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Resumo 
Os Pássaros Juninos ou Melodrama-Fantasia são uma brincadeira popular paraense que, 
composta pelo conjunto de teatro, música e dança, é apresentada em espaços públicos e 
privados durante a época junina. Os papéis brincados são de nobres, índios, matutos, 
feiticeiras e seres encantados, além do pássaro e do caçador, que tenta abater o animal. As 
tramas passeiam entre o melodrama e o cômico, abordando questões como família, conflitos 
amorosos e religiosidade. A partir de instrumentais teórico-metodológicos propostos por 
Victor Turner e Richard Schechner, o objetivo da comunicação será o de prestar reflexões 
sobre esta brincadeira, destacando uma análise de personagens que possuem condutas 
controversas nas narrativas brincadas: os matutos e as feiticeiras. Trata-se, portanto, de uma 
análise dos liminares (matutos e feiticeiras) dentro da liminaridade (performances dos 
pássaros juninos), onde sugiro, a partir dos subsídios teóricos e Schechner e Turner, que tal 
brincadeira é uma agência de reflexividade sobre a cultura paraense. 
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Pássaros Juninos e performance 

 

Os Pássaros Juninos ou Melodrama-Fantasia são uma brincadeira popular composta por 

teatro, música e dança que ocorre na época junina em espaços públicos e privados. Participam 

dos Pássaros agrupamentos de indivíduos que se denominam como brincantes2, onde cada 

grupo é batizado pelo nome da ave brincada. 

As histórias brincadas trazem temas como relações familiares, religiosidade, proteção da 

natureza, entre outras, atravessadas pela questão maior da luta entre o bem e o mal, 

característico ao melodrama (Huppes, 2001). A maioria das narrativas é de autoria de 

escritores populares entusiastas da brincadeira e dividem-se em peças de coronéis ou de 

nobres, cujas últimas são mais comuns na quadra junina belemense atual. 

                                                 
1 Este trabalho faz parte das reflexões que venho realizando no âmbito de minha dissertação (em andamento) que 
tem como título provisório “É brincando que se voa: performance e reflexividade no Pássaro Junino Tucano de 
Belém-Pa”, sob orientação do Prof. Dr. Flávio Leonel Abreu da Silveira. 
2 Assumo como brincantes aqueles que participam de folguedos ou brincadeiras populares de forma espontânea e 
festiva, diferenciando-se da noção de ator enquanto participante do teatro profissional ou vinculado ao saber 
acadêmico.  
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O enredo principal traz dois personagens. Primeiro o pássaro, brincado por uma criança 

que carrega a alegoria de uma ave. Na busca por capturá-la devido às benesses que o feito 

pode trazer, há o caçador que sempre falha em seu plano, graças às intervenções mágicas de 

personagens que são capazes de livrar o bicho de seu algoz. 

Dessa intriga essencial ramificam-se outras e, logo, diversos personagens, que podem 

ser alocados em quatro grupos: 1) os já citados seres com poderes mágicos, aptos a restaurar 

ou interromper a ordem social das histórias (a exemplo de fadas, princesas da floresta e 

feiticeiras); 2) a matutagem, composta por caboclos paraenses ou cearenses, que é responsável 

pelo teor cômico da brincadeira; 3) a nobreza, constituída por príncipes, duques, entre outros, 

onde se passam intrigas como brigas familiares, questões amorosas e luta por riquezas; 4) e, 

por fim, a maloca, organização social de uma tribo indígena, de onde se destacam as lutas pela 

proteção da natureza e dos costumes da tribo. Diversos desses personagens podem apresentar 

comportamentos conflituosos entre vício e virtude, maldade e bondade. 

De tal modo, a questão da liminaridade, que segundo Turner (1982)3 manifesta-se como 

suspensão temporária da estrutura social, se faz presente em dois sentidos. Primeiro, uma vez 

que os Pássaros são performances, isto é, eventos extraordinários que colocam os indivíduos 

em suspensão de seus papéis cotidianos para o desempenho de outros. Por seu turno, as 

performances “constituem um espaço simbólico e de representação metafórica da realidade 

social, através do jogo de inversão e desempenho de papéis figurativos que sugerem 

criatividade e propiciam uma experiência singular” (Silva, 2005, p. 43). Dessa forma, o 

Pássaro é evento liminóide (Turner, 1982), pois, mesmo ligado a expectativas de 

entretenimento, proporciona aos brincantes experienciar papéis diferentes daqueles 

corriqueiros.  

Em segundo lugar, a liminaridade se expressa também nos comportamentos dos 

personagens brincados, uma vez que eles flutuam entre mundos diferentes, por vezes, 

contraditórios: a bondade e a maldade; a ingenuidade e a astúcia. Deitando o olhar sobre tal 

questão, este trabalho pretende analisar dois papéis específicos, cujos comportamentos na 

brincadeira são controvertidos: as feiticeiras e os matutos.  

