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Participar da consolidação do Grupo do Beco com o espetáculo Bendita 
a voz entre as mulheres foi um desafi o especial que recebemos em nossa traje-
tória profi ssional.

Norteados pela força da história de vida de cada entrevistada, passamos 
por   vários improvisos e criações de cenas. Ler, ouvir, lembrar, pensar, sentir 
cada situação vivenciada por aquelas mulheres nos tornaram cúmplices de todas 
as narrativas. Até que, um dia, nossas histórias se misturaram. Naquele momen-
to, trocamos o que tínhamos de melhor. 

Essa confl uência de boas energias nos apoiou durante todo o trabalho e 
nos cercou de pessoas que foram fundamentais para a criação de uma peça tão 
sensível e forte.

Bendita ainda nos emociona. 
Bendita tem a força de todas as histórias juntas. 
Bendita, quando canta, ainda nos arrepia.

Ana Domitila e Júlio Maciel

Diretores da peça Bendita a voz entres as mulheres

[editora]
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Palco de cidadania
Há pelo menos duas formas de considerar a democratização da cultura. A primeira 

parte de uma concepção mais tradicional e entende que as obras artísticas precisam ganhar 
o maior e mais diversificado público possível. Por esse olhar, democratiza-se o acesso, mas se 
preserva a criação nas mãos de poucos, quase sempre os mesmos. Levar arte até as pessoas 
tem uma força transformadora, mas não completa o arco de promessas que a cultura carrega: 
a transformação do homem e de suas circunstâncias.

É aí que ganha espaço a segunda maneira de compreender a democratização da cultu-
ra, não apenas como expansão de público, mas como realização das energias criativas, onde 
quer que elas floresçam. Mais que levar a mesma arte a muitos, o desafio passa a ser levar 
muitas formas e expressões de arte a todos. Ao se aproximar do projeto Prosa e poesia no 
morro, o BDMG Cultural quer contribuir para esse processo.

Nada melhor para fazer dialogar a prosa e a poesia do que o teatro. Palavra viva, a 
dramaturgia tem sempre o desafio de representar o mundo por meio de vários elementos 
que compõem nosso patrimônio cultural. Mas o teatro é também conhecimento, saber que se 
transmite, emoção que se partilha. Por isso, é ainda importante dedicar-se ao registro de ex-
periências, ao suporte que vai permitir que essas vivências ganhem reflexão, desenvolvimento, 
possibilidade de expressão em outros contextos.

Neste volume, o leitor tem em mãos um repertório de trabalhos vivos do Grupo do 
Beco, da Barragem Santa Lúcia, que completa 20 anos de atuação no cenário cultural da ci-
dade. São espetáculos que foram fixados em textos, outros que habitam apenas a memória de 
seus integrantes. Para revelar essa história e honrar a trajetória de muitos envolvidos em todas 
as fases dos espetáculos, estão aqui reunidos sinopses, fichas técnicas, elencos, fotografias, 
cartazes e filipetas. Recordar, com todos os elementos disponíveis, para seguir adiante com 
mais convicções.

O BDMG Cultural, como parte da plateia de uma experiência rica em estética e política, 
aplaude o Grupo do Beco e sua história escrita em prosa, poesia e atitude. 

João Paulo
Presidente do BDMG Cultural
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Refletir sobre o Grupo do Beco é puxar o fio condutor de uma linha da vida que 
traz, em sua trajetória, a construção de um projeto dentro de uma comunidade 
e que extrapola as suas fronteiras, mas respeita seu lugar de origem, pois é 
ali que está toda a sua fonte de inspiração, o seu potencial para o processo 
artístico-criativo.

São 20 anos de muitas histórias – contadas por meio da arte e da cultura, cos-
turadas nas entrelinhas das vivências de muitas pessoas que por ali passaram 
e de outras que permaneceram para provar, sempre, que a cultura e a arte 
são transformadoras por si só! São libertadoras de nossas almas. Basta focar 
no olhar de quem um dia passou por essa experiência. Basta perguntar para 
alguém da comunidade Aglomerado Santa Lúcia: 

– Você conhece o Grupo do Beco? 

Para escutar um sonoro: 

– Claro!!! Minha irmã fez dança lá, é maravilhoso!

Não preciso dizer mais nada, a não ser desejar vida longa ao Grupo do Beco.

Nil, obrigada pela oportunidade de perpassar essa história linda! (Lena Cunha)

Lena Cunha
Inspire Gestão Cultural

Mestre em Educação e Especialista em Planejamento e Gestão Cultural
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Prólogo
O Grupo do Beco nasceu bem antes do nosso encontro. Nasceu do sonho de um jovem, 

um sonho como o de vários de seus vizinhos, moradores do Morro do Papagaio. Um sonho de 
ser diferente daquilo que parecia ser o caminho natural para ele. 

Pedreiro como o pai, ou vigia, algum trabalho braçal e quase escravo... ou quem sabe 
motorista de ônibus – profissão de melhor remuneração e status pra quem é da favela. Pras 
meninas, o destino era ser faxineira ou empregada doméstica, torcendo para ter a sorte de 
conseguir uma família que a tratasse bem e assinasse a carteira. 

Muitos meninos e meninas sonhavam outra história para si. Sonhos de uma época um 
pouco diferente da que vivemos hoje, e que, portanto, muita gente pode achar exagero meu, ou 
dizer que havia sim outras opções melhores. Só que não (mas não é hora de bater boca com a 
turma da meritocracia).

O menino Nil viu uma janela aberta e pulou por ela. Do outro lado, encontrou gente que 
entendia o seu sonho. E mais, encontrou ideias, caminhos, ferramentas, enfim, um vasto mundo 
de possibilidades, algumas já pressentidas, outras muito novas. 

Este livro vai falar um pouco dessa estrada. Vai falar de um caminho de 20 anos, com 
muitas curvas, subidas e descidas, buracos, pouquíssimo terreno limpo ou suave pra se caminhar. 

Eu cruzei por eles já no meio do caminho. Eram os idos de 2003, às vésperas da estreia 
de Bendita – a bendita peça que mudou, como uma nova janela, os rumos do grupo e dos que 
estavam por perto. 

Primeiro eles foram meus alunos, depois sujeitos da minha dissertação, depois queridos 
amigos. Aqueles jovens falavam da mesma coisa que eu: arte a serviço da transformação so-
cial. Que alegria! Afinal, na universidade a gente fica pensando, pensando, pensando... e, quando 
encontra uma “prova viva” do que pensávamos, é quase um êxtase!

Pois bem, a Bendita peça e o bendito Grupo do Beco, já naquela época apoiado por um 
monte de gente renomada no cenário cultural da cidade, entraram na minha vida pra nunca 
mais sair. Fiquei uns três anos circulando por lá até acabar a (bendita) dissertação. Falei mui-
tas coisas sobre eles, levei a conversa pra muito canto, construí, a partir dessa trajetória, uma 
parte importante das minhas convicções e discussões acadêmicas e profissionais, que até hoje 
me acompanham.

Eu vi, a partir do Grupo do Beco – e dos outros 700 grupos que tinha encontrado na 
pesquisa do Guia Cultural das Vilas e Favelas de BH –, que nas comunidades, nas vilas e favelas, 
fazer arte e participar de ações culturais tinha um significado muito especial. Para além de um 
suposto mercado da arte – daquilo que depois veio a ser chamado de economia da cultura –, 
saltavam aos olhos as transformações pessoais, sociais e micropolíticas que a ação cultural 
nas favelas estava instigando.

No final do texto, àquela época, eu me perguntava sobre a abrangência e as possibilida-
des de duração no tempo daquelas conquistas e mudanças geradas no Grupo e pelo Grupo, em 
sua comunidade e para além dela. Foram questões que ficaram em aberto, esperando que o 
próprio tempo cuidasse de mostrar qual seria a próxima etapa dessa trajetória.
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Enfim, como a vida é feita de gente, e gente é feita de muita água, e água é elemento 
fluido, móvel e instável, aquela história mudou. Muito do que escrevi sobre eles não se sustentou 
muito tempo.

Muitas mudanças foram dolorosas, mesmo para quem estava de fora. Outras foram ale-
gres, mostraram que aqueles jovens – agora maduros – tinham construído de fato sua estrada, 
para além daquilo que um dia foi só um sonho.

Algumas dessas mudanças estão mostradas aqui. As próximas páginas foram cuidado-
samente pensadas para esse momento tão especial, quando comemoramos 20 anos de vida 
desse grupo de teatro que já teve muitos nomes e que se assumiu Do Beco. 

Além da dramaturgia de algumas de suas peças, todas elas construídas sobre o cotidia-
no da comunidade e dos que aí habitam, o livro traz a trajetória do grupo e informações sobre 
cada um dos 14 espetáculos que aqueles então meninos e meninas produziram, sua inspiração 
e seu processo. Em Atos e Entreatos (com alguns momentos cruciais de salvadora intervenção 
do Deus Ex Machina), o livro é narrado por quem viveu na pele essa história e que hoje faz ques-
tão de compartilhar as experiências, as boas e as más também.

O Grupo do Beco nasceu bem antes do nosso encontro. E vai continuar depois que eu 
acabar de atravessar o seu caminho. Um orgulho ter feito parte. Obrigada.

Clarice Libânio
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Tenho muito orgulho de conhecer a Casa do Beco ao longo dessas duas dé-
cadas. Há vinte anos, eu integrava o curso de teatro organizado por Nil César 
na Casa Santa Paula. Nil havia feito uns cursos com um professor do Colégio 
Santa Dorotéia e queria partilhar os conhecimentos com alguns outros jovens 
da comunidade. Eu estava lá. Nil era rigoroso nos ensaios, detalhista nos movi-
mentos e de uma criatividade impressionante. 

Ninguém sabia onde aquilo ia desaguar, mas ele tinha o teatro como oxigênio 
e sua convicção era contagiante. Ele queria viver e respirar teatro integrado à 
intervenção comunitária. Lembro que ele mantinha, não apenas uma biblioteca, 
mas também uma videoteca em sua casa e nos convidava a estudar coletiva-
mente, toda semana. Sua mãe, uma grande entusiasta. Dona Rosa nos recebia 
em casa com um sorriso e um café. 

A proposta foi crescendo, Nil sempre soube que a formação do/a ator/atriz 
era algo essencial. Não virei atriz profissional, mas encenamos juntos vários 
momentos de intervenção política, conjugando performance e formação para 
uma cidadania plena nos anos de Comissão de Direitos Humanos. 

A Casa cresceu, tornou-se uma referência cultural local e global e nossa amiza-
de me faz muito orgulhosa de ter crescido junto, ao longo desses anos.

Sílvia Lorenso
Moradora da Barragem Santa Lúcia/BH

Atualmente é professora e diretora de Middlebury College no Brasil
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Linha do tempo
1995 

• Implantação da oficina teatral para integrantes do Grupo de Jovens da igreja católica.

1996 

• Estreia da peça Consumidores à beira de um ataque de nervos, resultado final da oficina; 

• Criação do Grupo Armação Teatral.

1997/1998 

• Reestruturação do grupo em decorrência de desligamentos dos integrantes;

• Realização de uma peça-convite para ampliar o número de paticipantes;

• Mudança do nome para Grupo EMcenAção Teatral;

• Divulgação do nome do grupo em forma de uma campanha que aguçasse a curiosidade sem 
dizer o que era a novidade;

• Estreia da peça O casal;

• Inscrição para novos integrantes.

1999 

• Estreia da peça Coisa de criança;

• Inserção do grupo no Progama Arena da Cultura;

• Inserção de integrantes do grupo na Comissão de Direitos Humanos do Aglomerado Santa 
Lúcia;

• Criação do grupo Adolescer ou não? – Eis a questão e estreia da peça Casamento e bronca 
na roça com integrantes desse novo coletivo e do EMcenAção.

2000

• Participação do grupo no curso Administração para grupos, do Arena da Cultura, em parceria 
com o Grupo Galpão e coordenação de Romulo Avelar;

• Estreia da peça Quis 500?!

2001

• Início das ações de planejamento estratégico do grupo;

• Elaboração de projetos;

• Mudança do nome para Grupo do Beco;

• Criação da Associação Cultural do Grupo do Beco;

• Inserção de Romulo Avelar como integrante da equipe, de forma voluntária.
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2002

• Captação de recursos para o primeiro projeto do Grupo via Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
pela Açoforja – Indústria de Forjados S/A;

• Início das entrevistas com mulheres do Morro, da pesquisa e das oficinas artísticas pelo  
Projeto Mãos de Mulher.

2003

• Estreia do espetáculo Bendita a voz entre as mulheres;

• Aquisição da sede – Casa do Beco.

2004

• Oficinas artísticas para o elenco e circulação do espetáculo-repertório;

• Trabalho com jovens da comunidade e montagem da peça Em que mundo você vive?!;

• Início da pesquisa do novo espetáculo do Grupo, destinado à rua;

• Início da depredação do espaço.

2005

• Inserção do Grupo na Rede Telemig Celular de Arte e Cidadania;

• Continuidade de pesquisa do novo espetáculo – uso da praça para ensaios e oficinas;

• Parceria com a Copasa, através da Lei Rouanet;

• Continuidade de depredação da sede;

• Início de um projeto de projeções de documentários e filmes na comunidade.

2006

• Estreia do espetáculo Morro de amores;

• “Autorização” dos depredadores do espaço para que a Casa do Beco fosse reformada;

• Prêmio BrazilFoundation – Projeto Teatro na Laje;

• Início da reforma da sede.

2007

• Circulação dos espetáculos-repertório;

• Campanhas para angariar recursos para a continuação da reforma da sede;

• Mudanças na estratégia da instituição em relação ao uso do espaço.
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2008

• Continuação da reforma e manutenção dos investimentos captados para a Casa do Beco;

• Montagem da peça A laje;

• Inauguração do Projeto Teatro na Laje.

2009

• Remontagem do espetáculo Bendita a voz entre as mulheres e circulação na terra natal das 
entrevistadas que inspiraram a peça;

• Definição de missão para a Casa do Beco enquanto espaço cultural e de formação de novos 
públicos e sensibilização de alunos através da arte;

• Aprovação no Edital estadual de Pontos de Cultura;

• Montagem do espetáculo Conversos de um povo com o elenco do grupo Conversos, de Caraí/
MG – Vale do Jequitinhonha.

 2010

• Mudança do estatuto para Associação Cultural Casa do Beco;

• Início das ações da instituição como Ponto de Cultura;

• Circulação do Projeto Teatro na Laje com os espetáculos A laje e Conversos de um povo;

• Condecoração da instituição como Grande Colar do Mérito Legislativo da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte pelo sucesso do Projeto Teatro na Laje.

2011

• Teat(r)o Oficina Uzyna Uzona/SP na Barragem Santa Lúcia;

• Início das atividades com o projeto O Teatro Entre Elas em parceria com o CRAS Santa Rita;

• Início da parceria com o Instituto Unimed BH, que perdura até o período atual (2016).

2012

• Parceria com o programa Vivo EnCena via Lei Estadual de Incentivo à Cultura;

• Implantação de várias oficinas técnicas e teatrais na Casa, em instituições da comunidade, em 
outras favelas e em outras cidades;

• Estreia do espetáculo O morro do pássaro falante, resultado da oficina Gerações.
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2013

• Manutenção da programação cultural da instituição;

• Fortalecimento de algumas ações pedagógicas;

• Inserção da Casa do Beco na Rede Latinoamericana de Teatro en Comunidad e da Rede 
 Brasileira de Teatro Comunitário;

• Criação da Cia. Movimento do Beco.

2014

• Fortalecimento da programação cultural e pedagógica da Casa;

• Estreia do espetáculo Estima, da Cia. Movimento do Beco;

• Estreia do espetáculo Quando eu vim para um Belo Horizonte, da oficina O Teatro Entre Elas;

• Resgate de um novo elenco para o Grupo do Beco;

• Título de honra ao mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte pelos 18 anos de trabalho 
do Grupo do Beco na sua comunidade;

• Circulação do Projeto Teatro na Laje, com a peça O morro do pássaro falante.

2015

• Fortalecimento das ações culturais e pedagógicas da Casa;

• Circulação dos espetáculos-repertório da instituição;

• Início da parceria com a Petrobras, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura;

• Início das pesquisas da nova montagem do Grupo do Beco;

• Circulação do ensaio aberto do exercício teatral do Grupo do Beco Ônibus 3876.

2016

• Manutenção e ampliação das ações culturais e pedagógicas da instituição;

• Início do processo da nova montagem da oficina O Teatro Entre Elas – Tema “Ser mãe na 
favela”;

• Título de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Belo Horizonte em homenagem aos 20 
anos da trajetória do trabalho;

• Estreia do novo espetáculo do Grupo do Beco Micromundo;

• Homenagem da Secretaria Estadual de Cultura de Minas Gerais – Palácio das Artes;

• Estreia do novo espetáculo da oficina O Teatro Entre Elas, Ser mãe na favela;

• Lançamento do livro comemorativo dos 20 anos da trajetória da instituição, pela Editora  
Favela é isso aí.
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Um “cortejo da memória”
Conheci o Grupo em meados de 2005/2006 durante um “Cortejo da  
Memória”. Tinha então por volta de 21 anos, na risca do que imaginava ser 
meu tempo de vida durante a adolescência. Havia acabado de entrar para  
o curso de Comunicação Social em uma instituição pouco conhecida, sem  
muito prestígio. Consegui uma bolsa do então recente PROUNI. Não foi glorioso  
também, a bolsa era remanescente. Contudo, era como dizíamos na época: 
100%. Participava do grupo “D-vEr.CidaDe CuLturaL – rede de agentes  
culturais juvenis” (não lembro se é assim que se escrevia), e tinha conseguido 
um estágio junto ao programa “Rede-lê - Rede de Letramento Digital”.  
Conquistas enormes para um favelado. No entanto, ainda não conhecia  
o trabalho do Grupo do Beco, muito menos a favela do Morro do Papagaio,  
ou Aglomerado Santa Lúcia, onde moro atualmente. 

Naquele período fui incumbido como responsável pelo equipamento que seria 
utilizado para filmar o cortejo. O equipamento foi cedido, se não me falha a me-
mória, pelo Centro Cultural UFMG, em parceria com o Programa Conexão de 
Saberes e o Grupo do Beco. Acho que a Lena (Professora Regina Helena,  
na época coordenadora do Centro Cultural UFMG) me pediu para acompanhar 
o cortejo, e lembro de ela afirmar que seria uma boa experiência para mim.  
E lá fui eu.  

O cortejo começou na parte da manhã, na Barragem Santa Lúcia, e foi  
subindo a rua Principal. Acho que esse foi meu primeiro contato com o Grupo. 
Um universo de artistas de favelas com o qual eu não estava acostumado. Já 
tinha tido contato com pessoas do universo da música (vários estilos), mas  
nunca um grupo profissional de teatro da favela. O encontro causou em mim 
um pequeno incômodo, que se aprofundou anos mais tarde, quando fui  
trabalhar no Favela é Isso Aí. Esse incômodo era um sentido de partilha e de 
pertencimento que não havia se apropriado de mim antes. Meu amigo Russo 
Apr foi responsável por minha introdução no contexto das artes de periferias  
e favelas da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Creio que  
o Grupo do Beco foi responsável por me fazer perceber artista de favelas.

Nem sequer pensava que após esse evento, o qual terminou onde moro hoje, 
a Vila Estrela, eu desenvolveria mais ações junto com o Grupo do Beco ou com 
o Nil César. E assim foi o lançamento do álbum Pelos de cachorro, e uma 
passagem rápida, mas sempre construtiva, pela Casa do Beco, que de grupo  
se metamorfoseou em Centro Cultural, para a qual contribuí e pude aprender 
um pouco ao fazer um informativo da Casa do Beco.

Cristiano Pereira da Silva, ou Cristiano Silva Rato, 
é comunicador, escritor e um eterno agente cultural. 
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Inicialmente com os nomes de Grupo Armação Teatral (de 1996 a 1998) e Grupo  
EMcenAção Teatral (de 1998 a 2003), o Grupo do Beco foi criado em 1995, por iniciativa de 
jovens moradores interessados em aprender e difundir a arte do teatro a partir das próprias 
experiências da favela. Desde então, produziu e apresentou, na comunidade e fora dela, espetá-
culos teatrais que abordavam temas diversos, ligados ao cotidiano da vida no Morro e sempre 
em diálogo com temas universais como o amor ou as relações humanas e sociais.

Neste livro, para cada período há uma contextualização da vivência do coletivo na época, 
uma rápida explicação sobre o processo de inspiração da montagem teatral e o texto dramatúr-
gico. Pena que nem todas as peças encontram-se nesta obra, pois as gavetas do tempo criam 
fundos que só não fazem sumir a memória viva. 

“Bom espetáculo!”
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1995/1996:  o início de Uma frUtífera trajetória
Depois de ter participado de várias oficinas teatrais na cidade, em especial o 27º Festi-

val de Inverno da UFMG (Ouro Preto), em agosto de 1995, o fundador do Grupo, Nil César, con-
vidou 26 amigos do Grupo de Jovens da igreja católica do Morro do Papagaio para multiplicar o 
conhecimento adquirido. Começaram, então, por realizar uma oficina teatral, em parceria com 
a ONG Casa Santa Paula, que cedeu seu espaço para os ensaios de fim de semana.

Foram seis meses de criações de cenas e improvisações de histórias baseadas em 
observações de questões do dia a dia dos envolvidos. Os nove jovens, que resistiram ao longo 
processo, montaram a peça Consumidores à beira de um ataque de nervos, cuja estreia acon-
teceu em janeiro de 1996 na paróquia da comunidade e acabou instigando-os a criarem um 
grupo teatral. Foi então o início desse movimento, com o Grupo Armação Teatral.

Primeiro espetáculo:  consUmidores à beira de Um ataqUe de nervos
A peça trouxe elementos, conflitos e discussões mais ligados à vivência dos próprios 

atores – que eram também trabalhadores de outras profissões (faxineira, educador, vendedo-
ra, jardineiro, pedreiro, porteiro etc.) – com os patrões dos bairros nobres da cidade. Nessa 
peça, o elenco observou que, para os mais abonados, ter o produto da moda vale mais que “ser 
alguém na vida”, mais do que os amigos verdadeiros que agregam durante sua trajetória – seus 
sonhos se resumiam a objetos passíveis de aquisição no mercado...

A visão de então, que o Grupo construía sobre a realidade externa ao Morro, detectava o 
pouco valor conferido a princípios e éticas, em detrimento da hipervalorização da marca exibida 
nas roupas, nos calçados... 

Nesse período, o que prevalecia era a percepção da vivência sobre o universo abordado 
na peça, sem aprofundamento teórico ou pesquisa de campo. Era o olhar do favelado experien-
ciando, como um observador da cidade, a partir da sua existência em sua peculiar realidade.

Apesar de emergirem elementos de crítica social nos trabalhos dessa época, o Grupo 
ainda não assumia essa questão como foco, nem percebia direito o seu papel social e político no 
espaço social em que estava inserido. Só queria fazer o Morro se alegrar.

Ac
rev

o: G
upo

 do
 Be

co

livro teatro.indd   22 24/07/16   21:25



23

Cenas da Vida Real
Ac

rev
o: G

upo
 do

 Be
co

Consumidores à beira de um ataque de nervos
Grupo Armação Teatral

Montagem para espaços fechados e alternativos
sinoPse: Funcionários de uma madame são enlouquecidos por ela para fazer com que na 

festa de sua filha saia tudo conforme ela deseja. Esta personagem, a todo tempo, 
faz a criança se lembrar dos pais dos convidados e dos presentes que pode vir a 
receber; bem como faz planos de vender os presentes para quitar suas dívidas. 
Ninguém sabe que seu status é só uma fachada e que ela está falida. Quando os 
funcionários descobrem seu segredo, passam a demandar acolhimento de manei-
ra distinta da forma desumana com que ela costuma tratá-los.

Obs.: O texto desta criação dramatúrgica perdeu-se em meio a mudanças de espaço e 
outros processos vividos pelo Grupo.

Ficha Técnica 
Texto e Direção: Nil César em processo colaborativo com elenco
Obs.: Vários documentos deterioraram-se por processos depredatórios pelos quais a 

instituição passou e muitos se perderam completamente. Os nomes apresenta-
dos foram resgatados por meio de fotos que integrantes guardavam da época e 
por raros documentos encontrados.

Envolvidos: Aldice Vitalino, Ely Souza, Júlio César Cordeiro dos Santos, Márcio,  
Nil César, Patrícia,  Rosângela, Sandra Reis e Viviane Nascimento.
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1998:  novas estratégias, novo nome, novos integrantes
O Grupo, neste ano, enfrentou a dificuldade de consolidação de uma equipe coesa devido 

às desistências de seus integrantes. Isto ocorreu principalmente quando as pessoas percebiam 
que para ser um grupo profissional exigia-se maior disponibilidade de quem se envolvia, orga-
nização, planejamento e investimento financeiro e que apenas os ensaios de sábado à noite 
não bastavam: tornava-se impossível, para muitas/os, conciliar a necessidade de sobrevivência 
com o compromisso demandado pelo Grupo.

Por fim, dois anos depois do primeiro espetáculo, os integrantes que permaneceram 
tiveram a ideia de realizar uma peça-convite: montar um espetáculo que servisse de espaço 
de divulgação da abertura de novas vagas para interessados que quisessem se inserir em um 
grupo de teatro do Morro.

Houve também a mudança do nome (de Grupo Armação Teatral para Grupo EMcenAção 
Teatral), pois, à época, receavam que o antigo nome já estivesse “batido” demais no Morro e 
as pessoas não desejassem integrar um grupo “falido”, que antes tinha mais de 10 pessoas e, 
na ocasião, ficou com apenas três. Esses últimos integrantes imaginavam que um bom grupo 
precisaria ter muitas pessoas envolvidas.

Houve divulgação de cartazes e filipetas feitos à mão, visando aguçar a curiosidade dos 
moradores a respeito do que estava por vir, sem explicitar o que realmente era.  

No fim de várias etapas de divulgação revelou-se a existência do Grupo através do convi-
te para a estreia do espetáculo O casal. Houve a inscrição de mais de 13 pessoas para a nova 
formação.

Já nesse período o Grupo guardava seus papéis, objetos e materiais na casa do fun-
dador, cujo quarto também servia de espaço para reuniões e ensaios esporádicos (virava-se 
a cama e arredavam-se os móveis para ter espaço), quando não se podia usar a Casa Santa 
Paula. A mãe de Nil César, além de ajudar na costura dos figurinos, regava os encontros com 
seus biscoitos caseiros e um café cheiroso. Não importava se varavam as madrugadas.

Foi nesse período que os integrantes Bruno Silva, Marisa Reis e Suzana Cruz se inseri-
ram no grupo e contribuíram com uma boa e longa parte dessa história, além de vários outros 
que se retiraram com pouco tempo de vivência coletiva. 

o casal: Problemas famil iares se resolvem na TV
No final da década de 1990 houve uma febre de programas de TV que, em busca de alta 

pontuação no Ibope, se propunham a resolver problemas familiares em rede nacional. A peça 
fazia uma crítica à falta de diálogo no seio familiar em detrimento da exploração da exposição 
pública das mazelas humanas, em especial das pessoas pobres.  

Mais uma vez, a dramaturgia do Grupo tinha as referências midiáticas como inspiração 
e seu desejo era entreter e fazer rir.
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o Casal
GRUPO EMcenAção TEATRAL

Montagem para espaços fechados e/ou alternativos
sinoPse: Um casal em crise no relacionamento. Cada cônjuge vislumbra, de um ponto de vista 

distinto, uma mesma situação: para a mulher, o marido era desatento demais ao 
seu casamento; para o homem, ela era uma esposa que não se enquadrava em 
seus anseios de “mulher do lar”. O comportamento de ambos era permeado por 
traição, mentiras e indisposição para o diálogo. Pelo menos uma coisa eles comun-
gavam: a ideia de resolver suas diferenças no programa do Chatinho e da Nárcia. 

Obs.: Essa criação dramatúrgica perdeu-se em meio a tantos processos vividos  
pelo Grupo.

Ficha Técnica
Texto e Direção: Nil César, em processo  
colaborativo com elenco

Elenco/ personagens
Julio César Cordeiro: Marido

Nil César – Motoboy /Apresentadores de TV:  
Chatinho e Nárcia

Viviane Nascimento – Esposa
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1999:  novos rUmos, novas ações, novas consciências, novidades!
Apesar de constituir, a partir do ano anterior, um coletivo substancialmente maior, 

como resultado da campanha de divulgação do trabalho já mencionada, as ações do Grupo 
ainda ficavam por conta de poucos. Nesse período, o Grupo EMcenAção Teatral já tentava tra-
balhar com divisões internas de tarefas. 

Foi nesse ano que o Grupo passou a integrar a Comissão de Direitos Humanos do Aglo-
merado Santa Lúcia. Assim, assuntos políticos, sociais, raciais, empoderamento, autoestima 
da favela, necessidade de reconhecimento e respeito à cidadania de moradoras/es de favela, 
dentre outros, começaram a integrar os interesses de pesquisas teatrais do coletivo.

Também nessa época parte dos integrantes do Grupo se inscreveu em oficinas gra-
tuitas do Programa Arena da Cultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: 
interpretação, técnica vocal, musicalização, formação de agentes culturais etc. O propósito do 
Programa, cuja concepção fundamentava-se na noção de descentralização cultural e democra-
tização da produção, difusão e fruição artística e cultural, era que cada participante das oficinas 
se apropriasse do conhecimento para retornar ao Grupo, ensinando as técnicas aprendidas.

O coletivo iniciou então uma ação com adolescentes da comunidade e montou o Gru-
po “Adolescer ou não? – Eis a questão!” que propunha o exercício do fazer teatral como 
meio de elaboração e superação das suas angústias e inquietações experimentadas pe-
los participantes naquele período tão específico da vida. Esse grupo de adolescentes, assim 
como o EMcenAção, não desejava focar suas montagens nas mazelas e nas tristezas do  
Morro – perspectiva que partia de concepções já tão negativamente estereotipadas vigentes 
na sociedade.

O quarto de Nil César, bem como a sua mãe – Dona Rosa – seguiam acolhendo os pro-
jetos do Grupo, agora abrangendo também as demandas do elenco de adolescentes. 

coisa de criança: Falando para o público infanti l
Os integrantes mais envolvidos nas demandas do Grupo decidiram montar uma peça 

com apenas três personagens para suprir um desejo manifesto pelas crianças do Morro de 
ter acesso ao teatro (as peças anteriores tinham classificação etária que não possibilitava a 
presença desse público). Pesquisaram histórias de revistinhas em quadrinhos e elaboraram 
mais uma comédia. Como nas montagens anteriores, a peça discutia, de maneira implícita, 
várias questões sociais. Mas este não era o elemento norteador da pesquisa, declaradamen-
te, à época.

Mais uma comédia criada, mas com a temática da disparidade social escolhida de 
forma consciente, sem tocar nas dificuldades de se viver no Morro.

Essa peça foi premiada no Festival de Teatro de Alfenas/MG, organizado pela FETE-
MIG, na categoria Melhor Comunicação com o Público. Coisa de criança participou por vá-
rias vezes do Circuito Cultural Arena da Cultura. Para o Grupo, foram as primeiras emoções 
por circular na capital mineira e também por conhecer outra cidade do estado.
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Coisa de Criança
Grupo EMcenAção Teatral

Montagem de rua
sinoPse: Baseada em histórias em quadrinhos que narram o universo do 

 romance infantil, a peça retrata dois garotos que disputam o amor  
de sua amiguinha. O mais abonado tenta comprar esse amor  
prometendo-lhe presentes, viagens, mansões. Já o mais pobre tenta 
disputar com os presentes caros oferecendo flores, afeto, atenção, 
cuidado e amor. No fim, o público decidia o par da bela menina. 

Ficha Técnica
Texto e Direção: Nil César  

Elenco / personagens
Bruno Silva – Garoto humilde
Marisa Reis – Bela menina
Nil César – Garoto rico
Técnicos de som – Júlio César Cordeiro e Suzana Cruz
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criação do grUPo “adolescer oU não? – eis a qUestão!”
Em 1997, Nil César trabalhava na Casa Santa Paula, que atendia crianças e adolescen-

tes em horário extraescolar, na comunidade, com atividades recreativas e reforço escolar. Os 
alunos dessa instituição ficavam ansiosos para cada montagem teatral de fim de semestre que 
era promovido para acolher as famílias. Além disso, foram incontáveis as vezes que o educador 
levava, a pé, seus alunos às praças de BH para assistir a espetáculos teatrais. Havia por todos 
uma maior predileção pelas peças do Grupo Galpão. Caminhavam até a Praça do Papa, por 
exemplo, para principalmente pegar autógrafos dos atores após as apresentações. O retorno 
também era caminhando e muitas vezes o último aluno entregue aos pais varava o meio da 
madrugada, principalmente quando a violência armada os obrigava a aguardar a calmaria para 
continuar a labuta de conduzir as crianças para seus respectivos lares.

Com a saída de Nil César da 
Casa Santa Paula, os alunos acionaram 
o Grupo EMcenAção para que pudesse 
dar continuidade a um trabalho teatral 
com eles. Foi assim que criaram o Grupo 
“Adolescer ou não? – Eis a questão!”. A 
peça Casamento e bronca na roça foi a 
primeira montagem desse coletivo, jun-
tamente com parte do elenco do Grupo 
EMcenAção Teatral.

Essa peça foi apresentada em um 
grande evento na Barragem Santa Lúcia, 
organizado pela Secretaria Municipal  
da Consciência Negra (SMACON-BH),  
e os recursos do cachê contribuíram 
para a ida do elenco ao Festival de Tea-
tro de Alfenas.

Desse projeto vieram os integran-
tes Célia Ferreira, Cris Correia, Ivanete 
Guedes, Janete Pinheiro e Maicon Sipria-
no, que também contribuíram imensa-
mente com uma boa e longa parte dessa 
história. 
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Casamento e bronCa na roça
Grupo “Adolescer ou não? – Eis a questão!” , 

juntamente com parte do elenco do Grupo EMcenAção Teatral
Montagem de rua

sinoPse: Recriando a ideia do casamento na roça, o espetáculo retrata a história de duas ini-
migas que marcam seus respectivos casamentos na mesma igreja, no mesmo dia 
e no mesmo horário. Com sotaque do interior de Minas, os vários convidados desse 
casamento vão percebendo que as duas noivas foram enganadas pelo mesmo ho-
mem, que tenta convencê-las a fazerem as pazes e se casarem com ele. O padre 
recusa-se a realizar a cerimônia de um casamento bígamo. O que o noivo não espe-
rava é que sua atitude “cara-de-pau” acabaria unindo lados opostos e o excluindo.

Atualmente (2016), essa peça está sendo montada por jovens do Ponto de Cultura 
Folias da Cultura, no Vale do Jequitinhonha (na cidade de Rubim).

Ficha Técnica
Texto e Direção: Nil César

O nome de todos os envolvidos no processo se perdeu com as depredações que o 
coletivo sofreu. 

