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Apresentação

Maria Alice Setubal *

A construção de uma sociedade mais justa e igualitária, o respeito 
às diferentes temporalidades e pluralidades, a valorização da cultura, das 
experiências e dos costumes da comunidade são princípios básicos que 
norteiam as ações da Fundação Tide Setubal.

Criada em 2005, a Fundação tem como objetivo contribuir para o 
desenvolvimento local de forma sustentável, por meio do fortalecimento 
das instituições e do empoderamento da população, buscando a melhoria 
da qualidade de vida local.Nossos projetos focalizam com maior ênfase 
adolescentes, jovens e famílias, moradores de regiões que apresentam altos 
índices de vulnerabilidade social.

A presente publicação  Cenas: Trajetos, Vivências, Histórias de Ser 
Jovem  traz a produção de adolescentes e jovens participantes do Núcleo 
de Formação Sócio Cultural integrado ao projeto ArteCulturAção. O 
núcleo busca articular arte, cultura e cidadania na formação de 
adolescentes e jovens constituindo-se como espaço de reflexão, práticas 
educativas e atuação em teatro.

É com muito orgulho que, como escreve Paula Chagas Autran, o 
núcleo acabou por trazer à tona um grupo de jovens autores de teatro que 
encontraram na produção de seus textos um sentido que fizesse conexão 
com suas histórias, tornando o mundo da escrita como parte das suas 
vidas. Essas produções refletem práticas cotidianas, situações reais de 
comunicação que mobilizaram nos jovens o desejo e a necessidade de se 
fazer presente com a produção de uma peça teatral.

Milton Hatoum premiado escritor brasileiro declarou que a 
memória é o chão de sua literatura, pois a pátria de todo escritor é a 
infância. Para ele, a memória sedimenta coisas importantes na infância e 
na juventude: as grandes felicidades, os traumas, as alegrias e também as 
decepções.Daí a importância de encontrarmos um grupo de jovens que, 
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com a liderança de Tião Soares e Paula Chagas Autran, encontraram nessa 
arte de tecer um texto, uma motivação para transmitir seus sentimentos e 
comunicar suas histórias.

O Núcleo de Formação SocioCultural está em seu primeiro ano de 
funcionamento e nós da Fundação Tide Setubal esperamos torná-lo um 
lugar apropriado pela comunidade, especialmente pelos adolescentes e 
jovens que nele possam encontrar um espaço de formação permanente e 
de expressão da arte teatral.

 * socióloga, doutora em psicologia da educação pela PUC-SP, diretora-presidente 
do CENPEC-Centro de Estudos e pesquisas em Educação, Cultura, e Ação 

Comunitária e presidente da Fundação Tide Setubal. 
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Cultura e Educação:
Pares para a sustentabilidade humana

Tião Soares *

Pensar ações que se constitua em ponto de partida, em 
instrumento para um debate que culmine em uma perspectiva da 
problemática educativa, cultural e de valores humanos, apresenta 
dificuldades que provém de uma questão essencial: os processos 
educativos se desenvolvem em contextos sociais e históricos concretos. 

Neste sentido, conceber um projeto possível de desenvolver o 
potencial criativo de pessoas, é também pensar na possibilidade que este 
seja construído por elas e que possibilite abrir janelas críticas e conscientes, 
para que estas pessoas se tornem capazes de refletir sobre os seus fazeres e 
saberes.  Saberes deixados para trás e ou adormecidos, devido ao grande 
fluxo de informações, vez transformados em deformações.

Vê-se a cada dia em muitos cantos do mundo e da cidade a 
apresentação de propostas educativas, artísticas e culturais para crianças e 
jovens na tentativa de salvá-las(os) dos males que o mundo 
contemporâneo traz, como: desemprego, violência de todos os níveis, 
desagregação social, apatia e outros. Muitas vezes essas tentativas soam 
como promessas e curadoria de almas em torno da profissionalização 
desses jovens. 

A arte, a cultura são os antídotos prometidos para retirar esses 
jovens e crianças das ruas. Sim, retirá-los da rua, incluí-los em programas 
sociais nos quais vislumbram adquirir habilidades artísticas; de modo que 
com essa proposta, a nosso ver equivocada, estes jovens possam se 
transformar em atores ou atrizes, músicos ou artistas plásticos, 
malabaristas de faróis, quem sabe. São algumas questões muito presentes 
nesse universo de ONG'S e/ou de projetos sociais. 

As chamadas oficinas artísticas, dentre outras modalidades de 
atividades, com honrosas e raríssimas exceções, servem para criar o desejo 
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nestes jovens e nessas crianças de se tornarem artistas. Depois disso, o que 
fazer? Os jovens sonharam, tornaram-se melhores, mas a família exige 
uma contrapartida: Eles têm, então, que trabalhar, arrumar um emprego e 
levar dinheiro para ajudar no sustento de sua família, ou se profissionalizar 
em algum tipo de atividade, por exemplo: telemarketing. Só para citar 
uma.

Posto esse desafio, o que esse projeto ou essa ONG pode fazer com 
a promessa de transformá-los em artistas e ou profissionais das mais 
diversas áreas? Estes desafios fazem com que reflitamos melhor sobre as 
nossas práticas, pois se não olharmos melhor nessa direção, esse jovem 
tende a largar as atividades e partir para o sonho dourado: o de ganhar 
dinheiro. E isto pode ocorrer de diversas maneiras: num sub-emprego de 
lava-rápido, na distribuição de panfletos, entre outros. São realidades 
muito presentes no cotidiano de projetos que trabalha com jovens.

De modo que as nossas práticas deverão ser melhor refletidas para 
que não tenhamos um efeito contrário àquilo que dissemos que faríamos; 
ou seja, de melhorar a vida das pessoas, entre outras coisas. Entendermos o 
ensino da arte por meio das práticas culturais é ter em mente algumas 
preocupações no fazer da educação, é imprescindível que se leve em conta, 
minimamente, os saberes e os fazeres dos educandos com os quais estamos 
trabalhando. As atividades nos diversos campos do conhecimento da arte 
devem ser contextualizadas, levando-se em conta o momento de vida 
desses educandos e seu momento histórico, ligando-os à sua cultura e ao 
sentimento de pertencerem ao que fazem.

 A arte é sempre usada como promessa para a criação de um 
desenvolvimento local e na maioria das vezes se esquece que é necessário 
primeiro compreender o contexto onde as pessoas estão inseridas. Para se 
falar em desenvolvimento cultural e local é necessário que se reconheça o 
cenário onde os diversos atores sociais se movimentam, constroem seus 
espaços públicos e de convívio humano, valores e não perder de vista o 
olhar que estes atores têm sobre a sua comunidade.

Desenvolvimento cultural local é um processo pelo qual se 
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resgatam identidades e/ou se constroem novas a partir da compreensão 
dos seres que habitam aquele local e constroem aquela cultura específica.  
Mas de que cultura local estamos a falar? Neste sentido, entende-se que o 
lugar onde a cultura acontece é o espaço onde há qualidade de vida e onde 
se inclui a construção da cidade real, num sentido de pertencimento. 
Neste quadro pode-se dar destaque à educação como produtora e 
reprodutora de sentidos de existência, de trocas e de debates, de perguntas 
muito mais do que de respostas.

A comunicação de massa que prega cotidianamente a apreensão 
de uma outra cultura, parece ser uma das responsáveis por grande parte da 
desagregação social que se constrói nesses territórios. São informações, na 
maioria das vezes, deformadoras e alienadoras. Entender a importância do 
sentido de pertencimento, é uma preocupação que o educador deverá ter 
na implementação de ações sociais. O processo de alienação se constrói a 
partir da negação do sentimento de pertencimento; ou seja, a partir da 
negação de seu território ou da não comunicação com a sua cultura.

O projeto Arteculturação por meio do Núcleo SocioCultural 
traçou objetivos ambiciosos e porque não dizer, ousados à busca de 
respostas e mais que isso, de perguntas, a esses e outros desafios; ou seja, 
traçou objetivos ambiciosos para serem construídos, coletivamente na 
intenção de criar outra cultura no ambiente de trabalho, mas que fosse 
diferente da que o mundo contemporâneo tem, insistentemente, exigido 
desses jovens. 

O mundo contemporâneo tem procurado colocar o jovem numa 
condição de dar respostas imediatas. Precisamos ter consciência que a 
sustentabilidade, tem que passar pela condição humana. Não acreditamos 
em sustentabilidade que não seja humana. De modo que os desafios 
colocados no projeto passam necessariamente, pela possibilidade de 
formar pessoas criativas que consigam olhar o mundo por outras frestas e 
ter consciência de uma criação crítica e uma crítica da criação.

O Núcleo SocioCultural trilhou, nesses poucos meses de atuação, 
por veredas complicadas. A questão era: como trabalhar com tantos jovens 
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que vieram na intenção de cursar teatro e com este curso se tornarem 
atores e/ou atrizes? Atores e atrizes, não só isso. Teriam que trabalhar 
também em alguma emissora de televisão e se tornarem famosos. Esse 
sonho poderia acontecer, por que não!? Mas fomos mais longe, a nossa 
intenção era fazer com que esses jovens enxergassem outros caminhos; 
talvez menos conhecidos, mas que tivessem trilhas andáveis e mais sólidas. 

Trabalhar a construção de outros sonhos não foi tarefa fácil. Passar 
pela possibilidade de construir o histórico de cada um e re-escrever a sua 
história e depois escrever a história de outros, construir um texto. Ler as 
letras e mais que isso, entender o que leu. Ler o mundo é uma tarefa bem 
difícil. Sabíamos disso, mas era um desafio. Fomos longe e ainda não 
chegamos, demos a partida. Há muita estrada a caminhar.

Uma das intenções do projeto, por meio desse núcleo, era também 
experimentar outras linguagens na área do conhecimento que a própria 
linguagem do teatro exige. Conhecer técnicas de luz, de som, cenografia, 
figurino. E a cidadania, como construir com eles esta compreensão? Aliás, 
o que é mesmo cidadania? E de que modo podemos responder a tantos 
desafios que a vida oferece?  Os(as) meninos(as) buscam ser ator ou atriz?

Chegamos hoje, quase no meio do caminho. Agora com mais 
pedras do que antes. Construímos outros desafios e com eles, outras 
possibilidades: a de dizer que é possível sonhar. Acho, embora cedo, que é 
possível trilhar por esse caminho por nós escolhido - em busca do “fazer 
junto”, do “fazer com” - a construção de uma cidadania ativa e com ela 
construir projetos mais coletivos e fazer valer as lições e ações por eles 
apreendidas nas suas comunidades ou noutros espaços por onde vierem a 
conviver.

Entendemos que esses meninos e meninas possam ter trilhado 
caminhos mais seguros e, com esta segurança, ter lhes apontado veredas 
mais sólidas e mais críticas, tornado cidadãos e cidadãs melhores e mais 
preparados para enfrentar os desafios do mundo lá fora, a partir dessa nova 
descoberta: o mundo interior. O alicerce foi construído. O desafio da
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construção da individualidade foi posto em contraposição a do 
individualismo.

 A arte teve sua importância neste cenário. A contextualização foi 
parte indispensável desta construção. A ausculta social, metodologia 
aplicada em todo processo fez cavar em cada gente, especialmente, em nós 
educadores, outras formas de olhar o mundo e de nos vermos. O mundo 
que nos desafia ficou a nos olhar com outros olhos. A olho nu, a ausculta 
disse ao olhar que seria possível ter gestos mais humanos e diferentes 
daqueles que se apresentaram em primeiro plano, como o único e 
teoricamente mais possível. Os ruídos internos nos levaram a outros 
mundos desafiados pela compreensão do reconhecimento de mim no 
outro e este em mim. Os eu's anteriores nos eu's do/no mundo, 
interligando a mim, outros seres antes inexistentes, agora re-conhecidos 
em mim mesmo, a partir de meu gesto escondido no outro que antes me 
envergonhava. Envergonhava-me por não saber dizer de mim no outro. 
As piscadelas de meu olhar têm outro sentido, agora são outros desafios a 
fio. 

Culturalizar a educação é arte que se constrói. Vemos que a arte 
tem e teve um lugar de destaque nos processos de transformação; aliás, a 
arte é agente de transformação, produto e produtora do processo de 
transformação. Foram os contextos, des-contextos e re-contextos, parte 
deste cenário de atores e atrizes que re-fizeram num dizer possível: SER. 

São desafios que a própria condição social atual exige. São milhões 
de jovens que circulam nas cidades do Brasil e do mundo à busca de 
respostas a tantas perguntas. São desafios exigentes e extraordinariamente 
comprometedores para a compreensão de seres mais humanos, que 
tenham em sua bagagem de ser a possibilidade de viver o seu momento de 
ser jovem e, portanto, uma pessoa. Aqui se escreveram pequenas histórias 
e longas conversas se desenvolveram em torno dessa construção. Se 
desconstruiu muitos jeitos e se fez disso outros jeitos de se dizer e de se 
fazer, nomeadamente, o de se reconhecer como sujeito ativo, 
participativo.

12



Pôde-se também abrir janelas de se ver o mundo com diálogos mais 
dialógicos, como àqueles de se fazer saber o que havíamos esquecido que 
sabíamos fazer. 

*mestre em educação e coordenador de cultura da Fundação Tide Setubal.
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Dramaturgia
 E o aprendizado que se faz perguntando.

Paula Chagas Autran*

-João, Daniele e Catarina, parem de tocar piano e vamos começar a aula...
-David, pára de ler esse livro aí e vamos começar a aula...
-Mayara, guarde a violão e vamos começar a aula...
-Tudo bem, Daiana, pode trazer o cachorro, mas fala para ele ficar 
quietinho...
-Não tem problema, Larissa, põe a sua irmãzinha deitada ali do lado e a 
gente começa a aula...

Cachorro, criança pequena, piano, som, passeios, computador, 
blog. Tudo isso junto vai dando o tom do que foi e continua sendo esse ano 
de trabalho com os meninos do Arteculturação. Idas ao teatro, à Avenida 
Paulista, ao Museu da Língua Portuguesa. Aprender a ver a cidade e a se 
sentir parte dela. Isso de ambos os lados. Eles do lado de cá, eu do lado de lá 
ou vice-versa. Eles me ensinando os caminhos da Zona Leste e eu 
ensinando a eles alguns lugares familiares a mim no centro. Eles me 
ensinando o som da banda Lacrimosa, a moda retrô do All Star, me 
lembrando que “bacana” hoje em dia já é gíria de velho. Eles me ensinando 
as notas musicais e a diferença que há entre a partitura de um violoncelo e 
de uma guitarra. Eles me ensinando como faz para gravar um DVD no 
computador, e eu mostrando a eles como é mais “bacana” ver um filme 
com legenda e poder ouvir o som ambiente do filme, que assim foi 
pensado pelo diretor.

