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 DEDICATÓRIA

 Sobretudo aos educadores e principalmente para 
arte-educadores e mais ainda para as “pessoas de teatro”, 
inseridas no meio escolar. 



 APRESENTAÇÃO 

 Desde a sua adolescência, Franck Terranova está 
inserido nos mundos das artes. Primeiro veio o teatro; 
participou de oficinas, ensaios e montagens de muitos 
espetáculos em Sobral/CE e região. Na mesma época, 
se apaixona (com certa devoção) pelas artes visuais. 
Confeccionou esculturas em madeira, fez xilogravuras 
para capas de cordéis, fotografou, desenhou, pintou e 
com o seu espírito sempre irrequieto, envolveu-se com 
produções audiovisuais escrevendo roteiros, atuando e 
fazendo produção. Como se não bastasse (e nunca basta) 
escreveu cordéis, poemas e letras de música.

 Nesta mesma época, as suas preocupações e 
ações o levaram a se aproximar das práticas pedagógicas 
em espaços escolares e não escolares - especificamente, 
das práticas vinculadas à arte-educação.

 Tornou-se professor, arte-educador (ou artis-
ta-educador, no seu caso), sem perder de vista as suas 
viagens pelos mundos das artes. Desta sua preocupação 
com as práticas pedagógicas, e diante da escassez de tex-
tos (curtos principalmente) para se trabalhar em sala de 
aula, surgiu este “DRAMATURGIA DO DIA A DIA”, 
conjunto de esquetes escritas essencialmente para serem 
desenvolvidas em espaços escolares, mas não apenas.

 Nestes esquetes (PRECISA-SE DE UM PER-
SONAGEM, O NATAL DE NATALÍCIO, UM SEM 



MIL E OUTRO NENHUM, VALHEI-ME! MYSLE-
NE TÁ PRENHE, O POVO POR UM E UM PELO 
POVO, AMAZÔNIA, TERRA DE ÍNDIO, NEGRI-
NHO FUTURO 100 e O MISTERIOSO VOO DO PA-
VÃO), “em sua maioria temáticos, desenvolvidos para 
encenações, a princípio, no ambiente escolar como con-
teúdo de aulas ministradas, principalmente de artes cêni-
cas” como diz o próprio autor.

 Aqui ele aborda muitas questões que estão na or-
dem do dia e que se colocam como urgentes para a nossa 
sociedade. Temas apresentados, quase sempre, com cer-
ta dose de humor.

 Aqui ele busca aproximar textos (ou argumen-
tos) clássicos (ou consagrados) com histórias populares 
(do Nordeste), algumas até, como é o caso do Romance 
do Pavão misterioso, já consagrados pelo público para 
além do próprio nordeste. Assim ele almeja, através de 
uma linguagem acessível com a rapidez dos esquetes 
aproximar os/as estudantes de tais obras e questões.  

 Não desistir dos sonhos que se fizeram na infân-
cia - aquela fase da vida que poucos tem a devida cora-
gem de revisitar, levar a plateia para dentro da história 
para viajar no tempo do nascimento do menino Deus, 
apresentar questões existencialistas, buscar conhecer a si 
mesmo, propor através de um casamento matuto (típico 
das festas juninas) uma proposta para se pensar sobre a 
gravidez na adolescência, sobre os impostos e o bom uso 
do dinheiro do povo, digo: do senhor povo, a mensagem 
guerreira e otimista sobre as lutas indígenas pelo seu di-
reito à terra e à sua cultura, um posicionamento claro 

contra o racismo nosso de cada dia pela lente de uma his-
tória que se passa numa sala de aula e, para não ficarmos 
sobrecarregados com  o peso da terra e das questões que 
sabemos serem urgentes , voamos pelos céus da Turquia 
ou do sertão, pelas asas (não da Panair) mas  de um intré-
pido pavão misterioso. Eis, enfim, o que iremos encon-
trar neste DRAMATURGIA DO DIA A DIA. Parabéns, 
Terranova e, principalmente, aos professores/educado-
res/oficineiros e estudantes que agora terão o privilégio, 
e a sorte, de poder contar com tão fundamental material 
para montar auxiliar e suas práticas pedagógicas. Evoé!

 Luciano Bonfim (Professor e escritor)

  



 APRESENTAÇÃO DO AUTOR

 Uma coletânea de esquetes teatrais temáticos. 
Criados, livremente inspirados e adaptados para encena-
ções, a princípio, no ambiente escolar como conteúdo de 
aulas ministradas, principalmente de teatro.

 Foi basicamente por sentir na escola, enfatica-
mente na pública, a falta de elementos dramatúrgicos 
que pudessem além de suprir a necessária abordagem 
compreensiva e interpretativa desta vertente literária, e 
também por perceber a carência de obras que viessem 
oferecer possibilidades práticas e eficientes, para desen-
volver a arte cênica em específico, podendo considerar 
também ainda a forte dinâmica urgente da sala de aula, 
que se optou por produzir textos mais sintonizados com 
as turmas de diferentes níveis escolares, bem como a 
própria cultura regional local. 

 Tendo estes recortes dramatúrgicos todos já sido 
encenados com bastante êxito, em diversas instituições 
de ensino por quais passou o autor/professor, espera-se 
contribuir, sobretudo com a plena evolução desta arte 
como educação, também nas escolas. 

Bom estudo.

F. Terranova 





 PRECISA-SE DE UM PERSONAGEM

 ESQUETE I - Livremente inspirado na obra de Luigi 
Pirandello, com versos de William Shakespeare

 

 ARGUMENTO 

 Este esquete apresenta uma proposta de me-
talinguagem teatral, agregadora de clássicos, con-
jugando o texto contemporâneo de Luigi Pirandello 
“Seis Personagens a Procura de um Autor”, com 
fragmentos de “O Rei Lear”, “Hamlet” e “Macbe-
th” — Ambas obras do célebre Dramaturgo clássico, 
William Shakespeare. A concepção do esquete foi 
elaborada considerando possíveis perspectivas de 
jovem aspirantes a atores/atrizes.

O Autor

PERSONAGENS 

FAXINEIRO - Funcionário excêntrico de um teatro.
GAROTO - Representação do faxineiro quando criança.
DIRETOR - Caricatura de um diretor teatral.
ASSISTENTE - Típico bajulador metido a certinho.
ATRIZ - Jovem aspirante a atriz. Também balconista e 
universitária.

UM DIRETOR DE TEATRO ENTRA EM CENA PELA 
PLATEIA, SEGUIDO DE PERTO POR SEU INSEPARÁ-
VEL ASSISTENTE, QUE, IRÁ ANOTAR TUDO QUE 
DISSER SEU CHEFE, REPETINDO SEMPRE A ÚLTIMA 
PALAVRA DE CADA FALA SUA. SOBERBO, O CHE-
FÃO JÁ CHEGA DANDO ORDENS

DIRETOR —  Mas o que está acontecendo aqui? Já passam 
das 8 horas… É nisso que dá trabalhar com artistas amado-
res… Maquinista! Abra imediatamente a cortina! (E ABRE-
-SE A CORTINA) Iluminador! As luzes do palco. Quero 
tudo ligado agora! (E ILUMINA-SE O PALCO). Era só o 
que me faltava, um diretor de expressão como eu, chegando 
antes do elenco… E como está sujo aqui! Faxineiro! Faxi-
neiro!  

FAXINEIRO — (CHEGANDO ATORDOADO) Senhor 
diretor! Senhor diretor! Eu estou aqui, finalmente estou aqui! 
Consegui chegar são e salvo... Ufa! Como estou aliviado... 
Só agora percebo! Como é bela a vida! Como é bom viver! 
Como tudo é lindo! Como o senhor é lindo Sr. Diretor! (E 
TENTA BEIJA-LO)…



DIRETOR — (EMPURRANDO-O) Sai pra lá seu des-
miolado! Contenha-se! O Sr. sabe por um acaso que ho-
ras são? O ensaio devia ter começado a meia hora. A 
propósito, porque tanta euforia? Porque tanta felicidade? 
Por acaso ganhou na loteria?

FAXINEIRO — Nããão, imagine Sr. Diretor… (COME-
ÇANDO A VARRER) Então o senhor não soube não? O 
mundo Sr. Diretor… O mundo não acabou… Por isso eu 
me atrasei… Excessos Sr. Diretor… (RI) Excessos do 
juízo final…

DIRETOR — Juízo final é o que restou nesta sua ca-
beça de bagre! A final de contas? Onde está o elenco 
que ainda não chegou para o ensaio? 

ATRIZ — (SAINDO PERFORMÁTICA REPENTI-
NAMENTE DE DEBAIXO DA MESA DO DIRE-
TOR) Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre 
em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a for-
tuna, enfurecida, nos alveja, ou insurgir-nos contra um 
mar de provocações e em luta pôr-lhes fim? Morrer... 
Dormir: (E BOCEJA) não mais. (NUM ROMPANTE) 
Dizer que rematamos com um sono a angústia e as mil 
pelejas naturais-herança do homem: morrer para dor-
mi… (BOCEJA) é uma consumação que bem merece 
e desejamos com fervor. Dormir (ESPREGUIÇAN-
DO-SE)… Talvez sonhar: eis onde surge o obstáculo: 
(AGORA COM VEEMÊNCIA) Pois quando livres do 
tumulto da existência, no repouso da morte o sonho 
que tenhamos devem fazer-nos hesitar: eis a suspeita 
que impõe tão longa vida aos nossos infortúnios.

APLAUSOS DO FAXINEIRO

DIRETOR — Mas que insanidade é esta? Que diabos 
faz esta atriz dormindo em meu cenário? Assistente! 
Assistente! O que significa isso?

ASSISTENTE — (DE JOELHOS) Desculpe Sr. Di-
retor. É que ela não tinha como ir dormir na casa dela, 
então permiti que ela dormisse aqui no cenário.

DIRETOR — (ESGANANDO O ASSISTENTE) 
E com ordem de quem? De quem? Será que eu 
posso saber?

ATRIZ — (ENCARANDO O DIRETOR) Com ordem 
de ninguém hora. O Sr. por acaso sabe o que é ser atriz de 
teatro neste país de noveleiros, e ainda ser universitária 
e ter que trabalhar como caixa de supermercado, sabe? 
Isso cansa sabia? Além do mais o Sr. está me devendo 
o cachê da última apresentação… Por isso… (BOCE-
JA) me-dei-xa em paaaz… (E VAI CAINDO DE SONO 
POR CIMA DO DIRETOR).

DIRETOR — (DEITANDO-A) O que está acontecendo 
aqui afinal?

FAXINEIRO — Pra mim isso ainda é ressaca do fim do 
mundo…

DIRETOR — Se é o fim do mundo eu não sei, mas da 
minha paciência com certeza! Fui! (E SAI COM O AS-
SISTENTE).

FAXINEIRO — E eu, eu que sempre sonhei em ser 



um ator de teatro… Desde que era garotinho (ENTRA 
O PERSONAGEM GAROTO, ELE DEVE ENCENAR 
TODA A HISTÓRIA CONTADA PELO FAXINEIRO) 
Eu vinha aqui, neste mesmo teatro, neste mesmo palco 
quando não tinha ninguém. Aí eu fingia que era o gran-
de Paulo Autran encenando “O Rei Lear” de William 
Shakespeare.

GAROTO — Ouve-me, biltre! Por teu dever de vassa-
lagem, ouve-me! Já que tentaste provocar a quebra de 
nosso voto — o que jamais fizemos — e com teimoso 
orgulho te meteste entre nossa sentença e nosso trono — 
o que não pode suportar a nossa natureza, nem menos 
nosso posto — de pé nosso poder, toma tua paga: cinco 
dias te damos, porque possas contra os males do mundo 
premunir-te; ao sexto voltarás o dorso odioso a todo o 
nosso reino; e se no décimo esse corpo banido for acha-
do dentro de nossas terras, esse instante será tua morte. 
Já daqui! Por Júpiter, não haverá revogação agora.

FAXINEIRO — (EM ÊXTASE) Eu me lembro como se 
fosse hoje, agora mesmo. Desde aqueles tempos passei a 
admirar a obra de Shakespeare. 

ATRIZ — (NUM ROMPANTE) Ser ou não ser, eis a 
questão: será mais nobre. Em nosso espírito sofrer pe-
dras e setas. Com que a Fortuna, enfurecida, nos alveja, 
ou insurgir-nos contra um mar de provocações…

GAROTO — Desculpe senhorita, mas esta fala não é de 
“O Rei Lear”. 

ATRIZ — Não?

OS DOIS — NÃO!

FAXINEIRO — Esta fala é de Hamlet.

GAROTO — É isso mesmo. Mas pra ser honesto… 
gosto mais de Macbet. 

