADRE 

Vou aparecer aos romeiros... 

FLORO 

(Corta, decisivo) O senhor não vai aparecer coisa nenhuma. 

MATEUS sai, discretamente, pelo quintal. 

PADRE 

(Justificando-se) A cidade está cheia de romeiros. Há perigo 

de faltar alimentos. É preciso atender alguns, para que 

voltem... 

FLORO 

Não importa. O que importa é a sua saúde. Já o proibi de 

fazer qualquer esforço. O senhor não devia nem estar aqui 

na sala, devia estar na cama. 

PADRE 

Ia somente abençoá-los da janela gradeada. Isso não me 

custaria esforço algum. 

FLORO 

Eu sei como é. Esses loucos gritam, penduram-se nas 

grades... 

MOCINHA 

(Contendo a custo a sua indignação) Eles têm fé no 

Padrinho. Andam léguas e léguas para vê-lo! 

FLORO 

Eu sei, eu sei como é isso. Não se esqueça, Mocinha, de que 

eu também cheguei aqui como romeiro, vindo da Bahia... 

MOCINHA 

(Baixa um pouco a voz) Não sei bem se foi como romeiro... 

PADRE 

(Repreende-a) Que é isso, Mocinha? 

MOCINHA 

Não sou eu quem diz, é o povo. 

FLORO 



Calúnias que os nossos inimigos políticos andam 

espalhando, agora que sabem que vou candidatar-me a 

deputado federal. Querem que o Padre retire o apoio que me 

dá e ficam inventando mentiras. Mas não adianta, não. 

Padrinho conhece a minha alma e o meu caráter. Sabe que 

foi a Divina Providência que me mandou aqui, pra ser um 

instrumento do Padrinho, como o Padrinho é um 

instrumento de Deus. 

 

Os gritos, fora, aumentam. Ouvem-se batidas na janela. 

 

PADRE 

(As palavras de FLORO tocaram o seu messianismo) O doutor 

diz bem, eu sou o instrumento de Deus, enviado a Juazeiro, 

a nova Jerusalém, onde Cristo, para salvação dos homens, 

de novo derramou seu sangue. 

MOCINHA 

(Dirige-se à janela) E só Satanás pode querer deter a mão do 

instrumento de Deus! 

FLORO 

(Compreende que perdeu a parada) Está bem. Um minuto só 

(MOCINHA retira a tranca, abre a janela de par em par. 

Através as grades vêm-se os romeiros, que explodem num 

grito delirante de fanatismo. Atiram-se sobre as grades, 

todos ao mesmo tempo, como loucos. O PADRE aproxima-se da 

janela). 

ROMEIRO 

Padrim! Sua benção, meu Padrim! 

PENITENTE 

Meu Padrim Cirso! Proteção, meu Padrim!  

ROMEIRO 2 

Deus me benza por sua mão, meu Padrim! Sou um 



desgraçado! 

BEATO 

Meu pai! Meu pai! Livrai-nos do fim do mundo! Livrai-nos 

do fogo e do inferno! 

ROMEIRO 

 (Passando um embrulho por entre as grades) Um presente, 

meu Padrim! (MOCINHA recebe o presente) 

BEATA 

Deus esteja com ele! Deus esteja com ele e ele com a gente! 

VAQUEIRO 

Também lhe trouxe um presente, meu Padrim! 

PENITENTE 

Minha filha, Padrim! Faz ela voltar ao caminho do bem! 

Salva aquela desgraçada! (Cai num acesso de choro) 

ROMEIRO 

Me cure, meu Padrim! Me cure! Tou condenado! 

FANÁTICO 

(Canta) Tem duas beatas santas  

na matriz de Juazeiro,  

meu Padrim Cirso Romão  

é o rei do inundo inteiro! 

Coro 

Meu Padrim Cirso Romão  

é o rei do mundo inteiro! 

 

Sobre o canto, explode um foguetório terrível, ao mesmo 

tempo que os romeiros continuam a gritar e a saltar, 

empurrando-se, à frente da janela gradeada. Alguns enfiam 

as mãos. aflitas pelas grades, tentando tocar a batina do 

PADRE. Outros tentam, mesmo galgá-las, como macacos. 

Outros ainda fazem chegar às mãos do PADRE presentes que 



MOCINHA ajuda a receber). 

 

PADRE 

(Quando o clima de insânia atinge o auge, ergue a mão e o 

silêncio se faz de súbito) Em nome do Padre, do Filho e do 

Espírito Santo, Amém! 

FLORO 

Chega. Feche a janela. 

 

MOCINHA fecha a janela, quando os gritos de “Viva meu 

Padrim 1” explodem de novo, com foguetes e bombas. 

Continuarão por mais alguns segundos da cena seguinte. 

 

FLORO 

O senhor precisa suspender por alguns dias essas bênçãos. 

Até se restabelecer de todo. Tenho que viajar amanhã para 

o Rio, não quero ir preocupado. 

PADRE 

Pode ir tranqüilo, estou passando bem. 

FLORO 

Mas pense na sua idade. Não pode continuar fazendo tudo 

que fazia quando chegou aqui. 

PADRE 

Oh, não faço mais nem a décima parte. O doutor não me 

conheceu moço. Quando cheguei aqui, Juazeiro era só uma 

fazenda. 

FLORO 

Eu sei. 

PADRE 

Fui eu quem fez isto virar cidade. E depois município. Saí 

por aí construindo poços e açudes. E a grande seca de 77, 

não fosse eu, teria sido uma calamidade bem maior. Não 



trouxe para cá somente a palavra de Deus, trouxe também 

a ação. Isso, aliás, foi reconhecido pelo Presidente 

Venceslau, em carta que me escreveu. 

FLORO 

O padre fala como se eu estivesse duvidando. Então não 

fizemos juntos a Revolução de 14? Não depusemos o 

Rabelo? E não era o padre o chefe? 

PADRE 

O chefe era o doutor... 

FLORO 

Nomeado pelo padre... que foi quem iniciou o movimento, 

desarmando o batalhão da Força Pública e me fazendo 

Governador do Estado. (Ri) Governador por três meses... 

PADRE 

(Sorri, sem poder dissimular um certo envaidecimento) Não 

fica bem dizer que um sacerdote católico chefiou uma 

revolução. Eu só queria contestar suas palavras, que eu 

continuo fazendo tudo que fazia quando era moço. Isso, 

infelizmente, não é verdade. 

FLORO 

Seja como for, o senhor precisa se poupar. Lembre-se de 

que na minha campanha para deputado o senhor vai ter 

que fazer uns comícios, ir à praça pública. Precisa estar 

bem forte para isso.  

 

MATEUS entra, pelo quintal, trazendo o BOI. Amarro-o 

num morão). 

 

PADRE 

Não fique preocupado, ainda que eu não possa me levantar 

da cama, o doutor está eleito. 

FLORO 



É, mas não podemos facilitar. Essa campanha de calúnias 

que estão fazendo contra mim pode desnortear algumas 

pessoas. Precisamos desfazer essas intrigas. Se eu for 

derrotado, a derrota será também sua e de Juazeiro. (Inicia 

a saída, quando entra MATEUS) Que é? 

MATEUS 

Um romeiro trouxe um garrote de presente pro meu Padrim. 

FLORO 

(Sem dar importância ao fato) Eu vou até à Prefeitura. Tenho 

que deixar tudo arrumado, antes de viajar, 

PADRE 

Acho que amanhã ou depois eu já vou poder reassumir. 

FLORO 

Não, nem pense nisso. Nem pense nisso. (Sai) 

MOCINHA 

(Mordaz) Não se preocupe, o doutor substitui o senhor como 

Prefeito. E é pena que o Bispo tenha proibido o padrinho de 

celebrar... 

PADRE 

Por que? 

MOCINHA 

Porque com toda a certeza o doutor ia querer rezar missa 

em seu lugar. (Benze-se várias vezes) Que Deus me perdoe! 

Que Deus me perdoe! 

MATEUS 

Meu Padrim? 

PADRE 

Que é, Mateus? 

MATEUS 

Que é que eu faço com o garrote? 

PADRE 

Ah, sim... Onde está ele? 



MATEUS 

Meu Padrim pode ver daqui... (Mostra o BOI, pela janela) O 

romeiro diz que é em paga de uma receita pra espinhela 

caída que meu Padrim deu pra ele. 

PADRE 

É zebú? 

MATEUS 

Mestiço. 

PADRE 

Então não quero que misture com o gado da fazenda. 

MATEUS 

É, não deve. Lá é tudo raça pura... 

PADRE 

Tome você conta dele. Arrume um lugar... aí mesmo no 

quintal. 

MATEUS 

Sim senhor, meu Padrim, pode deixar... pode deixar. (Passa 

ao quintal) 

MOCINHA 

Com toda a certeza, quando Doutor Floro chegar vai dar 

outra ordem. Se não resolver tomar o boi pra ele. 

PADRE 

Por que você não gosta do doutor, Mocinha? 

MOCINHA 

Porque conheço bem ele. 

PADRE 

Dr. Floro é meu médico e meu amigo. Tenho que ouvir o 

que ele diz. 

MOCINHA 

Acho que o senhor só devia ouvir o que diz Nossa Mãe das 

Dores e Deus Nosso Senhor. Porque o Dr. Floro... só ouve o 

Demônio! (Benze-se rapidamente) 



PADRE 

Não diga isso! 

MOCINHA 

Eu não queria dizer... mas já disse! Há anos que quero dizer 

e não tenho coragem! Hoje tive! (Inicia a saída, gritando, 

histericamente) Hoje tive! Hoje tive! 

 

O PADRE fica um momento surpreso com a explosão de 

MOCINHA. Depois sai atrás dela. No quintal, MATEUS dá um 

pedaço de mandacaru ao BOI. 

 

MATEUS 

Toma lá... mandacaru... Nesse tempo de seca, meu filho, 

capim e água valem mais que ouro. Trate de se arrumar 

com esse mandacaru. 

BASTIÃO 

(Entra, mas não se aproxima de MATEUS. Chama, a meia voz) 

Mateus! 

MATEUS 

(Olha em volta) Bastião... 

BASTIÃO 

Posso chegar?  

MATEUS 

Pode, homem. Os cachorros estão presos. 

BASTIÃO 

Entrei aqui pelos fundos pra ver se conseguia falar com 

meu Padrim. 

MATEUS 

Ah, ele hoje não fala com ninguém. Dr. Floro proibiu. 

BASTIÃO 

(Angustiado) Será que você não arranjava, Mateus? Você é 

homem da confiança dele, tem prestígio... 



MATEUS 

Já lhe disse, Bastião, Dr. Floro proibiu tá acabado! 

BASTIÃO 

Eu precisava tanto!... 

MATEUS 

(Observa o desespero de BASTIÃO) Tanto assim? 

BASTIÃO 

Você nem calcula! 

MATEUS 

Doença?  

BASTIÃO 

Pior que doença. 

MATEUS 

Pior?  

BASTIÃO 

Tou morrendo, Mateus! Tou me acabando! 

MATEUS 

Sabe que eu sou da Irmandade dos Penitentes. Sei umas 

rezas pra ajudar a morrer. 

BASTIÃO 

Mas não é morrer assim... por fora. É morrer por dentro. 

MATEUS 

Entendo não. 

BASTIÃO 

Mateus, sabe o que é um homem enrabichado? 

MATEUS 

Sei não. Fiz voto de castidade. 

BASTIÃO 

Então você não pode me entender.  

MATEUS 

Quem é a moça?  

BASTIÃO 



Zabelinha. 

MATEUS 

A mulher do Capitão Boca-Mole?! 

BASTIÃO 

(Balança afirmativamente a cabeça) É ela, Mateus, é ela que 

está me matando. Já não como, não durmo... tou como 

árvore que deu cupim... um buraco assim dentro de mim, 

me roendo, me secando, me matando. 

MATEUS 

E Zabelinha sabe disso? 

BASTIÃO 

Sabe, mas é como se não soubesse. Pra ela só tem um 

homem no mundo: o excomungado do Capitão Boca-Mole. 

Excomungado de sorte... 

MATEUS 

E você ia falar com o Padrim amóde... 

BASTIÃO 

Ia pedir pra ele tirar essa coisa de dentro de mim, ou 

então... (Pára um pouco, encabulado) 

MATEUS 

Então? 

BASTIÃO 

Fazer a Zabelinha pegar por mim a mesma doença. 

MATEUS 

Botar os chifres no Capitão Boca-Mole? 

BASTIÃO 

E você acha justo que eu me acabe desse jeito, Mateus, só 

pro Capitão continuar de testa limpa? 

MATEUS 

Sei não... Só sei que você ia se arriscar a levar uma 

descompostura. 

BASTIÃO 



De quem? 

MATEUS 

Do Padrim. Ele não faz desses arranjos, não! Mulher casada 

cornear marido... isso é graça que se peça pra um santo 

fazer? Isso é negócio de rezador, não é negócio de santo! 

BASTIÃO 

Com Zabelinha não adianta rezador. Já tentei. Até já coei 

café na ceroula... 

MATEUS 

Pra que? 

BASTIÃO 

Então não sabe? Coar café na ceroula e depois dar pra 

mulher beber faz ela esquecer o homem que gosta e gostar 

da gente. 

MATEUS 

E você fez a Zabelinha...? 

BASTIÃO 

Fiquei dias e dias de tocaia na janela, esperando ela passar. 

Até que um dia surgiram ela e o marido, o Capitão Boca-

Mole. Corri na porta, fiz uns rapapés pro Capitão e convidei 

pra entrar, tomar um cafezinho que eu tinha recebido de 

São Paulo, naquele dia. Ela não queria, mas eu tanto fiz 

que o Capitão obrigou ela a entrar. Eu já tinha preparado 

tudo: um bule com café de coador e outro com café de 

ceroula. Fui depressa no fogão, esquentei, trouxe uma 

xícara de cada café e servi a eles. 

MATEUS 

E Zabelinha bebeu o café coado na ceroula?  

BASTIÃO 

Nada, quem bebeu foi ele! Ela não quis, o miserável bebeu 

as duas xícaras! E ainda disse que o dela estava melhor! 

(Desanimado) Adianta não, Mateus. Só mesmo meu Padrim 



é que podia fazer esse milagre. 

MATEUS 

Quer um conselho? Coe mais café na ceroula e tente de 

novo, porque com o Padrim vai ser difícil... (Aproxima-se do 

BOI) Acho que ele ainda está com sede... 

BASTIÃO 

Quem? O Padrim? 

MATEUS 

Não, homem, o Boi! 

BASTIÃO 

Ah, sim... É do Padrim? 

MATEUS 

É. Fique aqui olhando ele que eu vou buscar mais um 

pedaço de mandacaru lá no fundo do quintal. 

BASTIÃO 

(Estranha) Mandacaru? 

MATEUS 

É o que tem. 

BASTIÃO 

Boi do Padrim... comendo mandacaru cheio de espinho! 

Isso é até uma ofensa! Boi do Padrim só devia comer capim 

fresquinho, verdinho... beber água de pote, como gente. 

MATEUS 

Com essa seca, queria ver você arranjar esse capim 

fresquinho. (Sai) 

BASTIÃO 

(Dirigindo-se ao BOI) É ou não é, meu compadre? Boi do 

Padrim não é boi como os outros... é boi que merece trato, 

respeito. Se meu Padrim é santo, santifica tudo que anda 

em volta dele. (Vem-lhe a idéia) Quem sabe até se... se você 

também não tem poder, como ele, poder de fazer milagre? 

Nesse caso, você mesmo podia me valer... Mateus acha que 



o Padrim ia se escandalizar com o meu pedido. Garanto que 

você ia achar muito natural. Boi não tem dessas coisas. 