É que não tem jeito, sabe? Educação se faz assim, trocando. Eu 
trago o que sei junto com tudo aquilo que não sei. Eu planejo uma aula, 
um encontro, um assunto. Mas aí acontece algo tão incrível ou tão difícil 
na vida de um dos meninos que dentro dele não cabe mais nada. Então, 
por que não ouvi-lo e trocar aquele assunto que parecia tão certo por 
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aquele outro incerto e que quem sabe pode encher toda a sala de uma 
novidade que a gente nem imaginava ao sair de casa? Espaço para o 
imprevisto, espaço para experimentação, dúvidas e inquietações. Espaço. 

-Pessoal, tirem as cadeiras, peguem os tapetes e vamos colocar os 
pufes no chão para começarmos a aula. Larissa, pode deitar, mas não vai 
dormir, né?

Aula deitado, em pé, de ponta cabeça. Volêi sem bola, aula de 
iluminação de teatro, aula de dança, aula em que a professora pergunta e 
os alunos respondem. Aulas em que só tem pergunta e ninguém tem 
resposta. 

-Mas, professora, assim a gente fica mais confuso...
Professora que confunde? Aula que não explica? 
Pois é. Assim temos construído algo bem maior do que só uma 

peça de teatro, ou um “produto cultural” para apresentar no final do ano. 
Assim temos construído um grupo que confia em si, que se reconhece um 
no outro, que vai ajudando cada um a se descobrir um pouquinho mais. Se 
isso não acontece com quem também ensina, então não vale nada. Me 
descubro com eles em cada dia. O prazer de atravessar a cidade para ver em 
mim a descoberta deles e vê-los em mim na minha descoberta com eles. 
Confuso? É assim mesmo. A clareza nasce em meio à escuridão e o 
conhecimento nasce em meio a um monte de desafios e descobertas 
mútuas. 
-Professora, mas a ditadura não foi no começo do século?
-O Getúlio Vargas veio depois do Juscelino Kubitschek?
-Em que ano a mulher começou a votar?
-Ué, a gente vai falar de política? Mas não era aula de teatro, professora?
-Então, Guilherme, me explique o que é aula de teatro.
-Bom, acho que tem um texto que a gente decora, né? E aí a gente ensaia, 
né?
-Que texto? 
-Um texto que alguém escreveu.
-Alguém, quem?
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-O escritor, ué?
-Tá. Então, qual peça de qual escritor vocês querem fazer?
(Silêncio).
-Então, o que teria na peça que vocês querem fazer?
-Bom, eu acho que poderia ser uma peça sobre as tribos de jovens de hoje 
em dia, os góticos e podia se passar em um cemitério...
-Eu acho que podia ser uma aventura no tempo, em um portal que...
-Ah! Eu acho que podia, assim, ser mais política e mostrar a alienação dos 
jovens de hoje.
-Eu acho que...

Bom, já deu para ver que ao invés de montar uma peça de um 
autor de teatro a gente acabou trazendo à tona um monte de autor de 
teatro. Mais precisamente, 15. Cada um com uma história diferente. Cada 
um com uma história sua. Uma história que só eles mesmos poderiam 
contar. Eu, o Tião e o Pedro só falamos: contem. E eles só precisaram de 
caneta e papel. E da imaginação deles. E é isso aí. Não importa o tema, a 
transversalidade, importa o que tem de verdade e de afeto em cada texto. 
Importa o processo que levou a isso. O processo que fez com que esses 
meninos da geração da internet, esse meninos que todos dizem que não 
gostam de escrever, assim o fizessem. Em um curso livre. Um curso que 
não obriga ninguém a nada, que não tem nota, que não reprova, que não 
entra em estatística e que não dá diploma nem DRT. O segredo tem um 
nome só: arte. Ou melhor tem dois: magia e arte. É por causa disso que 
esse livro existe. 

Ao invés de ditar regras, sugerimos que eles escrevessem do jeito 
que quisessem sobre o assunto que quisessem. Tendo como norte a 
linguagem dramatúrgica. E aí, os atores vieram e leram os textos deles, que 
foram ganhando vida. Lemos também, além das peças deles, peças de 
autores brasileiros que estão vivos e que são jovens e talentosos. E com os 
quais os meninos se identificam: 
-Pôxa, professora, mas o Mário Bortolotto tem só 44 anos e já escreveu 
mais de quarenta peças?
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-Pois é, Catarina. 
-E esse aqui na foto do livro é ele?
-É ele, sim.
-Eu posso escrever então também, né?
-Parece que sim. 
(Passa-se uma semana).
-Professora, eu posso te mostrar uma peça que eu estou escrevendo? Olha, 
professora, é que ficou um pouco grande, tem 25 páginas, pode ser assim 
tão grande?
-Pode, Catarina. Pode escrever bastante sem problema...

Não é incrível? Eu acho incrível. E acho incrível que eles escolham 
vir duas vezes por semana à tarde e venham e participem e em meio a 
tantas dificuldades, empecilhos, televisão, internet, falta de vontade, 
namoradinhos e namoradinhas dando sopa, hormônios em profusão, 
desinteresse, vaticínios de que não vai dar certo, descrenças, estatísticas 
eles aqui estejam. Nas páginas desse livro. Com suas histórias escritas com 
um vocabulário próprio, de um jeito único, com uma visão de mundo só 
deles. Nesse texto aqui escrito, eu consigo ver o rosto de cada um deles. E 
espero que eles consigam cada vez mais se reconhecer naquilo que 
escrevem, pensam e produzem. 

Eu aqui do meu lado da cidade, da trincheira imaginária em que 
vivemos, torço para o dia em que eles estarão felizes no mundo em que 
criaram e que os representa. Um mundo cheio dos heróis do David, das 
princesas da Mayara, da observação e da garra da Mayara Silva, das 
convicções e da coragem da Daiana. Da inteligência rápida e certeira do 
João, da linda voz e do múltiplo talento da Catarina. Da elegância da Júlia. 
Do sossego da Larissa, da participação alegre e constante da Marcelle. Dos 
personagens apaixonados do Guilherme, das brincadeiras do Silvio, da 
moda colorida que as Danielles inventam. Da alegria do Silas e do drama 
da Janaína. Que eles ouçam todo o rock de que gostam, que toquem 
muito piano, componham músicas. Que a Daiana se torne atriz ou 
veterinária ou se ela quiser, astronauta e vá para a lua. Ou melhor, que 
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descubra um novo planeta em sua astronave espacial intergaláctica que ela 
vai pilotar junto com o João. Depois eles encontram com o David no 
fundo do oceano, onde ele foi atrás do guerreiro Kraston. Lá as princesas 
da Mayara transformadas em peixes vão dançar com os namorados que o 
Guilherme inventou e aí...

Bom, parece que as histórias deles não têm fim mesmo, né? Que 
esse seja só um primeiro capítulo, uma porta entreaberta. E que eles a 
arrombem com a sua força, paixão e juventude. Eu, do lado de cá da 
cidade, vou querer vê-los aportando por aqui com suas naves espaciais, 
portais intergalácticos, roupas coloridas, all stars de cano alto, navios 
pilotados por cachorros e piratas com a cara do Johnny Deep, com todos 
os irmãos pequenos, todos os computadores, os MP3, as dores, a solidão, 
os parentes que estão presentes, os que não estão e deixaram mágoas. E 
todo o futuro que se faz desse presente. O presente desses meninos que já 
são alguém. E nesse já ser não precisam de nada mais do que um espaço 
legítimo para sua existência. Espaço esse que pode começar em uma sala 
pequena com um piano, um tapete e uma parede branca que serve de tela 
de cinema, de fundo de palco, de lugar para encostar e dormir em pé, 
parede que serve de limite e que, ao mesmo tempo, se abre para um 
mundo todo lá fora. 

E eu acho todos eles lindos e tenho orgulho. De verdade. De todos 
nós. Desse livro. Dessas histórias e de todos que as escreveram juntos. Os 
meninos, o Tião, o Pedro, eu, a Fundação, o Chiquinho, a Bia, o Marcelo. 
O Jorge que atrapalhava a aula abrindo a porta. Todo mundo. Só assim 
esses novos universos serão possíveis e tudo que a gente não sabe e que está 
esperando para ser criado poderá vir à tona por meio das histórias de vida e 
de palco que vão sendo construídas no dia-a-dia de todos nós e que são 
invisíveis a olho nu.  Quem sabe esses meninos não nos ajudam com suas 
lunetas mágicas feitas de palavras e músicas a enxergá-las melhor? 

-Mas professora, pode terminar texto com pergunta?
-É que o texto precisa ficar aberto para poder entrar mais gente...
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-Quem professora?
-E eu vou saber quem mais vai querer entrar nessa história?

Obs: A frase “Do lado de cá da cidade” é do poema de Mário Bortolotto e 
está em seu livro de poesia Para os Inocentes que Ficaram em Casa. 
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rotina A
Catarina Ferreira Miranda

do cotidiano



Personagens:
Carmem
Vilma
Fabiana
Geraldo
Marcos
Filipe

Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-

Vilma-
Carmem-
Vilma-

Carmem-
Vilma-
Carmem-

 Já estou cansada!
 Bom dia. Estou bem, obrigada, e você?

 Perdão. Sabe, Carmem? Estou a ponto de explodir!
 Mas você não está nem um pouco acima do peso!

 Não, é que... esquece o comentário...estou com problemas.
 Em casa?

 O que você acha? 
 É em casa mesmo, mas seja o que for, amiga, não se mate!

 Que conversa é essa, Carmem?
 É que isso é típico de pessoas com problemas. 

 Não tenho problemas, tenho um problema.
 Tá bom, é a mesma coisa. É o Gê?

 Não sei, acho que começa por ele. 
 Oba! Agora vamos para o meu momento de psicóloga. O que ele 

está fazendo de mais?
 Nada, é só isso que ele faz, nada. 

 Então por que está irritada?
 Porque ele chega em casa, deita na cama, me deseja boa noite e vira 
de lado. 

 Mas e as crianças?
 É verdade. E as crianças?

 (Pensativa) Essa família não é normal.

(Cansada do cotidiano, Vilma chega ao trabalho)
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Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-

Carmem-
Vilma-

Marcos-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Marcos-
Carmem-

Vilma-
Marcos-
Carmem-

Vilma-
Marcos-
Carmem-
Vilma-
Marcos-

 Me aconselha algo?
 Viaja. 

 Gostei da idéia. 
 Obrigada, vi em um programa. 

 Qual? Aquele que vai vários pobres problemáticos?
 Não, é outro. 

 Tá bom, isso não interessa agora. Bom, agora vai pedir um dia de 
folga  para o Sr. Senhorito. 

 Mas para quando?
 Amanhã mesmo. 

(Entra Marcos interrompendo a conversa). 

 Desculpa interromper a conversa, mas por que o Sr. Senhorito?
 Bom dia. 

 Por que ele é bem de vida e encalhado. Bom dia, Marcos. 
 Pronto, agora já sabe o por que. Vamos trabalhar. 

 Isso mesmo, anda, Marcos.
 O que? Vocês não querem conversar? O que deu em vocês?

 Lembrei o nome do programa, Vilma. Marcos não esquenta, 
não. A Vilma já está na idade de surtar. Ops... esqueci o nome do 
programa de novo. 

 Gente, vamos?
 Que programa?

 Um que aconselha alguns problemáticos a encontrar a 
felicidade. 

 Pessoal, vamos?
 Não é aquele que vai vários pobres problemáticos?

 Não. Não é esse, não. 
 (Alterando a voz). Andem logo por...
 Já sei qual é. Todas as encalhadas assistem quando não têm nada 
para fazer à noite. 
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Carmem-
Vilma-
Marcos-

Carmem-

Vilma-
Marcos-
Vilma-

Marcos-
Carmem-
Vilma-
Marcos-
Vilma-

Carmem-
Vilma-
Carmem-

Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-

 Eu não sou encalhada. 
 Será que podemos...
 Não, não, você não é encalhada. Pena que você não tem 
namorado, marido ou...

 Não tenho mesmo. Você acha que sou trouxa o bastante para 
fazer juras de amor na frente de um padre que eu sei que não vai 
viver até as minhas bodas de prata? Ou que vai ser capaz de voar 
em balões no dia do casamento? E ainda viver com um marido que 
me deseja boa noite, vira de lado e vai dormir?

 O que? 
 Acho que ela quis dizer que não quer entrar no cotidiano. 

 (Irritada). Quer saber? Já chega! Carmem, tenho que lhe informar 
que você é encalhada, sim! E Marcos, cala a boca, você é outro!
 Eu tentei te ajudar e você me trata assim?

 Eu não entendo. Sinceramente, Marcos...
 Vão trabalhar. Já pensou se o Sr. Senhorito nos pega aqui?
 Ele não vai deixar nenhum projeto nas nossas mãos. 

 Vai, vão trabalhar, que eu vou falar com o Sr. Senhorito sobre a 
minha folga. 

 Desculpa, Vilma, eu...
 Anda, Carmem...

 Tá bom, tá bom.

 Geraldo, amor, acorda. 
 O que? Onde? Por que não vendeu?

 Calma, Gê. 
 O Filipe caiu da escada? 

 Não, Gê. Hoje decidi acordar mais cedo e mudar de planos. 
 Você tá tomando calmantes de novo, é isso? 

(Carmem e Marcos vão trabalhar. Vilma vai falar com o 
chefe e consegue um dia de folga. No dia seguinte).

26



Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-

Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-
Geraldo-

 Não. Levanta, vai. Será que só eu vejo que estamos em uma rotina? 
 Mas hoje não dá. Tenho que fechar negócio com um dos sócios. 

 (Levantando). Tá bom. 
 Onde você vai?

 Arrumar as minhas coisas. 
 (Mudando de idéia). Chamo as crianças?

 Por favor. 
 Mas não sabemos o que o Filipe acha. 

 O Filipe só tem cinco anos. Tudo é festa para ele. 
 E a Fabiana? 

 Esquece. 
 O passeio?

 Não, pode deixar eu chamo as crianças. 
 Puxa vida!

 Tchau.
 (Espreguiçando-se). Que horas são? 

 Cinco e trinta minutos. 
 (Sussurrando). Droga!

 O que?
 (Levantando). Nada.

(Vilma vai chamar as crianças e todos acordam e vão para a
 mesa). 

 Vocês sabem que horas são? Que dia é hoje?
 Acho que é meio dia e estamos no horário do almoço. 
 É sério!
 Hoje é quinta-feira e seis da manhã. Bom dia!
 Não acredito. Por que estou de pé?
 Será que é porque não está ajoelhada?
 Você tem algum distúrbio?
 (Rindo)- Sua mãe tem razão. 
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Fabiana-
Vilma-
Fabiana-
Vilma-
Geraldo-
Fabiana-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Fabiana-
Vilma-
Geraldo-

Fabiana-
Vilma-
Fabiana-

Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Filipe-
Vilma-
Fabiana-
Geraldo-

Fabiana-

Geraldo-
Fabiana-

 Hoje tenho aula, não posso faltar. 
 30% a mais na mesada. 

