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Ao nosso amigo Antonio Cedraz



A paixão de Cedraz pela cultura popular está rela-
cionada intimamente com sua história de vida e relações 
familiares, com estar e vivenciar seu tempo. O Mestre do 
Quadrinho Nacional sempre produziu sua obra atrelada 
às experiências pessoais.

Apaixonado pelas relações humanas e por toda 
a carga de conhecimento, afetividade e histórias que 
a acompanham, Cedraz soube traduzir em HQs esse 
universo. Seus personagens vivenciam uma realidade 
sofrida e poética, são o reflexo de um olhar amoroso so-
bre quem trava a luta incessante para manter-se vivo e, 
mesmo diante de tantas adversidades, preservar valores 
e crenças, trazendo a cultura como estandarte de alegria 
e fé. A resistência de Cedraz aos contratempos para pu-
blicar e divulgar seu trabalho foi apenas um reflexo da 
resistência e força do povo nordestino.

Cabe a todos nós manter vivas suas histórias. É exa-
tamente isso que se quer com Xaxado e o boi de ouro, 
uma aventura que traz o bom humor, a sensibilidade e o 
senso crítico que tanto marcam a obra de Cedraz.

Claudia Cedraz
Professora e Pesquisadora

de Arte e Educação.





Xaxado e o boi de ouro
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Em uma rua com poucas casas, à beira de 
uma estrada de terra, Xaxado e Zé Peque-
no estão sentados à sombra de uma árvore, 
protegidos do sol e do forte calor. É início de 
tarde, Xaxado ensaia uns acordes na sua san-
fona. Zé, com cara de sono e olhos fechados, 
toca displicentemente um triângulo. O galo 
Valdisnei, deitado ao lado dos dois garotos, 
levanta-se e cacareja.

ZÉ PEQUENO (sonolento) – Ôxi! Ôxi! Ôxi! Isso é hora de 
cacarejá, Valdisnei?! Tá disorientado, é?! Dêxa eu dur-
mi!

XAXADO – Assim não dá, Zé! Acorda! Vamos ensaiar.

ZÉ PEQUENO – Mais tarde, nóis insaia, Xaxado.

XAXADO – Mais tarde, tu tá dormindo.

Xaxado Mari e ta Zé  Pequeno Marinê s Artur z inho
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ZÉ PEQUENO (se espreguiçando) – Verdade… e mais 
cedo, tamém!

XAXADO – Que moleza, hein? Não sei como tu quer do-
minar um instrumento sem estudar.

ZÉ PEQUENO – Xaxado, quano o cabra é bom qui nem 
eu, ele aprende inté de olho fechado, viu?

Xaxado ignora o amigo e toca alegremente 
sua sanfona. Zé, mesmo de olhos fechados, dá 
uns toques no triângulo. Mas, aos poucos, ele 
se entusiasma pelo ritmo da sanfona de Xa-
xado e desperta de vez. Os dois se levantam e 
dançam ao redor da árvore. Pessoas que pas-
sam na rua acenam para os garotos, ensaiam 
alguns passos de forró e seguem caminho, 
sorrindo.

Do outro lado da estrada, no meio de um pas-
to seco, passam dois homens encapuzados 
vestindo longas túnicas de linho. Eles carre-
gam algo grande e pesado coberto com uma 
bandeira roxa bordada com cruzes e brasões 
medievais. Xaxado para de tocar assim que 
os vê. Zé está tão entretido com a música que 
não nota a cena estranha e continua a dançar 
ao redor da árvore, fazendo malabarismo com 
o triângulo.
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XAXADO – Ô Zé Pequeno…

ZÉ PEQUENO – Diga, Xaxado, mas num pare de tocá 
não, homi.

XAXADO – Chega aqui. Acho que tô vendo assombra-
ção.

ZÉ PEQUENO (assustado, parando de tocar) – Aonde?!

XAXADO – Lá na frente, ó!

ZÉ PEQUENO – Ah! Xaxado… qué me matá de susto, 
homi? Num tá veno qui são dois pádi, rapaiz?

XAXADO – Ôxi! Que padre o quê?

ZÉ PEQUENO – Aquilo lá no mato são dois pádi levano 
um difunto pra interrá.

XAXADO – Que defunto, Zé Pequeno?!

ZÉ PEQUENO – O defunto qui tá dento daquele caxão, 
meu fio.

XAXADO – Caixão?!

ZÉ PEQUENO – Ih, Xaxado, parece qui tá durmino! Di-
pois o burro daqui sô eu. Dibaixo daquelas rôpa, são dois 
pádi, e dibaixo daquela bandera, tem um caxão.
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XAXADO – Não tô vendo nada disso.

ZÉ PEQUENO – Nem eu, mas nóis imagina assim pelas 
aparença. E lhe digo mais: aquele difunto deve tê uns 150 
kg. Óia como tá pesado! Vixi, chegô cansá só de oiá! Eu 
vô é me deitá de novo, viu?

XAXADO – Rapaz, tu imagina é coisa.

ZÉ PEQUENO (olhando para os dois estranhos) – Ô Xa-
xado…

XAXADO – Diga, Zé.

ZÉ PEQUENO – Tu é macho?

XAXADO – Ôxi! Bote macho nisso. Que pergunta fora de 
hora é essa, Zé?

ZÉ PEQUENO – Tu é macho mermo?

XAXADO – De pai e mãe, e bisavô, que conheceu Lam-
pião, cara a cara! Não foi de foto não, viu?

ZÉ PEQUENO (cruzando os braços) – É? Intão vá lá e dê 
um bejo no caxão.

XAXADO – Ôxi! Vô nada. Aí é falta de respeito com a 
alma dos outros.

ZÉ PEQUENO – Falta de corage.
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XAXADO – É nada! Sou é muito religioso, amém!

ZÉ PEQUENO – Eta cabra frôxo inventadô de disculpa!

XAXADO – E se o sujeito morreu de doença contagiosa, 
hein?

ZÉ PEQUENO – Sai pra lá, Xaxado! Essa sua froxidão é 
qui deve pegá feito gripe.

Fogos de artifício explodem no céu. Os dois 
homens encapuzados se assustam com o ba-
rulho, largam o objeto no chão, sacam suas 
espadas medievais e ficam em posição de de-
fesa, olhando para todos os lados, agitados.

XAXADO – Vixi!

ZÉ PEQUENO – Oxente! E pádi agora anda armado de 
ispada, é?

XAXADO – Viu? Eles não são padre coisa nenhuma, Zé!

Os dois encapuzados guardam as espadas e saem rapida-
mente levando o objeto.

XAXADO – Vamos atrás deles!
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Mais fogos de artifício explodem no céu. 
Antes de Zé e Xaxado darem um passo, um 
imenso tapete vermelho desenrola-se na 
frente deles cobrindo a estrada de terra. 
Pessoas curiosas aparecem correndo e se 
aglomeram próximo aos garotos, impedin-
do-os de ir atrás dos dois homens misterio-
sos. Uma banda entra na rua desfilando pelo 
tapete vermelho ao som do Hino Nacional 
Brasileiro. Atrás da banda, vem o vaqueiro 
Genuíno, montado em seu cavalo, falando 
ao megafone.

GENUÍNO (no megafone) – Abre, cambada de anarfabe-
to sem istudo, qui a maravia mais maraviosa deste mun-
do pede passage!

Pelo tapete vermelho, vem desfilando um 
imponente boi conduzido por Arturzinho. O 
animal tem tantas medalhas douradas e con-
decorações espalhadas pelo corpo, que ele pa-
rece coberto de ouro. O povo olha admirado o 
desfile daquela criatura resplandecente e seu 
sortudo dono.

XAXADO – Zé, olha que boi mais bonito!
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GENUÍNO (no megafone) – Quem quisé tê inveja tenha 
logo e dê a veiz pra ôtro, qui a fila de invejoso é grande.

ZÉ PEQUENO – Eta! O bicho parece artista de filme.

XAXADO – Até faixa no peito ele tem.

ZÉ PEQUENO – Será qui esse boi é presidente de algum 
lugá, Xaxado?!

XAXADO – É uma faixa de campeão, Zé. Tá escrito lá, ó!

GENUÍNO (irritado, aproximando-se de Xaxado) – Cam-
pião, não! Respeite a patente alheia, istrupício.

ZÉ PEQUENO – Ôxi.

ARTURZINHO (falando para a multidão) – Meu boi não 
é Campeão, meu boi é Hexadecacampeão!

ZÉ PEQUENO – Naonde?

ARTURZINHO (para Zé) – Hexa-deca-campeão! 16 vezes 
campeão. É troféu ganho na Europa, Ásia, África, Ocea-
nia, Américas e até na Antártida.

ZÉ PEQUENO – Benza Deus! Isso é qui é currículo.

ARTURZINHO – Dairy Valley é o boi mais valioso da face 
da Terra… meu boi!
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XAXADO (estendendo a mão) – Parabéns, meu amigo 
Arturzinho! Achei ele um boi muito vistoso, viu?

ARTURZINHO (ignorando a mão de Xaxado) – E eu lá 
quero saber de sua opinião, Xaxado?

XAXADO – Eta!

ARTURZINHO – Do povo, eu só quero que sinta inveja de 
mim, do meu boi!

XAXADO – Tá bom, Arturzinho. Fique com “seu” boi.

ARTURZINHO – O povo só sabe elogiar o que dá pra co-
mer. Tenho até medo.

GENUÍNO (no megafone) – Quem quisé tirá foto, pode 
tirá. Boi igual a esse, só daqui a mil ano.

ZÉ PEQUENO (acariciando o boi) – Gente, qui coisa lin-
da!

ARTURZINHO (batendo na mão de Zé) – Epa! Vá lavar 
essa mão, vá botar uma luva. Quer passar carrapato pro 
meu boi?

ZÉ PEQUENO – Ôxi!

ARTURZINHO (dando as costas para Zé e Xaxado) – Pre-
feito, ô prefeito! Ninguém vai entregar a chave da cidade 
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pro meu boi?

XAXADO – Zé, vamos embora daqui. Esse boi tá muito 
cheio de estrelismo pro meu gosto.

ZÉ PEQUENO (saindo) – Vamo mermo!

XAXADO – Ele que fique com o boi dele!

ZÉ PEQUENO – Ô Xaxado…

XAXADO – Diga, Zé.

ZÉ PEQUENO – Voltano àquele nosso assunto de mais 
cedo… tu é macho?

XAXADO – Pô, Zé, essa conversa de novo?

ZÉ PEQUENO – Tu é ou num é macho?

XAXADO – De pai e mãe, já falei.

ZÉ PEQUENO – Intão vamo pulá no cangote daquele 
boi?