Qual é o boi que acredita na honra de vaca? Então?... Você 

ia ter acanhamento de pregar um chifre na testa do Capitão 

Boca-Mole, você que já nasceu com dois? Pois olhe, Boi do 

meu Padrim, eu lhe prometo um feixe de capim da melhor 

qualidade, fresquinho, macio... como só mesmo um boi que 

vai pro céu merece comer! Prometo, juro pelo meu Padrim 

Cirso, vou buscar esse capim até no inferno, se você fizer a 

Zabelinha cair pro meu lado e me tirar desse desespero! 

ZABELINHA 

(Ainda fora, solta um grito de dor) Ai!... (Entra pelo quintal, 

mancando de uma perna) 

BASTIÃO 

(Boquiaberto) Za... Zabelinha! 

ZABELINHA 

Eu... fui pular a cerca, torci o pé! (BASTIÃO continua a fitá-la, 

incrédulo) 

ZABELINHA 

Também carece de arregalar esses olhos? Carece? Eu não 

sou a mula sem cabeça! 

BASTIÃO 

Até parece arte do Cão!... Indagorinha mesmo eu... 

ZABELINHA 

Não fale no Cão na casa do Padrim, Bastião! Tesconjuro! 

BASTIÃO 

O Padrim me perdoe, mas...  

ZABELINHA 

(Interrompe) E seja um pouco mais delicado. Em vez de ficar 

aí me olhando com essa cara de quem viu lobisome, venha 

me ajudar. 

BASTIÃO 



(Corre a ampará-la. Ela se apóia no ombro dele, que não 

esconde a sua emoção) Pode... pode se apoiar em mim... 

todo o peso do corpo... 

ZABELINHA 

(Passa o braço em volta do pescoço dele, provocante). 

BASTIÃO 

Tá doendo muito? 

ZABELINHA 

(Sensual) Agora não... mas quando boto o pé no chão dói 

muito. (Apoiada no ombro de BASTIÃO, ZABELINHA vai até o 

banco. Senta-se. BASTIÃO ajoelha-se aos seus pés). 

BASTIÃO 

Posso, posso pegar? 

ZABELINHA 

Pode... 

BASTIÃO 

(Toma o pé dolorido de ZABELINHA e procura massageá-lo). 

ZABELINHA 

Ai... devagar... 

BASTIÃO 

(Acaricia-lhe o pé) Assim?... 

ZABELINHA 

(Delicada) Assim está passando... Mas por que você disse, 

quando me viu, que parecia arte do Cão? 

BASTIÃO 

Porque indagorinha mesmo eu estava... estava sozinho 

aqui... com o Boi do meu Padrim, não sabe?... 

conversando... contando pra ele as minhas máguas, quando 

de repente... 

ZABELINHA 

Entrei pelos fundos pra ver se Mateus me arrumava falar 

com o Padrim... 



BASTIÃO 

Ah, não arruma não. Floro proibiu ele de falar, receber 

qualquer pessoa. 

ZABELINHA 

(Mostra-se angustiada) Então como é que vai ser?! 

BASTIÃO 

Precisada assim de falar com o Padrim, Zabelinha? 

ZABELINHA 

Se estou, Bastião! Se não falar com o Padrim hoje... eu não 

sei... não sei o que fazer da minha vida!... (Cai em pranto) 

BASTIÃO 

Zabelinha! (Senta-se ao lado dela, no banco)  

ZABELINHA 

(Abraça-se a ele, chorando) Eu sou uma infeliz Bastião! 

BASTIÃO 

Infeliz sou eu, Zabelinha! 

BASTIÃO 

Que nada, você não casou com aquele desgraçado! 

BASTIÃO 

O Capitão Boca-Mole? Ele não é bom pra você? 

ZABELINHA 

Ele nem se lembra de que eu sou mulher dele!  

BASTIÃO 

Nem se lembra! Como é que pode ser uma coisa dessas?! 

Um homem que tem a sorte de casar com um anjo desse 

e... 

ZABELINHA 

...e nem parece que eu tenho marido. 

BASTIÃO 

Meu Padrim Cirso Romão! Que pecado! 

ZABELINHA 

E se a gente não tem filho, ele diz que a culpa é minha. Não 



é! É do Espírito Santo, que é só quem podia dar jeito... 

BASTIÃO 

(Atordoado) E eu que sempre pensei que vocês... Nem olhar 

pra gente na rua você olhava!... 

ZABELINHA 

Sabe, não é por ser infeliz que a gente vai olhar pra 

qualquer um. 

BASTIÃO 

(Sentido) Bastião, por exemplo... 

ZABELINHA 

(Olha-o, provocante) Eu tou olhando pra você, não tou? 

BASTIÃO 

Tá... e eu tou pegando fogo cá por dentro, Zabelinha! 

ZABELINHA 

(Suspira fundo) Se eu tivesse casado com um homem como 

você, Bastião! 

BASTIÃO 

(Não resiste, agarra-a violentamente e beija-a. Depois 

levanta-se de um salto). Milagre! Milagre! Não tem por onde, 

o Boi fez o milagre! 

ZABELINHA 

Boi? Que Boi? 

BASTIÃO 

(Muito agitado) Eu... eu fiz uma promessa... Bem, depois eu 

lhe falo... Zabelinha, você sabe, eu sempre fui doido por 

você! Se esse miserável desse Capitão Boca-Mole não lhe 

trata como deve, eu dou um fim nele e depois nós... 

ZABELINHA 

(Corta) Precisa não. 

BASTIÃO 

Por que? 

ZABELINHA 



Ele foi embora? Fugiu esta noite, o peste! 

BASTIÃO 

Fugiu? 

ZABELINHA 

Como a trapezista do circo! Só me deixou um bilhete 

dizendo que não voltava. 

BASTIÃO 

(Incrédulo) Que não voltava... nunca mais? 

ZABELINHA 

Nunca mais. 

BASTIÃO 

(Abismado) Não é possível! Isso é milagre demais! Êta Boi 

paidégua! 

 

(As luzes se apagam em resistência). 

 

 

FIM DO TERCEIRO QUADRO 



QQUUAARRTTOO  QQUUAADDRROO  

 

Na sala, Mateus está diante do PADRE, dando uma explicação. 

No quintal, há agora um pequeno curral onde se vê o Boi. 

 

 

PADRE 

Mas o que é que ele tem a fazer lá? 

MATEUS 

Quer pagar uma promessa que fez. 

PADRE 

Sim, isso eu já entendi. Só não entendo por que ele tem de 

entrar no curral. 

MATEUS 

Porque ele fez a promessa pro Boi. 

PADRE 

Pro Boi? 

MATEUS 

(Sem jeito) É, eu também achei que isso não tava muito 

direito. Se eu estivesse junto, na hora, não tinha deixado. 

PADRE 

Claro, isso não tem cabimento! Os bois são também 

criaturas de Deus, mas nem por isso o Senhor lhes 

concedeu o dom de servir de intermediários das graças 

divinas. 

MATEUS 

Aí é que tá... 

PADRE 

Aí é que está o quê? 



MATEUS 

Bastião recebeu a graça pedida. E agora tem que pagar. 

PADRE 

(Irônico) Quer dizer que o meu boi já faz milagres. 

MATEUS 

Tá claro que não foi o Boi. Também não podia ter sido o 

Padrim... 

PADRE 

Por que não? 

MATEUS 

Porque a graça que Bastião pediu... não era coisa que um 

santo decente atendesse. Mas fosse como fosse, verdade 

verdadeira é que ninguém podia imaginar que o Capitão 

Boca-Mole fosse fugir de Juazeiro com uma artista de circo, 

como fugiu... e que Zabelinha fosse ficar enrabichada por 

Bastião, como ficou. Dá pra pensar, não é, meu Padrim? 

PADRE 

(Pensativo) É, dá... (Reagindo) Mas tudo não passou, com 

certeza, de uma coincidência. 

MATEUS 

É o que eu acho. Mas Bastião tá convencido que não. Que 

nada podia ter acontecido sem interferência divina. Diz que 

naquele mesmo dia, de manhã, aqui em frente da casa do 

Padrim, Zabelinha tratou ele como se trata um cão danado. 

E de noite, depois que ele falou com o Boi... Zabelinha era 

outra! Quem mudou Zabelinha? 

PADRE 

A senvergonhice! 

MATEUS 

Mas antes ninguém nunca falou nada de Zabelinha, 

Padrim! Sempre foi tida como modelo. 

PADRE 



Mulher que o marido larga numa noite e na noite seguinte 

já tem outro na cama, só pode ser modelo de descaramento! 

MATEUS 

Bem, lá isso é... 

PADRE 

(Encurtando o assunto) Bem, bem, deixe ele entrar e vamos 

acabar logo com isso. E é melhor que o caso não se 

comente. (Sai) 

MATEUS 

Senhor sim, meu Padrim. (Abre a porta da rua) Pode entrar, 

ele deixou.  

 

(Entram BASTIÃO e ZABELINHA. Ele na frente, com um 

feixe de capim na cabeça) 

 

BASTIÃO 

Com licença. 

MATEUS 

(Ao ver ZABELINHA) Você também veio? 

ZABELINHA 

Que tem? Posso não? 

MATEUS 

É que... o Padrim não gostou muito... 

ZABELINHA 

De que? Do milagre? 

MATEUS 

(Intencional) É, do milagre... Mas agora entre. E andem 

depressa! 

 

BASTIÃO, seguido de ZABELINHA, dirige-se ao estábulo, 

enquanto MATEUS fecha a porta. 

 



BASTIÃO 

(Chega diante do curral, arreia o capim no chão) Pronto, meu 

boizim. Pensou que eu não vinha pagar? Promessa é dívida! 

Bastião quando promete, cumpre! Capim verdinho, 

fresquinho, de primeira! 

ZABELINHA 

Deixe eu ver bem a cara dele. Naquele dia, não reparei 

direito. (Contempla o boi) É um boi simpático... 

BASTIÃO 

É uma beleza! (Abraça ZABELINHA) Bem se vê que é um boi 

mandado do céu pra fazer a nossa felicidade! 

MATEUS 

(Examina o feixe de capim) Onde foi que você arrumou esse 

feixe de capim, Bastião? 

BASTIÃO 

Ah, fui buscar a doze léguas daqui, numa várzea onde a 

seca nunca chega. A várzea fica na fazenda dum coronel. 

MATEUS 

O coronel lhe deu o capim? 

BASTIÃO 

Não... quer dizer... 

MATEUS 

Você roubou! 

BASTIÃO 

Não tinha outro jeito, Mateus! Eu prometi capim fresco, 

verdinho... Com essa seca, onde é que eu ia arrumar capim 

fresco e verdinho por aqui? Onde, Mateus? 

ZABELINHA 

Onde? 

MATEUS 

É, por aqui, não arrumava não. Boi aqui tá comendo é 

galho de xiquexique. 



BASTIÃO 

Eu pensei nisso, antes de pular a cerca do coronel, que não 

era direito pagar uma promessa, roubando. 

MATEUS 

Podia ter pedido ao coronel. 

BASTIÃO 

Fiquei com medo dele não dar. E daí é que eu não ia poder 

roubar, porque a jagunçada ia estar de olho. Pelo sim, pelo 

não, preferi pular a cerca e roubar o capim. Pelo menos eu 

vou agora pagar a promessa conforme o prometido. 

ZABELINHA 

Isso é o que vale. 

MATEUS 

Veja então se paga logo de uma vez. O Boi tá esperando. 

BASTIÃO 

(Apanha o feixe de capim e fica indeciso) Acha que eu devo 

me ajoelhar? 

MATEUS 

Ajoelhar diante de um boi? 

BASTIÃO 

(De pé, dirige-se ao BOI, como numa oração) Boi do meu 

Padrim, venho aqui lhe agradecer a graça que recebi. 

ZABELINHA 

(Sussurra no ouvido de BASTIÃO) Eu também... 

BASTIÃO 

Ela também. Desculpe se demorei um pouco em pagar, mas 

é que não foi fácil conseguir um feixe de capim, como eu 

tinha prometido. Espero que este esteja do seu gosto. (Fica 

um instante indeciso, sem saber como terminar) Amém. 

(Coloca o capim na manjedoura. O BOI cheiro o capim, ante 

respeitoso silêncio de BASTIÃO, ZABELINHA e MATEUS. Depois 

levanta a cabeça e dá as costas para a manjedoura) Mateus! 



ZABELINHA 

Ele não quis! 

MATEUS 

(Também abismado) Não quis capim fresco! 

BASTIÃO 

(Aterrado) E os olhos que ele botou em mim!... Vocês 

viram?... Parecia que tava dizendo: você roubou! Este capim 

é roubado! (Cai de joelhos) Misericórdia, meu Padrim! 

Misericórdia! Eu furtei, mas não furto mais! Misericórdia! 

ZABELINHA 

O Boi descobriu que o capim era roubado! 

BASTIÃO 

É um Boi santo, Mateus! Um Boi santo! 

MATEUS 

Agora eu acredito! Boi que recusa capim só porque foi 

roubado ... só mesmo santo! 

 

(MATEUS e ZABELINHA caem de joelhos diante do BOI) E... 

 

 

CAI O PANO — FIM DO QUARTO QUADRO 

 



SSEEGGUUNNDDOO  AATTOO  

 

QQUUIINNTTOO  QQUUAADDRROO  

 

Casa do Padre Cícero. Ouvem-se o foguetório e os vivas do início, 

em segundo plano, porém com menos intensidade. MOCINHA olha a rua 

por uma fresta da janela. PADRE entra, lendo uma carta. Quando vê o 

PADRE, MOCINHA fecha a janela, rapidamente. 

 

 

PADRE 

Carta do Dr. Floro. Avalie você o que ele diz. Que o Diretor 

da Instrução Pública foi queixar-se de mim ao Ministro. 

MOCINHA 

Queixar-se de que? 

PADRE 

Diz que eu me oponho a que se criem mais Escolas em 

Juazeiro. 

MOCINHA 

Não teria sido aquele homem que esteve aqui, querendo 

saber o número de crianças...? 

PADRE 

Foi ele mesmo, com certeza. Queria que eu andasse com ele 

para baixo e para cima, que arranjasse casas para fazer 

escolas, dinheiro para pagar professoras e mais uma porção 

de coisas. Disse a ele que tinha mais o que fazer e que não 

via motivos para criar mais escolas em Juazeiro, quando as 

duas que existem não estão nem com as matrículas 



completas. Me veio com uma porção de mapas e 

estatísticas, querendo provar que outros municípios estão 

mais adiantados e uma porção de tolices. 

MOCINHA 

Escolas, escolas... igrejas eles não pensam em construir. A 

capela do Horto está até hoje por terminar. 

PADRE 

Foi o que eu disse, que o homem não precisa de tantas 

escolas para chegar até Deus. E toquei ele daqui. 

MOCINHA 

Fez muito bem. 

PADRE 

Agora foi se queixar. Mas o Dr. Floro já desfez toda a 

intriga. 

MOCINHA 

Ele... volta? 

PADRE 

Dr. Floro? Mas claro. Esta carta... (Verifica a data) é de um 

mês atrás. Ele deve estar estourando por aí. 

 

Espoucam bombas e foguetes, em plano afastado. 

 

FANÁTICO 

(Afastado) Viva meu Padrim Cirso Romão! 

VOZES 

(Idem) Vivaaa! 

ROMEIRO 2 

(Idem) Sua bênção, meu Padrim! 

PADRE 

(Caindo em si) É hora de atender aos romeiros... esqueceu?  

MOCINHA 

(Intranqüila) Esqueci não. Pensei que... que meu Padrim não 



fosse dar a bênção hoje... 

PADRE 

E por que? 

MOCINHA 

(Arranja um pretexto) Sua saúde. 

PADRE 

Que é isso? Você tomou o lugar do Dr. Floro? Ontem já não 

me deixou abrir a janela... 

MOCINHA 

(Procurando desviar o assunto) A carta do Dr. Floro... 