 50%
 Tá bom. 

 Porque você não é como o Filipe? Só fala quando está com fome. 
 Porque eu sou normal. 
 Sabe o que está falando, mocinha?

 Por favor, não vamos brigar. 
 Só queria saber porque sua filha não tomou o gardenal. 

 Não vamos come...
 (a interrompendo).Porque ainda não está na hora. 

 (Nervosa). Chega!Hoje era para nos divertirmos, mas pelo jeito!
 Cancelei minha agenda hoje para sair com vocês, então vamos 

fazer valer a pena. 
 Vamos para onde?

 Vamos para o campo?
 Não mesmo. Já vai ser difícil suportar vocês, em um lugar aonde 

tem mosquitos, então... Ops, brincadeirinha, mãe. Prefiro praia.
 Geraldo

 Tanto faz, só não deixa essa menina sozinha. 
 Filipe? 
 Praia. 
 Ótimo. Tudo pronto?

 Como pronto? Eu nem sabia que eu iria viajar hoje. 
 Você quer cinco pedrinhas de gelo para pôr na boca? Aí quando 

derreter você fala.
 (Sussurrando). Saco!

(Todos saem da mesa e vão se arrumar). 

 Vilma, vai levar quantas cadeiras?
 (gritando)- Biquini ou maiô?
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Filipe-
Vilma-

Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-
Vilma-
Fabiana-
Vilma-
Fabiana-

Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Fabiana-
Vilma-
Carmem-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Carmem-
Vilma-
Carmem-

Vilma-

 Mãe, cadê meu balde?
 (Gritando). Geraldo, leva quatro cadeiras, Filipe nos fundos e 
Fabiana, maiô.
 Ótimo, vou usar biquíni. 
 Biquini, não, maiô. 
 Biquini. 

 Fabiana: olha os 100%.
 Não era 50%?

 É, mas se continuar vai ser 100% na minha mão. 
 Gosto de maiô.

( Telefone toca)

 Alô!
 Nossa, você já está de pé?

 Oi, Carmem! Eu e todos já estamos de pé.
 Por que? O Filipe caiu da escada e vocês vão no hospital?

 Não, não foi isso.
 Alguém morreu?

 Não!
 (Gritando) Não gosto de maiô, mãe. 

 Por enquanto ninguém morreu. A viagem é hoje, Carmem. 
 Legal... Qual viagem?

 (gritando) Cadê as chaves do carro? E os documentos?
 (Gritando). Viu na gaveta da escrivaninha?

 Vi.
 Você não vai trabalhar?

 Carmem, você esqueceu do conselho de ontem?
 Esqueceu que eu sofro de memória curta? Eu só lembro do que 

é importante. Não que você e sua família não sejam importantes,
mas... 

 (Rindo). Tá bom, Carmem, amanhã a gente se fala.
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(Fabiana pega a extensão e interrompe a conversa). 

 Com licença, Carmem, tudo bom? Mãe, se você quiser ir logo é 
só sair do telefone, tá?

 Alô!
 Garota, desliga esse telefone.

 Com quem estou falando?
 Vou desligar, tá?

 (Gritando). 49 segundos para sairmos. 
 Tá. O Marcos dormiu aqui. 

 Quem é Marcos?
 Menina, desliga esse telefone logo. 

 Credo. Não te ligo mais. 
 Carmem, até amanhã. (Desliga o telefone). 

 Estou no carro. 
 Estou com fome. 

 Esfomeado. 

 Não foi tão chato assim. 
 Tirando as horas que você começou a dançar Ney Matogrosso.
 Você viu, mãe, meu castelo com estrela?

 Não era estrela, esperto, era uma concha. 
 Deixa o garoto. 

 Garota, com quantos anos você nasceu?
 Mãe, estou com fome. 
 Vem, filho, vou preparar um lanche para nós. 

(Vilma sai com Felipe). 

Fabiana-

Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Geraldo-
Carmem-
Fabiana-
Vilma-
Carmem-
Vilma-
Geraldo-
Filipe-
Fabiana-

Geraldo-
Vilma-
Felipe-
Fabiana-
Vilma-
Geraldo-
Filipe-
Vilma-

(A viagem de Vilma foi uma confusão o tempo todo. 
Desde a hora da partida até chegar em casa. Chegando em 
casa).
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Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-
Geraldo-
Fabiana-

Vilma-
Geraldo-

Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-
Vilma-
Geraldo-

Vilma-

Vilma-
Carmem-
Vilma-
Carmem-
Vilma-

 Foi divertido, infelizmente. 
 Ouço vozes?
 Sério, pai. Isso fez eu perceber algo que eu não sabia. 
 O que? Não sabia que maiô é confortável?
 Que eu gosto de você. Boa noite. 
 Com quantos anos você está? 
 13. 

(Todos vão se deitar e Vilma conversa com Geraldo na cama). 

 O que você e a Fabiana conversaram?
 (Disfarçando as lágrimas).Que preguiça, né? Essa viagem nos 

ajudou a descobrir a idade dos nossos filhos. Você sabia que o 
Filipe está com cinco anos e a Fabiana tem treze?

 Então não foi em vão o conselho da Carmem. 
 (Espantado).  Sério? A Carmem? Uau...

 Ai, Gê, obrigada, Gê. 
 Pelo que?

 Por ter me agüentado por um dia. 
 Um dia? Quer dizer por vinte anos. 

 Te amo. 
 Acho que hoje me ensinou outra coisa: que eu te amo e vou te 

amar para sempre!
 Então vamos descansar que hoje foi muito corrido. 

(No dia seguinte Vilma chega ao trabalho feliz). 

 Bom dia. 
 (Assustada). Não, só pode estar chovendo canivete, né?

 Por que?
 Porque você não está reclamando. 

 É, seu conselho foi perfeito.
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Carmem-
Vilma-

Marcos-
Vilma-
Carmem-
Marcos-
Vilma-
Marcos-
Carmem-
Marcos-
Carmem-
Marcos-
Carmem-

Marcos-

Carmem-

Vilma-
Carmem-
Marcos-
Vilma-
Carmem-

Vilma-
Carmem-
Marcos-

 Nossa, que bom. Quando vai ter o próximo? 
 Logo, logo se Deus quiser! Você não tinha esquecido do seu 
conselho para mim?

(Entra Marcos).

 Eu lembrei a Carmem.
 Parabéns, Marcos, desencalhou. 

 Vilma!
 Que?

 A Carmem falou!
 Ah! Menos uma para falarmos. 

 Falarmos o que?
  (Subindo na cadeira). Quer se casar comigo?

 (Desinteressada). Não!
 (Desapontado). Por que?

 Porque você já sabe o que eu penso sobre casamento. E cadê a 
aliança?
 Eu queria escolher com você no próximo pagamento. E casar 
gasta muito mais, mas se você quiser...  

 Não, não precisa. É só eu levar as minhas coisas para o seu 
apartamento. 

 Por que não faz uma cerimônia?
 Porque já é a entrada para a rotina do casamento. 

 Ops...
 Fica sossegado. Não vou falar, nem me estressar. 

 Não? Marcos chama o Sr. Senhorito e fala que tem alguém 
surtando aqui. 

 Quem?
 Você.

 Vilma, por que você não vai gritar, nem matar, nem jogar a 
cadeira, nem... 
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Carmem-
Vilma-

 Não dá idéia...
 Porque você não sabe o quanto é bom entrar no cotidiano e 
conseguir superá-lo com amor, alegria e muita vontade de entrar 
na rotina para começar tudo de novo. 

FIM
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empo deT
Daiana da Costa

recomeçar



Personagens:
Sara
Maria- mãe de Sara
Júlio- mendigo
Mãe de Júlio

Maria-

Maria-
Sara-
Maria-

Sara-

 

 (Batendo na porta do quarto). Sara, abra essa porta agora! Eu não 
vou falar de novo... Ou você abre agora ou eu vou arrombar essa 
porta!

(Sara continua sem abrir a porta).

 Sara...
 (Sussurrando). Cala a boca...sai daqui!

 Chega! Eu não vou mais agüentar isso, não! Sabe de uma coisa? Faz 
o que você quiser que eu não ligo...(Sai correndo para o closet e 
pega a garrafa de pinga). O que eu fiz, meu Deus para merecer isso? 
Por que ela faz isso comigo? (Continua bebendo a pinga). 

 Aposto que ela já está enchendo a cara... Ela acha que eu não sei que 
quando ela entra no closet é para beber. Só isso que ela sabe fazer. 
Depois ela fala que eu dou desgosto para ela, mas ela não vê o que 
está fazendo comigo...

(Sara desliga o rádio e sai do quarto em direção à porta da casa). 

 

(A mãe bate pela terceira vez na porta do quarto da filha, 
que está ouvindo um rock no último volume. A mãe 
chama pela garota sem obter resposta. A mãe irritada sai, 
pega uma garrafa de pinga, se esconde no closet e entorna 
a garrafa. Sai do closet e dirige-se novamente para a porta 
do quarto).  
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Maria-
Sara-
Maria-
Sara-
Maria-

Sara-

Maria-

Sara-

Sara-

Júlio-

 (Caindo em cima da filha). Onde você vai, filha?
 Não interessa,sua bêbada!

 Olha como você fala comigo, viu? Sua desgraçada!
 Pelo menos não sou eu que estou caindo de bêbada pela casa!

 Você me respeita, viu?

(Sara sai e bate a porta na cara da mãe). 

 (Andando na rua). Que droga de vida! Minha mãe, uma bêbada, 
meu pai um estranho e eu aqui sem ninguém para desabafar... Eu 
vou me matar!

 (se lamentando)- Meu Deus, o que eu fiz? O que eu estou fazendo 
comigo? Com a minha filha? Me ajuda, meu Deus a mudar, a ser 
uma pessoa melhor! Me ajude a compreender e entender minha 
filha! Eu sei que estou em falta com ela, mas ela também não 
coopera comigo...Perdão, meu Deus, perdão...

(Sara continua andando na rua).

 Estou decidida, vou me matar, só assim termino com essa tortura!

(Sobe em um viaduto, se pendura na grade e tenta executar
 seu plano).

 Perdão, meu Deus, só que não dá mais, eu amo a minha mãe, mas 
essa situação está insustentável. Perdão, meu Deus.

(Sara sobe na grade, tenta se equilibrar, quando houve uma
 voz desconhecida).

 Não faz isso, não! Garanto que a vista lá de baixo não deve ser tão
boa como daqui de cima.
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Sara-
Júlio-

Sara-

Júlio-

Júlio-

Sara-

Júlio-

Sara-

Júlio-

Sara-
Júlio-
Sara-
Júlio-

 Quem é você? E quem pediu sua opinião?
 Calma! Vamos por partes... Eu sou um Júlio... Bom, é assim que os 

outros me chama, mas meu nome é Júlio e eu sei muito bem que 
eu atrapalhei seu “incrível” plano, mas ainda acho que você não 
devia fazer isso!

 Cala a boca! Você não sabe nada de mim. Você não sabe pelo que eu 
estou passando e não sabe os meus  motivos! Então, sai daqui e me 
deixa em paz...Não enche o saco!

 Olha, a boca eu não vou calar, não, pois eu não vou deixar você 
pular, não! De jeito nenhum!                  

                                          

 Caramba! Pensei que não ia conseguir te salvar a tempo! Quase que 
você passa dessa para melhor, hein? 

 Seu idiota! Por que você me puxou? Eu queria acabar com essa droga 
de vida!

 Mas acabar por que? Você, uma moça tão bonita, tão 
inteligente...Você tem uma vida toda pela frente... E eu, que não 
tenho nem o que comer, nem onde morar, não sei para onde ir, 
nem onde ir... nem sei se vou acordar vivo amanhã. É, você sabe, 
né? Quando se mora na rua, pode esperar tudo...

 Tá! E eu com isso? Não tenho nada a ver com a sua vida... para você 
estar nessa situação, boa coisa é que não fez!

 Sim, você tem razão! Um dos motivos de eu estar aqui são as más 
amizades. Me envolvi com gente errada e com isso perdi tudo!

 E a sua família?
 Família? Ah! Eu tinha uma, mas já faz um tempão que não os vejo. 
 Por que?
 Porque nessas situações fica meio difícil de ter amigos. As pessoas 

(Sara se solta de cima da ponte. Júlio corre e a salva, 
livrando-a de pular. Os dois caem no chão e ela parece 
muito assustada).
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costumam menosprezar e até xingar a gente, só porque moramos 
nas ruas. E o que a gente pode fazer? Sem emprego e sem onde 
morar, a saída é a rua mesmo!

 Mas você nunca pensou em procurá-los?  
 Sim, penso nisso todos os dias!
 Então por que não foi procurar até hoje?
 É que nessas condições fica meio difícil. O que eu vou falar para eles? 

Me falta coragem.
 Não fala nada, deixa rolar. 
 Não, eu não posso!
 Não pode, ou não quer?

(Júlio fica pensativo). 

 É isso mesmo! Se acostumou a ser o coitado, o incapaz que todos 
humilham e desprezam. 

 Talvez você tenha razão. Acho que me acomodei mesmo. Daqui 
para frente vou tomar um rumo na minha vida. 

 Olha, você me desculpe, viu? Só falei o que eu acho!
 Não, você tem toda razão!
 Não foi a minha intenção te deixar para baixo! Mas acho que você 

tinha que fazer alguma coisa. Arrumar um emprego, sei lá!
 Mas eu não tenho nem onde tomar um banho!
 (Murmurando). Tomara que esteja certa do que eu vou fazer. Olha, 

por que você não vem comigo que eu te ajudo? Você toma um 
banho, come alguma coisa e depois eu te ajudo a procurar a sua 
família. E aí? O que você acha? 

 Não sei, mano. Fico meio sem jeito!
 Vai, pára de graça! Você não fez o “favor” de me salvar da morte? 

Então, vamos ou não vamos?
 Tá, mas eu não quero incomodar!
 Imagina! (Murmurando). Tomara que esteja fazendo a coisa certa! 

Sara-
Júlio-
Sara-
Júlio-

Sara-
Júlio-
Sara-

Sara-

Júlio-

Sara-
Júlio-
Sara-

Júlio-
Sara-

Júlio-
Sara-

Júlio-
Sara-
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(Sara e o Júlio conversam no caminho). 

 Então, me fale um pouco de você!
 Falar o que? Me fale o que você quer saber e quem sabe... eu não digo!
 Hum... E seu pai?
 ... Eh! Então, estamos chegando, viu? Falta muito pouco...
 Por que você desconversou? 
 Não desconversei, só avisei que já estávamos chegando, só isso!
 Tá bom, então!