XAXADO – Hein?! Tu tá é doido, Zé?

ZÉ PEQUENO – Tô nada!

XAXADO – Que ideia mais descabida.
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ZÉ PEQUENO – Xaxado, pensa cumigo. Nunca mais na 
vida, nóis vai vê um bicho desse de tão pertim.

XAXADO – Pode parar! Não quero nem ouvir, Zé.

ZÉ PEQUENO – Ninguém nunca montô nesse boi. Nin-
guém, rapaiz!

XAXADO – Ai, meu Deus do céu!…

ZÉ PEQUENO – Nóis vai montá aonde ninhum homi ja-
mais isteve.

XAXADO – Zé Pequeno, Zé Pequeno!

ZÉ PEQUENO – Será qui nem pisá na lua pela primêra 
veiz…

XAXADO – Eu não acredito que vou fazer isso.

ZÉ PEQUENO – Nóis vai intrá pra história…

XAXADO – Ou sair dela!

ZÉ PEQUENO – Se vai, é agora!

Xaxado e Zé Pequeno correm pelo tapete ver-
melho em direção ao boi. Dão um grito de 
guerra e pulam em cima do animal. Arturzi-
nho arregala os olhos. O boi solta um mugido 
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e cai duro no chão, com os dois garotos ain-
da montados nele. Silêncio. A banda para de 
tocar. As pessoas saem de mansinho. Ficam 
apenas Zé, Xaxado, Arturzinho, Genuíno e o 
galo Valdisnei.

ARTURZINHO (chorando) – O meu boi morreu! O meu 
boi morreu!…

XAXADO (ainda montado no boi morto) – Vixi!

O vaqueiro Genuíno toca uma marcha fúnebre 
em seu berrante. Xaxado começa a fazer mas-
sagem cardíaca no peito do boi. Zé Pequeno 
separa os lábios do bicho com as duas mãos e 
assopra para dentro da boca do boi, tentando 
fazer algo parecido com uma respiração boca 
a boca.

ZÉ PEQUENO – Bate mais forte, Xaxado!

XAXADO – Tu pare de falar e assopra direito!

ZÉ PEQUENO – Tô assoprano, tô assoprano!

ARTURZINHO – O meu boi morreu! O meu boi morreu!

XAXADO – Viu no que deu sua ideia?
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ZÉ PEQUENO – Ôxi! Tu mata o boi e qué bota a culpa ni 
mim?!

XAXADO – É o quê, Zé Pequeno??

ZÉ PEQUENO – Tu qui pulô primêro.

XAXADO – Mas foi tu que caiu que nem uma jaca em 
cima dele.

ARTURZINHO – O meu boi morreu, o meu boi morreu.

XAXADO – Já era, Zé, tem jeito não.

Xaxado e Zé Pequeno param de tentar rea-
nimar o boi. Arturzinho para de chorar e se 
aproxima dos dois, praguejando, irritado.

ARTURZINHO – Seus… assassinos!

XAXADO – Foi acidente, Arturzinho. Tu acha que a gen-
te, amigo seu, ia fazer uma maldade dessas?

ZÉ PEQUENO – Essas coisa acontece todo dia…

ARTURZINHO – Ah! Não, de jeito nenhum! Boi meu só 
morre quando eu quero, na hora que eu quero e do jeito 
que eu quero.

ZÉ PEQUENO – Pronto! Virô Deus!
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XAXADO – Cala a boca, Zé! Quer piorar a situação?

ARTURZINHO – Cale a boca mesmo, seu ignorante!

XAXADO – Espere aí, Arturzinho, não precisa humilhar.

ARTURZINHO – Precisa! Se é meu boi, esse povo mata; 
se são minhas terras, querem tomar de mim. Esse país 
parece que não tem governo.

GENUÍNO – Mais vai tê. Quano o patrãozim tivé idade, 
nóis vai tê um presidente qui pensa no povo.

ARTURZINHO – Quem, Genuíno?!

GENUÍNO – O sinhô, patrãozim.

ARTURZINHO – Ah! É mesmo, eu adoro esse fantástico 
povo brasileiro, sofredor, lutador, batalhador.

ZÉ PEQUENO (chateado) – Ô Artuzim, vamo incurtá 
essa cunversa pra boi durmir, antes qui tu cumece a fazê 
campanha pulítica.

XAXADO (sussurrando) – Zé, cale a boca, por favor.

ZÉ PEQUENO (arrumando o chapéu) – Deixa cumigo, 
Xaxado, eu sei o qui tô fazeno. Arturzinho, diga logo 
quanto tu qué pelo boi, nóis traiz o dinhêro e tu dêxa nóis 
im paz.
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XAXADO – Zé?!

ARTURZINHO – Ah!… Então você quer pagar pelo meu 
boi, né?

ZÉ PEQUENO (estalando os dedos) – Vambora, rapaiz, 
bote logo o preço, qui eu tenho mais o qui fazê. 

ARTURZINHO (gritando) – Genuíno!

GENUÍNO – Sim, sinhô, meu patrãozim?

ARTURZINHO – Me dá a nota fiscal do boi.

XAXADO (no ouvido de Zé) – Que ideia é essa, Zé?

ZÉ PEQUENO – Fale alto, Xaxado! Eu tenho uma carde-
neta de popança, qui meu bisavô dexô desde antes de eu 
nascê, pra pagá um curso de ingrês pra mim. Como eu 
ainda num cheguei nem na metade do português, falo 
com mainha, e ela dêxa eu tirá o dinhêro logo. E né pôco 
não, viu?

XAXADO – Tu nunca falou que tinha dinheiro no banco.

ZÉ PEQUENO – É pra evitá ôio gordo.

GENUÍNO (chegando com a nota fiscal) – Aqui, patrão.

ARTURZINHO (estendendo a nota pra Zé Pequeno) – 
Tome, diacho! Meu boi custou isso aqui.
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ZÉ PEQUENO (para Xaxado) – Pago e ainda sobra tro-
co.

XAXADO (olhando o valor na nota fiscal) – Vixi Maria!

ZÉ PEQUENO (olhando para a nota) – Crendeuspai! Ô Xa-
xado, é zero à isquerda ou à direita qui num vale nada?!

XAXADO – À esquerda, Zé.

ZÉ PEQUENO – Vixi! Isso aqui é o banco intêro, homi. 
Eu num tenho nem o chêro desse dinhêro todo.

XAXADO – Zé, tamos lenhado, como é que a gente vai 
arrumar um dinheiro desse?!

ZÉ PEQUENO (aproximando-se) – Artuzim, meu ami-
gão, tu aceita Valdisnei no lugá do boi?

ARTURZINHO – Hein?!

ZÉ PEQUENO (apontado para o galo, perto da árvore) 
– O bichim é campião também!

ARTURZINHO – O quê?! Você quer que eu aceite no lu-
gar do meu boi internacional aquela coisa criada comen-
do minhoca no quintal?

GENUÍNO – É capaiz de passá gripe do frango pro pa-
trãozim!
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ZÉ PEQUENO  – Epa! Respeite a patente alhêa. Frango, 
não; Valdisnei é galo.

XAXADO – Calma, Zé, não procura mais confusão. Ar-
turzinho é nosso amigo, vai parcelar o valor do boi em 
300 vezes.

ARTURZINHO – Parcelar o cabrunco! Meu boi não mor-
reu parcelado não, meu boi morreu foi de uma vez só. 
Tratem de arranjar meu dinheiro todo!

XAXADO – A gente não tem como conseguir esse dinhei-
ro não.

ARTURZINHO – Problema seu.

XAXADO – O que é isso, Arturzinho? Nem parece que é 
nosso amigo.

ARTURZINHO – Não misturo amizade com negócios.

ZÉ PEQUENO – Daqui pro final do ano, a gente dá um 
jeito.

ARTURZINHO – Eu quero meu dinheiro agora!

XAXADO – Olha, no mês que vem…

ARTURZINHO – Agora, Xaxado!

ZÉ PEQUENO – Óia, na próxima semana, painho…
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ARTURZINHO – Agora, Zé!

XAXADO – Então amanhã, Arturzinho, amanhã!

ARTURZINHO – Agora! Agora é agora!

XAXADO – Arturzinho, a gente não queria matar seu boi. 
A gente não tem esse dinheiro todo, tu sabe disso, tu anda 
com a gente. Painho e mainha têm aquele sitiozinho; se 
vender, não paga nem os cascos desse boi. E Zé Pequeno 
é um coitado que não tem nem onde cair morto.

ZÉ PEQUENO – Também num é assim não, Xaxado.

XAXADO – Arturzinho, tenha um pouco de considera-
ção, dá essa força pra gente.

ARTURZINHO – Tá bom, você tem razão. Eu tô sendo 
radical.

ZÉ PEQUENO – Ainda bem qui tu percebeu.

XAXADO – Calado, Zé!

ARTURZINHO – Seis.

ZÉ PEQUENO – Seis mil real?! Ainda é muito dinhêro, 
Artuzim.

XAXADO – Ôxi! Tá bom, Zé! Seis mil, a gente dá um jeito 
de arranjar.
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ARTURZINHO – Seis… horas… da… tarde!

XAXADO – Hã?!

Genuíno retira todas as medalhas e condeco-
rações do boi e as coloca em uma sacola.

ARTURZINHO – Seis horas da tarde! Vocês têm até seis 
da tarde pra trazer todo o meu dinheiro, cada centavo 
que eu paguei por este boi. Seis da tarde, eu estarei aqui. 
Quero meu dinheiro ou meu boi de volta!

Genuíno toca o berrante enquanto Arturzinho 
se afasta de Xaxado e Zé Pequeno.

ARTURZINHO – Seis da tarde!

XAXADO – Peraí, Arturzinho! Vem cá. Isso que tu falou 
foi sério?

ARTURZINHO (voltando) – Eu não estou de brincadeira, 
Xaxado!

XAXADO – Não, eu sei. Eu tô falando daquela parte que 
tu disse “o dinheiro ou o boi de volta”. Foi isso mesmo?

ARTURZINHO – Foi, por quê?
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XAXADO – Então, se a gente trouxer seu boi de volta, tu 
aceita?

ARTURZINHO – Como é, Xaxado?

XAXADO – Se a gente ressuscitar seu boi, a gente não 
precisa pagar dinheiro nenhum?

ARTURZINHO (rindo) – Claro que não! Deu seis da tar-
de, o boi estando vivo, não tem o que pagar.

XAXADO – Então tá combinado. Até seis da tarde, a gen-
te ressuscita o boi, e fica tudo certo, ninguém devendo 
nada a ninguém.

ARTURZINHO (gargalhando) – Essa eu quero ver. Tá 
combinado, Xaxado, pode ressuscitar meu boi! Seis da 
tarde, eu apareço aqui pra levar ele volta, vivinho da sil-
va.