PADRE 

(Corta) A rua deve estar cheia de gente. Esse foguetório... 

MOCINHA 

(Timidamente) Nos últimos dias tem vindo menos gente. 

Mas a carta... 

PADRE 

É, tenho notado. 

MOCINHA 

(Sem coragem para abordar o assunto) A carta do Dr. 

Floro... 

PADRE 

(Um pouco irritado) Que viu você na carta do Dr. Floro? 

MOCINHA 

Nada... Quer dizer... o senhor não vai responder? 

PADRE 

Responder? Até a resposta chegar ao Rio, o doutor já está 

aqui morrendo de velho. Mas vamos, abra a janela.  

 

MOCINHA hesita ainda. 

 

PADRE 

Que está esperando? 



MOCINHA 

Nada. Está bem... (Vai à janela, abre-a de par em par. Não 

há ninguém diante da janela) 

PADRE 

(Surpreso) Que houve?... Ninguém!  

 

MOCINHA baixa a cabeça, constrangida. 

 

PADRE 

Você não ouviu a gritaria, o foguetório? (MOCINHA não 

responde) É verdade que o número de romeiros vem 

diminuindo dia a dia, mas... nunca imaginei que um dia... 

Isso nunca aconteceu, em 25 anos! 

MOCINHA 

Agora, eles só passam por aqui, beijam o portal, dão um 

“viva meu Padrim”, e seguem... 

PADRE 

Notei também que os presentes... 

MOCINHA 

Eles seguem com os presentes. 

PADRE 

Seguem para onde? 

MOCINHA 

Para o curral. 

PADRE 

Para o curral? 

MOCINHA 

Vão adorar o Boi! 

 

MATEUS entra, pelo quintal, conduzindo a fila de 

romeiros que se dirige ao curral. Aí surge o BOI, como se se 

levantasse do chão, onde estivera até então oculto. Tem 



agora fitas e bentinhos amarrados nos chifres e no pescoço. 

Espoucam foguetes e bombas. Entre os novos romeiros, 

figuram também o BEATO DA CRUZ, o FANÁTICO, a BEATA, o 

ROMEIRO 2, MENINO e MENINO 2). 

 

FANÁTICO 

Viva o Boi santo! Viva o Boi de meu Padrim! 

BEATO 

Meu Pai! Meu Pai! 

BEATA 

Não empurra! Mais respeito! 

ROMEIRO 2 

Olha o cego! 

CEGO 

(Conduzido por um menino) Vim de longe, vim da Paraíba! 

MATEUS 

Calma! Calma, irmão! Um de cada vez! Senão eu boto todo 

o mundo pra fora! (Toma posição em frente ao curral, 

enquanto todos caem de joelhos diante dele) Quem trouxe 

presente pro Boi, deixa ali na manjedoura. Lugar de 

ajoelhar é aqui. Com ordem, com ordem que isto é um lugar 

de respeito. 

 

Da sala, PADRE e MOCINHA apreciam a cena. 

 

MOCINHA 

Meu Padrinho, que acha de tudo isso? 

PADRE 

Francamente, não sei. A princípio, pensei que fosse um 

grande sacrilégio. Mas depois... diante dos milagres que 

todos os dias se produzem, já nem sei o que pensar! 

MOCINHA 



(Iluminada) Quem sabe se Deus não resolveu manifestar-se 

através o Boi? 

 

O PADRE olha MOCINHA como se as suas palavras o 

tivessem chocado um pouco, balança a cabeça, perturbado e 

sai. 

 

ROMEIRO 2 

Meu boizim, trouxe aqui um presente... vosmicê vai gostar. 

 

Oferece um grande bolo ao BOI. 

 

MATEUS 

(Tomando o bolo) Me dá aqui... dou pra ele depois. (Guarda o 

bolo na manjedoura) 

BEATO 

(De joelhos, agita a cruz) Meu Pai! Meu Pai está nele! Tem o 

céu aquele que se mostra mais humilde que ele! De quatro, 

como ele! 

BEATA 

Diz que um pedacim do chifre cura quebrante... 

MATEUS 

Do chifre direito. Do chifre esquerdo cura espinhela caída. 

BEATA 

Tem pra vender? 

MATEUS 

(Apanha um embrulhinho numa prateleira.) É três tões. 

CEGO 

Isso também cura cegueira, moço? 

MATEUS 

Não, pra cegueira, sapiranga, qualquer doença da vista, o 

remédio está aqui dentro deste frasco. (Apanha um frasco 



com um líquido amarelado) Vosmicê passa no olho de noite, 

no dia seguinte amanhece enxergando. 

CEGO 

É do Boi? 

MATEUS 

Não tá vendo que é? Inda tá quente... 

CEGO 

Quanto? (Recebe o frasco)  

MATEUS 

Dois tões só... (CEGO paga) E pra ferida, cabreiro, bicheira 

de gado, tem aqui um santo remédio: a bosta do Boi santo! 

Cura qualquer ferida, mesmo feita com faca ou com bala. 

ROMEIRO 2 

(Rezando) Meu boizim adorado do meu Padrim Cirso, 

protegei-me de todo mal, que eu vim aqui por vós e pelo 

meu Padrim! 

BEATA e ROMEIROS 

(Como resposta) Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mãe das 

Dores, pelo amor do nosso Padrim Cirso e de seu Boi santo, 

nos livre e nos defenda de tudo quanto for perigo e miséria, 

nesta vida e na outra, onde queremos estar, ao lado do 

nosso Padrim e do seu santo Boi. Amém! 

 

DIREÇÃO: AS falas são ditas simultaneamente, num 

clima de fanatismo. 

 

FANÁTICO 

(De joelhos, diante do BOI) É um santo! Tenho fé em Deus, 

tenho fé no Padrim, tenho fé no meu Boi! Meu Boi é 

sagrado, seu chifre é sagrado! 

MATEUS 

(Com um frasco de urina do BOI na mão) É dois tões o frasco! 



Quem quiser ande depressa, tá acabando! 

CEGO 

Quero beijar o meu Boi! Quero beijar o chifre dele! Os 

meninos brincam diante do boi, açulando-o. 

BEATO 

(Brandindo a cruz) Uái, uái, meu Pai! 

CEGO 

(Beija, emocionado, os chifres do BOI) Tem pena de mim, 

meu Boi! Há três anos que não vejo a luz do Sol! Manda 

pra mim uma luz do céu! (Canta): 

Meu boizim que virou santo,  

como santa é Maria,  

tem pena do pobre cego  

que não vê a luz do dia. 

 

(Todos rezam, gritam, lamentam-se, ao mesmo tempo, 

num clima de verdadeira insanidade. Os meninos correm à 

frente do BOI, enquanto alguns romeiros se acotovelam para 

ter o privilégio de beijar a madeira do curral) 

 

MATEUS 

(Sobrepondo sua voz à barulhada geral) Vamos com calma! 

Vamos com calma! Mais respeito pelo santo! 

 

As luzes se apagam em resistência 

 

 

FIM DO QUINTO QUADRO 



SSEEXXTTOO  QQUUAADDRROO  

 

Em casa do Padre. Em cena, além deste, FLORO, BARTOLOMEU e 

MOCINHA. 

 

 

FLORO 

(Indignado) Isso é um absurdo! Não podemos permitir uma 

coisa dessas! 

PADRE 

O doutor estava no Rio de Janeiro... 

FLORO 

Por isso. Se estivesse aqui, isso não teria nem começado. E 

muito me admira que o senhor, Padre, tenha consentindo 

em semelhante heresia. Um Boi adorado como um Deus! 

PADRE 

Ninguém podia prever que a coisa tomasse esse vulto. 

MOCINHA 

Nem que, através do Boi, Deus resolvesse se revelar. 

FLORO 

A senhora acredita nisso?! 

MOCINHA 

Quando a hóstia consagrada virou sangue na boca de Maria 

de Araújo, houve hereges que negaram o milagre. Houve até 

médicos como o senhor, que afirmaram que o sangue vinha 

de uma ferida na garganta de Maria e não do corpo de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, todos eles pagam pela sua 

descrença: um morreu envenenado, outro cegou, outro 

morreu de repente. É o castigo dos que não sabem ver 



Deus, quando Ele aparece! 

FLORO 

Isso é diferente. A transformação da hóstia consagrada em 

sangue de Cristo foi um milagre do Padre Cícero, que se 

repetiu várias vezes durante a comunhão da Beata Maria de 

Araújo. Eu acredito que Deus se manifeste através do 

Padre. Mas não creio que faça isso pelos chifres de um 

zebú. 

PADRE 

O doutor talvez tenha razão. Mas os fatos miraculosos 

atribuídos ao Boi são tantos que... 

FLORO 

(Interrompe) Será possível que o Padre também acredite na 

santidade do Boi? 

PADRE 

Está claro que não. Mas o povo crê. Os romeiros não param 

mais diante de minha janela, não esperam pela minha 

bênção. Seguem e vão ajoelhar-se no curral, diante do Boi. 

Não me pedem mais receitas, compram pedaços de chifres, 

embrulhinhos com estrume, e outros produtos do Boi, para 

curar suas moléstias. E quando precisam de uma graça 

especial, não é mais a mim que se dirigem, é ao Boi. 

FLORO 

E o senhor tem consentido nisso?! 

PADRE 

Tenho pensado... que talvez Deus esteja querendo me dar 

uma lição de humildade. Talvez que eu tenha me mostrado 

muito orgulhoso como intermediário das graças divinas... e 

Deus está me fazendo ver que eu nada sou superior ao meu 

Boi. 

FLORO 

(Irritado) O senhor me perdoe, Padre, mas nunca ouvi tanta 



tolice. Como quer se comparar a um boi, um irracional? Se 

Deus quer humilhá-lo, igualando o senhor a um 

quadrúpede, por que não deu também ao bicho o dom de 

pensar e falar? Por que não lhe deu inteligência? O senhor 

continua sendo superior! Deus então não ia ver isso? 

PADRE 

(O argumento de FLORO satisfaz a sua vaidade, um tanto 

abalada) De fato... não havia pensado nisso... 

FLORO 

Deus não é nenhum tolo. E sabe perfeitamente que o Padre 

também não é. 

PADRE 

Foi um pensamento que me ocorreu, diante do que estamos 

assistindo. 

FLORO 

Padre, precisamos pôr um fim a essa história. Ou então... 

estaremos perdidos! 

PADRE 

Perdidos? 

FLORO 

Será possível que o senhor ainda não tenha percebido o 

perigo que esse culto representa? 

PADRE 

Não... 

FLORO 

O santo de Juazeiro não é mais o senhor, é o Boi! Daqui a 

pouco, esse Boi será também o Prefeito e o chefe político do 

município! 

PADRE 

Absurdo! 

FLORO 

Não tanto quanto parece. Vamos ser realistas, Padre. Seu 



prestígio nasceu dos milagres que fez e que ninguém 

discute. Das chuvas que fez cair em tempo de seca, dos 

paralíticos que fez andar, dos cegos que fez recuperar a 

vista. Com esse prestígio, o senhor se fez Prefeito... 

MOCINHA 

... e o doutor chegou a Deputado. 

FLORO 

Isso mesmo. 

MOCINHA 

Se votam no senhor, é porque o Padrinho manda votar. 

PADRE 

Também não é assim... Dr. Floro tem seu valor. 

FLORO 

Mocinha tem razão, em parte. Além do meu valor pessoal, 

eu preciso do seu prestígio. Dentro de poucas semanas, 

teremos eleições para deputado federal. É preciso que o 

povo vote em mim, como tem votado. 

PADRE 

Eu tenho mandado votar. 

FLORO 

(Grita) Mas é preciso também que o senhor seja obedecido, 

como das outras vezes, senão seremos derrotados! Afinal de 

contas, uma derrota minha será também sua! 

PADRE 

Claro! 

MOCINHA 

(Sarcástica) O doutor pode ficar tranqüilo, o Boi não tem 

candidato. 

FLORO 

Mas tem prestígio! Prestígio que está roubando do Padre!  

PADRE 

O doutor exagera. 



FLORO 

Não exagero. É verdade. É estúpido, mas é verdade! O Padre 

sabe que tenho inimigos. Zé Pinheiro me trata bem, mas eu 

sei que se ele pudesse mandava me arrancar a língua e 

comia com cebola. Ele e os outros podem se aproveitar da 

situação pra desviar votos. Esse Mateus também não me 

merece muita confiança. Inda mais que eu soube que o 

candidato do Coronel Costa Lima, de Iguatú, esteve aqui 

pra pedir a proteção do Boi. Um dia espalham que o Boi 

balançou a cabeça e mandou votar nele... estou perdido! 

PADRE 

Bem, mas... que sugere o doutor que se faça? Proibir que os 

romeiros façam promessas ao Boi e tragam presentes para 

ele? Obrigá-los a vir de novo, como antigamente, postar-se 

diante de minha janela? Não posso fazer isso, doutor. 

MOCINHA 

Claro que não. 

PADRE 

Diriam que estou com inveja do Boi. 

FLORO 

Seja lá como for, temos que achar um meio. 

PADRE 

Mandar o Boi para uma de minhas fazendas? 

FLORO 

Isso! 

PADRE 

Os romeiros iriam atrás. 

MOCINHA 

Seria pior, Juazeiro ficaria deserta, não restaria ninguém 

para votar no doutor. 

PADRE 

Podíamos era pedir ao Bispo para nomear uma comissão 



que estudasse os milagres do Boi, tal como foi feito com 

Maria de Araújo. 

FLORO 

(Anima-se) Sim, uma comissão! A comissão verificaria a 

farsa e o Boi seria desmascarado! 

MOCINHA 

O povo jamais acreditaria nessa comissão. 

PADRE 

Lá isso é verdade. Os milagres de Maria de Araújo foram 

negados pela própria comissão que de início os afirmara. E 

isso não abalou em nada a crença do povo. 

FLORO 

Serve não. Serve não! Além disso, ninguém nos garante que 

essa comissão não será formada de idiotas que acabarão 

canonizando o Boi. (Benze-se) Que Deus me perdoe! 

PADRE 

Francamente, não vejo saída. 

FLORO 

(Pensa um instante) Me diga... esse Bastião, que tipo de 

homem é ele? 

PADRE 

Bom rapaz... trabalhador... várias vezes veio me capinar o 

quintal, sem cobrar um tostão. 

FLORO 

Ambicioso?  

PADRE 

Nunca me pareceu. 

FLORO 

Dos nossos? 

PADRE 

Sempre votou no doutor. 

FLORO 



O senhor acha que ele era capaz de compreender a 

dificuldade política em que nos achamos? 

PADRE 

Como? 

FLORO 

Quero dizer: era capaz de ficar do nosso lado, contra o Boi? 

PADRE 

Isso nunca. Se foi ele quem obteve a primeira graça do Boi! 

FLORO 

(Nervosamente) Sim, sim, é claro... O nível político dessa 

gente é muito baixo. Votam por votar, sem nenhuma 

consciência. 

MOCINHA 

É a sorte do doutor... (Sai) 

FLORO 

Mas quanto à ambição... um homem apaixonado por uma 

mulher bonita ambiciona o céu e a terra!... 

 

 

FIM DO SEXTO QUADRO 



SSÉÉTTIIMMOO  QQUUAADDRROO  

 

Casa de BASTIÃO. Sala. Numa das paredes, um feixe de capim já 

seco, amarrado com uma fita colorida, da qual pendem vários 

bentinhos e medalhas. É o capim que o Boi não comeu, o capim 

sagrado. 

 

 

ZABELINHA 

(Abre a porta, mostra surpresa) Doutor Floro! 

FLORO 

(Entra, sorridente, cativante) Boa tarde, Zabelinha! Posso 

chegar? 

ZABELINHA 

Mas nem se pergunta... É uma honra. Só que... o doutor 

não repare, é casa de pobre... 