São mencionados, além dos que integram o EMcenAção, aqueles que acabaram 
sendo convidados a integrarem o Grupo na pesquisa do projeto seguinte: Célia 
Rodrigues, Cris Corrêa, Ivanete Guedes, Janete Maia e Maicon Sipriano.
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2000:  novos conhecimentos Para novas PostUras
O Grupo estava muito disperso, cada integrante tendo que buscar formas distintas de 

garantir seu ganha-pão sem ser através da arte – faxina, professor de capoeira, vigia de prédio, 
educador social, construção civil, atendente de fast food... 

Os ensaios e as reuniões se tornavam cada vez mais difíceis, principalmente porque o 
projeto com os adolescentes demandava uma disponibilidade e uma energia fora do comum.

Parte dos integrantes também tinha que cumprir, como aluno/a, as demandas das 
oficinas do Programa Arena da Cultura. Nesta fase, o Grupo quase acabou. O que assegurou 
sua existência foram as apresentações das peças montadas no ano anterior, já agendadas 
como parte da programação dos circuitos culturais do Arena da Cultura. Houve até ensaios que 
vararam a madrugada, na passarela da Avenida Nossa Senhora do Carmo (entre o bairro Sion 
e o Morro), realizados um dia antes de algumas apresentações como solução para conciliar a 
disponibilidade dos integrantes e garantir os compromissos assumidos.

No último semestre daquele ano, o Grupo EMcenAção Teatral foi convidado a participar 
do curso Administração para Grupos Teatrais, promovido também pelo Programa Arena da 
Cultura, sob a coordenação do Grupo Galpão e do produtor cultural Romulo Avelar. Já no pri-
meiro dia do curso, o diretor teatral Marcos Voguel, à época responsável pelo setor de Artes 
Cênicas do Programa, declarou o que motivara aquela iniciativa: ele havia percebido que o fato 
de vários integrantes de grupos teatrais estarem inseridos em ações pedagógicas do Arena 
estava colocando em risco o trabalho da coletividade. Por isso, a necessidade de se abrir um 
curso em que TODO o coletivo estivesse presente. Foi extremamente produtivo esse processo, 
cujos desdobramentos até hoje se refletem nas ações da instituição. O programa de ensino do 
curso abordou a importância de se dar atenção aos aspectos burocráticos, à necessidade de 
se conhecer as leis de incentivo, as leis do mercado cultural; a importância da identidade visual, 
da comunicação, da prestação de contas, de toda a complexidade da gestão de um coletivo 
cultural que garante a criação artística; a importância fundamental de um trabalho constante 
de planejamento e muito mais.

Foram seis meses de curso, de segunda a sexta-feira, de 19 às 22 horas. Isso sem 
contar as reuniões semanais, pós-curso, que o Grupo fazia no ponto de ônibus, na avenida dos 
Andradas, para dar encaminhamentos da gestão do coletivo, já que a disponibilidade para o 
Grupo havia diminuído mais ainda ao fazerem parte dessa formação. Esse ponto de ônibus as-
sistiu à maior parte das reuniões feitas ali e presenciou também o surgimento do projeto que 
se tornaria o principal impulsionador para a carreira do Grupo: na aula do professor Romulo 
Avelar cada grupo deveria fazer o exercício de escrever um projeto cultural para ser apesenta-
do a uma empresa. A primeira discussão na reunião do Grupo EMcenAção era orientada pela 
questão: iriam fazer um projeto como exercício de aula apenas ou o coletivo iria executá-lo? 
Todos concordaram que era para colocar em prática, não havia tempo a perder e era preciso 
aproveitar aqueles contatos que estavam surgindo no curso. A segunda discussão foi o levanta-
mento de desejos que cada integrante tinha para elaborar um projeto: uma pessoa queria que 
todo o coletivo tivesse oficinas artísticas juntos (interpretação, improvisação, teoria, técnica 
vocal, técnica corporal, palestras etc.), para que pudessem assim “assistir ao mesmo filme”; 
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outro integrante desejava montar um novo espetáculo, mas com um diretor profissional (já que 
toda peça era escrita e dirigida a partir do autodidatismo do fundador, que também estava na 
condição de aprendiz); uma terceira pessoa sugeriu que fosse realizada uma pesquisa sobre a 
vida das mulheres do Morro para tentar entender o motivo de haver tantas mães, avós, filhas 
lutando pela qualidade de vida da favela e um número bem menor de homens. Por volta de três 
horas da manhã a proposta final foi acordada e a missão de buscar alguém para ajudar na sua 
redação foi definida: Josemeire Alves (historiadora em formação, moradora da Vila Estrela e 
integrante da Comissão de Direitos Humanos) seria convidada para ajudar nessa labuta.

Havia também nesse curso um fator ímpar que era direcionado especificamente ao 
EMcenAção: a maioria dos professores citava o Grupo como exemplo de como ter um nome 
que NÃO expressava a verdadeira essência de um trabalho artístico coletivo. Insistiram que EM-
cenAção poderia ser um grupo de qualquer bairro da cidade, de qualquer cidade do estado, de 
qualquer estado do país, de qualquer país do mundo. Faltava no nome desse grupo de teatro da 
favela a busca por sua peculiaridade, o que lhe fazia ímpar: seu olhar social e sua preocupação 
com a multiplicação do conhecimento adquirido com os moradores do Morro.

Ainda nesse período os materiais, reuniões e ensaios do Grupo EMcenAção e do Ado-
lescer permaneciam no quarto do fundador. Nesse ano, somaram-se também, ali, os objetos 
e encontros de uma Comissão de Direitos Humanos local – que se criara com a participação 
de integrantes do Grupo – e Dona Rosa, mãe de Nil César, estendia seu apoio também a esse 
coletivo. Nesse ano, ela já morava em um novo barraco, adquirido pelo filho, e concordou em 
transformar o antigo lar na sede cultural do Grupo EMcenAção. Eram tantos materiais que 
parte deles teve também que ser guardada na casa de outra integrante, Suzana Cruz. 

Nesse ano, o Grupo montou a peça Quis 500?!

qUis 500?!: Um outro olhar sobre a descoberta do Brasil
Enquanto o Brasil comemorava, no início de 2000, os 500 anos de descoberta do país, 

mostrando a versão do descobridor, a pesquisa do espetáculo foi dedicada a explorar e apre-
sentar uma leitura da história do “descobrimento” a partir do olhar e das trajetórias das popu-
lações negra e indígena ao longo da construção da nação brasileira.

Esse foi o primeiro espetáculo com reflexos da discussão política que a Comissão de 
Direitos Humanos do Aglomerado Santa Lúcia suscitava. Foi mais um espetáculo montado cole-
tivamente entre o Grupo “Adolescer ou não? – Eis a questão!” e parte dos integrantes do Grupo   
EMcenAção Teatral.

A montagem desse espetáculo custou R$50,00 (cinquenta reais), pois todo cenário, 
figurino e adereço foram doados pelos integrantes e seus parentes.
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quis 500?!
Grupo EMcenAção Teatral  e integrantes do Grupo  

“Adolescer ou não? – Eis a questão!”
Montagem de rua e espaços alternativos

sinoPse: Os temas abordados na peça foram pesquisados levando em conta a necessidade 
de contraposição ao discurso hegemônico de comemoração de 500 anos de pre-
tensa descoberta do Brasil. As cenas problematizavam a tendência à comemora-
ção de uma “descoberta” auspiciosa para portugueses, mas que representava a 
opressão de seres humanos considerados, de uma perspectiva eurocêntrica, infe-
riores (negros e índios), em favor da ambição de outros (do tipo branco europeu), 
considerados superiores. Os índios, por exemplo, foram dizimados pela igreja cató-
lica, amedrontados e forçosamente escravizados pelo poder do branco. Os negros 
foram sequestrados da África, jogados nos porões dos navios negreiros, vendidos 
como subprodutos, declarados sem alma. Isto para os opressores, justificava sua 
escravidão. Tudo isso se refletia no surgimento das favelas e nas escolhas políticas 
de abandono dos pobres. 

Obs.: Essa criação dramatúrgica perdeu-se em meio a tantos processos vividos pelo 
Grupo.

Ficha Técnica
Texto e Direção: Nil César

O nome de todos os envolvidos no processo se perdeu com as depredações que o 
coletivo sofreu. 

São mencionados, além dos que integraram o EMcenAção, aqueles que foram con-
vidados a integrar o Grupo na pesquisa do próximo projeto: Célia Rodrigues, Cris 
Corrêa, Ivanete Guedes, Janete Maia e Maicon Sipriano.
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Entreato 1
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Minha inserção na experiência do Grupo do Beco e na Casa do Beco iniciou-se “oficial-
mente” em 2002, a partir de um convite para que eu integrasse a equipe encarregada de 
cuidar das ações de produção da montagem do espetáculo que resultaria do projeto Mãos de 
Mulher. Tratava-se de uma aposta: desejavam alguém que estivesse “por perto” e que pudesse 
se comprometer com o trabalho, já que a produção passava a ser compreendida como um 
elemento fundamental para a ação de um grupo teatral. Aceitei a proposta, ciente de minhas 
limitações, mas confiante no propósito de formação permanente abraçado pelo grupo e na 
possibilidade de me qualificar para melhor contribuir com o trabalho. 
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Algum tempo antes, eu havia participado da escrita do mesmo projeto, com Nil César 
e a convite dele. Exercício interessante aquele, a partir do qual eu conhecia um universo relati-
vamente novo: o do fazer artístico. Basicamente, eu ouvia as ideias e, em processo de intenso 
diálogo, sugeria sua expressão escrita. O embrião do projeto ali construído foi depois, natural-
mente, desenvolvido e aprimorado através da assessoria do experiente e generoso Romulo Ave-
lar. Tendo sido submetido à seleção de projetos culturais do edital da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura de Minas Gerais daquele ano, foi aprovado. Lembro-me bem das sensações intensas 
e até um tanto controversas que aquelas vivências nos proporcionavam: felicidade pelas con-
quistas recentes, por poder abordar e comunicar, pelo teatro e partindo da voz e das histórias 
de vida das mulheres, sobre a vida na favela; felicidade também pelas oportunidades de apren-
dizado, ante a nossa ânsia por conhecimento e nossa disponibilidade em aprender, aprimorar e 
consolidar o trabalho do Grupo; certa angústia provocada pela dificuldade de conciliação entre 
a dedicação demandada pelo Grupo e a necessidade de trabalhar para sobreviver, para muitos, 
de dedicação ao meu curso de graduação... 

Meu contato com o Grupo, contudo, era anterior a este período. Datava dos tempos 
do então EncenAção Teatral e, mais especificamente, do contexto de intensa mobilização de 
grupos sociais no Aglomerado Santa Lúcia. Éramos todos muito jovens na década de 1990, 
e foi, justamente, a partir de experiências de grupos de jovens da Igreja Católica e, depois, da 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania (que surgiu a partir de uma atividade das Gincanas 
promovidas por um desses Grupos – a “Juventude Unida da Barragem” - JUBA1), que alguns de 
nós nos encontramos, construindo, não raro, laços de amizade. 

Atividades como aquelas eram forjadas ante a completa ausência de alternativas cul-
turais e de lazer para a juventude favelada – em sua maioria negra e mestiça – de Belo Hori-
zonte, como de outras regiões socioeconomicamente periféricas do país. Nascidas/os durante 
a perpétua crise econômica que historicamente assolava o país, pós-ditadura militar – e nos 
afetava profundamente, desde a infância, em um espaço segregado e negativamente estigmati-
zado na cidade –, por meio desses encontros formávamo-nos e começávamos a exercer senso 
crítico sobre o que nos acontecia. Além disso, protagonizávamos uma busca (talvez um tanto 
idealista, aos nossos olhos do presente, mas de um idealismo que nos impulsionava a agir) por 
soluções e formas renovadas de atuação: por nossa própria conta e sem apego às hierarquias 
convencionais a muitas organizações coletivas – não tínhamos “chefes”, nem “presidentes”; a 
liderança era compartilhada por todas/os, em caráter de igualdade –, participávamos e pro-
movíamos seminários, festas, palestras, oficinas, debates, atividades culturais, articulando-nos 
com diversos grupos, associações de moradores e outras instituições e lideranças comunitá-
rias, para discutir temas afeitos aos direitos humanos e buscar soluções para os problemas 
da comunidade. 

Esta articulação estendia-se ao contato com outras comunidades – Serra, Morro das 
Pedras, Pedreira Prado Lopes, dentre outras – e com movimentos sociais e culturais diversos, 
entre meados das décadas de 1990 e 2000. Paralelamente às ações da Comissão de Direitos 
Humanos – que incluíam também enfrentamento à violência policial frequentemente cometida 
contra moradoras/es do Santa Lúcia e encaminhamento destes e outros casos de violação 
de direitos a órgãos e instâncias competentes, participávamos de mobilizações em torno do 
Orçamento Participativo, de reivindicações como a instalação do micro-ônibus, ou do Progra-

1 A respeito da participação da juventude nos movimentos sociais locais, à época, ver: CASTRO, Sílvia Regina Lorenso. Narrativas da memória: juventude negra e direitos humanos em Belo Horizonte/
MG. Estudos Universitários – Revista de Cultura da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, v. 26 n. 7, p. 65-72, dez. 2010.
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ma Arena da Cultura, promovido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Ali conhecemos 
jovens que promoviam um festival de rock inédito na cidade – o Faverock –, congregando 
diversas bandas e músicos das comunidades da Serra; também a juventude do Alto Vera Cruz, 
em especial, o grupo N.U.C. Com eles e outros/as, organizamos três Encontros da Juventude 
Negra e Favelada de Belo Horizonte (entre 1997 e 2003); participávamos de reuniões e fóruns 
de debate e deliberação sobre a cultura na cidade, dentre outras ações. 

Concomitantemente a esse importante e intenso movimento da juventude no Aglomera-
do Santa Lúcia, era possível observar outro, singular e também promovido por jovens morado-
res, que a ele se integrava: tratava-se da “turma” do teatro, que, certa feita, espalhara cartazes 
pelos postes, muros, paredes de bares da comunidade com desenhos feitos à mão e dizeres 
que suscitavam imensa curiosidade para entender de que se tratava. O mistério terminou com 
um chamamento à comunidade para assistir a uma peça de teatro, apresentada em um dos 
centros comunitários mantidos pela Ação Social da Paróquia Nossa Senhora do Morro. Cada 
espectador/a contribuía com um valor “simbólico” para pagamento de ingresso. A experiência, 
inédita na comunidade, alcançou um público significativo e representava os primeiros passos 
para uma das missões do grupo, frequentemente anunciada por Nil César: “fazer com que o 
teatro, popular em sua origem, retornasse ao povo.”

Algumas/uns integrantes do grupo, durante aquele período, participavam ativamente 
das ações do movimento social aqui referidas, o que, em minha percepção, foi de grande impor-
tância tanto para o sucesso das ações do movimento, quanto para a formação humanística e 
transformadora do próprio grupo que, tempos depois daquele espetáculo, se tornaria o Grupo 
do Beco.2

A esse respeito, penso que a reflexão que levou à escolha desse nome como repre-
sentativo da identidade do Grupo, por exemplo, dialoga profundamente com as inquietações 
e os questionamentos que surgiam, no âmbito de nossos debates sobre direitos humanos, a 
respeito das representações negativas da favela que prevaleciam e moldavam as relações so-
ciais na cidade. Afinal, afirmávamos naqueles debates, não era justo que moradores de favela 
continuassem a ter sua cidadania negada e sua humanidade diminuída nessas relações, por 
meio do racismo e/ou da discriminação racial e socioeconômica, como cotidianamente o viven-
ciávamos, “na pele”. Era preciso que nos apropriássemos das expressões “favela” e “favelado” 
e as ressignificássemos. Assim, fazia parte deste compromisso identificarmo-nos como mora-
dores e moradoras de favela nos mais diversos espaços por nós frequentados; era importante, 
igualmente, que pudéssemos acessar e usufruir de espaços e serviços públicos como os das 
universidades, ou os do Palácio das Artes – este era um signo maior do muro (para muitos 
invisível) da discriminação; lugar onde só “ricos” entravam... Era necessário preencher, sem 
constrangimento, fichas, contratos de trabalho e prontuários com nosso endereço correto: 
“Beco tal, N. tal, Morro do Papagaio (ou Vila Estrela, ou Barragem Santa Lúcia, CEP tal, Belo 
Horizonte/MG)” – ainda que fosse necessário acrescentar uma indicação de referência, para 
que o carteiro (nos casos de correspondências) pudesse localizar endereços negligenciados 
graças ao já costumeiro abandono pelo poder público. Era preciso, enfim, com a nossa presen-
ça franca, fazer com que as pessoas percebessem e problematizassem os estigmas que nos 
roubavam o direito de existir plenamente na cidade.

2 Faz-se necessário explicitar que o Beco e a Casa do Beco se definiram como instituições apartidárias. A referência que faço, aqui, sobre a participação de integrantes ou mesmo da instituição em 
movimentos sociais – portanto, políticos, numa acepção mais abrangente do termo –, não se deve confundir com esse tipo de vínculo envolvendo política partidária.
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Ao longo de sua trajetória, desde então, o Beco, como projeto coletivo, se propôs a ser 
importante agente de transformação social na comunidade do Aglomerado Santa Lúcia e fora 
dela. Bendita a voz entre as mulheres, o espetáculo resultante do projeto Mãos de Mulher foi 
um marco deste compromisso e símbolo do esforço desde então empreendido, em busca da 
realização de um trabalho de aprimorada qualidade em favor da transformação social por meio 
da promoção da arte e da cultura. Ao evocá-lo, a memória me alerta sobre a importância de 
registrar, por aqui, a lembrança de uma das mais gratificantes experiências que tive na vida: 
testemunhar, depois de meses de trabalho intenso e da superação de significativas adversi-
dades, na primeira apresentação do espetáculo, a presença emocionada das mulheres que 
ofereceram relatos da própria história de vida para compor a vida e a história de Bendita – um 
mosaico de todas elas e de muitas outras. A presença delas e de tantos outros moradores e 
moradoras que jamais haviam tido a oportunidade de assistir a uma peça, o olhar de cada uma 
dessas pessoas, a maneira como se viam e se sentiam ali representados, o marejar de olhos 
ou a risada solta que repercutia no corpo todo, ressoando pelo salão e além... Aquilo tudo signi-
ficava muito. Era como se rompêssemos, tal como a personagem em cena, um elo da pesada 
corrente de opressão. 

Cenas, como aquelas que meus olhos e sentidos viram naquele dia, se repetiam, com 
nuances distintas, em todas as apresentações – fossem na comunidade ou fora dela, em ou-
tras favelas e em escolas públicas. 

Nos espaços “do asfalto”, as reações eram algo distintas. Revelavam ora surpresa, ora 
a expectativa sobre um grupo de artistas que se anunciavam como “do morro”, “do Aglomera-
do Santa Lúcia”! Era algo ainda não vivido pela cidade e chamava a atenção pela participação, 
na equipe de montagem, de profissionais já amplamente reconhecidos na cena artística de 
Belo Horizonte. Houve também quem se sentisse profundamente tocado pela própria história: 
eram frequentes os retornos positivos, e mesmo emocionados, recebidos pelos atores e pelas 
atrizes ao final do espetáculo. Aquela, certamente, era uma experiência que convidava a quem 
não morava no morro a repensar a forma como eventualmente vislumbrava a favela e quem 
ali vive. E de uma maneira original, que não era destinada a oferecer lições morais ou mesmo 
certezas “panfletárias”. Uma experiência que “fazia pensar” a muitos/as, gerava empatias que 
constituíam – quem sabe? –, por assim dizer, terreno fértil para outras indagações sobre a 
cidade, sobre aquele que a cidade determinara como “outro”, sobre si mesmo/a e sobre sua 
relação com este outro.

O Beco e, algum tempo depois, a Casa do Beco, constituíram-se como referências na 
comunidade, para a cidade e para além dela, destacando-se como uma experiência bem-su-
cedida de promoção da arte e da cultura a partir das vivências e das vozes de moradoras/es 
de favela, propondo-se ao diálogo contínuo e renovado tanto com os seus, quanto com os de 
outras paragens. Dentre os tantos signos deste feito, quero ressaltar, com admiração, carinho 
e profundo respeito, a maneira como a comunidade tem abraçado este projeto a partir de ex-
periências como o envolvimento das queridas mulheres integrantes do Projeto Entre Elas e da 
juventude que integra a Cia. Movimento do Beco e, mais recentemente, o novo Grupo do Beco. 
São frutos gratificantes e promissores que se têm formado, em uma trajetória bela – também 
pelos tropeços – e significativa.

Isto não teria sido possível sem a participação de cada pessoa que passou e que per-
maneceu efetivamente ou por meio do legado de sua contribuição para esta narrativa ainda em 
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curso. Não teria sido possível sem os erros em que incorremos ou que ainda ocorrem, durante 
o percurso; menos ainda, sem os importantes aprendizados que, se cuidarmos bem, deles 
extraímos. Imprescindíveis os apoios e as parcerias institucionais ou individuais, bem como a 
existência de políticas públicas culturais no âmbito dos poderes públicos federal, estadual e 
municipal. Fundamentais têm sido o processo permanente de Assessoria e Planejamento Es-
tratégico dirigido pelo querido Romulo Avelar; o cuidadoso trabalho administrativo e de coorde-
nação realizado, por meio de funções diversas, por Janete Maia, Maísa Silva, Doni Oliveira e Nil 
César – desde tempos imemoriais e com a participação de Graziane Gonçalves, em momentos 
cruciais! –; e também as/os profissionais que, no presente, atuam nos setores de Produção 
Cultural, Coordenação Artística e Pedagógica, Comunicação e, de maneira também especialís-
sima, na promoção do Cine Beco.         

Belo registro esse que ora se faz, por iniciativa de Favela é Isso Aí, da história originada 
no sonho teimoso de Nil César e por aquelas/es que com ele o compartilharam. Que nos seja 
também inspiração para as lutas que, duas décadas depois, se mostram ainda mais indispen-
sáveis, frente aos graves riscos sofridos por nossa democracia!  

Minha gratidão profunda a cada pessoa envolvida nesta experiência tão fundamental 
para manter viva nossa capacidade de acreditar na beleza dos futuros possíveis! 

Josemeire Alves
Historiadora, colaboradora da Associação Cultural Casa do Beco e ex-moradora do Aglomerado Santa Lúcia (Vila Estrela).
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Deus ex machina 1ex machina 1ex machina 
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2001:  Planejar, agir, Planejar, eXecUtar, Planejar...
Assim que findou o curso de Administração para Grupos Teatrais, o produtor cultural 

Romulo Avelar se dispôs a contribuir, voluntariamente, com a implantação e execução do pro-
jeto que o Grupo havia concebido como exercício da sua oficina. Mais que isso, ele se predispôs 
a colaborar com o planejamento estratégico do Grupo EMcenAção. Foi um ano muito intenso. 
Apesar de inúmeras etapas terem sido traçadas, um cronograma de ação estabeleceu as mais 
estratégicas e realistas metas a serem alcançadas:

AÇÃO 1 - Definir se o nome do Grupo se manteria mesmo aquele (Grupo EMcenAção Teatral) ou 
mudaria para um que tivesse maior identidade com o trabalho executado na comunida-
de. Caso optassem pela mudança de nome, era preciso defini-lo.

AÇÃO 2 – Paralelamente ao esforço de elaboração de projeto, criou-se uma outra demanda: ins-
crever o projeto nas instâncias de financiamento e procurar patrocínio.

AÇÃO 3 - Outra etapa importante para seguir era a criação de uma associação cultural, para as-
sim ter um CNPJ com o qual se pudesse inscrever os projetos, ao invés de ser em nome 
de pessoas físicas. Assim, os materiais, equipamentos e patrimônios adquiridos nas 
captações seriam direcionados para a instituição, ao invés de terem que ser devolvidos 
ao poder público ao fim da execução de cada projeto.

AÇÃO 4 – Inserir como integrante do Grupo pessoas disponíveis para atuar nas funções de pro-
dução, financeiro e gestão. O ideal era que esses integrantes não compusessem a parte  
artística do Grupo, para se dedicarem exclusivamente às funções administrativas, já 
que nenhum dos integrantes tinha perfil para executar as ações pertinentes à função e 
todos também desejavam investir no processo artístico.

Tudo isso foi elaborado, nesse período, com cada integrante conciliando as atividades do 
Grupo, suas demais atividades pessoais e de trabalho remunerado, além da manutenção das 
demandas do Grupo “Adolescer”.

A execução da PRIMEIRA AÇÃO foi árdua. Um domingo inteiro de debates acalorados 
para definir se o Grupo mudaria de nome ou não. Feita a opção pela alteração, os integrantes 
decidiram que, naquela ocasião, qualquer escolha deveria ser consciente e não por simples 
“chuva de ideias”. Propuseram-se a realizar uma pesquisa consciente, já que seus integrantes 
e o Grupo tinham um histórico de envolvimento social (Orçamentos Participativos, campanhas 
de distribuição de comida, trabalhos em associações comunitárias), político (Comissão de Di-
reitos Humanos), cultural (o próprio Grupo, a Cooperativa Cultural do Aglomerado) além de 
outras ações coletivas e religiosas. Demoraram algumas semanas na definição final do nome. 
Eram muitas opções a serem avaliadas, justificadas, defendidas e excluídas. Dentre as várias 
propostas, optaram por uma que não havia obtido o maior número de votos, inicialmente, mas 
que atendia à necessidade de representação identitária do trabalho do Grupo, que passou a 
chamar-se, desde então, Grupo do Beco.

Quando esse nome foi apresentado pela primeira vez, a grande maioria dos integrantes 
o rejeitou de imediato. Contudo, o cerne dos argumentos favoráreis e contrários era comum: a 
má “reputação” dos becos, por assim dizer. No final da década de 1990, a periferia do Morro – 
no sentido do estigma social que esta noção pode encerrar – eram os becos; tudo de ruim que 
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poderia acontecer em uma comunidade era testemunhado nesse espaço: esgoto a céu aberto, 
falta de luz, ausência total de saneamento básico – sem contar as atrocidades contra a vida 
humana praticadas no escuro daquelas estreitas vielas. 

A defesa da manutenção do nome foi, contudo, fundamentada na necessidade de uma 
ressignificação daquele lugar: afinal, suas mães, avós, seus irmãos e até os próprios integran-
tes do Grupo viviam nos becos e não eram as piores pessoas do mundo. “Ressignificar esse 
nome era importante pela possibilidade de demonstrar que é possível trabalhar de forma que 
do beco tenha arte, beleza, luz, magia e jardins.” – foram argumentos como esse que fortalece-
ram a escolha definitiva desse nome. 

Ao fim, com a escolha feita, e com a sensação de luto pela morte do antigo nome, o Gru-
po apresentou o novo nome ao assessor de planejamento, que ficou extremamente feliz. Já o 
Grupo permanecia sem empolgação pois, até então, pesava mais a ideia de que haviam perdido 
um nome e não de que estavam conquistando uma melhor representação de identidade. 

Nesse clima, os integrantes assistiram a um gesto importante de Romulo Avelar: ele 
colocou em seu aparelho de som o CD do Grupo Ponto de Partida que, em um trecho, dizia: 

“O Beco está longe de lá.
Ele está dentro de nós
que somos pobres mortais. 
(...), O Beco diz 
(...) que a vida é dura demais, 
mas haverá um lugar 
de amizade e canção 
onde vale dançar a paixão musical. 
E a gente vai ser até feliz:
se vamos lá,
o beco também irá.” 

Depois desse encontro, o nome virou motivo de orgulho e de missão – a de ressignificação 
da realidade, não só da viela, mas de toda uma comunidade, a começar pelos próprios integran-
tes, que também são públicos da própria ação.

A SEGUNDA AÇÃO foi concretizada assim que o Edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura 
abriu. O projeto que foi escrito, “Mãos de Mulher”, teve que ser apresentado em nome 
do fundador como proponente, pois o Grupo não tinha uma pessoa jurídica. Depois disso, 
era aguardar o resultado das aprovações.

A TERCEIRA AÇÃO foi mais complexa: como se fazia para abrir um associação? Foi necessário 
aprender algo completamente diferente e novo do que já haviam dominado. Nesse mes-
mo ano a Associação Cultural do Grupo do Beco se concretizou. Dali para frente, essa 
seria a regra: aprender algo novo a cada dia. 

A QUARTA AÇÃO foi rápida e ágil, já que a pessoa ideal para ser integrante e produtora do 
Grupo do Beco sempre esteve no seu entorno, contribuindo com as discussões sociais, 
politicas, raciais etc., além de ser a principal parceira na redação dos projetos que o 
Grupo vinha escrevendo nos últimos anos – Josemeire Alves.

Havia uma questão que estava em processo de discussão e que era uma das preocu-
pações do Grupo: como transformar o antigo barraco que a mãe do fundador doou em seu 
espaço cultural?
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2002:  PesqUisar, fazer arte, labUtar, imProvisar, entrevistar,  
transcrever... é disso qUe artista gosta: trabalho!

Esse ano iniciou com muita labuta: o planejamento estratégico intensificou-se cada vez 
mais. Várias novas ações foram elencadas para serem conquistadas, mas a principal delas foi 
a efetivação da aprovação do projeto Mãos de Mulher na seleção proposta pelo Edital da Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura daquele ano. Tratava-se da primeira iniciativa desta natureza e 
já bem-sucedida! Faltava, naquele momento, realizar a captação via ICMS.

Finalmente, várias metas elaboradas seriam viabilizadas com a captação para aquele 
projeto aprovado: oficinas artísticas para o elenco seriam implantadas para o amadurecimento 
dos integrantes (improvisação, técnica vocal, intepretação, leitura de texto, trabalho corporal, 
dramaturgia etc.); uma pesquisa a partir da vida de mulheres moradoras do Morro do Papagaio 
seria realizada e um espetáculo baseado na vida das pesquisadas seria montado, com uma 
dramaturgia própria.

Os integrantes do Grupo não tinham ideia de que captar recursos não era coisa simples, 
mesmo já tendo o C. A. (Certificado de Aprovação) em mãos.

Se não fosse a insistência do experiente Romulo Avelar, à época conselheiro de planeja-
mento estratégico, provavelmente o Grupo teria desistido de continuar seu trabalho ao se de-
parar com o processo de manutenção cultural no país, injusto e desleal. A cultura transformou 
os integrantes do Grupo, moradores do Morro, em agentes multiplicadores de ações culturais 
e sociais, além de sobreviventes em uma sociedade elitista e socioeconomicamente injusta. 
Algumas perguntas que lhes inquietavam, em função disto, permaneciam sem resposta: por 
que burocratizar o acesso ao fazer cultural? Por que não garantir música, dança, teatro, hip hop, 
poesia, literatura e outras manifestações culturais em cada esquina, em cada escola da nação, já 
que eles, enquanto grupo  cultural, constituíam prova de que esse tipo de investimento dá certo? 

Algumas respostas se apresentavam mesmo sem terem sido feitas perguntas: as prio-
ridades da política eram para o capital financeiro, não para o ser humano. Para aquele grupo de 
jovens isso sempre foi tão óbvio, os interesses reais dos definidores das políticas públicas eram 
explícitos e aqueles moradores da favela queriam ser uma exceção dos números estatísticos 
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daquela realidade. Quando isso iria mudar? A esperança movia-os a serem um dos mobilizado-
res da mudança que desejavam.

Depois de muitas tentativas, o integrante Bruno Silva aproximou o Grupo da empresa 
Açoforja – Indústria de Forjados S/A, que gostou do projeto. O contato se deu em função do 
fato de a presidente da patrocinadora (Beatriz Saraiva) ser aluna de capoeira de Bruno, em 
uma instituição sediada no mesmo espaço, onde atualmente funciona a Casa do Beco.

Se o espetáculo anterior (Quis 500?!) havia custado R$50,00, a nova montagem estava 
orçada em R$50.000,00 – valor pequeno, no universo das produções culturais, mas o maior 
até então administrado pelo Grupo. 

Vinte entrevistas com as mulheres moradoras do Morro, entre 21 e 70 anos, foram 
realizadas; as oficinas implantadas (interpretação e improvisação com Amaury Borges e Lica 
Guimarães; musicalização e direção musical com Ricardo Garcia; expressão corporal com Du-
dude Herrmann; preparação vocal com Valéria Braga) e o processo de montagem se iniciou. 
Outros profissionais foram se agregando ao projeto e conferindo maior profissionalismo àque-
la empreitada: Giovanni Damásio (criação gráfica), Guto Muniz (fotografia), Júnia Alvarenga e 
Márcia Cruz (assessoria de imprensa), Léo Piló (cenário e figurino), Marcelo Braga (registro 
audiovisual), dentre outros profissionais da área foram convidados a integrar a proposta. 

Vários processos dramatúrgicos foram propostos. Até a ideia de basear a história em 
Gota d’água, de Chico Buarque de Holanda e Paulo Pontes, foi cogitada. Isso não foi realizado, 
pois o processo original era a montagem de uma peça a partir de histórias da comunidade onde 
os integrantes moravam. Em agosto do mesmo ano, Ana Domitila e Júlio Maciel foram convida-
dos a dirigirem a proposta do espetáculo. Um novo processo foi encaminhado com previsão de 
estreia para o ano seguinte. Na ocasião, Letícia Andrade foi convidada para amarrar dramatur-
gicamente o roteiro já criado e improvisado pelo elenco e pela direção.

No decorrer desse ano, do processo do planejamento não parou e novas metas foram 
traçadas. Entre elas a construção da sede para o Grupo. 

Nesse período houve uma grande demanda por mais pessoas na produção, e Graziane 
Gonçalves foi convidada a participar o coletivo, tendo contribuído imensamente com parte des-
sa história durante o período que integrou o Grupo.
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Conheci o trabalho do Grupo do Beco em 2003, com o espetáculo Bendita a 
voz entre as mulheres, uma peça criada e construída pelos atores do grupo 
juntamente com as mulheres do Aglomerado contando suas histórias e expres-
sões da cultura popular. Mulheres guerreiras que, através de personagens 
populares, conseguem tocar audiência com afeto e alegria. Na época fiquei 
encantado com a força do trabalho e comovido com as histórias de lutas nas 
comunidades de periferia, com empoderamento da mulher moradora de favela.

Naquele momento tive o prazer de conhecer os integrantes do grupo, estabele-
cer uma parceria de amizade e carinho por eles, de admiração pelo maravilho-
so trabalho e espero poder estar junto contribuindo nas caminhadas do grupo, 
espalhando artes pelos becos e vielas dessa vida colorida.

O grupo dá voz a todas essas pessoas, através do seu trabalho, pois além das 
peças criadas com a comunidade trabalha também com oficinas nas escolas e 
projetos sociais como multiplicadores da sua arte. Na minha opinião, esse fazer 
diário com o povo, com a juventude que está nas ruas, nas escolas, construindo 
arte, tem um valor muito enriquecedor. Desejo vida longa ao trabalho dos que-
ridos amigos do Grupo do Beco. Salve a Cultura Popular. Salve o Teatro. Salve o 
Banquete da arte antropofágica.