Arturzinho vai embora gargalhando, acompa-
nhado do vaqueiro Genuíno.

ZÉ PEQUENO (comemorando) – Aí, Xaxado! Eu gosto de 
tu purque né todo mundo qui tem essa cabeça não. Tu é 
inteligente dimais, homi! Eta!

XAXADO – Alguém aqui tem que pensar, né, Zé?
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ZÉ PEQUENO – Qui idéa fantástica tu teve.

XAXADO – Obrigado.

ZÉ PEQUENO – Intão vamo resolvê isso logo. Num vamo 
isperá dá seis da tarde não, vamo logo terminá esse sir-
viço.

XAXADO – Que serviço, Zé?

ZÉ PEQUENO (feliz) – Ressuscitá o boi e devolvê pra Ar-
tuzim.

XAXADO – Oxente, Zé! Eu lá sei como é que ressuscita 
nada, rapaz.

ZÉ PEQUENO – Xaxado, disgrama! Como é qui tu pro-
mete uma coisa qui tu num pode cumprir?!

XAXADO – Tu também prometeu pagar, mas não tinha 
dinheiro.

ZÉ PEQUENO – Mas eu achava qui eu tinha!

XAXADO – E eu acho que sei como…

ZÉ PEQUENO (interrompendo) – Tu num disse qui num 
sabia?!

XAXADO – Eu não sei ressuscitar boi, Zé Pequeno, eu! 
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Mas acho que sei quem sabe.

ZÉ PEQUENO – Quem?

XAXADO – Adivinha.

ZÉ PEQUENO (rindo) – O pádi!

XAXADO – Não. Marieta.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Marieta?! Ela pode tê lá os istudo 
dela, Xaxado, mas esse negoço de ressuscitação num se 
insina na iscola.

XAXADO – Como é que tu sabe, se tu dorme na sala de 
aula?

ZÉ PEQUENO – Tô durmino mas tô iscutano ó.

XAXADO – Ah! Tá, deixa pra lá, não tem nada a ver com 
escola mesmo. Lembra aquele livro que Marieta tem, o 
Livro de Encantamentos da Maré de Vazante?

ZÉ PEQUENO – Lembro.

XAXADO – Aquele livro tem magia pra tudo quanto é 
coisa. Com certeza, deve ter encantamento pra trazer 
morto de volta à vida.

ZÉ PEQUENO (juntando as mãos em prece) – É mermo, 
Xaxado, deve tê.
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XAXADO – Me ajuda aqui, vamos cobrir o boi enquanto 
a gente vai procurar Marieta.

Xaxado e Zé cobrem o boi com um pedaço do 
tapete vermelho que foi estendido no chão. 

XAXADO – O problema vai ser convencê-la a nos em-
prestar o livro.

ZÉ PEQUENO – Dipois do qui tu aprontô com aquele li-
vro incantado, vai sê difícil…

XAXADO – Epa! A ideia de transformar meu porco Lin-
guicinha em gente foi sua. 

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Mas tu qui falô as palavra mágica.

XAXADO – Nem vem com essa, a ideia é que conta!

Zé Pequeno – com seu galo Valdisnei no colo 
– e Xaxado saem apressados em direção à casa 
de Marieta. No caminho, passam por um ho-
mem elegante, que caminha em sentido con-
trário, sambando e tocando flauta. Os dois 
garotos não veem o homem passar por eles, 
apesar daquela figura exótica de terno bran-
co de linho, chapéu Panamá e sapato de bico 
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fino. Outras pessoas andam pela rua, mas 
ninguém também consegue vê-lo. Aquele ho-
mem é o diabo.

Um gari e uma jovem vendedora de leite vêm 
andando em sentidos contrários. O diabo 
aproxima-se da vendedora de leite e toca sua 
flauta mágica no ouvido dela. Sob efeito do en-
cantamento, a mulher coloca o pé no meio do 
caminho e faz o gari tropeçar e cair no chão. 
A jovem sai rindo, pedindo falsas desculpas, 
fazendo cara de inocente. O diabo ri da mal-
dade, mas nem dá muita atenção, pois, bem 
ao seu lado, um menino entrega um maço de 
dinheiro para um senhor. O diabo toca sua 
flauta no ouvido da criança. Quando o ho-
mem se vira para falar com alguém que passa 
do outro lado da rua, o garoto pega escondido 
uma cédula do maço e coloca em seu bolso. O 
senhor agradece. O menino sai correndo, co-
memorando sua “esperteza”. O diabo ri.

Uma mulher aproxima-se. O diabo corre para 
perto dela e toca sua flauta. Mas nada aconte-
ce, pois ela segue seu caminho, impassível. O 
diabo vai atrás, toca com mais vibração, por 
todos os lados, mas a mulher não é atingida 
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pelo encantamento e segue tranquila por seu 
caminho. O diabo resmunga, irritado, baten-
do o pé no chão, fazendo birra.

Do outro lado da rua, Marinês e Seu Nequi-
nho, um rezador idoso, conversam animada-
mente. Seu Nequinho carrega um fardo de 
galhos. O diabo olha curioso para os dois, que 
não notam sua presença.

MARINÊS (irritada) – Seu Nequinho, pelo amor de Deus, 
tenha consciência!

SEU NEQUINHO – Lá vem você com esses ecologismos.

MARINÊS – Ô Seu Nequinho. O senhor deixou a árvore 
pelada. Isso tá certo, tá? Olha a quantidade de galho que 
o senhor tirou da árvore.

SEU NEQUINHO – É pro nosso bem. Esqueceu que ele tá 
rondando por aí? Proteção, precisamos de proteção.

MARINÊS – Proteção contra o senhor, isso sim. Olha, o 
senhor é pior que desmatamento, queimada e efeito es-
tufa, tudo junto. Coitada da plantinha.

SEU NEQUINHO – Se tu tivesse visto quem eu vi, tava 
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me dando razão, Marinês.

MARINÊS – O senhor viu nada, Seu Nequinho.

O diabo se aproxima deles, retira algumas fo-
lhas do fardo e as cheira, curioso.

SEU NEQUINHO – Vi, sim! Eu vi o coisa ruim saindo do 
cemitério, todo vestido de preto, que parecia até a morte; 
os olhos brilhando, o chifre do tamanho de um facão.

MARINÊS – Crendeuspai! E não era visagem não?!

Enquanto Seu Nequinho descreve o diabo, 
este fica se analisando, comparando com a 
descrição dada pelo senhor, que nada tem a 
ver com sua aparência real.

SEU NEQUINHO – Antes fosse. Era ele mesmo, em pes-
soa. O cheiro de enxofre, a pele toda vermelha, e aquele 
rabão balançando de um lado pro outro feito cobra. O coi-
sa ruim devia ter pra mais de três metros de altura, todo 
encurvado. Deve ser o peso das asas queimadas, né?

MARINÊS – Ai, Seu Nequinho. Me dê uns galhinhos des-
ses aí, pra fechar meu corpo.
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SEU NEQUINHO – Tome, minha filha, e fique de olho 
aberto.

MARINÊS – Obrigada!

SEU NEQUINHO – Deixe eu ir, que tem muito cristão 
pra eu rezar hoje. (saindo) Fique com Deus, Marinês.

MARINÊS – Amém… ô Seu Nequinho!

SEU NEQUINHO – Sim?

MARINÊS – Quando o senhor for pegar galho pra fazer 
reza, tira um galhinho de cada planta, tá? É melhor do 
que tirar tudo da mesma árvore.

SEU NEQUINHO – É… acho que é melhor mesmo.

Seu Nequinho vai embora. O Diabo, com os 
galhos que pegou, adota uma postura diferen-
te, como se fosse uma árvore. Marinês quase 
se esbarra nele ao virar as costas.

MARINÊS – Ôxi! De onde veio essa árvore?!

Marieta se aproxima, carregando um livro gros-
so e antigo. Ela encosta em Marinês, que está 
em silêncio, olhando espantada para a árvore.
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MARIETA – Marinês, cheguei.

MARINÊS (sem tirar os olhos da árvore) – Oi, Marieta.

MARIETA – Estás admirando a natureza?

MARINÊS  – Mais ou menos…

MARIETA – Hum?!

MARINÊS – Ela não tava aqui, apareceu do nada, acre-
dita?

MARIETA – Ela, quem?

MARINÊS – Essa árvore, não tinha essa árvore aqui.

MARIETA – Ótimo. Alguém certamente a plantou. Uma 
sombra a mais sempre é bem-vinda.

MARINÊS – Tu não tá entendendo, Marieta. Esta árvore 
apareceu, assim, de repente. Tu lembra de ter uma árvo-
re aqui? Eu não lembro.

MARIETA – Creio que tu ficaste tempo demais embaixo 
do sol.

MARINÊS – Deixa pra lá.

MARIETA – Obrigada por me fazer companhia até o ôni-
bus chegar.



Xaxado e o boi de ouro
- 3� -

MARINÊS – De nada.

Marinês estende para Marieta um dos galhos 
que ela pegou com Seu Nequinho.

MARINÊS – Toma!

MARIETA – Para o quê?

MARINÊS – Serve pra fechar o corpo contra o mal. Ele 
não gosta do cheiro.

MARIETA (cheirando, faz cara de nojo) – Não, muito 
obrigada.

MARINÊS – Devia aceitar. Seu Nequinho diz que viu o 
coisa ruim saindo do cemitério, vestido de vermelho e 
soltando fogo pela boca.

MARIETA – Seu Nequinho é uma pessoa muito boa, mas 
vê coisa demais.

MARINÊS – Eu sei por que tu não tá com medo do coisa 
ruim. É por causa desse livro aí, não é?

MARIETA – Não. Eu não estou com medo, simplesmente 
porque eu não acredito que o diabo esteja na cidade.

MARINÊS – Vixi! Não fala o nome dele, Marieta!



Xaxado e o boi de ouro
- 3� -

MARIETA – Que bobagem. E, quanto ao Livro de Encan-
tamentos da Maré de Vazante, tu sabes muito bem que 
logo ele estará em outras mãos.

MARINÊS – Não acha perigoso emprestar um livro com 
tanto poder?

O diabo – ainda disfarçado de árvore – fica in-
teressado ao ouvir a palavra “poder” e se mexe, 
balançando seus galhos.

MARIETA – Não. O professor Andrade é pessoa de con-
fiança.

MARINÊS – Tu viu isso, Marieta?!

MARIETA – O quê?

MARINÊS – Os galhos da árvore se mexendo.

MARIETA – Não, não vi, mas qual o problema?

MARINÊS – O galho fez assim, balançando, sozinho. 
Nem ventando tá, pro galho dela ficar mexendo.