 

 

 

                                                 
3 Vale ressaltar o conceito de “liminaridade” proposto por Turner muito deve àquele de “margem” proposto por 
Van Gennep (1978), que o entendeu como um período de indeterminação social no contexto dos ritos de 
passagem, quando o indivíduo não é o que era (antes do ritual) e ainda não é o que será (após o ritual). É aquela 
pessoa que “flutua entre dois mundos” (Van Gennep, 1978, p. 37). 
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Feiticeiras e matutos: os liminares 

 

Alguns personagens brincados são pura e maniqueistamente definidos, repletos de 

bondade e valores incorruptíveis. A fada, por exemplo, evoca a imagem da redenção. Seu 

universo “é o da estabilidade, o da realização [...], de limpidez, de vigor, em oposição ao 

mundo das feiticeiras, feito de podridão e trevas, decomposição e transformação, 

insaciabilidade e incompletude” (Moura, 1997, p. 187). Feiticeiras e fadas ocupam posições 

diametralmente antagônicas e irreconciliáveis no universo dos Pássaros. 

Quem são as feiticeiras? São mulheres vaidosas e poderosas, que causam medo e 

atraem. Conhecedoras de magias, elas usam objetos e dizeres que evocam espíritos e 

encantados para alcançar seus objetivos: separar amantes, seduzir homens, atordoar outros 

sujeitos. Através de seus feitiços, sobretudo realizados à noite, elas causam infortúnios, 

transgridem a ordem cotidiana. Enquanto mulher, tal quais outros tipos femininos brincados 

nos Pássaros4, a feiticeira carrega a impureza. Ela é perigo sempre à espreita. 

Todavia, nos diz Moura (1997), longe de serem monolíticas como as fadas, as feiticeiras 

são humanizadas. Não raro suas ações malévolas originam-se de amores mal sucedidos, de 

terríveis traumas e recordações. A exemplo disso temos a feiticeira (Aretuza) brincada no 

Pássaro Tucano em 2009, que direcionava seus poderes contra o marquês (Rodolfo), com 

quem possuía uma filha fora do casamento. Porque o pai não queria reconhecer a filha, a 

mulher, ajudada pelos matutos (Matuto, Matuta, Caduquinha e Matutinha), realiza um ritual a 

fim de vingar-se do ex-amante. 

 

Aretuza: [...] Minha filha será uma rainha quando sair do colégio e não precisará de suas migalhas. 
Hoje é noite de lua cheia! [...] Rodolfo vai saber quem é Aretuza! Vou rufar meus tambores e chamar 
meus orixás. Filhos de unbau, saravá!... Agora que todos estão preparados, vamos começar os 
trabalhos. Aruê aruê, povo de Aruanda, reis e rainhas de Angola, pretos velhos e caboclos ondinos. 
Todos: Ae, ae, mamãe oxum, saravá! 
Aretuza: [Atuada] Minha finalidade neste trabalho é fazer uma vingança... 
Matuto: Mas vingança, Seu Mestre? 
Caduquinha: Por que vingança? Por que tamanho avingamento? 
Aretuza: [Repreendendo-os] Confiança, muleque! Ponha a cachaça nos encrusos, dê-me o boneco pra 
eu poder fazer os trabalhos. 
Matuta: E pra quem é esse trabalho, mestre? 
Aretuza: É para o dono dessas terras! 
Caduquinha: Vige, meu deus! 
Matuto: Pro seu Rodolfo!? 
Aretuza: É ele mesmo. Quero destruí-lo e fazê-lo rastejar como uma cobra! Os tambores rufam! [Após 
realizar os cantos] Agora que meu pai zumbelê já subiu, vamos fechar os trabalhos.5 

 

                                                 
4 Assim como algumas mulheres nobres que causam o desmantelamento da instituição familiar, devido seus 
desejos socialmente repudiados. 
5 Trecho de peça “A vingança de uma feiticeira” de Jorge M. dos Santos (s/d), não publicada. 
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Não é por acaso que são sempre os matutos que auxiliam nos trabalhos da feiticeira, 

cujos feitos são revertidos graças à fada e sua poderosa varinha de condão. Os matutos, tais 

quais as feiticeiras, também caminham entre mundos díspares, representando com toda 

eloqüência o caráter mestiço do povo amazônida ao brincar tipos como o caboclo do Pará e o 

cearense migrante6, com valores e imaginários também mestiços: ora crêem no deus cristão, 

chamando-o quando tem medo, ora participam dos trabalhos da feiticeira; ora demonstram ser 

solidários às vítimas das histórias, ora são facilmente manipuláveis. A matutagem demonstra 

querer tirar proveito das situações a seu próprio favor, a despeito de serem ingênuos, 

medrosos e zombeteiros, seja das regras sociais, seja da situação alheia ou da sua própria. 