FLORO 

Ora... (Galanteador) É de pobre, mas é de gosto. Espelho da 

dona... 

ZABELINHA 

(Encabulada) Doutor Floro... o senhor tá mangando de mim. 

FLORO 

(Gira os olhos em torno, num reconhecimento tático do 

terreno) O Bastião não está? 

ZABELINHA 

Tá não. Mas não demora. Foi na plantação de mandioca. 

FLORO 

Ele já tem plantação de mandioca? 

ZABELINHA 



Comprou a semana passada. 

FLORO 

Quer dizer que as coisas estão indo bem pro lado dele. 

Mulher bonita, plantação de mandioca... Será que a 

plantação foi também milagre do Boi? 

ZABELINHA 

Foi não senhor. Foi o Capitão, não sabe? que na pressa de 

fugir com a mulher do circo, esqueceu o relógio de ouro e 

mais umas coisas. Nós vendemos, juntamos com umas 

economias do Bastião e compramos uma rocinha na Serra 

do Araripe. Pegamos metade, a outra metade vamos pagar 

em 2 anos. 

FLORO 

(Irônico) Mas será que não foi o Boi quem fez o Capitão 

esquecer o relógio e as outras coisas?... 

ZABELINHA 

Capaz. A bem dizer, nossa sorte a gente deve a ele. 

FLORO 

Você acha, é? 

ZABELINHA 

Não havia de achar? Foi ele quem me fez enxergar de 

repente o homem bom que é Bastião. 

FLORO 

Dizem que você não podia ver Bastião nem pintado... como 

foi que de repente descobriu nele tantas qualidades? 

ZABELINHA 

Sei não... Foi uma coisa esquisita... divina mesmo. 

FLORO 

Eu só sinto não estar aqui quando o Capitão... bateu asas. 

ZABELINHA 

Por que? 

FLORO 



Porque senão quem ia fazer promessa pro Boi era eu... 

ZABELINHA 

(Encabulada) Doutor Floro! 

FLORO 

Mas se o Boi é santo, com certeza que pode repetir o 

milagre... 

ZABELINHA 

Como? 

FLORO 

Fazendo a mulher que eu sempre cobicei largar tudo e vir 

comigo pra Capital. 

ZABELINHA 

O doutor tá dizendo isso só pra me escabrear. 

FLORO 

É não... você sabe. Estou falando sério. Vou me eleger 

deputado federal. Você nunca sonhou morar no Rio? Numa 

bonita casa, com todo o conforto, vestidos, jóias, perfume 

francês... (Tenta enlaçá-la, ela reage). 

ZABELINHA 

... e uma mulher-dama! 

FLORO 

Mulher-dama?  

ZABELINHA 

É pra quem o senhor deve fazer essa proposta. Tem 

algumas aqui em Juazeiro e dizque na Capital tem mais 

ainda. 

FLORO 

(Sorri, um tanto desarmado) Você se ofendeu? Mas não há 

motivo. Pois se seria um milagre... mais um milagre do Boi 

santo. Sim, porque todo o santo que se preza repete o 

milagre pra não deixar dúvidas. Ou você não acredita que a 

fuga do Capitão Boca-Mole e seu novo “casamento” com 



Bastião tenham sido... fatos sobrenaturais? 

ZABELINHA 

Acredito, sim. Herege e ingrata é o que eu era, se não 

acreditasse. 

FLORO 

Então?... Se o Boi fez o Capitão sumir e Zabelinha se 

enrabichar por Bastião, não pode também fazer Zabelinha 

fugir com o doutor? 

ZABELINHA 

Mas Bastião fez promessa. O doutor não fez. 

FLORO 

Isso é o de menos. Posso fazer. E em vez de um feixe de 

capim, vou oferecer um capinzal. (Tenta novamente enlaçá-

la) A graça pedida vale mais que isso... 

ZABELINHA 

(Repele-o bruscamente. Lança-lhe um olhar de desafio) Pois 

faça a promessa. Duvido que o Boi lhe atenda!  

 

(Entra BASTIÃO. Traz no ombro uma enxada e um 

gadanho). 

 

FLORO 

(Abre os braços, sorridente, num excesso de expansividade 

que deixa BASTIÃO instintivamente desconfiado) Oh, aí está 

ele! Estava à sua espera. (Bate nas costas de BASTIÃO, 

amigavelmente) Então... grandes progressos! Meus 

parabéns! Acabo de saber. 

ZABELINHA 

Ele está falando da plantação. 

BASTIÃO 

(Modestamente) Um roçado. 

FLORO 



Mas é assim que se começa. (Intencional) E quando se tem 

uma mulher bonita estimulando a gente, dentro em pouco o 

roçado vira sítio e o sítio vira fazenda. Vim aqui mesmo pra 

lhe falar sobre isso... (Tem um olhar de constrangimento 

ante a presença de ZABELINHA).  

BASTIÃO 

É particular? 

FLORO 

Não, não é, mas... 

ZABELINHA 

(Compreende que é demais) O doutor fique à vontade. (Sai) 

FLORO 

(Oferece um charuto a BASTIÃO) Charutos da Bahia. 

BASTIÃO 

Obrigado, me dá tonteira. 

FLORO 

(Acende o charuto. Vê o capim sagrado) Esse feixe de 

capim?... 

BASTIÃO 

É o capim sagrado. 

FLORO 

Ah! O tal feixe de capim roubado que o Boi não quis comer. 

BASTIÃO 

Guardo como coisa santa.  

FLORO 

Bastião, você já pensou em política? 

BASTIÃO 

Se eu já pensei... pra eu me meter? 

FLORO 

Sim. 

BASTIÃO 

(Ri) Pensei não, doutor. 



FLORO 

Pois sabe que você tem um grande futuro na política? 

BASTIÃO 

O doutor tá debochando. 

FLORO 

Palavra. Não vim aqui pra brincar. Vim lhe fazer um 

convite. (Pausa) Quer ser vereador? 

BASTIÃO 

(Sorri, tomado de surpresa e incrédulo) Vereador? 

FLORO 

E depois, quem sabe? deputado estadual... 

BASTIÃO 

Mas eu, doutor? Eu não tenho preparo, nem merecimento... 

FLORO 

Sabe ler e escrever? 

BASTIÃO 

Isso sei, mas... 

FLORO 

Metade da Câmara de Juazeiro mal sabe assinar o nome. 

Em política, meu caro, o que conta em primeiro lugar é a 

habilidade de tirar de qualquer acontecimento o máximo de 

vantagem em benefício próprio... quer dizer, do partido. 

Numa palavra, é preciso ser esperto... e isso você é mais do 

que ninguém. Haja visto essa história do Boi Santo, que 

você arrumou para ficar com a mulher do Capitão Boca-

Mole... 

BASTIÃO 

(Ofende-se) Seu doutor, eu não arrumei história nenhuma. 

Sempre gostei de Zabelinha, sempre fui doido por ela. O 

resto quem fez foi o santo Boi do meu Padrim. 

FLORO 

Está bem, está bem... Mas voltando ao assunto, que diz da 



minha proposta? Eu garanto a sua eleição. Garanto o apoio 

do Padre Cícero. Sabe que isso é o bastante. 

BASTIÃO 

(Hesitante) Eu sei... mas acho melhor o doutor procurar 

outro. Dou pra isso não. 

FLORO 

Pense bem, Bastião, você está dando um pontapé na sorte. 

E pense na Zabelinha. Vocês não são casados. Todo o 

mundo agora vira a cara pra ela, por causa disso... 

BASTIÃO 

Que importa? Nem eu nem ela tamos ligando. (Com 

superioridade e convicção) Foi Deus quem me deu 

Zabelinha. Nós nos juntamos pela graça divina, 

manifestada no santo Boi. Casamento mais legítimo que 

esse? 

FLORO 

Também acho. Mas nem todos são da mesma opinião. E por 

isso viram a cara, fazem Zabelinha passar vexame. Quando 

você for vereador, depois deputado, quem é que vai se 

atrever a virar a cara pra Zabelinha? (Sentencioso) Bastião, 

amiga de pobre é mulher atôa, amiga de deputado é 

madama! 

BASTIÃO 

Isso é verdade.  

FLORO 

Dinheiro compra tudo, Bastião. Compra certidão de 

casamento, compra até virgindade. (Ri) Filha de pobre dá 

mau-passo e cai na vida; filha de coronel continua virgem e 

casa na igreja. 

BASTIÃO 

Verdade verdadeira. 

FLORO 



E ser cabo eleitoral do doutor Floro significa dinheiro na 

mão. Zabelinha me disse que vocês ficaram devendo metade 

do preço da roça... 

BASTIÃO 

Vamos pagar em dois anos. 

FLORO 

Nada disso. Mando pagar amanhã. 

BASTIÃO 

(Sem entender) O doutor? Mas por que? 

FLORO 

Porque você é do meu partido e é meu afilhado político. 

BASTIÃO 

Nesse caso, eu fico devendo ao senhor?... 

FLORO 

Não, homem, você não fica devendo nada a ninguém. É um 

presente que eu lhe faço. Presente de correligionário. 

Preciso de você, Bastião. Você é um reforço valioso para a 

nossa causa. Vale o presente. 

BASTIÃO 

(Sorri, envaidecido, deixando extravasar uma alegria quase 

infantil, que sente necessidade de partilhar com alguém). 

Zabelinha? 

FLORO 

Espere... por que está chamando? 

BASTIÃO 

Ela vai pular de contente! 

FLORO 

Depois, depois você conta tudo a ela. Primeiro vamos 

terminar o nosso acerto. Eu até agora só lhe disse o que 

você pode esperar de nós. Não disse o que nós esperamos 

de você. 

BASTIÃO 



É verdade, o doutor não disse o que eu tenho que fazer. 

FLORO 

Coisa muito simples. Basta que você dê uma declaração — 

e que Zabelinha confirme — negando os milagres do Boi. 

BASTIÃO 

Negando?! 

FLORO 

Isso mesmo. 

BASTIÃO 

Mas como é que eu posso negar uma coisa que está vista, 

provada? 

FLORO 

Não é preciso negar o milagre. Basta que negue a autoria. O 

milagre foi feito, mas pelo Padre Cícero e não pelo Boi. 

BASTIÃO 

Mas isso não é verdade! 

FLORO 

(Som) Aprenda, Bastião! Em política, verdade é aquilo que 

nos convém. Há sempre a verdade da situação e a verdade 

da oposição. Ambas são verdadeiras, para cada lado. 

BASTIÃO 

Mas isso não é questão de política, doutor.  

FLORO 

É muito mais do que você pensa. Porque disso depende a 

minha eleição... e a sua. (Intencional) E depende tudo o 

mais... E afinal de contas, o Boi é do Padre Cícero. Se o Boi 

faz milagres, é ao Padre que se deve creditar. Você nunca 

pediu ao Padrinho pra Zabelinha gostar de você? 

BASTIÃO 

De viva voz, não. Só em pensamento. 

FLORO 

Vale. Não é assim que a gente se dirige aos santos? E o 



Padrinho é um santo. Ouviu seu pedido. E você pensa que 

foi o Boi. 

BASTIÃO 

E a recusa do capim roubado? 

FLORO 

Ora, isso não é milagre. Boi também tem fastio. 

BASTIÃO 

E os outros milagres? A menina que não dormia há três 

anos, o cego de nascença que saiu enxergando? 

FLORO 

(Interrompe) Nada disso diz respeito a vocês. Eu só quero 

que você diga que deve ao Padre Cícero e não ao Boi a graça 

que recebeu. 

 

BASTIÃO cai em tremendo conflito de consciência. 

 

FLORO 

Diga isso e amanhã a escritura da roça está em suas mãos. 

E a sua cadeira de vereador está também garantida. (Coloca 

a mão no ombro de BASTIÃO, num gesto protetoral) Sob a 

minha proteção, você vai ser gente, Bastião. 

BASTIÃO 

E se eu não aceitar? 

FLORO 

Bem, se você não aceitar, perde tudo... e ganha um inimigo. 

Um, não, dois: eu e o Padrinho, que está muito triste com 

você. 

BASTIÃO 

(A revelação choca-o profundamente) O Padrim triste 

comigo?! 

FLORO 

E não é pra menos. Tantos milagres que ele fez, tantas 



graças e tanto bem que espalhou por aí... e agora ser 

trocado por um Boi... O santo padre está amargurado. 

BASTIÃO 

Mas eu não tenho culpa! 

FLORO 

Não sei, Bastião, não sei se você não tem culpa. 

BASTIÃO 

Eu não disse a ninguém que trocasse o Padrim pelo Boi. Eu 

por mim não troquei um pelo outro — sou devoto dos dois. 

E continuo tendo pelo Padrim o mesmo amor, o mesmo 

respeito. 

FLORO 

Era bom que o Padrinho soubesse disso. 

BASTIÃO 

O doutor podia dizer a ele, me fazia um favor. 

FLORO 

É preciso não. Basta que você faça o que lhe pedi há pouco 

e o Padrinho fica sabendo. 

BASTIÃO 

O senhor quer que eu diga... Tenho que dizer onde? 

FLORO 

Por aí, em qualquer lugar. Na botica, na venda, onde puder 

falar. Basta que diga e que confirme quando eu disser nos 

comícios. Amanhã mesmo vou falar no Largo da Cadeia. 

Quero você junto de mim. Combinado? 

BASTIÃO 

Eu não podia... pensar um pouco mais? 

FLORO 

Não há tempo pra pensar. 

BASTIÃO 

(Depois de longa pausa, mas ainda não convencido da 

justeza de sua decisão) Combinado. 



FLORO 

(Estende a mão a BASTIÃO, alegremente) Vamos selar com 

um aperto de mão esta aliança política. 

 

BASTIÃO aperta a mão do deputado, cabisbaixo. 

 

FLORO 

(Inicia a saída, pára na porta) Uma coisa: é preciso que 

Zabelinha confirme. 

BASTIÃO 

Deixe ela por minha conta. 

FLORO 

Eu sei que ela vai compreender a situação melhor do que 

você. Basta que lhe diga que vai ser mulher de deputado, 

dona de terras... Mulher sabe o quanto vale uma situação. 

(Sai) 

 

BASTIÃO fica um instante pensativo, fitando a porta por 

onde FLORO saiu. ZABELINHA entra, enquanto isso, sem que 

ele perceba. Quando ele se volta, dá com ela e assusta-se 

ligeiramente. 

 

BASTIÃO 

Zabelinha... 

ZABELINHA 

(Marcando bem as palavras) Você vai fazer isso que ele 

pediu, Bastião? Vai trair o santo que nos juntou, que fez a 

nossa felicidade? Vai, Bastião? 

 

 

FIM DO SÉTIMO QUADRO 



OOIITTAAVVOO  QQUUAADDRROO  

 

Casa do Padre. FLORO e PADRE na sala. 

 

 

PADRE 

E o doutor acha que isso é suficiente? 

FLORO 

Acho que sim. Se Bastião nega o milagre do Boi, confessa a 

farsa, o Boi está desacreditado. 

PADRE 

Mas houve outros milagres... 

FLORO 

O povo passará a duvidar deles. E enquanto isso, eu e o 

Padre faremos uma campanha de desmoralização do Boi. O 

Padre deve dizer que o Boi não é emissário de Deus, mas de 

Satanás. E deve ameaçar com o Inferno a todos aqueles que 

forem adorá-lo. 

PADRE 

Não posso fazer isso! 

FLORO 

Por que? 

PADRE 

Porque não há nenhum indício, nada que justifique.  

FLORO 

Como não há, Padre? Quem pode ter interesse em desviar 

os crentes da Igreja, senão o Diabo? Quem tem poderes 

sobrenaturais, além de Deus, senão o Diabo? Quem pode 

enfeitiçar um animal, senão o Diabo? 



PADRE 

Não são provas suficientes. 