(Os dois entram na casa e encontram com Maria). 

 Filha, por onde você andava? Estava tão preocupada...Você está 
           bem? Aconteceu alguma coisa? Alguém te fez mal? E esse? Quem é?

 Calma, calma, mãe! Eu estou bem! Eu estava dando uma volta por aí. 
Só isso!

 (Sem, graça, se dirigindo a Júlio). Oi... Tudo bem?
 Ah! Esqueci de apresentar. Mãe, esse aqui é um amigo, o Júlio.
 Oi! Tudo bem com a senhora?
 Tudo...E de onde você conhece  a minha filha?

 Da Ru...
 (Interrompendo-o). Da região, mãe, daqui mesmo. 

 E como é que eu nunca o vi por aqui?
 Ah!, mãe, sei lá! Só sei que eu já o conhecia há um tempão e só agora 

decidi apresentá-lo para a senhora. 
 (Fingindo acreditar). Ah! Tá...

 Então, mãe, queria saber se ele podia tomar um banho aqui. 
 Tá bom, filha, mas não vai adiantar nada tomar banho e não trocar 
essas roupas, né? 

 É mesmo! Sua mãe tem razão. Acho melhor deixar para lá!
 Não, de jeito nenhum! Mãe aquelas roupas do...do...daquele 

homem lá...Acho que alguma deve servir no Júlio, não?

Júlio-
Sara-
Júlio-
Sara-
Júlio-
Sara-
Júlio-

Maria-

Sara-

Maria-
Sara-
Júlio-
Maria-
Júlio-
Sara-
Maria-
Sara-

Maria-
Sara-
Maria-

Júlio-
Sara-
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Maria-
Sara-
Maria-
Júlio-
Sara-
Maria-
Júlio-
Maria-
Júlio-
Sara-

Júlio-
Maria-
Sara-
Maria-
Sara-
Maria-
Sara-
Maria-

Sara-
Júlio-
Sara-
Maria-
Sara-
Maria-
Sara-
Júlio-
Maria-
Júlio-

 Você quer dizer do seu pai, né?
 É, desse mesmo... Servem no Júlio, não servem?

 Acho que sim. Vou lá pegar para ver. (Sai). 
 Ó, eu não quero incomodar!
 Imagina, Júlio. Não tá incomodando!

 (Voltando do quarto). Dá uma olhada nessas aqui e vê se serve. 
 Obrigada, dona Maria. 
 Por favor, dona não! Maria, só Maria. 

 Tudo bem!
 Vai lá, Júlio. O banheiro é logo ali. Só não demora que eu tenho uma 

proposta a te fazer!
 Tá bom, volto logo, não demoro. (Sai).
 Porque você nunca me falou desse rapaz antes, hein, Sara?

 Porque... porque... Porque não tinha nada para dizer, mãe, só isso!
 Hum... Tá, então!

 Ai, mãe! Desencana, vai!
 E a propósito, que proposta é essa?

 Depois eu te conto, mãe... depois eu te conto!
 Espero!  

(Júlio sai do banheiro). 

 Viu? Eu sabia que as roupas do papa... que as roupas iriam te servir.
 É, ficaram boas mesmo.
 Eu sabia. Bem, vamos indo que eu tenho que fazer uma coisa. 

 Que coisa, filha?
 Nada, mãe. Na volta eu te conto. Tchau e beijo!

 Tchau, filha! Não demora, hein?
 Tá bom, vamos, Júlio. 
 Tô indo. Muito obrigado por tudo, viu, Don... quer dizer, Maria...
 O que é isso... Agradece a minha filha.

 Então tá bom. Tchau, viu?
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Maria-
Júlio-
Sara-

Júlio-
Sara-
Júlio-
Sara-
Júlio-
Sara-
Júlio-

Sara-

Júlio-

Sara-
Júlio-
Mãe de Júlio-
Júlio-
Mãe de Júlio-

Júlio-

Mãe de Júlio-

 Tchau. Vá com Deus, e que ele te abençoe. 
 A todos nós, amém!
 Ai, vamos logo, vai! (Saem). 

(Conversam no caminho). 

 Então, qual a proposta que você quer fazer?
 Eu estive pensando... E se a gente procurasse a sua família?
 O que? Ah! Não sei, não...
 Como não sabe? Eles iriam gostar de te ver.
 Você acha mesmo?
 Claro que acho, o que você está esperando?
 Sei lá. E se eles não quiserem saber de mim? Depois de tanto tempo 

longe não sei se vão me querer por perto. 
 Deixa de bobagem! Se tem uma coisa da qual eu sei é que família é 

família e não importa o que você faça, ela sempre te acolherá!
 É, você tem razão! Vamos, então!

 (Os dois continuam a caminhar até chegar no portão da casa
da família de Júlio). 

 Eu ou você apertamos a campainha? 
 Pode deixar comigo! (Aperta a campainha). 

 (Saindo no portão). Quem é?
 Mãe?

 Meu filho, é você? Quanto tempo! Venha, meu filho, entre... 
Que saudades que eu estava de você! Pensei que nunca mais veria 
você novamente. Cheguei até a pensar no pior...

 Eu tô bem, mãe. Pensei que a senhora não ia me aceitar de volta. 
Prometo, mãe, que nunca mais irei te deixar!

 Tudo bem, meu filho. A gente tem muito o que conversar. 
Suas irmãs vão ficar surpresas quando te virem. 
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(Enquanto eles conversam, Sara sai de fininho).

 Mãe, eu quero te apresentar uma amiga. O nome dela é Sa... Ué, 
cadê ela? Estava aqui agora há pouco... Ah! Não tem problema. 
Não vai faltar oportunidade da senhora conhecê-la. E então, mãe, 
como estão as coisas?

(Sara caminha de volta para sua casa). 

 Será que tudo aquilo que eu falei sobre família é mesmo verdade? Sei 
lá, acho que deveria pensar melhor nas minhas atitudes para com a 
minha mãe. Desde que o papai se foi, ela ficou mais sensível. E eu a 
deixei mais nervosa e mais aborrecida com a vida. Eu sei que 
também é minha culpa isso tudo que está acontecendo, mas eu 
vou mudar, eu prometo. 

(Chega em casa e entra). 

 Mãe, mãe, você está aqui?
 Oi, filha, nossa você me parece tão feliz. O que houve?

 Nada, mãe, nada, não. (Abraça a mãe). 
 Nossa,filha. Faz tanto tempo que a gente não se abraça assim...

 (Emocionada). Eu sei, mãe. Eu sei...Mas eu prometo mudar. Perdão 
pelas coisas que eu te fiz. Eu não vou mais ser assim, mãe, eu juro!

 Não, filha. Eu que tenho que te pedir perdão por ter sido uma má 
mãe...

 Não, mãe, você é maravilhosa. Eu que não agi certo, perdão, mãe. 
Perdão.

 Tá...Mas só se você me perdoar também.
 Tá, mãe. De hoje por diante vamos ser mais unidas, afinal, somos 

uma pela outra, né, mãe?
 É, sim, minha filha. Uma pela outra e mais ninguém. 

Júlio-

Sara-

Sara-
Maria-
Sara-
Maria-
Sara-

Maria-

Sara-

Maria-
Sara-

Maria-
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Sara-
Maria-

Sara-

Maria-
Sara-

Maria-

Sara-

Maria-

 Te amo, mãe. 
 Também te amo, filha. Só um momento, tenho que fazer uma 
coisa...

(Maria pega as garrafas escondidas no closet e as joga no lixo).

 Isso, mãe. Daqui para frente não vamos esconder nada uma da outra, 
tudo bem?

 Tudo, minha filha. 
 Ah!, mãe... Não fica assim por causa do papai, não, tá? Ele não sabe a 

mulher maravilhosa que ele perdeu.
 Pode deixar, minha filha, mas a única pessoa maravilhosa aqui é 
você. Você é a pessoa mais importante da minha vida, filha. E eu 
não quero nem pensar em te perder.  

 Você também, mãe, é a pessoa que eu mais amo nesse mundo e daqui 
por diante não vamos mais nos separar, por nada. 

 Sim, minha filha, unidas sempre!

(Mãe e filha se abraçam). 

FIM 
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ão espere!N
Daniele Oliver



Personagens:
Garota
Homem
Amanda
Mãe da Amanda

Garota-
Homem-
Garota-
Homem-
Garota-

Homem-
Garota-
Homem-

Garota-
Homem-

Garota-

Homem-
Garota-

(Uma garota chega em um homem em uma praça). 

 Boa tarde!
 Boa tarde!

 Podemos conversar?
 Ué...claro!

 (Abaixando a cabeça). Sabe o que é? Todos se afastam de mim, 
todos me ignoram, me acham insuportável...Dão risada de mim...

 Mas por que tudo isso?
 Isso é que eu gostaria de saber. Eu sou feia?

 Olha, minha querida, eu não digo, nunca, que uma pessoa é feia. 
Somos apenas diferentes uns dos outros por fora. Todos nós temos 
a beleza interior. E é essa beleza que eu vejo quando olho uma 
pessoa. 
 E o que você vê em mim? Consegue ver alguma beleza nessa coisa?

 Vejo uma garota linda, porém machucada, pois se deixou levar 
pelos comentários destrutivos. Acredito que você não tem dado 
valor às pessoas que realmente estão ao seu lado, mas sim para as 
pessoas que você quer estar ao lado.
 (Levantando a cabeça). Lembrei de uma amiga minha, a Amanda, 
que sempre esteve ao meu lado, mas a quem eu nunca considerei. 
Olha, moço, muito obrigada, viu? Você me abriu os olhos. 

 De nada, minha querida, vai com Deus. 
 (Levantando-se). Vou direto para a casa da Amanda. (caminha um 
pouco). Pronto, cheguei. (Aperta a campainha e fala para dentro 
da casa). Oi, a Amanda está?
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Mãe de Amanda-
Garota-
Mãe de Amanda-

Garota-

Amanda-

Garota-
Amanda-

Garota-

 (Saindo da casa). Sim, mas como é seu nome?
 Joana!

 Espere um pouquinho que eu vou chamá-la!

(Amanda sai da casa). 

 Oi, Amanda!. Eu estou aqui para te agradecer por tudo e te pedir 
mil desculpas porque você sempre esteve ao meu lado, e eu sempre 
reclamei que vivia sozinha, que ninguém queria a minha amizade. 
Mas eu nem percebi que tinha uma garota com um grande valor ao 
meu lado! E eu não estava sozinha, eu estava querendo amizades 
que nunca me fizeram bem! Amanda, muito obrigada!

 (Com os olhos cheios de lágrimas). Tudo bem. Joana... mas eu 
acho que nossa amizade nunca mais vai ser como eu queria que 
fosse... Porque agora estou me mudando para muito longe e não 
vamos poder nos ver todos os dias e as ligações ficarão muito caras. 
 Mas por que, Amanda?

 Não podemos mais ficar aqui. E agora eu tenho que entrar e 
terminar de arrumar as minhas coisas...Fica com Deus...
 (Senta na calçada, chorando). Com tudo isso, aprendi que não 
devemos esperar o dia em que as pessoas mais importantes de 
nossas vidas são tiradas de nós para demonstrarmos o quanto elas 
significam... O amanhã pode ser tarde demais...

FIM
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casamento
ou o futebolO

Danielle Mota



Personagens:
Tieta- Esposa
Beto- Marido
Henrique- Amigo
Narrador-

Narrador-

Tieta-
Beto-
Tieta-
Beto-

Beto-

Tieta-

Beto-

Tieta-

Todos-
Henrique-

 (Quando um casamento está falido, o marido prefere assistir o 
futebol e até novela do que ficar escutando a mulher reclamar. Ele 
nem percebe que ela só quer um pouco de atenção. (sai). 

 Bom, dia, amor.
 Bom dia por que? Ficamos ricos? Só assim para ser um bom dia!
 Nossa, calma. Não precisa me engolir, só quis ser gentil. 
 Estou indo trabalhar que eu ganho é mais!

(Beto sai para o trabalho e Tieta fica pensativa). 

 (Chegando do trabalho). O que está acontecendo aqui? Tenho 
certeza que paguei a conta de luz. Mas por que está tudo escuro? 
Será que faltou luz?

 (Vestida com uma camisola sexy).Amore, fiz um jantar à luz de velas 
só para nós dois. 

 Mas é claro que é para nós dois. Só nós dois moramos aqui, né? Mas 
eu sinto muito, hoje tem jogo do Flamengo e meus amigos estão 
vindo para cá. Ah! E vê se coloca uma roupa, não ficam bem se eles 
te virem desse jeito. 

 Beto, eu não acredito que você vai me deixar de escanteio!

(A campainha toca. São os amigos de Beto. O jogo começa). 

 Viva, viva o Flamengo. Viva, viva o campeão. 
 Pô, Beto, foi um jogo e tanto. Mas agora tenho que ir, senão 

Cenas: Trajetos, vivências, histórias de ser Jovem  |  51



minha mulher vai reclamar até eu ter bisnetos! Sabe como é 
mulher, fala mais que a boca!

(Henrique e os outros vão embora. Beto vai para o quarto).

 Nossa, amor, você está tão bonita com essa camisola!
 É mesmo, amor? Você podia estar aqui comigo e preferiu o seu jogo 

estúpido. Agora fica aí imaginando os jogadores do Flamengo com 
uma camisola. Quando me casei com você não imaginava que 
teria que te dividir com mais onze homens. O nosso casamento 
não vai nada bem. 

 Você está fazendo tempestade em um copo d´água. Isso tudo só 
porque eu quis assistir um jogo com alguns amigos. 

 Não vale discutir contigo. Agora vê se me deixa dormir em paz. E vê 
se não ronca a noite inteira!

 Mulher gosta de fazer tempestade por tudo! E quem disse que eu 
ronco? Eu nunca escutei, tá? Você está doida!

(Cada um vira para um lado e dorme). 

FIM 

Beto-
Tieta-

Beto-

Tieta-

Beto-
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raston, 
o guerreiro gregoK

David Lucas Pereira Albuquerque



Personagens:
Soldado grego I
Soldado grego II
Soldado romano
Rei
Filha do rei
Servo
Guerreiro Kraston
Narrador

Narrador-

Servo do rei-

Rei-
Servo-
Rei-
Servo-
Rei-
Servo-
Rei-

 No ano de 200 anos a.C. um frio toma conta da Grécia. 
Relâmpagos e trovões deixam pavor e medo. Uma guerra está para 
começar e apenas um guerreiro poderá evitar. Forte como um leão, 
lutará e fará justiça com suas próprias mãos. (Sai)

(Entra o Rei e seu Servo)
 

 (Ajoelhando-se). Sua majestade, peço que me conceda 
licença. 