(ENQUANTO ELE RECITA O FAXINEIRO O OB-
SERVA ESPANTADO, E A ATRIZ VOLTA AOS POU-
COS A DORMIR) 

Farto de tudo chamo a paz da morte ao ver quem de va-
lor penar em vida. E os mais inúteis, com a riqueza da 
sorte, e a fé, mais pura, triste, ao ser traída.

FAXINEIRO — (APLAUDINDO E DEPOIS SE DAN-
DO CONTA) 

EI!  Espere um pouco! Quem é você? De onde você veio?

GAROTO — Eu? Eu sou um personagem em cena. 
E você?

FAXINEIRO — Eu? O que você acha que eu sou??? 
Eu sou… (OLHA PROS LADOS E PIGARREIA) Eu 
sou… “um ator de teatro”, na verdade “um grande ator 
de teatro”! (E USA O CABO DA VASSOURA COMO 
ESPADA) Mas espere aí, você disse que é um persona-
gem? Como pode isso?

GAROTO — É simples, eu sou um produto da sua ima-
ginação. Você me criou.

FAXINEIRO — Eu? Não diga bobagens, eu sou apenas 
uma criatura e não um criador… (RINDO) você é um 
meninozinho bem maluquinho em?

GAROTO — Maluquinho eu? Por acaso sou eu que 
ganho a vida fingindo ser outra pessoa? Ao menos eu sei 



quem sou. Sou uma criança cheia de sonhos futuros. E 
você? Você sabe mesmo quem você é?

FAXINEIRO — (AINDA USANDO O CABO DA 
VASSOURA) Ora essa! É claro que eu sei quem sou… 
Eu sou… Bem… São tantas coisas… Tem o fato de… E 
também eu gosto muito de… Sabe como é… São tan-
tas variáveis… Mas é claro que eu sei quem sou… Sei 
sim… Eu sei!!! Eu sei!!! Seeeiii…

ATRIZ — (NUM ROMPANTE NOVAMENTE) Ser ou 
não ser, eis a questão: será mais nobre. Em nosso espírito 
sofrer pedras e setas. Com que a Fortuna, enfurecida, nos 
alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações…

GAROTO — Acho que há algo de errado com esta atriz. 
(PARA A ATRIZ) — Oi! O que há com você?

ATRIZ — O espetáculo! Já começou o espetáculo? Eu 
tenho todas as falas decoradas, ensaiei bastante, estou 
pronta, eu vou conseguir!

FAXINEIRO — Calma! O espetáculo é só logo mais. 
Você pode ficar calma.

ATRIZ — É que estou tão nervosa! Eu sempre sonhei 
em ser atriz, mas minha vida é tão cansativa… (BOCE-
JANDO).

GAROTO — Não desista! Você vai conseguir! Faça 
como eu, acredite! Eu sei que um dia conseguirei ser um 
“grande ator”.

(A ATRIZ VOLTA A DORMIR)

FAXINEIRO — (INDO PARA BOCA DE SENA) Eu 
reconheço essas palavras! Era o que eu repetia pra mim 
mesmo na minha infância! (OLHA PARA O GAROTO) 
Minha nossa! Não é possível! Sou eu! (CONFIDEN-
CIAL PARA A PLATEIA) E agora? Como faço para di-
zer pra ele que nunca consegui ser um ator? Que este 
sonho está perdido para sempre!!!

GAROTO — Como no palco o ator que é imperfeito faz 
mal o seu papel só por temor, ou quem, por ter repleto de 
ódio o peito vê o coração quebrar-se num tremor,

FAXINEIRO — Em mim, por timidez, fica omitido o 
rito mais solene da paixão; e o meu amor eu vejo enfra-
quecido, vergado pela própria dimensão.

GAROTO — Seja meu livro então minha eloquência, 
arauto mudo do que diz meu peito, que implora amor e 
busca recompensa

FAXINEIRO — Mais que a língua que mais o tenha 
feito. Saiba ler o que escreve o amor calado: Ouvir com 
os olhos é do amor o fado.

FAXINEIRO — (PARA A PLATEIA) Pobre garoto, só 
sabe da vida a ternura.

GAROTO — Se a morte predomina na bravura do bron-
ze, pedra, terra e imenso mar, pode sobreviver a formo-
sura, tendo da flor a força a devastar?

FAXINEIRO — Como pode o aroma do verão deter o 
forte assédio destes dias, se portas de aço e duras rochas 



não podem vencer do Tempo à tirania? (PARA SI) Não 
sou o mesmo, é diferente hoje em dia. (VOLTANDO) 
Onde ocultar — meditação atroz — O ouro que o Tempo 
quer em sua arca? Que mão pode deter seu pé veloz.

NESTE MOMENTO DESPERTA A ATRIZ, DESTA 
VEZ ATENTA A PERFORMANCE APRESENTADA. 
AO MESMO TEMPO, ENTRAM DIRETOR E ASSIS-
TENTE TAMBÉM ADMIRADOS

GAROTO — (ENFRAQUECENDO AOS POUCOS) 
Ou que beleza o tempo não demarca? Nenhuma! A me-
nos que este meu amor em negra tinta guarde o seu ful-
gor (E MORRE).

DIRETOR — (APLAUDINDO JUNTO COM A 
ATRIZ) Bravo! Brevíssimo!

FAXINEIRO — (AOS PRANTOS) Não! Não se vá! 
Por favor, não me deixe! Eu não sou nada sem você! 
Volte! Volte! Eu prometo que não desistirei nunca mais 
do nosso sonho! Eu acredito! Eu acredito!

GAROTO — (RINDO) Ainda bem! Eu já estava fican-
do sem fôlego!

FAXINEIRO — Você estava fingindo. Mas que bom 
ator você é!

GAROTO — Não, você é que é. Eu sou só um persona-
gem sonhador, você “É” um grande ator…

DIRETOR — É verdade! Você é magnífico! Porque 
você não me disse antes?

O PERSONAGEM GAROTO VAI SAINDO DE MAN-
CINHO

ATRIZ — Parabéns, colega! Foi uma grande interpreta-
ção (E VOLTA A DORMIR)!

FAXINEIRO — (PROCURANDO O GAROTO) E 
tudo graças a você. Obrigado! (PERCEBENDO QUE 
NÃO HÁ GAROTO ALGUM) Cadê ele?

DIRETOR — Ele? Não há ninguém aqui além de nos 
quatro… Nossa! Uma brilhante dupla interpretação a 
sua. (CONDUZINDO-O A COXIA) Agora meu elenco 
está completo!

ASSISTENTE — Completo!

DIRETOR — E a magia do teatro está viva!

ASSISTENTE — Viva!

DIRETOR — E é assim que tem que ser!!!

ATRIZ — Ser ou não ser, eis a questão. Ué? Acabou? 
(PARA A PLATEIA) Então... Boa noite pessoal.

                                                                                   

Fim







 O NATAL DE NATALÍCIO

 ESQUETE II

 ARGUMENTO

 Natalício é um esperto menino contador de his-
tórias. Mas não é só isso. Ele pode mesmo levar a sua 
plateia para dentro da história que está contando.

 Desta vez o público irá viajar para muito longe 
e para mais de dois mil anos no passado. Todos poderão 
testemunhar uma das mais importantes histórias já con-
tadas, e que é especial para o nosso pequeno viajante do 
tempo, que levara á todos para o dia do nascimento do 
menino Jesus.

O Autor

PERSONAGENS

NATALÍCIO - Menino/anjo. Um contador de histórias. 
JOSÉ - Um carpinteiro.
MARIA - Esposa de José e mãe do menino Jesus.
REI HERODES - Rei impiedoso da Judéia.
ESTALAJADEIROS I, II E III - Donos das estalagens.
GASPAR - Jovem Rei Mago.
BALTAZAR - Rei Mago Mouro.
BELCHIOR - Velho Rei Mago.

ENTRA EM CENA NATALÍCIO

NATALÍCIO — Olá, todos sejam bem vindos! Meu 
nome é Natalício! Hoje, eu vim lhes contar uma certa 
história que para mim, tem um significado especial. 
Ela começou mais ou menos assim… Era uma vez, há 
muitos e muitos anos, numa terra muito distante daqui, 
onde vivia um carpinteiro chamado José. (E AFASTA-
SE PARA UM CANTO).

JOSÉ ENTRA COM UM SERROTE E UM 
BANQUINHO. ELE SERRA UM PEDAÇO DE 
MADEIRA

NATALÍCIO — A sua noiva era uma jovem que se 
chamava Maria. Ela era muito obediente ao seu Deus.

MARIA ENTRA COM SORRISO SINGELO, 
LEVANDO ÁGUA PARA JOSÉ. ELE AO BEBER 
AGRADECE E MARIA SE RETIRA 



NATALÍCIO — Certo dia porem… (NATALÍCIO 
DIRIGE-SE Á MARIA) Salve Maria! Deus é contigo! 

MARIA — (AJOELHANDO-SE) Oh! Um anjo! O que 
quereis comigo altíssimo?

NATALÍCIO — Não tenhas medo, porque Deus vai 
permitir que tu sejas a Mãe do filho dele.

MARIA — Mas meu senhor, não é possível! Pois, eu 
ainda não estive com meu marido.

NATALÍCIO — Por meio do Espírito Santo tu ficarás 
grávida, mesmo ainda virgem, pois para Deus nada é 
impossível. 

MARIA — Eu sou uma serva de Deus, cumpra-se em 
mim conforme tua palavra.

NATALÍCIO SE AFASTA DEVAGAR. MARIA 
VOLTA-SE PARA JOSÉ

MARIA — José! José! Um anjo veio até mim e me disse 
que eu estou grávida do filho de Deus. 

JOSÉ — Grávida? Como pode ser? Não, não é possível…

JOSÉ PASSA A CAMINHAR NO PALCO DE CABEÇA 
BAIXA ENQUANTO MARIA AJOELHA-SE E PÕE-
SE A ORAR. JOSÉ SE DEITA E FICA COMO SE 
ESTIVESSE DORMINDO. NATALÍCIO AGORA SE 
PÕE AO LADO DE JOSÉ

NATALÍCIO — José não temas, pois, tua mulher está 
grávida por obra do Espírito Santo, o seu filho será o 

salvador do mundo e tu lhe chamarás Jesus.

JOSÉ SE LEVANTA MEIO ZONZO E VAI ATÉ MARIA

JOSÉ — Maria, eu tive um sonho com um anjo. Com 
muita fé em Deus vou trabalhar e cuidar de minha mulher 
e do filho que há de nascer. 

JOSÉ COLOCA O BRAÇO SOBRE OS OMBROS DE 
MARIA E ELES SAEM

NATALÍCIO — Por estas épocas, apareceram na Judeia 
do rei Herodes, três reis magos do oriente. Eles seguiam 
uma estrela que os guiava desde muito longe.

SURGEM OS TRÊS REIS MAGOS. ELES OLHAM 
E APONTAM PARA O CÉU. UTILIZAM UMA 
LUNETA E UM MAPA, ENQUANTO DIRIGEM-SE 
AO TRONO DE HERODES

GASPAR — Salve! Grande Rei Herodes! Eu sou Gaspar, 
este é Baltasar e este se chama Belchior. 

BALTASAR — A estrela guia nos trouxe até teu reino. 
Isso quer dizer que um grande rei nascera aqui.

HERODES — Então, um novo rei nascera em meu 
reino? Interessante! (MISTERIOSO) E os nobres amigos 
já sabem onde ocorrerá o nascimento deste… “Rei”?

BELCHIOR — Ainda não alteza! Mas a luz da estrela 
brilhante parece apontar para a cidade chamada, Belém.

HERODES — (FALSO) Que maravilha então! Eu 
mesmo os acompanharia à Belém, infelizmente estou 



ocupado com o censo que em breve se realizará. Num 
entanto, seria eternamente grato se vossas realezas 
avisassem-me quando for encontrado o mais novo rei.

OS REIS MAGOS — (COM UM GESTO 
AFIRMATIVO, RETIRANDO-SE) Certamente, Grande 
Rei!

HERODES — Isso mesmo! Vão! Vão e me tragam 
o paradeiro deste menino, para que eu possa, 
digamos… “cuidar” do pequenino Rei de Israel (E SAI 
GARGALHANDO).

NATALÍCIO — Passaram-se alguns meses. José e 
Maria tiveram que ir à Belém, para participarem de 
um censo, pesquisa realizada periodicamente para 
calcular o número de pessoas, que ocorreria naquela 
cidade. 

ENTRAM JOSÉ E MARIA. OS DOIS ESTÃO 
CANSADOS DA LONGA VIAGEM. ELA ESTÁ 
COM UMA BARRIGA GRANDE E PESADA

MARIA — E agora José? Estou muito cansada de 
tanto andar, e acho que o menino nascerá esta noite.