MARIETA – Tu estás estranha hoje.

MARINÊS – O dia é que tá esquisito.

MARIETA – Bem… como eu estava dizendo, eu confio no 
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professor Andrade. Empresto-lhe o livro sem problemas. 
Ele é amigo de infância da minha mãe. Se fosse para dei-
xar nas mãos de Xaxado e Zé Pequeno, tenha certeza de 
que aí, sim, eu estaria preocupada.

MARINÊS – Ôxi! Tá dizendo que meu Zé não é de con-
fiança?

MARIETA – Ele é de confiança, mas também é um ga-
roto muito atrapalhado. Da última vez que Zé e Xaxado 
colocaram as mãos no livro da Maré de Vazante, o porco 
Linguicinha virou gente e queria ser prefeito da cidade.

MARINÊS (rindo) – Um prefeito suíno, já imaginou? A 
maior autoridade política da cidade atolada na lama!

MARIETA – É o que mais há por este Brasil afora.

MARINÊS – Ah! Isso é verdade.

O diabo joga os galhos fora, deixa de ser uma árvore e se 
aproxima das duas meninas.

DIABO – Boa tarde, senhoritas.

MARIETA e MARINÊS (desconfiadas) – Boa tarde…

DIABO – Você, bela flor, deve ser, hum, bem… Marieta!

MARIETA – Sim?
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DIABO – Prazer, Marieta. Vejo que trouxe o livro do 
professor. Desculpe-me pelo atraso. Pode me entregar 
o livro, por favor! Deve estar meio pesado, não é, Ma-
rieta?

MARIETA (recuando o livro) – E quem é o senhor?

DIABO – Eu sou o di… o diácono da igreja que o professor 
Andrade frequenta. Amém! Ele me mandou passar na ci-
dade e pegar o livro contigo. Bom, pode me dar.

MARIETA – Não foi isso que eu combinei com o profes-
sor.

DIABO – Houve um imprevisto, e, infelizmente, ele teve 
que ficar em casa. Sabe como é essa vida de professor. 
Ele pede desculpas por não poder vir e apreciar a compa-
nhia de uma garota tão inteligente.

MARIETA – Quem vinha pegar o livro não era ele.

DIABO – Exatamente! Por isso, ele me mandou vir.

MARIETA – Não. Ele já telefonou e disse que pediu ao 
motorista do ônibus que vai para a capital.

DIABO – Ora! Pois então, o motorista do ônibus sou eu 
mesmo.

MARINÊS – Ôxi! O senhor não era diácono?!
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DIABO – Nos fins de semana. Amém!

MARIETA – O senhor não se parece com teu irmão.

DIABO – Irmão?!

MARIETA – Sim, teu irmão, o professor Andrade. O mo-
torista do ônibus é irmão do professor.

DIABO – Ah, claro! Mas é que somos bem diferentes.

MARIETA – Gêmeos.

DIABO – Não idênticos.

MARIETA – Humm… e como está Dona Julieta?

DIABO – Vai bem, mandou lembranças.

MARIETA – Duvido! Dona Julieta, mãe do professor e do 
motorista do ônibus, morreu no ano passado.

DIABO – Ah!

Marinês puxa Marieta para longe do homem. 
As duas começam a se afastar, mas ele se apro-
xima delas, dançando na ponta dos pés.

MARINÊS – Olha aqui, meu senhor, se encostar, a gente 
grita.



Xaxado e o boi de ouro
- 44 -

DIABO – Que violência! Nem parece cidade do interior.

MARINÊS – Golpista barato! Tá achando que a gente tem 
cara de otária, é?

DIABO – Calma, senhoritas, era apenas uma brincadei-
rinha.

MARIETA – Para roubar o livro!

DIABO – De forma alguma. Eu nunca roubei nada de 
ninguém, eu sou um empresário.

O Diabo pega a sua flauta e a lustra no braço 
do paletó.

DIABO – Eu não roubo, eu compro, troco, empresto. 
Quer ouvir um pouco de música?

O diabo toca a flauta. As meninas começam a 
ficar encantadas, com o olhar perdido e sem 
reação.

PADRE – Meninas!

O diabo, ao perceber a aproximação do Padre, 
para de tocar e sai correndo.
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PADRE – Quem era aquele sujeito?

MARIETA (ainda enfeitiçada) – Que música bonita ele 
estava tocando.

MARINÊS (ainda enfeitiçada) – Parecia até harpa de 
anjo.

MARIETA (acordando) – Epa! Ele queria roubar meu li-
vro.

MARINÊS (acordando) – É! Aquele golpista barato!

PADRE – Vou falar com o delegado para ficar de olho na-
quele cidadão. Que perigo!

MARIETA – Mas o livro está a salvo.

PADRE – É exatamente sobre isso que quero falar. O 
ônibus do irmão do professor quebrou. Mas como estou 
indo para a capital agorinha mesmo, posso levar o livro 
para ele.

MARIETA – Que sorte!

PADRE – Deixem-me ir, pois a condução deve estar che-
gando no ponto.

MARIETA – Muito obrigada, Padre. E boa viagem.
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MARINÊS – Boa viagem.

PADRE – Obrigado, crianças. Olhos abertos! Se aque-
le sujeito aparecer de novo, peçam ajuda. Fiquem com 
Deus!

MARINÊS e MARIETA – Amém!

O Padre sai apressado, levando o Livro de En-
cantamentos da Maré de Vazante.

MARINÊS – Estranho… Aquela música, teve uma hora 
que parecia que eu tava sonhando.

MARIETA – Muito estranho.

MARINÊS – Oxente! Cadê a árvore que tava aqui, Marie-
ta?!

MARIETA – Sumiu! Será que a arrancaram, e nós não vi-
mos?

MARINÊS – Não, olha só! Não tem buraco no chão. Pare-
ce até que nunca teve árvore aqui.

MARIETA – Tens razão…

MARINÊS – Vixi! Crendeuspai, cruz-credo! É árvore 
aparecendo do nada, é árvore sumindo, é aquele sujeito 
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estranho. Hoje tá um dia tão esquisito.

MARIETA – Agora, eu estou com a mesma impressão, 
Marinês. 

Marieta e Marinês saem andando e entram 
na rua onde está o corpo do boi. No campo ao 
fundo, os dois homens encapuzados do início 
da história passam carregando o pesado obje-
to coberto com a bandeira roxa. As meninas 
não os percebem, pois estão olhando para o 
tapete vermelho estendido no chão.

MARINÊS – Quem será que colocou esse tapete aqui?!

MARIETA – Mais uma coisa esquisita neste dia esquisito. 
Não estou gostando nada disso.

MARINÊS – Nem eu. Tá sentindo que parece que tem 
uma coisa ruim no ar? Uma coisa pesada.

MARIETA – E não é deste mundo!

MARINÊS – Não é não. É como se uma força muito ma-
ligna tivesse rondando por aí. Vixi!

Olha só, me arrepiei toda.

MARIETA – Acho que aceitarei um ramalhete deste para 
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me proteger.

MARINÊS – Tome dois, que é pra fechar o corpo direito.

Os homens somem no meio da vegetação. Xa-
xado e Zé Pequeno com o seu galo aparecem 
correndo na rua em direção às meninas.

XAXADO (sorrindo) – Marieta, minha amiga Marieta, eu 
lhe procurei na cidade toda.

MARIETA – Hum! Lá vem assombração. Dá-me mais um 
ramalhete, por favor, Marinês.

MARINÊS – Acordado, Zé? Que novidade é essa?

ZÉ PEQUENO (beijando a mão de Marinês) – Ô, fazê o 
quê? Resolveno pobrema de Xaxado.

XAXADO – Ôxi!

MARIETA – O que aprontaste, Xaxado?

XAXADO – Ideia idiota de Zé Pequeno, eu fui junto e me 
estrepei.

MARINÊS – Ao menos, não se machucaram dessa vez.

ZÉ PEQUENO – Nóis não, mas o boi de Artuzim morreu.
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Zé Pequeno puxa a parte do tapete que escon-
dia o corpo do boi.

MARINÊS – Crendeuspai!

MARIETA – Um boi.

MARINÊS – Tadinho dele.

ZÉ PEQUENO – Tadinho da gente.

MARIETA – Tiveste coragem de fazer algo tão vil, Xaxado?

XAXADO – Fui eu não! Foi Zé.

ZÉ PEQUENO – Foi Zé, não; foi nóis dois!

XAXADO – O bicho vinha desfilando nesse tapete, aí o 
irresponsável do Zé Pequeno inventou da gente pular em 
cima dele. O boi se assustou e bateu as botas.

ZÉ PEQUENO – Os casco.

MARINÊS – Vocês agora passaram do limite.

XAXADO – Foi um acidente, Marinês.

MARIETA – Mais uma encrenca de Xaxado e Zé Peque-
no. Qualquer dia desses, os dois virarão personagens de 
cordel.
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ZÉ PEQUENO (orgulhoso) – Será?

XAXADO – Deixe de ser besta, Zé, que ela tá mangando 
da gente.

MARINÊS – E por que Arturzinho não tirou o boi daqui e 
levou pra enterrar na fazenda dele?

ZÉ PEQUENO – Mais tarde, ele vai levá pra fazenda dele, 
mas né pra interrá não.

XAXADO – É, não precisará enterrar, porque a gente vai 
ressuscitar o boi.

MARINÊS – Vocês o quê?!

MARIETA – Como?!

XAXADO – A gente vai ressuscitar o boi.

MARIETA – Retiro o que eu disse. Personagem de cordel, 
coisa nenhuma. Os dois acabarão em um hospício.

MARINÊS – Se o hospício aceitar! O caso é grave.

MARIETA – Começam prometendo ressuscitar bois e, 
daqui a pouco, abrirão uma igreja só deles.

ZÉ PEQUENO (olhando envergonhado para Marinês) 
– Ôxi! Num levo jeito pra pádi não.
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MARINÊS (carinhosa) – Zé…

XAXADO – Meninas, ou a gente ressuscita o boi ou tere-
mos que pagar o prejuízo.

MARIETA – Penso que seja humanamente mais plausível 
fazer o pagamento.

ZÉ PEQUENO – É nada! Sabe quanto custô esse boi?

Zé fala o preço no ouvido de Marinês, que se 
espanta. Marinês fala no ouvido de Marieta, 
que se espanta mais ainda.

MARIETA – Eu diria que esta é uma quantia impronun-
ciável.

MARINÊS – Quase um palavrão.

XAXADO – Pois é, a gente precisa da sua ajuda pra sair 
dessa.

MARIETA (rindo) – Caíste do cavalo!

ZÉ PEQUENO – Do boi!