Aos matutos brincados nos Pássaros é permitido, portanto, extravasar as emoções e 

valores, sejam eles ridículos ou contraditórios. São sujeitos repletos de vícios e deles 

destacam-se os sexuais, expressos em diálogos que exploram o duplo sentido e a subversão, 

ao mesmo tempo em que tratam de valores e costumes regionais, como na cena a seguir, 

brincada no Tucano em 2007 pelos matutos (Zélirio, Figênia, Neneco e Ceará) na festa de 

aniversário da feiticeira (Lucinda): 

                                                 
6 A presença do migrante cearense no Pará entre 1889 e 1916 foi analisada por Lacerda (2006). É relevante 
ressaltar que nessa época se consolidou a brincadeira do Pássaro em Belém, em plena Bélle Époque, período 
auge do comércio da borracha na Amazônia que movimentou a economia da região, bem como a circulação e 
produção de diferentes expressões artísticas. Para o contexto paraense da Bélle Époque, consultar Sarges (2002). 

Feiticeira e matutos em cena de feitiçaria no Pássaro Junino Tucano (2009). Fotografia: Hélio Netto. 



 5 

Neneca: Sua bença nhu pai! 
Zélirio: Vem cá, muleque!... Peraí! Que diacho já é isso que tu vem todo de perna aberta? Tu não sabe 
mais andar? Responde! Me diz uma coisa, tu já andou de novo trepando na goiabeira do vizinho? 
Neneco: [Com medo] Eu não trepei não senhô! [...] 
Ceará: Mas isso que é um espírito de porco, tem algum mal a criança trepá na goiabeira? 
Figênia: Pois é meu cumpadre, ele, com a idade que tá, ainda trepa! 
Zélirio: Ah, mas EU sei como trepo! 
Neneco: E o senhô pensa que eu também não sei? 
Zélírio: Tu não te põe surtando [???], porque sinão... Que diacho tu já tem no bolso, chega já tá 
tufado? [Mete a mão no bolso do filho e tira um pote de vaselina]. Ah!... Aqui está a arma do crime! 
Pra que tu quer essa vaselina, muleque? Responde! 
Neneco: [Chorando] É pra dona Lucinda passar... no cabelo! 
Figênia: Mas tu não tá vendo que é o presente da criança? [...] 
Zélirio: Nhá Lucinda, eu lhe trago este paneirinho com essas macaxeiras, por via da senhora cozinhar 
e tomar com café! 
Lucinda: Obrigada! Mas esta não é como a outra que me trouxestes, que quanto mais cozinhava, mais 
endurecia? 
Zélirio: Este eu lhe garanto! Aquela era do terreno do meu vizinho, mas esta uma é da minha 
plantação! 
Lucinda: Quer dizer que a qualidade da macaxeira depende do terreno? 
Zélirio: A senhora acertou em cheio! 
Neneco: Que nada, mãe Lucinda, a qualidade da macaxeira depende... 
Zélirio: Te cala, porcaria!7 

 

Como sugere Moura (1997), é a temática sexual a grande chave da comicidade da 

matutagem, em assuntos que vão da virgindade aos efeitos da menopausa, da anatomia dos 

órgãos genitais à homossexualidade. As questões, porque ditas por metáforas (como 

macaxeiras, periquitos, pirogas, cobras, baratas, entre outras), não são menos explícitas. 

Inclusive nas sérias cenas de feitiçaria os matutos agregam comicidade. 

É o que percebemos da cena a seguir, brincada pelo Tucano em 2001, quando, ao 

auxiliar a feiticeira em seus trabalhos, um dos matutos (Pulquério) acaba sendo alvo de 

chacota dos demais (Salviana e Jujuba), pois um espírito “entrou” nele. Aliás, brincados como 

sujeitos moralmente vulneráveis, frequentemente os matutos são possuídos pelos espíritos 

evocados pela feiticeira, e associam a possessão à homossexualidade8. 

 
Pulquério: [Ainda incorporado, fala com a feiticeira] O resto agora é com a senhora; chame seu guia 
para fazer o trabalho [desincorpora]. Ai... Ai... que coisa esquisita. Quem entrou em mim, minha 
velha? 
Salviana: Eu sei lá meu velho. 
Jujuba: O senhor gostou. 
Pulquério: Gostou do que, muleque? 
Jujuba: Ora de quê!? De receber o espírito... Entrou todinho! 
Pulquério: Me respeita, muleque!9 

                                                 
7 Trecho de peça “O meu grande pecado” de João de Oliveira (1987), não publicada. 
8 Sobre isso é instigante a pesquisa de Fry (1982) sobre a associação entre a homossexualidade e os ritos de 
possessão em Belém. 
9 Trecho de peça “A justiça das selvas” de Francisco de Oliveira (2001). 
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Por certo, aos matutos cabe suavizar o drama e a seriedade através da irrisão e 

eloqüência de seus personagens. O Pássaro Junino, dessa forma, é permeado por momentos 

que vigoram entre o drama e o jocoso, o sério e a pilhéria. 