JOSÉ — Não te preocupes Maria. Eu darei um jeito. 
Confia no teu marido. 

E CHEGAM OS DOIS NA PRIMEIRA ESTALAGEM, 
JOSÉ CHAMA O PRIMEIRO ESTALAJADEIRO

JOSÉ — Boa noite meu senhor, precisamos de um 
quarto para esta noite.

ESTALAJADEIRO I — Desculpe bom homem, mas 
por causa do censo não há vagas nesta estalagem.

JOSÉ E MARIA SEGUEM PARA A PRÓXIMA 
ESTALAGEM

JOSÉ — Salve! Amigo! Eu e minha esposa 
precisamos descansar, a criança nascerá esta noite.

ESTALAJADEIRO II — Lamento meu caro, mas 
todos os quartos estão ocupados no momento, o 
senhor entende não é? 

JOSÉ E MARIA SEGUEM PARA A PRÓXIMA 
ESTALAGEM

JOSÉ — Olá, por favor, minha esposa dará à luz esta 
noite, precisamos de um lugar para ela e a criança.

ESTALAJADEIRO III — Sinto muito senhor, mas 
infelizmente hoje está tudo lotado…

JOSÉ E MARIA VÃO SAINDO

ESTALAJADEIRO III — Espere! Tenho um pequeno 
estábulo logo ali, se o senhor e sua senhora não se 
incomodarem… Podem ficar lá.

JOSÉ OLHA PARA MARIA

MARIA — Não há Incomodo algum. Muito obrigado 
nobre senhor, que Deus o abençoe. 

MARIA E JOSÉ DIRIGEM-SE PARA O CENTRO DO 
PALCO, ONDE JÁ ESTA A MANJEDOURA. ELES A 



FORRAM COM COBERTOR E PALHAS. JOSÉ SE 
POSTA DE JOELHOS ENTRE MARIA E O PÚBLICO, 
DEIXANDO ENTRE OS DOIS A MANJEDOURA. 
QUANDO JOSÉ SE VIRA PARA O PÚBLICO, 
MARIA JÁ TEM NO COLO O BEBÊ. ELES AGORA 
SORRIEM

DO OUTRO LADO DO PALCO SURGEM OS TRÊS 
REIS MAGOS. ELES CAMINHAM OBSERVANDO O 
LUGAR AO REDOR

GASPAR — Veja nobre Baltasar, a estrela parece estar 
brilhando mais forte.

BALTASAR — É verdade caro Gaspar, e está 
apontando para aquele estábulo! Olhe Belchior!

BELCHIOR — Amigos! É verdade! Finalmente 
encontramos o filho de Deus! Aleluia!

GASPAR — Meu coração se enche de uma 
felicidade inacreditável!

BALTASAR — Também me sinto muito bem, 
mas não deveríamos avisar nosso amigo Herodes?

BELCHIOR — É verdade, nós devemos lhe 
compartilhar a nossa alegria.

NATALÍCIO — Não! Não bondosos reizinhos. 
Não poderão fazer isso.

OS TRÊS — (CURVANDO-SE E BAIXANDO 
AS VISTAS) ÓÓÓ...

NATALÍCIO — Infelizmente vocês foram 
enganados pelo Rei Herodes, que pretende tirar 
a vida do nosso menino Jesus. Ao retornarem 
devem ir por outro caminho (TOMANDO LUGAR 
JUNTO A FAMÍLIA). Agora, venham adorar o 
novo rei.

OS TRÊS APROXIMAM-SE BEM DEVAGAR

GASPAR — Ouro para um rei…

BALTASAR — Incenso para o filho de Deus…

BELCHIOR — Mirra para o salvador…

OS REIS POSTAM-SE NA CENA DO PRESÉPIO, 
LOGO DEPOIS CHEGAM OS DONOS DAS 
ESTALAGENS QUE PODEM ESTAR VESTIDOS 
COMO PASTORES

NATALÍCIO — E assim tudo aconteceu. E foi numa 
noite muito feliz que o filho de Deus nasceu.

APÓS ISSO, TODOS PODEM CANTAR UMA 
MÚSICA NATALINA CRISTÃ 

Fim







UM SEM MIL E OUTRO NENHUM

 ESQUETE III

 ARGUMENTO 

 O esquete pode ser encarado como uma adapta-
ção a partir da ideia original de Luigi Pirandello - “Um, 
nenhum e cem mil”, complementada com outros textos 
de semelhante temática.

 Sugere-se, que os dois personagens representem 
características de antagonismos sociais, com ênfase nas 
rivalidades dicotômicas, comuns em nossa sociedade. 
Como exemplo, temos os torcedores de times de futebol, 
adversários, religiosos, partidários políticos, gêneros, ra-
ças, classe social, etc.

 A encenação propõe uma avaliação existencialista 
com parâmetros paralelos e relativos, partindo do choque 
entre a visão do indivíduo, quanto a si mesmo e todas as 
outras possibilidades inerentes ao convívio social.

O Autor

PERSONAGENS 

CASTROALDO  - Um homem sozinho no banheiro.
GRINGO  - Um homem numa sala de reunião.
VOZ DE MULHER  - Representa as respectivas esposas. 

CENÁRIO DUPLO. UM BANHEIRO E UMA SALA 
DE REUNIÕES

ENTRA EM CENA CASTROALDO (BANHEIRO), 
ELE APARENTA ESTAR MUITO CHATEADO, IM-
PACIENTE VAI TIRANDO AS ROUPAS ENQUAN-
TO DESABAFA

CASTROALDO — Eu quero que se dane! Quem disse 
que teria que ser eu o grande salvador da pátria? Que cul-
pa tenho eu se esta raça é fraca, volúvel e autodestrutiva? 
Pro in-fer-no! Pro in-fer-no todos que cobram de mim a 
postura ereta que eles mesmos não têm. Não posso fazer 
tudo o que se negaram fazer em nome de seus próprios 
interesses mesquinhos. E agora elegem a mim como o 
novo grande messias? Ora essa! Pois, é mesmo muito 
cômoda essa posição de jogar para outros, as obrigações 
e consequentemente as culpas, ao invés de assumir seus 
próprios riscos e responsabilidades, por atitudes toma-
das ou pela falta das mesmas. Pra mim chega! Esta cruz 
definitivamente não é minha. Todos são responsáveis 
em sua fase adulta, por seus próprios martírios em de-
corrência de suas escolhas. Eu não aceito, desde então, 
o fardo decadente dos hospedeiros da alto-piedade, dos 



coitadinhos injustiçados, das eternas vítimas da injusti-
ça humana. Egocêntricos, isso sim! O mundo não gira 
ao redor de nenhum indivíduo! Nem do cretino soberbo 
nem tampouco do idiota melodramático! A partir de hoje 
serei apenas eu, um ser limitado porem atento. A todos 
devolverei seus problemas pessoais e não mais ficarei 
acordado acalentando problemas alheios ao meu contro-
le. Serei um novo homem, ciente das minhas atribuições 
e prioridades. Afinal não sou o Super-Homem, ou Jesus, 
ou qualquer outro personagem com superpoderes. Pois 
bem, é isso! É isso mesmo!

ENTRA EM CENA GRINGO (SALA DE REUNIÕES), 
CALMO E ELEGANTE, ELE PROFERE UMA BREVE 
PALESTRA PARA SEUS COLEGAS DE TRABALHO

GRINGO — Porque a sociedade é contra a humanidade? 
É feio ser quem você é? Pois, nem o sistema de anúncios 
do Google permite a veiculação de publicidade em sites 
com palavras obscenas. Difícil mesmo viver num mundo 
onde até o Google é puritano, não? Então você poderia 
pegar o embalo e dizer: — “é, realmente a sociedade é 
podre” e eu diria que não. Podre é o ato de julgar. Podre é 
o ato de rejeitar sem conhecer. Podre é a prepotência que 
quer definir como os outros devem agir. Não são aquelas 
pessoas cheias de medo, culpa, vergonha e dúvidas que 
estão erradas. Nós estamos errados. Fomos ensinados a 
rotular de anormal, de aberração, de coisa do demônio, 
a tudo que não se encaixasse num dado padrão ao qual 
tivemos — quem sabe — a sorte de pertencer. Uso o 
termo sorte não para dizer que estamos do lado certo, e 
sim porque não sofremos o que esse povo sofre. Esta-

mos errados porque apesar de termos sido ensinados a 
pensar dessa forma segregaria, mesmo depois de adultos 
já não nos questionamos mais e continuamos excluindo 
algumas pessoas instantaneamente ao constatarmos que 
elas não se encaixam num padrão que nos impuseram 
como… correto. “Não é sinal de saúde estar bem-adap-
tado a uma sociedade. Krishnamurti.” (APLAUSOS). 

OS DOIS PERSONAGENS AGEM COMO SE ESTI-
VESSEM NO CONTEXTO DE SUAS RESPECTIVAS 
CIRCUNSTÂNCIAS, ATÉ QUE PARAM, OLHANDO 
UM PARA O OUTRO, COMO NUM ESPELHO. OB-
SERVAM-SE. INVESTIGAM-SE. ATÉ QUE, PASSAM 
A ANALISAREM O INTERIOR DOS SEUS NARIZES

VOZ DE MULHER — (ALGUM TEMPO DEPOIS) 
— O que é que você está fazendo?

OS DOIS — Nada! Só estou olhando aqui dentro do 
meu nariz, esta narina. Quando aperto, sinto uma dor-
zinha.

VOZ DE MULHER — Pensei que estivesse olhando 
para que lado ele cai.

OS DOIS — (VIRANDO-SE APREENSIVOS) — Cai? 
O meu nariz? 

VOZ DE MULHER — (PLACIDAMENTE) — Claro, 
querido. Repare bem: ele cai pra direita.

GRINGO PARECE PETRIFICADO COM ESTA RE-
VELAÇÃO, ENQUANTO CASTROALDO CONTI-
NUA A OBSEVAR O NARIZ



VOZ DE MULHER — Querido, você não precisa se 
preocupar tanto com isso, porque, apesar de tudo, você 
continua sendo um belo homem.

OS DOIS — (EM OFF) — Apesar de tudo? (ALTO) 
Obrigado! (UM PARA O OUTRO) Oh! Mas que ma-
ravilha! E não é que as esposas foram feitas justamente 
para descobrir os defeitos dos maridos?

EM SEGUIDA OS DOIS PASSAM A SE ENTREO-
LHAR NOVAMENTE. PROCURAM POR POSSÍVEIS 
NOVOS DEFEITOS

OS DOIS — (INVESTIGANDO SEUS CORPOS A 
COMEÇAR PELAS SOBRANCELHAS) Mas, o que é 
isso? Meu Deus! Parecem dois circunflexos! (…) E estas 
orelhas de abano? Uma é mais saliente que a outra! (…) 
Meu dedo mindinho! Torto! (…) Minhas pernas, não! 
São tortas! A direita é um pouco mais arqueada que a 
esquerda!!!

CASTROALDO — Então, todos já devem ter notado 
esses defeitos físicos, só não comentavam em minha 
presença.

GRINGO — Quantas vezes não riram na minha ausên-
cia: — Veja só esse pobre coitado, apontando defeitos 
nos narizes alheios. 

CASTROALDO FAZ UMA LIGAÇÃO DE CELULAR 
PARA GRINGO

GRINGO — E essa agora, quem será? (APREEN-
SIVO) Alô?

CASTROALDO — Fala aí gringo! Tudo certo?

GRINGO — Ah! É você Castroaldo? Seja breve que hoje 
não estou muito bem.

CASTROALDO — Claro, claro. Só estou ligando pra 
perguntar uma coisa. Diz aí, você já reparou no meu nariz? 

GRINGO — (ASSUSTADO) — Não! Por quê?

CASTROALDO — É que ele cai pra direita, não notou?

GRINGO ATIRA O TELEFONE NO CHÃO. CAS-
TROALDO REFAZ A LIGAÇÃO

GRINGO — (COM RECEIO) — Fala Castroaldo. O que 
é que você quer?

CASTROALDO — Cara caiu à ligação aqui. Mas é sé-
rio, você vai me desculpar, é que eu preciso tratar deste 
assunto. 

GRINGO — Ainda sobre esse lance do nariz?

CASTROALDO — É que eu nunca tinha percebido que 
ele caia para a direita, foi minha mulher que me fez notar 
isso hoje. 

GRINGO — Ah, é mesmo? Isso é bobagem, não vale a 
pena tanta preocupação.

SILÊNCIO

CASTROALDO — A propósito, você sabia que 
você tem uma cova no queixo que o divide em duas 
partes desiguais? 



GRINGO — (CORRENDO PARA O ESPELHO 
ONDE JÁ ESTA CASTROALDO DO OUTRO LADO) 
— (TRÊMULO) — Uma mais cheia aqui e outra mais 
rasa acolá… Mas, mas, mas isso… isso não é nada. Uma 
coisinha à-toa.