Ed Marte
Artista visual
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2003:  regado das mais distintas emoções: 
Uma Peça, Uma Perda, Uma sede... garra!

As entrevistadas do projeto narraram muito sobre suas vidas na comunidade, marca-
das pela violência e também pela luta por melhores condições de vid a. Elas revelaram vivências, 
experiências e sonhos permeados pelo machismo, pela discriminação racial e social. Essas 
mulheres ilustraram a diversidade de perfis existentes na comunidade. É o caso, por exemplo, 
da única mulher pastora do Aglomerado, naquele período; da dona de casa que fica por conta 
dos filhos e vivia, e ainda vive, as difíceis experiências de educar o filho em concorrência com o 
tráfico; da mulher que trabalha fazendo carretos como motorista de caminhão; da líder comu-
nitária que diariamente dividiu sua vida familiar cuidando do Morro como se fosse também sua 
família; da moradora mais velha do Morro, dentre outras.

O texto do espetáculo foi construído a partir dessas histórias, em processo colaborativo 
que envolveu o próprio Grupo do Beco, os diretores da peça e a dramaturga Letícia Andrade.

Estrategicamente, a data agendada para a estreia do espetáculo do projeto Mãos de 
Mulher foi o dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher). O título escolhido para a peça foi BEN-
DITA a voz entre as mulheres. Como regra, o Grupo apresentaria primeiro na sua comunidade 
e só depois circularia em outros espaços da cidade. 

O dia da estreia foi ímpar, pois estavam presentes os mais representativos nomes da 
cultura mineira para prestigiar aquela obra produzida por favelados, dentro do Morro, junta-
mente com as entrevistadas do projeto, suas famílias e vários moradores da comunidade. 

Dona Rosa, a mãe do fundador do Grupo, estava na primeira fileira junto com as mães e 
parentes de todos os outros integrantes. Elas mostravam orgulho de suas crias. 
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bendita a voz entre as mulheres
Grupo do Beco

Espetáculo para espaços alternativos
sinoPse: A peça conta a saga de uma mulher – Bendita. Negra, pobre e com um sonho que a 

acompanha desde o nascimento, o de ser cantora, a personagem-título do espetá-
culo vive, no palco, um pouco da vida de cada mulher moradora de favelas brasilei-
ras. Sofre na infância as mazelas do preconceito racial; é violentada na juventude e 
traída pelo parceiro. Contudo, Bendita também sonha e é a força desse sonhar que 
a desperta para a felicidade.
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Ficha Técnica
Direção: Ana Domitila e Júlio Maciel

Dramaturgia: Letícia Andrade,  
em processo colaborativo  
com elenco e direção

Direção Musical: Ricardo Garcia

Elenco / Personagens:
Célia Rodrigues – Dona Consolação

Cris Corrêa – Maria José

Ivanete Guedes – Anunciação;  
Bequete da rádio

Maicon Sipriano – Samuel; Locutor

Nil César – José Maria; Jonhy Cat

Janete Gonçalves (2003 a 2008) Regiane Santhiago (2009)  
– Celina; Vitória; Bequete da rádio

Bruno Silva (2003), André Ferraz (2005) Zé Lúcio Martins (2009)  
– Caxeta; Radialista Couves

Suzana Cruz – Bendita

Cenário, figurinos e adereços: Léo Piló

Preparação vocal: Valéria Braga 

Oficinas preparatórias: Dudude Herrmann (Corpo) – Amaury Borges e Lica Guimarães (In-
terpretação) – Anthonio (Técnica Vocal) – Babaya (Percepção Musical)

Preparação de atores: Maicon Sipriano e Suzana Cruz

Cenotécnico: Nilson Santos

Gravação de áudio: Estúdio Audioartte

Participação na gravação da música Nome Sagrado (De Nelson Cavaquinho): Tabajara Belo (Arranjo, Violão 
e Bandolim), Ricardo Garcia (Percussão), Dú Macedo (Cavaquinho), Valé-
ria Braga, Suzana Cruz, Josemeire Alves, Romulo Avelar, Tabajara Belo e 
Maicon Sipriano (Coro).

Fotografia: Guto Muniz
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Essa estreia realmente foi decisiva para uma nova eta-
pa do Grupo. A equipe de comunicação do projeto conseguiu 
garantir a cobertura do evento por parte da grande maioria 
da imprensa. Os vários canais de comunicação aproveitaram o 
mote do espetáculo para enaltecer as mulheres da sociedade a 
partir da homenagem que o Grupo do Beco realizava para suas 
entrevistadas e consequentemente para todas as mulheres ne-
gras, faveladas e excluídas do país.

A equipe estava ciente de que o que levou tantos jornalistas para essa atividade foi o fato 
de o Grupo Galpão estar envolvido, além de muitos outros artistas renomados, em uma ação 
cultural da favela. Mas o Grupo não perdeu essa oportunidade e criou uma pauta que destacou 
a conquista árdua da cidadania dos moradores das comunidades de favela. 

Foi nessa ocasião também que a logomarca do Grupo foi apresentada à sociedade, inte-
grando os materiais gráficos da peça, todos criados por Giovanni Damásio.

Coincidência ou não, o local escolhido para a estreia da peça foi o Centro Social Padre 
Danilo, em uma região onde estavam concentrados um alto índice de criminalidade, guerras de 
gangues e medo diário. Para tentar garantir a segurança de todos os convidados, o Grupo pediu 
à Polícia Militar que circulasse na região. Mas no ofício pedia que não entrassem no espaço, 
apenas fizessem ronda. O receio da produção era de que algumas pessoas associassem aquela 
ação cultural à polícia, que o Grupo fosse visto como “parceiro dos uniformizados” e sofrer reta-
liações por isso. Mas não aconteceu: tudo seguiu como esperado. Um fim de semana inteiro de 
apresentações e sem violência. Um policial entrou e assistiu à peça. Ao fim, chegou até o elenco 
e confessou-se surpreso, pois nunca imaginaria que encontraria artistas tão talentosos naquele 
“lugar tão ruim”: “Vocês têm que buscar coisa melhor lá fora, quem sabe a Globo?!” – completou... 

O Grupo então realizou, nas duas semanas seguintes, uma temporada no Espaço An-
dante, no bairro Santa Efigênia, e só depois retornou para o lugar da estreia. Foram reservados 
mais dois fins de semana para apresentações no Centro Social. Nessa ocasião não houve poli-
ciamento. Os moradores da comunidade se sentiram mais à vontade para verem a peça de que 
tanto se falava no Morro, divulgada em TV e rádios, e lotavam todas as sessões. Essa tempora-
da foi especial: numa quinta-feira, um rapaz envolvido com o tráfico, armado, foi assistir à peça, 
estrategicamente em pé, à porta do espaço; na sexta ele levou seus filhos, a mãe, a mulher e 
convidados, deixando um vigia da sua “turma” na porta; no sábado ele retornou com mais convi-
dados e o vigia do dia anterior estava também sentado na plateia. O chefe da gangue assistiu a 
todas as apresentações dessa nova temporada. Quando foi comunicado que era o último dia da 
peça naquele lugar, ele lamentou e informou seu orgulho de ver pessoas que cresceram com 
ele, estudaram com ele, tendo a possibilidade de ter um caminho diferente do que escolheu 
para viver. “Quero ver vocês um dia na Globo!” – falou, empolgado. Nem o policial, nem o garoto 
do tráfico tiveram consciência da coincidência promovida pela peça.

A cada momento uma nova história relativa à repercussão dessa peça chegava aos 
ouvidos atentos do coletivo. Uma delas merece o devido destaque: a diretora do espetáculo, 
Ana Domitila, trabalhava em uma livraria-café e reparou que um dos garçons encarava o cartaz 
da peça que ela havia acabado de colocar na parede – a foto do cartaz apresenta um cômodo 
com uma parede azul, fotos antigas ali penduradas, um sofá branco no canto e uma imagem 
de Nossa Senhora Aparecida em uma prateleira. Tudo isso estava em primeiro plano, além de 
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uma janela branca aberta com um rádio em seu parapeito; a paisagem vista dessa janela é a 
favela do Morro do Papagaio. Esse belo material só foi possível pois Guto Muniz, fotógrafo, e 
Giovanni Damásio, designer gráfico, foram sensíveis à ideia principal do projeto. Várias pessoas 
chamavam o rapaz para voltar ao trabalho e ele parecia desligado do mundo. Foi quando Ana 
aproximou-se dele e percebeu que estava em lágrimas. “Eu sempre tive vergonha de dizer que 
era morador de um Morro. O Grupo do Beco acabou de mudar a minha visão através desse 
cartaz. Olha como a minha comunidade é bela. É mágico isso: como que um papel colado na 
parede pôde mudar meu pensamento sem me dizer nada?” Seu dedo, trêmulo, apontou um 
dos barracos que estava em destaque dentro da paisagem que janela via: era onde ele morava.

Uma das missões do Grupo já estava sendo conquistada naquele momento: ser referên-
cia positiva para a comunidade, além de promover a autoestima dos moradores. Os integran-
tes, também moradores, aprendiam diariamente a usarem seu direito à cidadania e tentavam 
difundir esse acesso para seus semelhantes.

Esse ano realmente prenunciara muitas emoções, mas ninguém tinha consciência de 
quantas seriam. O Grupo havia decidido buscar um outro espaço para construir seu centro cul-
tural, ao invés de usar a área doada por Dona Rosa. Optou por pesquisar lugares situados nas 
margens do Morro para possibilitar um trânsito mais fácil dos vários perfis de públicos, tanto 
da comunidade quanto de fora. Um possível espaço surgiu como opção. A negociação começou 
a ser feita e as estratégias para sua aquisição precisavam ser bem orquestradas, pois os valo-
res eram altos demais em relação aos recursos que o Grupo tinha.

No processo de planejamento, uma das ações de levantamento de recursos para a 
compra da sede seria apresentar a peça, no mês de maio, para diretores e educadores de 
escolas (públicas ou privadas) e oferecer o espetáculo para venda. Na ocasião, o Grupo esta-
beleceu uma parceria com o Centro Cultural da UFMG e em uma sexta-feira (16 de maio) seria 
promovida uma atividade com apresentação fechada para convidados da área educacional. No 
sábado e no domingo as apresentações seriam abertas para todas as pessoas interessadas.

Durante o mês inteiro, uma chamada era exibida durante os intervalos da TV Alterosa, 
convidando o público para o espetáculo nos dias 17 e 18. No morro, os parentes orgulhosos 
chamavam seus filhos artistas para vê-los passando na caixinha preta de imagens. Dona Rosa, 
em especial, deixava seu aparelho ligado o tempo todo na emissora só para ficar atenta aos 
comerciais e, orgulhosa, chamar todos na casa para acompanharem o Grupo de que ela tanto 
se orgulhava de ser “conselheira”.

Para aquela apresentação especial de sexta-feira, cada integrante do Grupo tinha direi-
to de convidar apenas uma pessoa. A convidada de Nil César não conseguiu chegar a tempo: 
ansiosa e com medo de perder o horário, desceu correndo a rua da Bahia e seu coração, com 
angina, não conseguiu resistir a tanto esforço. Sentou-se para descansar e aquela cadeira de 
bar, no passeio, foi seu último colo em vida. Cíntia e Luana, as jovens que a acompanhavam, se 
dividiram para agilizar essa traumática situação: uma foi para o pronto-socorro e outra para 
o teatro informar, a todos, o ocorrido. A peça estava no meio quando a notícia chegou. A deci-
são foi esperar seu fim. Todos ficaram abalados com o que aconteceu e decidiram cancelar a 
temporada, pois já não havia mais clima. Decidido foi o filho quando disse para todos manterem 
as apresentações de sábado e domingo em homenagem àquela mulher que acompanhou de 
perto todos os processos, conquistas, dificuldades, planos, sonhos e realizações que aqueles 
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jovens vinham traçando: “Ela não ficaria feliz em ser o motivo de um cancelamento tão abrupto. 
Se houver o cancelamento será por dificuldade de vocês, não minha!” – afirmou Nil César ao 
elenco. E assim foi feito: após devolver sua mãe à terra, de onde todos os seres humanos sur-
gem e para onde todos voltam, a apresentação de sábado foi feita. Teatro lotado. No domingo, 
a experiência se repetiu.

As etapas seguintes eram vender o espetáculo aproveitando seu destaque na classe 
artística e na mídia e, paralelo a isso, conseguir levantar recursos para a aquisição do espaço. 
No tão desejado lugar funcionava a academia de Capoeira Raízes e também já havia sido sede 
da Rádio União (comunitária). O seu proprietário, também Mestre de Capoeira, tinha dois perfis 
de públicos para suas aulas: os pagantes, de fora do Morro, e para cada um matriculado re-
munerado ele mantinha um/a bolsista morador/a da comunidade. Só que a violência armada 
aumentara na região e os pagantes sumiram, fazendo o proprietário desistir de manter seu 
negócio no local, pois só ficara com alunos bolsistas e seu lucro chegara a zero.

O tempo que o Grupo do Beco tinha para levantar o dinheiro para aquela aquisição es-
tava curto, pois o dono já tinha planos para comprar outro espaço fora do Morro, e pior: havia 
recebido propostas de uma igreja evangélica e de um dos envolvidos na criminalidade para 
realizar a compra com ele. A concorrência estava desleal.

Em junho a antiga Telemig Celular se dispôs a patrocinar a circulação do espetáculo, via 
Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e o Grupo decidiu repassar os recursos das apresentações 
para a sede. Uma temporada beneficente de Bendita a voz entre as mulheres, no Galpão Cine 
Horto (com ingressos a R$50,00 em uma época que o salário mínimo era de R$240,00), foi 
feita. Festas, feijoadas, festivais de tortas, rifas e várias ações foram somando até finalmente 
chegar ao valor solicitado pelo dono do espaço.

Os dois últimos andares do prédio, localizado na avenida Artur Bernardes 3872, final-
mente estavam em nome da Associação Cultural do Grupo do Beco. 

O espetáculo que foi o mote para essa conquista foi também a atividade inauguradora 
da sua sede: a Casa do Beco.

Parecia ser óbvio, mas a definição do nome não foi simples e até chegou a interromper 
a oficina de técnica vocal do professor Anthonio. Ele se arrependeu de ter perguntado o nome 
da sede, pois acabou tendo que ceder parte de sua aula para que todas as propostas fossem 
fechadas, mas acabou também contribuindo para a escolha.

Anos depois (outubro/2008), a antropóloga Clarice Libânio defendeu sua dissertação 
de Mestrado (Sociologia da UFMG) intitulada Arte, cultura e transformação nas vilas e favelas - 
um olhar a partir do Grupo do Beco, abordando a experiência do Grupo com o processo da peça 
Bendita a voz entre as mulheres.

Em 2009, a peça foi remontada. Com alguns dos personagens, agora representados 
por atores e atrizes convidados/as, ela circulou na cidade natal das mulheres entrevistadas.

Em 2013 a oficina Gerações realizou a leitura dramática da peça para a Mostra Teatral 
da Casa do Beco.
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Desses vinte anos de história do Grupo do Beco, participei de dezoito... Sou, an-
tes de tudo, morador do Aglomerado Santa Lúcia e, quando preciso listar o que 
temos de melhor, os meninos e as meninas do Grupo do Beco ocupam sempre 
os primeiros lugares. Falo com orgulho que vivo em uma favela onde um grupo 
de jovens se organizou em torno da causa cultural e fundou uma das institui-
ções mais sólidas que conheço, que um dos frutos dessa luta foi a aquisição e 
manutenção da Casa do Beco, onde funcionam atividades tão deliciosas, garim-
padas com critérios de alta qualidade e bom gosto. O Grupo do Beco marca o 
cotidiano da nossa comunidade de várias formas, desde os convites sonoros 
que passam por nossas portas, até a beleza e alta qualidade do material gráfi-
co por eles produzido, fazendo todo mundo esperar, sempre, por tudo o que há 
de melhor no cenário cultural da cidade passar por aqui. Não falo em nome de 
ninguém, falo por mim mesmo: obrigado, GRUPO DO BECO! Sinto-me orgulhoso 
de ter vocês como vizinhos e parceiros na lida. Mesmo não sendo linguagem 
minha, desejo sempre “muita merda” pra vocês!!!

Padre Mauro Luiz da Silva
Paróquia Nossa Senhora do Morro

Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos
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Entreato 2
Passeio Pelo temPo

A reunião da Equipe Gestora avança pela tarde escaldante de março, desafiando o can-
saço e a falta de paciência que rondam este anosinho difícil de 2016. As janelas escancaradas 
não são capazes de proporcionar sequer uma leve brisa, mas a conversa segue intensa, atra-
vessando sem trégua o ar parado da sala da minha casa. 

Janete defende a inclusão de uma tarefa na descrição de funções da Assessoria Institu-
cional e é questionada por Maísa e Doni, sob o olhar atento de Nil. Cansado como de costume, 
mas concentrado, atenho-me a registrar as ideias no computador, em meio ao tiroteio de opi-
niões. Nesse movimento seguimos tarde adentro, entregues ao desafio de depurar as rotinas 
de trabalho da Casa do Beco. Mais algumas ideias em debate e, do nada, sou invadido por uma 
onda de orgulho contido que me leva sem escalas até agosto de 2000. 
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Agora estou de pé na sala de cinema vermelha do Galpão Cine Horto, dezesseis anos 
mais moço, mas já cansado. Acho que nasci cansado. À minha frente estão quase trinta pes-
soas atentas a tudo que eu digo. É gente de teatro, claro! São artistas de onze grupos, vindos de 
comunidades espalhadas pelos quatro cantos da cidade. Estão aqui para um curso de gestão 
de grupos teatrais, a convite do pessoal do Programa Arena da Cultura. Que legal essa iniciativa 
de formação daquela Prefeitura!

Não sei bem o que estou dizendo aos alunos, mas sei que está bom. A sensação é boa. 
Ali no meio da turma tem uns meninos bem novinhos e tímidos, mas com um brilho no olho di-
ferente. O que será? A aula avança e, de repente, já se passaram três meses ao lado de gente 
como Álvaro Apocalypse, Rosiane Trotta, Marcos Vogel, Marcelo Castilho Avellar e até mesmo 
Ivanée Bertola. Chico Pelúcio e o pessoal do Galpão também estão conosco na sala vermelha, 
entre tantos outros convidados. É muita gente boa na conversa. Ac
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Os meninos novinhos continuam lá, já um pouco menos tímidos, mas com o tal brilho 
no olho intacto. Coisa intrigante, né? De vez em quando arriscam uma opinião e acertam na 
mosca. Põe intrigante nisso. 

Agora já é dezembro e as aulas estão quase chegando ao fim. Sinto remorso por não 
estar registrando em vídeo esses encontros tão incríveis, mas o que importa é que os trinta que 
começaram continuam lá, firmes. Os meninos do brilho no olho também, é claro. Agora sei que 
eles são de um grupo lá do Aglomerado Santa Lúcia, chamado EMcenaAção Teatral. Olha que 
nome sem identidade. Não quer dizer nada. Pode ser de um grupo de qualquer lugar. 

Mas não importa. Eles são intrigantes. Já descobri que têm um projeto chamado Adoles-
cer ou Não. Tudo que aprendem nos cursos do Arena da Cultura, repassam aos adolescentes 
da comunidade. Olha eu com nó na garganta. Esses meninos me pegaram.

O curso acabou e, num instante, estou reunido com eles, na sede do Grupo Galpão: 
Suzana, Nil, Marisa, Bruno, Julio e Viviane. Estou tão encantado que nem percebo os olhares 
desconfiados: o que este cara quer conosco? Quero estar perto deles, aprender com eles, 
construir alguma coisa juntos que eu nem sei bem o que é. Apaixonado, eu entro no grupo sem 
nem pedir licença. Que falta de cerimônia!

Mas como ninguém me põe para fora, continuo firme, achando que sou bem-vindo. Ago-
ra estamos de novo reunidos na minha casa, mergulhados num processo de planejamento es-
tratégico. Na busca por um novo nome, os meninos chegam com um que me agrada, mas que 
não é unanimidade: Grupo do Beco. Ouvimos juntos o tema de Beco – a ópera do lixo, do Ponto 
de Partida. Empolgação geral e acho que ninguém mais tem dúvida: Grupo do Beco!

Gira o relógio e nós já temos uma marca bonita criada pelo grande parceiro Giovanni. 
Estamos agora reunidos em torno de uma mesa, conversando sobre estrutura organizacional. 
O primeiro organograma a gente nunca esquece. Depois disso, num instante já estamos discu-
tindo a distribuição das funções. Produção? Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Alguns 
“eu não quero” depois, chegamos a um “Beco” sem saída: ninguém quer. Eta funçãozinha difícil! 
O jeito é fazer aquele exercício de olhar para o lado.

Os meninos olham para o lado, e quem é que está ali, esperando apenas por um convite? 
Josy! Como ninguém havia pensado nisso antes? Desafio aceito, agora ela chega, com toda a 
sua sabedoria, trazendo no pacote a Grazi e a Meire, bem novinhas. Num instante a produção 
decola e o Grupo do Beco também.

Ah, Bendita! Júlio e Aninha agora estão dirigindo a história daquela menina da favela 
que queria ser cantora. Gira mais um pouquinho o relógio e o espetáculo de estreia está ter-
minando, naquela sala apertada cheia de jornalistas e de câmeras de TV. Todo mundo está de 
pé, aplaudindo aqueles meninos verdinhos, mas cheios de verdade. No palco, Bruno, Célia, Cris, 
Ivanete, Janete, Maicon, Nil e Suzana. Nos bastidores, mais um montão de gente fazendo a 
mágica acontecer. 

Num pulo já estamos noutra cena igualmente emocionante. Acabamos de conseguir 
inteirar o dinheiro para a compra do prédio onde funcionava a capoeira. A escadaria da entrada 
é insana, mas não importa: são dois andares de vão aberto, e que agora são nossos. Isso é mais 
do que um grupo de teatro poderia sonhar. Agora já é possível até dar aulas para a comunidade, 
e o melhor: nunca mais será preciso ensaiar de madrugada na passarela sobre a BR.

A Casa do Beco já está bem-arrumada e mandando ver. Começa a chegar um monte 
de gente para estudar o caso daqueles meninos da periferia que estão fazendo uma coisa dife-
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rente. Eles agora são os próprios ratinhos de laboratório. Como é que 
uma história dessas pode dar certo? As pessoas chegam, pergun-
tam, perguntam, perguntam, pesquisam e vão embora para nunca 
mais, sem deixar nada para a comunidade. Mas o bom é que também 
chegam dezenas de outras pessoas prontas para colaborar, trazen-
do informações, conhecimento, estímulo e boas doses de carinho. 

O Grupo do Beco agora está dentro de uma van, num calorão 
danado, viajando para se apresentar. Os meninos vão animados, can-
tando, jogando conversa fora, discutindo, vivendo sua vida de artista 
que “tem de ir aonde o povo está”. Pelas curvas da estrada e também 
da vida, vão crescendo, encarando os estudos e encontrando seu lugar no mundo. Uns fazem 
teatro, outra continua o curso de História e outra é aprovada em Administração. Agora Janete 
até decidiu sair do palco e mergulhar nos números e nas planilhas. Que bom que tem quem 
gosta disso, né?

Só que nem tudo é tão bonito assim. Vejo também muita cara fechada na van. As dife-
renças pessoais estão tão evidentes que o Grupo do Beco está por um fio. Mais umas curvas 
adiante e ele não resiste. A Bendita, tão linda, fica apenas na memória de quem viu.

Agora já estamos de novo reunidos, tentando encontrar saída para mais um problema 
de falta de grana. A Casa do Beco já é Ponto de Cultura, mas o dinheiro não está dando para 
as contas. Será que o Nil vai ter que colocar do bolso de novo? Às vezes é desanimador viver 
de cultura neste país de leis de incentivo. A gente nunca sabe quando vai ter dinheiro e se vai 
ter dinheiro. Estamos inevitavelmente presos à teia do marketing cultural e, agora, tomamos 
uma ferroada cruel de uma grande empresa. Há que se ter coragem para superar uma história 
como essa, de roteiro tão sórdido e perverso.

Mas coragem a gente tem de sobra e, agora, num sábado à tarde, estamos reunidos 
no andar de baixo da Casa, num clima de cordialidade e colaboração. Os ventos sopram nova-
mente a favor e agora somos muitos: Nil, Maísa, Janete, Doni, Rita, Josy, Marcelo, Fernanda, 
Liliane, Victor, Augusto, Alexandre, Ângela, Arilda, Marcela, Amanda, Willian, Catharina, Daniele, 
Roberth, Tamires, Reginaldo, Fábio, Daniela, Laura, Marjorie, Beatriz, Gutielle, Daniane, Giovan-
ni, Polyanna, Matheus, Pedro e Pedro. Cada um com suas tarefas e responsabilidades, fazendo 
a roda girar como nunca. O Grupo do Beco está de volta e há também dois outros coletivos 
abrigados na Casa: a Companhia Movimento do Beco e, claro, as queridas meninas do Teatro 
Entre Elas. Os projetos seguem a todo vapor e eu penso comigo mesmo: que bom fazer parte 
disso aqui!

O tempo dá mais um pequeno salto e agora os meninos – que para mim sempre serão 
meninos – estão ali na sala, na minha frente, numa reunião da Equipe Gestora. Defendem com 
propriedade seus pontos de vista e discutem um pequeno detalhe de uma descrição de funções. 
Maduros, preparados e cheios de perspectivas, tocam suas vidas como um contraponto à sina 
de seus pais. Penso comigo mesmo que seu sucesso é uma afronta à lógica da elitezinha me-
díocre, avarenta e golpista deste país.

A tarde avança e eu me permito saborear o momento. Que orgulho desses meninos, 
meu Deus! A vida às vezes parece muito linda, mesmo em 2016. 

Romulo Avelar
Assessor de Planejamento do Grupo
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2004:  eita destino: se Pode ser difícil, Pra qUe facilitar?
Nem as ações da academia Raízes, nem da rádio comunitária aconteciam mais no local, 

pois agora era o espaço teatral do Grupo do Beco. Lugar onde aconteceriam as pesquisas, 
apresentações de repertórios e algumas ações artísticas do coletivo.

As atividades que o Grupo do Beco realizava no alto da comunidade tiveram que descer 
os degraus das muitas escadarias e se iniciar na orla da lagoa da Barragem Santa Lúcia. Ou 
seja, sair de um lugar em que já havia um movimento de reconhecimento do trabalho do Grupo 
para se instalar em um espaço onde esse mesmo trabalho ainda não era conhecido. O que era 
feito em um pequeno quarto do fundador agora passaria a ser administrado em um grande 
prédio composto por dois grandes salões e quatro salas.

Talvez por falta de experiência ou por erro na estratégia adotada, situações complexas 
vieram a ocorrer.

O espaço onde aconteciam capoeira, maculelê, dança afro, percussão e pulsavam ações 
para os moradores daquele entorno, de repente se fechou para se transformar na sede do 
Grupo do Beco. Os ensaios do elenco e suas oficinas ocorriam normalmente, mas a comuni-
dade deixou de frequentar aquele lugar. Apenas alguns meses depois da compra é que foram 
realizadas apresentações do Bendita. 

Somente no ano seguinte houve o resgate de uma oficina de teatro, agora direcionada a 
alunos do Programa Agente Jovem – uma iniciativa do governo federal com a Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte, destinada ao atendimento de jovens de 14 a 17 anos e que era então 
desenvolvido na comunidade, como piloto, inicialmente em parceria com a Comissão de Direitos 
Humanos do Aglomerado Santa Lúcia. Era a retomada do projeto Adolescer ou não, em formato 
de oficina e não de coletivo teatral, mas fechado ao público específico do Programa.

Desde o começo da busca por um espaço para o Grupo, a maioria dos integrantes se 
recusava a fazer com que o seu trabalho cultural se transformasse em uma ONG, nem seus 
anseios eram de gerir um centro cultural. A vontade do coletivo era que ali fosse um lugar onde 
pudesse servir para seus ensaios, guardar os materiais dos espetáculos, de gestão e realizar 
suas apresentações teatrais. Eram questões antagônicas, pois não se desejava ser um espaço 
abertamente cultural, mas estavam articulando oficinas a serem oferecidas para a comunida-
de. E ao mesmo tempo as pessoas do morro demandavam o uso do lugar enquanto centro ar-
tístico e cultural. Neste último caso, mantinha-se como DNA do Grupo o talento de multiplicador.

Foi durante o processo de montagem da peça com os alunos do Agente Jovem, em uma 
segunda-feira, que os integrantes do Grupo se depararam com uma cena estranha: alguns ra-
pazes estavam caminhando sobre o telhado do espaço. Os integrantes deram a volta no beco 
e se surpreenderam ao ver um grande buraco no muro que protegia o espaço. Ao perguntar a 
eles o motivo de terem feito aquilo, eles foram contundentes: “A gente não frequentava lá em 
baixo, mas não achamos justo tirarem os movimentos que tinham na academia”. Os integrantes 
explicaram que seria um espaço cultural e que podiam dar sugestões para o seu uso. “Não que-
remos o povo de fora da nossa favela tirando proveito do Morro. O mestre da capoeira era de 
fora, mas era gente boa.” O Grupo informou que todos moravam no Morro, mas sua ação acon-
tecia, até então, no alto da comunidade, região oposta à que estavam naquele momento. “Então 
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por que não foram fazer seus trabalhos lá onde moram? Não queremos gente lá de cima vindo 
fazer nada aqui em baixo. Cada um na sua área.” O Grupo ficou sem ação. A estratégia pensada 
como urgência do momento foi solicitar aos líderes comunitários do entorno (presidente da 
Associação, treinador do time de futebol, padre, gestor da creche próxima, pastor, diretor da 
escola) para conversarem coletivamente com os jovens. Ouviram a todos, mas não respeitaram 
a representatividade. Quebraram o restante do muro que faltava. Cada abordagem realizada 
junto com os depredadores, uma resposta de confronto era dada. Foi durante o início desse 
conflito, que perduraria por anos a fio, que a peça Em que mundo você vive?! foi montada com 
os alunos do Agente Jovem.

A logomarca da Casa do Beco, tendo a do Grupo como inspiração, foi concebida nesse 
ano e já integrou o material de divulgação da peça.

As ações do coletivo, nesse ano, se deram em parceria com a Telemig Celular, através 
da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e com parte de recursos do Fundo Mu-
nicipal de Cultura de Belo Horizonte.

em qUe mUndo você vive?! Medo de ser adulto
Os jovens levaram para a oficina, e para as cenas de improvisação, questões ligadas 

aos seus medos, receios relacionados à sedução do tráfico, a resistência por ter que cumprir 
papéis previamente determinados de forma estereotipada pela sociedade (casamento, traba-
lho braçal, mortalidade da juventude, desvalorização da cidadania do morador do Morro, dentre 
outros). O espetáculo foi construído de acordo com as propostas trazidas e apresentadas pelos 
envolvidos. Tanto o roteiro, quanto o cenário (feito todo de papel machê) e o figurino foram 
construídos coletivamente. 
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em que mundo voCê vive?!
Oficina teatral  “Adolescer ou não?” em parceria com  

o Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social  e Humano.
sinoPse: Tina sempre imaginou ter um lar perfeito, um pai atencioso, uma mãe carinhosa, 

uma madrinha presente e um irmão amigo. Só que ela descobre que cada um deles 
esconde um grave segredo. Em função da saúde debilitada da mãe, todos evitam 
falar sobre os segredos, mas Tina, ao descobrir a verdade, opta por não ocultá-los.

obs.: A dramaturgia não integra este livro, pois foi focada mais como um processo peda-
gógico e multiplicador do que para a montagem de um repertório do Grupo.

Ficha Técnica
Direção: Nil César e Suzana Cruz

Dramaturgia: Suzana Cruz e Nil César

Elenco / Personagens:
Luis Gustavo Batista – Pedro criança

Maicon Sipriano – Chico e (ator convi-
dado do Grupo do Beco)

Maísa da Silva – Vilma

Priscila Maria Silva – Tina e Dona 
Antônia

Regiane Maria Carlos – Maria

Welington José Veloso – Pedro jovem

Trilha sonora: Adolescer 2004

Cenário – Nil César e Adolescer 2004

Figurinos e adereços: Suzana Cruz

Preparação vocal: Suzana Cruz

Preparação corporal: Maicon Sipriano 

Costureiras: Eunice Avelar Fonseca e Cleuni-
ces Gonçalves

Fotografia: Paulo Lacerda

Criação gráfica: Giovanni Damásio 
• Agência Cognitiva

Assessoria de imprensa: Júnia Alvarenga 

Produção executiva: Adolescer 2004

Produção: Priscila e Flaviana

Assessoria de produção: Josemeire Alves e 
Graziane Gonçalves

Assessoria de planejamento: Romulo Avelar

Produção: Grupo do Beco
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2005,  2006 e 2007:  lUtando Por Um lar, Uma Peça de amor  
e Um grUPo abalado

Em 2005, o Grupo do Beco deu continuidade ao patrocínio iniciado no ano anterior e 
foi convidado a integrar a Rede Telemig Celular de Arte e Cidadania. O projeto, aprovado via Lei 
Estadual, era uma nova montagem teatral, além da circulação do Bendita. Aprovado também 
na Lei Rouanet, a Copasa se inseriu enquanto parceira da ação. 

A pesquisa a ser realizada era um espetáculo de rua tendo como pano de fundo o amor, 
os romances dos casais do Morro, seus encontros e suas histórias.

Paralelamente ao período de execução dessa pesquisa, a Casa do Beco continuava a 
ser depredada. Cada dia que o coletivo entrava no espaço era uma surpresa diferente: telhas 
de zinco sendo arrancadas, por exemplo, e vendidas nos depósitos de reciclagem ao lado da 
instituição. Quando avisavam que chamariam a polícia, a ameaça era que repetiriam com os 
integrantes aquilo que os policiais fizessem com eles. Muitos documentos, muitos objetos, ma-
teriais variados que carregavam a trajetória do coletivo se perderam nesse processo. Quando 
chovia, infiltrava no andar de baixo, já que o de cima não tinha teto. O mofo foi acumulando.

O trabalho artístico tinha que continuar: improvisações, oficinas, técnicas novas e busca 
de novos parceiros iam acontecendo, além da existência pessoal e profissional dos integrantes, 
pois os projetos ainda não proviam suficientemente a subsistência total aos integrantes do Grupo.

O espaço foi virando lixão, pois os moradores do beco atrás da sede viram-na abandona-
da e depositavam mais seus restos caseiros ali mesmo. Materiais roubados eram escondidos 
nos cômodos, e ainda deram à parte depredada do espaço a utilidade de motel e banheiro públi-
co. Venda de produtos ilícitos e torturas policiais aconteciam diariamente naquele andar de cima.