MARIETA – Xaxado, meu futuro é o magistério. Eu teria 
que trabalhar 5 milênios com salário de professora para 
juntar tanto dinheiro.
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XAXADO – Marieta, eu não quero dinheiro emprestado. 
Eu só preciso que tu me empreste o Livro de Encanta-
mentos da Maré de Vazante.

MARINÊS – Ih! Logo esse livro?

ZÉ PEQUENO – É! Pra nóis fazê um feitiço e ressuscitá 
o boi.

XAXADO – Com certeza, tem encantamento de ressusci-
tação no Livro da Maré de Vazante, não tem?

MARIETA – Claro! Há um capítulo inteiro dedicado a tal 
assunto.

XAXADO – Eu sabia!

Xaxado e Zé comemoram, dão pulos, riem, 
gritam de alegria. Marieta continua séria.

XAXADO – Não falei que eu ia dar um jeito, Zé?

ZÉ PEQUENO – Ufa! Dessa a gente se livrô!

XAXADO – Vamos na sua casa, pegar o livro, Marieta, e 
fazer logo esse encantamento pra trazer o boi de Artur-
zinho de volta.
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MARIETA – Impossível.

MARINÊS – Meninos, o padre acabou de levar o livro pra 
capital, agorinha mesmo.

XAXADO – Marieta! Como é que tu empresta seu livro 
sem falar com a gente?!

MARIETA – Ora essa! O livro é meu. E não sou vidente 
para prever tuas bagunças.

ZÉ PEQUENO – Tamo lenhado mermo.

XAXADO – Zé, agora eu não sei mais o que fazer.

Arturzinho entra na rua correndo. Xaxado e 
Zé Pequeno assustam-se e se escondem atrás 
de uma árvore. Arturzinho esconde-se no 
mesmo lugar. Xaxado e Zé procuram outro 
esconderijo, mas Arturzinho vai atrás, sem-
pre muito assustado.

XAXADO (irritado) – Pode parar, Arturzinho! Tá corren-
do atrás da gente por quê?

ZÉ PEQUENO – Ainda num é seis da tarde não. Nóis deu 
nossa palavra, nóis vai cumpri. Num pricisa ficá correno 
atrás de nóis não!
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ARTURZINHO – Eu, correndo atrás de vocês?

ZÉ PEQUENO – Não, do meu pai.

ARTURZINHO – Arturzinho Albuquerque é lá homem de 
correr atrás de ninguém.

XAXADO – Começou…

ARTURZINHO – Nem notei que vocês estavam aqui. Eu 
tô me escondendo.

MARINÊS – O quê?! Arturzinho Albuquerque fugindo de 
alguém?

MARIETA – Acho que hoje choverá.

MARINÊS – Andou paquerando a namorada dos outros, 
foi?

ARTURZINHO – Antes fosse. É um caso de… dívida.

XAXADO – Tu tá devendo dinheiro? Tu?

ZÉ PEQUENO – O bicho tá pegano até pra quem é rico.

XAXADO – Não fala em bicho, Zé. E tu tá devendo quan-
to, Arturzinho?

ARTURZINHO (assustado, olhando para todos os lados) 
– Me respeita, Xaxado. Eu sou lá homem de ter dívida em 
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dinheiro.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Dívida só pode sê im dinhêro.

XAXADO – Bobagem, Zé. A gente mesmo tá devendo um 
boi.

ZÉ PEQUENO – É mermo. Mas nóis vai pagá seu boi, viu, 
Arturzim?

ARTURZINHO – Eu lá quero saber de boi nenhum, Zé.

XAXADO – Hein?!

ARTURZINHO – Eu com um problemão pra resolver, e 
vocês falando em boi. Eu tenho mais de mil bois iguais a 
esse, mais que dez, que dez milhões, todos iguais. Deixa 
isso pra lá, gente! Morreu, morreu, antes ele do que eu.

ZÉ PEQUENO (surpreso) – Intão tá, né? Se tu não qué 
mais qui a gente pague o boi, num vô insisti.

XAXADO – Tu tá falando sério, Arturzinho? Pode deixar 
isso pra lá mesmo?

ARTURZINHO – Gente, não posso perder meu tempo 
com boi, eu tenho uma dívida séria pra resolver.

MARINÊS – Arturzinho, o que é mesmo que tu tá deven-
do, é ouro?
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XAXADO – Pra esquecer o boi assim? É diamante, né?

ZÉ PEQUENO – Num sei não… é um navio?

MARIETA – É melhor não nos envolvermos… É favor a 
político?

ARTURZINHO (irritado) – Tá bom, tá bom, tá bom! Eu 
falo. Apareceu um cara na cidade, no mês passado, ele 
me deu umas dicas pra ganhar mais dinheiro e, em troca, 
eu prometi dar um negócio pra ele. Com as coisas que 
ele me ensinou, eu fiquei duas vezes mais rico. Agora ele 
veio buscar a parte dele no trato. Mas eu achei que ele só 
ia me cobrar bem mais tarde.

XAXADO – E por que tu não dá a parte dele?

MARIETA – É tão simples.

ARTURZINHO – Porque, se eu der, vai me fazer falta.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Tu num ficô duas veiz mais rico?

ARTURZINHO – Dinheiro não é o problema, Zé Peque-
no.

MARINÊS – Que eu mal lhe pergunte, Arturzinho, o que 
foi que tu prometeu dar a esse homem?

XAXADO – É, o que foi?
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ARTURZINHO (tenso) – …a minha alma!

ZÉ PEQUENO – Vixi Maria!

Ouve-se o som da flauta do diabo ecoando 
pela rua.

ARTURZINHO – É ele! O coisa ruim veio buscar minha 
alma!

ZÉ PEQUENO (se afastando de Artur) – Dá licença!

XAXADO – Se esconde, Arturzinho! Se esconde.

MARINÊS (empurrando Arturzinho) – Pelo amor de 
Deus, fique longe de mim, hein?

ARTURZINHO (ajoelhado) – Xaxado, meu amigo, me 
ajuda.

XAXADO – Eu vou fazer o quê, Arturzinho?

ARTURZINHO – Uma caridade, vai no meu lugar.

XAXADO – Deus é mais!

MARINÊS (puxando Zé) – E nem pense em pedir uma 
coisa dessa pro meu Zé.

ZÉ PEQUENO – Isso aí, Artuzim, tu vai tê qui resolvê so-
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zim.

MARIETA – Dívidas da alma só podem ser pagas pelo 
próprio endividado.

ARTURZINHO – Me ajudem, e eu esqueço essa história 
do boi que vocês mataram.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Mas tu já não tinha esquecido 
isso?

ARTURZINHO – Mas me lembrei de novo. Vocês estão 
me devendo um boi! Me ajudem, e eu perdoo a dívida do 
boi.

ZÉ PEQUENO – Nem na hora de partir, o sujeito fica 
bom.

XAXADO – Não sei o que é mais difícil, ressuscitar o boi 
ou salvar sua alma, Arturzinho.

ZÉ PEQUENO – Salvá a alma dessa peste.

Arturzinho afasta-se dos amigos, senta en-
costado ao tronco de uma árvore e chora, so-
zinho.

MARINÊS – Gente, falando sinceramente, eu nunca vi 
Arturzinho desolado assim.
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ZÉ PEQUENO – Nem eu.

XAXADO – Mas também o caso é sério.

ZÉ PEQUENO – Tá dano até vontade de ajudá essa dis-
grama.

XAXADO – É nosso amigo, né, Zé? Apesar de tudo, é nos-
so amigo.

MARINÊS – Eu podia dar um raminho deste pra ele fe-
char o corpo, né?

XAXADO – Duvido que vá adiantar.

ZÉ PEQUENO – É, acho qui dessa veiz, o dinhêro todo 
dele num vai sirvi de nada.

XAXADO – Se o padre não tivesse viajado…

MARIETA – Eu sei um jeito de ajudar Arturzinho.

XAXADO – Sabe?!

MARIETA – Sim, eu sei. Ei, Arturzinho, o que acontecerá 
se o diabo…

MARINÊS (interrompendo) – Não fala o nome do coisa 
ruim, Marieta! Assim tu chama ele.

ZÉ PEQUENO – Ele já tá vino mermo, Artuzim chamô.
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ARTURZINHO (aproximando-se) – Deixa Marieta falar, 
gente.

MARIETA – Bem, o que acontecerá se o coisa ruim não te 
encontrar?

ARTURZINHO – Isso é impossível.

MARIETA – Mas, supondo que isso fosse possível, o que 
aconteceria?

ARTURZINHO (desolado) – Se passar da hora, e ele não 
me encontrar, não poderá mais levar minha alma. É o 
que tá no contrato. Mas a hora tá chegando, meu Deus!

XAXADO – E eu acho que não adianta esconder Arturzi-
nho, se é isso que tu tá pensando, Marieta.

MARIETA – Eu não estava pensando em esconder Ar-
turzinho. Nós apenas precisamos esconder o que o coisa 
ruim quer, ou seja, a alma do nosso amigo!

ZÉ PEQUENO – Vixi Maria! Crendeuspai!

MARINÊS (benzendo-se) – Não gosto desse negócio de 
mexer com alma.

XAXADO – Tirar e esconder a alma de uma pessoa, sem 
fazer mal? A gente não tem esse poder não.

MARIETA – O Livro de Encantamentos da Maré de Va-
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zante tem.

ZÉ PEQUENO – Mas o padi num levô o livro, mulé?

XAXADO – Pois é!

MARIETA – Sim, ele levou. Mas digamos que eu tenha 
decorado um certo encantamento do livro: “Como mo-
ver uma alma de um lugar para outro”, capítulo 5, página 
13�.

ARTURZINHO (ajoelhando-se) – Marieta, mesmo sendo 
de classes diferentes, eu adoro você!

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Tu mudô de sala na escola, foi?

MARINÊS – É outro tipo de classe que ele tá falando, Zé.

XAXADO – Ô Marieta, por que tu decorou essa parte do 
livro, hein?!

MARIETA – Toda vez que o gato lá de casa quebrava al-
gum vaso, eu mandava a alma dele para o vaso quebrado, 
para que ele sentisse na pele o que havia feito. De tanto 
ler o encantamento, acabei decorando os versos.

MARINÊS – E deu jeito no gato?

MARIETA – Mais ou menos. Das setes almas do bichano, 
eu consegui dar um jeito em seis. 
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ZÉ PEQUENO – Vixi! Quano tivé prova de matemática, 
tu bote sua alma dentro de mim, tá?

MARIETA (benzendo-se) – Está amarrado!

XAXADO – Boa ideia, Marieta. Então é só esconder a 
alma de Arturzinho.