GARGALHADA DE CASTROALDO 

GRINGO — (CONSTERNADO) Eu queria estar só, 
mas só de um modo inusitado e totalmente novo. O 
oposto do que se pensa, isto é, sem mim e, portanto, com 
um estranho por perto. 

CASTROALDO — (REFLEXIVO) — A solidão nunca 
está com você, ela está sempre sem você, ela só é pos-
sível na presença de algo estranho, lugar ou pessoa que 
seja, que o ignore completamente.

GRINGO — Se para os outros eu não era o que até ago-
ra havia pensado que era pra mim, quem eu era?

CASTROALDO — E os outros? Os outros estão dentro 
de mim. Para os outros que me veem de fora, as minhas 
ideias e os meus sentimentos têm um nariz. O meu nariz. 

GRINGO — Eu não posso, vivendo, representar á mim 
mesmo nos atos da vida.

CASTROALDO — Eu não posso ver-me, como os ou-
tros me veem. Me ver vivendo. 

OS DOIS CAMINHAM PENSATIVOS E MAIS UMA 
VEZ FICAM DIANTE UM DO OUTRO

GRINGO — Eu sou mesmo assim, de fora? Então para 

os outros eu sou este estranho surpreendido no espelho? 
Esse e não mais eu tal como me conheço?

CASTRADO — Eu sou este estranho que não posso ver 
vivendo, nem conhecer se não assim. Um estranho que 
só os outros podem ver e conhecer, e não eu.

OS DOIS — Mas espere um pouco (APROXIMAM-
-SE), tem alguma coisa aqui.

GRINGO — É ele! Ele pode ser visto!

CASTROALDO — Sou eu! Mas não posso ver-me.

RISO DEBOCHADO DE CASTROALDO 

GRINGO — (AOS BERROS) — Fique quieto imbecil! Fi-
que quieto! Não há nada do que rir (E CHORA)!

CASTROALDO — Não era nada. Ninguém. Apenas um 
corpo mortificado, à espera de que alguém o leve.

OS PERSONAGENS INVERTEM OS PAPÉIS E TROCAM 
DE CENÁRIO

GRINGO — (NO BANHEIRO) Eu quero que se dane! 

CASTROALDO — (NA SALA DE REUNIÕES) — Porque 
a sociedade é contra a humanidade?

GRINGO — Quem disse que teria que ser eu o grande 
salvador da pátria?

CASTROALDO — É feio ser quem você é?

GRINGO — Que culpa tenho se esta raça é fraca, volú-
vel e autodestrutiva?

CASTROALDO — Pois nem o sistema de anúncios do 



Google permite a veiculação de publicidade em sites com 
palavras obscenas.

OS DOIS — Pro in-fer-no! Mas fica a conclusão:

OS DOIS ESTÃO JUNTOS DE PÉ EM BOCA DE CENA 

GRINGO — Primeiro: Eu não era para os outros, o que até 
agora pensava que fosse para mim.

CASTROALDO — Segundo: Eu não me podia ver, vivendo. 

GRINGO — Terceiro: Não me podendo ver vivendo, ficava 
alheio a mim mesmo, isto é, como alguém que os outros po-
diam ver e conhecer, cada um a seu modo, mas eu não. 

CASTROALDO — Quarto: Era impossível colocar-me 
diante desse estranho para vê-lo e conhecê-lo, pois eu podia 
me ver, mas já não o via. 

GRINGO — Quinto: Meu corpo, se o considerasse desde 
fora, era para mim como uma aparição de sonho.

CASTROALDO — Sexto: Assim como fazia do meu corpo 
o que bem-queria, assim os outros poderiam toma-lo para dar 
a realidade que quiserem. 

OS DOIS — Emfim. Propus-me descobrir quem eu era pelo 
menos para aqueles que me eram mais próximos, os assim 
chamados conhecidos, entretendo-me desdenhosamente em 
decompor aquilo que eu era para eles! 

(APLAUSOS)

Fim





 VALHEI-ME! MYSLENE TÁ PRENHE

 ESQUETE IV

 ARGUMENTO

 Mais que apenas uma proposta alternativa para 
um casamento matuto junino contemporâneo, este es-
quete pretende abordar com bom humor, sem esquecer 
a seriedade do caso, as circunstâncias e problemáticas a 
cerca da gravidez na adolescência.  

O Autor

PERSONAGENS 

SEU MUNDINHO - Um pescador viúvo.
DONA NONATA - Uma lavadeira de roupas mãe solteira.
MYSLENE - Adolescente grávida.
MYSAEL - Jovem pai de primeira viajem.
PADRE ALBANO - Excêntrico sacerdote católico.
FIRMINO - Sacristão.

ENTRAM EM CENA POR LADOS OPOSTOS, SEU 
MUNDINHO (PESCADOR) E DONA NONATA (LA-
VADEIRA). ELES SE CRUZAM NO MEIO DO PALCO

SEU MUNDINHO — Tarde, Dona Nonata… 

DONA NONATA — Tarde, Seu Mundinho… 

OS DOIS SE COLOCAM AOS SEUS AFAZERES EM 
LADOS OPOSTOS DO PALCO. DE VEZ EM QUAN-
DO ALTERNAM OLHARES, SEM CONSEGUIREM 
SE OLHAREM AO MESMO TEMPO

DONA NONATA — Seu Mundinho? 

SEU NONATO — Diga Dona Nonata…

DONA NONATA — O Sinhô por acaso, viu por ai aque-
le avoado do meu filho Myzael?

SEU MUNDINHO — Ôxe Dona Nonata. Faz é dia que 
num vejo o menino Mysael. Ele tá mermim a moleca da 
minha filha Myslene, só quer viver com a cara enfiada na 
tal da intermete. 

DONA NONATA — O mundo tá é virado Seu Mundi-
nho… No nosso tempo não era assim…

SEU MUNDINHO — Verdade. No nosso tempo não 
era assim… (ELES SE OLHAM) O mundo tá é virado 
mermo Dona Nonata.

ELES SE OLHAM POR UM INSTANTE, DEPOIS SE 
TOCAM E VOLTAM AOS AFAZERES. ENTRAM 



MYZAEL E MYSLENE, TAMBÉM DE LADOS 
OPOSTOS. OS PAIS NÃO OS VEEM

MYZAEL — (JÁ CHEGA AGARRANDO MISLENE) 
Ave, minha flor! Eu já tava pra entrar na tela do compu-
tador pra te agarrar… que foto foi aquela que tu postou? 
Parecia uma modelo!!!

MYSLENE — Péra Mizael… Péra… Péra que hoje 
num vai dar certo não… (E EMPURRA-O).

MYZAEL — E valha! Por causo de quê? Se foi tão bom 
dazotrasvêis? (E AGARRA DENOVO)

MYSLENE — Dazotrasvêis… dazotrasvêis… (EM-
PURRA ELE) Só foi duas vêis… e uma nem valeu por 
causo de que foi ligeiro de mais… 

MYZAEL — Por isso é que nois tem é que caprichar 
agora… (E AGARRA) 

MISLENE — (EMPURRANDO-O) Sai menino véi do 
meu abuso! Se tu souber que eu tô é enjoada da tua cara, 
tu nem chegava perto de mim…

MYZAEL — Vixe, Maria. E tu já enjoaste de mim foi?  

MYSLENE — Sei lá… enjoei foi de tudo… eu tô cum 
abuso até de mim… (E QUASE VOMITA).

MYSAEL — Enjoo? 

MYSLENE — Abuso? 

OS DOIS — Será? (SE ENTREOLHANDO) Vix! Se 
lasquemo!  

MYSAEL — Valha-me Deus! Minha mãe vai me esfo-
lar vivo! 

MYSLENE — E meu pai? Que vai me matar e depois 
me esfolar morta? 

MYSAEL — Ela vai se lembrar de quando embuchou 
de mim. E do meu pai, que assim que soube que ele ata-
va prenha, sumiu no meio do mundo…  

MYSLENE — E meu pai? Que me criou sozinho depois 
que mainha morreu? Vai é morrer também, de vergonha 
e desgosto de ter uma filha mãe solteira na minha idade.  

OS DOIS SE ABRAÇAM AOS PRANTOS

MYSAEL — Já sei! Vamu falar com o Padre Albano. 

MYSLENE — Deixa de ser abestado, doido! O padre 
vai querer é casar nós dois. 

MYSAEL — Deus me livre! Sô novo demais pra isso. 

MYSLENE — Deus me livre digo eu… Cruz credo! Sô 
nem abestada. 

MYSAEL — É não doidinha… O padre Albano tem juí-
zo… O cabra sabe das coisa… 

MYSLENE — Sabe que é mermo! E de mais a mais, o 
trabalho dele também é ajudar nos problemas familiares 
da paróquia. Pois, é agora que nós vamu lá.

OS DOIS SAEM

SEU MUNDINHO — Dona Nonata.



DONA NONATA — Opa seu Mundinho. 

SEU MUNDINHO — (HESITANTE) A senhora me 
aresponde uma pergunta? 

DONA NONATA — (ESPERANÇOSA) Sim Seu Mun-
dinho! Até duas…

SEU MUNDINHO — É que a senhora sabe né? Eu… 
eu só vejo a senhora aí trabalhando… desde que nós era 
moço… pra sustentar filho sozinha e…

DONA NONATA — A vida é difícil Seu Mundinho… 
mas é isso mermo… Deus sabe o que faz. Também não 
sou de reclamar… O senhor sabe. Mas, o senhor ia per-
guntar? 

SEU MUNDINHO — Eu ia perguntar se a senhora não 
pensava em melhorar um tiquinho assim essa vida. Mas 
se a senhora já tá conformada. Então deixe pra lá. 

DONA NONATA — Não Seu Mundinho, né isso não. 
É que…

ENTRA O PADRE ALBANO SEMPRE APERREADO, 
ACOMPANHADO DO SACRISTÃO FIRMINO

PADRE — Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

TODOS — Pra sempre seja louvado! 

PADRE — Bóra logo Sacristão Firmino, tu faz a tua 
parte que eu faço a minha. E é ligeiro que o destroço tá é 
grande nessa poróquia, digo, nessa pa-ró-quia… 

SACRISTÃO — Sim senhor! Sim senhor! 

SEU MUNDINHO E DONA NONATA — A benção Padre 
Albano…

PADRE — Sim, sim… Que Deus os abençoe… Mas vamos ao 
que interessa agora. 

O PADRE PUXA SEU MUNDINHO PARA O LADO, O SA-
CRISTÃO FAZ O MESMO COM DONA NONATA

PADRE — Tem que fazer direitinho todo o pré-natal. E tam-
bém não pode faltar nada no enxoval. Quando passar mal é cor-
rer pro hospital. Depois eu mesmo batizo e tal…

SACRISTÃO — Batismo e tal! 

SEU MUNDINHO E DONA NONATA — Jesus, 
Maria, José!

PADRE — Bom, aí o nome da criança já não é comigo… E 
ramo simbora que ainda tem é coisa pra hoje. 

SACRISTÃO — Tem é coisa pra hoje.

E SAI O PADRE APERREADO COM O SACRISTÃO

DONA NONATA — Valha-me Deus! Que vergonha Seu 
Mundinho… Mas o Senhor não se aperei! Que cum aquele mo-
leque do Myzael, me entendo eu! Deixe só eu botar meu zói em 
riba dele! 

SEU MUNDINHO — Que é isso, Dona Nonata. Não se aperei 
a senhora. Aquela sem vergonha da Myslene é que vai aprender 
que eu num criei filha minha, com todo sacrifício, pra isso não. 

ENTRAM SORRATEIROS E ACANHADOS MYZAEL E 
MYSLENE



MYZAEL — Mãe? 

MYSLENE — Pai? 

OS PAIS PARTEM PARA CIMA DOS FILHOS AGAR-
RANDO-OS PELOS BRAÇOS, DIZENDO-LHES EM 
ALTO E BOM TOM, TUDO O QUE DISSERAM QUE 
DIRIAM. E ENQUANTO RALHAM AO MESMO 
TEMPO, A MÃE PÕE NO FILHO O PALETÓ E O VÉU 
COM A GRINALDA É POSTO NA FILHA PELO PAI

PADRE — (ENTRANDO COM O SACRISTÃO) Mais 
que inferno é esse? Que diabo é que vocês tão fazendo? 
Só pode ser a tentação do cão mesmo! Desconjuro! 

TODOS PARAM E SE BENZEM FRENETICAMENTE 

DONA NONATA — Ainda bem Padre Albano. Foi 
Deus que lhe mandou!

SEU MUNDIM — Agora o senhor já pode fazer a ceri-
mônia aqui mesmo!