FLORO 

E se nós estamos com Deus e o Boi está contra nós, isso 

não é prova de que ele está com o Demônio? Não é prova 

suficiente? 

PADRE 

Era preciso estudar mais o caso. É uma acusação muito 

séria pra se fazer assim... mesmo a um animal. 

FLORO 

Pois então, Padre, pegue os livros de teologia e estude o 

assunto. Porque as eleições estão aí... E o Boi é o nosso 

maior adversário, não tenha dúvida. 

PADRE 

Acho também que o doutor exagera. Se há tanta gente que 

hoje acredita nos milagres do Boi, é porque o Boi me 

pertence. Fosse ele de outra pessoa e teria o destino de 

todos os bois. O próprio Bastião jamais teria feito a 

promessa. E ninguém viria de tão longe para adorar um 

quadrúpede, se o dono dele não fosse o Padre Cícero. 

FLORO 

O senhor acha então que eles vêem no Boi a segunda 

pessoa do Padrinho? 

PADRE 

(Não gosta muito da comparação) Mais ou menos. 

FLORO 

E o Senhor conclui daí o que, Padre? 

PADRE 

Concluo que o meu prestígio não está abalado, como o 

doutor julga. E que quando eu mandar votar no doutor, eles 

obedecerão, como das outras vezes. 

FLORO 



Não me fio nisso, Padre. Mesmo sabendo que nós temos a 

máquina eleitoral nas mãos e que podemos alterar os 

resultados até certo ponto... mesmo contando a nosso favor 

com os votos dos analfabetos e dos mortos, ainda assim, 

tenho medo. É preciso liquidar politicamente esse Boi. E 

isso nós começaremos no comício de amanhã. 

 

 

FIM DO OITAVO QUADRO 



NNOONNOO  QQUUAADDRROO  

 

Praça em frente à cadeia pública. Um palanque armado, sobre o 

qual estão FLORO, O PADRE e BASTIÃO. O Padre está sentado. BASTIÃO, 

ao fundo, cabisbaixo. FLORO discursa. Entre os assistentes estão 

ZABELINHA, BEATA, FANÁTICO, BEATO DA CRUZ, VENDENDOR AMBULANTE, 

MATEUS, VAQUEIRO, MENINO, MENINO 2, ROMEIRO, ROMEIRO 2. Envolvendo 

o palanque horizontalmente, há uma faixa com os dizeres: o PADRINHO 

MANDA: VOTE NO DR. FLORO BARTOLOMEU. 

 

FLORO 

... e lembre-se, minha gente, que há quarenta anos Juazeiro 

era um lugar esquecido de Deus e dos homens. Foi quando 

o Senhor nos mandou o Padre Cícero Romão... 

ROMEIRO 

Viva meu Padrim! 

TODOS 

Vivaaa! 

FLORO 

... o Padre Cícero Romão e Juazeiro se transformou na nova 

Jerusalém. Gente de toda a parte vem receber do Padrinho 

a palavra salvadora, o remédio para seus males. Não é 

preciso dizer que apesar das secas, das doenças, da fome e 

de todas as provações por que passamos, Juazeiro é hoje 

um lugar abençoado por Deus. Não há quem não deseje, já 

não digo viver, mas morrer em Juazeiro. Porque em todas 

as cidades do nordeste se morre de fome e de sede, mas em 

nenhuma delas se morre abençoado e recomendado pelo 

Padrinho! (Aplausos) 

ROMEIRO 2 

Padrim! Padrim! ... 



ROMEIRO 

Viva meu Padrim! 

TODOS 

Vivaaa! 

FLORO 

Grita a oposição que em Juazeiro não há escolas, que em 

Juazeiro não há hospitais, que nada fazemos contra as 

secas. Como não há escolas, se Juazeiro é uma imensa 

escola de fé cristã, onde o Padrinho é o mestre? (Aplausos) 

Como não há hospitais, se os paralíticos daqui saem 

andando, se os cegos recuperam a visão, se dezenas e 

dezenas de enfermos daqui saem curados, todos os dias? 

(Aplausos) 

E quem diz que nada fizemos contra as secas? Então no 

ano atrasado mesmo, para não ir mais longe, no ano 

atrasado mesmo o Padrinho não fez chover quinze dias 

seguidos, quando já não havia nem esperança de chuva? 

(Aplausos entusiásticos) 

VAQUEIRO 

Viva meu Padrim Cirso e seu Boi santo! 

TODOS 

Vivaaa! 

FLORO 

(Lança um olhar a BASTIÃO, como a preveni-lo de que vai 

chegar a sua vez) Mas... é preciso não abusar da clemência 

divina! É preciso saber ser reconhecido àquele a quem Deus 

escolheu para intermediário de suas graças! É preciso, 

sobretudo, saber distinguir o verdadeiro do falso 

escolhido... E ai daqueles que trocam a Igreja pelo curral! 

ROMEIRO 2 

Mas o Boi é santo também! 

ROMEIRO 



Então não é? 

FLORO 

(Aponta BASTIÃO) Vocês conhecem Bastião. Dizem que ele 

presenciou o primeiro milagre e recebeu a primeira graça 

desse Boi que afirmam ser santo. Pois ele aqui está para 

dizer a vocês toda a verdade. Venha cá, Bastião. 

 

BASTIÃO, sempre cabisbaixo, chega à frente do 

palanque. 

 

FLORO 

Diga a essa gente, você mesmo, com sua voz. Você acredita 

que tenha sido o Boi o autor das graças que recebeu? 

 

Há uma pausa. BASTIÃO hesita, presa de tremendo 

conflito de consciência. 

 

FLORO 

Responda, Bastião. Você deve ao Boi essas graças? Acredita 

que seja ele o autor dos milagres que presenciou? 

 

Nova pausa. Todos os olhares estão presos em 

BASTIÃO. 

 

FLORO 

Lembre-se, Bastião, da importância que terá a sua 

resposta... para essa gente... e para você, principalmente! 

Você acredita na santidade do Boi? 

ZABELINHA 

Bastião! 

BASTIÃO 

(Seu olhar cruza com o olhar angustiado de ZABELINHA) 



Acredito! (Grita nervosamente) Acredito! Acredito! 

 

Um clamor se eleva do povo. 

 

BASTIÃO 

Acredito e vou pedir perdão a ele por ter prometido negar!  

 

Desce do palanque e sai correndo. 

 

ZABELINHA 

Bastião, espere! (Sai correndo atrás dele) 

FLORO 

(Furioso, gritando) Ele mente! Ele mente! 

 

Os romeiros vão saindo, sem dar ouvidos a FLORO. 

 

VAQUEIRO 

Queriam que ele negasse! 

ROMEIRO 

Como era que podia?! 

ROMEIRO 2 

Ele que recebeu a primeira graça! 

BEATA 

Havia de ser uma heresia! 

BEATO DA CRUZ 

(Agitando a cruz) Negar a santidade do nosso Boi! Hereges! 

Hereges! Vamos nos purificar desse pecado rastejando 

diante dele... 

VENDEDOR 

Meu Padrim não disse nada; isso é só coisa de doutor Floro. 

FANÁTICO 

Coisa do Demo! Coisa do Demo! 



 

Saem todos os assistentes, com exceção de MATEUS, 

que continua de pé na praça. PADRE e FLORO permanecem 

como que fulminados sobre o palanque. 

 

FLORO 

Idiota!  

PADRE 

O senhor fez mal em confiar nele. 

FLORO 

Como eu podia imaginar?... 

PADRE 

Sofremos uma grande derrota, que podia ter sido evitada. 

Agora as coisas vão ficar muito mais difíceis. 

FLORO 

Só há um jeito, agora. Matar o Boi. 

PADRE 

(Espanta-se) Matar o Boi! Está falando sério? 

FLORO 

Por que se espanta? Por acaso os bois não nasceram pra 

isso mesmo, para serem sacrificados? 

PADRE 

Mas esse... não é um boi comum... 

FLORO 

Não vejo diferença. É ruminante, quadrúpede, irracional, 

como todos os outros. 

PADRE 

O povo não pensa assim, o senhor viu! 

FLORO 

Porque alguns idiotas inventaram que o Boi faz milagres. 

PADRE 

Não são alguns idiotas, são milhares. Matá-lo, seria 



provocar uma revolta! 

FLORO 

Não creio, mas se houver, estou disposto a enfrentá-la. 

MATEUS 

(Que ouviu o diálogo anterior, estarrecido, sobe ao palanque) 

Ouvi o doutor dizer... 

FLORO 

Ah, Mateus não é o guarda do Boi? 

PADRE 

É... ele é quem toma conta do animal. 

MATEUS 

Com muita alegria, graças a Deus Nosso Senhor e ao 

Padrim Cirso. Fui eu quem cuidou dele desde o dia do 

primeiro milagre. 

FLORO 

Vamos acabar com isso, Mateus. Essas coisas envergonham 

uma cidade como Juazeiro. E você, como membro da 

Irmandade dos Penitentes, devia me ajudar. 

MATEUS 

A Irmandade... 

FLORO 

(Interrompe) Padre Cícero, que é um santo, e a quem vocês 

tudo devem, condena o culto do Boi. 

MATEUS 

Meu Padrim... 

FLORO 

(Interrompe) E obedecendo a ordens dele, amanhã, nesta 

praça, o Boi será sacrificado. 

MATEUS 

O senhor vai matar o Boi?! 

FLORO 

Eu, não. Mas alguém fará isso.  



MATEUS 

(Fora de si, numa exaltação crescente) Ninguém! Ninguém 

vai fazer isso com o meu Boi santo! 

FLORO 

E por que não? 

MATEUS 

Porque eu não vou deixar! Nem eu, nem Deus Nosso 

Senhor! 

FLORO 

Não meta Deus nessa história. 

MATEUS 

Foi Deus quem fez os bois. E se fez desse um santo, é 

porque está com ele, contra quem quiser lhe fazer mal. 

Deus defende sua gente! 

FLORO 

Mesmo contra o Padrinho? 

MATEUS 

Eu não creio que o Padrim queira matar o Boi! O doutor 

pode dizer, mas eu não creio! Um santo não pode querer a 

morte de outro santo! 

FLORO 

(Perde a paciência) Pois você acredite ou não acredite, o Boi 

será morto. 

MATEUS 

Pode ser, doutor. Mas por essa luz que me alumia, vão ter 

que me matar primeiro! 

 

As luzes se apagam em resistência. 

 

 

FIM DO NONO QUADRO 



DDÉÉCCIIMMOO  QQUUAADDRROO  

 

É noite. O Largo da Cadeia está novamente repleto. Entre os 

assistentes, BEATA, FANÁTICO, BEATO DA CRUZ, VENDEDOR AMBULANTE, 

VAQUEIRO, MENINO, MENINO 2, ROMEIRO, ROMEIRO 2; sobre o palanque, 

MATEUS. 

 

 

MATEUS 

Apois é isso, meus irmãos, querem matar o nosso santo 

Boi! 

TODOS 

Não! Nunca! Não vamos deixar! 

FANÁTICO 

Nós morremos com ele! 

BEATA 

Ele me curou de quebrante! 

ROMEIRO 

Me curou de sapiranga! 

BEATA 

Deus não há de permitir! 

ROMEIRO 2 

Nem Deus, nem nós. 

TODOS 

(Gritam, fanáticos) Nem nós!  

FANÁTICO 

Ninguém bota a mão no Boi! Ninguém! 

MATEUS 

É o doutor Floro Bartolomeu quem quer fazer essa 



barbaridade. Meu Padrim não falou nada. Mas o doutor faz 

dele o que quer. E diz que amanhã vão matar o Boi, aqui, 

nesta praça! 

TODOS 

(Num grito de horror) Não! 

BEATO 

(Agitando a cruz) A maldição de Deus há de cair sobre quem 

fizer isso! E também sobre quem consentir! 

BEATA 

Sobre nós! 

BEATO 

Sobre a terra e a gente cairá um castigo! 

FANÁTICO 

Uma seca de sete anos! 

BEATA 

A peste! 

BEATO 

Ou quem sabe, o fim do mundo! 

TODOS 

O fim do mundo? Será o fim do mundo! 

BEATO 

(Iluminado) Quando o sangue do santo Boi encharcar a 

terra, vai virar fogo! E o fogo vai limpar o mundo de todos 

os pecados! De todos os vícios! De todos os crimes! 

VAQUEIRO 

(Desesperadamente) Não! Não podem matar o meu Boi! Fui 

eu quem deu o Boi de presente ao Padrim! Não deixem 

matar meu Boi! 

MATEUS 

A Irmandade dos Penitentes vai defender o santo Boi com a 

própria vida! 

TODOS 



Nós também! 

MATEUS 

(Iluminado) Quem morrer pelo Boi, tem vida eterna! 

VENDEDOR 

(Olhando para fora) Minha gente, lá vem o Bastião com o 

Boi! (BASTIÃO entra, trazendo o boi). 

TODOS 

O Boi! Bastião trouxe o Boi! 

 

Há uma verdadeira explosão de alegria. Uns se 

arrojam aos pés do animal, outros beijam sua testa, seus 

chifres, rindo, gritando, dançando. 

 

BASTIÃO 

Por via das dúvidas, garrei o Boi e trouxe. 

MATEUS 

Fez bem, Bastião. Temos que guardar o Boi bem guardado! 

Todos circundam o Boi, alegremente. 

VAQUEIRO 

Viva o meu boizim! 

TODOS 

Vivaaa!  

VAQUEIRO 

(Canta) 

Vem, meu boi lavrado,  

vem fazer bravuras,  

vem dançar bonito,  

vem fazer mesuras! 

Coro 

Vem dançar, meu boi,  

aqui no terreiro,  

que o dono da casa  



tem muito dinheiro. 

 

O Boi dança, roda, inclina-se, conforme as ordens do 

VAQUEIRO 

 

VAQUEIRO 

Alô, meu boi! 

Coro 

Eh! bumba! 

VAQUEIRO 

Dança de jeito! 

Coro 

Eh! bumba! 

VAQUEIRO 

Faz a mesura! 

Coro 

Eh! bumba! 

VAQUEIRO 

Espalha a gente! 

Coro 

Eh! bumba! 

 

O Boi investe contra o povo, que corre. 

 

VAQUEIRO 

Meu boi laranjo! 

Coro 

Eh! bumba! 

VAQUEIRO 

Meu boi bargado! 

Coro 

Eh! bumba! 



VAQUEIRO 

Dá volta e meia! 

Coro 

Eh! bumba! 

VAQUEIRO 

Vai sossegado! 

Coro 

Eh! bumba! 

 

A dança é interrompida pelo grito de ZABELINHA, que 

entra correndo, 

 

ZABELINHA 

Bastião! Bastião! 

BASTIÃO 

Zabelinha! Que aconteceu? 

ZABELINHA 

(Arfante) Espere... deixe... deixe eu respirar... vim correndo 

do telégrafo até aqui... 

BASTIÃO 

Do telégrafo? 

ZABELINHA 

É... seu Maneca telegrafista disse... que o Doutor Floro 

acaba de telegrafar pra Capital... pedindo tropa! 

BASTIÃO 

Tropa? Soldados? 

ZABELINHA 

Isso mesmo... por causa do Boi!  

 

Todos rodeiam ZABELINHA. 

 

VENDEDOR 



Soldados! Doutor Floro mandou buscar macacos na 

Capital! 

ROMEIRO 2 

Pra matar o Boi? 

ZABELINHA 

E quem não quiser deixar, com certeza! 

BEATA 

Minha Mãe das Dores! 

BEATO 

É o Anti-Cristo! 

ZABELINHA 

Seu Maneca disse que ele pediu um Batalhão! 

BASTIÃO 

Um Batalhão? 

VAQUEIRO 

Um batalhão quantos soldados tem? 

ROMEIRO 

Acho que uns cem... 

ROMEIRO 2 

Mais! Tem trezentos! 