 Sim, meu servo. O que quer me dizer?
 Vossa majestade, mandaram eu lhe entregar essa carta!

 De onde é esta carta?
 É do reinado de Roma. 

 Deixe-me ver a carta, servo!
 Sim, senhor. Aqui este a carta! (Entrega-a).

 (Lendo a carta em voz alta). Ao rei da Grécia: Entraremos e 
tomaremos o reino grego e todos os moradores da Grécia terão que 
se tornar escravos da majestade romana. Caso desobedeçam e não 
cumpram as ordens, haverá uma guerra sangrenta. Assim diz o rei 

História inspirada em filmes como : Os 300 de Esparta , Tróia e 
desenhos em quadrinhos do Conan.
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romano!
 Servo meu. Diz aos soldados que preparem suas armas. E diz a eles 

também que temos apenas uma semana para nos preparar, pois 
não vamos nos rebaixar a quem quer que seja!

 Sim  senhor, vossa majestade, como quiser. 

(Servo sai e se dirige aos soldados). 

 Soldados: o rei mandou preparamos as armas, pois Roma quer 
guerra!

(A filha do rei passa pelos soldados e assustada entra na sala real). 

Pai, o que está havendo?
 Uma carta de Roma chegou até mim e nela os romanos escreveram 

que querem fazer todos escravos na Grécia. E caso eu desobedeça, 
haverá uma guerra sangrenta!

Que horror, pai! Não temos muito tempo, temos que...
 (Interrompendo-a). Justamente isso. Temos que nos preparar em 

apenas uma semana!

(No campo de treinamento os soldados se esforçam muito). 

 Vamos, treinem o quanto puderem. Só temos uma semana para 
estarmos preparados!

 Sim!

Rei-

Servo-

Servo-

Filha do rei- 
Rei-

Filha do rei- 
Rei-

Soldado-

Todos os demais soldados-

(Após uma semana de intenso treinamento surge no 
horizonte os terríveis soldados romanos com suas lanças e 
espadas. O inimigo desembarca na praia, onde todos os 
soldados gregos estão a postos).
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Inimigo-
Soldado grego- 

Soldado romano-
Soldado grego-

Soldado romano-

Soldado grego- 
Soldado romano- 

Soldado grego-

Soldado romano-
Soldado grego-

Soldado grego II- 
Soldado romano-

Kraston-

Soldado romano- 

Kraston-

 Onde está o rei? Quero falar com ele!
(Rindo). Você só pode estar brincando! Você acha mesmo 

que vamos deixar você passar por nós? 
 É mesmo? Então te matarei!

 Você pode até me matar. Mas acha que passará facilmente 
por nós?

 Seu idiota! O rei romano já avisou que se desobe-
decerem haverá uma longa luta sangrenta!

(Rindo). Você acha que temos medo de vocês?
Você está rindo? Num momento em que você poderá 

perder  sua vida, você está rindo?
 Se eu morrer, eu morrerei protegendo meu país e meu 

povo, pois não temos o que temer!

 Fui atingido por uma flecha! (cai morto). 
 Hei, olhem ali em cima daquela montanha, não é o 

guerreiro Kraston?
É, sim, é ele. Ele veio lutar por nós!
 Ah! Então você é o homem que veio lutar contra nós? 

Vamos te mostrar como se mata uma pessoa como se ela fosse um 
cachorro!
 (Chegando ao campo de batalha). Você não passa de um 

miserável querendo se aproveitar dos fracos e oprimidos. Sou eu 
que vou te mostrar como se mata um verme inútil como você!

É mesmo? Então é isso que...(Uma flecha o atinge na 
garganta). 
 E então, o que você dizia sobre matar? Onde estão os outros 

soldados romanos? É só isso que sabem fazer? Cães malditos, só 

(Em seguida os soldados gregos e romanos começam a 
lutar intensamente. Muitos soldados ficam caídos no 
chão, sangrando. São homens cruéis e sem piedade). 
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sabem escravizar os pobres? Vou matar todos que tentarem 
dominar a Grécia e vou ensiná-los a ter bons modos. 

 É isso mesmo. Aqui nós queremos apenas paz! (levanta a sua 
espada e todos os soldados o saldam).

FIM

Kraston-

(Nesse momento os soldados romanos começam a colocar 
as suas armas no chão, desistindo de lutar. Aos poucos 
todos começam a correr para seus navios e abandonam a 
Grécia). 
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encontroO
Guilherme Espina Cardia



Personagens:
Carlos-
Rose-
Pedro-

Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-

Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-

 jovem de cerca de 15 anos
 jovem de cerca de 15 anos
 tio de Rose, cerca de 30 anos.

(Carlos e uma garota de sua escola conversam  na frente da escola).

 Oi, como vai?
 Eu vou bem e você?

 Eu, ótimo, melhor impossível!
 (Sem graça). Que bom!

 Qual é o seu nome?
 É Rose.

 Rose. Que nome lindo! O meu é Carlos. 
 (Pensativa). Nossa! Acho que eu já te vi em algum lugar.

 Eu sou da mesma escola que você.
 A é! Lembrei!

 Ah! Vai ter uma festa no sábado à noite na escola. Você sabia?
 Sabia. 

 Você vai com alguém?
 Eu pensei em ir com um cara, mas acho que ele não tá nem aí para 

mim. 
 Você toparia ir na festa no sábado comigo?

 Ah! Não sei... Tá eu vou!
 Ótimo. Eu passo na sua casa às sete horas.  

 Tá bom, até sábado!
 Até!

(Os dois se despedem e Carlos vai saltitando para casa. 
Sábado Carlos vai até a casa de Rose e aperta a 
campainha). 
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Pedro- 

Pedro-

Carlos-
Pedro-

Carlos-
Pedro-
Carlos-

Pedro-
Rose-
Carlos-

Pedro-
Carlos e Rose- 
Pedro-

Carlos-

Já vai! 

(Carlos ajeita sua roupa e espera ansioso pela abertura da porta).

 (Tem cara de mau é tão grande quanto um armário e é bombado.  
Parece feliz. Fala de forma arrogante e tem voz grossa).  Fala!
 Oi. Eu vim buscar a Rose para nós irmos na festa!

 Entra aí. Ela já vem. 

(Carlos entra na casa morrendo de medo. Os dois se sentam
 na sala). 

 Como o senhor se chama?
 Pedro. 
 Prazer, senhor Pedro. Eu me chamo Carlos. O senhor é o pai da 
Rose?

 Eu sou o tio dela.
 (Entrando na sala). Vamos!

 Vamos!

(Os dois vão saindo. Quando chegam na porta Pedro impede
os dois jovens de sair).

 Peraí! Primeiro vou ditar as regras.
Tá. Pode falar!

 Primeiro: Você, rapaz, traga ela de volta às nove e meia, sem atraso. 
Nem nove e trinta e um, nem nove e trinta e dois. Tem que ser 
exatamente às nove e meia. 
 (Com muito medo). Claro! Pode deixar. 

 

(Os dois saem da casa de Rose e vão para a festa. Lá se 
divertem e dançam bastante. Saem da festa e chegam na 
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Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-
Rose-
Carlos-

 Puxa! Chegamos cedo!
 Que bom! Assim o meu tio não briga. 

 Então tá. Tchau! (Rose e Carlos se aproximam e se beijam). 
 Gostei de ter saído com você!

 Então vamos sair de novo um dia desses!
 Tá, pode ser. 

 Tá bom, eu te ligo. 

(Eles trocam olhares. Rose entra na sua casa e Carlos vai 
embora feliz da vida). 

FIM 

 casa de Rose às nove e quinze). 
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última
tentativaA

Janaina Costa do Nascimento



Personagens:
Jaqueline
Jefferson

Jaque-

Jefferson-

Jaque-

Jfferson-

Jaque-
Jefferson-

Jefferson-

(Jaqueline está no seu quarto, com seu ex-namorado Jefferson). 

 Me fala do que valeram tantas promessas, tantos planos? Não sei 
para que tantas promessas se você não ia cumpri-las. (Abaixa a 
cabeça e começa a chorar). 

 A culpa não é só minha. Quantas e quantas vezes eu pedi para 
você mudar? 

(Jaque se levanta da cama).

 (Falando alto). Mudar ninguém muda de um dia para outro. Você 
não me deu tempo para mudar. 
 (olhando para Jaque com um sorriso irônico). Porque nesse 

tempo eu não notei em você vontade de mudar. Me diz quem 
agüenta uma namorada grossa, estúpida, que só sabe dar patada?

 Mas eu já te pedi desculpas!
 (Furioso). Você acha que é fácil assim? Me trata mal, pede 

desculpas e fica por isso mesmo? Não é assim que as coisas 
funcionam. Me diz como eu fico. E a mágoa que venho guardando 
dentro de mim? Cansei!

(Jaque tenta abraçá-lo. Jefferson dá um passo para trás). 

 (Angustiada). Olha nos fundos dos meus olhos que você vai ver 
o quanto já tentei demonstrar meu amor, não só com olhares, mas 
com palavras tímidas ditas em voz baixa na esperança que você as 
escutasse. Só que você nunca escutou e agora vem me criticar.
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(Jefferson senta na cama e põe a cabeça entre as mãos. Jaque 
senta-se na cama e tenta se aproximar dele. Ele se levanta). 

 (Falando baixo). Agora é tarde demais. Todo aquele amor se 
acabou. Tudo o que aconteceu em nossas vidas foi um engano. 
Apenas um engano. 

 (Chorando). Não, não fala isso, por favor. 

(Abraça Jefferson bem forte). 

 (Respirando fundo). Não adianta mais forçarmos a barra. Não 
vamos mais ficar batendo na mesma tecla. 

(Jaque chora tanto que chega a soluçar). 

 Por favor, me dê mais uma chance. Eu juro que eu vou mudar, por 
favor! Só não me deixe. 

 (Sai de perto dela e lhe dá as costas). Chega! Pára com isso! Não
 adianta. Já te dei muitas chances e você nunca soube aproveitar. 

 Você está querendo dizer que o nosso namoro só teve momentos 
ruins?

 Não coloque palavras na minha boca. Mas para falar a verdade, 
infelizmente tivemos mais momentos ruins do que bons. 

 (Triste). Não diz isso. Nossa história foi linda. Me dá mais uma 
chance que eu prometo fazer tudo diferente.  

 (Irritado). Nossa história foi linda? Só se for para você. Não 
adianta dizer nada. Nada vai me fazer mudar de idéia. Se você me 
ama, sinto muito, você nunca demonstrou. 

 (Senta-se novamente na cama e enxuga as lágrimas). Não tenho 
culpa se o meu jeito de amar é diferente. Não carece de beijinhos e 
coisas que muitos fazem. Meu amor só não parece ser amor aos 
olhos dos outros. Mas só eu sei o quanto eu te amo. E se você me 

Jefferson-

Jaque-

Jefferson-

Jaque-

Jefferson-

Jaque-

Jefferson-

Jaque-

Jefferson-

Jaque-
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deixar eu não saberei viver.  
 (Em dúvida). Pára com isso. Eu sei muito bem que quando eu 

sair por essa porta você vai arrumar outro rápido. 
 (interrompendo-o). Pára com isso! Você não sabe o que está 

dizendo, eu te amo mais do que a minha própria vida. Não quero 
ninguém! Quero só você. 

 Engraçado! Se ama, por que nunca demonstra?
 (Irritada, gritando). Pára com isso, já te falei!

 (Gritando).  Não quero saber! Já era! Me esquece. 
 Eu prometo que nunca mais vou te machucar. Por favor, dá mais 

uma chance para nós dois! (Ajoelha-se e pega nas mãos de 
Jefferson).

 Não! Já não dá mais! 
 (Chorando e soluçando muito. Quase sem voz). No início da 

conquista você me prometeu que não me causaria sofrimento 
nenhum e eu como não conhecia o amor me entreguei e agora 
você está me deixando.

 (Pegando em suas mãos). Levanta daí, pára com isso. Isso tudo 
um dia vai passar. 

 Não vai, não. Só eu sei o quanto estou sofrendo e essa amargura não 
sairá do meu coração. E essas últimas palavras suas que para mim 
foram apontadas serviram como adeus. Esse momento jamais se 
apagará de mim. 

(Jaque está muito mal, respira com dificuldade).

 (Meio preocupado). Pára com isso. Um dia você vai se 
acostumar. A vida é assim, Jaque, tem altos e baixos.  

 (Com as lágrimas rolando em seu rosto. Respira fundo). Você disse 
que está me deixando porque não estamos dando mais certo. 
Estamos percorrendo um caminho torto, escuro e deserto. Mas o 
certo é escrito por linhas tortas e o escuro se acaba com a 

Jefferson-

Jaque-

Jefferson-
Jaque-
Jefferson-
Jaque-

Jefferson-
Jaque-

Jefferson-

Jaque-

Jefferson-

Jaque-
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luminação e o deserto não existiria se eu ainda tivesse o seu 
coração. (Olha para Jefferson e fala bem baixinho). Não me deixe, 
por favor!

 (Enxugando as lágrimas dela). Não, acabou. Esse amor só estava 
nos fazendo mal. Quero que você saiba que eu fui feliz enquanto 
durou. (Beija a testa de Jaque, vai em direção à porta. Antes de sair, 
vira-se para ela novamente). A vida continua. Sai. 

 Por que Deus? Por que fez isso comigo? Que injustiça. Eu não sou 
nada sem ele. Traz ele de volta para mim, por favor! É só o que eu 
peço!

(Fica alguns instantes olhando fixamente a porta. Levanta-
se vai até o quarto dos pais e pega uma grande quantidade de
remédios. Volta para o quarto e senta-se novamente na cama). 

 Se é para não tê-lo, prefiro morrer. Que a morte me leve para o 
inferno, sem você não quero viver. 

FIM

Jefferson-

Jaque-

Jaque-

(Pega um porta retratos com uma foto de Jefferson, toma 
uma grande quantidades de remédios e ali mesmo morre). 
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entimentosS
João Antônio Bueno



Personagens:
Oliver-
Daniel-
Elisangela
Tomoyo-
Lornyon-

Lornyon-

Elisangela-
Lornyon-

 

Oliver-
Daniel-

Lornyon-

 Camponês
 Guarda real

 - Sacerdotisa
 Princesa
 Porteiro do Templo

 (Com um tom de voz superior). Vocês, camponês Oliver e 
sacerdotisa Elisangela possuem os relógios do tempo necessários 
para abrir o portal temporal?

 Sim, nós possuímos. 
 Desejam realmente abrir o portal temporal? Esse portal pode vir 

a ser a chave da fortuna ou o caminho da miséria. Vocês têm 
certeza que querem abri-lo?
 Claro!
 Lornyon, você acha que eles são dignos disso? O portal temporal é 
algo sagrado! E além disso, Tomoyo não foi avisada!