MARINÊS – Mas tem que ser num lugar onde o coisa 
ruim não pense em procurar!

ARTURZINHO – Poxa! Dava pra vocês se apressarem?

XAXADO – Calma, que a gente não é empregado seu.

ZÉ PEQUENO – Um lugá qui o coisa ruim num vai pro-
curá...

MARIETA – Exatamente.

MARINÊS – Um lugar, mas onde, gente?

XAXADO – Eu sei! Eu sei de um lugar onde o coisa ruim 
nem vai pensar em procurar.

ZÉ PEQUENO – Aonde?

XAXADO – Dentro do boi que morreu!

ZÉ PEQUENO – Rapaiz!...
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MARINÊS – Oxente… dentro do boi?!

XAXADO – Dentro do boi, minha gente. Quem é que vai 
pensar em procurar a alma de uma pessoa num boi?

ZÉ PEQUENO (rindo) – Vixi! Vamo iscondê um ispírito 
de porco dentro dum boi!

ARTURZINHO (irritado) – Olha aqui…

MARINÊS – Se aquiete, Arturzinho!

MARIETA – Ora! Talvez seja mesmo uma boa ideia utili-
zarmos o corpo do boi.

ARTURZINHO – Nem pensar! Arturzinho Albuquerque 
não vai se rebaixar à categoria bovina.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Esse boi num é 16 veiz campião, 
exanecatecacampião?

MARIETA – Ai, Zé! Assim acabarás matando também a 
língua portuguesa. Hexadecacampeão.

ZÉ PEQUENO – É isso mermo. (virando-se para Arturzi-
nho) Óia, se tu quisé, pode se iscondê im Valdisnei.

ARTURZINHO – Esse frangote pé-duro?!

ZÉ PEQUENO – Frangote é a…
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MARIETA (interrompendo) – Não daria certo, Zé. Aí den-
tro já há uma alma, uma boa alma.

ZÉ PEQUENO (fazendo carinho no galo) – Tá ouvino, 
Valdisnei?

A música da flauta volta a ser ouvida na rua 
onde eles estão, só que mais perto e mais alta.

MARINÊS – Gente, é melhor parar com a conversa fiada.

ARTURZINHO – Vai, vai, me bote no boi mesmo. Mas me 
tire logo, viu?

ZÉ PEQUENO – Tu num tá im pusição de dá ordem.

ARTURZINHO – Vai pastar, Zé Pequeno!

ZÉ PEQUENO – Dipois qui tu fica ni quatro pata, nóis vai 
pastá junto.

MARINÊS – Parou a briga!

XAXADO – Agora é com tu, Marieta…

MARIETA – Fazei silêncio, por favor.

ARTURZINHO – Ainda bem que não é um vira-lata e sim 
meu boi premiado. Se eu soubesse disso, não tinha man-



Xaxado e o boi de ouro
- 6� -

dado recolher as medalhas dele.

XAXADO – Fique quieto, Artur!

MARIETA (recitando o encantamento) – 

Cebola, cebolinha, 
manjerona, manjericão. 

Tomate, alecrim, 
alho e pimentão.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! É feitiço ou receita de comida?!

XAXADO – Silêncio, Zé.

MARIETA (recitando) –

O tempero dá o gosto 
do que entra na panela. 

Vento quando sopra, 
abre porta, abre janela. 

 
Deus fez um boneco 

de barro com as mãos. 
O barro virou gente, 

deu-lhe o nome de Adão.

À medida que Marieta recita o encantamento, 
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Arturzinho começa a ser dominado, como 
uma marionete sendo levada de um lado para 
o outro.

MARIETA (recitando) –

Nesse itinerário 
da leveza pelo ar, 

Beija-flor que bate asa 
não aprendeu a voar. 

 
Lagarta dorme bicho 
e acorda borboleta. 

A bonita pra ter filho 
também faz uma careta.

ZÉ PEQUENO – Tá levantano, o boi tá levantano…

MARINÊS – Silêncio, Zé!

MARIETA (recitando) –

Alma bem-te-vi, 
alma passará. 

Alma passarinho, 
alma sabiá. 
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João-de-barro partiu 
para nunca mais voltar. 

Nesta casa vazia, 
agora tu vais morar.

O boi se levanta de supetão. Na mesma hora, 
Arturzinho fica parado, duro, em pé.

XAXADO – Tu conseguiu, Marieta!

MARINÊS – É minha amiga, né?

ZÉ PEQUENO (rindo) – Vamo botá boi-Artuzim pra 
cumê capim? 

MARIETA (puxando o boi) – Sem brincadeira, Zé. Vem 
cá, Arturzinho.

MARINÊS – O que a gente faz com o corpo dele?

A música da flauta para repentinamente, e o 
diabo aparece na rua. O boi assusta-se e se es-
conde atrás das crianças.

ZÉ PEQUENO – Vixi Maria! Aquele deve sê ele, o chifru-
do.
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MARINÊS – Mas é o sujeito que tentou roubar o livro de 
encantamentos.

MARIETA – Ele mesmo.

XAXADO – Calma, que o problema não é com a gente.

ZÉ PEQUENO (fazendo uma cruz com os dedos) – Faz a 
cruz, gente.

DIABO (tirando o chapéu) – Boa tarde, meninada. Eta 
calorzão da muléstia!

MARINÊS – Ôxi! Pegou sotaque de uma hora pra outra, 
foi?

MARIETA – O Senhor já nos viu mais cedo, farsante. Não 
precisa fazer de conta que é outra pessoa.

DIABO – Foi mal, é tanta gente pra eu… conversar.

ZÉ PEQUENO – Ninguém aqui qué cunversa com o si-
nhô. (mostrando a “cruz”) Sai, peste!

DIABO (passando o dedo na “cruz”) – Boa tarde, homem 
de pouca fé. Qual teu nome?

XAXADO (tomando a frente) – Não é da sua conta.

DIABO (para Xaxado) – E você? É advogado do baixi-
nho?
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ZÉ PEQUENO – Baixinho, não. Meu nome é Zé Peque-
no!

DIABO – Zé “Pequeno”, hein?

MARINÊS (puxando Zé) – Não fique de conversa com ele, 
Zé. Isso aí é traiçoeiro.

DIABO – Já pensou em ser um pouquinho mais alto, Zé 
“Pequeno”? Que altura você quer ter, hein, Zé “Peque-
no”?

ZÉ PEQUENO (sorrindo) – Eu?!

XAXADO – Ôxi! O senhor faça o favor de procurar seu 
lugar.

MARINÊS – Ninguém aqui precisa dos seus serviços.

XAXADO – Se manda!

MARINÊS – Pica a mula daqui!

MARIETA – Vade retro me, Satana!

ZÉ PEQUENO (olhando para Marieta) – Ingrês, é?

DIABO – Criançada mais mal-educada. Olha, dá licença, 
que eu tenho uma dívida para cobrar.
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O diabo se aproxima de Arturzinho, tocando 
sua flauta.

DIABO – Trato feito, trato cumprido. Vim buscar sua 
alma, Artur Albuquerque.

Ele toca novamente sua flauta, mas nada 
acontece, Arturzinho não se mexe.

DIABO – Oxente! Cadê essa alma que não vem?

O diabo toca mais uma vez. As crianças ficam 
se segurando para não rir. Ele então levanta a 
camisa de Arturzinho, olha embaixo do cha-
péu, procura dentro da orelha, debaixo do sa-
pato, mas não encontra a alma do garoto.

DIABO – Mas que diacho é isso? O que significa essa pa-
lhaçada? Cadê, cadê a alma deste menino?

ZÉ PEQUENO – Quem? Artuzim? O sinhô tá é perdeno 
tempo. Esse aí nunca teve alma não.

XAXADO – Também não provoca, Zé.

DIABO – Isso é arte de vocês, não é? Que coisa feia pegar 
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o que é dos outros.

XAXADO – Quem quer pegar é o senhor.

DIABO – Eu comprei essa alma, ela é minha.

MARINÊS – Não conversa, gente, não deem ousadia a 
ele.

DIABO – É uma falta de respeito se intrometerem nos 
negócios alheios. Essa alma é minha! Está aqui o contra-
to, vejam!

XAXADO (tapando os olhos) – Não queremos ver!

DIABO – Então eu mesmo leio!

MARIETA (tapando os ouvidos) – Não queremos ouvir.

DIABO – Olha aqui, o contrato está assinado por ele.

ZÉ PEQUENO (virando o rosto) – Essas letrinha miúda 
istraga as vista.

MARINÊS – Se o senhor não achou o que veio procurar, 
é melhor ir embora.

XAXADO – Daqui a pouco, o Padre tá chegando aí e vai 
lhe dar uma surra de água benta!
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O Diabo grita de raiva, esbraveja, bate os pés 
no chão e rasga o contrato em pedaços miú-
dos.

DIABO – Bando de pestes, e ainda tem quem os chame 
de anjinhos. Eu vou embora sim!

ZÉ PEQUENO – E num volte não!

DIABO – Não tem problema. Não sei como vocês con-
seguiram fazer isso, mas não tem problema não, pois 
qualquer dia desses eu sei que Artur Albuquerque irá 
me procurar de novo, porque ele é um ser orgulhoso, 
cheio de…

XAXADO (interrompendo) – Pode parar, seu coisa ruim, 
ninguém aqui quer ouvir relatório da vida alheia.

MARIETA – Como diz o poeta popular: “Vá ciscar em ou-
tro terreiro”.

DIABO – Vou, mas não vou de mão vazia. Levarei esse boi 
comigo.

TODOS – O boi, não!

DIABO – Oxente, que agonia é essa? O que esse boi tem 
de especial?
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XAXADO – Tudo! O boi tem dono.

ZÉ PEQUENO – Um dono muito brabo.

MARINÊS – E religioso demais.

MARIETA – O boi é do Padre.

DIABO – Hummm… Estou sentindo um cheirinho de 
mentira no ar.

ZÉ PEQUENO – Deve sê seu disodorante vencido.

DIABO (esfregando as mãos) – E é mentira da boa!

XAXADO – Tem razão. O boi é de Arturzinho, mas o se-
nhor não vai levar, porque não tem boi nenhum no tra-
to.

MARIETA – Respeita a lei! Pacta sunt servanda!

ZÉ PEQUENO: Oi?

MARIETA (para Zé): Significa “Cumpram-se os contra-
tos.” É Latim.

DIABO – Ah, ladainha! Chatice. Mas eu não vou voltar 
pra casa de mãos vazias, nem que eu tenha que levar um 
de vocês.
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ZÉ PEQUENO – Vixi! (empurrando Marieta) As mulé 
primêro.

MARIETA (puxando Xaxado) – Um cavalheiro sempre 
toma a dianteira.