O Grupo instalou uma porta de aço com várias tetrachaves para que o andar de baixo 
ficasse isolado de uma possível depredação. Mas os sons das atrocidades que no salão de 
cima aconteciam não respeitavam a porta, invadiam a sala de ensaio. O elenco decidiu, então, 
trabalhar a montagem de rua na praça, em frente à Casa. Não houve estratégia clara e sim 
instintiva de ocupação daquele espaço público, para não ter que ser cúmplice do que ouviam. 
As improvisações passavam a ser assistidas pelos moradores do entorno, pernas de pau em-
prestadas aos jovens e crianças após o ensaio, folhas para desenhos e tintas entregues para 
as crianças. Foi nesse período que o Grupo buscou parceiros para realizarem atividades em 
frente ao seu espaço: palhaços, teatros de rua, oficinas, intervenções, música, poesia, viraram 
rotina naquele lugar.

No dia 19 de agosto de 2006 o espetáculo Morro de amores estreou. Mais de 400 
pessoas assistiram à nova peça, mas apenas os integrantes do elenco receberam a melhor 
notícia que, naquele momento, poderia vir: um dos líderes do vandalismo procurou-os e “auto-
rizou” que a reforma do espaço fosse feita. Disse que percebeu que o coletivo tinha realmente 
boas intenções com aquele espaço e que eles é que não haviam dado nem a chance de isso 
acontecer. “Vocês nem chegaram direito, e a gente já foi sendo pirracento”. Sugeriu que fosse 
construído um cômodo no último andar e colocassem alguém para morar nele, ao invés de um 
muro: “Casa com morador ninguém derruba, muro sim. Se precisar eu peço os meninos pra 
ajudar a tirar todo lixo e também ajudo na reforma.” O Grupo agradeceu a disponibilidade, mas 
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buscou outras formas e recursos para garantir essa ação. Propuseram-se então a proteger a 
reforma para que ela pudesse acontecer com sucesso, sem furto de materiais, sem depreda-
ção e sem ameaças.

As ações do coletivo, nesse ano, se deram em parceria com a Telemig Celular, através 
da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e com a Copasa, através da Lei Rouanet.

As próximas etapas, então, eram conseguir dinheiro para reformar o espaço e circular 
com as peças-repertório. Mais uma vez todo coletivo se propôs a doar seus cachês para o apri-
moramento do novo espaço, especialmente a produção e a coordenação.

Ainda em 2006 o Grupo foi contemplado com o Prêmio BrazilFoundation, para executar 
uma ideia inovadora: montar um espetáculo para circular em favelas da cidade. O recurso des-
sa ação também foi direcionado à reforma.  

Foi a partir desse momento que o Grupo teve que rediscutir sua missão: será que real-
mente valeria a pena fechar aquela Casa para ser usufruída exclusivamente pelo elenco em 
suas montagens e apresentações? Não valeria a pena geri-la como um centro cultural aberto a 
todos? Essa discussão foi longa. Inclusive durante a circulação da nova peça, Morro de amores, 
pelas mais variadas cidades de Minas.

2007 foi todo dedicado às mudanças de estratégias no planejamento, à busca de re-
cursos para a reforma e também a substituições no elenco e circulação de suas peças. Essa 
escolha, por destinar mais recursos para a reforma em detrimento do investimento artístico, 
começou a ser vista como problema por alguns integrantes. O ideal seria ter investimento 
financeiro para a manutenção dos trabalhos de pesquisas, montagens e circulações do elenco 
e um outro investimento para a reforma e construção do seu centro cultural. Mas, como se 
sabe, não há política cultural no Brasil e consequentemente a população dá pouca importância 
à cultura do seu país. Quando se realizam trabalhos artísticos em espaços comunitários então, 
parece que a importância diminui e a relevância torna-se quase obsoleta.
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morro de amores: Metalinguagem para falar do amor
Amor, assunto abrangente e sempre atual, foi o tema do novo espetáculo. As perguntas 

que permearam o processo foram: “Como falar de amor? De que amor falar? Como aproveitar, 
em um processo colaborativo, tantas formas de amar?” Para retratar esses conflitos, Morro 
de amores encontrou no universo de uma companhia de teatro, em que sua líder se mostra 
insensível à simplicidade e à sutileza desse sentimento, a melhor forma de expressão. Mas, ali, o 
Grupo do Beco não se restringe a apenas discutir as relações amorosas. Os atores se utilizam 
também dos recursos da metalinguagem para retratar a realidade e as contradições de um 
grupo de teatro.

morro de amores
Grupo do Beco
Espetáculo de rua

sinoPse: “Se não Morro de amores, Morro!” é o nome da Companhia Teatral que faz home-
nagens amorosas para casais apaixonados. Em um dos trabalhos, a homenageada 
não aparece para assistir à encenação de uma história de amor. Neste momento, os 
conflitos da Companhia passam a ser explicitados para o público. A diretora da Com-
panhia impõe aos atores os personagens e as histórias que serão montadas – sem-
pre melodramas sem originalidade, que fazem sucesso por reproduzir os estereótipos 
veiculados nas telenovelas. Os atores passam a expor a revolta que têm contra esse 
procedimento, que mina o exercício da criatividade artística, e decidem montar novas 
histórias, baseadas em conflitos do dia a dia, com personagens da vida real.
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Ficha Técnica
Direção: Leila Verçosa e Nil César
Direção musical: Fernando Muzzi

Elenco / Personagens:
Célia Rodrigues – Lourane/Kuru
Cris Corrêa – Carola/Kattyellenn/Sonoplasta
Ivanete Guedes – Lady de Calcutá/Aninha
Janaína Morse – Sonoplasta (convidada)
Maicon Sipriano – Bello Bellezza/Generoso /

Príncipe de Wandertof
Suzana Cruz – Sebastiana Ivone/Rosa/Ma-

dalena
Nil César – Welington/Kattyellenn

Direção de atores: Polyana Horta
Assistência de direção musical: Glauco Mattos
Cenário, figurinos e adereços: Juliana Floriano
Dramaturgia: Grupo do Beco e diretores
Coordenação de Dramaturgia: Cristina Andrade (Tininha)
Preparação vocal: Suzana Cruz
Preparação corporal: Cris Corrêa e Maicon Sipriano
Costureiras: Esther Augusto, Rosiney da Rocha 

Amaral e Sione Régio
Cenotécnicos: Nilson Alves, Gilmar Maia  

e Welisom Aquino Santos
Assessoria de cenografia: Helvécio Izabel
Maquiagem: Gyuliana Duarte
Músicos da trilha (Áudio): Jean Miranda (Percussão); 

Juliana Serra (Teclados);  
Fernando Muzzi (Violão)

Gravação de Áudio: Audioartte
Fotografia: Guto Muniz
Criação Gráfica: Giovanni Damásio • Cognitiva Publicidade & Design
Assessoria de Comunicação: Júnia Alvarenga
Produção Executiva: Janete Maia e Graziane Gonçalves
Coordenação de Produção: Josemeire Alves

Oficinas preparatórias:
Técnica vocal - Anthonio
Percussão, iniciação e percepção musical - Glauco Mattos
A metalinguagem no teatro - Inês Peixoto e Eduardo Moreira
Perna-de-pau - Júlio Maciel
Corpo - Leila Verçosa e Polyana Horta 
Realização: Grupo do Beco 
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2008:  a laje
Três anos de espaço sendo depredado e mais três anos para realizar a reforma e a res-

tauração. Não há como mensurar a quantidade de materiais que se perdeu nesse processo de 
convivência com o caos da destruição e com a bagunça de uma restauração. A pior de todas as 
perdas foi a de documentos que poderiam estar contando esta história mais detalhadamente.

Nesse período os conflitos internos tornaram-se algo presente rotineiramente, quase 
insustentável. O que os permeava eram as dificuldades de um consenso em relação ao deslo-
camento dos parcos recursos que o grupo arrecadava para a construção da sede e não para 
a formação artística. Era compreensível que o que faz um grupo artístico é a sua arte, mas não 
havia alternativa: ou aproveitava o momento para recuperar o prédio para a instituição, ou cor-
ria-se o risco de, caso se escolhesse o processo artístico, a depredação voltar e a Associação 
perder definitivamente a posse do espaço.  

Durante esse ano a prioridade principal foi realmente a reforma da sede, mas o projeto 
Teatro na Laje, aquele referente ao prêmio recebido em 2006, precisava estrear nesse mesmo 
ano, pois a BrazilFoudation autorizara a prorrogação em questão da realidade vivida pela Casa 
do Beco, mas estavam já no último prazo.

Nesse ano a disponibilidade dos integrantes para se dedicarem ao grupo diminuiu: al-
guns foram estudar no Centro de Formação Artística (Cefar)/Fundação Clóvis Salgado, outros 
precisavam dedicar-se também a empregos remunerados e alguns ainda decidiram sair defini-
tivamente do coletivo.

Com o planejamento caminhando para a construção do espaço cultural para ser aberto 
à cidade, a inspiração da nova peça veio em decorrência da presença permanente dos profis-
sionais que contribuíam para a reforma da sede: serventes, pedreiros, pintores, eletricistas etc.

No dia 27 de novembro, quando o Grupo do Beco estreou seu novo espetáculo, A laje, 
com texto de Nil César, direção de Leila Verçosa e Polyana Horta, a peça inaugurou uma das 
ações mais premiadas do coletivo: o projeto Teatro na Laje. A partir daquele momento, o Grupo 
do Beco decidiu investir também em montagens de espetáculos, cenas e intervenções teatrais 
nas lajes de favelas dos principais centros urbanos do Brasil. Nessa ação, a parceria com os do-
nos das casas que receberam o espetáculo foi sempre imprescindível para mobilizar o público: 
convidam parentes, amigos e conhecidos. Por diversas vezes, foram realizadas festas após as 
apresentações. Houve caso de um pedido de casamento; houve um momento de uma dona do 
espaço soltar fogos de artifício durante todo o processo de montagem do cenário, pois para ela 
“era um sonho ter teatro num beco que só recebia ratos e crime”; houve também uma ocasião 
em que foi comemorado o aniversário de uma senhora de 96 anos, além de várias experiências 
indescritíveis. 

Esse projeto viajou por várias cidades de Minas, foi a Salvador e ao Rio de Janeiro. Em 
2010, o Grupo Conversos, do Vale do Jequitinhonha, foi convidado para circular em casas das 
periferias de Belo Horizonte e no interior de Minas. Em 2014, foi a vez da peça O morro do pássa-
ro falante circular através do apoio do programa Cena Minas da Secretaria de cultura - SEC/MG.

O ano de 2008 também foi determinante para a definição do potencial do espaço: evi-
denciava-se como espaço comunitário, coletivo e aberto para a cidade.
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a laje: Popularizando o teatro nas lajes e quintais do país
O texto e a montagem foram construídos a partir de uma demanda da comunidade do 

Aglomerado Santa Lúcia. Depois que o Grupo estreou o espetáculo Bendita a voz entre as mu-
lheres (2003), que retrata – como já mencionado – a vida de uma mulher a partir de entrevis-
tas realizadas com vinte moradoras do morro, vários homens da comunidade passaram a suge-
rir aos integrantes do grupo que fizessem uma montagem sobre a vida do homem favelado. “O 
homem do morro só tem voz na sociedade quando é para dizer sim senhor/não senhor,para o 
patrão. Na mídia, quando aparece é quase sempre relacionado a algum crime, seja como vítima, 
como suspeito ou, ainda, apontado como criminoso” – enfatizavam. 

Sendo assim, o personagem central do espetáculo – pai, pedreiro, esposo e sonhador – 
convida o espectador a mergulhar na sua história. Ao invés de dar ênfase às problemáticas do 
dia a dia, a peça apresenta um homem que dá a volta por cima das suas dificuldades por acre-
ditar na possibilidade de sonhar. Mesmo que esse sonho seja aparentemente simples, como 
ter uma mulher que comunga com seus ideais, ter filhos que sigam seu exemplo de caráter, ter 
um barraco digno e conquistado com muito suor e ainda ser aspirante a artista de teatro, por 
meio do qual quer apresentar sua própria história.

A pesquisa busca representar a história de uma família moradora de favela, a partir de 
um olhar humanizado sobre situações extremas que envolvem dor, afeto e também a violência.

Durante seu processo dramatúrgico, Nil César refletia sobre a possibilidade de cons-
truir novos olhares sobre as velhas paisagens de sua vida de morador daquele lugar: “Onde 
está a poesia na realidade de uma favela brasileira? Existe ludicidade na vida das pessoas que 
moram nos morros, vilas, comunidades e aglomerados? Que olhar é possível lançar sobre essa 
realidade, que seja diferente do olhar estigmatizado, preconceituoso, muitas vezes obtuso, que 
só consegue enxergar o morador de favelas como ameaça, como carente ou, quando muito e 
contraditoriamente, como força de trabalho?” A partir desses questionamentos, das experiên-
cias de diálogo com moradores do Aglomerado Santa Lúcia e das aulas de teatro ministradas 
para crianças e adolescentes dos morros, o texto foi concebido. 
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a laje
Peça criada para circular em lajes e quintais das periferias do Brasil

sinoPse: Joaquim é um pedreiro e Ana, sua esposa, é uma dona de casa. O casal decide co-
memorar a conquista da construção da última parede da laje de sua casa. Fazer um 
churrasco, um samba, um funk na laje do barraco seria o jeito mais natural de se co-
memorar: quase todos do morro fazem assim. Mas, como Joaquim tem uma veia ar-
tística aguçada e um sonho antigo de ser ator, decide convidar os amigos, conhecidos 
e parentes para assistir à apresentação que preparou juntamente com sua família. A 
filha adolescente, Margarida, considera ridícula a ideia de fazer um espetáculo. Primei-
ro, porque não se julga culta para ver teatro. Segundo, porque acha um mico a família 
se arriscar como atores. Terceiro, porque não combina bem com o pai, que a trata 
com indiferença. No decorrer do espetáculo surgem vários problemas familiares que 
precisam ser resolvidos ali mesmo, perante o público. Várias histórias são encenadas 
para a plateia, aludindo à trajetória de conquista da tão sonhada laje. 

FICHA TÉCNICA
Direção: Leila Verçosa e Polyana Horta

Texto: Nil César

Personagens / elenco:
Joaquim – Nil César (2008/2009),  

Ronaldo Alves (2009/2012)
Ana – Ivanete Guedes
Margarida – Célia Rodrigues (2008/2010),  

Juliana Floriano (2011/2012)

Direção do teatro de bonecos: Héctor Caro
Trilha: Glauco Mattos
Criação e confecção de cenário, figurino, adereço: Elenco
Assessoria de cenário, figurino e adereço: Gyuliana Duarte
Arte dos painéis: Fabiano Valentino – Pelé (2008);  

Tusha (2010)
Fotografia do material gráfico: Nil César
Criação gráfica: Giovanni Damásio  

• Cognitiva Publicidade e Design
Assessoria de imprensa: Júnia Alvarenga
Técnico de som: Maicon Sipriano e Maísa Silva
Produção executiva: Janete Maia
Assistente de produção: Maísa da Silva
Assessoria de produção: Josemeire Alves
Assessoria de planejamento: Romulo Avelar

Realização: Grupo do Beco
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Conheci Nil César em uma reunião com vários gestores das Instituições  
selecionadas no Edital para Pontos de Cultura da Rede do Estado.

Notei seu jeito sempre alerta, e de forte personalidade, participando da reunião 
efetivamente. Ali estava um articulador cultural comunitário. Gostei muito da 
sua atuação. Vi que era um gestor determinado e desprendido.

Quando iniciaram as atividades do ponto de Cultura Casa do Beco, com  
a participação efetiva da comunidade, percebi a importância que seria o projeto 
para aquele Aglomerado.

O Ponto de Cultura Casa do Beco é transformação social. Com o investimento 
do projeto, Nil César conseguiu fortalecer a instituição materialmente  
e também nos conteúdos das ações programadas para as atividades do Ponto. 
As principais linguagens usadas foram a do teatro, retratando a vida das pes-
soas do Aglomerado, e do audiovisual, fortalecendo a difusão cultural. Os jovens 
e adolescentes se esbaldaram com muitas atividades.

O mais importante de tudo isso é que Nil César nasceu no Aglomerado. Com 
isso, sua percepção para criar as atividades é sucesso na certa! Desenvolveu 
nos moradores a autoestima, inclusão social, diminuiu a violência e deu maior 
condição ao fazer artístico descobrindo os talentos escondidos do Aglomerado.

Os frutos de se tornar Ponto de Cultura são muitos! Alem de líder comunitário, 
sua inserção na Rede de Teatro Comunitário vem trazendo novos voos para  
a Casa do Beco. 

Seu compromisso com o Aglomerado Santa Lúcia e Morro do Papagaio  
é democrático e multiplicador, ampliando horizontes culturais e diminuindo 
as barreiras entre a cidade e a favela. Sendo assim, projetos como a Casa do 
Beco precisam ser sempre reconhecidos e fortalecidos! É cultura! É educação! 
É cidadania!

Cláudia Houara de Castro
Assessora de Programas e Projetos RRMG-MINC
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Deus ex machina 2ex machina 2ex machina

2009:  recomeçar é Preciso semPre!
Ainda nesse período as reformas não paravam. Os conflitos motivados por diferenças in-

terpessoais, ideológicas e de concepção artística entre integrantes eram constantes e intensos.

A mediação desse processo foi imprescindível para se perceber que o projeto do grupo 
era sempre maior que aquelas divergências e os interesses exclusivamente individuais. Todos 
tinham razão e a perdiam quando se fechavam para a defesa intransigente desses interesses. 
Ainda assim, foi possível restabelecer o diálogo para realizar outro belo projeto do coletivo, 
aprovado pelo Fundo Estadual de Cultura de Minas Gerais, Memória em Cena, que propunha a 
remontagem da peça Bendita a voz entre as mulheres e a circulação do espetáculo na terra 
natal das entrevistadas cujas histórias de vida haviam inspirado a dramaturgia. Com convidados 
especiais (José Lúcio e Regiane Santhiago), a peça reestreou com a leveza proporcionada pela 
troca artística. Planos para o futuro surgiam, ideias de novas montagens eram elaboradas. 
Com recursos do Fundo Estadual de Cultura, mais de 15 cidades acolheram, com emoção, o 
espetáculo. Algumas das entrevistadas não iam em sua terra há 30 anos; outra não via seu filho 
adotivo há 20 e o Grupo proporcionou o reencontro. Tinha também aquela que realizou o sonho 
de conhecer a cidade de Mariana (mesmo tão perto geograficamente da comunidade, para ela 
parecia um sonho impossível).

Foi em uma dessas viagens que o Grupo conheceu um coletivo de jovens da cidade de 
Caraí e uma identificação momentânea surgiu. Nesse ano também o grupo havia sido aprovado 
no edital estadual dos Pontos de Cultura – seu papel multiplicador teria que ser potencializado 
e a abertura do seu espaço efetivamente viria a acontecer.

Ao fim de todo o processo de viagens, o conflito inicial ressurgiu com uma força destruidora.
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Questionamentos antigos, de naturezas variadas, brotaram dos escombros das cons-
truções que estavam em curso: “Quando o grupo voltaria a ser um coletivo teatral e não um 
espaço que vive em eterna reforma?”, “Quando nossos recursos serão para pagar os artistas 
pela árdua dedicação?” Eram questionamentos legítimos que perpassavam a rotina do grupo.

As brigas e a ausência de diálogo voltaram: para uns o espaço deveria ser direcionado 
para ser a sede do Grupo, para outros um centro cultural, para um terceiro coletivo podia ter 
os dois casos. 

Houve no fim desse ano um desligamento traumático de vários integrantes. A questão 
ficou pessoal: amizades de décadas foram esquecidas e acabou cada um indo para um lado.

A pequena equipe constituída pelos que permaneceram, propondo-se a assumir respon-
sabilidades, entendeu que o trabalho deveria continuar e que era possível disponibilizar à comu-
nidade um espaço cultural de referência e que, ao mesmo tempo, fosse a sede de um elenco 
que o utilizaria para pesquisas, montagens de espetáculos teatrais e exibições deles. Mas era 
preciso estudar as etapas que viriam a seguir. A nova estratégia, para assegurar o sucesso 
da reorientação da finalidade do espaço envolvia: realizar oficinas na comunidade, abrir a Casa 
do Beco para as várias manifestações culturais locais e da cidade, e iniciar um processo de 
retomada de uma ação multiplicadora; além de convidar pessoas da comunidade e/ou fora dela 
para contribuírem na Equipe Gestora. Um convênio feito com recurso direto com a Secretaria 
Estadual de Cultura possibilitou a finalização da reforma para que essas ações do planejamento 

Também no fim desse mesmo ano alguns integrantes da Casa do Beco foram convida-
dos a ajudar o jovem grupo de teatro da cidade de Caraí (Vale do Jequitinhonha/MG) a montar 
o seu espetáculo Conversos de um povo.
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conversos de Um Povo:   
Jovens do Vale do Jequitinhonha falando sobre sua vivência regional

A pesquisa artística para essa montagem foi o exercício de buscar histórias, versos, 
causos, músicas, contos, conversas, observar a vida de Caraí, a vida do Vale e transformá-las 
em arte, especificamente em teatro.

Os integrantes do Grupo Conversos acreditam que a inserção de assuntos como esses, 
explicitando as várias discussões que a peça levanta, contribui para uma mudança da cidade 
e dos próprios moradores do Vale e suas relações sociais. O trabalho com a arte e a cultura é 
destinado à reafirmação dos pontos positivos da região e a uma organização maior dos artistas.

Conversos de um povo
Montagem realizada com o Grupo Conversos de Caraí  

–  Vale do Jequitinhonha através do projeto Tôinoalí  (da Casa do Beco)
Espetáculo de rua

sinoPse: Uma procissão pedindo chuva, água e fim da seca. Rezas e ladainhas que não ces-
sam em busca de solução para os problemas de pessoas tão desprovidas de opor-
tunidades. Este é o início do espetáculo que tem o propósito de criticar a imagem 
estereotipada que as pessoas têm do Vale do Jequitinhonha. Desmistificando essa 
visão, o Grupo Conversos conta outras histórias do Vale: um cavaleiro que viaja 
léguas, uma avó que conta para sua neta histórias de assombração, a história de 
uma garota de 10 anos que se casou achando que a vida de dona de casa era igual 
a brincar de boneca.

obs.: A dramaturgia não integra o livro, pois foi focada mais para um processo do 
Grupo Conversos e multiplicador do que para a montagem de um repertório 
do Grupo do Beco.
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FICHA TÉCNICA
Direção e texto: Nil César (Livre adaptação do texto 

Conversos de um povo/2006)

Elenco / Personagens:
Bethy Lima – Lavadeira, Gata, Neta, Luiza

Junim Alves – Lavrador, Menino, Cavaleiro, João 
de Deus, Camilo

Lucas Santos – Jesus, Zé, Vizinho, Avô, Seu 
Antônio

Lívia Soares ou Edna Gomes – Moça do pilão, 
Ana, Delmira, Padre

Preparação de texto falado: Silvestre Carvalho

Direção musical: Silvestre Carvalho

Cenografia, figurinos e adereço: Zé Lúcio Martins

Assistência de cenografia, figurino e adereço: Gracilio Lopes

Costureira: Dona Clemência e Dona Tereza

Fotografia: Alessandro Souza 

Criação gráfica: Giovanni Damásio  
• Cognitiva Publicidade e Design 

Assessoria de imprensa: Júnia Alvarenga

Ilustração: Lucas Santos

Produção: William Gonçalves Farias

Produção executiva: Beth Lima

Assessoria de produção: Maurício Moraes
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2010 :  Pronto!  
agora é se assUmir enqUanto esPaço cUltUral casa do beco

Em 2010, a principal decisão foi muito simbólica e decisiva: revisar o planejamento es-
tratégico e o estatuto da Associação Cultural do Grupo do Beco, que passou a ser juridicamente 
Associação Cultural CASA DO BECO. Essa mudança definiu realmente que os trabalhos da insti-
tuição seguiriam o curso de se tornar um centro para trabalhos socioculturais.

Esse período também foi importante, pois representantes da Casa do Beco ficaram à 
frente da luta pelo convênio dos Pontos de Cultura em Minas Gerais que haviam sido aprovados 
em 2009. O recurso só seria depositado após as eleições. Com a união da Rede dos Pontos 
de Cultura de Minas houve a possibilidade de uma negociação para antecipar o processo bu-
rocrático de liberação do recurso, fundamental para a continuidade do trabalho dos Pontos de 
Cultura. A Casa do Beco, naquele ano, já iniciava suas ações, tendo como missão constituir-se 
como espaço aberto para a comunidade e para a cidade e com uma nova equipe de gestores 
voluntários: Catharina Gonçalves, Célia Rodrigues, Daniele Augusta, Doni Oliveira, Ivanete Gue-
des, Janete Maia, José Lúcio Martins, Josemeire Alves, Maísa Silva, Marcelo Oliveira, Maurício 
Moraes, Nil César, Rita de Cássia, Romulo Avelar.

O primeiro projeto a indicar que a instituição seguiria uma “vocação” de fomento cultural 
de modo ampliado, para além do teatro – mantido como sua ênfase –, foi a potencialização do Ac
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Cine Beco. A ação contou com a participação de moradores e não moradores da comunida-
de, formando um Conselho Audiovisual voluntário que visava pesquisar e selecionar os vídeos 
que seriam projetados no Aglomerado, como também definir os espaços da exibição, articular 
parceiros e programar todo evento. Esse coletivo foi resultado de vários movimentos, desde 
2005, que realizavam ações semelhantes no Morro, tendo a Casa como mobilizadora, mas se 
formalizou enquanto Cine Beco em 2010, principalmente para viabilizar a ação de audiovisual 
do Ponto de Cultura. Até hoje é uma das atividades mais atuantes da Casa, com um grande 
potencial de expansão.

Nesse ano ocorreu também a aprovação do projeto Teatro na Laje no Fundo Estadual 
de Cultura e a peça A laje fez sua circulação juntamente com o espetáculo do Grupo Conversos, 
apresentando-se em mais de 15 comunidades de favelas de Belo Horizonte e em quatro cida-
des do Vale do Jequitinhonha.

Na ocasião, em um dos depoimentos dos integrantes do Conversos, afirmaram: “Fazer 
a circulação dentro do projeto Teatro na Laje fortalece o nosso profissionalismo, nossos laços 
artísticos e a convicção de divulgar, de forma positiva, o nome da nossa cidade natal além de 
seus limites territoriais. Descrever com palavras essa nova experiência é praticamente impos-
sível, pois os pensamentos que nos vêm à mente são os melhores possíveis: estar ao lado do 
nosso ídolo, o Grupo do Beco, e poder comungar de seus conhecimentos mais amplos na arte 
e na cidadania nos fazem acreditar que é possível sonhar.”

Foi também o ano em que a instituição foi condecorada com o Grande Colar do Mérito 
Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, principalmente pelo sucesso do projeto 
Teatro na Laje.

2011/ 2012:  novos Parceiros, novos Projetos,  
inserção comUnitária... mUito trabalho

Pronto! 

Agora a instituição era um centro cultural e chancelado pelo Ministério da Cultura em 
convênio com a Secretaria de Estado da Cultura de Minas Gerais como um Ponto de Cultura. 
A Equipe Gestora havia sido modificada novamente, pois há que se assumir a dificuldade de se 
manter uma constante dedicação a um trabalho voluntário com tanta história sem que os vícios 
do passado repercutam nos planos do coletivo; é difícil também restabelecer-se deles, repen-
tinamente. A nova equipe gestora, guerreiros que toparam seguir a empreitada da instituição, 
foram Daniele Augusta, Doni Oliveira, Janete Pinheiro, Josemeire Alves, Maísa Silva, Marcelo 
Oliveira, Maurício Moraes, Nil César, Patrícia Alencar e Romulo Avelar. Definiram, por fim, que 
a missão da instituição era “Promover o desenvolvimento humano e a transformação social, 
utilizando como ferramentas atividades artísticas, especialmente o teatro.” 

Várias atividades foram oferecidas no espaço: oficina de teatro para crianças, oficinas 
de audiovisual, oficinas técnicas, cursos de iniciação teatral, projeções de filmes...

A comunidade começou a frequentar fielmente as ações e a circular no espaço que 
tanto desejavam usufruir. A aprovação do projeto Cine Beco no Fundo Municipal de Cultura de 
Belo Horizonte deu a possibilidade de ampliação das projeções e também das oficinas técnicas 
em audiovisual. A Casa do Beco adquiriu seus equipamentos e não mais precisou pegar em-
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prestado. Os envolvidos puderam ser minimamente remunerados por suas funções no projeto, 
bem como foi possível ampliar as projeções às creches, escolas e várias instituições do morro.

A equipe se propôs também, como tarefa, a trazer coletivos da comunidade para des-
frutarem das instalações da Casa, assim como do acesso à informação sobre oportunidades 
externas de produção e fruição artística e cultural, tais como festivais, cursos, espetáculos, 
shows etc. Uma das possibilidades que surgiu foi a inserção da Barragem Santa Lúcia no circui-
to nacional das apresentações de quatro espetáculos do repertório do Teat(r)o Oficina Uzyna 
Uzona. Apesar de toda relevância e contribuição para a cultura brasileira que esse coletivo 
coordenado por José Celso Martinez Correia e Castro tem, grande parte dos moradores da co-
munidade recebeu de forma resistente a parceria que a Casa ofereceu para que essa atividade 
acontecesse. Tanto os fiéis católicos quanto os evangélicos começaram a ver a instituição, que 
estava naquele período abrindo sua sede para ser um espaço sociocultural para a comunidade, 
com olhos moralistas e como se a Casa fosse um espaço de perversão onde seus entes não 
deveriam mais frequentar. Mas, em compensação, os moradores que entendem a relevância 
da cultura para o país admiraram mais ainda a Casa por julgarem que a ação inseriu a institui-
ção em um cenário da cultura nacional. Nessa ocasião, a Casa do Beco se responsabilizou por 
entregar os ingressos pessoalmente para 400 moradores por dia. A cada 40 ou 50 pessoas 
que iam buscar sua cortesia, era oferecida uma palestra sobre a história do teatro, sobre o 
que era o Teat(r)o Oficina, suas pesquisas e sua importância para o teatro brasileiro. O público 
dessas rápidas palestras percebeu o cuidado que a Casa tinha com a comunidade, tendo sido 
o primeiro a defender a instituição quando acusações moralistas tentavam manchar a imagem 
do trabalho da Casa. 

Ainda hoje as pessoas perguntam que tipo de teatro terá, se é parecido com “aquele” da 
tenda. O importante nesse caso é a gama de possibilidades de acesso às experiências artísticas 
que a instituição promove e se propõe a oferecer em suas estratégias. Pelo menos tiveram 
acesso a uma importantíssima referência cultural do Brasil e a têm como parâmetro cultural 
de escolha.

Nesse período, a instituição realizou também a abertura da oficina o Teatro Entre Elas, 
que iniciou uma parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em 2011. 
Essa atividade atendia mulheres idosas moradoras da comunidade, propondo-lhes a realização 
de um processo de construção de cenas a partir dos problemas cotidianos vividos por elas. As 
integrantes improvisavam as cenas, que remetiam às dificuldades diárias. Durante o processo, 
buscavam-se soluções para os problemas da cena e reencenavam a mesma improvisação, mas 
com a solução que descobriram para a improvisação. Por fim, o exercício era tentarem aplicar 
o novo final da história também no seu dia a dia. Esse processo se aproxima das técnicas do 
psicodrama, com pitadas do Teatro do Oprimido. O projeto, sonho antigo do Grupo de trabalhar 
com mulheres do morro e fazê-las representar a própria história de vida nos palcos, acabou se 
tornando realidade. Nesse período, Nil César trabalhou com elas o tema “Família, suas felicida-
des e seus conflitos”. Histórias como a realização do sonho de casar; a felicidade de ser mãe e 
avó; a luta diária por conseguir o pão de cada dia a cada crise econômica do país e a constru-
ção de sua moradia (fato que parece nunca ter fim, pois os barracos vão sendo verticalizados 
e ampliados a cada filho que decide também conceber sua família). Foram criadas também 
cenas retratando a violência doméstica, o alcoolismo, a exploração do idoso para cuidar dos 
netos, a intolerância com o diferente, a presença da criminalidade permeando o seio familiar e 
o abandono social do morador da favela, por parte do poder público.
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Em 2012  a instituição estabeleceu parceria com a Vivo, através do programa Vivo En-
Cena, via Lei Estadual de Cultura. Somadas aos recursos do Ponto de Cultura, essas parcerias 
firmadas constituíram um impulso imprescindível para a manutenção das ações da instituição e 
contribuíram para que as atividades da Casa do Beco estivessem em várias instituições locais, 
garantissem uma programação cultural permanente em seu espaço e nas ruas da sua querida 
favela, além de também abrirem frentes com o Grupo Meninas de Sinhá (Alto Vera Cruz) e no 
Ponto de Cultura Folias da Cultura, em Rubim, no Vale do Jequitinhonha.

Quem estreiou a programação cultural oficial foi a personagem Filomena com o espetá-
culo Ó, coitado, da atriz Gorete Milagres. O trabalho que ela fez foi uma tarde transitando nas 
ruas e becos do morro e uma apresentação de sua peça na praça da comunidade. A noite foi 
mágica e assistida por mais de 500 pessoas.

Foi nesse ano que a oficina o Teatro Entre Elas começou a acontecer na Casa do Beco e 
saiu do CRAS, pois precisaria ter um foco mais artístico para que pudesse se inserir nas mos-
tras culturais da instituição. Com a inserção da atriz e professora italiana Anita Mosca, houve 
provocações com a seguinte temática: “Quando eu, sozinha, me mudei para Belo Horizonte...”. 
Foram improvisadas cenas a partir dos motivos que as fizeram vir morar na capital mineira. A 
maioria saiu de sua terra natal para buscar emprego, muitas para fugirem da violência domés-
tica que sofriam do marido e, em alguns casos, para cuidar da saúde ou acompanhar a família. 
Esse trabalho foi apresentado nas mostras culturais da instituição. 

A partir desse momento, institucionalizaram-se as mostras culturais do processo peda-
gógico da Casa ao fim de cada semestre. Essas atividades levam à Casa do Beco um público es-
pecial e numeroso, formado por parentes dos alunos que são atendidos pelas oficinas, inclusive 
daquelas que são realizadas em outras instituições da comunidade (escolas, creches, igrejas).

Nesse ano a Casa do Beco executou os projetos Teatro na Laje, que levou várias apre-
sentações teatrais a lajes e quintais das favelas da cidade; Cine Beco, que projetou filmes fora 
do circuito comercial nas ruas e instituições da comunidade; Cozinha Cultural, que promoveu 
encontros com artistas para trocas entre eles e seus públicos, com uma culinária bem-mineira; 
Adolescer ou não, que atendeu crianças de instituições da comunidade com promoção de jogos 
teatrais e improvisação sobre o dia a dia da infância do morro; Teatro Entre Elas, para senhoras 
moradoras da comunidade brincarem de teatro; Gerações, oficina com formação e montagem 
teatral; oficinas técnicas para formação de iluminador, cenógrafo, figurinista, aderecista e em 
audiovisual; também a oficina Tôínoalí, em que seu processo multiplicador expande as fronteiras 
da Barragem Santa Lúcia – nesse ano foi a vez das Meninas de Sinhá receberem o trabalho de 
formação teatral da Casa.