 Silêncio, Daniel! Tudo está planejado. Se eles o desejam abrir, 
eles o abrirão. Se não desejam, nada acontecerá!

Cenário-

Cena-

 Uma grande sala onde diversos relógios de 
diferentes formatos se encontram nas paredes e no teto. As 
partes Norte, Sul, Leste e Oeste da sala possuem o mesmo 
relógio de ampulheta. Ao Norte há uma porta muito 
grande sem maçaneta, com três buracos redondos onde 
parecem poder encaixar um relógio em cada. 

 A entrada no templo. 

(Lornyon se encontra em frente à grande porta ao Norte da 
sala e Daniel está ao seu lado. Oliver está em frente a 
Lornyon e Elisangela está a seu lado). 
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Daniel-
Lornyon- 
Elisangela-

 

Oliver-

Lornyon-

Daniel-
Tomoyo-
Todos- 
Tomoyo-

Oliver-
Tomoyo-

Elisangela-

Lornyon- 

 Mas senhor Lornyon, como o senhor pode ter certeza de que...
Chega! Seu atrevimento me cansa!
 Daniel, não temos más intenções, se é isso que pensa. Eu e 

Oliver precisamos voltar no tempo para que Daiana, a princesa da 
cidade Junho não seja atacada. Como André, o senhor das trevas
atacou o castelo da princesa Daiana, o futuro se tornou o que esse 
presente é hoje. Uma desgraça!
 Isso mesmo! Essa vida não é a que merecemos, Daniel! Pense 
bem... Vivemos fugindo dos súditos de André. Princesa Tomoyo 
tem que viver escondida e disfarçada para não ser morta... Não é 
isso que queremos!

 Sim... se voltarem e impedirem o ataque de André ao castelo da 
princesa Daiana, o futuro mudará e Tomoyo, nossa princesa, 
poderá reinar e governar em paz.  
 Sim, mas... (Tomoyo entra na sala nesse momento e corta Daniel). 

 Não tem mais nem menos, Daniel.
Princesa Tomoyo! (Se curvam). 

 Não é necessário reverências! Oliver, Elisangela, quero que 
levem isso quando voltarem no tempo. (Estica as mãos). É a 
“espada de pérolas luminosas”. Sempre que qualquer entidade de 
trevas atacarem vocês, se defendam com essa espada, e as trevas se 
tornarão luz e o ódio, amor.  
 Agradecido, vossa majestade. (Curva-se). 

 Devem ir rápido, sinto que as trevas se aproximam desse templo! 
Sejam rápidos!

 (Vira-se para Lornyon). Tome, são os relógios do tempo! 
(Lornyon coloca os relógios no portal e todos os relógios da sala 
parecem estar malucos. Os ponteiros giram desgovernadamente, e 
uma grande luz sai do portal do tempo quando ele começa a se 
abrir lentamente). 

Entrem! O portal não ficará por muito tempo aberto! Pensem 
no espaço e tempo para onde querem ir e o portal os levará!
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Oliver e Elisangela-

Daniel-
,

Lornyon-

 Sim! Vamos!

 Princesa, cuidado! (Saca uma estranha arma que contém uma 
lâmina em forma de águia  e pula em frente a Tomoyo e trava uma 
batalha com os seres). 

 Boa sorte! Que vocês consigam trazer a paz novamente! 

FIM

(Nesse momento diversos seres das trevas entram no 
templo e correm em direção a Tomoyo, para atacá-la). 

(O portal se fecha e Oliver e Elisangela somem. Daniel 
infelizmente é apunhalado nas costas por um dos seres e 
cai. Lornyon efetua um tipo de magia e toca em Daniel e 
Tomoyo. Neste momento os três somem, deixando o 
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ue país
é esse?Q

Júlia Camargo Lima



Personagens:
Mãe
Pai
Filha

Filha-
Mãe-
Filha-
Mãe-
Filha-
Mãe-

Filha-
Mãe-

Pai-
Filha-
Mãe-
Filha-
Mãe-
Pai-
Filha-

(Mãe, pai e filha na sala de estar).

 Mãe, o que é corrupção?
 É quando o governo desvia o nosso dinheiro. 
 Mas você não dá dinheiro para o governo?
 Qualquer imposto que nós pagamos vai para o governo.
 O que é imposto?
 É tudo que você paga ao governo. E em todos os produtos já estão 

incluídos os impostos no preço. 
 (Fica em silêncio por algum tempo). E preconceito o que é?
 É quando uma pessoa julga outra pela cor da pele, opção sexual ou 

religião. 
 Mas, filha, por que tantas perguntas?

 Minha professora vai falar disso. 
 É bom você querer saber como anda seu país. 
 O Brasil é cheio de problemas, né, mãe?
 É, infelizmente. 

 Filha, por hoje chega de perguntas! Já está tarde. 
 Tá bom, né? Boa noite!

(A filha sai da sala em direção a seu quarto e os pais voltam 
a ver televisão). 

FIM
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ncontrosE
Larissa Xavier



Personagens:
Maria
Dona Rita 
Sebastião 
Miguel
Ana
Leonardo
Neusa 

Dona Neusa- 
Sebastião-

Miguel-

Neusa-

Leonardo-

(Mãe de Maria)
(Pai de Maria)

(Mãe de Leonardo)

Cena I-(Maria sai de seu quarto e vê seus pais discutindo).

Não temos dinheiro, infeliz!
 Você é uma imprestável, só reclama!

(Sebastião agride Rita, Maria vê e sai desapontada).

Cena II-(Na casa de Miguel).

 Estou inconformado, mãe. As pessoas aceitam tudo que acontece. 
Mas eu não sou igual a todos. As pessoas têm que ficar cientes da 
injustiça que ocorre no mundo. 

 Vai logo para a biblioteca senão vai se atrasar! Pára de falar 
bobagem e vai logo! 

 Oi, amor. Você está tão sozinha...(Ana sorri. Naquele 
momento eles se conhecem e ele a beija. Leonardo se distrai e Ana 
desaparece).

Cena III-(No caminho para a biblioteca, Ana passa em 
frente à praia e vê Leonardo, que a chama). 

(Baseado nas músicas do grupo Legião Urbana).
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Ana-
Maria-
Ana-
Maria-
Ana-

Maria-
Ana-
Maria-

Miguel-

Ana-

 (Entrando no banheiro). O que foi, por que você está assim?
 (Chorando). Assim como? 

 Chorando. 
 Não é da sua conta.

 Desculpa, eu tenho essa mania de querer saber o porque de tudo, 
por isso fico tanto tempo aqui. Os livros têm respostas para tudo. 
Eu e minha curiosidade. 
 Me deixa sozinha!

 Quem inventou a solidão?
 Não sei, mas preciso dela agora. 

(Ana sai do banheiro). 

Cena V- (Ana está na mesa da biblioteca lendo um livro. 
Miguel entra). 

 (Subindo em cima da mesa).  Vocês são jovens alienados pelo 
sistema. Vamos tomar uma atitude!

 Quem inventou o amor?

Cena VI- Todos os personagens vão entrando na 

Cena IV- Maria quando chega à biblioteca vai ao 
banheiro e se droga com cocaína e chora. 
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Leonardo-

Mãe de Miguel-

Maria-

 Ela passou do meu lado e eu lhe falei:oi, amor, você está tão 
sozinha. Ela então sorriu para mim, foi assim que eu a conheci 
aquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia e o sol 
brilhava de tanta emoção, um rosto lindo como o verão, e um 
beijo aconteceu. Hoje a noite não tem luar e eu estou sem ela, já 
não sei onde procurar, não sei onde ela está. 

 Meu filho vai ter nome de Santo, eu quero o nome 
mais bonito. 
 Parece cocaína, mas é só tristeza. 

Miguel- O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido 
ninguém prometeu, nem foi tempo perdido! Somos tão jovens!

FIM  

 biblioteca e cantam trechos de música ao invés de falar:
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entativaT
Marcelle Domingos Silva



Personagens:
Mocinha
Sem graça
Garoto sanguinário/médico
Diretora/figurante médica
Mãe desleixada

Sem graça- 

Sem graça- 
Diretora- 

Mocinha-

Sem graça- 

Diretora- 
Mocinha- 

(Entram todos no palco). 

Cena 1

Bem, bem. Antes de tudo eu vou contar uma piada muito 
engraçada. 

(Todos fazem cara de desânimo). 

Essa... (ri). Essa é... muito... qual a piada do pintinho?
(Entra correndo). Nossa, acho que me atrasei. (Olha para sem 

graça). Nós não temos tempo para piadas. Vamos começar .

(Todos saem).

Cena 2

 (desanimada). Nossa, as coisas lá em casa estão horríveis. Minha 
mãe nem olha na minha cara. 

Caramba, amiga, que loucura. (Sorri). Mas agora aproveitando 
o assunto vou te contar uma piada muito boa: qual é a piada do...

Cala a boca, você não tem fala. Pode continuar a cena. 
Bem, eu vou indo para casa. Tchau. 

Cena 3
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(Mocinha entra em casa, onde já está a sua mãe). 

 Oi, mãe!
 Olha aqui, menina. Esquenta a sua comida e não vem encher a 

minha paciência. Eu vou sair. 

(sai e bate a porta). 

Cena 4-(Toca o telefone na casa de Mocinha). 

 Alô!
 Alô. Olha, eu sou seu pior pesadelo e...

Diretora faz um som de descontentamento

(Para si mesmo). Que saco! Bom, na verdade, eu sou 
um medico e preciso que alguém da família do paciente Henrique 
venha até aqui.

 Eu já estou indo, tchau.

(Mocinha escreve um bilhete para  a mãe e sai).

Cena 5-(Mocinha entra no hospital onde já estão o médico 
e a enfermeira). 

 Bom dia. (Se cumprimentam). Então, o que aconteceu com o 
meu pai?

 Nós tivemos que abrir a barriga dele e jorrava sangue 
para todo lado. Ele gritava muito. (Se empolga). E no exame 
descobrimos que ele tinha uma doença hereditária muito 
contagiosa. E ele estava lá agonizando. (Diretora dá uma 
cotovelada nele e ela olha para ela com raiva). Que saco! Não 

Mocinha-
Mãe-

Mocinha-
Garoto Sanguinário-

Garoto Sanguinário- 

Mocinha-

Mocinha-

Garoto Sanguinário-
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aconteceu nada disso. Ele só morreu. Uma morte muito sem 
graça, por sinal. 

(Eles saem, Mocinha fica arrasada. Sua mãe chega). 

Cena 6- Mãe- O que você aprontou? O que aconteceu? 
Eu vi o seu bilhete. 

 (Chorando). O pai morreu, mãe...
 Ah! É isso? E eu aqui me preocupando!

 Pára com isso, mãe. Você não tem coração? Ele é meu pai. 
 Eu nunca te falei isso, mas na verdade ele não é seu pai. Você é 

filha de um jogador de futebol. 

(Mocinha fica sem reação. Sem graça entra de repente). 

É a minha vez agora?
 (Gritando). Mas eu já falei que você não tem fala!

 Mas já que eu estou aqui mesmo: vocês sabem qual é a 
piada do pintinho?

(Ouvem-se gritos de socorro. Entra Garoto Sanguinário 
com diretora como refém).

 Eu cansei desse papel sem sal. Eu vou matar todo 
mundo e finalizar a peça. Primeiro você (aponta para o sem 
graça). Qual o seu último desejo?

Posso contar uma piada?
 (gritando). Não!

Pode sim, eu mando aqui e eu quero ouvir. Fala!
Vocês sabem qual é a piada do pintinho?

 É claro que sim: é piu piu.

Mocinha-
Mãe-
Mocinha-
Mãe-

Sem graça- 
Diretora-
Sem graça-

Garoto sanguinário-

Sem graça- 
Todos-
Garoto sanguinário- 
Sem Graça- 
Diretora-
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Sem graça-
Garoto sanguinário-

Mãe-
Mocinha-
Diretora-

Sem graça- 

 Não. O pintinho era mudo. (começa a rir). 
 (Olha sério para Sem graça e joga a arma no chão). 

Não. Depois dessa eu vou embora, não quero mais atuar. (Sai). 
 Eu também. Mas que droga de piada foi essa? (Sai). 

 Nossa, essa nem eu agüentei. (sai). 
 Quer saber? Eu me demito!

(Sem graça fica sozinho). 

Caramba! Só eu tenho humor aqui...Que droga! Só me resta 
falar sozinho. (Olha para a platéia). Vocês conhecem a piada do 
pintinho?

FIM
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casamentoO
Mayara Aparecida de Souza Nascimento



(Música Tristania toca enquanto acontece a apresentação
dos personagens).

 princesa de 16 anos.  Zezinho 
 princesa de 18 anos  pretendente de Maria
 Irmã da rainha  pretendente de Joana

 rainha Geronilda  pretendente de  Joana 

(Tempo medieval  Século XII. Portugal).

Cena I

 Joana, acorda, minha irmã, acorda. (Balançando Joana). Acorda. 
 O que foi, Maria? (Boceja). Vosmecê está louca?
 (Gritando). É hoje, finalmente chegou o dia! 
 O que é? Fala logo!
 Vosmecê não está lembrada? (Ri). Hoje é a festa!
 Festa? Que festa?
 Ai, meu Deus, hoje saberemos com que nós casaremos. 
 Ai, não acredito! Vosmecê me acorda para isso?
 É lógico, temos que ver nossos vestidos.
 Ai, para mim qualquer vestido serve. (Triste). Esse dia não poderia 

ter chegado! 
 Ai, Joana, como vosmecê é ignorante! Já estava mais do que na hora 
de nos casarmos. Você não acha?

 Eu não. Ainda tenho 16 anos e você 18, estamos novas.
 Isso que é bom, pois vamos sair de casa antes mesmo de sermos 
maiores de idade. 

 Ah! Não, pois sonho me casar com um homem da minha idade e 
que eu escolha, sem festa ou algo parecido, como papai quer. Ele 
quer homens mais velhos e que ele escolha. (Brava). Não gosto. 

 Ai, Joana, pára de ser chata! Conheço o gosto de nosso pai. Ele vai 

Joana- Bobo da corte-
Maria- Osvaldo-
Olívia- Eduardo-
Mãe- Sebastião-

Maria-
Joana-
Maria-
Joana-
Maria-
Joana-
Maria-
Joana-
Maria-
Joana-

Maria-

Joana-
Maria-

Joana-

Maria-
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saber escolher e além do mais... 

(Entra Olívia). 

 Meninas,levantem, pois as duas têm que se arrumar e ver seus pais. 
Eles querem vê-las antes da festa. 

 (Grita no ouvido de Maria). Já estou acordada. Só a Joana que está 
com frescura.

 Cala a boca, Maria. (Bate nela). Já estou levantando, tia. 
 OK. Esperamos vossas senhorias na cozinha para o café da manhã. 