XAXADO (puxando Zé) – Nada. Os mais velhos têm prio-
ridade, tá na lei.

MARINÊS – Gente! Deixe de bestagem, que ele não vai 
levar ninguém. Não tão vendo que é conversa fiada pra 
fazer a gente brigar?

DIABO (rindo) – Adoro ver briga de amigo!

XAXADO – O senhor é patético.

ZÉ PEQUENO – Óia, eu tenho é pena do sinhô, muita 
pena mesmo.

DIABO (fazendo o gesto de limpar sujeira no ombro) 
– Dispenso as penas!

ZÉ PEQUENO – Tenho tanta pena, qui vô até lhe oferecê 
uma coisa pro sinhô num voltá de mão vazia.

DIABO – Ah, é?!

ZÉ PEQUENO – É.

XAXADO – Zé Pequeno, que história é essa?!
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MARIETA – Não prometas o que não te pertence.

ZÉ PEQUENO – Seu coisa-ruim, eu vô lhe dá meu galim 
Valdisnei, viu?

MARINÊS – Zé?!

DIABO – Um galo?! Pra que eu quero esse galo?

ZÉ PEQUENO (triste) – Eu vou chorá muito se o sinhô 
levá meu galo imbora.

DIABO – É mesmo? Você vai chorar muito por causa des-
se galo aí?

ZÉ PEQUENO (fungando) – Dimais!

DIABO – Humm, até que o bicho é bonitinho.

ZÉ PEQUENO – Pode levá. Eu vou chorá muito, muito 
mermo.

DIABO – Então é meu!

O Diabo pega o galo Valdisnei e vai embora 
saltitando, feliz da vida. Marieta, Xaxado e 
Marinês estão perplexos com a atitude de Zé.

MARINÊS – Não acredito que tu fez isso, Zé! Tu deu Val-
disnei pra ele?
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MARIETA – Lamentável! Não devias ceder aos apelos da-
quela criatura.

XAXADO – Não gostei não, Zé. Tu não podia ter feito 
uma maldade dessas.

ZÉ PEQUENO – Vocês num sabe é de nada.

MARINÊS – Tu me decepcionou. Já imaginou as malda-
des que o coisa ruim vai fazer com Valdisnei, lá naquelas 
quenturas?

ZÉ PEQUENO – Ôxi! Vai nada! Vocês num conhece é 
Valdisnei. Isqueceram qui o bichim veio lá de Salva-
dor?

XAXADO – E daí, Zé?

ZÉ PEQUENO – E daí qui Valdisnei é mestre de capuêra!

Ouve-se o toque do berimbau e uma música 
de capoeira tocada na flauta; depois, os gritos 
do diabo, sons de briga e quebra-quebra.

DIABO (fora da cena) – Deus me livre e guarde!

Valdisnei volta correndo para os braços de Zé 
Pequeno. A Turma ri.
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ZÉ PEQUENO – Eta! Galim retado, botô o diabo pra corrê!

MARINÊS – Ai, Zé! Como tu é esperto.

ZÉ PEQUENO – E bunito, né, amô?

MARIETA – Admito que tu tiveste uma boa ideia, Zé Pe-
queno.

XAXADO – Finalmente Zé teve uma boa ideia na vida.

Enquanto as crianças riem, o boi, todo agita-
do, empurra Marieta.

MARIETA – Calma, Arturzinho.

MARINÊS – Vamos devolver logo a alma desse chato pro 
corpo dele.

ZÉ PEQUENO – Rapaiz, acabei de tê ôtra idea, agori-
nha.

XAXADO – Não, chega de ideia por hoje, Zé, não abusa. 
Não se esqueça que essa confusão toda começou por cau-
sa de uma ideia sua.

ZÉ PEQUENO – Ôxi, mas essa ideia nova é boa dimais.

XAXADO – Nada disso, chega de confusão por hoje.
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MARINÊS – Peraí, Xaxado. Deixa ao menos ele falar, vai 
que a ideia é boa.

MARIETA – Concordo contigo, Marinês.

XAXADO – Depois não digam que eu não avisei.

ZÉ PEQUENO – É o siguinte… todo mundo aqui sabe qui 
esse minino gosta de fazê os ôtro de besta. Intão, antes 
de tu devolvê a alma de Artuzim pro corpo dele, vamo 
visti ele de palhaço de circo?

XAXADO (rindo) – Gostei!

O boi fica agitado. As crianças correm de um 
lado para o outro, rindo, fugindo do boi. Elas 
pegam coisas e enfeitam o corpo de Arturzi-
nho com roupas e acessórios de palhaço, como 
peruca, nariz vermelho, sapatos de cores dife-
rentes etc. Dançam e se divertem ao vestir o 
corpo do amigo de palhaço, enquanto fogem 
do boi.

Quando acabam, Marieta declama o encanta-
mento, quase cantando.
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MARIETA – 

Nas areias brancas, 
a saudade soprará 

balançando palmeiras 
onde canta o sabiá

Eu não sou daqui, 
ele não é de lá. 

Pra tua velha casa, 
agora vais voltar!

O boi cai no chão, Arturzinho desperta, já sa-
bendo que está vestido de palhaço.

ARTURZINHO (irritado) – Vocês me pagam!

Arturzinho sai correndo atrás dos amigos. 
Correm de um lado para o outro, sempre fu-
gindo de Arturzinho, que às vezes persegue 
um; outras vezes, outro. Eles já estão se diver-
tindo, todos eles, inclusive Arturzinho, que ri 
muito tentando pegar os amigos.

Em um determinado momento, no meio da 
agitação, Xaxado para e fica olhando para algo 
no pasto seco que fica do outro lado da rua.
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XAXADO – Gente, olha só aquilo!

ARTURZINHO (rindo) – Eu vou processar cada um de 
vocês!

XAXADO – Peraí, Arturzinho, peraí, é sério, não é brin-
cadeira não…

MARIETA – Qual o problema, Xaxado?!

XAXADO – Zé, tu lembra daqueles dois sujeitos que vi-
mos mais cedo?

ZÉ PEQUENO – Quem?

XAXADO – Aqueles das espadas. 

ZÉ PEQUENO – Ah, sim.

MARINÊS – Espada?!

ZÉ PEQUENO – É! Dois sujeito incapuzado, armado de 
espada e levano um caixão.

MARIETA – Que história é essa?!

XAXADO – Pois é, Zé, olha só aquilo lá.

Xaxado aponta para o outro lado da estrada, 
onde o objeto que os homens carregavam está 
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caído no meio do pasto. O objeto não está mais 
totalmente coberto pela bandeira, revelando 
ser de fato um caixão. Eles atravessam a rua, 
pulam uma cerca e se aproximam. De perto, 
eles notam que o caixão está aberto.

ZÉ PEQUENO – Vixi!

XAXADO – Tu tinha razão, Zé, era um caixão mesmo.

MARINÊS (se benzendo) – Crendeuspai!

XAXADO – Está vazio, mas tinha um defunto dentro 
dele, mais cedo.

ZÉ PEQUENO – Eu num falei?

ARTURZINHO – Como você sabe que tinha um defunto 
aí dentro?

XAXADO – Os dois homens encapuzados faziam um es-
forço muito grande pra carregar.

MARINÊS – Dois homens encapuzados, armados com 
espadas e carregando um caixão?! Que negócio mais sem 
sentido.

MARIETA – Acho melhor chamarmos o delegado. Hoje 
está acontecendo muita coisa esquisita nesta cidade.
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XAXADO – Vamos embora daqui, gente.

Assim que as crianças se viram para ir embo-
ra, dão de cara com os dois homens encapu-
zados.

XAXADO – São eles!

HOMEM 1 – Crianças, precisamos da sua ajuda!

XAXADO – Quem são vocês?!

HOMEM 1 – Dois soldados que falharam em sua missão. 
O prisioneiro que levávamos nesta caixa mágica conse-
guiu nos enganar e fugir. Que tragédia!

HOMEM 2 – Temos que encontrá-lo imediatamente ou 
ele causará um mal irremediável à humanidade. Preci-
samos partir agora ou tudo no mundo deixará de existir, 
tudo!

HOMEM 1 – E vocês são nossa última esperança de en-
contrar este fugitivo e salvar o universo.

XAXADO – Ôxi! O que a gente tem a ver com isso?!

HOMEM 1 – Não há tempo para explicações agora, Xa-
xado!
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XAXADO – Tu me conhece de onde?!

HOMEM 2 – Venham, precisamos partir agora! Quando 
chegarmos, explicaremos tudo a vocês!

ZÉ PEQUENO – Chegá onde?!

MARINÊS – A gente não vai pra lugar nenhum com gen-
te estranha. Sai da frente, por favor, que a gente tá indo 
embora.

HOMEM 2 – Não sou um estranho. Eu vi você nascer, 
menina Marinês.

MARIETA (para Marinês) – Conheces este senhor?

MARINÊS – Eu não!

HOMEM 1 – Crianças, nosso tempo está se esgotando. 
Por favor, venham conosco!

XAXADO – Não conhecemos vocês, não vamos pra lugar 
nenhum. Vem, turma, vamos embora daqui.

HOMEM 2 – A situação é urgente. Precisamos chegar 
logo!

ARTURZINHO (pegando o celular) – Se é urgente, vou 
mandar o delegado vir pegar vocês na viatura da polícia.
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HOMEM 1 – Não, não precisamos de carro nenhum.

XAXADO (cochichando para Arturzinho) – Olha, eu acho 
que esses dois estão é com medo da polícia.

Os homens tiram as túnicas, revelando que 
usam trajes medievais, como cavaleiros cru-
zados. 

XAXADO – Vixi!

HOMEM 2 – Não precisamos de carros, pois, para onde 
nós vamos, nenhuma obra do homem pode alcançar.

ZÉ PEQUENO – Ôxi! E pra onde vocês vai?!

HOMEM 1 – Nós todos, Zé Pequeno. Nós dois e vocês, 
também… Vamos todos para a casa do Pai.

Asas se abrem às costas dos dois homens, re-
velando que eles são anjos. Trovões, o dia es-
curece repentinamente. Uma ventania forte 
sopra na rua. Xaxado, Marieta, Marinês, Ar-
turzinho e Zé Pequeno são erguidos no ar pelo 
vento e, em meio a relâmpagos e à trovoada, 
eles são levados em direção ao céu, acompa-
nhados dos dois anjos.
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Falando um pouco de Cedraz

Eu tinha 15 anos quando conheci pessoalmente meu 
amigo Antonio Cedraz, em 1��4, durante um curso de 
desenho animado da Felix Follonier Cartoon, em Salvador. 
Já acompanhava seu trabalho com quadrinhos, quando 
lia tirinhas do Joinha e do Joba nos jornais. Foi a partir 
daquele curso que nasceu uma amizade que durou até a 
sua partida deste mundo, 30 anos depois.