Nesse ano, o Projeto Gerações, atividade criada para agregar os alunos de várias ou-
tras oficinas já oferecidas pela instituição, ficou durante um ano pesquisando o tema Mediação 
de conflitos, que culminou na montagem teatral O morro do pássaro falante. As cenas foram 
construídas coletivamente a partir de observações que os alunos faziam do seu dia a dia e das 
pesquisas realizadas a partir do tema principal.
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o morro do pássaro falante
Espetáculo de rua

sinoPse: O espetáculo retrata a iniciativa de uma trupe de crianças que ensaia a apresen-
tação de uma peça teatral propondo aos adultos questionarem a intolerância na 
solução de conflitos.

Uma fruta qualquer que cai insistentemente na casa de uma vizinha, quebrando telhas 
e sujando o quintal; a má utilização do espaço e o acúmulo de lixo; as eternas fofocas, objeto de 
distanciamento das pessoas; a violência doméstica; a dúvida sobre o abuso sexual de menores; 
a existência de um morador de rua... Ou seja, os conflitos do dia a dia de uma comunidade e a 
necessidade de uma reflexão sobre a mediação de ações reais foram os motes principais para 
a realização deste espetáculo. Tais conflitos são, por vezes, alimentados pela falta de informa-
ção e pela ausência de iniciativas simples e pacíficas de solução. Por isso, depois de apresen-
tadas as questões cênicas, as crianças levam o espectador a pensar sobre a existência de tais 
conflitos na comunidade, instruindo-o a debater sobre as soluções.

obs.: 1 - Apesar de o espetáculo ter sido criado em um processo de oficinas, ele inte-
gra o repertório da atual formação do Grupo do Beco. Por isso, sua dramaturgia 
está nessa coletânea.

2 - Em 2014, essa peça integrou o projeto Teatro na Laje e circulou em mais 
de dez lajes de comunidades populares de Belo Horizonte e região através do 
prêmio Cena Minas.
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FICHA TÉCNICA
Direção e dramaturgia: Nil César

Assistente de direção e preparador vocal: Marcelo Oliveira

Personagem / elenco:
Riston - Adriano Santos dos Santos (2012/2014),  Alexandre (2014/2016)

Zé Tó - Cláudio de Freitas (2012/2015), Lucas Gonçalves (2015/2016)

Nininha e Marinalva - Fernanda Carvalho 

Tiaguinho - Lucas Matias (2012/2015), Marcela (com mudança do nome  
da personagem para Luana/Tiao 2015/2016)

Quinquinho e Vó Albertina - Roberth Michael (2012/2016), Nil César (2016)

Direção musical: Construção Coletiva

Oficina de iniciação e interpretação teatral: Iva Guedes

Preparadora corporal: Patrícia Alencar

Professor substituto de trabalho corporal: Ramon Wesley

Cenário, figurino e adereço: Juliana Floriano

Assessoria clownesca: Cícero Silva (Palhaço Titetê)

Produção: Patrícia Alencar

Assistentes de produção: Fernanda Carvalho e Lucas Matias

Costureira: Nana

Fotos para o programa: Nil César

Musica para a poesia do Riuston: Gustavo Coutinho

Designer gráfico: Giovanni Damásio e Agência Cognitiva
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Encontrar coletivos artísticos pulsantes, que transformam o ambiente sem 
perder a doçura e o prazer em trabalhar, é talvez o mais potente combustível 
que move aspirações e desejos dos operários da cultura. Cada vez que me 
lembro da ousadia e da delicadeza com que a Casa do Beco revisita a memória 
dos moradores do entorno e recria o universo simbólico da comunidade, trago 
para o dia a dia alguma nova inspiração para continuar. Tenho plena certeza de 
que todos que compartilham do sonho - talvez utopia - de reconhecer a cultura 
como direito humano fundamental e universal encontram na garra com que Nil 
e sua turma tocam seus projetos uma razão a mais para acreditar no futuro, 
apesar das incertezas que nos rodeiam.

Paulo Morais
Viraminas
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Epílogo
2013: talento Para se trabalhar em rede

Em 2013, a Casa do Beco iniciou sua frutífera parceria com o Instituto Unimed BH, 
via Lei Rouanet, e focou mais intensamente nas oficinas teatrais, nas projeções do Cine Beco 
(através de recursos do Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte) e principalmente na 
programação cultural.

Para a instituição é muito relevante que na programação haja espetáculos teatrais de 
grupos, companhias e coletivos distintos externos à sua comunidade. A ideia é apresentar aos 
moradores um diálogo com culturas distintas da sua e, principalmente, quebrar o muro invisível 
que separa o morador do morro dos não moradores. Nessas atividades artísticas moradores 
de outras regiões da cidade também frequentam a instituição, inclusive nas oficinas.

Nesse ano, o espetáculo da oficina Gerações participou do 5º Encontro de Teatro Jovem 
e do 4º Encontro da Rede Latinoamericana de Teatro en Comunidad, promovidos pelo Instituto 
Pombas Urbanas, em São Paulo, bem como integrou a programação da mostra Cena Minas, na 
sala Juvenal Dias, e do 23º Encontro Sesi de Artes Cênicas.
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Na ocasião do Encontro da Rede Latinoamericana de Teatro en Comunidad, a Casa do Beco 
passou a integrá-la e também participou da criação da Rede Brasileira de Teatro Comunitário. 

Ao fim de 2013, a Casa do Beco foi provocada por um jovem dançarino da comunidade 
(Carlos Antônio – que hoje integra o elenco da Cia. Primeiro Ato), que acionou a instituição com 
o intuito de montar uma companhia de dança. A instituição inicialmente resistiu, pois não en-
tendia muito de dança, mas de teatro. A resposta do jovem foi rápida e ágil: “Vocês entendem 
de gestão de grupo artístico, de uma instituição cultural, e a gente de dança. Ensine a gente a 
ser um grupo da Casa que a gente oferece o nosso melhor: a dança”. E assim vem sendo feito 
desde esse momento. A Cia. Movimento do Beco foi criada.

2014:  novas formas de atUar com arte e cidadania
2014 foi importante para o entendimento da real missão da instituição enquanto um es-

paço sociocultural. A parceria com o Instituto Unimed BH consolidou-se ainda mais. 

Foram vários projetos implantados desde a abertura do espaço para a cidade por meio 
dessa parceria: Cozinha Cultural; Adolescer ou Não; programação cultural diversa; abertura do 
espaço para ensaios de grupos variados. Pelos 18 anos da trajetória desse trabalho consoli-
dado a Câmara Municipal de Vereadores de Belo Horizonte, através do gabinete do vereador 
Arnaldo Godoy, nos contemplou com um diploma de honra ao mérito.

Mas duas ações foram imprescindíveis para que a equipe percebesse o grande po-
tencial desse espaço cultural: uma foi o início do processo de trabalho com a dança; a outra, 
a tendência à profissionalização com que o trabalho com as mulheres moradoras do morro 
foi caminhando. Foi no último mês desse ano que a instituição fez um convite para alunos que 
passaram po ela para resgatarem um novo elenco para o Grupo do Beco. Todo histórico que 
a instituição viveu foi repassado a eles. Inclusive, o resgate de um coletivo artístico que repre-
sentasse a Casa do Beco em espaços culturais da cidade, em festivais etc., sempre fez parte, 
desde o momento em que a escolha pela manutenção do espaço foi feita. A data desse retorno 
é simbólica, pois se trabalharia nos próximos dois anos para a montagem de um trabalho em 
comemoração aos 20 anos de trabalho sociocultural na comunidade (em 2016).

cia. movimento do beco: Processo de pesquisa
A Cia. Movimento do Beco pesquisou o processo de resgate da autoestima da juventude 

do morro, em especial os seus próprios processos, e estreou o seu primeiro espetáculo de 
dança, Estima.

Muitas coreografias, conversas, pesquisas, treinamentos e planejamentos depois da 
proposta inicial de Carlos, oficializava-se, com esse primeiro espetáculo, a existência da Cia. 
Movimento do Beco. Transformar em dança as angústias pessoais, levantar discussões rele-
vantes sobre problemas da sociedade atual e ocupar os espaços urbanos das cidades são as 
propostas de pesquisa desse novo coletivo artístico da Casa do Beco.
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O brilho, a alegria e a simplicidade de criança são algumas das características 
que fazem de Nil César o gestor fenomenal que é.

Morador de favela, vive desde cedo os preconceitos e estigmas que sofrem 
estes territórios, mas seu sonho de infância - transformar a sua realidade com 
arte - levou-o a questionar e a denunciar, através de seus personagens, peças e 
textos teatrais, as atrocidades de forma peculiar e consciente.

Venho acompanhando a evolução da Casa do Beco há 20 anos, e vejo com 
muita felicidade seus passos acertados, saberes acumulados, conduzidos pela 
ética. A instituição é símbolo de resistência de um povo, resistência de um 
sonho.

Bravo! Axé ao BECO, à toda equipe, aos seus personagens, à sua fantasia e à 
extraordinária atitude de compartilhar afeto através da arte, transformando os 
estigmas em potência, colocando em evidência o movimento real e expressivo 
que é a ARTE DE FAVELA.

Patrícia Alencar
Dançarina, produtora Cultural, diretora da CUFA/MG e moradora do Morro do Papagaio
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estima
Cia.  Movimento do Beco

Dança contemporânea e urbana para intervenção na rua
sinoPse: Um garoto amedrontado com o olhar crítico que as pessoas lhe lançam o tempo 

todo. Uma mulher em busca de preencher o vazio que lhe assola a alma. Um rapaz 
que busca carinho, afeto, admiração e colo a qualquer custo. Um homem que tem a 
solução ideal para o outro e impõe suas alternativas para os indivíduos que se apro-
ximam, mas não consegue se observar e se autocriticar a respeito do livre arbí-
trio que o ser humano tem. O encontro desses quatro personagens emblemáticos 
constrói, com a participação de outro personagem – ainda mais emblemático: o 
transeunte, o público –, os movimentos, as coreografias e a estrutura do espetácu-
lo. Cada apresentação se transforma a partir do nível de envolvimento que o espec-
tador tem com as intervenções propostas pelos dançarinos. Com nenhum cenário, 
apenas com os movimentos dos corpos, o espetáculo Estima é uma proposta de 
intervenção urbana na rotina do caos das ruas e praças por onde se circula.
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Ficha Técnica
Direção artística: Nil César

Concepção coreográfica: Carlos Antônio

Elenco
Amanda Gonçalves 

Carlos Antônio 

Vitor Martins 

Willian Inácio 

Criação de trilha: Vitor Martins

Professor de coletivo e coletividade (2012/2013): Marcelo Oliveira

Observador criativo: Rui Moreira 

Produção: Maísa da Silva

Cenografia, adereços e figurino: José Lúcio Martins

Cenotécnico: Nilson Alves 

Costureira: Maria Otone Gomes

Fotos para o programa e para a imprensa; arte das fotos que compõem  
o cenário da peça: Roberth Michael

Designer gráfico: Giovanni Damásio / Agência Cognitiva
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o teatro entre elas: Processo de montagem
Já a oficina o Teatro Entre Elas passou por um processo diferente e tem um histórico 

mais amplo: era para ser apenas encontros de mulheres que pudessem retratar suas histórias 
em cenas a partir de improvisações. Assim, essa oficina não visava e ainda não tem o intuito 
de formar atrizes. Nos encontros, mulheres comuns, em sua maioria moradoras do Morro do 
Papagaio (mas também duas integrantes do Alto Vera Cruz), retratam suas vivências, medos, 
angústias e alegrias. E assim, de forma cênica e leve, num processo coletivo, saem da rotina, 
podendo ser apenas indivíduos que encontram um espaço para o afeto e a socialização.

Em 2013, a oficina organizou as propostas de cenas e circulação em seus espaços de 
trabalho, com o público atendido por eles. Com o material organizado, a primeira experiência 
de apresentações variadas foi a integração do coletivo na 11ª Semana Nacional de Museus – 
IBRAM, organizado pelo Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte – MUQUI-
FU, além de ter integrado a programação de formação dos arte-educadores do Museu Inhotim.

Depois de ter tido um público médio de quase mil pessoas, as mulheres retornaram 
empolgadas com a experiência. Tanta felicidade foi decorrente da constatação de que esta-
vam realizando um sonho que julgavam nunca ser possível: “Agora somos atrizes de verdade!” 
Queriam mais e mais apresentações. Faziam planos de ir para outras cidades, outros estados, 
outros países, outros continentes. De repente, uma delas, com a maior honestidade, jogou um 
balde de água fria naquela comemoração: “Eu acho que não somos atrizes. Para ser uma atriz 
de verdade a gente precisa ter um figurino que seja da peça e não a nossa roupa emprestada; 
precisamos ter um cenário de verdade, não só latas e um baú; precisamos ter músicas na peça 
e também temos que ter aquele papelzinho que tem o nome da peça, o nosso nome e o nosso 
rosto nele”. A provocação foi dada e a missão foi aceita pela instituição: o trabalho com as 
mulheres da oficina naquele momento redirecionou-se para um caminho com foco na transfor-
mação da vida individual das envolvidas e que essa transformação aconteceria com centenas 
de pessoas por onde esse possível espetáculo se apresentasse.

Para ter um roteiro mais bem-amarrado foi retomado o processo de entrevistas para 
que elas retratassem a infância e a adolescência na roça, as expectativas referentes ao ca-
samento, a realidade após o matrimônio e detalhes sobre como era o Morro do Papagaio no 
momento em que se instalaram na comunidade.

De posse dos registros em vídeo, o “roteiro” da peça foi elaborado. Nesse processo, a 
dramaturgia teve que adotar o processo de roteiro sem texto escrito, mas narrando os cami-
nhos que elas devem seguir em cena, pois grande parte das integrantes da oficina não tiveram 
a oportunidade de ser alfabetizadas.

A direção do espetáculo, bem como o “roteiro” da peça ficaram sob a responsabilidade 
de Nil César. Fernanda Carvalho, ex-aluna das oficinas Jovens em Cena e Gerações (que culmi-
nou no espetáculo O morro do pássaro falante), ambos de 2012, foi convidada a ser monitora 
da atividade e acabou assinando a assistência de direção. Liliane Alves se integrou ao processo, vo-
luntariamente, para trabalhar a preparação vocal das mulheres, usando técnicas da musicoterapia. 

Essa construção coletiva, com orientação dos profissionais envolvidos e baseada nos 
depoimentos das mulheres participantes daquela oficina, acabou promovendo um encontro de 
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gerações, em que foram discutidas situações e ações determinantes para a transformação do 
ser humano e da comunidade.

Dona Geralda Santana se enaltece de dizer que não se apresenta mais como “dona de 
casa”: “agora viramos artistas de qualquer maneira”. Para a participante Adeguimar de Jesus: 
“Depois de ter feito quatro cirurgias na cabeça, o fisioterapeuta me mandou procurar uma 
terapia ocupacional. A oficina o Teatro Entre Elas é mais que isso: é um lugar de felicidade”. Já 
Du Carmo Fernandes pontua que “Quando a pessoa não tem estudo, fica com receio de pensar 
em coisas grandes. Quando aparece alguém que te põe pra frente um pouco, aí sim pode falar 
que tem vontade de ser mais. Foi assim comigo, no sonho de fazer teatro.” E Lina Silva ressalta: 
“Participar do Teatro Entre Elas me despertou a seguir em frente, cada vez mais.” Para Cruzeli-
na de Oliveira, a oficina é mais que entretenimento: “Depois que entrei no Teatro Entre Elas, eu 
só vou no médico de seis em seis meses. Mesmo assim porque é obrigada a renovar receita. 
O teatro representa saúde pra mim.” Já Maria Geralda de Paula e Dorvalina de Oliveira, que 
também integram o Grupo Meninas de Sinhá, são mais ousadas: “Saio do Alto Vera Cruz pra 
fazer teatro na Casa do Beco pois me sinto muito bem aqui. Se Deus quiser nós vamos cair pro 
mundo afora fazendo teatro, num vamos?”

O diretor e roteirista da peça, Nil César, declara-se um privilegiado pela convivência 
com a confiança de guerreiras que se “desnudam” no processo criativo do trabalho artístico e 
social. Segundo o diretor, “mais que um ensaio, nosso encontro é o chá que a avó oferece ao 
receber seus netos, o almoço especial que a mãe dá para os filhos que já se mudaram do ninho 
materno. Agradeço diariamente às mães, às avós, às amigas, às confidentes que ganhei nessa 
oficina. Têm todo o meu respeito!”

Ac
rev

o: G
upo

 do
 Be

co

livro teatro.indd   95 24/07/16   21:27



96

Grupo do Beco e Casa do Beco 20 anos de  trajetória  artística  e  comunitária

quando eu vim para um belo horizonte
Oficina o Teatro Entre Elas

Para espaços alternativos
Esse trabalho tem um roteiro cênico e não um texto teatral, pois parte das envolvidas 

não tiveram oportunidade de terem sido alfabetizadas.

sinoPse: No palco, as integrantes da oficina o Teatro Entre Elas apresentam uma síntese da 
própria vivência. Construída a partir dos depoimentos das integrantes, o espetácu-
lo se inicia com a infância dessas mulheres, vivida em cidades do interior do Estado, 
em meio a brincadeiras com bonecas de pano, petecas de bananeira, cantigas de 
roda, bolas de meia, mas também ao trabalho infantil, igualmente presente em 
suas lembranças. No decorrer do espetáculo, elas narram sobre a expectativa, 
na adolescência, de conseguir um marido para casar e sair daquela vida dura. As 
vivências entre o sonho e a realidade são objetos das narrativas do espetáculo. 
Suas perspectivas de futuro, ao abandonar a terra natal, resumiam-se ao lema: 
“Pior que está não pode ficar.”
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Ficha Técnica
Diretor e roteirista: Nil César

Assistente de direção; monitoria das oficinas e contrarregra: Fernanda Carvalho

Elenco/ Personagem: 
Adeguimar de Jesus – Criança da boneca e da vassoura; Moça tímida;  

Mulher da fila da lata (1) 

Cruzelina de Oliveira – Criança da boneca e da cozinha; Moça assanhada;  
Filho da dona Cotinha; Mulher da Fila da lata (6) 

Du Carmo Fernandes - Criança da bola e da bacia; Moça do vestido com etiqueta; 
Bandido do Morro; Mulher da Fila da lata (4) 

Geralda Santana – Criança da peteca; Moça do vestido indiano; Dona Cotinha 

Lina Silva – Criança da boneca e da lenha; Moça do vestido com babadinho;  
Filha da dona Cotinha; Mulher da Fila da lata (5) 

Maria Geralda de Paula – Criança da panelinha e da lata d’água;  
Moça do vestido vermelho; Mulher da Fila da lata (2) 

Rosário Abreu – Criança do livro e filha do fazendeiro; Dona da festa;  
Filhinha da dona Cotinha; Mulher da Fila da lata (7) 

Dorvalina de Oliveira – Criança da bolinha; Moça do decote;  
Mulher da Fila da lata (8); Bandido; Comadre. 

Direção musical e preparação vocal através das técnicas da cantoterapia (Escola “Desvendar da voz”): Liliane Alves 
Cenografia, cenário e figurino: Equipe da Casa do Beco

Assessoria de cenário, figurino e adereço: Mozart Vidigal 

Assessoria de figurino: Luana Jardim 

Criação de luz: Doni Oliveira 

Cenotécnico: Nilson Alves 

Produção: Maísa da Silva 

Oficina de interpretação, improvisação e criação de cenas (2011/2012): Anita Mosca

Professor de interpretação, improvisação e criação de cenas (2011/2013/2014): Nil César

Assistentes de produção e contrarregra: Janete Gonçalves e Tamires Almeida 

Técnico de som e luz: Doni Oliveira e Lucas Matias Koelho 

Costureira: Maria Otone Gomes

Arte dos painéis de madeira: Joel Coimbra

Fotos para o programa e para imprensa; arte das fotos que compõem o cenário da peça: Roberth Michael 
Designer Gráfico: Giovanni Damásio / Agência Cognitiva
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2015:  fortalecendo o dom da institUição
Em 2015, a Casa do Beco priorizou a circulação dos espetáculos montados nos anos 

anteriores e a manutenção das ações pedagógicas. A programação cultural também tomou 
novo fôlego. 

O Instituto Unimed BH seguiu sua fiel parceria com a instituição. Uma novidade: para o 
segundo semestre e o primeiro do ano seguinte, a Petrobras tornou-se parceira da instituição 
a partir da aprovação de projeto no edital público de Minas Gerais, em 2014.

Nesse ano a oficina o Teatro Entre Elas iniciou sua pesquisa temática para uma nova 
montagem teatral com previsão de estreia para outubro de 2016. O tema é: “Ser mãe na fa-
vela”. Para isso o professor Roberth Michael ensinou-lhes a manusear máquinas fotográficas e 
elas próprias entrevistaram outras mulheres nas ruas da comunidade. A responsabilidade da 
criação cênica ficou por conta de Fernanda Carvalho, Liliane Alves e Marcelo Oliveira.

Essa temática instigou também a atriz Zezé Polessa e a diretora Clara Kutner a se 
aproximarem do projeto e realizar uma troca artística com as envolvidas da oficina: uma noite 
especial de sábado foi presenciada por convidados da instituição, quando o livro Quero minha 
mãe, de Adélia Prado, foi lido por Zezé e a peça Quando eu vim para um Belo Horizonte foi 
apresentada pelas integrantes do Teatro Entre Elas. No dia seguinte, uma tarde de domingo foi 
recheada de leituras, histórias e jogos de improvisações entre a atriz e as artistas do projeto. 
A troca entre Clara, Zezé, as mulheres da oficina e alguns integrantes da equipe da Casa foi 
encantadora.

No início desse mesmo ano o novo elenco do Grupo do Beco iniciou seus trabalhos. O es-
petáculo O morro do pássaro falante passou a ser repertório do Grupo e uma montagem nova 
já estava em processo de pesquisa artística. Já nesse curto espaço de tempo o processo foi se 
direcionando para uma seleção natural. Muitos se desligaram quando viram que a realidade de 
ser um grupo é muito diferente de ser aluno de uma oficina. A atriz Fernanda Carvalho se tornou 
a representante desse coletivo, que, além dela, hoje é composto por Alexandre Almeida, Beatriz 
Ferraz, Daniane Reis, Marcela Souza, Marcos Todorov. No final de 2015, uma proposta cênica 
do Grupo do Beco circulou pela cidade em formato de ensaio aberto, intitulada Ônibus 3876.

2016:  vinte anos de trajetória
Este ano veio cheio de motivos para se comemorar: é raro uma ONG sobreviver aos 

primeiros sete anos de sua existência; a Casa do Beco agora completa duas décadas.

A programação cultural e pedagógica começou o ano recheada de surpresas. Todas as 
ações promovidas na instituição tornaram-se motivo de festa. 

O projeto Cine Beco teve, em um determinado momento dessa trajetória, que dar uma 
parada em suas ações por falta de equipe e recurso. Agora, com o retorno de Catharina Gonçal-
ves, Rita de Cássia, Daniele Augusta e Doni Oliveira e a inserção de Roberth Michael e Maísa da 
Silva como curadores voluntários, essa ação volta com novo gás e com propostas de ampliação 
para além do cineclubismo.
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A Equipe Gestora3 atual é mais reduzida, sendo composta pelos seguintes membros: 
Doni Oliveira, Janete Pinheiro, Josemeire Alves, Maísa da Silva e Romulo Avelar. Mas a equipe 
de profissionais que contribuem para o sucesso da ação é bem ampla: aproximadamente 28 
colaboradores, entre eles integrantes do Grupo do Beco e da Cia. Movimento do Beco; coorde-
nadores das ações estratégicas da Casa; professores das mais variadas oficinas etc. 

3  Desde o início do processo de elaboração do planejamento estratégico, foi pensado um formato de representatividade institucional que não centralizaria as decisões em uma pessoa apenas. 
Criou-se uma equipe que discute as regras, os caminhos, as decisões e os projetos a serem elaborados e executados pela instituição. A Equipe Gestora é voluntária e realiza sua ação independente 
de recursos financeiros captados. As decisões tomadas por esse coletivo são implantadas pelo Diretor institucional. Questões polêmicas, estruturais e que precisam de respostas mais complexas 
são decididas por esse coletivo.
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micromUndo:  
Transporte público do Morro como inspiração para uma obra de arte
O novo elenco do Grupo do Beco continuou seu processo de pesquisa do espetáculo a 

ser estreado em agosto de 2016, em comemoração dos 20 anos de trajetória do trabalho da 
Casa do Beco. O novo espetáculo está sendo montado a partir do estudo de casos, de situações 
e de histórias do dia a dia do morador do morro em relação ao uso do micro-ônibus que circula 
nas vielas da comunidade. Essa estreia define a formação do novo elenco do Grupo do Beco, 
quando o coletivo integra os 20 anos de trajetória da instituição. Esse espetáculo teve sua dra-
maturgia revisitada e se apresenta como Micromundo. 

O título é simbólico para o momento, pois todo histórico que se passa até aqui desnuda 
(através deste livro) o universo do micromundo que se revela com esse trabalho localizado em 
um espaço geográfico simbólico da cidade, a favela.  
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miCromundo
Grupo do Beco
Espetáculo de rua

sinoPse: A história permeia o universo do micro-ônibus que transita pelas ruelas do Morro do 
Papagaio. Uma mulher que ocupa uma profissão que até então vinha sendo realiza-
da por homens: a de motorista. Uma senhora idosa e cadeirante expõe as mazelas 
de quem sofre essa condição. Uma trocadora que tem o sonho de ser aeromoça, 
mas que se confronta com suas limitações. Uma grávida. Um assaltante. Todos es-
ses personagens se encontram no ambiente do transporte público. Mas eles não 
estão sozinhos: parte do público é conduzido a se integrar ao elenco, a ocupar as 
cadeiras do ônibus e a interagir com as tramas, os encontros e os conflitos desses 
personagens. Uma catarse, reflexo da sociedade atual, é apresentada ao especta-
dor a ponto de um júri se instalar e um julgamento definir o destino que cada um 
merece ter – inclusive o próprio público. Inclusive toda a humanidade!

Ficha Técnica
Direção: Rosana Ferreira

Dramaturgia: Nil César em processo colaborativo com o elenco

Elenco / Personagens:
Fernanda – Delícia/Rilde (Motorista do ônibus)

Marcela – Adolescente e Auxiliadora (Trocadora) 

Alexandre – Pinguço e Zé Lagoa (Assaltante) 
Beatriz – D. das Graças (Velha)

Daniane – Granfina e Suzy (Grávida/gorda)

Assistente de direção: Nil César

Assistente de dramaturgia: Rosana Ferreira
obs.: A equipe do espetáculo está em processo de fechamento.
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Textos 
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bendita a voz entre as mulheres

Montagem original  2003
Direção: Ana Domitila e Júlio Maciel 

Direção Musical: Ricardo Garcia

Dramaturgia: Letícia Andrade em processo colaborativo com o Grupo do Beco e Direção4

4  Revisão (2016): Josemeire Alves e Nil César.
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Cena 1
A Rádio do Beco

(Entra Maria José e liga o rádio. Senta-se na cadeira e o locutor começa a falar na rádio.)
Maria – (Suspira.) Ainda bem que eu tô sozinha! Vô poder escutar minha rádio sossegada.

Locutor 1 – Você está na melhor: 

Locutoras – Rádio do Beco!

Locutor 1 – 199.5!

Locutoras – A FM que te escuta...

Locutor 2 – Ligue pra gente...

Locutor 3 – E conte a sua história!

Locutor 1 – O nosso telefone é...

Locutor 2 – 3297

Locutor 3 – 1455.

Locutor 1 – E agora vamos mandar um abraço todo especial pra...

Locutor 2 – Dona Emerenciana.

Locutor 3 – Piquita.

Locutor 2 – Almira.

Locutor 3 – Zilda.

Locutor 2 – Nadir.
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Locutor 3 – Ordália.

Locutor 1 – Da rua São Tomás de Aquino...

Locutor 2 – E pra D. Nair...

Locutor 3 – e Durica,

Locutor 1 – da rua Principal,

Todos – e pra todos os ouvintes!

Locutor 1 – E se você acabou o servicinho e está com aquele cheirinho, nada melhor que 
usar os Sabonetes Lavador (Começa a cantar a vinheta do sabonete lavador.) 
Locutor 1 e 2 – 
0Lave sua alma   
Lave o que sujou   
Lave o seu amor   
Com Sabonetes Lavador. 

(Locutor solta a música Pinga ni mim, de Sérgio Reis e começa a falar.)
Locutor 1 – E agora, vamos mandar essa música pro pessoal lá do (Opcional.) Armazém do 

Hélio, que ligou, pediu e levou!

(Maria começa a cantar a música junto com a rádio. Entra José. Ela o desliga.)

Cena 2
José Maria Ferreira da Si lva e Maria José Ferreira da Si lva

Maria – (Assustada, apagando o cigarro e desligando o rádio.) Zé?!

José – (Afirmando.) O pai! José Maria Ferreira da Silva.

Maria – Profissão:

José – Pedreiro.

Maria – Trabalhava o dia inteirinho, carregando tijolo, chapiscando parede e fazendo  
massa... (Enquanto isso, com o corpo, Zé ilustra as ações que Maria narra.)

José – Tudo isso, debaixo de um sol de rachar.

Maria – Quando chegava de tardinha e o sol já tava fraquinho, ele já ficava ansioso  
pra voltar pra casa.

José – E quando chegava em casa, dava uma bitoca na esposa. (Se beijam.)
Maria – E a Bendita lá, chamando.

José – José... José.... (Bendita, da coxia também chama.) Mas a voz do boteco era sempre  
mais alta. 

Vozes do bar – José!... José! Meu velho, cê vem ou não? (Zé quase sai para o bar, quando  
Maria o puxa.)

José – A mãe.

Maria – Maria José Ferreira da Silva.

José – Profissão:

Maria – Do lar.

José – Ficava o dia inteiro lavando, cozinhando e costurando. E quando dava o finzinho  
da tarde... (Enquanto isso, com o corpo Maria ilustra as ações que Zé narra.)

Maria – Aquele cansaço!
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José – E a Bendita lá chamando:

Maria – Maria!... Maria! (Bendita, da coxia também chama.)
José – E ela cedia, tomava seu banho à espera do marido que viria: – Cheguei! “Uma bitoqui-

nha na esposa...” (Se beijam.)
Maria – (Marido sai para a coxia) E ia pro boteco, tomava uma, duas, três... bebia até cair, (Entra Zé 

completamente bêbado.) porque banho que era bão, nem pensar. (Vira para o marido.) “Ó Zé, 
vão tomar banho”!

José – Ah, mulher, tomar banho desgasta a pele...

Maria – Desgasta a pele... É uma vergonha cê vim do serviço cansado, suado, fedorento e 
ir pro buteco. Ô, meu bem, cê tem que tomar banho bem cheiroso, já tem um tempo 
que eu tô querendo uma filhinha... (Conduzindo Zé até a cadeira e simulando um banho no marido.)

José – Lá vem você com essa história de filhinha de novo!... Eu tô é com fome e tô com sono!

Maria – Pode ir lá pro quarto que eu já vou levar sua comidinha... (Zé deita-se no fundo do palco, 
Maria fala para o público.) Quando eu dava banho nele eu tinha as minhas intenções, 
porque dar banho em bêbado num é coisa que eu sonhei pra minha vida, não! (Ela liga 
o rádio – música de sedução.) Pssssiu! (Faz uma pose sensual numa cadeira, esperando Zé repará-la. Zé 
não ouve. Maria chama de novo.) Pssssiu! (Faz a pose novamente e deixa um olho aberto para ver a reação 
de Zé. Ele se mexe, mas não a repara. Maria decepciona-se, desmancha a pose. Ela olha para o público 
desanimada, vai para perto dele, dançando com um xale, passando-o nos pés e no rosto do marido, que por 
sua vez estapeia seu próprio rosto achando que o xale é mosquito. Ela ri da reação dele e senta-se ao seu 
lado.) (Cochichando.) Baixinho! Baixinho!

José – (Ignorante.) Quê que foi, mulher!

Maria – Vão?

José – Vão pra onde uma hora dessa?

Maria – Cê acha que eu dei banho no cê pra quê?

José – Hum!... Safadinha... 

(Com seu xale, Maria laça Zé pelo pescoço, que engatinha como cachorro.)
Maria – Vem, meu cachorrinho! Vem pra mim, vem! Vem pra casinha. Vem, meu totozinho... 

Faz au-au, faz. Au, au! Vem, meu bem! Ó, Zé! Vem logo... (Zé levanta-se, espreguiça-se, olha 
para o público e olha para o seu órgão sexual.) 

Cena 3
A gravidez de Maria

(Fazem amor. Zé uiva. Entra debaixo do vestido e assopra um balão que está debaixo, simulando uma 
barriga.)

Maria – (Para o público.) Foi aí que a Bendita veio!...

Cena 4
O nascimento de Bendita

(Vai abaixando a música, entra o tema do nascimento de Bendita. A mãe sai em direção à cadeira para o 
parto. Zé continua dormindo.)

Maria – Ai, meu Deus, já tá na hora, ô, Zé!... Alguém me ajuda!!... Meu neném tá querendo 
nascer... Ô, meu Deus!
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(Aumenta a música na hora do nascimento. Bendita passa embaixo da cadeira da mãe, vai abaixando o 
volume para o diálogo.)

José – (Empolgado e para o público.) E a bezerrinha nasceu com 5k e 900g!

Bendita – (Cantando.) Mãaaaae....

José – E já nasceu cantando!

Maria – Minha filha que eu tanto sonhei...

(Bendita encanta-se com o rádio, pega-o e sacode-o; depois vê o pai, que a chama com a mão.)
Bendita – Papai!

José – É o paizão. Vem pro papai, vem! Minha primeira filha. Vai ser o orgulho da família. 
Olha, olha, Maria! Ela ri que nem minha vó. (Decidido.) Então, vai chamar Bendita!

Maria – Bendita!!! (Decepcionada.) É uma boa homenagem pra sua vó...

José – Num é? Isso merece uma comemoração daquelas! (Maria e Bendita se empolgam.)  
Vô pro boteco... 

Cena 5
A escola

Maria – (Para o público.) E assim a Bendita foi crescendo, e um sonho também foi crescendo 
dentro dela. Mas tinha uma coisa que ela não gostava. (Para Bendita.) Menina, vai pra 
escola! Anda!

(Tempo de mudança. Bendita vai crescendo; aprendendo a andar e vai em direção ao rádio.) 
Bendita – Ah, não, deixa eu ficar ouvindo música, uai!...

Maria – Bendita, eu não vou falar de novo! (Enfática.) Vai!

Bendita – Também quando eu crescer, eu nunca mais vou pra escola.

Maria – Oh, minha filha, seu grande sonho num é ser cantora? Artista também tem que 
estudar. Vai, minha filha, vai! 