 Tá, muito agradecida. 

Cena II- Na cozinha.

 (Triste). Bom dia meu pai, bom dia minha mãe. A benção.
 Deus te abençoe, minha filha.

 Deus lhe ajude. Mas que cara é essa?
 Nada, papai, só um pouco de sono. 

 Olha ,menina, vê se acorda direito, porque hoje vosmecê conhecerá 
seu futuro marido. 

 Tá, pai. Agradecida. 
 (Alegre). Benção pai e mãe.

Deus te abençoe. 
 Vamos fazer a oração?
 Vamos sim. 

Então, em nome do pai, do filho e do espírito santo... 
 Amém, pai nosso que estais no céu...

(Toca música gregoriana, enquanto eles rezam).  

 Então, como as duas estão? Ansiosas?
 Para mim é um dia comum, como os outros. 

Olívia- 

Maria-

Joana-
Olívia-
Maria e Olívia-

Joana-
Mãe-
Pai-
Joana-
Pai-

Joana-
Maria-
Mãe e pai- 
Olívia-
Todos-
Pai- 
Todos-

Pai-
Joana-
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Maria-
Mãe-

Joana-
Todos-
Joana-
Mãe-

Joana-
Pai-
Joana-
Olívia-
Joana-
Mãe-
Pai-
Maria-
Pai-

Maria-
Maria e Joana- 
Mãe-
Pai-
Olívia-
Mãe-

Pai-
Mãe-

Olívia-

 (Alegre). Para mim é um dia especial. 
 Que bom, Maria. (Para Joana). E você, por que está assim? Não está 

alegre pelo dia de hoje?
 (Gritando). Não!
 Oh! Por quê?
 Não quero me casar. Estou nova!

 Nossa, fico feliz por vosmecê ficar assim, mas o que lhe deixa com 
esta opinião?

 Quero me casar com um homem comum de minha vontade. 
 (gritando). Mas eu que escolho!

 Sim, pai, sim, eu lhe obedeço. 
 Vosmecê não confia no gosto do seu pai, Joana?
 Confio, mas não estou preparada para casar.  

 Meu deus, que filha mais, mais...
 Filha minha, casa quando eu quiser!

 Que bom que vosmecê quer que seja hoje, pai. 
 Sim, eu dou a palavra final aqui! Meninas vão pôr um espartilho 

branco para a festa de hoje à noite. Meus genros têm que ser do 
meu gosto, afinal, nesse reino só entra quem é da minha família e 
não quero qualquer um para ser príncipe se minhas princesas são 
as duas mais lindas do reino.

 Sim, papai. 
Com sua licença. (Saem da cozinha).

 Não precisa ser duro com a Joana, Juvêncio!
 Cala a boca, Geronilda. Vosmecê não sabe o que está na minha mente! 

 E nem queira saber, minha irmã. 
 Não, Olívia, pois conheço meu marido. Ele é rei, então, coisa boa 

não é. 
 Geronilda, não diga nada.

 (Brava). Tá Juvêncio, tá. (Respira fundo). Com sua licença. (Sai 
correndo). 

 Eita, viu Juvêncio?  
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Pai-
Olívia-

Pai-

Olívia-

Pai-

Olívia-

Maria-
Joana-
Olívia-

Maria-

Joana-

Maria-

Olívia-
Maria-

 Eita nada. Vosmecê é a xerox da sua irmã. 
 Tá, lógico se somos irmãs. Quer saber? Vou me arrumar para a 
festa. 

 Isto, vai logo. Quem sabe vosmecê não arruma um homem na festa, 
casa-se com ele e some daqui? (Dá risada). Vosmecê está parecendo 
sua mãe quando estava viva, está pior que a minha sogra. 

 Olha só: Vosmecê me respeita, sou mais velha que minha irmã e 
que tu juntos!

 (Rindo). Vosmecê é mais velha que eu apenas doze anos e mais velha 
que minha mulher quinze anos só. 

 E tenho cinquenta e nove anos. Respeite-me! Com sua licença! 
(sai).

Cena III- À noite. Música medieval. 

 Ai! Anda logo, Joana! Só falta vosmecê terminar para descermos. 
 Calma, tô quase pronta. 
 Meninas, tem muitos pretendentes aí. Nunca vi uma festa cheia 
como essa. 

 Ai, que legal! Vou ter um monte de pretendentes! Como o amor é 
lindo!

 Cala a boca, minha irmã! Como você pode amar uma pessoa sem 
nem mesmo conhecê-la? E além do mais, tem que ser um amor dos 
dois. 

 Ai, Joana. Pois existe amor à primeira vista. E é por isso que o amor 
transforma uma pessoa em duas e duas em uma. 

 Chega! Vamos descer, Maria. E Joana desce depois. 
 Tá. Não vejo a hora de vê-los. (Saem e param perto da escada). 

(Enquanto isso, na festa todos aguardam as princesas, enquanto
toca música medieval). 
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Olívia-
Maria-

Pai-
Maria-
Mãe-

Maria-

Bobo-

Pai-

Pai-

 Olha só!
 (Começa a tremer). Vou sair daqui muito feliz hoje!

(Pai e mãe chegam  e param perto da escada para falar com 
Maria). 

 Cadê sua irmã?
 Está se arrumando. 

 Então vamos descer essas escadas de uma vez e sentar para ver os seus 
pretendentes. 

 Vamos, sim, mãe. 

(Olivia manda o bobo da corte avisar os convidados da entrada 
da família real). 

 O rei, a rainha e sua filha mais velha, Maria. 

(Todos batem palmas. O pai, a mãe e Maria se sentam nas
poltronas). 

 Que venham os pretendentes de minha filha Maria. 

(Chegam vinte e cinco pretendentes na sua frente). 

 Um por um, venha e diga seu nome, sua idade e porque quer se casar 
com a Maria!

(Todos se apresentam. Enquanto isso, começa a tocar 
música medieval. Depois de duas horas de apresentação o 
rei decide com quem Maria vai se casar). 
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Pai-
Maria-
Pai-
Osvaldo-
Pai-
Maria-
Osvaldo-

Maria-
Pai-
Osvaldo-
Mãe-
Pai-
Olívia-
Todos-
Pai-
Olívia-
Pai-
Joana-
Mãe-
Pai-

Olívia-
Joana-

Todos-
Pai-

 Bom, decidi!
 Quem, pai?   Gostei de todos. Qualquer um serve. 

 Vosmecê! Qual o seu nome mesmo?
 (Alegre). Osvaldo, tenho vinte e oito anos. 

 Você foi escolhido por mim para casar com a minha filha Maria. 
 Oh! Papai, muito agradecida. 

 Muito agradecido, senhor rei. Vossa majestade escolheu um bom 
homem. (Olha para Maria). Eu prometo ser leal e fiel com vossa 
senhoria. 

 Agradecida.
 Sim, se te escolhi é porque fui com a tua cara. 

 Agradecido. 
 Bom, seja bem-vindo à família. 

 Bom, mas cadê a Joana?
 (Gritando). A Joana fugiu!
 Oh!

 O que?
 Ela não está no quarto.

 Como assim?
 (Entrando). Estou aqui. 

 Graças a Deus. 
 Olívia, vosmecê está com inveja porque não vai casar e fica arrumando 

confusão, é? Sua velha, não tem idade para casar mais, não. 
(Começa a rir).

 Me deixa, Juvêncio. O coração de quem ama é sempre jovem.   
 Chega! O que importa é que estou aqui, não é? Então vamos logo 

com essa porcaria. 
 Isso!

 Que venham os candidatos da minha filha Joana!

(Aparecem setenta e cinco candidatos). 
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Pai-
Mãe-

Pai-
Mãe-
Pai-
Joana-
Pai-
Homem-
Pai-

Rapaz-
Pai-
Joana-
Rapaz-

Pai-
Joana-
Mãe-
Pai-

Joana-
Pai-

 Nossa, vai ser difícil. (Olha para a mãe). 
 Vê se escolhe certo. 

(Começam a se apresentar. Música medieval). 

Cena IV

 Bom, tenho que escolher apenas um e está difícil. 
 Deixa ela escolher, Juvêncio. 

 Sim, minha filha. Tu te interessaste por algum aí?
 (Triste). Não, pai. Por nenhum. 

 Então eu escolho vosmecê. Diga-me seu nome e sua idade. 
 Sebastião, 24 anos. 

 Então declaro que...

(Voz do fundo do salão). 

 Não!
 Quem disse isso? 

 Pai, deixa ele falar!
 Meu nome é Eduardo, tenho dezessete anos e quero me casar com 
ela. 

 Lamento, tu chegaste atrasado...
 Pai, deixa ele se apresentar. Me interessei..

 (Fala no ouvido do pai). Deixa, ela gostou dele. 
 Então eu proponho uma luta entre Sebastião e Eduardo. Quem 

ganhar a luta terá a mão da minha filha...
 Mas, pai...

 Está decidido. 

(Começa a tocar baixinho a música Blank Infinit). 
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Eduardo-
Sebastião-
Pai-

Pai-

Joana-
Eduardo-

Joana-
Eduardo-

Joana-
Bobo-
Pai-
Bobo-

Todos-
Pai-
Bobo-
Todos-
Pai-

Olívia-
Todos-
Bobo-
Pai-

 Eu aceito.
 Eu também.

 Se arrumem, preparar... Já!

 (Olha para Sebastião morto). Que trágico! Eu declaro que Eduardo 
será o marido de minha filha Joana. 

 Parabéns, Eduardo!
 Agradecido. Se ganhei foi por amor a vosmecê. Passei a acreditar 

em amor à primeira vista!
 Digo o mesmo!

 Eu vim com meu irmão que se candidatou para casar com 
vosmecê, mas não imaginava que eu também ia me interessar por 
sua pessoa. 

 Ainda bem que tu vieste!
 Eu tenho algo a dizer!

 Ôxe! O que deu em vosmecê, seu louco?
 Tem uma pessoa de quem gosto muito já há cinco anos e queria 

aproveitar e pedir a mão dela em casamento. 
 Oh!

 Nossa, não sabia. 
 Olívia, quer se casar comigo?
 Oh!

 (Cai na gargalhada). A Olívia? Finalmente alguém se interessou por 
ela. 

 Pelo menos tenho pretendente, Juvêncio! Eu aceito, Zezinho!
 Zezinho?

 Sim, este é meu nome!
 Tá, tá. Vamos logo para a dança, que será a noite toda. (Começa a 

(Começam a luta, que dura trinta minutos. Joana torce 
firmemente por Eduardo. Eduardo cai no chão, todos 
gritam. Joana começa a chorar. Eduardo levanta e avança 
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música “trois viergs” da banda Épica). 
 Eba.

 Eu te amo. 
 Eu também. 

(Todos ficam de par em par e dançam a noite toda). 

FIM

Todos-
Eduardo-
Joana-
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uem avisa
amigo éQ

Mayara dos Santos Silva



Personagens: 
Pedro
Mariana
Mãe de Mariana

Pedro-
Mariana-
Pedro-
Mariana-
Pedro-
Mariana-
Pedro-

Mariana-
Pedro-
Mariana-
Pedro-
Mariana-
Pedro-
Mariana-

Mariana-

Pedro-

(Pedro e Mariana estão na sala de aula). 

 E aí Mari, vamos sair sábado à noite?
 Vamos! Mas para onde?

 Vamos no cinema. 
 Não. Já cansei de ir para o cinema. Vamos para outro lugar!

 Ah! Mas para onde nós vamos?
 Já sei! Você curte forró pé de serra?

 Como assim? Tipo Fala Mansa, Circuladô de Fulô, Bicho de Pé, 
etc...?

 É assim mesmo! E aí, você curte?
 É claro que sim. Lá em casa tenho um CD de cada. 

 Ah! Então tá combinado, nós vamos ao forró!
 E só vamos nós dois?

 Não, vamos chamar a galera.
 Quem a gente chama?

 A Manu, o Jorge, o Marcelo, a Rebeca. Eles também curtem 
forró pé de serra. 

(No mesmo dia mais tarde, eles se reúnem e marcam de sair 
para curtir o forró). 

 Ah! Não vejo a hora de chegar sábado à noite. Vai ser tão legal. 
Eu espero. Só falta eu pedir para a minha mãe. 

 É verdade, eu já descolei os convites. 

(Na casa de Mariana). 
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Mariana-

Mãe-
Mariana-
Mãe-

Mariana-

Pedro-
Mariana-
Pedro-
Mariana-

Todos-
Mariana-
Mãe-
Mariana-
Pedro-
Mariana-

Mariana-

 Mãe, a galera me chamou para sair sábado à noite. A senhora 
deixa eu ir?

 Para onde eles vão?
 Um barzinho que toca forró pé de serra. 

 Ah! Filha, até que eu deixo você ir, mas é que eu tô sentindo um 
aperto no coração, uma coisa ruim e  acho melhor você não ir. 

 Que saco! Você nunca deixa eu ir onde eu quero. Só que dessa 
vez vai ser diferente: eu vou e pronto e acabou, e quanto ao 
dinheiro eu me viro e peço para minha madrinha. Ela me dá o que 
quero mesmo!

(No outro dia na escola). 

 E aí, Mari. Sua mãe deixou?
 Deixou, é claro.

 Então, tá. Eu e a galera passamos na sua casa!
 Beleza!

(O dia de ir ao forró chega). 

 Mariana! Mariana. Vamos logo!
 Calma, gente, eu tô indo!

 Mariana, toma muito cuidado.
 Tá, mãe! Tá bom!

 Vamos, Mariana!
 Tô indo, tô indo!

 Nossa, aqui tá muito bom!

(Mariana sai de casa e vai ao forró com a galera. O 
barzinho não era muito longe de sua casa e era humilde). 
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Pedro-
Mariana-

Pedro-
Mariana-

 É verdade! Eu não saio daqui tão cedo!
 Nem eu. Ih! Pedro. Olha a placa ali! Diz que o bar fecha à meia- 

noite. Que horas são?
 Onze e meia!

 Caramba, que chato!

FIM

(Na hora que eles vão saindo do bar acontece um tiroteio. 
Mariana leva um tiro exatamente no coração. Mariana 
morre. A galera não sofreu um arranhão).
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iscutindo
no quartoD

Silas Dias Rodrigues



Personagens:
Sandra
Inácio
Ana
Claudia
Professor

Sandra-
Inácio-
Sandra-

Inácio-

Sandra-

Inácio-

Claudia-
Ana-

Claudia-

Ana-
Claudia-
Ana-
Claudia-
Ana-

(Sandra e Inácio discutem no quarto de Sandra). 

 (Eufórica). Eu não acredito que você me traiu!
 Eu não te traí. Você está cometendo um erro. 
 Olhe essas fotos. (Dá as fotos para Inácio bruscamente). O que 
você me diz, hein?