Em 1��5, comecei as primeiras colaborações, de-
senhando tirinhas e HQs da Turma do Joinha. Cedraz 
montou uma pequena equipe com Gonçalo Jr. nos tex-
tos e, nos desenhos, mais dois colegas nossos do curso de 
animação, Leônidas Grego e Franklin. Eu era quase uma 
carta fora do baralho devido à certa dificuldade minha 
em desenhar o Joinha, o grande xodó de Cedraz.
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A salvação foi que consegui trabalhar muito bem 
outro grupo de personagens, a Turma do Pipoca, cujo 
traço serviria de base para o Xaxado. 

Naquela época, costumava frequentar a casa de Ce-
draz aos sábados à tarde no estúdio que havia no fun-
do de sua residência. Ficava encantado com as centenas 
de livros e revistas sobre quadrinhos das mais diversas 
épocas. Numa dessas visitas, ele me mostrou a coleção 
de livros em quadrinhos do Rango, do cartunista gaúcho 
Edgar Vasques, que reunia material publicado entre os 
anos 1��0 e começo dos anos 1��0. As tirinhas daquele 
mendigo esfomeado mudaram a minha cabeça, abriram 
os meus olhos, foram um tremendo choque. A partir dali, 
passei a me interessar pelo humor político-social. Abriu-
se uma porta para descobrir quadrinhos mais contesta-
dores, transgressivos e com um humor corrosivo, como 
os trabalhos de Angeli, Laerte e Glauco. Começava ali, eu 
ainda adolescente, a germinar a semente que iria me fa-
zer anos mais tarde um cartunista voltado para o humor 
político. E Cedraz teve uma parcela de “culpa”.

Nessa toada político-social, talvez inspirado no 
Rango, que surgiu a ideia, entre Cedraz, Gonçalo Jr. e 
mim, de criarmos o personagem Baiano, um capoeirista 
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malandro e contestador, cujas tirinhas abordariam te-
mas voltados para a política, meio ambiente, economia, 
racismo e desigualdade social. O projeto acabou sendo 
tocado por mim e Gonçalo.

Como todo autor de quadrinhos infantis, Cedraz 
nutria o sonho de ver nas bancas uma revista mensal 
com seus personagens através de uma grande editora. 
Em meados dos anos 1��0, a Sisal Editora se interessou 
em publicar uma revista mensal com os personagens de 
Cedraz. Para a realidade dos quadrinhos baianos, aquilo 
era mais do que um sonho. Cedraz topou e montou uma 
equipe para dar conta da empreitada. O personagem 
escolhido para ter a revista foi o Pipoca, um gordinho 
simpático e comilão. Produzimos, a toque de caixa, cin-
co edições adiantadas. A Sisal Editora lançou, em 1��6, o 
primeiro número da revista Turma do Pipoca, com direito 
a comercial nas manhãs da Rede Globo. 

A Sisal mostrava-se bastante empolgada, segundo 
me contava Cedraz. Mas infelizmente a revista vendeu 
pouco e não passou do primeiro número. A realidade era 
que uma expressiva maioria das editoras preferia apos-
tar em produções estrangeiras, com alguma fama e re-
torno financeiro rápido.
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Numa época em que a internet engatinhava no 
país, a única saída que eu enxergava para termos alguma 
visibilidade era publicar tirinhas nos jornais, que ainda 
davam espaço aos quadrinhos nos anos 1��0. Eu acredi-
tava que isso, em termos de visibilidade, era mais vanta-
joso do que uma revista em banca. O jornal passava de 
mão em mão, muitas pessoas liam e, fatalmente, veriam 
as tirinhas com nossos personagens. A página de quadri-
nhos no jornal é lida por crianças e adultos. Boa parte dos 
personagens clássicos das HQs, como Popeye, Luluzinha 
e a brasileira Mônica, de Maurício de Sousa, começaram 
nos jornais. Comentei isso várias vezes com Cedraz: não 
tínhamos desenho animado na TV nem produtos licen-
ciados, nossos personagens não eram famosos; o jornal 
era a grande saída. 

Em 1���, depois de décadas trabalhando no Banco 
Econômico, Cedraz se aposentou e decidiu se dedicar ex-
clusivamente aos quadrinhos e à ilustração. Ali começou 
a se esboçar um novo momento, talvez o mais impor-
tante de sua carreira. Na época, eu estava concluindo o 
meu Bacharelado em Artes Plásticas pela Escola de Belas 
Artes, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Nessa 
mesma época, Tom S. Figueiredo, o autor de Xaxado e o 
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boi de ouro, entrou para a equipe como roteirista. Anos de-
pois, viria o colorista Vitor Sousa, editor deste livro. Aos 
poucos, o grupo foi se moldando, e daí nasceu o Estúdio 
Cedraz, que produziu não só os quadrinhos de Cedraz, 
como também diversas cartilhas para empresas privadas 
e órgãos públicos, sobre os mais variados temas.

Por volta de 1���, surgiu o convite do jornal A Tarde 
para publicarmos semanalmente uma tirinha em seu ca-
derno Municípios. Como era um suplemento dedicado à 
vida rural e à cultura do interior baiano, Cedraz decidiu 
desengavetar o Xaxado, personagem criado por ele nos 
anos 1��0. O garoto sertanejo, neto de cangaceiro, caía 
como uma luva para a oportunidade.

Ali começou a saga do trabalho mais bem-sucedido 
na carreira de Cedraz. Nunca tive bola de cristal, mas o 
que eu previa acabou se concretizando: o jornal nos deu 
visibilidade.
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Publicado apenas uma vez na semana, Xaxado foi 
conquistando popularidade. Logo apareceu o restante da 
turma. Devido à boa recepção do público, a partir de 20 
de maio de 1���, a Turma do Xaxado passou a ser vei-
culada diariamente na sessão de quadrinhos do jornal A 
Tarde, ao lado de Hagar, O Horrível e outros consagra-
dos personagens gringos. Aquilo significava uma grande 
conquista para os quadrinhos baianos.

Enquanto isso, o espaço no caderno Municípios pas-
sou a ser ocupado pelas tirinhas de outro personagem 
nosso, o Genuíno Gabola, um sujeito mentiroso, enga-
nador, mas muito cômico, e que pertence ao mesmo uni-
verso sertanejo de Xaxado. 

O sucesso no jornal A Tarde chamou a atenção da 
Editora Escala (SP) que publicou mensalmente a revista 
de HQs A Turma do Xaxado (cinco edições) e três revistas 
de atividades: Colorindo a Turma do Xaxado, Brincadeiras 
da Turma do Xaxado e Pintando e Brincando Especial Turma 
do Xaxado. Das tirinhas de jornais e revistas de bancas, a 
Turma do Xaxado foi parar nos livros didáticos da Mo-
derna, Saraiva, Ática e Editora do Brasil.

Xaxado conquistou o HQ Mix, o “Óscar dos quadri-
nhos brasileiros”, com o qual foi contemplado seis vezes 
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como Melhor Revista em Quadrinhos Infantil do Brasil 
e Melhor Álbum Infantil do Brasil. Ver Cedraz nas ce-
lebrações da premiação do HQ Mix, em São Paulo, em 
meio aos quadrinistas e cartunistas mais renomados do 
Brasil, era o maior orgulho para a gente. E ele, com toda 
a sua humildade, como sempre costumava fazer nas en-
trevistas ou premiações, dizia que não fazia nada daqui-
lo sozinho, que ele tinha colaboradores que o ajudavam, 
que acreditavam naquele projeto, que vestiam a camisa.

Além de humilde, Cedraz era um homem generoso. 
Dos quadrinistas veteranos aqui na Bahia, era o que mais 
apoiava as novas gerações. Não foram poucas as vezes 
que vi garotos com páginas de desenhos debaixo do bra-
ço o procurarem para mostrar os seus trabalhos e terem 
um conselho. Eu me via naqueles garotos, pois fui um de-
les num passado distante. Cedraz tinha toda a paciência 
do mundo para olhar, analisar, dizer o que estava bom ou 
o que poderia melhorar. Por causa dessa generosidade 
com os novos artistas, Cedraz sempre era convidado por 
eles para participar de eventos de HQs e se tornou uma 
espécie de “paizão” dos quadrinistas baianos. 

Através da sua humildade, generosidade e talento, 
Cedraz construiu uma imagem bastante respeitada en-
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tre os artistas dos quadrinhos, tanto do cenário baiano 
quanto nacional. Cedraz faz muita falta, seja pela amiza-
de, pelas conversas sobre quadrinhos ou pelos conselhos. 
Mas, com certeza, ele está bem no outro plano, certamen-
te bem melhor do que nós aqui, divertindo os anjos com 
os seus desenhos e suas histórias.

Sidney Falcão
Amigo de Antonio Cedraz

e ex-ilustrador do Estúdio Cedraz.
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Tom S. Figueiredo
é autor do romance Bem-vinda 
assombração, do livro ilustrado A 
Moça-gorila e o Engolidor de Elefan-
tes, da premiada peça de teatro 
Pedro e a cobra-de-fogo, da minis-
série em quadrinhos Em terras LU
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Paulo Setúbal é cartunista, caricaturista, char-
gista, ilustrador, desenhista e roteirista de histórias em 
quadrinhos. Ilustrou diversos livros, e seus trabalhos fo-
ram publicados em jornais de grande circulação, entre 
eles O Pasquim, A Tarde e Correio da Bahia. Setúbal é um 
cartunista premiado pelo Salão de Humor de Piracicaba.

americanas e de O pratinho, texto vencedor do Concurso 
Contos do Rio II (jornal O Globo). Por mais de 10 anos, foi 
um dos escritores das HQs, tiras em quadrinhos e histó-
rias ilustradas da Turma do Xaxado, obra do cartunista 
Antonio Cedraz.



Apoio financeiro:

ZÉ PEQUENO – Será qui esse boi é presidente de algum 
lugá, Xaxado?!

XAXADO – É uma faixa de campeão, Zé. Tá escrito lá, ó!

GENUÍNO – Campião, não! Respeite a patente alheia, 
istrupício.

ZÉ PEQUENO – Ôxi.

ARTURZINHO  – Meu boi não é Campeão, meu boi é He-
xadecacampeão!

ZÉ PEQUENO – Naonde?

ARTURZINHO – Hexa-deca-campeão! 16 vezes cam-
peão. É troféu ganho na Europa, Ásia, África, Oceania, 
Américas e até na Antártida.

ZÉ PEQUENO – Benza Deus! Isso é qui é currículo.

Xaxado
e o boi de ouro