(Bendita vai pra escola. No caminho, os meninos começam a humilhá-la.)
Todos – Macaca, macaca, preta fedorenta! (5X)

(Vai um a um falando na medida em que Bendita passa. Ela senta-se. Os colegas continuam a cantar. Num 
determinado tempo, ela não aguenta e sai correndo de volta para casa.)

Maria – Bendita, eu já mandei cê ir pra escola! O quê que cê tá fazendo aqui? 

Bendita – Os meninos tudo me xingô de novo, daquilo que ocê sabe muito bem...

Maria – Ô, minha filha, eu já num falei se ocê fosse macaca cê ia tá no zoológico? Lembra?

Bendita – Eu sei. A senhora já me falou isso... Agora vai lá e fala isso pra eles.

Maria – Bendita, cê sabe que o seu pai não gosta que eu caço confusão com os outros.

Bendita – Cê num caça confusão com os outros e outros caça comigo e eu não faço nada. 
É só porque eu sô preta.

Maria – Ô, meu bem, num liga pra isso não, brinca com seu irmãozinho Samuel, brinca....

Bendita – Não! Eu num quero brincar com ele, não! (Pausa. Maria canta boi-da-cara-preta para 
Samuel. Bendita olha para o irmão.) Por que o Samuel é branco e eu não? (Maria para de cantar.)

Maria – Ô, minha filha, foi Deus que quis assim...

Bendita – Também eu num queria é ser preta... não queria mesmo.
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Cena 6
Os 15 anos

(Bendita liga a rádio, canta e dança – música “Dores da vida”, do NUC.)
Maria – Bendita, minha filha! Olha o bordado lindo que eu fiz. Já que eu não posso  

te dar uma festa, vou pelo menos fazer uma saia de presente. É pro seus 15 anos. 
Cê gostou?

Bendita – Nossa mãe, adorei... 

(As duas começam a fazer as medidas e a falar baixo. Entra a rádio.)
Locutor 1 – Você está na melhor!

Locutoras – Rádio do Beco! 

Locutor 1 – 199.5...

Locutoras – A FM que te escuta!

Locutor 1 – E vem aí, o 1o Concurso de cantores...

Bendita e Maria – Concurso?!?!

Locutoras – É, “coração rima com paixão”!

Locutor 1 – Participe com a gente! O nosso telefone é...

Locutora 2 – 3297... 

Locutora 3 – 1455!

Locutor 1 – Repetindo...

Bendita e Maria – 3297-1455!

Locutor 1 – Venha e solte sua voz.

Bendita – Ah, mãe!... Deixa eu participar, deixa...

Maria – Se seu pai deixar, pode...

Bendita – Paiêê...

Cena 7
O ônibus

(João desloca a cadeira e fuma, enquanto as Locutoras vão falando.)
Locutor 1 – E agora, vamos mandar um abraço pro Aglomerado Santa Lúcia e pra Zenólia 

da lojinha que ligou e mandou essa música para:

Locutora 2 – Mariza Reis.

Locutora 3 – D. Taís.

Locutora 2 – Graça da Fazendinha.

Todos os locutores – E pra Janetão do Caminhão.

(Locutores pegam um bastão e simulam estarem segurando o ferro do ônibus – de costas.)
Passageiro 3 – Ô, moço, apaga esse cigarro aí! (João assopra fumaça na pessoa que reclama.)
Bendita – Licença, gente, licença!

Passageiro 2 – Ah não, num tem espaço aqui não. O meu pé, hein? 

Passageiro 1 – Hum... Que cheiro de cecê!...
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Bendita – Ai, desculpa, desculpa, gente! (Vê João, que continua fumando.) Nossa, moço, apaga 
esse cigarro, por favor...

João – (Ignorando.) Vai ter jeito não.

Bendita – É que eu tenho alergia...

João – (Virando para Bendita, olham-se e apaixonam-se.) Aqui, ó! Paguei. Cê qué sentá no meu lugar?

Bendita – Ah, não. Brigada.

Passageiro 3 – Vai, moça!

Passageiro 2 – Deixa de sê boba! 

Passageiro 1 – Senta logo.

João – Não, eu faço questão! (Levanta para Bendita assentar.) Desculpa pelo cigarro, viu! 

Bendita – Deixa eu levar o seu casaco?

João – Faz favor! (Entrega-lhe o casaco.) Como é que você se chama?

Bendita – (Vergonha.) Bendita.

João – Cê é lindinha, hein, Bendita!

Bendita – Nossa, nunca ninguém me falou isso!

João – É porque todo mundo é cego!

Passageiro 3 – Cantadinha barata...

João – Cê faz o quê, hein, Bendita?

Bendita – De vez em quando eu trabalho em casa de família, né, mas eu canto...

João – Cê canta?

Bendita – Não, quer dizer, eu canto...

João – Cê canta ou não canta?

Bendita – Não é que eu caaaanto (Exagera.). Eu canto... (Simplória.)
João – Ah, bom... Então canta pra mim? 

Passageiro 2 – Ah, não. Só faltava essa!

Bendita – Ah, não, eu tenho vergonha...

João – Faz de conta que gente tá sozinho, canta, vai!

Passageiro 2 – Não tá sozinho, não!

Bendita – (Canta.) “Meu coração...” 

Passageiro 1 – Desafinada. 

Bendita – “não sei porque...”

Passageiro 2 – Música horrorosa! (João começa a cantar também.)
João e Bendita – “Bate feliz...”

Passageiro 1 – Agora é os dois!... 

João e Bendita – “quando te vê...” (Bendita para de cantar quando ele a encara.)
João – Parou de cantá por que, Bendita? 

Bendita – Ah, o pessoal não tava gostando muito, não.

Passageiro 2 e 3 – Tamo gostando mesmo, não!

João – Quem me dera... eu um reles pedreiro! Mas...

Bendita – Nossa, meu pai também é pedreiro.

livro teatro.indd   110 24/07/16   21:27



111

Textos completos

João – Seu pai é pedreiro?

Bendita – É, sim.

João – Mas eu tô indo agora olhar um outro trabalho que tem tudo a ver com cê.

Bendita – Ah, é?! De quê?

João – (Lembra do ponto.) Oh, motô, meu ponto! Pára aê, motorista! (Vai saindo.) Bendita, quando 
você fizer sucesso, lembra de mim, tá? João! (Gritando.) João...

Passageiro 2 – Ih, moço, até eu sei que ocê é João!!

(João desce no ponto. Bendita lembra que o casaco de João está em seus braços.)
Bendita – Gente, o moço esqueceu o casaco! Motorista, para o ônibus! O João esqueceu o 

casaco dele... (Vai saindo do ônibus.) Dá licença...

Cena 8
Bendita e Caxeta

(Caxeta entra com um olhar malicioso para Bendita e toca pandeiro enquanto ela canta.)
Bendita – (Chamando e procurando.) João! João! (Colocando o casaco e como se lembrasse de João.) “...mas 

mesmo assim, foges de mim...” (Caxeta interrompe Bendita com uma forte palmada no pandeiro; 
ela, por sua vez, assusta-se.) Ah, Caxeta...

Caxeta – Bendita! Cê tá boa? Desceu no ponto errado, é princesa?

Bendita – (Desorientada.) É... Não. Quer dizer, tô bem, sim, e você?

Caxeta – Adivinha, eu tenho uma novidade pra você.

Bendita – O quê que é? Ih... lá vem você com suas histórias?

Caxeta – Que história, gatinha? História é o seu pai que vive dependurando conta  
lá no meu boteco!

Bendita – Eu sabia que você vinha de novo só pra falar do meu pai.

Caxeta – Não, Bendita, deixa isto pra lá. Do quê que você mais gosta? (Sempre rodeando.)
Bendita – Ah... de cantar, ué!

Caxeta – Então, chuta um palpite. (Rodeia Bendita tocando o pandeiro.)
Bendita – Ah, Caxeta... Um rádio?

Caxeta – Não. Pensa um pouco.

Bendita – Um gravador. (Toda feliz.)
Caxeta – Dita, mais alto: Caxeta. (Se gaba.)
Bendita – Caxeta, alto, gravador... Num sei! Fala logo, Caxeta!

Caxeta – (Para o pandeiro. Vai até o seu ouvido.) Comprei um microfone.

Bendita – (Eufórica.) O quê? Cê comprou um microfone, Caxeta?

Caxeta – É pra alugar, lá pro pessoal que vai cantar no concurso da rádio!

Bendita – Eu vou participar! 

Caxeta – Ah, é? Então vamos lá em casa, porque para você é de graça.

Bendita – Ah, não. Agora não. Tá tarde e se o meu pai descobre, ele me mata!  
(A euforia diminui.)

Caxeta – Poxa, Dita. É que junto com o microfone eu comprei um tanto de disco.

Bendita – (Não acreditando.) Disco? (Olha se tem alguém vendo.) 
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Caxeta – E aí, vamos?

Bendita – Mas você jura que não conta para ninguém?

Caxeta – Boca de siri, princesa, eu juro.

(Entra a fofoqueira Anunciação em cena com sua janela em mãos.)
Anunciação – Cês parece que tão com um tanto de segredinho aí, hein! 

Caxeta – Oi, Dona Anunciação!

Anunciação – Bendita, e o que você tá fazendo na rua uma hora dessas? Cê viu o que acon-
teceu ontem: teve um tiroteio tão bravo que até acertaram um menino! A noite não 
tá brincadeira, não, viu? Inda mais para você que é moça direita...

Bendita – Mas oh, dona Anunciação, eu já tava indo embora agora mesmo.

Anunciação – Mas pelo que eu saiba sua casa é pra cá! (Alertando.) Ô, Bendita, cê fica de 
butuca com esse aí, viu! 

Caxeta – (Para Bendita, baixo.) Deixa essa intrometida para lá. Vão! (Malicioso.) Vão. 

Bendita – Tchau, dona Anunciação!

Anunciação – Credo! Então, tchau, né! (Saem.) 
(Anunciação vê os dois saindo de mãos dadas e sai de cena. Consolação entra e coloca sua cadeira de 
frente para o público, assenta-se e começa a costurar na sala.)

Caxeta – Vem!

Consolação – Meu filho, é você? 

Caxeta – Sou eu, mãe! (Para Bendita.) Olha, pode pegar. (Mostrando o som e o microfone.)

Bendita – Nossa! Que legal! (Não acreditando no que está vendo.)
Caxeta – (Vai e pega o microfone.) Vai, testa.

Bendita – Alô, alô, Bendita! (Bendita testa.) Tá desligado. 

Caxeta – (Liga.) Deixa que eu ligo. 

Bendita – “Saudade, palavra triste...” (Bendita confirma que está ligado; ela começa a cantar.) “quando 
se perde um grande amor, na estrada longa da vida eu vou chorando a minha dor...” 

(Caxeta fica rodeando-lhe como forma de sedução e a toca por trás. Bendita pára de cantar.)
Caxeta – Ô, Bendita, desculpa. Pode cantar. Eu não vou mais atrapalhar, não! 

(Caxeta tira a camisa, coloca clorofórmio nela e a pressiona no nariz de Bendita, que desmaia. Com 
Bendita no chão, Caxeta levanta-lhe o vestido e a estupra. Enquanto isso, o pai passa por trás da cena e 
a fofoqueira Anunciação o chama para conversar.)

Cena 9
Anunciação e José Maria

Anunciação – Ei, seu Zé, tudo bem? (Dispara a falar.) E o Samuel, ainda tá de caxumba? 

Zé – (Só põe a mão no chapéu como que cumprimentando. Levanta o braço.) Tá, tá, tá, Anunciação! (Passa 
direto por ela.)

Anunciação – Ô, seu Zé, a Bendita tá namorando o Caxeta?

Zé – (Volta.) Comé que é? Que história é esta?

Anunciação – Ó, eu não sou de me intrometer, mas é que eu vi a Bendita e o Caxeta pas-
sando aqui agorinha. Tavam de mãos dadas e tudo. Até que eles fazem um casal até 
bonitim, né, seu Zé! Quando vai ser o casório? Porque eu pensei...
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Zé – E ocê pensa, Anunciação? Que mané casório o quê? Pra ondé quês foi? 

Anunciação – Credo! Num precisa ofender... Parece que o Caxeta levou ela lá pra casa dele.

Zé – (Sai em direção à casa de Caxeta.) Filho da puta!

(Anunciação sai de cena.)

Cena 10
 A deserdada

(Nesse momento, Zé  entra na casa de Caxeta, vê ele deitado por cima de Bendita, beijando-a. Caxeta vê 
seu Zé e levanta-se rápido)

Zé – Desgraçado (Tirando Caxeta de cima da filha.)
Caxeta – Seu Zé! (Assustado.)
Zé – (Chutando Bendita.) Levanta! Levanta! Que pouca vergonha...

(Nesse momento, Bendita acorda sem entender o acontecido, se vê nua e vai em direção ao pai com 
vergonha. Eles se olham.)

Bendita – (Pedindo socorro.) Pai, é... Pai, não é nada disso que o senhor está pensando...

Zé – (Interrompendo a filha.) Eu não tô pensando, eu tô vendo. (Ameaçando.)
Bendita – (Dispara a falar.) Pois é, eu tava no ponto de ônibus, né, aí Caxeta....

Zé – Cala a boca (Bendita dispara a explicar.) Cala a boca. Cala! (Zé puxa o cabelo da filha e a joga no chão. 
Bendita se cala.) 

Bendita – Mas eu num tive culpa...

Zé – Cala sua boca, senão eu arrebento sua cara! (Volta-se para Caxeta, com fúria.)
Caxeta – Seu Zé, ela veio cantar, ó. (Mostrando o microfone a Zé. Zé encara-os com raiva e, catatônico, ao 

ser encarado, Caxeta abaixa a cabeça de vergonh ..a e medo e guarda o microfone.)
Zé – A partir de hoje, Bendita, cê vai poder cantar à vontade. Num é isso que cê sempre 

quis? A mulher é sua, agora!

Bendita – (Vai em direção ao pai, desesperada.) Não, pai, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, não!

Zé – Cê fica aqui, com a roupa do corpo. Num precisa nem chegar perto de minha casa. Lá, 
ocê num passa mais nem na porta.

Caxeta – Mas, seu Zé, eu num posso ficar com a Bendita aqui, não! A casa é da minha mãe.

Zé – Dobra a língua para falar comigo, rapaz. Honra a memória do seu pai. Ele era homem, 
ocê é um rato, um merda. Cê num quis arrumar confusão? Agora se vira e cuida da 
mulher!

Bendita – (Lamentando-se mais uma vez.) Pai...

Zé – Pai? Esquece que cê já teve pai e mãe algum dia! (Sai resmungando.) Desonrada, vagabun-
da... (Caxeta e Bendita ficam em silêncio se olhando.) 

Consolação – Que bagunça é essa aí, meu filho? (Caxeta e Bendita trocam olhares de ódio.)
Caxeta – Nada não, mãe.

Consolação – É sua namorada?

Caxeta – Não. É uma mulher que me arrumaram.

Bendita – (Para Caxeta, enfrentando.) Arrumaram nada! Você que desgraçou minha vida! 

Caxeta – Eu acho melhor você ficar de bico calado, se não eu te mato e te jogo na rua, tá 
entendendo? (Jogando Bendita no chão.)

livro teatro.indd   113 24/07/16   21:27



114

Grupo do Beco e Casa do Beco 20 anos de  trajetória  artística  e  comunitária

Bendita – Me solta, me larga!

Caxeta – Agora que o seu pai te virou as costas, a coisa é só entre nós dois. E quem manda 
aqui sou eu! Eu vô sair, quando eu voltar a gente conversa. (Pega a camisa no chão e sai.) 
Tchau, mãe! 

Consolação – Tchau, meu filho. Vai com Deus!

Caxeta – (Voltando para Bendita que está no chão.) E tem mais uma coisa: quando eu te quiser, cê 
vai dormir aqui. E se eu não quiser, lá. (Sai.)

Cena 11
A briga de Zé com Maria

Zé – (Entra gritando a mulher.) Mulher!... (Pausa.) Maria!

Maria – (Assustada) Quê que foi, Zé? 

Zé – Junta as coisa de Bendita tudo.

Maria – Pra quê?

Zé – Vamo quemá.

Maria – Quê que aconteceu, homem, cadê a minha fia?

Zé – Sua filha agora é mulher de Caxeta.

Maria – Do Caxeta, como assim?

Zé – Ela não é mais moça...

Maria – Ô, Zé, cê tá falano da nossa fia.

Zé – (Samuel entra brincando com carrinho no meio da discussão dos pais.) Para com isso, Samuel, para! 
(Zé bate-lhe na cabeça, Samuel assusta-se e para de brincar; fica entre os pais.) Bem antes dela 
nascer, ela sempre foi mais sua do que minha. Eu fui bobo de acreditar que ela ia 
ser o nosso orgulho, porque com essa história de cantar, o que ela fez foi manchar o 
nome de minha vó! 

Maria – Eu não vou juntá, nem queimar nada. (Enfrentando.) Ela é minha filha!

Zé – (Ignorante, pega Maria e aperta-lhe o braço.) Cê não vai juntá? Eu junto! 

Maria – Mas ela é minha única filha! (Zé estapeia-lhe o rosto.)
Zé – Cê não vai quemá? Eu quêmo! E se ocê defendê ela, cê sai daqui também! (Sai.)
Maria – Oh, minha Nossa Senhora, guarda minha filha! Ela sempre foi tão boa pra mim! 

Nunca fez mal a ninguém. (Desespera.)
Samuel – A Bendita não vai mais morar aqui, não, mãe?

Maria – Samuel, leva esse rádio que ela tanto gostava lá na casa do Caxeta. Não deixa seu 
pai vê, não. Corre menino, que eu vou rezar, eu vô pedir...

Samuel – Tá, mãe! (Menino sai correndo com o rádio escondido.)

Cena 12
Samuel entrega o rádio a sua irmã

(Bendita chora muito.)
Consolação – (Percebe o choro de Bendita.) Menina... (Pausa, escuta.) Ô, menina, vem cá vê o borda-

do que eu tô fazendo. (Bendita, chorando, vai ao encontro de Consolação.) Senta aquí. Ô, minha 
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filha, cê é fia da Maria, num é? Num liga para esse meu fio, não, que ocê se acostu-
ma. No meu tempo de moça, briga de namorado era normal. E eu quando tinha sua 
idade, assim, eu era namoradeeeeira, tive sete namorado.... 

Samuel – Bendita!! (Pausa.) Ô, Bendita!

Bendita – (Bendita deitada escuta o irmão chamando, levanta rapidamente.) Meu irmão! (Sussurrando. 
Abraça-o forte.)

Samuel – Bendita!... A mãe mandou pro cê. Pega. (Entrega-lhe o rádio.) O pai tá bravo; ele bateu 
na mãe, queimou suas coisas tudo e num quer ocê lá mais não. (Consolação começa a 
ouvir a conversa dos dois, Bendita o empurra um pouquinho pra mais longe.)

Bendita – Então vai embora, senão o pai briga com a mãe e bate n’ocê. Respeita a mãe. 
(Pausa.) Respeita o pai também.

Samuel – Tá, tchau!

Bendita – Tchau! (O menino sai correndo e vai embora. Bendita passa em frente a D. Consolação.)
Consolação – Que rádio bonito! 

Bendita – (Liga o rádio.) Foi minha mãe que mandou pra mim.

Consolação – Sua mãe é boazinha dimais! Minha mãe também era assim. Tenho saudade 
dos meus pais. Eles já faleceram. No meu tempo de moça saía muito pros baile, dan-
çar forró, ouvia muito Roberto Carlos... (Entra música de Adoniram Barbosa – faixa 5.)

João – Você está na Rádio do Beco, 199.5, a FM que te escuta! E você, que se sente solitá-
ria, o programa FALA COMIGO vem para desafogar todas as suas mágoas, pois aqui, 
só toca o que te toca. E hoje o seu novo apresentador é Jonny Cat. Se você gostou 
da minha voz, ligue e peça que eu fique. Amantíssimas ouvintes, especialmente para 
vocês, uma música que desde cedo, não me sai do pensamento. Ouça esta canção, 
com seu coração. (Para Couves.) E aí, Couves, como é que foi?

Couves – Boa, cara! Volta amanhã às 9h! (Pixinguinha, Carinhoso – Bendita sai de cena.)
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Cena 13
Anunciação e Dona Maria 

(Um ano depois. Na hora em que o locutor acaba de falar e colocar a música Carinhoso, D. Maria vem 
andando e coloca a lata no chão. Anunciação entra correndo.)

Anunciação – Maria!

Maria – Oi, Anunciação.

Anunciação – Cumé que ocê tá, hein? E a Dita! Aquela lá não sai mais de casa, não?

Maria – Ela deve tá trabalhando demais.

Anunciação – É, o marido dela deve tá prendendo ela dentro de casa... De chicote e tudo.

Maria – Oh, Anunciação, bate na boca três vezes. Nossa Senhora protege minha filha.

Anunciação – Ôh, Maria, já tem um ano que a Dita tá com o Caxeta, não tem? 

Maria – Tem.

Anunciação – Tá na hora da senhora ser vovó. 

Maria – Quê, Anunciação?

Anunciação – Já tá passando da hora da Dita ter um filhinho. Eu, pelo menos acho.

Maria – Eu tô é com saudade da minha fia.

Anunciação – Ah, é? A senhora não tá indo lá vê ela, não?

Maria – Cê sabe que o Zé não deixa e também ia me cortá o coração ver ela daquele jeito.

Anunciação – Se precisar de mim, eu tô aí: levo e trago notícias. Pra mim não é nenhum 
problema. Eu não tenho marido para mim prender, né?

(Entra o Caxeta tocando pandeiro e com Celina, sua amante, dançando.)
Anunciação – Maria, Maria! 

Celina – (Sem graça.) Ei, dona Maria!

Maria – E sua mãe, já melhorou? (Faz sinal de afirmativo em silêncio e sai com Caxeta.)
Anunciação – Coitada da Dita!

Maria – Tchau, Anunciação.

Anunciação – (Ri, sem graça.) É, então tchau, né? (Para o público.) É por isso que eu não arrumo 
marido. Ficô é loco!

Cena 14
Caxeta leva a amante para casa

(Caxeta e Celina falam fora de cena.)
Caxeta – Vamos, Celina! 

Celina – Não, Caxeta, você sempre fala a mesma coisa. É chato pra mim, né, a Dita tá lá! 

Caxeta – Oh, Celina, cê tem que entender...

Celina – Entender o quê, Caxeta? Eu conheço a Dita desde quando a gente era criança.

Caxeta – E você quer o quê, Celina? Que eu pego ela e jogo ela na rua?...

Celina – Não, Caxeta, não é isso.

Caxeta – Se é isso que cê quer, eu mando ela embora agora mesmo. Mas tem uma coisa: a 
culpa vai ser toda sua...

livro teatro.indd   116 24/07/16   21:27



117

Textos completos

Celina – Assim também não, coitada. Eu só quero resolver a nossa situação de uma vez.

Caxeta – Oh, Celina, se você entrar hoje, eu prometo que eu converso com ela amanhã 
mesmo. Sem falta. 

Celina – Cê promete?

Caxeta – Palavra de Caxeta. (Começa a tocar o pandeiro, conquistando Celina.) Oh, Celina, samba para 
mim, samba... Isso, dá um sorriso, vai...

Celina – (Vai cedendo ao Caxeta.) Ai, Caxeta, cê não vale nada mesmo...

(Enquanto isso, Dita faz comida de frente para o público, e dona Consolação costura senta-
da de frente. Caxeta, então, entra em cena com Celina sambando.) 

Caxeta – Oi, mãe!

Consolação – Oi, meu filho!

Celina – (Sempre sambando.) Cê toca bem, Caxeta!

Caxeta – (Sempre tocando pandeiro.) E você dança demais, princesa. (Pausa.) Cê tá com fome?

Celina – Tô, sim.

Caxeta – Dita, traz a comida!

Consolação – Bendita, minha filha, liga não, meu marido era desse jeito...

Caxeta – (Dita não responde. Ignorante.) Dita, a comida!

Bendita – Já vai! (Bendita traz a comida e deixa perto do casal. Eles param de dançar.)
Bendita – Oi, Celina, sua mãe tá boa? (Celina responde que sim apenas com a cabeça.3Cuidado, Celina, 

muito cuidado! (Depois, Dita sai para o quarto e Caxeta vai atrás dela e a pega pelo braço.)
Caxeta – Cuidado você, com essa sua língua. Hoje cê vai dormir aqui! (Mostra para o quarto da 

mãe.)
Consolação – Não tá na hora do programa daquele locutor? Aquela voz bonita que você 

tanto gosta? (Dita liga o rádio, feliz.)
Jonny Cat – (Na rádio.) E a Rádio do Beco. 199.5, a FM que te escuta. E o programa FALA 

COMIGO que só toca o que te toca, tem hoje um motivo muito especial para come-
morar: um ano de Jonny Cat no ar. E para vocês, ouvintes amorosas, meu muito 
obrigado! Sem suas histórias este programa não seria possível. Continue ouvindo a 
estação que fala com o coração.

Cena 15
O pressentimento de Maria 

(Saem Bendita e Consolação, entram Samuel e Maria em cena.)
Samuel – Uai, mãe, cê não vai na missa hoje, não? Num vai mesmo não. Tá caindo o maior 

chuvão lá fora e o pai também tá sem chave, né? Onde que o pai foi, mãe? (Pausa.) 
Mãe, mããããe...

Mãe – Que foi, meu filho?

Samuel – Cê tá doente, mãe?

Maria – Oh, meu filho, depois que a Dita foi embora dessa casa, minha vida virou um inferno: 
seu pai só fica no boteco, cada dia bebendo mais e mais. Já faz um ano do aconte-
cido e ele ainda nesse rancor. E o pior: essa fofocaiada no meio da rua. Eu não tô 
aguentando isso mais, não! Sabe o quê que ês tão falando agora? Que a Dita tá grávida.

Samuel – Uai, mãe, mas ela não é casada?
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Maria – Oh, meu filho, tem alguma coisa me dizendo que essa história num vai acabar bem.

Samuel – Num fica assim não, mãe! (Deita no colo da mãe; ajuda-lhe a se levantar.) 
(Trilha Egberto Gismonti.)

Cena 16
Caxeta bate em Bendita grávida

Caxeta – Mãe! Cadê aquela vagabunda?

Consolação – A Bendita tá no quintal. (Toda ingênua.)
Caxeta – Dita, Dita! Vem cá, sua vadia. (Ela fica com medo e não vai.) Vem cá. (Caxeta a busca pelo 

cabelo e lança-a no chão. Sobe sobre ela para enforcá-la.) Tá todo mundo falando que você tá 
grávida? É verdade?

Bendita – É verdade!

Caxeta – E de quem é esse menino?

Bendita – É seu, Caxeta!

Caxeta – Eu vou te matar e arrancar esse menino da sua barriga. Você acabou com a mi-
nha vida, sua vagabunda. (Ao ver o filho batendo em Bendita, Consolação levanta-se depressa para 
ajudar Dita.)

Consolação – Sai daí, meu filho, cê num vai desgraçá mais a vida dessa minina. (Caxeta empur-
ra a mãe, que cai no chão, e Dita busca uma faca.)

Bendita – (De posse da faca.) Fica longe, Caxeta! Você não vai me tocar nunca mais. Seu nojento! 
Meu filho é a única coisa que me restou. Cê num vai fazê nada com ele. Vai embora!

Caxeta – Se é isso que cê quer, cê vai ter!

Cena 17
A morte de seu Zé

(No buteco.)
Zé – (Para o balconista imaginário.) Mais uma. (Pausa. Recebendo o copo.) Que mané anotá o quê, 

rapaz? Esse é o buteco do meu genro. Encha esse copo aí. Eu não tenho nada pra 
falar com aquele filho da puta. Eu como e bebo aqui à vontade. Ele não faz isso com a 
minha filha?!

Caxeta – Vamos resolver esse problema então, seu Zé?!

Zé – Ah, é ocê? Eu num tenho nada pra fala com ocê, não.

Caxeta – Sua filha me aprontou mais uma. Ela tá grávida. O senhor sabe o que eu vou fazer?

Zé – (Debochando.) Se ocê que é o marido num sabe, eu que vou saber?!

Caxeta – Seu Zé, a culpa é toda sua. (Coloca-lhe o dedo no nariz. Zé reage.)
Zé – (Empurrando a mão de Caxeta.) Tira a mão da minha cara, rapaz! (Pega Caxeta pela camisa.) Cê 

não aponta dedo pra homem, não! (Dá um tapa na cara de Caxeta, que cai no chão. Enquanto isso, 
Zé vai até o balcão.) Eu faço questão de pagar cada anotação. Eu vou ficá deveno pra 
Caxeta? (Irônico.)

Caxeta – (Vai até o “balcão”, pega a arma e aponta para Zé.) Eu não aponto dedo pra homem, não, eu 
aponto isso! (Aponta a arma.)

Zé – (Ri) Ih... Cê nunca foi de nada, meu caro, não vai ser hoje... (Duvidando e saindo, ignorando a 
arma e o próprio Caxeta.) 

livro teatro.indd   118 24/07/16   21:27



119

Textos completos

Caxeta – Se não for pra sua filha, é pr’ocê, seu velho desgraçado! (Atira em Zé pelas costas que se 
vira para Caxeta cambaleando, levando então mais um tiro no peito – cai no chão e Caxeta dá mais dois tiros 
em Zé deitado. Sai correndo.).
 (Trilha Egberto Gismonti.)

Voz em off da rádio: E ATENÇÃO: ESTÁ FORAGIDO O ASSASSINO DE JOSÉ MARIA FERREI-
RA DA SILVA. O SUSPEITO DO CRIME É O CONHECIDO CAXETA. MAIS NOTÍCIAS, A 
RÁDIO DO BECO VOLTA A QUALQUER MOMENTO...

(Surge em cada coxia um personagem do espetáculo para ver a cena.)

Cena 18
Anunciação avisa a morte de seu Zé

(Anunciação aparece na janela.)
Anunciação – Maria! Ô, Maria! Vai lá no buteco. Seu marido tá caído no chão.  

Teve a maior brigaiada.

Cena 19
Samuel despede do pai  morto

(Entra Samuel e vê o pai caído)
Samuel – Pai! (Samuel aproxima-se do cadáver.) Pai! Ô pai, levanta daí. O senhor falou que ia con-

sertar o meu rolimã. Levanta! 

(Dita surge correndo, ajoelha-se em frente ao cadáver.) 
Bendita – Pai! (Pausa.) Ô pai, não era para ser assim... (Entra Maria.)
Maria – Zé?... (Gritando.) Meu marido! Quem fez uma maldade dessa? (Pausa. Para Bendita, 

chorando.) Filha, o quê que a gente vai fazer agora? (Coloca o pano sobre o marido. Bendita tira 
a mãe de cena, deixando Samuel sozinho com o corpo do pai. Samuel usa o barbante do carrinho, que fica o 
tempo inteiro com ele.)

Samuel – Sabe, pai, a mãe me contou que quando morria alguém lá na roça, as pessoas 
amarrava um barbante na mão do morto e esticava bem esticadinho, bem lá no alto, 
que é pra alma do defunto ir direto pro céu. (Desenrola o barbante e fica olhando para o céu.) 
Pronto! Pode subir, pai. Sobe, pai! (A alma de Zé sobe no barbante, mas Samuel não percebe. Ele 
olha para “o corpo” caído do pai e um tempo depois.) Num vai subi, não?! (Entra Dita. Samuel agacha 
no “corpo do pai”, pega o chapéu, coloca-o na cabeça e fala para Dita.) 

Bendita – Samuel, vão embora pra casa, vão?

Samuel – Ô Dita, será que o pai não foi pro céu? (Pausa, vai saindo e dizendo para si mesmo.) Será 
que eu não amarrei direito? (Saem os dois.)

Cena 20
Bendita ganha o concurso da carta

Radialista Couves – Rádio do Beco, 199,5 – a FM que te informa todas as notícias do 
aglomerado. Caros ouvintes, aqui quem fala é o Couves, o seu radialista do dia a 
dia. E atenção que vamos mandar a dica do dia: se a chuva não tá brincadeira e o 
seu telhado anda te pregando uma peça, gotejando para valer na sua cabeça, não 
se preocupe: pegue o sabão de cachorro e passe no local que tá rachado. Depois, 

livro teatro.indd   119 24/07/16   21:27



120

Grupo do Beco e Casa do Beco 20 anos de  trajetória  artística  e  comunitária

deixe secar e adeus para aquele pinga-pinga infernal. E agora, uma notícia com todo 
o nosso respeito: hoje foi a missa de um ano da morte do nosso amigo José Maria 
Ferreira da Silva. O assassino, o Caxeta, está foragido até hoje. Sabendo de seu para-
deiro, ligue para nós. Porque aqui, no programa Notícias do Beco, você sempre fica bem 
informado. E continue com a nossa programação.

Maria – A missa foi bonita... (Melancólica. Pausa.)
Consolação – Meu filho mandou mais uma carta. (Pausa.) Não tinha endereço. Só veio com o 

meu nome.

Maria – E ele, tá bem?

Consolação – Bem, nada. Tá fugido da polícia.

Maria – Ô, Consolação, esconde essa carta. Não deixa o Samuel vê não.

Consolação – Pode deixar, Maria, tá guardada, bem guardadinha.

Maria – Mas a nossa netinha Vitória tá tão bonita!

Consolação – Linda, mesmo! E quando ela crescer, vai ser namoradeira igual a vovó aqui. 
No meu tempo de moça, eu era namoradeira. Tive sete namorado numa semana só.

Maria – Numa semana só?!

Consolação – É, Maria. Um dia chegou dois lá em casa – e eu sem saber o que fazer. Minha 
irmã ficou com um, enquanto eu saía com o outro.

Maria – Mas cê era danada mesmo, hein, Consolação.

Consolação – Namorava mermo. Ô, tempo que era bom!!! Eu vou aumentar o volume dessa 
música. Que são minhas conhecidas lá do grupo de idosas. Essa música é bonita!

(Maria assusta com o volume, pois ela está com a filha de Bendita – Vitória – no colo.) 
Maria – Nossa, Consolação! Abaixa um pouquinho.

Consolação – Não, minha filha, a música é bonita!

Maria – (Gritando.) Bendita, Bendita!

Bendita – (Entra assustada com o barulho.) Nossa, dona Consolação, a senhora qué deixar minha 
filha surda? (Pega a filha do colo de Maria e sai.)

Jonny Cat – (Na rádio.) E o programa Fala Comigo tem o prazer de anunciar a grande vence-
dora do concurso Histórias do Coração. Você que escreveu sua carta, contou sua 
história, está concorrendo a um par de alianças e a uma panela de pressão! (Pausa. 
Toca a música.) Amantíssimas ouvintes, li com atenção e carinho todas as suas cartas, 
mas aquela que mais me comoveu e ganhou foi a da ouvinte (Pausa, suspense.) Bendita 
Ferreira da Silva!!!

(Dona Consolação presta atenção à rádio.)
Maria e Consolação – Bendita!?