VENDEDOR 

Me adisculpe, mas eu servi na Polícia: um batalhão tem 

quinhentos homens. 

TODOS 

Quinhentos! 

BASTIÃO 

Pois que venham! Que tragam dois batalhões até! Vou levar 

o Boi pra nossa casa. E nem o exército brasileiro arranca 

ele de lá! 

MATEUS 

Isso! Nós cercamos a casa e quero ver! 

ZABELINHA 



E se eles tiverem ordem pra matar? 

MATEUS 

Que matem! Quem está disposto a morrer pelo Boi santo, 

que levante o braço! 

 

Todos erguem os braços, sem hesitação. E... 

 

 

CAI O PANO — FIM DO DÉCIMO QUADRO 



TTEERRCCEEIIRROO  AATTOO  

 

DDÉÉCCIIMMOO  PPRRIIMMEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

Casa de BASTIÃO. A BEATA está a um canto, encolhida, com um 

terço na mão, rezando. BASTIÃO, junto a uma janela fechada, tenta ver 

algo por uma fresta. Ouve-se um tiro, ele se esconde. Outros tiros se 

seguem. 

 

 

FLORO 

(Fora de cena, afastado, grita). Não adianta, Bastião! A casa 

está cercada, é melhor se entregar! 

BASTIÃO 

(Grita, junto à janela). Venham me buscar! Venham me 

buscar, se são homens! 

FLORO 

(Fora). Os romeiros já se entregaram! Você está sozinho, 

Bastião! 

BASTIÃO 

Não está sozinho quem está com Deus Nosso Senhor! 

FLORO 

(Fora). Pois vamos ver quem está com Deus e quem está 

com o Cão! 

 

Nova descarga de quatro ou cinco tiros de fuzil. 

 

BEATA 

(Reza em voz alta), “Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa, Mãe 

das Dores, pelo amor de nosso Padrim Cirso e de seu Boi 



Santo, nos livre e nos defenda de tudo quanto for perigo e 

miséria, nesta vida e na outra, onde queremos estar, ao 

lado de nosso Padrim e de seu Boi Santo, amém! 

ZABELINHA 

(Entra). Bastião, prenderam Mateus e os penitentes! 

BASTIÃO 

Gente frouxa! 

ZABELINHA 

Frouxa nada. Vi Mateus todo ensangüentado levantar os 

braços para o céu e cair junto da porta do quintal. Os 

outros arrodearam ele e começaram uma reza pra ajudar a 

morrer. Foi aí que os macacos chegaram e prenderam todo 

o mundo! 

CORO DOS PENITENTES 

(Afastado) 

Nossa Mãe Nossa Senhora  

Virgem Santa e Mãe das Dores  

é a guarda de nós todos,  

de nós todos pecadores. 

BEATA 

(Logo no início do coro). Escutem!...  

 

Eles escutam o coro até o fim. 

 

ZABELINHA 

São eles... 

BEATA 

Um “canto de sentinela!’ 

BASTIÃO 

Mateus morreu! 

 

BEATA benze-se, BASTIÃO e ZABELINHA imitam. 



 

CORO DOS PENITENTES 

(Afastando-se cada vez mais) 

Oh! Mãe gloriosa, 

Oh! Mãe de Juazeiro, 

Oh! Mãe virtuosa, 

Oh! Mãe dos romeiros. 

BEATA 

(Afasta-se para o seu canto, rezando). “Jesus vai contigo e 

Nossa Mãe das Dores é tua guia até a porta de S. Pedro. E o 

Arcanjo Gabriel com a espada na mão te defenderá contra 

os ataques do Cão!” 

ZABELINHA 

Bastião, tou com medo. 

BASTIÃO 

E quem é que não tá? 

ZABELINHA 

É de morrer não. É de ser castigada. 

BASTIÃO 

Castigada por que? 

ZABELINHA 

Eu sou culpada, Bastião, culpada de tudo que tá 

acontecendo. 

BASTIÃO 

Porque foi por sua causa que o Boi fez o primeiro milagre? 

Nesse caso, eu sou mais culpado que você; fui eu quem fez 

a primeira promessa. Eu que provoquei o bicho. 

ZABELINHA 

É isso não, Bastião. É isso não. 

BASTIÃO 

Que é, então?  

 



O Boi entra. 

 

BEATA 

Olhe o Boi! O Boi se soltou!  

BASTIÃO 

Se assustou com os tiros, com certeza. Aproxima-se do Boi, 

segura-o pela corda e tenta levá-lo para fora. Mas o Boi 

resiste). Vamos, meu santo, vamos lá pra dentro. Aqui é 

perigoso, podem lhe acertar um tiro. (O Boi resiste). 

ZABELINHA 

Ele não quer ir, Bastião. É melhor deixar. Ele sabe mais 

que você onde deve ficar. 

 

(BASTIÃO afrouxa a corda. O Boi se encaminha para o 

feixe de capim seco pendurado na parede. A ante os olhares 

estarrecidos de BASTIÃO, ZABELINHA e da BEATA, arranca o 

capim com os dentes. 

 

ZABELINHA 

O capim! O capim sagrado!...  

 

O Boi come o capim. 

 

BASTIÃO 

(Impressionadíssimo). Ele tá comendo! Ele tá comendo o 

capim que eu roubei, Zabelinha! 

ZABELINHA 

E o capim tá seco! 

BASTIÃO 

Então... por que ele não comeu daquela vez? Se é o mesmo 

capim... 

BEATA 



É um novo milagre! 

ZABELINHA 

Ou é fome.  

BASTIÃO 

Fome não; de manhãzinha eu dei de comer a ele. É milagre, 

milagre não é... comer capim, mesmo seco, qualquer boi 

come. 

 

O Boi, ainda ruminando, inicia a saída. BASTIÃO, 

estático, nada faz para detê-lo. 

 

ZABELINHA 

Ele pode fugir... (Sai atrás do Boi) 

BASTIÃO 

Ele devia saber que era o mesmo capim... ele devia saber!... 

e não recusou! 

BEATA 

Que é que você acha? Que o Boi perdeu a santidade? 

BASTIÃO 

(Tremendamente confuso). Sei não... sei não!... 

ZABELINHA 

(Entra). Prendi ele de novo no quarto. 

BASTIÃO 

(Meditando profundamente sobre o acontecido, não parece tê-

la ouvido). Ele comeu o capim roubado... 

ZABELINHA 

Bastião... queria lhe dizer uma coisa. 

BASTIÃO 

Ahn? 

ZABELINHA 

Há muito que eu tou pra lhe dizer e não tenho coragem. 

Agora tou com remorso. Remorso de ter escondido de você. 



BASTIÃO 

Escondido o que? 

ZABELINHA 

Naquele dia que o doutor Floro esteve aqui, antes de você 

chegar, ele... ele se engraçou comigo. 

BASTIÃO 

Se engraçou, como? 

ZABELINHA 

Disse que me cobiçava e que ia fazer promessa pro Boi, pra 

eu largar de você e ir com ele pro Rio de Janeiro. 

BASTIÃO 

Filho da mãe! Ele disse isso?! 

ZABELINHA 

Disse. E eu acho que fez. E como o Boi não atendeu, ele tá 

danado fazendo tudo isso. De raiva. 

BASTIÃO 

É capaz. Agora tou entendendo... Por isso ele queria que eu 

negasse a santidade do Boi. Pro Boi me castigar, atendendo 

o pedido dele. Cabra safado. 

ZABELINHA 

E agora?... Se ele, de vingança, matar o Boi? Eu vou ser a 

culpada! 

BASTIÃO 

Você? 

ZABELINHA 

Não fui eu que fiz ele ficar com raiva? Não fui eu que disse a 

ele pra fazer aquela proposta pra uma mulher-dama, não 

pra mim? 

BASTIÃO 

E disse bem. Tá arrependida? 

ZABELINHA 

Tou não. Mas se o Boi morrer por causa disso? Por causa 



de uma palavra minha? 

BASTIÃO 

É palavra de mulher honesta. 

ZABELINHA 

E será que minha honestidade vale mais que a vida de um 

santo? 

BASTIÃO 

(Custa a entender o conflito de ZABELINHA. Suas palavras o 

deixam extremamente confuso). Sei não... não entendo o que 

você tá dizendo. Será que você acha que devia ter ido 

dormir com o doutor?! 

ZABELINHA 

Se o Boi morrer. 

BASTIÃO 

Se o Boi morrer... E na minha honra você não pensa? (Há 

uma pausa. Silêncio absoluto). Você reparou?... Pararam de 

atirar... 

ZABELINHA 

(Pressentindo) Esse silêncio... 

 

BASTIÃO vai até à janela e olha pela fresta. É quando 

FLORO e o CABO entram pela porta dos fundos. FLORO 

empunha um revólver e o CABO um fuzil. 

 

ZABELINHA 

Bastião! (BASTIÃO volta-se) 

CABO 

(Aponta-lhe o fuzil). Se reagir, leva fogo! 

BEATA 

(Leva as mãos aos lábios, abafando um grito). Minha Mãe 

das Dores! 

FLORO 



Espere, Cabo. Ele não vai ser besta de reagir. Onde está o 

Boi?  

BASTIÃO 

Sei não.  

FLORO 

Onde esconderam o bicho? É melhor dizer. 

BASTIÃO 

Sei, mas não digo. 

FLORO 

Leve ele, Cabo. 

CABO 

Pra onde, doutor? 

FLORO 

Pra cadeia. O Boi há-de aparecer. 

CABO 

(Segura BASTIÃO por um braço e arrasta-o consigo). Vamos! 

(Saem. De fora, grita). Tá aqui o Boi, seu doutor! Os meus 

homens acharam ele! 

FLORO 

(Vai até a porta interna, grita para fora). Levem ele pra casa 

do Padre. Deixe dois homens lá montando guarda. 

(Aproxima-se de ZABELINHA). Toda essa carnificina por causa 

de um boi! 

ZABELINHA 

A gente deve lutar por aquilo que acredita. 

FLORO 

Mesmo errado? 

ZABELINHA 

Acho que sim. Mesmo errado. 

FLORO 

Isso é ignorância. 

ZABELINHA 



Ninguém tem culpa de ser ignorante. 

FLORO 

(Olha-a demoradamente). É... é possível que a culpa seja 

nossa mesmo. (Inicia a saída). 

ZABELINHA 

E Bastião? Que vão fazer com ele? 

FLORO 

Vai ficar guardado uns dias... Talvez tenha que ser 

removido pra Capital. 

ZABELINHA 

Mas ele não tem culpa! 

FLORO 

Como não tem culpa? Chefiou uma revolta, desacatou as 

autoridades constituídas, desafiou a Igreja e o Estado, 

representados na pessoa do Padre Cícero e o Poder 

Legislativo representado na minha pessoa... 

ZABELINHA 

(Apavorada). Mas se ele fez tudo isso... vai passar o resto da 

vida na prisão! 

FLORO 

(Som). E Zabelinha vai ficar de novo solteira... Quem sabe 

se não será esse o último milagre do Boi?... (Sai) 

BEATA 

(Aponta na direção em que FLORO saiu). É o Demônio! É o 

Demônio! 

 

 

FIM DO DÉCIMO PRIMEIRO QUADRO 



DDÉÉCCIIMMOO  SSEEGGUUNNDDOO  QQUUAADDRROO  

 

Na cadeia. BASTIÃO está deitado de bruços sobre um catre, 

parecendo ter levado boa surra. É noite. CABO entra com ZABELINHA. 

 

 

ZABELINHA 

Bastião! 

BASTIÃO 

Zabelinha... 

CABO 

(Abre a porta da cadeia). Podem conversar aqui fora. Mas 

não demorem muito, se o doutor aparece aqui tou frito. 

 

BASTIÃO sai do cubículo. 

 

ZABELINHA 

Eu podia... falar com ele em particular? 

CABO 

Sozinha? 

ZABELINHA 

Um instantinho só... 

CABO 

(Um pouco desconfiado). Tá bem. Mas veja lá, hem? Tou 

arriscando o meu galão. (Apanha o cinturão com o revólver e 

o sabre, que estão pendurados num cabide e sai) 

ZABELINHA 

Te bateram? 

BASTIÃO 



Uns covardes. 

ZABELINHA 

Já sabe? O Boi vai ser morto amanhã cedinho. E o sacrifício 

vai ser aqui na frente da cadeia. 

BASTIÃO 

Pra que eu veja. 

ZABELINHA 

Acho que sim, que é pra que você veja. 

BASTIÃO 

É um cabra mau que nem cobra. Quer me machucar até o 

fim. 

ZABELINHA 

Tá todo o mundo imaginando a desgraça que vai cair sobre 

Juazeiro. Muita gente já fugiu da cidade. E eu tenho a 

impressão que todos me olham como se eu fosse culpada do 

que vai acontecer! 

BASTIÃO 

Você? Por que? Você contou a alguém?... 

ZABELINHA 

Contei pro Beato da Cruz. 

 

BASTIÃO tem um olhar de censura. 

 

ZABELINHA 

Eu carecia, Bastião! Carecia de um conselho! 

BASTIÃO 

O Beato que disse? 

ZABELINHA 

(Convicta, iluminada). Que eu fui a escolhida de Deus pra 

salvar o Boi. 

BASTIÃO 

Escolhida? Escolhida, como? 



ZABELINHA 

Cedendo aos caprichos do Anti-Cristo. 

BASTIÃO 

Ele quer... quer que você vá se dar em troca... 

ZABELINHA 

Em troca da vida do Santo Boi e de sua liberdade, Bastião. 

BASTIÃO 

Não quero! Não quero liberdade comprada com desonra! 

ZABELINHA 

(No mesmo tom messiânico). O Beato disse que não vai haver 

desonra nem pecado. Que eu vou sair tão pura como 

antes... porquê tudo não vai passar de um sacrifício pela 

salvação do Santo Boi. 

BASTIÃO 

E eu, Zabelinha? Você acha que eu posso aceitar essa 

situação? 

ZABELINHA 

É a tua parte no sacrifício, Bastião. 

BASTIÃO 

O Beato também disse isso? 

ZABELINHA 

Disse. Ele acha que nós fomos escolhidos pra uma 

provação. E que devemos estar felizes por Deus ter se 

lembrado de nós, entre tantos. 

BASTIÃO 

Feliz por Deus, entre tantas testas, ter escolhido a minha! 

ZABELINHA 

Foi o que ele disse.  

BASTIÃO 

E você... você tinha coragem de ir se oferecer?... De se 

humilhar como... qualquer mulher-dama? 

ZABELINHA 



O Beato disse que se eu não fizer e o Boi for sacrificado, o 

castigo vai ser pior. 

BASTIÃO 

Pior?... Pior castigo que esse? E eu já duvido que venha 

algum castigo. 

ZABELINHA 

(Como se ele houvesse proferido uma heresia). Duvida?! Pois 

se o Beato disse... 

BASTIÃO 

Ah, o Beato, o Beato!... O Beato só vê castigo... Há dez anos 

que ele vive anunciando o fim do mundo. Desde ontem que 

estou começando a desacreditar de uma porção de coisas. 

ZABELINHA 

Desde ontem? 

BASTIÃO 

Você viu... o Boi comeu o capim roubado. Se eu roubasse 

outro feixe, ele era capaz de comer também. Naquele dia 

mesmo, no dia do milagre, se eu tivesse insistido, se tivesse 

deixado lá o capim, mais tarde, quem sabe se ele não 

comia? Só não comeu porque eu levei o capim pra casa, 

como coisa sagrada. 

ZABELINHA 

Bastião, você não tá duvidando do milagre, tá?! 

BASTIÃO 

(Confuso). Sei não, Zabelinha... sei não se houve mesmo 

milagre. 

ZABELINHA 

E a fuga do Capitão? 

BASTIÃO 

Quando eu fiz a promessa pro Boi, o Capitão já tinha 

fugido. 