 Isso é uma armação, você sabe que eu nunca te trocaria por 
ninguém!
 Pelo menos eu pensava que não. (Chorando). Está tudo 
terminado, Inácio. 

 (Triste). Você não pode jogar três anos de namoro fora, só por 
causa da fofoca dos outros. 

(Do lado de fora da casa).

 (Observa a casa com um binóculo). Eles já estão discutindo.
 (Feliz, quase saltitante). Finalmente! Agora é só eu me insinuar para o 

Inácio e nosso plano estará feito! 
 Silêncio, senão eles vão descobrir a gente. (Puxa Ana para baixo). 

Nós matamos dois coelhos com uma cajadada só, Ana!
 Eu estou tão feliz e ansiosa!

 A gente ainda não pode vacilar. O plano ainda não está pronto.  
 (Preocupada). No que você está pensando, Cláudia?

 Eu quero acabar com ela e vai ser no baile de amanhã à noite. 
 Olha lá o que você vai fazer, amiga!
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(Enquanto isso, no quarto).

 (Muito nervosa arremessando tudo o que encontra pela frente na 
direção de Inácio). Sai daqui, agora! Não quero mais te ver. 

 Se é assim que você quer... (Sai se protegendo dos arremessos de 
Sandra). Mas saiba de uma coisa: eu ainda não desisti de você!

(No dia seguinte, na escola).

 (Quase chorando). Estou muito mal.
 (Demonstrando um interesse fora do normal). Nossa, o que 

aconteceu?
 Terminei com a Sandra. (Cai em prantos). 

 Por que?
 Ela viu fotos falsas em que eu e a Claudia parecemos estar nos 
beijando.

 Ela não sabe o que perdeu!
 Mas eu quero voltar com ela. 

 Ela não te merece. 
 O que você está falando? Ela é uma mina maravilhosa. Eu a amo 
profundamente. (Levanta irritado e sai da sala). 
 (Entra na sala calma, mas fica furiosa ao ver os dois conversando. 
Dirige-se para Ana). Você ainda fala com aquele traidor.

 Calma, ele não é tão ruim assim. 
 (Gritando). Eu estou morrendo de ódio!

 Esses homens, viu? Pensando melhor é bom mesmo você odiá-lo, 
pois ele fez uma coisa imperdoável. 
 Prefiro nem tocar nesse assunto. 

 - (Entrando na sala). Bom dia, alunos. Hoje eu quero que vocês 
falem sobre o ser humano. Valendo nota para hoje, ouviram?
 (Sedutora). Inácio, esquece essa mocréia e vai ficar com a Ana. 

Você sabe que ela gosta de você!

Sandra-

Inácio-

Inácio-
Ana-

Inácio-
Ana-
Inácio-

Ana-
Inácio-
Ana-
Inácio-

Sandra-

Ana-
Sandra-
Ana-

Sandra-
Professor

Claudia-
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Inácio- (Alterado). Não, você sabe, Cláudia, que eu amo a Sandra mais do 
que tudo nessa vida! Eu nunca vou deixar de amá-la. Nunca! Por 
mais que ela não acredite em mim, por mais que alguém queira nos 
separar e por mais que o plano dessa pessoa tenha dado certo, eu 
por toda a minha vida vou amar uma única só mulher, a Sandra!

FIM 
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Silvio Luis Corsato

onhando S acordado



Personagens:
Rei
Princesa
Criado
Frederico
Pedro
Atriz
Ator
Narrador

Rei-

Princesa-
Criado-

Pedro-
Frederico-
Pedro-
Frederico-
Pedro-

Frederico-
Pedro-

 Se é para o bem da nação e para a felicidade de minha filha, eu declaro 
que ela pode sim se casar com o guerreiro.
 Obrigado, meu querido pai.

 E assim eu anuncio ao reino, a pedido do rei, o casamento da 
princesa com o guerreiro de nobre coração.

 Frederico!  Acorda! 
 (Acordando). Hein? Hã? Como?  

 O que você achou da peça? 
 Ah! Não gosto muito do jeito que o povo fala nessa peça aí.

 Eles falam diferente né? (Imita a fala dos personagens da peça). 
“Viestes a minha casa Sr. Frederico, para que conheças minha 
filha...” 

 Vou tentar: “Sim eu vieste pra que conheceiste tua fia”.
 (Rindo). Ave! Mas você é ruim hein?!

(Estão em cena o Rei, a Princesa, o Príncipe de 
Nabucodonosor e o Criado. Frederico dorme em um 
canto do palco). 

(Saem todos e entra em cena Pedro, com vassouras, baldes, 
etc... Frederico continua dormindo).
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Frederico-
Pedro-

Frederico-

Pedro-

Frederico-

Pedro-

Frederico-

Pedro-

Ator-
Frederico-

Ator-
Atriz-

 Mas eu vinheste de tão longe. 
 A tá! Chega. Você não serve para este tipo de diálogo antigo, não! 
Mas fora isso, o que você achou da peça?  

 Ficou muito linda oras, queria eu ser um ator... Olha só, 
enquanto a gente limpa esta bagunça, aposto que eles estão se 
divertindo por aí agora.

 (Rindo). É, o sol brilha para todos meu amigo, mas a sombra é para 
poucos! (limpando o chão e cantando). Lá, Lá, Lá, Lá...

 (com cara de reflexão). Pedro, sei não... Esse negócio de sombra 
ser para poucos, não concordo, não. Eu tava aqui limpando e não é 
que vi a minha sombra atrás de mim? Olha, tá bem aqui...(Aponta 
para a própria sombra).  

 (bate na testa) Mas é um idiota mesmo, acho que Deus criou o 
mundo e separou a água da terra, a luz das trevas, e a inteligência 
de você, hein, Frederico!  Benza Deus, bora trabalhar... 

 Cara, mas eu queria mesmo atuar. Viver vários personagens, 
várias vidas diferentes, ser um guerreiro, não, não...Talvez um 
rei...

 (caçoando). Quer ser rei, ele quer ser rei, reizinho. Ah! Mas olha só, 
rei do esfregão, depois dessa eu vou lá limpar os camarins, até 
mais. 

 Olá, vamos fazer um breve ensaio aqui tudo bem?  
 (Com uma voz grossa com ênfase). Tudo bem. Príncipe de 

Nabucodonosor viestes a ensaiares em meu palco, que honra, por 
que estares por aqui?

 (Rindo cochicha para a atriz) Este funcionário e meio louco, né?
 É. . . 

(Pedro sai. Frederico fica limpando o palco e entram os 
atores ensaiando o Príncipe de Nabucodonosor e a 
Princesa).    
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(Começa o Ensaio). 

 Tem de se casar comigo, princesa, pois eu sou um príncipe e tu tens 
de continuar seu reinado. Casar por amor?  Isto é uma mera tolice.

(Frederico come as unhas e faz cara de aflição).   

 Mas Príncipe Eliot, não posso me casar com você!

(Frederico faz não com a cabeça, mais aflito ainda). 

 O que ele tem que eu não tenho?
 O guerreiro é lindo e tem um coração tão nobre, que impunha a sua 

espada com amor pelo seu reino.

(Frederico faz com a vassoura como se fosse uma espada letal).

 Lindo e belo com sua forte armadura, tão forte quanto seu amor por 
mim. Ah! Como seu amor por mim. 

(Frederico pega o balde e põe ele na cabeça, simulando 
uma armadura). 

 Ele virá e vai matar você, pois ele me ama. 
 (Tacando a vassoura no chão). Sim, eu amo!

 (rindo). Melhor a gente ensaiar em outro lugar.
 (rindo). Também acho.

 Por que vais? Digo, por que ireis emboras? Não gostares de meu 

Ator-

Atriz-

Ator-
Atriz-

Atriz-

Atriz-
Frederico-

Ator-
Atriz-
Frederico-

(Os Atores nesse momento olham para Frederico com 
cara de aflitos e nervosos, caem na risada e saem de cena) 
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Palco? Vistes? Digo, voltares? 

(Desistindo). Estes atores... Ah! Não consigo falar desse 
jeito mesmo.

(Volta Pedro).

 (Assustado). Oxê! Este balde aí na cabeça, homem? Tá maluco? Eu 
já estou terminando de limpar lá os camarins, beleza? (Saindo do 
palco). Caraca, ele ta cada vez mais maluco... 

(Pedro sai. Frederico canta uma música besta enquanto varre
o palco. Entra atriz).

 (sem graça). Pois não senhora, madama, senhorita, moça.
 (rindo). Você viu o Jonas, o ator? Não consigo encontrar ele.  

 Ele não veio, não senhora. 
 Nossa! Eu precisava tanto passar um texto com ele. Você não 

poderia me ajudar, seu, seu...?    
 Frederico minha senhora, Frederico. Bem, posso tentar. 

 Então vamos lá. (Dá o texto para Frederico e começa a ler suas falas). 
João Augusto você nem sentiu minha falta, não é mesmo? 

 Cloro que senti sua fruta, adoro amarrá-la.
 Como é? Deixa-me ver isto. (Lê o papel e mostra a fala para ele). 

Olha, está escrito assim: Claro que senti sua falta, pois adoro amá-
la... Vamos continuar. 

 Não convicto viver distinto de você.
 O que?   

 Está aí, olha... 
 (Lendo). Não consigo viver distante de você. Caraca, está difícil... 

Então, continuando. Mentira você que decidiu ir para longe de 
mim todo este tempo. 

Pedro-

Frederico-
Atriz-
Frederico-
Atriz-

Frederico-
Atriz-

Frederico-
Atriz-

Frederico-
Atriz-
Frederico-
Atriz-
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Frederico-
Atriz-
Frederico-
Atriz-

Frederico-

Atriz-
Frederico-

Atriz-
Frederico-

Pedro-
Frederico-
Pedro-

Frederico-

Pedro-

 Virgem apenas por negócios.
 (rindo). Onde está isso?

 Aqui ó, virgem apenas por negócios. 
 Viajei apenas por negócios. (Continuando). Você já pensou que 

uma hora eu posso ir embora e deixá-lo? Hein? Já pensou?
 Mas é claro! Assim que o ensaio aqui acabar ué! Eu não posso 

ficar aqui o dia todo, né? Só este texto aqui é rapidinho.
 Ah, meu Deus! Frederico, ninguém merece.

 É sim, minha senhora! Para falar a verdade, uma hora até essa 
peça vai acabar. Vai todo mundo pra casa, pegar trânsito. Eu vou 
para minha também, a platéia vai embora pra casa descansar coisa 
e tal.

 (cai na risada). Até mais tarde, Frederico, obrigado pela ajuda. 
 Cada uma! Que texto mais sem pé nem cabeça. Eu vou é tirar 

um cochilo. Fiquei até cansado com esse texto aí...

(Frederico cochila em um canto do palco e Pedro volta).

 Acorda homem.  
 Hein? Â? Cuma? Frederico, meu rapaz, Frederico.

 Doido! Vejo que você já limpou tudo por aqui. Pois pode ir, que eu 
irei apagar as luzes e fechar aqui tudo bem?

 Tudo bem, sim, meu amigo.

(Frederico sai. Pedro escuta um tiro, vai até a coxia e encontra
Frederico baleado e morto). 

 (Chorando, traz Frederico para o palco). Não. . . Por que? Por que? 

(Pedro fica chorando com Frederico em seus braços, enquanto
entra o narrador). 
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Narrador-

Pedro-
Frederico-
Pedro-

Frederico-

Pedro-

Frederico-

 Bom, meus amigos, vemos que toda peça tem seu fim, assim 
como nossas vidas. Como dizia a frase do ilustre Charles Chaplin: 
“A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios”. Por isso, 
cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que as cortinas 
se fechem e a peça termine sem aplausos. Assim como Frederico, 
sonhe sempre, mas lembre de correr atrás de seus sonhos, pois eles 
não podem cair do céu. Se você está aqui hoje, ainda há tempo de 
correr atrás de seus sonhos, dê uma chance a você mesmo, ainda há 
tempo de correr atrás de seus sonhos. Por que não mudar a história 
de Frederico enquanto ainda há tempo? Pois a platéia ainda está 
aqui e o Frederico sim correu atrás de seus sonhos. Então ele 
merece que sua história ainda não termine, pois seus sonhos não 
terminaram.

(Efeito sonoro do tempo voltando. Frederico cochila e 
Pedro volta).

 Acorda, homem.  
 Hein? Ã? Cuma? Frederico, meu rapaz, Frederico.

 Doido, vejo que você já limpou tudo por aqui. Pois pode ir que eu 
irei apagar as luzes e fechar aqui, tudo bem?

 Tudo bem, sim, meu amigo. Pedro, vou lá com você, sabe? Hoje 
eu ajudei alguns atores, foi muito divertido. Tô pensando em 
seguir carreira, é meu sonho, cara! Ninguém sabe o dia de amanhã, 
vai que eu morro, levo um tiro, sei lá...

 Ah! Vira essa boca pra lá, homem. E, além do mais, quem iria gastar 
uma bala com você?

(Os dois saem conversando).

 E, aliás, quem sabe se eu correr atrás de meu sonho ele não se 
torne realidade, hein?
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Pedro- É, Frederico, quem sabe?  

FIM
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O Projeto ArteCulturAção da Fundação Tide 
Setubal nasceu da experiência do Projeto Crer, Ser e 
Fazer realizado no ano de 2006. Em 2007, o projeto foi 
ampliado para outras linguagens artísticas e culturais -  
música, luteria, artes visuais, artes cênicas e um curso de 
capacitação para educadores. 

O Núcleo de Formação SocioCultural do Projeto 
ArteCulturAção 2008 tomou como ponto de partida a 
linguagem teatral. Isso porque é inerente à essa forma de 
expressão cultural a junção de muitos e diversos saberes, 
o que vai ao encontro da idéia central do projeto em 
questão: a construção de uma cidadania plena. O que 
só pode ocorrer com a consciência de que arte e cultura 
não podem existir senão conjuntamente. 

Assim, a linguagem teatral foi entendida como 
eixo central, como uma ferramenta que nos auxiliou na 
discussão de novas táticas para o dia-a-dia, integrando 
ações, passando a ser um elemento catalisador e ao 
mesmo tempo formador de jovens que incorporam a 
mudança em sua trajetória de vida.

Desenvolvemos um processo de formação, 
oferecendo suporte para uma atuação mais eficaz na 
localidade, garantindo a continuidade das ações, 
empoderando e fortalecendo os educandos profissional 
e socialmente. 

Acreditamos na possibilidade de uma nova 
viagem, de uma nova travessia articulando a arte, a 
cultura e a cidadania. 

Assim, como singular mostra da possibilidade 
dessa nova travessia, apresentamos esta publicação 
com 15 cenas elaboradas e escritas pelos educandos ao 
longo deste ano de 2008.