Maria – Bendita, minha filha, vem cá! Escuta! (Bendita entra, assustada.)
Jonny Cat – Bendita Ferreira da Silva, você que ganhou o nosso concurso, passe hoje mes-

mo na nossa rádio para pegar o seu prêmio, estamos te esperando. 

Bendita – Mas eu não mandei carta nenhuma!

Consolação – Fui eu que escrevi.

Maria – Vai lá! Pega a panela de pressão e as aliança.

Consolação – É bom que ocê casa.

Bendita – (Saindo) Eu não vou casa nunca mais, Dona Consolação!
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Consolação – Se ocê num qué as alianças, pega a panela de pressão: é pra nós cozinhá 
pezinho de galinha. (Consolação e Maria saem cochichando.)

Jonny Cat – Enquanto a Bendita não vem, vamos tocar uma música para uma Bendita que 
atravessou meu caminho. Afinal de contas, quem nunca teve uma Bendita na vida?

(Toca música de Pixinguinha – Carinhoso.)

Cena 21
Reencontro de Bendita e João

(Bendita chega à rádio. Jonny Cat está arrumando os objetos da rádio e “escondido”.)
Bendita – Com licença?

Jonny – Ô senhorita, não pode ir entrando assim, não!

Bendita – Moço, eu vim por causa da panela de pressão.  
É que eu ganhei o concurso.

Jonny – (Dentro da rádio, mostra apenas a mão mandando-a esperar.)  
Ah, sim, só um momento. (Entra em cena enquanto Bendita continua se arrumando.) Bendita seu 
nome, né?

Bendita – É sim, senhor. (Bendita nesse momento está de costas para Jonny. Este vira-se para arrumar algo, 
fumando) Moço, apaga  
esse cigarro, por favor.

Jonny – (De costas pra ela.) Vai ter jeito, não.

Bendita – É que eu tenho alergia.

Jonny – (Virando-se para ela, reconhece-a, apaga o cigarro assim como  
a cena do ônibus.) Oh, é ocê? Aqui ó, apaguei.

Bendita – Jonny Cat é você?

Jonny – Pra você, eu sou João, lembra, o João do ônibus?

Bendita – Lembro, então quer dizer que o trabalho que 
ocê ia conseguir é este?

Jonny – É, sim. E, então, quer dizer que a Bendita da  
carta é também a minha Bendita do ônibus!  
(Vira-se para Bendita, que está séria.) (Sem graça.) Quer 
dizer, a Bendita que eu conheci naquele ônibus? 
(Pausa. Suspiro.) Poxa, quanto tempo...

Bendita – Pois é, muito tempo...

Jonny – Me perdoe os modos, é a confusão dessa rádio.

Bendita – Não tem de quê. Eu também só vim pegar  
meu prêmio.

Jonny – Ah, sim... (Vão se aproximando.) A panela de pressão 
tá lá dentro, mas as alianças.... (Procurando. Acha.)  
Tão aqui! (Entrega as alianças a Bendita.) 

Bendita – (Apenas balança a cabeça afirmando. Vê as alianças.)  
Ah não, eu num quero a aliança, não, eu quero  
só a panela de pressão mesmo. (Jonny fica triste.)

Jonny – Mas por que, lindinha?
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Bendita – É que... (Encanta-se com João.) Pensando bem,  
eu quero a aliança, sim! (Jonny fica feliz.) Mas só  
pra comprar fralda pra minha filha.

Jonny – (Aproximando-se dela e pegando-lhe pela mão.) Mas eu sei que agora você está solteira.

Bendita – Sozinha.

Jonny – Poxa! Eu tinha tanta coisa para te dizer, mas parece que agora tudo, oh, sumiu, 
assim... (Estala os dedos.)

Bendita – Eu também tinha muita coisa para dizer, mas também me fugiu, assim, oh... (Estala 
os dedos. Jonny se aproxima e faz que vai beijá-la.)

Bendita – (Desvia.) Sua boca tá fedendo a cigarro.

Jonny – (Falando para si.) Mas, eu já apaguei (Joga fora o cigarro por cima do cenário.) e eu parei de 
fumar, viu? 

Bendita – Parô?!!?

Jonny – Por sua causa. 

Bendita – (Toda feliz.) Por mim?!

(Vão se aproximando como se fossem beijar, viram-se e rodam. Fica um de frente para o outro, viram 
para o público e dão um passo à frente.)

Cena 22
O casamento

 (Música de casamento. Couves veste terno em Jonny Cat. Entra a mãe de Bendita com um véu para lhe 
colocar na cabeça.)

Maria – (Coloca o véu nela.) Finalmente, Nossa Senhora atendeu minhas preces. Cê vai ser 
muito feliz, minha filha. Deus te abençoe!

Consolação – (Entrega para Bendita uma flor.) Ô, Bendita, dos sete namorado, eu ganhei sete flô, 
e todas as sete, eu te dou. Uma para cada dia da semana que vai te trazer muito amor. 

Celina – Ei, Bendita, sabe... Na minha vida já passaram muitos homens, uns bons, outros, 
não. Ganhei muitas flores também. Fica com essas. Quem sabe elas vão te trazer 
mais sorte?....

Anunciação – Dita, você tá bonita! Aqui, aceita a minha também. Ó! Pode pegar! É de co-
ração. O negoço lá do Caxeta, você esquece, que não foi por mal. E boa sorte, hein, 
nesse novo casamento.

(Acontece o casamento. Seguem andando em direção ao público. Beijam-se. Chega o irmão de Bendita, 
Samuel, e cumprimenta João. Vão para o fundo. As mulheres gritam para Bendita jogar o bouquet.) 

Mulheres – O bouquet, o bouquet.

Cena 23
O bouquet

Bendita – Um... dois... três... 
(Todas as mulheres repetem; Bendita joga o bouquet, que cai na mão de Samuel.)

Samuel – Peguei!!
(João puxa Bendita pelo braço saindo de cena. Todas as mulheres se juntam em Samuel para lhe tomar o bouquet.)

Maria – Uai, meu filho, homem pegá bouquet não vale, não! Dá pra mamãe, dá!
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Samuel – Ah, mãe! Eu também quero casar!

Anunciação – Isso não é coisa prá homem, não. (Samuel faz gesto de não entregar.)
Consolação – Deixa pras moça, meu filho!

Celina – Dá, Samuel, eu também quero casar!!

Samuel – Cês querem pegar bouquet? Então vão no meu casamento! (Sai correndo e todas atrás.)

Cena 24
Piolhos de Vitória

(Aproximadamente dez anos depois. Duas cenas sobrepostas: assim que as mulheres saem atrás de 
Samuel, na primeira cena, João entra no boteco, e na outra cena, entram Vitória e Bendita em casa.)

João – Me dá outra. (Chega Anunciação com sua janela no buteco.)
Anunciação – Ei, seu João, tudo bem? E a Dita tá boa? Já tá passando da hora de vocês 

terem um filhinho, hein...

João – Mas a gente já tem a Vitória.

Anunciação – Mas a Vitória é filha do Caxeta! Mas ainda bem que você assumiu essa me-
nina, porque a coisa mais triste é ser filha de bandido, né? Aquele lá é que não valia 
nem uma agulha...

João – Pai é quem cria, dona Anunciação!

Anunciação – Então, já que você tá criando a menina, seu João, vê se passa um remedinho 
nela, que a coitada tá pingando piolho.

João – Oh, dona Anunciação, a senhora não tem mais coisa pra fazer, não?

Anunciação – Tenho, mas isso aqui é mais importante. E a Dita? Ela tá animada para cantar?

João – Não! Mulher minha não é artista, não! 

Anunciação – Credo, seu João, mas é o sonho dela.

João – Qué sonhar, deita na cama e sonha!...

Anunciação – Então, quer dizer que ela não vai participar mesmo, né?!

João – Não! (Bafora na cara dela). Já falei que não! (Para o público.) Que mulher chata!

(Anunciação vai até a casa de Bendita. Entra Vitória, primeiro, depois Bendita.)
Bendita – Vitória, eu já não mandei cê ir para escola? Quê que ce tá fazendo aqui, menina?

Vitória – Eu não vou para escola nunca mais!

Bendita – Mas por quê, minha filha?

Vitória – Os meninos tão tudo me chamando de piolhenta e de cabeça de farinha. Só porque 
eu tenho lêndea!

Bendita – Deixa eu ver sua cabeça?! (Bendita olha a cabeça de Vitória.) Vitória!!! Cr’em Deus Pai! 
Os piolhos tão tudo pulando! (Mata os piolhos no ar.) Ah, desse jeito, vou ter que pedir o 
seu tio Samuel pra rapar sua cabeça!

Vitória – Ah não, se não os menino vão me chamar é de macho-fêmea!

Bendita – Essa menina deve ter o sangue doce. É piolho de defunto, só pode! Eu já passei 
querosene, álcool, vinagre, até bombril no pente... (Entra Anunciação.)

Anunciação – Dita!

Vitória – (Com vergonha.) Dona Anunciação! (Esconde o cabelo.)
Anunciação – Tá que cata piolho, hein?

Vitória – Num é piolho, não!

livro teatro.indd   123 24/07/16   21:27



124

Grupo do Beco e Casa do Beco 20 anos de  trajetória  artística  e  comunitária

Anunciação – Cala boca, menina!

Bendita – Oh, Anunciação, cê num tem uma roupa pra lavar? 

Anunciação – Já lavei.

Bendita – Então, vai lavar uma vasilha, vai!

Anunciação – Já fiz isso também. Ô Dita, você num vai participar do concurso, não?

Bendita – Que concurso?

Anunciação – O concurso de cantoras que vai ter lá na rádio?

Bendita – Vô, não.

Anunciação – Num vai mesmo. Porque eu acabei de ver seu marido e ele falou que ocê num 
vai de jeito maneira!

Bendita – Tá bom, Anunciação, muito obrigada. Tchau! (Anunciação sai.)
Vitória – Ah, mãe, participa do concurso!

Bendita – Se seu pai deixar, eu participo. (Entra o pai. Vitória corre para abraçá-lo.)
Vitória – Pai!!!

João – (Afasta-a.) Ó, distância!!!! distância!!!!

Vitória – Por quê, pai?

João – Eu num quero pegar piolho.

Bendita – Oh, João, num faz isso com a menina, não. Cê sabe que ela gosta d’ocê como um pai!

João – Eu também gosto dela, só não gosto dos piolhos que ela tem.

Bendita – Então me ajuda a cuidar que ela não fica assim!

João – O papel de mãe aqui é seu.

Vitória – Oh, pai, deixa a mãe participar do concurso!

João – Não.

Vitória – Ah, pai, ela tem a voz tão bonita.

João – Eu também acho, só que é mais bonita ainda no pé do meu ouvido, né amor? (Bendita 
fica séria.) Cê entende, né? É que o clima da rádio não é familiar e... (Bendita continua séria 
e sem graça Jonny a beija.) Tchau, tô indo trabalhá. (Sai, deixando Bendita catando piolho na filha.)

Bendita – (Para si mesma.) Ele é que pensa que eu não vou participar! 

Vitória – O quê, mãe?

Bendita – Nada, não, minha fia. Vai lá na casa da vovó e pede para ela terminar de cuidar do 
seu cabelo porque a mamãe tem que sair mas volta logo.

Cena 25
Baile do concurso de cantoras

(Jonny na rádio. Todos entram com cadeiras, esperando as cantoras.)
Jonny Cat – Você está na Rádio do Beco, 199,5 – a FM que te escuta. Estamos aqui hoje, 

ao vivo do nosso salão de comemorações, para a grande decisão do concurso 
Cantoras Sabiá. Você que cansou de cantar no banheiro e tá a fim de descolar um 
dinheiro, fez sua inscrição. E hoje, aqui, teremos três lindas vozes. Enquanto elas não 
vêm, curta a nossa canção!

(Música de Dominguinhos. As pessoas dançam pelo salão. Anunciação dança com Couves e Vitória com 
seu tio, Samuel. Burburinho.)

Samuel – Oh, Dita, essa menina é muito sem educação!
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Bendita – Vitória, fecha as perna, senta direito, minha filha!

Maria – Oh, Dona Consolação, senta aqui! 

(Dona Consolação assenta no lugar de Samuel. Vitória aproveita do tio em pé e puxa-o para dançar. 
Couves e Anunciação, que estavam em clima de paquera, também dançam.)

Jonny – E, atenção! Caros convidados, favor liberar o salão. 

Anunciação – Mas já? Num se pode nem dançá! 

(Empurrando Samuel que, assentado, estava no lugar de Anunciação.) 
Sai pra lá menino!

Jonny – Sem reclamação. E sem confusão, Anunciação! Pois, já temos os três nomes das 
finalistas que cantarão com suas belas vozes aqui, hoje. Lembramos que a nossa 
comissão julgadora é transparente. E o nome das vencedoras são: em terceiro lugar 
- Irene Rodrigues da Silva. Em segundo lugar: a dupla dona Miltes e dona Marta e, em 
primeiríssimo lugar: (Para a música e grita, surpreso!) Bendita!!!! (Vai até ela.) Que história é 
essa d’ocê se inscrever pra esse concurso?

Bendita – Ô, João, eu num queria não, sabe? Mas dona Consolação me inscreveu e agora 
que eu ganhei, eu vou cantar!

João – Não, cê num vai cantar...

Consolação – Oh, meu filho, o sonho dela é cantar. E ela é uma menina que batalha muito, 
ela merece... 

João – Oh, dona Consolação, eu sei que a senhora teve boa intenção, mas a gente já conver-
sou que esta história de cantá não vai levá a nada, num dá camisa a ninguém... 

(Todos ficam a favor de Bendita.)
Bendita – Conversou não, João! Ocê que decidiu e eu não concordo, uai! Eu vô cantar, sim!

(João pega Bendita pelo braço.)
João – Bendita, vão embora, amor! 

(Bendita sai em direção ao palco. João agarra o braço dela e começa a puxar-lhe para fora.)
Bendita – Me solta, João, me larga! 

(Entra Couves, pra tentar separar.)
Couves – Que é isso, gente?! Num vão brigar, não. 

(No meio da confusão, com João empurrando Bendita, ela resistindo e Couves tentando separar, Bendita 
esbarra em João, que cai e levanta indignado.)

João – Você bateu na minha cara?

Bendita – Eu num te bati não, João! Pelo amor de Deus, João! Eu num te bati, não.

Anunciação – Bateu sim, seu João, que eu vi! (Bendita vai agredir Anunciação. João pega Bendita pelo braço.) 
João – Homem pior do que eu cê já teve, lembra? 

(Com essa fala, João desarma Bendita e aponta o dedo na cara dela.)
Bendita – Que é isso, João?

João – Quer saber de uma coisa: VO-CÊ NÃO VAI CAN-TAR!

Bendita – Ah, num vô, não?! (Levanta a mão e, em câmera lenta, enquanto toca um pandeiro, abaixa e gruda 
no saco dele. Solta a mão.) Oh, minha mão cansou! (Repete a câmera lenta com a outra e continua a 
apertar o saco.) Ô Couves, liga minha música aí, agora! (Bendita solta-o e João vai até a frente 
caindo. Todos se aglomeram sobre ele em burburinhos. Bendita pega o microfone e começa a cantar.)

Bendita – “O nome de mulher é tão sagrado
Mulher é nome pra ser respeitado
A cobra não morde uma mulher gestante
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Porque respeita seu estado interessante
Minha mãe também tem nome de mulher
Tenho que defender
Eu choro quando vejo ela sofrer
Deus nosso Senhor devia castigar
O infeliz
Que faz uma mulher chorar.”

(Durante o canto de Bendita, todos vão deixando João abandonado no chão e se encantam com a voz 
dela. João se levanta e fala com o público.)

João – Bendita, minha mulher! Agora ela tá cantando aqui e cantando ali e eu, por causa dos 
meus contatos, virei o “tipo” empresário dela, homem de negócios, compreende, né? 

Bendita – Na verdade, o João não é meu empresário. Ele é meu segurança mesmo...

(Os dois brigam.)
João – Deixa de gracinha, Bendita! Tá querendo me envergonhar na frente do público?

Bendita – Mas é isso mesmo... Você é meu segurança!

João – (Para o público.) Tipo empresário!

Bendita – (Para o público.) Tipo segurança!

João – Empresário!

Bendita – Segurança, João! Você não lembra o que você fez com aquele rapaz lá fora?
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João – Mas ele tava te cantando! 

(Bendita ignora-o e vai para o fundo do palco. João vai atrás e ficam simulando a briga dos dois. Entram 
os personagens narrando suas histórias finais.)

Vitória – Eu não conheci meu verdadeiro pai, o Caxeta. Mas encontrei um pastor que me 
apresentou Jesus. Ele disse que, para ser forte na igreja, tinha que arrumar três mil 
almas. Já consegui umas trinta. Mas tenho fé que um dia eu chego lá. Amém!

Samuel – Eu fui atrás do Caxeta, vingá a morte do meu pai.

Consolação – Eu continuei esperando meu filho se arrepender e voltar. Enquanto isso, tô 
aqui morando com a Maria, né, Maria?

Maria – É... Meu filho Samuel também sumiu no mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô feliz 
com a nossa netinha e tamo também vendendo uns paninho de prato, que nós mes-
mo fizemo. Se ocês quiser comprar...

Anunciação – Gente, eu tenho novidade: casei. Arranjei marido. Sabe com quem? Com o 
Couves. Eu acho que eu paguei foi língua, só pode...

Couves – Oh, muié! Eu num já te falei que eu num gosto dessa história de você ficar nessa janela?

(Os atores formam uma fila na boca de cena e cumprimentam o público. [João e Bendita levantam com 
um beijo na boca, atrás dos atores, voltam pra frente e cumprimentam o público.] Saem de cena e voltam 
cantando o trecho da música Nome Sagrado.)

Fim
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a arte de Promover a transformação social
O primeiro contato que tive com o Grupo do Beco foi em 2005, quando ainda 
trabalhava na ONG Oficina de Imagens. O galpão do teatro, na avenida Arthur 
Bernardes, na orla da Barragem Santa Lúcia, cravado na entrada do Morro do 
Papagaio, era tão ou mais encantador que qualquer outro espaço do tipo. Ele 
não deixava nada a desejar. No segundo andar de uma construção, à época, 
inacabada, as paredes internas de cor escura, com os figurinos expostos, 
davam um ar mágico ao ambiente. Das janelas, a vista típica da região: de um 
lado, o aglomerado e, do outro, o bairro de classe média alta. O teatro do beco 
era um ponto privilegiado de observação, muito mais do que precisávamos para 
a radionovela que produzíamos. Nessa época, não sabia que minha história com 
o Grupo do Beco seria tão longa. Da Oficina de Imagens, fui para o Favela é Isso 
Aí e, lá, por inúmeras vezes, pude escrever sobre o Beco.

Existente desde 1995, nascido na efervescência cultural do Aglomerado Santa 
Lúcia, o grupo de teatro formado por moradores da comunidade, sempre foi a 
pauta perfeita. Na missão do Favela é Isso Aí, de mapear, registrar e divulgar 
a arte e a cultura das vilas e favelas, toda vez que o assunto era a Casa do 
Beco, os jornalistas se atentavam. Era a resposta a um trabalho profissional, 
coordenado e idealizado pelo persistente Nil César, que vem cumprindo à risca 
a proposta inicial de utilizar a linguagem do teatro como instrumento para um 
trabalho de transformação social que começa com o engajamento dos atores 
com a própria comunidade. É um orgulho imenso ver cada passo dado por esse 
grupo de produções históricas, dentre elas Quis 500? e Bendita a voz entre as 
mulheres.

Amigos do Beco, só posso dizer que, entre os inúmeros admiradores de vocês, 
tenho satisfação de acompanhá-los. 

Edilene Lopes
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morro de amores
2006

Direção: Leila Verçosa e Nil César 

Dramaturgia: Criação coletiva 
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Cena 1
Os sinais

(Quando o público chegar já estará instalado, no alto da escada, um acordeom de sonoplastia. O ator que 
faz Bello Belleza sobe até ele, toca e fala o Spot.)

Bello Belleza – “Os nossos patrocinadores e as leis de incentivo apresentam O GRUPO DO 
BECO no ESPETÁCULO MORRO DE AMORES!, com os seguintes apoiadores (Cai uma 
carta. Ele para e vê. Ele agora fala sobre os apoiadores locais.) Tenham todos um bom espetáculo! 
(Pega a carta e olha contra o sol.)

Welington – (Entrando como se estivesse se escondendo de alguém.)  
Bello, você sabe quem é a homenageada de hoje?

Bello – Acabei de descobrir. Veja o que a Lady deixou cair.

Welington – A carta? Deixa eu ver.

Bello – Não! Eu achei primeiro. 

Lourane – Gente! Se eu fosse vocês, guardava isto. Vocês conhecem a Sargento.

Welington – Tem razão!

Bello – (Vê Sebastiana entrar e começa a declamar.) Sebastiana Ivone: nome de mulher. Símbolo do 
real amor verdadeiro. Você é minha linda namorada e eu seu Bello companheiro... 
(Cantam.) Eu não vou negar que sou louco por você! ...

Lady – (Aparece e vê a cena dos dois.) O que é isto? Já falei que não permito namoro na MINHA 
companhia. Mas que merda! (Fica sem graça perante a plateia.) Aliás, venham para o merda! 

(Todos correm para trás do cenário.)
Todos – Ihhhhhh Merda!!!

Lady – Diapasão. (Toca-se o diapasão enquanto ela surge no alto da escada.) Música: (Fazem pááá.) está 
lindo, lindíssimo. Vocês já sabem: se errar, improvisa, improvisa! (O elenco cantando a 
primeira parte da musica “Está no ar o amor” – Lady para o público.) Boa tarde, senhoras e senho-
res, apresento a vocês a minha companhia que faz homenagens de amor a casais 
apaixonados em forma de teatro. Esta peça foi escrita e é protagonizada por mim, 
Lady e grande elenco. Com vocês, “O amor está no ar”.
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Cena 2

Apresentação frustrada da companhia, a homenageada não aparece

(O Elenco entra cantando.)
Música “ESTÁ NO AR O AMOR” 

Pa pa 
pa pa 
pa pa 
pa pa 
Vou te contar
Pa pa 
pa pa 
pa pa, 
O amor está no ar.
Já te contaram que um ama e não é amado?
E que aquele outro vive de amor do passado,
Pois é! 
É como sal e açúcar pra soro:
Se não tiver cuidado pode acabar em choro. 
(Todos congelam como uma foto. Depois voltam a tocar.)

Lady – (Enquanto a companhia continua a tocar de fundo.) A “Companhia Se Não Morro de Amores, 
Morro!” chegou!!! (Lourane e Sebastiana fazem, junto com Lady, a coreografia da fala.)

Sebastiana, Lourane e Lady – Para te mostrar cenas de amor.

Lady – Então, preste muita atenção e ouça com o seu coração.

Sebastiana, Lourane e Lady – O amor está no ar!!!

Todos – (Cantando.) 
O amor está no ar... 
(Todos cantam a música inicial. Ao seu término, congelam de novo e voltam só no Pá pá, enquanto as 
outras intervenções se iniciam.)

Sebastiana – Se brigou com seu amado, está triste, amargurado...

Lady – Sente falta de amor? Ou por um já gritou? Descabelou? ouh.

Lourane – Se não há ninguém para te amar, não precisa lacrimejar.

Bello – Não chore mais, não chore, não. Nós temos a solução!

Lady – Venha correndo pedir socorro! Pois afinal...

Todos – Somos a Companhia “Se Não Morro de Amores, Morro!”. (Tudo isto com coreografias.)
Lady – Uma companhia de teatro que o amor encena. E traz palavras que, ao amado, você 

não teve coragem de dizer.

Sebastiana – E quem é a homenageada de hoje?

Lady – Ela tem um namorado muito apaixonado. O nome da felizarda começa com a letra “V”.

Todos – (Cantando e tocando.) 
Tchan Tchararãm

Sebastiana – Valquiria?...

Lady – Não.

Lourane – Valdiceia.
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Lady – Também não... É a Vanessa!!!
(Todos tocam eufóricos e cantam “É a Vanessa!”. Ao término de quatro cantadas “É a Vanessa!”, param e 
olham em direção à janela.)

Todos – Vanessa, apareça!

(A homenageada não aparece. A Companhia, então, retoma a euforia e o canto. Param para olhar a janela, 
mas Vanessa continua sem aparecer.)

Lourrane – Mas Lady, a Vanessa não apareceu. E agora?

Sebastiana – (Do alto da escada.) Vamos improvisar! (Abre a carta da Vanessa e começa a ler. Os atores 
se olham surpresos com a atitude de Welington, enquanto Lady observa indignada a cena improvisada.) 
De Marcos, do posto de saúde, para Vanessa do Beco Santa Inês: “Oi amor, gostaria 
tanto de ter você aqui comigo o tempo todo e ter assim certeza da sua existência. A 
sua presença é prêmio, é sonho, é mistério. Como consegue você me tirar assim do 
sério? Só sei que, quando triste, preciso do seu sorriso. E dos seus braços para eu 
não sentir frio. Por que se esquece então de mim? Por que se vai, sabendo se eu não 
sei como deixar-te?”...

Lady – Isso, parabéns! (Para a plateia.) Vamos aplaudir, gente. (Espera o público aplaudir. Lady, igno-
rante, grita para o público.) Parem as palmas! (Para os atores.) Como você se atreve a mexer 
nas minhas coisas?

Welington – Nas suas coisas? Esta carta é da Vanessa! Eu acho que se a gente ler, ela vai 
aparecer! (Para o público.) Vocês não acham?

Lady – Vê se eu vou ler essas coisas mais sem sentido... (Percebe o público.) As histórias que eu 
apresento são bem mais bonitas. 

Bello – Mas, Lady, o que importa nestas cartas é o sentimento... (Lady o interrompe com o olhar.)
Lady – Não quero saber deste tipo de improvisação. Saiam... (O elenco sai de cena. Volta-se para o 

público.) Vamos começar, que ela não resiste. Ninguém o faz quando o amado insiste. 
(Como se estivesse conversando com o público.) A Vanessa não quer aparecer? Enquanto isso 
eu conto, pra vocês, a história de um amor que durou dos anos a insensatez. (Como se 
alguém do público tivesse feito a pergunta.) Como foi que começou?! Com uma homenagem. 
Trazida por quem? Nada mais, nada menos que a Companhia. (Tentando jogar com os 
atores nos bastidores, que a boicotam ficando em silêncio. Lady, então, sobe na escada sinalizando para a 
Companhia falar.) Que a Companhia... (Eles ficam em silêncio. Ela joga algo.)

Todos – Se não morro de amores, morro! (Avacalhado.)
Lady – Essa história de amor foi preparada para Vanessa, especialmente pra ela! 

Lourane – (Aparecendo em algum canto do cenário.) Especialmente para ela? 

Sebastiana – (Aparecendo em algum canto do cenário.) Especialmente para todo mundo, né?

Bello – (Aparecendo em algum canto do cenário.)  Esta não é a cena que a gente apresenta em todo 
lugar que a gente vai? 

Todos – Ai, ai, ai, sempre... (Congelam.)
Lady – Ai, meu Deus! Será que eles descobriram sobre as cartas?  

Preciso encontrar um lugar para guardá-las. (Olha para trás e lembra.  
Esconde dentro da cestinha que ela carrega em cena.) Já sei!

Todos – (Descongelam.) ...A mesma cena, só muda o endereço.

Lady – Música! (Começam a cantar a música “Lá, lá, lá”.)
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Cena 3
A famíl ia perfeita 

(De trás do cenário o elenco canta a música “Lá, lá, lá”. Lady tira a saia e a boina em cena e joga de cima 
da escada para trás do cenário. Surge um cesto com a sua boneca. Ela desce a escada.)

Lady – (Para o público.) Ei, gente! Esta é a Charleninha e eu sou a Aninha: uma criancinha tão 
fofinha e muito charmosinha. Hoje eu vou ao parque com minha mamãe e com o meu 
papai. Vem, mãe... 

Rosa – Calma, meu amorzinho, mamãe tava passando seu vestidinho. (Veste-lhe em cena a 
personagem de princesa. O coro continua a cantar.)

Aninha – Ô, mamãe, cadê o papai?

Rosa – Venha rápido, Generoso, a Aninha não aguenta mais de tanta ansiedade.

Generoso – (Entra com um pirulito na mão. Rosa e Lady fazem shh para a sonoplastia, que não parou de cantar a 
música “lá, lá, lá”.) Filhinha, adivinha o que o papai trouxe?

Aninha – Bala? (Generoso nega com a cabeça.) Uma maçã do amor? (Generoso mostra o pirulito. Aninha 
se empolga.) OBA! Um pirulito! Chegou em boa hora. (Lady desfaz o personagem e joga o pirulito 
nos sonoplastas que não paravam de cantar. Depois fala para os seus pais.) Então, vamos?

Rosa e Generoso – (Feliz e orgulhosa.) Vamos, então. (Gesto carinhoso um para o outro.) Lig, lig, lig!!! 
(Chegam no parque.)

Generoso – (Para a plateia.) E eu sou o pai maravilhoso dessa família perfeita, sou carinhoso e 
atencioso. (Vai até um espectador e cumprimenta-lhe.) Prazer, meu nome é Generoso e o seu? 

Rosa – (Para a plateia.) Eu sou a mãe caprichosa dessa família perfeita. Sou bondosa e carido-
sa. Prazer! Meu nome é Rosa. E o seu?

Generoso – Você sabia que na Rússia cumprimentam-se as pessoas com um selinho? Este 
costume vem desde o século passado. (Faz que vai beijar o espectador.)

Rosa – Mas não estamos na Rússia, Jardim da sua flor!

Generoso – (Fica sem graça e não beija o espectador.) Oh, Rosa! A flor do meu jardim! Olha que gracinha!

Aninha – Que moça bonita, papaizinho e mamãezinha! (Aponta para a moça. Rosa passa mal. Sono-
plastia faz som de coração.)

Generoso – Algum problema, Rosinha?

Rosa – (Desconversando.) Você achou a moça bonita? Então vai tirar uma foto com ela!

Aninha – Oba! (Aninha fica perto da moça.)
Generoso – (Para a filha.) Filhinha, ri. (Ela ri.) Ri mais. (Ela ri mais alto. Generoso tira a foto.)
Aninha – Obrigada, moça! Então, vamos?

Generoso – Rosa, essa foto ficou linda! Vai pro álbum de fotos de nove anos da Aninha!  
(Rosa desmaia.) Rosa... Rosa levanta! Algum problema, minha flor?

Rosa – (Cambaleando.) Não. Só quero ir pra casa...

Aninha – (Para a boneca.) A sua vovó vai ficar bem, tá queridinha?

Rosa – (Já em casa.) Meu amor! 

Generoso – O que foi, amor meu!

Rosa – Não é você, não, Generoso. É a Aninha!

Generoso – Ah, tá!
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Cena 4
Rosa vai  para o Reino do Beleléu

Rosa – Filhinha, você está vendo esta (Tentando lembrar o nome do gorro.) “coisa” aqui que  
a vovozinha (Tentando lembrar.) “coisou” e você sempre quis (Tentando lembrar.) “coisar”, 
mas a mamãe nunca deixou? Então, agora pode!

Aninha – Oba! O Chapeuzinho Rosa... (Saindo em direção a sua boneca.) Agora eu posso  
levar docinhos para a vovozinha. 

Generoso – Mas que coisa é esta, Rosa? O gorrinho era meu! 

Rosa – (Respira.) Generoso... Acho que estou partindo para uma longa viagem.

Generoso – (Agitando-se.) Viagem? Vamos viajar!?! Tomara que a gente vá para a China!  
(Para o público.) Você sabia que lá eles comem gafanhoto e escorpião no espetinho? 
Temos que calcular o fuso horário e arrumar as malas. (Saindo.) Para onde vamos?

Rosa – Benzinho, você não está entendendo... (Olha para Generoso saindo e, em seguida, para a filha.) 
Eu vou... Eu vou...

Aninha – Eu posso ir com a senhora, mamãe?

Rosa – A mamãe vai buscar os seus brinquedos que foram parar lá no Reino do Beleléu, 
meu anjo.

Aninha – A senhora vai demorar? E se eu ficar com saudades? (O som do coração volta a ser tocado.)
Rosa – (Para a filha.) Sabe, minha filha, mamãe aprendeu que na vida tudo passa: a saudade 

passa, o tempo passa... a vida passa... a uva passa... (Morre.)
(Aninha se despede da mãe, que morre calada. A alma de Rosa levanta, vai subindo a escada, cantando).

MÚSICA – TCHAU, TCHAU, PIQUITITA.
Lourane e Welington – Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau

Cuida bem do papai pra mim
Rosa – (Rosa começa a cantar e subir para o céu.) 

Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau.
Aninha – (Cantando.) 

Vou cuidar, mamãezinha, vou sim.

Lady – (Lady se desfaz do papel de criança e vira narradora. Esconde na cestinha uma das cartas que deveria ter 
sido entregue para uma das homenageadas.) Ao ver a mãe partindo, pobre Aninha, por ela já 
espera sorrindo. Afinal, sempre que ausente, quando volta mamãe traz presente. Não 
sabe a ingênua menina que lhe aguarda triste sina: foi-se a mãe, uma outra se aproxima.

Generoso – Rosa, estou pronto! Para onde vamos?

Aninha – Ô papai, não vai precisar mais não. Ah, lá. A mamãe já foi pro reino do Beleléu.

Generoso – (Estarrecido e catatônico, pois percebe a morte da esposa.) Pro Beleléu?

Sebastiana – (Fingindo ainda ser Rosa - canta) Tchau, tchau, piquitita, tchau, tchau. (Pausa.) Vanes-
sa, minha querida homenageada, aceite esta declaração de amor. Aceite o seu amor 
agora, querida, ou será tarde demais...

Lady – (Lady se assusta.) Mas o que é isso? Esta cena não existe.

Sebastiana – Eu que pensei em fazer para ver se a Vanessa aparece, Lady.

Lady – Sebastiana Ivone. Quem é que manda aqui? Sai! (Sebastiana desce com raiva. Bello e Lady 
voltam para a sua cena.)

Generoso – (Ainda catatônico, passando para o desespero.) Pro Beleléu?! E agora, filhinha?  
O que nós vamos fazer?
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Aninha – Agora eu vou cuidar do senhor, papai. 

Generoso – (Triste.) Na ausência de Rosa serei também sua mamãe...

Aninha – Oba!!! (Sai de cena correndo de alegria, deixando o pai sozinho.).
Generoso – Oh, Rosa, não devia ter me deixado... 

Kattyellenn – (Aparecendo do alto do cenário) O quê, a Rosa morreu?

Generoso – Fala baixo, menina, a Aninha não pode ouvir...

Kattyellenn – Por quê?

Generoso – A pobrezinha vai sofrer muito. Faz um favor para o gordinho? 

Kattyellenn – Depende! 

Generoso – Vá lá em casa e brinque com ela. Me promete que não conta nada para Aninha?

Kattyellenn – (Com cara de maldade.) Prometo! 

Cena 5
Kattyellenn visita a nova órfã

Kattyellenn – Aninha...