ZABELINHA 



E eu embeiçar por você de repente?... 

BASTIÃO 

Foi mesmo de repente? Você nunca pensou em mim? 

ZABELINHA 

Bem, verdade-verdade, às vezes eu pensava. Mas aquele dia 

me deu uma coisa... uma vontade de ser sua que eu não 

tinha antes. E a felicidade que nós temos gozado todo esse 

tempo? Maior prova do milagre que essa, Bastião? 

BASTIÃO 

Sei não, Zabelinha, sei não... Tou meio tonto. Acho que me 

bateram muito... 

ZABELINHA 

Quer ver que o miolo saiu do lugar... 

BASTIÃO 

Sei não... Mas que tem alguma coisa fora do lugar, tem. Não 

sei se é na minha cabeça... ou é no mundo. 

ZABELINHA 

No mundo? 

BASTIÃO 

Mateus deu a vida pelo Boi... Tanta gente que podia ter 

também morrido — e morrido feliz — por ele... 

ZABELINHA 

Tanta gente que morreu feliz pelo Padrim... 

BASTIÃO 

Por ele ou pelo Padrim. É a mesma coisa.  

ZABELINHA 

E você tem culpa? 

BASTIÃO 

Sei não... o pior é isso, que eu não sei quem tem a culpa. 

ZABELINHA 

A culpa é minha, Bastião. É por minha causa que o doutor 

tá fazendo tudo isso. E por isso o Beato disse que eu tenho 



que me sacrificar. 

BASTIÃO 

Uma ova! 

ZABELINHA 

O Beato disse, Bastião. 

BASTIÃO 

O Beato pode dizer o que quiser. Mulher minha não faz esse 

tipo de penitência. 

 

O BEATO entra, abruptamente, seguido do CABO, que 

tenta detê-lo. 

 

CABO 

Espere... não pode ir entrando assim... Isto é uma cadeia, é 

preciso respeitar! 

ZABELINHA 

Ele veio comigo. 

BEATO 

(Avança para BASTIÃO, de cruz em punho, em atitude 

agressivamente profética). Minha Mãe das Dores me 

apareceu e falou: se matarem o Boi, virá uma seca de sete 

anos, como nunca houve! E todos aqueles que tentarem 

fugir pra outras terras verão a água virar sangue e a terra 

virar fogo! E os que puderem salvar seu povo e não fizerem, 

esses serão duplamente castigados! 

ZABELINHA 

Tá ouvindo, Bastião?! 

BEATO 

Porque em verdade vos digo: o fim do mundo tá próximo e o 

Anti-Cristo vai soprar sobre a terra o vento da destruição e 

do pecado! Nessa hora, é preciso esquecer todo egoísmo, 

toda vaidade, todo orgulho e ouvir a voz de Deus! Porque só 



os humilhados hão de gozar as delícias da vida eterna! 

 

O BEATO sai, tão abruptamente como entrou, e 

ZABELINHA, magnetizada, segue-o. 

 

BASTIÃO 

Zabelinha! 

ZABELINHA 

(Da porta). Coragem, Bastião! (Sai) 

 

BASTIÃO ameaça segui-la, mas o CABO barra-lhe a 

passagem. 

 

CABO 

Eh, espera lá! Que anarquia é essa? Pensa que aqui todo o 

mundo pode entrar e sair a hora que quer? 

BASTIÃO 

Ele vai levar ela pro doutor!... 

CABO 

Pra se tratar? 

BASTIÃO 

Não, pra me trair! Disse que Nossa Mãe das Dores mandou! 

CABO 

Tou entendendo não... Nossa Mãe das Dores deu agora 

pra... 

BASTIÃO 

Nossa Mãe nada, mãe dele! Me deixe sair, Cabo! Eu 

prometo que volto! Antes do dia clarear estou aqui, juro! 

CABO 

Vou nessa conversa não. Fiz isso uma vez com um cabra, 

até hoje tou esperando por ele. (Tira o cinturão, com o sabre 

e o revólver, pendura-o no cabide). 



BASTIÃO 

Seu Cabo, o senhor me conhece, sou homem de palavra. 

CABO 

A única palavra que vale aqui é a Lei. E a Lei diz que lugar 

de preso é ali, no xadrez. 

BASTIÃO 

(Apossa-se do cinturão do CABO). Pois então, seu Cabo, sinto 

muito, mas vou ter que desrespeitar a Lei. (Empunha o 

sabre). 

CABO 

Que é isso? Largue essa arma! 

BASTIÃO 

Largo não. E saia da minha frente, se não quer que a Lei 

seja ainda mais desrespeitada. 

CABO 

Tá maluco, menino? Pense no que vai fazer... 

BASTIÃO 

Quantos filhos o senhor tem, Cabo? 

CABO 

Tenho seis, trabalhando pra mais um. 

SANTA 

Então pense o senhor neles e saia da minha frente. (Inicia a 

saída) 

CABO 

Eh, espere! 

BASTIÃO 

(Detém-se). Que é? 

CABO 

Me prenda ali, ao menos, senão vai ficar feio pra mim...  

 

CABO entra na cela, BASTIÃO fecha a porta a chave. 

 



CABO 

Obrigado. 

 

BASTIÃO sai. 

 

 

FIM DO DÉCIMO SEGUNDO QUADRO 



DDÉÉCCIIMMOO  TTEERRCCEEIIRROO  QQUUAADDRROO  

 

Em casa do PADRE. PADRE e MOCINHA, na sala, ambos muito 

preocupados. No quintal, dois soldados encarregados de montar 

guarda ao BOI, dormem. 

 

 

PADRE 

Eu sabia. Sabia que isso ia acontecer. Avisei o doutor... 

MOCINHA 

Se ele teima em matar o Boi, não sei o que será de nós. A 

cidade está em pé-de-guerra desde ontem. A morte de 

Mateus revoltou os penitentes, que agora são capazes de 

tudo! 

PADRE 

Não haviam sido todos presos? 

MOCINHA 

Foram soltos depois. Não havia lugar na cadeia. O senhor 

sabe que no xadrez não cabe mais que um preso. 

PADRE 

Também nunca houve necessidade de lugar pra mais. 

MOCINHA 

Levaram o corpo de Mateus pro Horto e estão lá, desde 

ontem, de quarto e sentinela. 

PADRE 

Pobre Mateus. O doutor acha perigoso eu ir até lá, mas eu 

tenho que ir. Não posso permitir que sepultem o corpo 

desse infeliz, sem ao menos uma oração por sua alma. 

MOCINHA 



É a primeira vez que eu concordo com o doutor: acho que o 

senhor não deve ir. 

PADRE 

Não ia me acontecer nada. Eles me respeitam. 

MOCINHA 

É bem verdade que ninguém acredita que tenha sido o 

Padrinho quem mandou matar o Boi. 

PADRE 

E não foi mesmo, você sabe. 

MOCINHA 

Muita gente acha mesmo que o senhor não aprova o 

procedimento do Doutor Floro. 

PADRE 

O que também não é mentira. 

MOCINHA 

É, o Padrinho fez bem em não se pronunciar claramente. 

Foi de boa política, como diz o doutor. Mas mesmo assim, 

acho que o senhor não deve ir ao Horto. Ninguém sabe o 

que pode acontecer de hoje pra amanhã, 

 

FLORO entra, vindo da rua. 

 

PADRE 

Ah! o doutor... 

FLORO 

Que há? Parecem assustados... 

PADRE 

E não é pra estar? 

FLORO 

Depois que o Boi morrer, tudo voltará à calma. 

PADRE 

Mas até lá... 



FLORO 

Já tomei todas as providências, pode ficar tranqüilo. 

PADRE 

Que providências? 

FLORO 

Pedi mais reforços à Capital. 

MOCINHA 

Mais soldados! 

FLORO 

Vão ser precisos amanhã, pra garantir a execução. 

PADRE 

O Doutor teme que o povo, na hora, se revolte? 

FLORO 

Acredito não. Mas esses cabras são muito capazes de 

chamar algum bando de cangaceiros pra defender o Boi; é 

bom estar prevenido. 

MOCINHA 

Lampeão?... 

FLORO 

Não, Lampeão tem muito respeito pelo Padrinho. Mas outro 

bando qualquer. Até mesmo Zé Pinheiro, que, agora, soube, 

está mancomunado com o Coronel Costa Lima de Iguatú. 

PADRE 

Zé Pinheiro tem muitos jagunços. 

FLORO 

E sabe que se eu perder essa parada do Boi perco também 

as eleições.  

PADRE 

(Conciliatório). Doutor... acho que devemos agir com mais 

cautela. Compreendo que seja preciso dar um fim ao Boi. 

Mas não podemos, em torno disso, provocar uma guerra 

santa. Mesmo porque, nessa guerra, nós estaremos 



sozinhos, contra todos. 

MOCINHA 

Até mesmo contra Deus. 

PADRE 

É uma loucura. 

FLORO 

Agora é tarde, padre. Tarde demais pra recuar. 

PADRE 

Por quê? 

FLORO 

Um recuo, nesta altura, era um suicídio político. Era o 

mesmo que eleger o candidato do Coronel Costa Lima. E o 

Padre pode bem imaginar as conseqüências disso: Zé 

Pinheiro ia mandar e desmandar em Juazeiro. Era capaz de 

ser nomeado Prefeito. Na primeira oportunidade, mandava 

um dos seus jagunços me passar fogo e tocava o Padre 

daqui. 

MOCINHA 

Ele não ia poder fazer isso. 

FLORO 

Ia. E até com apoio do Bispo. Não se esqueça de que o 

Padre está suspenso de ordens e que já esteve até 

ameaçado de excomunhão. O prestígio do Padre é muito 

incômodo, tanto pra Igreja como pros políticos. E nem um 

nem outro ia perder essa oportunidade de se ver livre dele. 

PADRE 

É suponho que levemos isso até o fim, não acabaremos, 

afinal de contas, antipatizados, odiados pelo povo? 

FLORO 

Não se vencermos. Não se liquidarmos o Boi e nada nos 

acontecer, nenhuma desgraça cair sobre nós ou sobre 

Juazeiro, como apregoam por aí. 



PADRE 

O doutor acha que isso será suficiente para fazê-los 

entender?... 

FLORO 

Claro, padre. Será que o senhor ainda não compreendeu 

que essa é a única maneira de provar a essa gente que 

Deus está conosco e não com o Boi? 

MOCINHA 

Eles não duvidam que Deus esteja com o Padrinho. 

Duvidam que esteja com o doutor, isso sim. 

FLORO 

Pois verão que está comigo também. E apesar de todas as 

precauções que tomei, o mais certo é que o povo assista 

calmamente à execução do Boi. Os cabeças da revolta eram 

Mateus e Bastião. Um já “embarcou” e o outro está no 

xadrez: a revolta está terminada. 

MOCINHA 

(Surdamente). O senhor é que pensa! O senhor é que não 

sabe... O senhor é que não sente... A cidade inteira 

murmura... A revolta vem agora de baixo da terra! E vai 

explodir na hora em que matarem o Boi! 

FLORO 

Pois veremos. 

PADRE 

Talvez fosse melhor.,. dar outro fim ao Boi... sem precisar 

matá-lo. 

FLORO 

Não, o fim tem que ser esse. Precisamos provar que o Boi 

não é santo, nem tem qualquer poder sobrenatural. Que é 

um cornípede como todos os outros. Vamos matar o Boi e 

comê-lo. 

MOCINHA 



Comê-lo?! O senhor tem coragem?! 

FLORO 

E por que não? E faço questão de que toda a cidade fique 

sabendo. 

MOCINHA 

Padre, o senhor é o Prefeito, é a maior autoridade aqui. O 

senhor pode proibir essa barbaridade! 

PADRE 

Proibir? 

MOCINHA 

Sim, proibir que o doutor Floro, ou qualquer outra pessoa, 

toque no animal. O senhor pode fazer isso! 

PADRE 

Sim, claro que posso. 

MOCINHA 

Pode e ninguém vai ter coragem de lhe desobedecer. Quanto 

mais que todo o povo ia ficar do seu lado, Padre! 

PADRE 

(Seu delírio de grandeza amortecido, aviva-se, por um 

momento). O povo sempre esteve do meu lado e sempre me 

obedeceu. E nunca se fez nada em Juazeiro que não fosse a 

vontade de Deus, traduzida na minha vontade. 

MOCINHA 

Pois então, padre, imponha a vontade de Deus e a sua 

vontade, que é uma só: salve Juazeiro da maldição do céu! 

 

(Há uma pausa, o PADRE parece disposto a enfrentar 

FLORO BARTOLOMEU) 

 

FLORO 

(Lentamente, em tom quase patético). O senhor vai fazer isso, 

Padre? Vai desmoralizar aquele que tem sido sempre seus 



amigo, seu defensor, seu conselheiro? Vai arruiná-lo 

politicamente, a ele que sempre foi seu porta-voz na 

Câmara Estadual e que pode ser agora na Câmara Federal? 

Vai se colocar contra ele, quando o que ele quer é 

restabelecer a sua autoridade, o seu prestígio? (Pausa). O 

senhor vai fazer isso, Padre? 

PADRE 

(Hesita, evitando o olhar angustiado de MOCINHA. Por fim, 

sucumbe). Quando vai ser o sacrifício? 

FLORO 

Amanhã, de manhãzinha, no Largo da Cadeia. 

PADRE 

Vou rezar para que Deus nos inspire e nos proteja. (Sai) 

(Batem na porta) 

MOCINHA 

Vou rezar também... por sua alma! (Sai) 

 

FLORO ri. Novas batidas na porta. FLORO vai abrir. 

Entra ZABELINHA. 

 

ZABELINHA 

(Na porta). Posso falar com o senhor? 

FLORO 

(O tom de voz de ZABELINHA O deixa um tanto intrigado). 

Pode... 

 

ZABELINHA avança com a altivez dos mártires. 

 

FLORO 

Se veio pedir pelo Bastião, perde tempo. 

ZABELINHA 

Não venho pedir, venho oferecer.  



FLORO 

Oferecer? 

ZABELINHA 

(Cabeça erguida, sem fitá-lo). Nossa Senhora das Dores 

apareceu ao Beato da Cruz e disse que eu fui escolhida pra 

salvar o santo Boi, livrando meu povo da vingança divina. 

FLORO 

(Perplexo). Escolhida... como? 

ZABELINHA 

O doutor falou na promessa que ia fazer ao Boi. Fez? 

FLORO 

(Sorri). Não, porquê não acredito no Boi. Mas fiz a Nossa 

Senhora das Dores... 

ZABELINHA 

(Olha-o pela primeira vez, impressionada). Fez mesmo? 

Pediu a ela? 

FLORO 

Pedi... 

ZABELINHA 

Será por isso que ela apareceu ao Beato? 

FLORO 

Com toda certeza. Que foi que ela disse ao Beato? 

ZABELINHA 

Falou no meu nome... (Como que repetindo as palavras do 

BEATO) e disse que eu devia fazer o sacrifício de minha 

honra pra deter a mão assassina. Mandou que eu fosse à 

procura do Anti-Cristo... 

FLORO 

O Anti-Cristo sou eu... 

ZABELINHA 

Foi o que a Santa disse. Que eu fosse à procura do Anti-

Cristo e me oferecesse. E eu vim. 



 

FLORO sente-se um tanto inibido pela atitude 

messiânica de ZABELINHA. Há uma pausa. 

 

ZABELINHA 

(Repete). E eu vim. 

FLORO 

Sim, estou vendo. 

ZABELINHA 

Então. Agora é a sua vez de falar. 

FLORO 

Que é que você quer que eu diga?  

ZABELINHA 

O senhor não sabe?  

FLORO 

Confesso que não. 

ZABELINHA 

Em primeiro lugar, que aceite as condições.  

FLORO 

Que condições? 