MYZAEL — (DE JOELHOS) Num faça uma miséria 
dessa não, Seu Padre! 

MYSLENE — (AOS PRANTOS) Tenha piedade, pelo 
amor de Deus Seu Padre! 

SACRISTÃO — (COM AR PERVERSO) Já posso pre-
parar o sacramento dos dois Meu Vigário? 

MYSLENE E MYZAEL — Nããão!

PADRE — (SUSPENSE) Dão-se ao respeito vocês 
tudim… onde é que já se viu, nos dia de hoje, essa fres-

cura? Tão pensando que casamento é folia é? Né assim 
não viu! O negócio é sério! Pra casar agora, tem que ter 
é muita, mais é muita convicção, maturidade e amor… 
Tem que tá é preparado, meu filho! Ah, meu fíi… Se 
for pra brincar de casinha, pode ir brincar lá na casa do 
C… (PARA SI, COM AS MÃOS PRO AUTO) Perdão 
senhor… perdão… (E SE BENZE).

TODOS SE BENZEM NOVAMENTE 

MYZAEL — Então???

MYSLENE — Estamos livres? 

DONA NONATA — (RINDO) Livres? Eu e Seu Mun-
dinho só daremos dar um “apoio inicial” para vocês.

SEU MUNDINHO — Isso mesmo. Toda obrigação 
com a criança é primeiramente de vocês dois. 

SACRISTÃO — E nada de abusar da boa vontade dos 
avós em?

PADRE — E depois da criança maiorzinha. É refazer a 
vida aos pouquinhos.

SACRISTÃO — Então ramo simbora né? Num tem ca-
samento mermo. 

PADRE — Peraí sacristão Firmino. Um meno pra mode 
num perder a viagem… Ó. Dá pra ter casório sim. (E 
CHAMA SEU MUNDINHO E DONA NONATA) É o 
seguinte! Deus me fez padre e não cupido. Mas eu, na 
qualidade de confessor de vocês dois, sou conhecedor 
dos anseios de vossos corações… e eu pergunto. Será 



que não tá na hora de vocês dois se acertar! E a hora num 
será essa não?

SEU MUNDINHO E DONA NONATA FICAM EN-
VERGONHADOS EM SILÊNCIO 

MYZAEL — Mãããe!? 

MYSLENE — Paaai!?

SACRISTÃO — Bóra logo home! Diga alguma coisa. 

DONA NONATA — Seu Mundinho, eu confesso que 
sempre gostei muito de sua pessoa… pronto falei! Ave 
que vergonha!

SEU MUNDINHO — Ô, Dona Nonata! Eu nem acredi-
to! Pois, me acredite que também sempre apreciei muito 
a senhora.

PADRE — Ande home! Pida logo! Ôxe, negocio enro-
lado, nããã. 

SEU MUNDINHO — (DE JOELHOS) A senhora me 
faria o home mais feliz do mundo, aceitando ser minha 
esposa.

DONA NONATA — (EMOCIONADA) Ô Seu Mundi-
nho! É tudo que eu mais quero nessa vida…

OS FILHOS VESTEM PALETÓ E PÕEM VÉU COM 
GRINALDA NOS RESPECTIVOS NOVOS NOIVOS. 
O SACRISTÃO TRAZ AS ALIANÇAS 

PADRE — (COLOCANDO OS DOIS EM POSIÇÃO) 

Pelos poderes a mim concedidos… Eu declaro os dois 
casados. E que Deus abençoe esta união! Agora é lascar 
logo esse beijo de uma vez! Aleluia!

APÓS O BEIJO, OS RITUAIS QUE SUCEDEM O 
FIM DA CERIMÔNIA PODEM ACONTECER (CHU-
VA DE ARROZ, ETC.) E/OU PODE-SE SEGUIR UMA 
QUADRILHA JUNINA

Fim







 O POVO POR UM E UM PELO POVO 

 ESQUETE V

 ARGUMENTO

 Todos nós pagamos impostos e é natural que queira-
mos ter certeza do uso correto de nossas contribuições.

 Este esquete teatral procura especificamente melhor 
esclarecer quanto a burocracia acerca do Processo Licitatório 
de contratação de empresas ou pessoas físicas, para presta-
ção de serviços públicos. Como infelizmente não são raras as 
fraudes nesta determinação da lei, representa-se neste texto 
um exemplo utopicamente idealizado de como poderiam ser 
resolvidas estas situações, em um órgão governamental do 
poder público de qualquer instancia.

 O Autor

PERSONAGENS

SENHOR POVO - Grande donatário de infinitas posses. 
Um homem muito ocupado.
SENHOR GESTOR - Empreendedor cheio de ideias 
pré-concebidas, que não se importa muito com ética.
D. LEGISLADORA - Pessoa de confiança do senhor 
povo, altamente comprometida com a legalidade.
CONSELHEIRAS - Duas colaboradoras não influen-
ciáveis e conscientes de seu papel.  

CENÁRIO: ESCRITÓRIO, COM BIRÔ LOTADO DE 
PAPEIS, PASTAS E TUDO MAIS. SOBRE O MÓVEL 
LÊ-SE EM UMA PLAQUETA O NOME DO SENHOR 
POVO, ENQUANTO COLADO NA FRENTE DO 
MESMO, LÊ-SE EM UM CARTAZ — “PRECISA-SE 
DE UM ADMINISTRADOR”

COMEÇA O ESQUETE: SENHOR POVO ESTÁ EM 
CENA SENTADO AO BIRÔ. ELE REVIRA ANGUS-
TIADO TODA A PAPELADA

POVO — Eleitor! Eleitor! Mande entrar o próximo.

GESTOR — (ENTRANDO SEMPRE COM SORRI-
SOS E GESTOS LARGOS) Muito prazer Senhor Povo. 
Meu nome é Gestor…

POVO — (OLHANDO A PAPELADA) Muito bem! 
Então o Senhor é candidato ao cargo de gerente de meus 
bens não é?

GESTOR — (EMPOLGADO) Sim Senhor Povo! E eu 
prometo que…

POVO — Não senhor! Nada de promessas. Eu quero 
saber do seu plano de gestão, Senhor Gestor.

GESTOR — Ah! Sim… Primeiro, eu vou precisar de 
impostos Seu Povo, muitos impostos. Do seu dinheiro, 
se é que você me entende… E segundo, é claro que vou 
precisar contratar bons servidores, depois vou avaliar as 
prioridades, depois as estratégias e depo…



POVO — Muito bem! Você está contratado! 

GESTOR — Mas Seu Povo eu…

POVO — Acalme-se meu rapaz, eu sei muito bem o que 
faço. Você falou em PRI-O-RI-DA-DE não foi? Pois bem. 
É disso que eu preciso. Eu necessito de alguém que entenda 
e compreenda de PRIORIDADE. Tudo tem que ter, mas 
mais importante é funcionar bem para quem mais precisa. 
No caso, EU. Equidade, se é que você me entende… 

GESTOR — Mas Seu Povo, calma lá, eu falo assim, mas 
não sei se consigo sozinho.

POVO — E quem disse que você estará sozinho? 

O POVO FAZ UM GESTO CHAMANDO D. LEGISLA-
DORA 

D. LEGISLADORA — Olá Senhor Gestor, meu nome é 
Legisladora, D. Legisladora, eu sou encarregada de cuidar 
dos interesses do Seu Povo.

POVO — E agora Seu Gestor, eu quero que vossa exce-
lência assine este documento que D. Legisladora lerá com 
o Senhor.

O SENHOR GESTOR DEVERÁ REPETIR A FALA DE 
D. LEGISLADORA

D. LEGISLADORA — (PIGARREIA) Agora, repita co-
migo Senhor Gestor! — Eu, José Gestor da Necessidade, 
juro, — sob a pena de perder a honra e a dignidade — sem 
falar na liberdade — que farei um bom uso dos bens do Povo 
— até o dia que o Povo quiser — E tenho dito.

D. LEGISLADORA — Você jura?

GESTOR — Eu juro. 

POVO — (COLOCANDO PRIMEIRO O SENHOR 
GESTOR NA SUA CADEIRA E DEPOIS MAÇOS DE 
DINHEIRO NO BIRÔ) Então, aqui está: tantos impos-
tos para os salários; tantos outros impostos para a educa-
ção; mais outros tantos impostos para a saúde; e impos-
tos mais impostos para as obras; e, etc. etc. etc. e tal. (E 
VAI SAINDO).

GESTOR — E o Senhor? Vai pra onde?

POVO — Eu? Eu vou cuidar da minha vida ora. Como 
senhor de tudo que planto, tenho muitos frutos para 
colher. Tenha um bom trabalho Senhor Gestor. (E SAI 
COM D. LEGISLADORA)

GESTOR — (MEXENDO NA PAPELADA) Meu 
Deus! Quanta coisa! Contas para receber, contas para 
pagar, gente para contratar, gente para descontratar, reu-
niões, projetos, a chuva, o sol, o calor… socorro! Socor-
ro! Eu preciso de um conselho! Por favor, alguém me dê 
um conselho!

ENTRAM AS IRMÃS CONSELHEIRAS 

CONSELHEIRA I — Pronto! Pronto! Nós já estamos aqui.

GESTOR — E quem são vocês?

CONSELHEIRA II — Nós somos as irmãs conselheiras 
e viemos para ajudar.



GESTOR — E vocês, são gente do Povo?

CONSELHEIRA I — Sim, somos gente do Povo e o 
Povo é gente da gente.

GESTOR — Ah! Tá! Então vamos, me ajudem, eu tenho 
tantos projetos para executar, mas não sei por onde começar.

CONSELHEIRA II — Bom, o Senhor pode começar abrin-
do licitação para contratação de empresas e pessoas presta-
doras de serviços, de acordo com os seu plano de governo. 

GESTOR — LICITAÇÃO? Pra que??? Isso demora muito. 
Eu não posso dar um jeitinho? É que eu tenho uns parentes e 
uns amigos correligionários aí e… 

CONSELHEIRAS — Ele disse jeitinho???

AS CONSELHEIRAS COMEÇAM A APITAR. LOGO 
CHEGA D. LEGISLADORA COM UM ENORME LIVRO

D. LEGISLADORA — Artigo 3◦ da lei 8.666, de 21-06-
1993, a lei das licitações. Toda compra de produto ou contra-
tação de serviço deve ser por meio de LICITAÇÃO.

CONSELHEIRA I — É isso mesmo, e ela deve ser fei-
ta entre diferentes fornecedoras.

CONSELHEIRA II — Pois é, e só ganha à licitação a 
empresa que tiver melhor qualidade e preço.

GESTOR — Ah! É verdade, claro, mas, por favor, (EM 
OFF) só não contem nada para o Seu Povo.

D. LEGISLADORA — Ah meu caro, nosso povo não é 
besta! (E SAI RINDO).

GESTOR — Não! Ela vai contar tudo pra ele… (DE-
BRUÇA-SE E CHORA) Eu não posso decepcionar o 
Povo! Eu não posso decepcionar o Povo!

CONSELHEIRA I — Calma, Senhor Gestor, ela só 
está fazendo o trabalho dela. 

CONSELHEIRA II — É, e de mais a mais o Senhor 
por enquanto, ainda não fez nada de errado.

GESTOR — Vocês não entendem… É que na verdade, 
eu… EU SOU FILHO DO POVO!

CONSELHEIRAS — Óóóh!…

GESTOR — E eu queria que ele tivesse orgulho de 
mim, por isso eu quis fazer tudo o mais rápido possível.

SENHOR POVO ENTRA COM D. LEGISLADORA. 
ELE VEM DE BRAÇOS ABERTOS

POVO — Meu filho!

GESTOR — Papai! (SE ABRAÇAM) O Senhor já 
sabia?

POVO — Eu sempre soube meu filho! Mas eu preci-
sava testar você. Aliás, você e qualquer um de meus 
filhos têm todo direito a uma chance de administrar 
os meus bens, desde que me convençam claro.

GESTOR — E agora pai, o que é que o Senhor quer 
que eu faça?

SENHOR POVO FAZ UM GESTO PARA D. LE-
GISLADORA



D. LEGISLADORA — Bem, agora todos nós já apren-
demos que licitação é o ato de tornar licito, ou seja, le-
galizar o uso do dinheiro público e que ninguém pode 
cuidar dos bens do povo sozinho. E para isso, é preciso a 
colaboração de todos.

CONSELHEIRAS — É isso aí!

TODOS FORMAM UM CÍRCULO DE MÃOS DA-
DAS NO CENTRO

TODOS — O povo por um e um pelo povo!!!

Fim      





 AMAZÔNIA, TERRA DE ÍNDIO

 ESQUETE VI

 ARGUMENTO

 Uma abordagem geral, porém também realista da 
situação contemporânea de determinadas tribos indígenas 
no Brasil. Um chamado para uma avaliação deste con-
texto social que gera ainda, grandes e terríveis conflitos 
étnicos, territoriais e econômicos no país.