 

Performance, selfs e reflexividade 

 

Para Loureiro (1995), o Pássaro Junino 
 

é um exemplo do maravilhoso objetivado que constitui uma das marcas distintivas da arte produzida 
na Amazônia. Uma alegoria de mestiçagem ou síntese cultural, essa espécie de ópera cabocla se 
estrutura com elementos da cultura indígena e da cultura européia, revelando, vez por outra, traços da 
cultura negra (Loureiro, 1995, p. 324). 

 
Tal afirmativa também sustenta que as narrativas e os papéis brincados contêm um 

conjunto de diversos saberes, práticas e imaginários significantes ao contexto amazônico. 

Dessa forma, os Pássaros sugerem dialogar com elementos comuns ao conjunto de preceitos 

ético-estéticos (ethos) e visões de mundo (eidos) compartilhados no universo simbólico dos 

grupos juninos.  

Todavia, sigo a perspectiva de que o popular qualifica “um tipo de relação, um modo de 

utilizar objetos ou normas que circulam na sociedade, mas que são recebidos, compreendidos 

e manipulados de diversas maneiras” (Chartier, 1995, p. 6), de modo que o uso de tais 

elementos no Pássaro se dá a partir de uma constante re-significação, isto é, modos de fazer 

através dos quais se expressa a criatividade, mediante uma arte de intermediação de onde 

resultam efeitos inesperados (Certeau, 1994).  

De tal modo, não almejo sugerir que nos Pássaros os brincantes representem a si 

mesmos de forma dramatizada ou idealizada, pois, se consideramos que as histórias não foram 

por eles escrita (embora abertas a improvisações e mudanças) e que os tipos que brincam são 

díspares de seus papéis sociais cotidianos, tal escopo não possuiria muitos alicerces. Contudo, 

mesmo que a maioria não tenha formação teatral, os brincantes são capazes de convencer a 

platéia, não de que são ou estão de acordo com os personagens, mas que estes, com seus 

valores e ações, são tipos possíveis, que não estão enraizados no indivíduo que brinca, mas 

numa pluralidade de selfs construída através de um processo criativo e, por vezes, subversivo. 

É relevante, assim, recuperar a noção de performance enquanto caracterizada pelo 

comportamento restaurado que, para Schechner (1995), se constitui por uma aprendizagem 

consciente de técnicas e modos de agir em determinados momentos, e na possibilidade de 

modelar e de adaptar estes comportamentos. Para o autor, tal comportamento “é simbólico e 

reflexivo [...] irradia pluralidade de significados. Esses termos expressam um princípio 
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simples: a pessoa pode agir como outra; a pessoa social ou transindividual é um papel ou 

conjunto de papéis” (Schechner, 1995, p.206), cuja experiência pode possuir duas conotações: 

o caráter recreativo e a possibilidade de, através da reflexividade, incitar repercussões sociais 

(Schechner, 1985). 

Tal perspectiva vai ao encontro de Turner (1987), ao propor que a sociedade gera o seu 

contrário durante as performances culturais que, neste sentido, são dialéticas e reflexivas. 

Nesse domínio, a performance “É, novamente, não uma questão de  idealizar ou imobilizar o 

self projetado [...] mas agir sobre um outro-self-construído de tal forma a transformá-lo” 

(Turner, 1987, p. 25) e “levantar problemas sobre os princípios norteadores considerados 

aceitáveis ‘na vida real’” (idem, p. 27)10. 

No que diz respeito aos Pássaros, destas contribuições teóricas aponto duas questões. 

Primeiro, que tanto seu teor recreativo é explícito (basta lembrar que as brincadeiras se dão no 

período das festividades juninas), quanto as histórias, que tratam de temas como problemas 

familiares, são passíveis de repercutir nos espectadores e brincantes reflexões, bem como 

provocá-los a agir sobre estas questões em suas vidas cotidianas. 

Por fim, neste mesmo caminho emerge a relevância dos matutos e feiticeiras das 

performances como potenciais reflexivos no que concerne aos valores e práticas brincados e 

socialmente reconhecidos, uma vez que os dois tipos aparecem como sujeitos liminares 

lidando com diferentes visões de mundo e questões éticas. A feiticeira Aretuza deveria 

realizar trabalhos contra o marquês, por conta do amor que possuía pela filha? A iniciação 

sexual do matuto ainda na fase infantil é adequada? A educação deste por meio de repressões 

é ideal? As ações e falas dos personagens, ao mesmo tempo em que provocam riso e 

apreensão, são problematizados, legitimados ou condenados pelo público e pelo grupo.  
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