ZABELINHA 

Soltar Bastião e o santo Boi. 

FLORO 

Em troca?...  

ZABELINHA 

Isso hoje, e amanhã tou em minha casa, preparada pro 

sacrifício.  

FLORO 

Bastião sabe desse... sacrifício? 

ZABELINHA 

Sabe. O Beato convenceu ele de se sacrificar também, pra 

salvar Juazeiro da maldição e do castigo do céu. 



FLORO 

(Pensa um pouco). Eu aceito, mas tenho também uma 

condição. Vou à sua casa hoje e compro o prometido 

amanhã. 

ZABELINHA 

Não. O prometido tem que ser cumprido antes. 

FLORO 

Você não confia em mim? Dou minha palavra. 

ZABELINHA 

Palavra de Anti-Cristo não merece fé. Prometido hoje, 

sacrifício amanhã. 

FLORO 

E quem me garante que amanhã você não vai roer a corda? 

ZABELINHA 

Pro senhor é fácil: manda de novo prender Bastião e matar 

o Boi. Tem força pra isso. Ao passo que eu não vou poder 

anular o sacrifício... 

FLORO 

(Tenta enlaçá-la). Garanto que não vai ser sacrifício... 

ZABELINHA 

Não me toque! E respeite a casa do Padrim! 

 

BASTIÃO entra, pelo quintal. Hesita ao ver os soldados, 

esconde-se. 

 

FLORO 

(Irritado). Afinal, menina, o que foi que você veio fazer aqui? 

Veio se divertir às minhas custas? 

ZABELINHA 

Já disse o que vim fazer. 

FLORO 

(Desconfiado). Você está muito bem instruída... Quem 



mandou você aqui? 

ZABELINHA 

(Messiânica). Minha Mãe das Dores. 

FLORO 

Diga a verdade! (Segura-a pelo pulso). Não foi Zé Pinheiro? 

Não foi aquele cachorro? 

ZABELINHA 

(Liberta-se com esforço). O senhor tá sabendo que não. Nem 

dez Zé Pinheiro me faziam vir aqui me oferecer. Somente 

um mandado do céu era capaz. 

 

FLORO ri. 

 

ZABELINHA 

O senhor ri, mas o castigo há-de cair sobre todos. 

FLORO 

Se o meu castigo é você... (Aproxima-se novamente de 

ZABELINHA e tenta acariciá-la. Ela cerra os olhos e consente, 

como um sacrifício) 

BASTIÃO 

(Verifica que os soldados estão dormindo, avança 

cautelosamente em direção à casa. No momento, porém, em 

que vai entrar, o Boi levanta-se e coloca-se à sua frente) Que 

é isso, meu santo? Tá me estranhando? Sou eu, Bastião... 

(Tenta passar, mas o Boi continua a barrar-lhe a passagem,). 

Me deixe passar. Zabelinha tá lá dentro com o doutor... tá 

correndo perigo! Meteram na cabeça dela que Deus tinha 

escolhido ela pra isso... Mas eu não acredito. Não posso 

acreditar que Deus ande arranjando mulher pro doutor. E 

principalmente a mulher que você me deu, meu santo. 

Deus tem mais o que fazer e não ia se dedicar a esse ofício. 

 



FLORO abraça ZABELINHA e tenta beijá-la. Ela não 

permite. 

 

ZABELINHA 

Não! 

FLORO 

Por que? Foi Nossa Senhora das Dores quem mandou... 

ZABELINHA 

Decida primeiro. 

BASTIÃO 

(Faz nova tentativa para entrar na casa e o Boi investe 

decididamente contra ele, que recua, apavorado). Meu boi-

bim! É possível que você esteja contra mim? Contra mim 

que tenho enfrentado até bala por sua causa?! É possível 

que tenha passado pro lado do doutor, boi da peste? 

FLORO 

Olhe, depois que eu me livrar desse Boi, se você quiser, 

posso fazer Bastião ir passar uns tempos na cadeia de 

Fortaleza. Não sou santo, mas posso fazer esse milagre. 

Quer? 

BASTIÃO 

(No quintal, diante do Boi). Quer, fazemos um negócio. Me 

deixe passar e eu juro que não conto pra ninguém que você 

comeu o capim sagrado. Sim, porque, se eu contar, 

ninguém mais vai acreditar em você. Era uma vez a sua 

santidade. Quer? 

FLORO 

Responda: quer? 

ZABELINHA 

Quero que o senhor solte Bastião e poupe a vida do santo 

Boi. 

 



BASTIÃO tenta passar novamente e o boi arremete 

contra ele, dando-lhe uma chifrada e atirando-o ao chão. 

 

FLORO 

(Bruscamente). E me desmoralize. E dê de mão beijada uma 

cadeira de deputado ao candidato do coronel Costa Lima. E 

troque quatro anos no Rio, com boas mulheres, bons 

negócios, por uma noite na cama com Zabelinha. (Ri). 

BASTIÃO 

(Revoltado). Boi do inferno! Agora é que eu tou vendo... Você 

nunca foi santo! Santo não se presta a um papel desses! 

Não defende quem vendeu a alma ao Cão. 

ZABELINHA 

(Decepcionada, humilhadíssima). O senhor... não aceita? 

FLORO 

Não sou nenhum idiota. Depois de eleito deputado, terei 

todas as mulheres do mundo. 

BASTIÃO 

Santo não protege safadeza. 

ZABELINHA 

(Quase chorando). E agora, o que é que eu faço?... O Beato 

não vai acreditar que o senhor não quis... ninguém vai 

acreditar! Vão achar que fui eu, eu que não me esforcei... 

FLORO 

(Acercando-se novamente). Bem, na verdade, você não se 

esforçou muito. Como missionária, acho que você devia 

entregar-se com mais entusiasmo à sua missão... (Abraça-a) 

E então, quem sabe?... Você é uma enviada do céu, 

Zabelinha... é uma santa... 

 

ZABELINHA entrega-se. FLORO a beija. 

 



BASTIÃO 

Santo ou demônio, ou você sai da minha frente ou eu lhe 

racho ao meio! 

 

 

FIM DO DÉCIMO TERCEIRO QUADRO 



DDÉÉCCIIMMOO  QQUUAARRTTOO  QQUUAADDRROO  

 

Largo da Cadeia. Romeiros e soldados cercam o palanque, ainda 

vazio. VENDEDOR DE ORAÇÕES, BEATA, VAQUEIRO, BEATO DA CRUZ, 

FANÁTICO, ROMEIRO, ROMEIRO 2, ROMEIRO 3, ROMEIRO 4 , MENINO, MENINO 

2, estão entre os presentes. 

 

 

VENDEDOR 

Vigie, moço, vossoria que vem de longe, fique com essa 

lembrancinha do nosso santo Juazeiro. 

ROMEIRO 3 

Que é? 

VENDEDOR 

Um pedaço do chifre do nosso Boi santo, que o Anti-Cristo 

quer sacrificar. 

ROMEIRO 3 

Quanto é? 

VENDEDOR 

Cinco mil réis. Mas é uma raridade e uma defesa contra 

tudo quanto é moléstia. E juro pelo meu Padrim, só existe 

este pedaço em todo Juazeiro. 

 

ROMEIRO 3 paga. VENDEDOR vai a ROMEIRO 4. 

 

VENDEDOR 

Vossoria que vem de longe, fique com essa lembrancinha do 

nossa santo Juazeiro. É um pedaço do chifre do nosso Boi 

santo, o único pedaço que existe em todo Juazeiro... 



 

ROMEIRO 4 recusa com um gesto. 

 

ROMEIRO 

Quando vão trazer o Boi? 

ROMEIRO 4 

Tão demorando. 

ROMEIRO 

Disseram que era de manhãzinha. 

ROMEIRO 4 

E o Sol já vai alto. 

VENDEDOR 

Será que o doutor desistiu de matar meu Boi? 

BEATA 

Sei não. Só quem pode saber é Zabelinha. 

VAQUEIRO 

E ela?... 

BEATA 

Sumiu. 

BEATO DA CRUZ 

(Aponta dramaticamente), Olhem o céu Olhem o céu! 

FANÁTICO 

Uma nuvem negra! 

TODOS 

(Supersticiosos). Uma nuvem! Uma nuvem! 

VAQUEIRO 

Nuvem nesse tempo! 

BEATA 

Nunca vi! 

BEATO 

É o castigo! O castigo vem na nuvem! Vem do céu! 

BEATA 



Valha-me Santa Bárbara!  

VAQUEIRO 

Valha-me Santa Luzia! 

MENINO 

Mamãe, eu tou com medo! 

BEATA 

Cala a boca, menino! 

MENINO 

Vamos embora, mãe! 

BEATA 

Vamos esperar o Boi. Você não queria ver o Boi? 

MENINO 

Quero ver mais nada não. Quero é ir pra casa. 

ROMEIRO 

Espia! A nuvem tá tomando forma! 

ROMEIRO 2 

Forma de um bicho! 

VAQUEIRO 

De um boi! 

BEATO 

É o fim do mundo! Se matarem o Boi santo, o mundo vai se 

acabar em fogo! O fogo vai vir do céu! E vai varrer a terra — 

e aí está o fim do mundo! 

 

Há um começo de pânico na praça. Entram FLORO, 

PADRE e MOCINHA. Os dois primeiros sobem ao palanque. 

 

PADRE 

Meus filhos, é chegada a hora de reconhecer e corrigir 

nosso erro. É chegada a hora do arrependimento. Que Deus 

misericordioso se compadeça de nós e nos perdoe a grande 

heresia que se cometeu nesta terra. 



FLORO 

(Grita). Tragam o Boi! 

VAQUEIRO 

Vão mesmo matar o meu Boi! 

BEATO 

Zabelinha não cumpriu a missão divina. Ai de nós! 

BEATA 

Nunca tive confiança naquela sujeitinha. 

BEATO 

Ai de nós! Ai de nós! 

VENDEDOR 

Agora a gente compreende por que o Capitão Boca-Mole deu 

no pé... 

BEATO 

Ai de nós! Ai de nós! 

BEATA 

Também por que foram escolher justamente a ela, que 

nunca foi capaz de uma penitência? 

PADRE 

Não tenham medo. Deus está conosco, como sempre esteve, 

e aprova o que estamos fazendo. 

FLORO 

Onde está o Cabo com o Boi?  

 

Entra ZABELINHA. 

 

BEATA 

Aí está ela, a imprestável! 

BEATO 

Podia ter salvo o Boi e a todos nós! 

ROMEIRO 

Egoísta!  



ROMEIRO 2 

Orgulhosa! 

BEATA 

Perdida! Perdida! 

 

Todos cercam ZABELINHA, em atitudes agressivas. 

 

ZABELINHA 

Eu não tenho culpa! Deus é testemunha! Eu não tenho 

culpa! 

BEATO 

Deixem! A hora do juízo se aproxima. Ela será julgada.  

 

Entra o CABO correndo. 

 

CABO 

Padrim! Seu Doutor! (Sobe ao palanque) 

FLORO 

Que houve, Cabo? Cadê o Boi? Está atrasado. 

PADRE 

Seu doutor me desculpe, eu me atrasei porquê... aquele 

excomungado do Bastião fugiu e... 

FLORO 

Fugiu?! 

CABO 

Fugiu e me trancou no xadrez! 

FLORO 

Que vergonha, Cabo! Um homem só... 

CABO 

Só uma conversa, seu doutor. Mais de cem! Mais de cem 

romeiros atacaram a cadeia. Tive que lutar sozinho contra 

todos. 



FLORO 

Bem, depois eu lhe arranjo uma promoção. Mas e o Boi? 

CABO 

Meus homens vêm com ele aí. Mas o Boi tá muito esquisito, 

seu doutor. 

FLORO 

Esquisito, como? 

CABO 

Não houve jeito de fazer o bicho levantar. Tivemos que 

trazer ele carregado. 

 

Entram dois soldados trazendo o Boi numa rede. 

Sobem ao palanque e depositam a rede no chão. 

 

CABO 

Acho bom seu doutor examinar... Esse boi não tá bom, não. 

FLORO 

É capaz de ser manha. É um bicho manhoso. Com certeza 

já sabe que seu dia é hoje... 

 

Faz-se silêncio na praça. FLORO debruça-se sobre o Boi 

e ausculta-lhe o coração. 

 

FLORO 

Está frio... Está morto! 

 

Uma exclamação de assombro percorre a praça. 

 

VAQUEIRO 

(Grita, desesperado). O meu boi morreu! Que será de mim?! 

TODOS 

Nosso boi morreu! Que será de nós! 



FLORO 

Como foi isso, Cabo? O boi está morto. Quem foi que 

matou? 

CABO 

Sei não senhor. Tinha dois homens montando guarda. 

Ninguém podia ter entrado lá. Não sei como foi. Até parece 

arte do Cão! 

FLORO 

(Reflete um instante). Foi Deus! Deus quis, Ele mesmo, 

mostrar com quem está a verdade. Destruiu o falso ídolo 

pra que todos entendessem que é o seu verdadeiro 

emissário. Foi Deus quem matou o Boi. 

 

Quase todos os ROMEIROS caem de joelhos. 

 

PADRE 

O doutor tem razão, foi a vontade de Deus. Devemos 

reconhecer, humildemente, que erramos e pedir perdão pela 

heresia que praticamos. Deus provou que está conosco. 

Que esteja sempre conosco. 

MOCINHA 

Amém! 

PADRE 

Aqueles que esperavam um castigo do céu, receberam uma 

lição. O Boi está morto e o céu mais limpo que nunca. Deus 

espera nossas orações. (Sai, seguido de MOCINHA) 

FLORO 

Deus espera vocês também. E não deve estar nada 

satisfeito... Aproveitem, sigam o Padrinho, peçam perdão a 

ele de tudo que fizeram. Está provado agora que o Padrinho 

é o único santo de Juazeiro. 

 



Os ROMEIROS iniciam a saída. 

 

FLORO 

Cabo, deixe aqui o Boi, pra que toda a cidade veja que está 

morto e bem morto. Quando escurecer, dê um sumiço nele; 

quero o palanque limpo pro comício de amanhã. 

CABO 

Seu doutor não acha que... já que foi Deus quem matou o 

Boi, a gente devia fazer um enterro decente pro infeliz?  

FLORO 

Ao contrário, Cabo, Deus ia ficar ofendido e era capaz de 

mandar rebaixar você a soldado raso. (Sai) 

 

(Saem todos, lentamente, alguns depois de se 

aproximarem do palanque e lançarem um olhar temeroso ao 

Boi. Somente ZABELINHA permanece imóvel. Depois que todos 

se retiram, avança até o palanque. 

 

ZABELINHA 

Meu Boizim... me desculpe, mas não teve jeito. Eu até que 

me esforcei... mas não teve jeito. 

 

Entra BASTIÃO. 

 

ZABELINHA 

Bastião! 

BASTIÃO 

Onde você andou? Procurei o dia todo. 

ZABELINHA 

No Horto, Bastião, pedindo perdão a Nossa Mãe das Dores 

pelo meu fracasso. 

BASTIÃO 



Fracasso mesmo? 

ZABELINHA 

(Mostra o boi). Tá vendo não? 

BASTIÃO 

Tou vendo o corpo de um traidor. 

ZABELINHA 

Bastião! Não diga isso! 

BASTIÃO 

Que foi que o doutor disse? 

ZABELINHA 

Que foi Deus quem matou. 

BASTIÃO 

(Ri). Deus... (Ri nervosamente). Deus!... (Continua rindo, 

alucinadamente) 

ZABELINHA 

Bastião! Que é que você tem? Perdeu o juízo, Bastião? Foi a 

surra que lhe deram, com certeza! 

BASTIÃO 

(Saco do sabre, sobe ao palanque, gritando). Eu sou Deus, 

Zabelinha! Eu sou Deus! 

 

 

CAI O PANO — FIM 
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