 O esquete apresenta dados acerca da problemática 
indígena no país, com base nas últimas pesquisas realiza-
das por órgão de competência comprovada.   

O Autor

PERSONAGENS

ESPÍRITO I e II - Entidades ancestrais materializadas
CACIQUE - Típico pai de família contemporâneo 
(só que indígena)
ESPOSA - Típica esposa contemporânea (só que indígena)
PAJÉ - Típico avô contemporâneo (só que indígena)
FILHO I - Típico adolescente contemporâneo (só que indígena)
FILHO II - Típico adolescente contemporâneo (só que 
indígena)
FAZENDEIRO - Latifundiário inescrupuloso
POLICIAL - Profissional de segurança pública, cumpri-
dor de ordens
OFICIAL DE JUSTIÇA - Profissional de justiça de 
caráter duvidoso

CENA I

ABREM-SE AS CORTINAS. EM CENA, UMA FA-
MÍLIA DE ÍNDIOS CONTEMPORÂNEA. 
TRAÇOS DE FIGURINO E ADEREÇOS, BEM 
COMO TODO O CENÁRIO (CASA/OCA), DE-
NUNCIAM QUE ELES, ADOTARAM ALGUNS 
ASPECTOS DA CULTURA MODERNA. POREM, 
A TRADIÇÃO CULTURAL INDÍGENA PERMA-
NECE PRESENTE NO COSTUME ANCESTRAL 
DA MÃE, QUE PINTA O ROSTO DOS FILHOS, 
NO VELHO PAJÉ QUE MARCA RITMO COM 
SEU CAJADO E CAXIXI. A FAMÍLIA RITUALIZA 
PREPARATIVOS PARA GUERRA, ENTOANDO O 
CANTO “ORERU NHAMANDÚ TUPÃ ORERU”

OUVE-SE A VOZ DOS ESPÍRITOS

ESPÍRITO I — Amazônia: Maior área territorial do 
País, com mais de um bilhão e meio de quilômetros 
quadrados, o equivalente ao território de quatro paí-
ses, somados: França, Espanha, Suécia e Grécia. O 
Estado detém um dos mais baixos índices de densi-
dade demográfica do país, com 2,23 habitantes por 
quilômetro quadrado.

ESPÍRITO II — O Estado do Amazonas, não por 
acaso, detém a maior população de índios brasilei-
ros, no total de 168.680, de acordo com o Censo 
2010. O Amazonas detém, ainda, 98% de sua cober-
tura florestal preservada, além de um dos maiores 
mananciais de água doce do planeta.



ESPÍRITO I — No período de 2006-2010, foram 
registrados 688 óbitos por suicídio no Amazonas, 
19% (131) entre indígenas. O suicídio predominou 
em homens, em solteiros, em indivíduos com 4 a 11 
anos de escolaridade, no domicílio e por meio de en-
forcamento.

ESPÍRITO II — Na cidade de São Gabriel da Ca-
choeira mais de 90% de sua população é indígena. 
Em 2008, houve nove suicídios, todos de indígenas, 
dentre eles sete adolescentes.

A FAMÍLIA ERGUE-SE NUM GRITO DE GUERRA 
(RÁ), QUE FAZ PARRAR A MÚSICA. OUVEM-SE 
TAMBÉM DOIS GRITOS FORA DE CENA (ES-
PÍRITOS). DEPOIS DOIS BONECOS SÃO PEN-
DURADOS POR ENFORCAMENTO. OUVEM-SE 
SONS TIPICAMENTE URBANOS E A FAMÍ-
LIA INDÍGENA RECUA PARA AS COXIAS EM 
PASSO ACELERADO, COMO NUM EFEITO RE-
VERSO. APAGAM-SE AS LUZES DO PALCO

VOZES DOS ESPÍRITOS I e II — Oficialmente, 
em 22 de abril de 1500, os nativos brasileiros desco-
briram que eram índios, descobriram que viviam na 
América, descobriram que estavam nus, descobriram 
que existia pecado, descobriram que deviam obe-
diência a um rei e uma rainha de outro mundo e a um 
deus de outro céu, e que esse deus havia inventado a 
culpa e a roupa e havia mandado queimar vivo quem 
adorasse ao sol, à lua, a terra e à chuva que a molha”.

CENA 2

LUZES. TODOS ENTRAM EM CENA NOVAMEN-
TE. AGORA ESTÃO AFLITOS. AGLOMERADOS 
EM BOCA DE CENA

ESPOSA — Estou muito preocupada marido meu, estes 
homens brancos têm armas de fogo e não costumam de-
sistir de suas ambições. Os ventos do passado nos con-
tam de muito sangue de nosso povo derramado.

OS FILHOS — E agora? O que será de nós?

PAJÉ — Através do buraco da orelha do pequeno índio, 
vejo maquinas esmagando florestas. Um bicho de pele 
branca, com a boca cheia querendo mais! Mastigando a 
sapiência. Cuspindo na cultura. Transformando folhas e 
troncos em papel-moeda.

CACIQUE — Precisamos manter a esperança viva. Re-
lembrar sempre que nós não herdamos a terra de nossos 
antecessores, nós a pegamos emprestada de nossas crian-
ças. Mantenhamos a serenidade. Dentro de nós existem 
dois cães: um deles é cruel e mau, enquanto o outro é 
muito bom. Os dois estão sempre brigando. O que ganha 
a briga é aquele que eu alimento com mais frequência.

OUVE-SE BATIDAS FORA DE CENA, LOGO, SE-
GUEM-SE BARULHOS DE TRÂNSITO DE RUA E 
TODO TIPO DE RUIDO URBANO

CACIQUE — Vamos! Fiquemos de junto ao nosso 
povo nesta hora.

A FAMÍLIA DESCE PARA A PLATEIA E NO PALCO 



SURGEM O FAZENDEIRO, O POLICIAL E O OFI-
CIAL DE JUSTIÇA

OFICIAL — Lei número 0, 500 de 22 de abril de 1500.

FAZENDEIRO — Dispõe sobre o Estatuto da MINHA 
Terra, e dá outras providências.

POLICIAL — O PRESIDENTE DA REPÚBLI-
CA. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

OFICIAL — Art. 1° Esta Lei regula os direitos e obri-
gações concernentes aos bens imóveis rurais, para os 
fins de execução e promoção da Política Agrícola.

PAJÉ — Tudo isso nos é estranho, cada pedaço desta 
terra é sagrado para meu povo. Cada ramo brilhante de 
árvore, cada punhado de areia, cada clareira e inseto a 
zumbir são sagrados na memória de meu povo.

FAZENDEIRO — Art. 2° É assegurada a todos a opor-
tunidade de acesso à propriedade PRIVADA da terra, 
condicionada pela sua função social, na forma prevista 
nesta Lei.

ESPOSA — Mas as flores perfumadas são nossas irmãs; 
todos os animais são nossos irmãos. As rochas, os mor-
ros úmidos nas campinas, mesmo o calor dos viventes 
daqui — todos pertencem à mesma família, a nossa fa-
mília.

POLICIAL — § 1° A propriedade da terra desempenha 
integralmente a sua função quando, simultaneamente:

OFICIAL — A favorece o bem-estar dos proprietários e 
dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas 
famílias;

CACIQUE — Essa água brilhante que escorre nos ria-
chos e rios não é apenas água, mas é sangue de nossos 
antepassados. Se vierem para esta terra, vocês devem 
lembrar-se de que ela é sagrada, e devem ensinar isso às 
suas crianças.

FAZENDEIRO — mantém níveis satisfatórios de pro-
dutividade;

FILHO I — Isso nós não entendemos, nem aceitamos.

FILHO II — Para nós a terra não pertence ao homem; o 
homem pertence à terra.

POLICIAL — Observa as disposições legais que regu-
lam as justas relações de trabalho entre os que a possuem 
e os que a cultivem.

CACIQUE — É possível que sejamos irmãos, apesar de 
tudo. Mas isso não tem que ser o final da vida e o início 
da sobrevivência.

OFICIAL — Portanto, desta data em diante, fica decre-
tado a posse integral desta terra pelo seu dono legal.

FAZENDEIRO — E, a remoção dos invasores será 
imediata.

POLICIAL — Os ocupantes irregulares serão removi-
dos e levados para assentamento do governo.



OS FILHOS — (APAVORADOS) Como? Teremos que 
sair?

PAJÉ — JAMAIS! Prefiro morrer aqui!

ESPOSA — Mas vocês não podem fazer isso!

CACIQUE — Nosso povo não aceitará passivo, tanta 
humilhação!

NESTE MOMENTO OS ÍNDIOS AVANÇAM PARA O 
PALCO, OS HOMENS BRANCOS RECUAM E ELES 
SE ENCARAM FRENTE A FRENTE.

APAGAM-SE AS LUZES. OS HOMENS BRANCOS 
SAEM. ENQUANTO SE OUVE A NARRATIVA DOS 
ESPÍRITOS A FAMÍLIA TOMA POSIÇÃO PARA A 
PRÓXIMA CENA

ESPÍRITO I — Dentre os fatores desencadeantes dos 
suicídios, estão o despojo territorial por parte de grupos 
armados, que prejudica a capacidade de se alimentar dos 
povos; a militarização por parte desses mesmos grupos; 
o recrutamento forçado, assédio, ameaças, discrimina-
ção racial, deslocamentos e falta de acesso a serviços 
básicos.

ESPÍRITO II — No Brasil, dados da Fundação Nacio-
nal do Índio (FUNAI) e do Sistema de Informações so-
bre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, revelam 
que a taxa nacional de suicídios indígenas chega a 20 
para cada 100 mil indivíduos (quatro vezes a média na-
cional).

CENA 3

 LUZES ACESAS. EM CENA, A FAMÍLIA INDÍGE-
NA EM SEU COTIDIANO. UM DOS FILHOS ESTÁ 
AO COMPUTADOR E O OUTRO JOGA VIDEOGA-
ME, ENQUANTO A MÃE ALIMENTA O VELHO 
PAJÉ

CACIQUE — (ENTRANDO E CUMPRIMENTAN-
DO A FAMÍLIA) Bom ára pra todos! Estou morrendo 
de karuaí! (PARA A ESPOSA) O que temos hoje pro 
almoço, poranga?

ESPOSA — Hoje especialmente, temos tucunaré com 
pirão e de sobremesa, acabei de pôr no frízer sorvete de 
açaí. Pro jantar só tem beijú com suco de cupuaçu.

CACIQUE — (PARA O PAJÉ) – E você grande pajé? O 
que é que está comendo que parece tão bom?

PAJÉ — Tacacá filho meu. Você devia ao menos provar 
deste caldo de tucupi. Até os espíritos da floresta adora-
riam provar dessa maravilha. 

CACIQUE — Outra hora, pai meu, agora, tenho outro 
compromisso com as nossas tradições culinárias. Poran-
ga? Cadê o tucunaré?

ESPOSA — Ainda não Grande Cacique esposo meu, dê 
uma olhada, nesse piá. Desde que chegaram da escola 
que tão igual onça-pintada caçando... Os olhos dos curu-
mins nem piscam.

CACIQUE — (TENTANDO ATRAIR A ATEN-
ÇÃO DOS FILHOS) Pelo amor de Tupã! Estarão enfei-



tiçados estes dois?  Êi ! Aldeia Kaxarari para o mundo 
da lua!

O PAJÉ BATE O CAJADO NO CHÃO E OS FILHOS 
“DESPERTAM”

FILHO I — (AINDA JOGANDO) Só um instante Pai… 
Tô quase ganhando a guerra, só preciso de mais flechas e 
um tacape novo. Ai eu expulsarei os invasores de nossas 
terras. 

CACIQUE — É isso ai filho meu! Da-lhe grande guer-
reiro!

A ESPOSA EMPURRA DISCRETAMENTE O MARIDO

PAJÉ — Não devemos nós, procurar a guerra, este é o 
ensinamento dos ancestrais.

FILHO II — Desculpa meu Vô Pajé, pai Cacique e 
Grande Mãe. Mas acabo de ver aqui na rede social que 
parece estar no fim à paz nossa. 

ESPOSA — Como assim? O que os brancos estão que-
rendo desta vez?

FILHO I — É garimpo de novo irmão?

CACIQUE — É tráfico filho meu? 

PAJÉ — É coisa ruim para nosso povo. Os espíritos me 
alertaram em sonho.

FILHO II — Diz aqui, em documento oficial do gover-
no, que um fazendeiro da cidade entrou com um pedido 
de remoção da nossa tribo das terras que ele comprovou 

pertencerem à família dele há muitos anos. E o pedido 
foi aprovado! Os policias e os homens do tal fazendeiro, 
junto com o oficial de justiça estão vindo para cá para 
executar o mandato do juiz!

PAJÉ — São os grileiros de novo.

FILHO I — Nós não vamos sair né? Resistiremos até o 
último kaxarari.

ESPOSA — Te aquieta piá. Que guerra de verdade é 
outro jogo.

FILHO II — E agora pai? O que é que nos vamos fazer?

PAJÉ — No passado, quando eles vieram, eles tinham 
a Bíblia e nós à terra. E nos disseram, “Feche os olhos e 
rezem”. E quando abrimos os olhos, eles tinham a terra e 
nós tínhamos a Bíblia.

CACIQUE — Desta vez não será assim Grande Pajé. 
A gente, povo da floresta, estamos mais conscientes e 
unidos. Além do mais, o grande povo brasileiro não dei-
xará nenhuma injustiça acontecer novamente. Os justos 
irmãos e irmãs da raça branca não permitirão que nos 
expulsem da terra sagrada que a ninguém pertence. Te-
nhamos fé no homem de hoje. Acreditemos no Brasil.

  FIM







 NEGRINHO FUTURO 100

 ESQUETE VII

 ARGUMENTO
 Em uma escola como tantas outras, incide um 
fato que não é incomum, tanto no meio escolar como 
fora dele.
 Uma atitude preconceituosa pode revelar ausên-
cia de caráter ético, muitas vezes camuflados em força-
das gentilezas, mas embasados na própria formação mo-
ral familiar.
 Ninguém na escola sabe que a professora Nona-
ta tem o costume de segregar alunos negros em sala de 
aula, exceto os seus alunos, que são orientados a acre-
ditarem como ela, que há uma natural superioridade de 
brancos em relação a negros. Porém, o mundo gira, e a 
vida pode surpreender a todos. O quadro das situações, 
por exemplo, pode mudar radicalmente, mostrando que 
em incontáveis ocasiões o que menos vai importar é a 
cor da pele.
                                                                                                     

O Autor

PERSONAGENS:

ALUNO NEGRO - Aluno de terceiro ano fundamental.
PROFESSORA - Tia Nonata é uma mulher que acha 
natural a superioridade da raça branca em detrimento da 
negra.

ALUNO (A) I E 
ALUNO (A) II - Também alunos do terceiro ano fun-
damental.
ADVOGADO (A) 
DE ACUSAÇÃO - Acusador de Tia Nonata.
ADVOGADO (A) 
DE DEFESA - Defensor de Tia Nonata.

CENÁRIO ÚNICO: REPRESENTAÇÃO DE UMA 
SALA DE AULA, APENAS O BIRÔ DA PROFESSO-
RA E TRÊS CADEIRAS. ESTE MESMO CENÁRIO 
SERÁ REORDENADO DE MODO A REPRESENTAR 
UM TRIBUNAL ONDE O BIRÔ SERÁ A TRIBUNA 
DO JUIZ

TOCA O SINAL DA ESCOLA, A PROFESSORA 
ESTÁ DE PÉ ESPERANDO OS ALUNOS. DOIS PRI-
MEIROS ALUNOS (NÃO NEGROS) CHEGAM 

PROFESSORA — (ENTRE ABRAÇOS E GENTILE-
ZAS) Olá… Sejam bem vindos! Que lindos vocês são… 
olha só!!! Bom, meu nome é Nonata. Tia Nonata. E eu es-
tou muito feliz em ter vocês aqui comigo. Vamos entrar?

DE PÉ NA PORTA DA SALA ESTÁ PARADO UM 
ALUNO NEGRO, QUE TINHA CHEGADO EM MEIO 
A AQUELAS SAUDAÇÔES  

PROFESSORA — (EM OUTRO TOM) E você menino? 
O que quer?



ALUNO NEGRO — Eu vim estudar professora. 

PROFESSORA — (COM AR DE INSATISFAÇÃO) 
Ah! Sim, pode entrar aí e se sentar. Tá atrasado sabia? 
Tu não tem mãe não, pra te acordar cedo? Isso são horas 
de chegar?

ALUNO NEGRO — Minha mãe já morreu tia. Minha 
vó é que cuida de mim e dos meus irmãos.

PROFESSORA — Hum! Sei. Então vai… entra logo, 
e te senta. 

ALUNO I — Tia Nonata, o que é que vamos fazer hoje? 
No primeiro dia de aula?

ALUNO II — Hora, hoje é só conversar não é tia?

PROFESSORA — Conversar nada, hoje, vamos conhe-
cer a mais linda de todas as histórias… “A Branca de 
Neve”!!!

OS ALUNOS — Êêê…

PROFESSORA — (ENTREGANDO COPIAS APE-
NAS PARA OS ALUNOS NÃO NEGROS) Infelizmen-
te eu fiz poucas cópias da história. Acontece.

ALUNO NEGRO  — E eu tia?

PROFESSORA — Tu? (RINDO) Tu dá um jeito, ora. 
Eu não posso fazer nada. A final, “vocês aí” sempre tem 
jeito pra tudo não é mesmo?

O ALUNO NEGRO SENTA-SE ATRÁS DOS COLEGAS, 
TENTANDO ACOMPANHAR A LEITURA DA HISTÓRIA

PROFESSORA — Bom pessoal. Posso começar? 

OS ALUNOS — Siiim…

PROFESSORA — Era uma vez, uma liiinda princesa, 
toooda branquinha como a neve. Seus cabelos eram lisi-
nhos sem nenhuma ondulação. E havia uma bruxa velha, 
nojenta e malvada que não tina nada a ver com aquela 
menina maravilhosa.

ALUNO NEGRO  — Tia, pra ser bonito tem que ser 
assim é?

PROFESSORA — Mas como você é chato! Para de me 
interromper. (PARA O RESTO DA TURMA) Quem é 
que vocês acham mais bonita? A “Branca de Neve” ou a 
Bruxa feia?

OS ALUNOS — A Branca de Neeeveee… 

ALUNO II — Fessora, meu pai não é muito branco, a 
senhora acha que eu vou ser feio quando eu crescer?

ALUNO I — Tia, tia, tia. Eu tenho uma prima que ela é 
nega-nega e tem gente que acha ela bonita, tia.

PROFESSORA — (DISFARÇANDO) Nããão pessoal, 
eu não tenho nada contra quem é negro, eu mesma não 
tenho preconceito. Mas todo mundo sabe, que gente as-
sim, meio escuro, é mais difícil de arranjar emprego. 
Todo mundo sabe.

ALUNO NEGRO  — Tia, e eu? Assim da cor do Barack 
Obama? Será que eu arranjo um emprego, tia?



PROFESSORA — Outra vez chatinho?! Desse jeito, 
nem emprego de gari tu consegue. (SUSSURRANDO) 
Gente sem futuro…

ALUNO NEGRO  — Mas professora eu…

PROFESSORA — Chega! Calado! Vai agora lá pro canto 
da sala, e não sai de lá até eu mandar! Pode ser que assim tu 
reconheça o teu lugar. Mas que diabo!

O ALUNO NEGRO VAI PARA O CANTO DA SALA, 
ENQUANTO A AULA CONTINUA (EM OFF, APENAS 
SE VÊ A MOVIMENTAÇÃO). TOCA NOVAMENTE O 
SINAL. TODOS SAEM. O MENINO AJOELHA-SE E 
FAZ UMA PRECE EM SILÊNCIO 

ENTRA UMA PERSONAGEM FEMININA MISTERIOSA 

PERS. FEMININA — (ACARICIANDO O MENINO) 
O que há com você meu filho?

ALUNO NEGRO  — Mãe? É a senhora mãe?

PERS. FEMININO — Sim querido, se quiseres, pode me 
chamar também de mãe.

ALUNO NEGRO  — Então, “mãe”, me diga, porque a 
professora Nonata não gosta de mim? O que é que eu posso 
fazer para que ela e as outras pessoas gostem mais de mim? 

P. FEMININO — Meu filho, você só precisa fazer a sua 
parte, estudando e se esforçando para superar as dificulda-
des da vida. Seja você um bom menino, e quem não gostar 
de você assim é quem estará de fato errado.

ALUNO NEGRO — Mas eu não quero ficar sozinho e 
sem amigos, mãe.

PERS. FEMININO — (ERGUENDO-LHE A CABE-
ÇA) Olhe meu filho, todos são iguais perante o criador 
de tudo, e um dia todos compreenderão isso, uns mais 
tarde e outros mais sedo. Só é preciso respeitar o tempo 
de cada um… (E VAI SAINDO) Lembre-se disso; ape-
sar de tudo que há no mundo, é você quem decide sem-
pre se quer ser bom ou ruim. Lembre-se disso meu filho.  

O ALUNO NEGRO ERGUE-SE ALTIVO E VAI ATÉ O 
BIRÔ. LÁ, NA GAVETA DO MÓVEL, DEVE ESTAR 
UMA BECA DE MAGISTRADO QUE ELE VESTE 
E EMPUNHANDO UM MARTELO DE MADEIRA, 
SE SENTA SOLENEMENTE. LOGO CHEGA A PRO-
FESSORA ACOMPANHADA DO ADVOGADO DE 
DEFESA. DO OUTRO LADO ENTRA TAMBÉM O 
ADVOGADO DE ACUSAÇÃO

JUIZ NEGRO — Muito bem! Quais são as acusações? 

ADV. ACUSAÇÃO — Esta “professora”, meritíssimo, 
está sendo aqui, em verdade acusada de um atentado 
contra a humanidade, contra o amor ao próximo e a tole-
rância. A acusação, meritíssimo, é de RACISMO. Crime 
este previsto em lei como inafiançável.

JUIZ NEGRO — E o que tem a dizer a defesa sobre 
estas acusações?

ADV. DEFESA — Bem, meritíssimo, a ré, na verdade, 
não passa de mais uma vítima do racismo estrutural, que 
está em todos os lugares e que se manifesta de muitas 



formas, mesmo no seio das famílias “ditas” bem conso-
lidadas, como é o caso da ré em questão.

JUIZ NEGRO — (ERGUENDO-SE, NO QUE TODOS 
O ACOMPANHAM) Professora Nonata, os argumentos 
da defesa explicam, mas não justificam suas atitudes, e, 
eu, não tenho alternativa se não puni-la na forma da lei. 
(EM OUTRO TOM) Não faço isso por mim, Tia Nonata, 
pois eu já a perdoei em meu coração, mas o faço por todos 
os outros seres humanos que a senhora ainda possa vir a 
causar mal. Caso encerrado! (E BATE O MARTELO).

A PROFESSORA SAI ANDANDO CABISBAIXA, AS 
MÃOS ALGEMADAS JUNTO AO CORPO ENCO-
BERTAS POR UM PANO

JUIZ NEGRO — Professora! Eu respeito seu tempo. E 
espero, sinceramente que a senhora, como eu, escolha o 
caminho do bem. Boa sorte!

Fim 





 O MISTERIOSO VOO DO PAVÃO

 ESQUETE VIII

Livremente inspirado no romance de José Camelo de 
Melo (ou João Melquíades).

 ARGUMENTO

 Livremente inspirado no celebre romance corde-
lístico “O Pavão Misterioso” (1923) de José Camelo de 
Melo (ou João Melquíades), O Misterioso Voo do Pavão 
é outra representação cênica da visão nordestina de uma 
história de amor proibida, que se passa na Europa pós-
-medieval.

 Quando um audacioso viajante grego se apaixo-
na perdidamente por uma jovem de família conservado-
ra na Turquia, aventuras, perigos e reviravoltas ocorrem, 
principalmente quando o intrépido herói adquire uma 
inusitada máquina voadora, facilitando assim o enlace 
improvável entre estes dois corações.

 Mas, um conde raivoso não tarda a chegar… terá 
a donzela, motivos para temer? Mesmo sendo muitos, 
poderão eles capturar quem pode voar? — Veremos… 

O Autor 

PERSONAGENS 

EVANGELISTA VIRAMUNDO - Viajante apaixonado e 
destemido.
CREUSA CONDESSINHA - Fidalga prisioneira de seu pai.
EDMUNDO ALQUIMISTA - Inventor “maluco”.
CONDE RAIVOSO - Poderoso fidalgo autoritário.
CONDESSA TRISTE - Mãe devotada, esposa submissa.
GUARDA PRINCIPAL - Malandro fingindo-se de guarda.

CENÁRIO DUPLO. DO LADO ESQUERDO ESTÁ O 
QUARTO DA CONDESSINHA, DO LADO DIREITO 
A RUA. SEPARANDO OS DOIS ESPAÇOS A TORRE 
COM UMA PEQUENA JANELA, VIGIADA POR UM 
GUARDA QUE DORME E ACORDA CONFORME 
OSCILA O BARULHO 

INICIA-SE. SOM DE MUITAS VOZES CONVER-
SANDO NA RUA

VIRAMUNDO — (ENTRANDO COM UMA GRAN-
DE FOTOGRAFIA) Êita que tá é lotado, mermim disse 
o meu irmão! O povo todo espremido, parecendo doido 
varrido esperando a alumiação (E BEIJA A FOTO). Tudo 
por causa dessa visão que vale muito a pena, que é essa 
linda morena. Vim também por paixão. Viajei de noite e 
de dia. Por desertos caminhei e por mares naveguei, só por 
causa duma fotografia (ELE MOSTRA A FOTOGRAFIA 
QUANDO SOA O BADALAR DO MEIO DIA). Vix! 
Meu coração se avia! Que a hora vai chegar!



SURGE A CONDESSINHA NA JANELA, OUVE-SE 
UM SONORO ÓÓÓ… ENQUANTO A PRINCESA 
APENAS SORRI E ACENA COM A MÃO. VIRA-
MUNDO FICA COMO SE ESTIVESSE EMBRIA-
GADO. MAS LOGO, A CONDESSINHA SAI DA JA-
NELA AOS PRANTOS, INDO DEITAR-SE EM SUA 
CAMA. OUVE-SE AGORA UM SONORO ÁÁÁ…

VIRAMUNDO — Mas assim é de lascar… esse tempo 
pouco não vale pra ver tanta beleza. Vou vê-la com cer-
teza. Nem que eu escale ou derrube a fortaleza!

 VIRAMUNDO TENTA ESCALAR A TORRE E CAI 
AO CHÃO. ENTRA O ALQUIMISTA

ALQUIMISTA — (ENTRANDO AOS TROPEÇOS, 
DEIXANDO CAIR UM ARCO MEDIVAL (BESTA)). 
Mas é muita pobreza! Até a besta cai no chão! Isso nem 
vão querer. Não dá mais pra vender! Ninguém dá um 
tostão! Agora tá é lascado!

VIRAMUNDO — Pois o senhor tá enganado! Eu sou 
muito é atrevido. Triste de quem duvida de mim, por que 
eu vou até o fim, mas não me dou por vencido. O senhor 
tá entendendo?

ALQUIMISTA — E o que é que tá acontecendo? Que 
bicho lhe mordeu que lhe deixou enfezado? Parece que 
tá é ariado. O que foi que sucedeu? Morreu a vovozinha?

 VIRAMUNDO — (AOS PRANTOS) Eu vi foi a Con-
dessinha. E agora tô pra morrer… se eu não ver essa 
donzela, um meno pela janela, num sei o que vou fazer. 
(AOS BERROS). Alguém me acuda!

ALQUIMISTA — Ah! Você quer ajuda… pois encon-
trou o cabra certo! Se o que o moço quer é o amor dessa 
mulher. Lhe digo que tá é perto. Se o patrão tiver dinheiro. 

VIRAMUNDO — E o amigo é feiticeiro? Dinheiro é só 
o que eu tenho. Mas a moça é proibida, o pai dela arruma 
briga e me trata com desdenho. O que se há de fazer?

ALQUIMISTA — O amigo já vai entender. Sou inven-
tor alquimista! Sei fazer de tudo um pouco, uns pensam 
que sou louco. Volte aqui mais cum pouco que não vai se 
arrepender…

 O ALQUIMISTA SAI RINDO LOUCAMENTE, E VI-
RAMUNDO DÁ DE OMBROS E SAI TAMBÉM

CONDE E CONDESSA ENTRAM NO QUARTO. A 
CONDESSINHA AINDA ESTA CHORANDO 

CONDE — Mais o que foi a suceder? Eu já sei minha 
menina! Seu pai que sempre acerta lhe dará outra boneca, 
pois nunca foi sovina. Mas pare logo de chorar.

CONDESSA — (A PARTE). Minha filha pode contar o 
que está acontecendo. Eu também sou mulher, pode me 
dizer o que quiser (se seu pai não tiver vendo). É caso de 
doença?

 CONDE — (À CONDESSA) Você não se convença que 
sabe mais do que eu. Da menina sei tudo e não sou surdo-
mudo. Quem é besta já morreu. Não ouse me desafiar!

CONDESSA — A gente pode nem conversar! Ela é uma 
boa filha, só faz o que tu quer. E se tiver virado mulher 
presa nessa “ilha”? O que dela vai ser? 



CONDE — Nada hei de acontecer! 

CONDESSINHA — (LEVANTANDO-SE) Parem de 
discutir. Não preciso de nada, estou meio amofinada. E só 
quero dormir.

CONDESSA — (AO CONDE) Tá vendo o que tu fez? 

CONDE — Aqui só eu tenho vez!

CONDESSINHA — (AO PAI) Pois, já estou cansada. Já 
fiz dezoito anos e não tenho planos, aqui dentro trancada. 
Às vezes quero é fugir. 

CONDE — (FURIOSO) — Mas nem se o céu cair! Essa é 
a sua gaiola e você meu beija-flor. Se você se for meu peito 
esfola. Está fora de questão! 

CONDESSA — (PUXANDO O REI PRA FORA) Então 
vamos seu mandão!

O CASAL SAI AOS EMPURRÕES. CONDESSINHA 
VOLTA A DORMIR

CONDESSINHA — (FALANDO DORMINDO) Não! 
Não! Isso não é certo! A gente não se conhece, não é assim 
que acontece e meu pai está por perto! Vá embora, por favor! 

VOLTAM O CONDE E CONDESSA 

CONDESSA — O que foi meu amor?

CONDE — O que está acontecendo? 

CONDESSINHA — (ACORDANDO) Havia um moço 
aqui. Como ele pode fugir? 

CONDE — Mas eu num tô dizendo… Guarda! Guarda 
principal! 

GUARDA — (LEVANTA E VEM BATENDO CONTI-
NÊNCIA) Guarda sempre atento e acordado ao relento! 

CONDE — Quem foi o marginal, que viu minha filha?

GUARDA — Ninguém não senhor… lhe dou meu penhor, 
pois nem deixou trilha. 

CONDESSA — A bichinha tava sonhando…

CONDE — Eu estou desconfiando. (SUJANDO OS DE-
DOS DA MOÇA COM TINTA). Agora com esta tinta. Seja 
homem ou espirito passe na testa do maldito que ela não se 
limpa. (AO GUARDA) E já pro posto fanfarrão!

O GUARDA VOLTA PRO SEU CANTO. O CASAL SAI. 
CONDESSINHA ADORMECE NOVAMENTE. ENTRA 
VIRAMUNDO 

VIRAMUNDO — (HÁ UM FOCO DE LUZ NELE) Ai 
que eu aguento não! Cadê o tal de Alquimista? Olhe que tô 
aperreado e muito do avexado com essa luz na vista. (EN-
TRA O ALQUIMISTA “VOANDO” NO PAVÃO AO SOM 
CADENCIADO DO MARACATU CEARENSE) Vale-me, 
São Frei Damião!

ALQUIMISTA — Trouxe pra ti este pavão. O bicho é todo 
automático. E não usa gasolina. Voa só na surdina. Mas sou 
enfático! Vai custar uns trezentos.

 VIRAMUNDO — (SACANDO O DINHEIRO). Pois, 
tome seiscentos! 



ALQUIMISTA — Vix! Já que é assim… (PRESEN-
TEANDO) esse lenço faz dormir e o serrote não tem zunir. 
E é tudo presentim! Negócio fechado? 

VIRAMUNDO — Eu tô é maravilhado! Agora vejo mi-
nha amada. Vô nas assas da paixão, conquistar seu coração 
sem escala nem parada. Obrigado amigo! 

 ALQUIMISTA — Que Deus seja contigo! 

VIRAMUNDO — (NO PAVÃO) Ah! Tudo é mistério 
nesse teu voar… Ai se eu corresse assim… Tantos céus as-
sim… Muita história eu tinha prá contar…

VIRAMUNDO DEIXA O PAVÃO ATRÁS DA TORRE 
E ENTRA SORRATEIRO, USANDO O SERROTE, NO 
QUARTO DA CONDESSINHA

VIRAMUNDO — (ACARICIANDO O ROSTO DA 
MOÇA) Contigo inda hei de casar. Coisa mais linda que vi. 

CONDESSINHA — (ACORDANDO ASSUSTADA) 
Não podes me tocar! Vai-te logo, ou vou gritar! 

VIRAMUNDO — (AVANÇANDO) Nunca faria mal a ti. 

AO CONTE-LO, ELA TOCA-LHE A TESTA COM MÃO 
SUJA DE TINTA 

CONDE — (FORA DE CENA) Agora te pego maldito!

VIRAMUNDO ABANA O LENÇO NO ROSTO DE 
CONDESSINHA, FAZENDO-A DORMIR E DEPOIS 
FOGE SORRATEIRO NO SEU PAVÃO 

CONDESSA — (ENTRANDO COM O CONDE) Va-
lha-me Santo Expedito! 

CONDESSINHA — Nada houve de mau! Foi só outro 
sonho, ou uma ilusão eu suponho… 

CONDE — Guarda! Guarda principal! 

 GUARDA — (COMO SEMPRE) Guarda sempre aten-
to e acordado ao relento!

CONDE — (CONFERINDO A MÃO DA FILHA) A 
menina usou a tinta. O cabra tá marcado. Você vá procu-
rar e não volte sem achar, que é caso encerrado!

GUARDA — Deixe comigo patrão!

SAEM CONDE E CONDESSA. CONDESSINHA 
CHORA AO TRAVESSEIRO 

GUARDA — (NA RUA) Ah! Caso sem solução! Mas 
é engraçado esse Conde. Difícil é agora achar quem não 
queira pegar a filha que ele esconde. Danou-se de vez… 

VIRAMUNDO — (FALANDO SOZINHO) Mas olha 
que fez o Conde fi d’uma égua! Mas num vô desistir. 
Levo ela daqui pra mais de mil léguas.

 GUARDA — (APONTANDO A ARMA) Parado cabra 
safado!  

VIRAMUNDO — (LEVANTANDO AS MÃOS) Se 
acalme seu soldado!

 GUARDA — Repara bem quem tu tá esculhambando. 



VIRAMUNDO — Ah! O Conde vai pro céu! Pra ele, 
tiro meu chapéu (TIRA O CHAPÉU MOSTRANDO A 
TINTA NA TESTA). 

GUARDA — Então vá se ajoelhando. Tá escrito na tua 
testa que acabou-se tua festa. Agora tu se lacou!

 VIRAMUNDO — O sinhô desculpe, mas não acabou… 

GUARDA — Ai é, é bebé?! E por caos de que? Posso 
saber? Oque tu vai fazer?

VIRAMUNDO — É que assim não pode ser. Não estou 
bem-vestido! Estou aqui disfarçado, mas só morro arru-
mado. Pois, não sou desvalido.

GUARDA — Mas era só o que faltava… eu morria e 
não sabia que defunto se arrumava (E SE BENZE)…

VIRAMUNDO — Home num se aperrei… é por cari-
dade. Numa árvore deixei a roupa que usei quando vim 
pra cidade. (APONTANDO PRA FORA DE CENA) Lá 
está… Vô e volto já… 

GUARDA — Pois vá lá vá…

VIRAMUNDO — Ô home de coração! 

GUARDA — Mas repare bem, quando tiver no além, 
fale bem desse amigão! 

VIRAMUNDO — (SAINDO) Deixe comiiigo! 

GUARDA — Mato, mas num me intrigo. Num precisa 
desunião. Cada qual, nos seus cada qual e… chega! Lá 
vai o cabra num pavão! (E ATIRA).

 VIRAMUNDO — (JÁ NO QUARTO DA CONDESSI-
NHA) Fuja comigo coração! 

CONDESSINHA — (SUBINDO A BORDO NO PA-
VÃO) É tudo que mais quero. Contigo, irei. Feliz, sei 
que serei. Daqui nada espero!

CONDE — (DE FORA) Só depois que eu morrer! 

CONDESINHA — E agora o que vamos fazer? 

VIRAMUNDO — Um Conde raivoso não tarda a che-
gar. Não temas minha donzela, nossa sorte nessa guerra. 
Eles são muitos, mas não podem voar…

MUSICA “PAVÃO MISTERIOSO” DE EDNARDO. 
ENQUANTO OS ENAMORADOS EM SEU PAVÃO, 
VÃO DESVIANDO DOS INIMIGOS DESSA PAI-
XÃO. A MÃE CHORA, O PAI MORRE DO CORA-
ÇÃO E O GUARDA É DRIBLADO PELO VOO DO 
PAVÃO. TUDO EM CÂMERA LENTA, AO RITMO 
DO MARACATU CEARENSE. FELIZES, OS DOIS 
CONSEGUEM FUGIR 

Fim
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