Aninha – (Lady entra escondendo mais uma carta na cestinha. Volta a ser Aninha muito feliz.) Quem é? 

Kattyellenn – É eu. Kattyellenn...

Aninha – Pode entrar...

Kattyellenn – Ah, não. Aqui tá bom! Como ocê ta, hein?

Aninha – Eu tô bem! A minha mamãe foi buscar os meus brinquedos lá do reino do Beleléu.

Kattyellenn – (Entra e fica reprimindo com o olhar o que Aninha acabara de falar.) Que Beleléu o quê, menina. 
A sua mãe capotou, empacotou, perdeu a vida, bateu as botas, subiu no telhado!...
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Generoso – (Entra em cena e se assusta) O quê que eu te pedi, criatura?

Kattyellenn – Ô Seu Generoso, eu não contei que a mãe dela morreu não, viu... (Aninha chora.).
Generoso – Some daqui, menina. Seu dedo-duro.

Aninha – Ô, papai, a mamãe mentiu pra mim! Ela num foi pro reino do Beleléu, não.  
A mamãe morreu!

Generoso – Eu sei, filha! Ela precisou deixar a gente! (Abraça a filha e, em seguida, vai saindo. Vira para 
a filha e a chama.) Vem, vamos despedir da mamãe? (Generoso pega a cestinha e a leva.) 

Aninha – (Lembra que as cartas foram escondidas na cesta.) Não, papai, eu quero levar minha filhinha.

Generoso – Deixa que o papai leva, filha.

Aninha – Mas eu quero levar...

Generoso – É marcação da cena o papai levar, lembra? 

Lady – (Com raiva) Bellooo!

Generoso – Pode levar... (Sai Generoso sozinho, simulando que faz carinhos na cabeça da filha. Lady, em cena, 
esconde mais uma carta na cesta.)

Cena 6
E na casa da Madalena. . .

Lady – Deixemos de lado,  
neste momento,   
Generoso e a filhinha;   
trataremos de outro nome.   
Conheceremos a vizinha. 
(Sonoplastia de samba.) 
Sonhadora, decidida,   
quer de tudo na vida.  
Com ela só há um problema:   
a que custo não importa,   
ter o que quer é seu lema! 
Apresento a vocês  
a ambiciosa Madalena. 
(Madalena, subindo a escada, pede aplauso ao som do samba e faz um gesto de findar a música. Grita pela filha.)

Madalena – Kattyellenn. 

Kattyellenn – O que, mamãe.

Madalena – Vou descolorir.

Kattyellenn – Aonde? Na laje?

Madalena – Claro que não, meu bebê. No segundo pavimento.

Todos – (Cantando.) Madalena, Madalena!!!

Madalena – (Irada e gritando.) Eu odeio essa vizinhança torpe!

Todos – Uhhhhhhhhhhh.

Madalena – (Comentando para o público.) Me amolar justo hoje, que eu estou tão cansada! Acabei 
de fazer a unha de Rosa: a caridosa. Você acredita que ela, além de me pagar muito 
bem, ainda me deu um frango para levar para casa? (Pensando.) Um frango inteiro! De-
pois Rosa ainda foi passear no parque, com seu esposo balofo e a filhinha chatinha 
dela, mas eu não ligo. Afinal de contas, eu não tenho inveja de ninguém. (Sonoplasta 
apita. Madalena faz cara feia para ele e chama a filha.) Kattyellenn!!!
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Kattyellenn – (Aparece ao lado do cenário sendo penteada por Kuru.) Uai, mãe, a senhora não foi ainda?

Madalena – Pra onde, menina?

Kattyellenn – Pro segundo pavilhão! 

Madalena – (Ignorando.) Kattyellenn, me chame o Kuru.

Kattyellenn – Num vai dá não. Ele tá penteando os meus cabelos e depois vai escovar 
meus dentes. 

Madalena – Kuru! (Kuru puxa o cabelo de Kattyellenn, tirando-a de cena.) Traga os meus óculos escu-
ros, (Aparece os óculos atrás dela.) o “descoloridor” de pelos, (Aparece o produto atrás dela.) e 
um suquinho de limão. (Kuru entra com um copo e uma bandeja. Madalena bebe o suco e joga o copo 
para trás.) Que horror! 

Kuru – (Para Madalena.) Nem tudo que é doce, é caramelo; pula ni mim de amarelo.

Madalena – Ah, cala a boca, seu burro.

Kuru – Burro, madame? Taí: grande jogo, número três. (Faz que está anotando.)
Madalena – (Olhando-o com desprezo.) Ele? Eu explico: o que faz, vil criatura, em minha casa?  

A gente explica, né, Kuru?

Kuru – Oras! Claro!

Cena 7
A presença de Kuru

Madalena – Eu tenho um criado só pra mim. A história é mais ou menos assim:

MÚSICA DO KURU (Só o agogô em ritmo de rap.)
Madalena – Estava linda e loura

Na laje a descolorir
Quando vi na rua um cara
E pra ele me pus a sorrir
(Enquanto isto Madalena passa o produto de descolorir e chama Kuru para a sua casa para seduzi-lo. Ele 
vai até a casa dela e, depois de beijar-lhe a mão, grita.)

Kuru – Matei mesmo e se for preciso eu mato de novo! (Apita.)
(Madalena tenta fugir subindo a escada, mas Kuru sobe a escada com ela, que por sua vez desce de 
medo. Percussão em ritmo de funk.)

Kuru – Fugindo do manicômio 
Eu estava sem paradeiro 
Vim parar neste barraco  
Pro meu couro não virar pandeiro.

Madalena – Me assustei com aquele grito  
Meu Deus, quem foi que morreu 
Ele me disse direitinho 
O que foi que aconteceu.
(Percussão muda para o ritmo do rap)

Kuru – Matei e mato mesmo  
Adoro sangue na minha mão
Eu torci seu pescocinho   
E arranquei seu coração. (Miau.)
(Enquanto canta, Kuru pega um gato de pelúcia e encena com ele. Ao término da mímica, Kuru joga-o 
para trás do cenário. Param a música.)

Madalena – (Questionando.) O quê? Você matou um gato?
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Kuru – Pô, nêga, era o miau do doutor. Se eu voltar para o manicômio, ele me mata. Me 
deixe ficar, por favor.

(Volta para o ritmo de rap e Madalena canta.)
Madalena – Pobrezinha da sua vítima 

Antes ela do que eu  
Se você fizer o que eu mando  
Não conto o que “assucedeu”.
(Percussão muda para o ritmo de baião.)

Kuru – É pra já, minha madame
Limpo o ralo e não reclamo
E se eu não te obedecer
Eu volto pro manicômio  
E se eu não te obedecer
Eu volto pro manicômio.

Madalena – Maravilha, que beleza
Sou como da realeza
Eu serei uma rainha
E minha filha uma princesa
Eu serei uma rainha
E minha filha uma princesa
Eu serei uma rainha
(Dá uma risada maléfica.) 
E minha filha uma princesa. 

Madalena – (Chamando.) Kattyellenn!!! 

Kattyellenn – O quê, mãe? A Vanessa vem descolorir com a gente? Ela não apareceu  
mesmo, né?

Sebastiana – (Sem entender a intervenção de Welington.) Não, meu bebê! The windows is hot the table.

Kattyellenn – Am?!

Madalena – (Para o público.) Ai meu Deus, ela não entende nada de inglês. (Para a filha.) Ô, sua 
burra! Eu falei que o sol está quente, quente, muito quente! 

Kattyellenn – Ah, tá! (Entra em cena com uma miniatura de escada – parecida com a que a mãe usa – e, vestida 
para descolorir, assenta-se nela. Kuru entrega-lhe o “descoloridor”.) Sai. (Kuru vai em direção a Madalena.)

Madalena – Vaza. (Kuru sai de cena.)

Cena 8
Kattyellenn traz notícias fúnebres 

Kattyellenn – Mamãe.

Madalena – Hummm.

Kattyellenn – A Rosa morreu.

Madalena – (Apenas tira o chapéu que lhe tampava o rosto e fala para o público.) Antes ela do que eu!  
(Assusta-se com o que disse e percebe o que está acontecendo.) O quê? A Rosa? A caridosa? Mor-
reu? Meu Deus! Como isto pôde acontecer? Você foi lá? Como será que eles estão?

Kattyellenn – Ah, mãe, tá todo mundo muito triste.

Madalena – Tem alguma coisa de comer na casa?

Kattyellenn – Só tem café!

Madalena – Café num velório de família abastada?
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Kattyellenn – Podia ter um churrasco, né?

Madalena – Ah, eu também acho, porque aí a gente podia levar o vinagrete... (Som de ideia.) 
Kattyellenn, és chegada a hora de acionarmos o nosso kit... (Pegando o kit e se vestindo.)

Kattyellenn – (Coçando-se por causa do produto de descolorir.) O kit festa? O kit viagem? (Para de se 
coçar, quase atingindo um orgasmo.) O kit praia? (Começa a soprar os braços que estavam coçando.)

Madalena – Não. (Desfilando em frente à filha vestida com um chapéu e seu vestido.) Veja Katty... não é 
este o kit que você tanto deseja usar? (Kattyellenn vê a mãe vestida e fica eufórica.)

Kattyellenn e Madalena – O kit fúnebre!

Kattyellenn – Ai, que emoção. Este eu nunca usei. 

Madalena – Vai se arrumar, menina. (Kattyellenn sai de cena e Madalena fala para a plateia.) Justo ela, 
gente... quem vai me dar frangos inteiros para trazer para a casa?

Kattyellenn – (De trás do cenário.) Mamãe...

Madalena – O que foi, Kattyellenn. (Vai para trás.)
Kattyellenn – (Fala em off.) Eu tô bonita, mãe?

Madalena – (Fala em off.) Tá linda, meu bombom...

Kattyellenn – (Fala em off.) Será que a Aninha vai reparar que tô com roupa nova?

Madalena – (Fala em off.) Acho que não!

Kattyellenn – (Fala em off.) Ah... Por que só a mãe da Aninha que morre?

Madalena – (Fala em off.) Cala a boca, retardada.

Cena 9
A Companhia reinventa uma estrofe na música oficial

(A melodia dela é a mesma da música O cravo brigou com a rosa. Nesta hora cantam os atores da 
Companhia, cada um com um instrumento diferente.)
“Generoso perdeu a Rosa
Coração deu uma parada 
Aninha ficou sozinha 
E a Rosa autopsiada”
“A Vanessa até agora
Não apareceu na janela 
Deve estar tão entediada 
Qu’esta história, que nem é dela” 

(Nesta hora, a Companhia declara a afronta com Lady pelo fato de a homenageada não ter aparecido.)
Lady – Quê isto? Que música é esta?

Welington – (Para a plateia.) É a Vanessa, Lady, que até agora não apareceu na janela. 

Lady – (Fala baixo e entristecendo de repente.) Ingrata! Quem dera se alguém me mandasse ao 
menos uma mensagem de amor... 

Todos – O quê, Lady?

Lady – (Recuperando-se.) Nada! Vocês não ouviram nada! Volta para cena, volta pra cena!

(Continuam a cantar)
“Generoso perdeu a Rosa
Coração deu uma parada
Aninha ficou sozinha
E a Rosa autopsiada” 
(Saem de cena e guardam os instrumentos.)
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Lady – (Enquanto guardam os instrumentos, Lady ocupa um lugar que demonstre a solidão.) Só agora triste, 
Aninha, com a mãe ausente, se vê sozinha. Da solidão que a domina, se livrar tenta 
em vão, a pobre menina. Afinal de contas, é a morte de todos a sina.

(Entram os atores como personagens da peça, cantando a estrofe seguinte.)
“Pobrezinha desta garota
Perdeu a sua mãe tão cedo
Pra Aninha vem vida nova
Ela deve estar com medo.”

Cena 10
O enterro da Rosa

(Neste momento aparece o caixão de Rosa no alto da escada.)
Kattyellenn – (Interrompendo a música, dá uma cambalhota e cai.) Ai... quebrei minha bunda!

Madalena – (Beliscando Kattyellenn, que grita.) E eu vou te quebrar a cara. O que eu já te expliquei, 
Kattyellenn? A Rosa tá dura, tesa, “rouxa” dentro do caixão!

(Aninha ouve Madalena falar isto e sai chorando, corre e pula no colo do pai. Madalena e Kattyellenn 
voltam a cantar “Generoso perdeu a rosa”. Generoso começa a chorar e a soluçar ao mesmo tempo, 
causando estranhamento em todos. Uma pausa na música. Soluça três vezes, sendo o último mais forte.)

Madalena – Que horror! 

(Enquanto se preparam para o enterro, Kattyellenn sobe a escada, indo em direção ao caixão.)
Madalena – (Vê a filha mexendo no caixão e comenta com o público.) Olha que tentação dos infernos...

(Quando alcança o caixão, Kattyellenn, por curiosidade, dá umas batidinhas nele, mas o “Coveiro”, feito 
por Kuru, chama-lhe a atenção. Kattyellenn, de susto, pula no colo de Madalena. Ao ver Aninha triste, 
começa a fazer carinhos no rosto de sua mãe para provocar a garota triste.)

Kattyellenn – Eu tenho uma mãe tão viva... (Aninha chora.)
Madalena – Sai, Kattyellenn! (Joga-a no chão.)
Coveiro – (Cantando.) Orapronobis.

Todos – (Respondendo.) Orapronobis.

(Nessa hora, Generoso tira um lenço para enxugar o rosto e deixa cair uma nota de R$20,00. Madalena 
vê a nota e a pega, escondendo-a nos seios.)

Madalena – (Para Kattyellenn.) Mamãe teceu um plano!

(Welington sinaliza algo para Lourane – que neste momento faz o papel de coveiro –, que canta.)
Coveiro – (Cantando.) Vanessa, apareça!

Todos – (Respondendo.) Vanessa, apareça!?

Lady – Já tá virando palhaçada, né, gente?

Madalena – Vou arrumar um papai pra você!

Coveiro – (Cantando.) Amém!

Todos – (Respondendo.) Amém!

Kattyellenn – Yuppi!

Aninha – Eu quero me despedir da mamãe.

Madalena – (Chorando.) Eu também quero! 

Generoso – Meu coração não suportará tanta dor. (Pega uma flor no caixão e sai.)
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Madalena – (Avança no caixãozinho e, segurando, começa a chorar sobre ele.) Ô Rosa, me leva com você. 
(Pega uma flor para si e oferece uma outra para Kattyellenn.) Aceita?

Kattyellenn – Não, brigada! Já almocei!

Madalena – Pega! 

(Mesmo reclamando, Kattyellenn pega a flor e fica com medo dela. Madalena entrega o caixão para 
Aninha, que pega o caixão da mãe. Vão saindo em procissão. Voltam a cantar no ritmo de O cravo brigou 
com a rosa.)
“Mas não pense, cara plateia,
que este é o fim da nossa história
Madalena é muito esperta
E a todo custo quer ter a glória.”

(Vão saindo em forma de procissão, e o sonoplasta acelera o ritmo, provocando nos atores uma saída 
rápida. Kattyellenn, de medo, joga a flor fora e sai gritando.)

Cena 11
O teatrinho de Madalena e de Kattyellenn

Lady – De triste, a solidão se fez necessária
e Kattyellenn, uma amiga imaginária,
foi amiga para o seu próprio contento.
Devemos, sim, a Aninha avisar 
que grande risco está a correr. 
Em sua casa o mal quer entrar 
e, entrado, nada se pode fazer.
(Em cena, Lady vira Aninha e fica triste na escada. Kattyellenn chama. No lado oposto, aparece Madalena. Esta 
repete claramente todas as falas e movimentos da filha, mostrando que o que Kattyellenn diz foi decorado e 
ensaiado.)

Kattyellenn – Aninha!

Aninha – Quem é?

Kattyellenn – É eu. Kattyellenn!

Aninha – Pode entrar.

Kattyellenn – Vamos brincar? 

Aninha – Não quero.

Kattyellenn – Por quê? 

Aninha – Minha mamãe morreu.

Kattyellenn – Mas quem morreu foi a sua mãe e não você, Aninha. (Para a mãe que está do lado 
de fora.) Tô falando certo, mãe? (Madalena assusta e, de fora, ameaça a filha.) Eu te empresto a 
minha mãe.

Aninha – A gente não empresta mãe, não, Kattyellenn.

Kattyellenn – Mas a minha mãe é boazinha. (Para a mãe.) Pode vim, mãe.

Madalena – (Baixinho.) Ô, menina... (Atuando.) Bombom, bombonzinho... Aonde você está?  
(Nessa hora, quem fala junto com a mãe, mostrando para o público que foi decorado e ensaiado, é Kattyellenn.)

Kattyellenn – Eu estou aqui, na casa da Aninha.

Madalena – Sempre em boas companhias. (Vai para a porta de entrada da casa de Aninha.)
Kattyellenn – Viu? Minha mãe se preocupa comigo. (Mostrando que a mãe vai entrar.) Agora!

Madalena – (Som de campainha.) Bombom.
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Kattyellenn – (Abrindo a porta.) Pode entrar. A Aninha tá ali. (Aponta. Madalena vê Aninha desconsolada e 
espontaneamente começa a beijar Kattyellenn, que faz cara de nojo.)  
Ai, mãe, a gente não ensaiou isto não.

(Aninha, ao ver Madalena fazer carinhos na filha, fica triste e chora.)
Madalena – Fala pra eu dar carinho pra ela.

Kattyellenn – Isto também não!

Madalena – (Beliscando na filha.) Fala pra eu dar carinho pra ela.

Kattyellenn – (Irada.) Dá carinho pra ela mãe.

Madalena – (Vai até Aninha e puxa o rosto dela para o seu peito. Canta.) Chucruti, chucruti, chucruti. 
Passou. (Aninha engole o choro.) Onde tá papai?

Aninha – Tá lá na varanda.

Madalena – Eu vou pedir a ele pra você ir lá em casa comer broa de chocolate.  
(Como Kattyellenn estava falando baixo junto com a mãe, ela vê que a mãe errou.)

Kattyellenn – É de fubá, mãe.

Madalena – De fubá é pra você, menina chata. (Mandando a filha silenciar-se.) Generoso... (Sai.)
Aninha – Então vamos, Kattyellenn.

Kattyellenn – (Imitando.) Então vamos, Kattyellenn. Menina chata! (Sai.)

Cena 12
Kuru e Madalena fecham as últimas estratégias

Lady – Algum tempo se passou
desde que Rosa a família deixou,
mas a presença de Madá, 
sempre tão prestigiosa, 
caridosa e pegajosa, 
faz Aninha acreditar
que a tristeza há de passar.

Madalena – (Chamando.) Kuru. 

Kuru – (Aparecendo.) Pois não, madame.

Madalena – Já limpou, cozinhou e alvejou?

Kuru – (Estranhando.) Alvejou?

Madalena – É! As ceroulas imundas que Generoso usou? 

Kuru – Tudo, tudíssimo. Aliás, estou cansado de trabalhar pra’quele urso que não paga. E 
vou acabar com esta história é agora! (Faz que vai sair e Madalena o interrompe.)

Madalena – Pois pode bem aí parar. Que história eu também tenho. E a minha é pra contar. 
(Pausa.) Dizem que um certo doutor quer a pele pra pandeiro de quem seu gato matou!

Kuru – Oras madame, eu não disse nada!

Madalena – (Olhando para fora.) Kuru, aquela coisa que está vindo lá na frente é quem eu estou 
pensando?

Kuru – Sim, é o Generoso!  

Madalena – Kuru, você fez aquela broa especial que eu te pedi?

Kuru – Tudo pronto, madame, prontíssimo.

Madalena – Então, vamos! Preciso pescar um peixe grande com ela hoje. 

Kuru – (Kuru fica em cena.) Credo, a madame só tem olhos para o Generoso.

Madalena – Anda, seu mequetrefe.
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Cena 13
Generoso conversa com o fantasma de Rosa

Generoso – (Entra.) Querida! Cheguei!

(Cai uma rosa cor-de-rosa em cena. O som do acordeom faz o clima fantasmagórico. Generoso assusta-
se com o som e com a presença. Vê que é apenas uma rosa, pega-a e relembra a esposa.)

Generoso – Que susto! É só uma rosa! (Lembra.) Rosa... Ah! Que saudade!! 

Rosa – (A voz de Rosa deve ser feita com o coro das atrizes que estão fora de cena. Os atores até podem fazer, 
mas com a voz em falsete.) Eu já não posso dizer o mesmo!

Generoso – (De medo, pula para cima da escada.) Quê isso! Cruz credo! Por que não avisou? (Fica 
congelado.) Olha como eu fiquei.

Rosa – Não precisa ter medo, Generoso. Não de quem tá morto! Tem que ter medo de 
quem tá vivo. Aliás, viva e até demais. (Generoso pega a rosa que caiu.)

Generoso – Por que você está falando assim comigo? (Contracenando com a rosa.)
Rosa – Por causa de Madalena. (Neste momento, Madalena entra com uma broa nas mãos.)
Generoso – Mas Madalena é uma pessoa boa. (Madalena vai acariciar a cabeça de Generoso.)
Rosa – Ela não é boa nem pra você nem para Aninha.

Generoso – Falando mal da memória dos vivos, ãm? (Madalena assusta por Generoso conversar sozinho.)
Rosa – Ainda defende ela? Acorda! Toma, toma, toma. (Generoso bate com a rosa no próprio rosto. 

Madalena entra em pânico. O som para significando que o fantasma foi-se embora.)
Generoso – Que isto, Rosa... (Chamando.) Rosa, Rosa. (Procura.) O que eu preciso fazer para 

você entender que és única na minha vida?

Cena 14
Madalena f isga o peixe grande com sua broa

Kattyellenn – Mãe, cadê a broa que tava aqui?

Madalena – Ô, menina, vai te fud... (Vê Generoso.) Deeiiii...?

Generoso – Ô Madalena, não precisava limpar a casa, nem fazer almoço e muito menos 
lavar minhas ceroulas de novo.

Madalena – Faço questão! Quero saber se ocasionalmente você precisa de mais alguma coisa?

Generoso – Ah, sim... (Aponta a mala.) A minha mala. (Madalena abaixa para pegar, e Generoso abaixa tam-
bém olhando as nádegas da mulher.) Tem um tempão que ela está pedindo limpeza, carinho e 
atenção...

Madalena – (Vê Generoso olhando sua bunda.) Eu limpo a sua mala, desde que você coma a minha broa.

(Madalena pega com a boca a rosa roxa que está sobre a broa, pula no colo de Generoso e desce o corpo. 
Com charme, põe com a boca a rosa roxa na boca de Generoso e vai saindo. Generoso fica indeciso entre 
a rosa cor-de-rosa e a rosa roxa.)

Rosa – (Ainda com a voz das atrizes fora de cena.) Você não vai me trocar por ela vai?

Madalena – (Aparece por cima do cenário bem sexy.) Venha para o quarto, Generoso...

Generoso – No quarto?

Madalena – Lógico! Você conhece lugar melhor para se provar uma broa cheia  
de queijinho? (Generoso joga a rosa cor-de-rosa para o público e sai.)
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Cena 15
Madalena se prepara para casar

Lady – De tanto, a broa de Madalena, 
Generoso comer, 
hoje, acreditem, 
bodas vão ocorrer. 
Aninha contente está, 
pois mãe carinhosa, acredita, 
de novo terá; 
e o pai, por sua vez, 
sozinho não ficará. 
O que Aninha, porém, 
não sabe, nem sequer percebeu, 
é que Madalena, sem pena, 
o golpe do baú lhe deu!
(Nesta hora, Kattyellenn fica sozinha em cena.)

Kattyellenn – Mamãe, com que roupa eu vou?

Madalena – Com aquela que a mamãe fez. Você fica uma broinha com ela.

Kattyellenn – Eu fico é uma pamonha, isto sim. Ai, mamãe, deixa eu levar o buquê? (Aparece o 
buquê por cima do cenário.)

Madalena – (Fala em off.) O buquê é da noiva, sua burra!

Kattyellenn – Então deixa eu levar as alianças.

Madalena – São de Aninha.

Kattyellenn – Aiii, tudo é de Aninha, Aninha, Aninha. E eu?

Madalena – Ah, menina, vai te ferrar. 
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Cena 16
O casamento cinematográfico (organizar)

(Casamento simulando o cinema mudo. Entra Kuru com uma tv nas mãos. Esta tv vai passando as 
mensagens do cineminha... Placa - “O Casamento”: entra Generoso com um tapete e desenrola-o 
no chão. Dentro deste tapete encontra-se um charutão, que Generoso começa a fumar. Placa - “...”. 
Placa - “Generoso ansioso”: Generoso procura de um lado, procura do outro, faz banana para o público. 
Placa - “...”. Placa - “A noiva tá demorando”: Generoso cochila e queima-se com o charuto. Placa - “...”. 
Placa - “A noiva”: entram Kattyellenn na frente e Aninha atrás. Kattyellenn joga flores para Aninha 
passar como porta-aliança. De repente, cansada dessa função, joga flores no rosto de Aninha. Generoso 
vem e tira Kattyellenn de perto de Aninha. Placa - “...”. Placa - “A noiva”: Generoso faz carinho na cabeça 
de Aninha. Madalena entra. Todos olham para a noiva, em seguida para o público e novamente para a 
noiva. Madalena entra entre Generoso e Kattyellenn. Placa - “...”. Placa - “Aceita casar-se com ela?”: 
todos olham para Generoso, ele afirma com a cabeça. Placa - “...”. Placa - “Aceita casar-se com ele?”: 
Madalena faz uma cara de “por falta de opção”... Afirma com a cabeça. Placa - “...”. Placa - “O que será de 
Aninha agora?”. Saem.)

Cena 17
Kattyellenn,  escrava de Kuru

Lady – (Narração da Lady - sonho de Madalena, desfilar na Sapucaí.)  
Casaram-se finalmente,   
Madalena e Generoso,   
Ela toda contente   
Ele todo vaidoso.   
Mas vamos falar a verdade:   
Madalena amor não tem,   
Generoso sem maldade   
Vai ficar sem um vintém.  
(Após o casamento, Kuru posiciona-se na escada para simular que está assistindo TV.)

Kuru – (Ligando a TV.) Dibrou um, dibrou dois, vai seu cavalo.

Kattyellenn – Kuru (Vê Kuru na frente da TV.) Ah, Kuru. Foi só a minha mãe viajar que você não 
sai da frente da televisão.

Kuru – E o que você tem com isso? 

Kattyellenn – Tudo! Porque agora EU sou a dona da casa. Pode ir levantando, seu meque-
trefe, que eu tô com fome! Eu quero meu jantar agora.

Kuru – Se vira, baby!

Kattyellenn – Ah, é?? Pois dizem que um certo manicômio quer fazer pandeiro do couro de 
quem matou o seu... (Kuru belisca Kattyellenn.) GAAAAIII Quem me belisca é só a minha mãe.

Kuru – Shh. E vê se entende uma coisinha só: agora quem manda aqui sou eu. E pode ir 
arrumando a casa, que eu quero tudo limpinho.
(Música de arrumar a casa. Kattyellenn começa a arrumar, vê Kuru distraído com o controle remoto e 
rouba-lhe o objeto, trocando a TV de canal.)

Kuru – Devolve meu controle.

Kattyellenn – Eu quero ver a minha mãe passando no carnaval do Rio de Janeiro, Kuru.

Kuru – (Pega o controle de novo.) Meu futebol.

Kattyellenn – (Pegando o controle.) Minha mãe no carnaval.
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Kuru – (Ameaçando beliscar.) Oh! (Kattyellenn entrega o controle, e Kuru muda para o futebol.) Gol.

Kattyellenn – (Olhando a mãe entrando em cena.) Minha mãe...

Kuru – (Olhando para a TV.) Madame no futebol?

Kattyellenn – Né na televisão não, seu burro. Ela tá voltando. 

Kuru – (Olha.) É sim, é a madame. Mas ela num ia ficar lá uma semana?

Kattyellenn – É que uma semana passa mais rápido lá no Rio de Janeiro, uai. Ai, Kuru, 
como será que foi no desfile da escola de samba, hein? Ai, será que ela trouxe algum 
presente pra mim. 

Kuru – Pra mim.

Kattyellenn – Procê nada, seu mequetrefe. Você me paga, Kuru, a minha mãe vai saber 
tudinho o que você fez comigo.

Kuru – Fui! (Ao sair se depara com Madalena, pega o espanador das mãos de Kattyellenn e finge estar limpando o espaço.)

Cena 18
Frustrada,  Madalena volta da lua de mel ,  mas sem marido

Kattyellenn – Não adianta fugir. Eu vou contar pra ela tudo, tudinho, seu mequetrefe... (Ma-
dalena chega muda. Kattyellenn a abraça e beija. Madalena deixa a mala cair.) Credo, mãe. (Esquece.) Ô 
mãe, a senhora não vai acreditar no que o Kuru fez comigo, sabe? Eu queria assistir 
a senhora desfilando no carnaval do Rio de Janeiro, né? Só que ele ficou o tempo 
todo assistindo futebol. Depois, você acredita que ele me deu o avental e me obrigou 
a limpar a casa toda? Até comida eu fiz, mãe! O pior é que tive uma caganeira por-
que acabei bebendo o cloro que essa anta colocou na garrafa de refrigerante. Mãe! 
O mãenhêê!

Madalena – (Acorda e grita.) Cala a boca, Kattyellenn!!!

Kattyellenn – (Pula de felicidade.) Ai, ela voltou! Cê num vai castigar o Kuru não, mãe?

Madalena – (Chorosa.) Isto agora não importa, Kattyellenn. O mais importante é que quando 
as câmeras se viraram para mim e eu ia finalmente ser o destaque da Marquês de 
Sapucaí, o palerma do Generoso me fez o favor de cair da droga do carro alegóri-
co. E como se não bastasse, sabem o que aconteceu? O homem morreu!! Morreu, 
minha filha!! Generoso morreu! (Um tom de absurdo mas sem emoção.) Mas pelo menos eu 
passei na televisão.

Kuru – Ah, é... como que foi? 

Madalena – (Empolgando-se.) Deita aí que eu vou te contar. (Kattyellenn, sem entender, fica em pé.)
Kattyellenn – (Para o público.) Deita aí, moça.

Madalena – É você, sua tapada.

Kattyellenn – (Deitando e fazendo careta para o espectador.) Ai, é eu...

Madalena – Eu estava lá: destaque total como da melhor escola de samba carioca. (Samba.) 
Ô esquindô, ô esquindô. E quando as câmeras vinham em minha direção, e eu toda 
sorrisos para elas, de repente, sem explicação, todos os jornalistas foram cobrir um 
retetê, um fuzuê, um padedê, uma confusão. Parei de dançar para ver se eu aparecia 
pelo menos na pontinha da matéria. Fui abrindo caminho entre as pessoas, jornalis-
tas, repórteres e fotógrafos. De repente, eu vi uma coisa esparramada no chão. Era 
Generoso. Me apresentei como a esposa e todas as lentes apontaram para mim. 
(Como se estivesse revivendo a cena e colocando Kattyellenn como se fosse Generoso caído.) Meu mari-
do!!! (Antes de chegar até ele, ela faz pose de foto.) Olhei os batimentos cardíacos dele. (Coloca 
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a cabeça na região pubiana de Kattyellenn – pose de foto.) Você não pode me abandonar, meu 
amor... (Puxa-o para o seu colo – pose de foto.) Mas não tinha mais jeito... A mãe da vida já 
tinha levado Generoso. (Simula como alguém chamando ela.) Ah, mais uma? Pois não.(Última 
pose para a foto, desta vez como se fosse modelo da Playboy.) Vocês não viram nada na TV?

Kattyellenn – Não! Mãe, o Generoso já tá sabendo dessa história?

Madalena – O Generoso morreu, menina. Ele morreu!

Aninha – (Entra de repente.) O quê, Madalena?

(Aninha com olhar triste. Madalena com olhar tentando tristeza. Kattyellenn com olhar de ironia.)

Cena 19

O fantasma de Rosa traz um presente para Aninha,  sua f i lha

(Narração de Lady sobre o tempo passando. Durante a narração ela desmancha o seu penteado infantil.)
Lady – Com duas bruxas cresceu a pobre e só Aninha. De maldades padeceu, sem coberta 

e sem farinha, noite e dia no borralho, sem descanso com sua dor... (Vira Aninha.) ...eu 
ainda sonho acordada com a chegada de um grande amor....

Kattyellenn – (Já adolescente.) E hoje é o grande dia. É a festa a fantasia que o príncipe de 
Wandertof está promovendo. E o ingresso: um brinquedo para as crianças pobres. 
(Gritando.) Aniiiiinhaaaa. Limpou, costurou e alvejou minha fantasia para o baile beneFI-
CIENTE do príncipe de Wandertof?

Aninha – (Humilde.) Tá lá no quarto. Ah, eu gostaria tanto de ir a esta festa.

Kattyellenn – Uai, se você tivesse uma fantasia eu até te levaria.

Aninha – (Superfeliz, mostra o gorro que a mãe lhe deu.) Mas eu tenho, Kattyellenn.

Kattyellenn – (Assusta-se com o fato de Aninha ter um gorro.) Como assim, você tem? Está suja.

Aninha – Num tá.

Kattyellenn – (Jogando o gorro no chão e pisando nele.) Agora, tá!

Aninha – Eu lavo...

Kattyellenn – Tá rasgada. (Rasga ao meio.)
Aninha – Eu costuro...

Kattyellenn – (Tomando-lhe o gorro das mãos.) O gato picotou ela toda. (Joga para trás do cenário e apa-
recem retalhos jogados no alto e um grito de gato. Kattyellenn vê a boneca de Aninha.) Você tem uma 
boneca? Eu só tenho um peão. Como você não vai ao baile, vou levar sua boneca.

Aninha – Não, esta é a única lembrança que tenho da minha mãe.

Kattyellenn – Azar. 

Lady – (Puxando o cesto com a boneca.) Me devolva isto. (Caem as cartas.) 
Kattyellenn – (Debochando.) O que é isto? (Pega uma carta.) Carta de amor... hummm. De José 

Geraldo, do beco São Tomé, para Margarida, da rua União... (Percebe que é a carta da 
homenageada.) Mas Margarida foi a homenageada da última apresentação. O que signi-
fica isto, Lady? (Começa a ler nomes das cartas e a jogá-las no chão.)

Lady – Me devolve. (Sai catando as cartas no chão.) São cartas pessoais.

Welington – O que cartas pessoais estão fazendo com o nome de outras pessoas?

Lady – (Fica louca e possessa.) Elas são minhas, somente minhas. Me entregue esta que está com você.

Welington – (Escondendo a carta.) Já devolvi todas. Acho que você nos deve uma explicação, não?
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Lady – (Virando Aninha.) Por que você tem tanto ódio de mim? Não tenho nada nem ninguém, 
nem minha estrela está mais no céu. 

Kattyellenn – (Welington vira Kattyellenn. Saindo de cena.) Tudo bem, Aninha. Depois do baile  
a gente conversa.

Aninha – Eu só queria ir ao baile...(Dormindo.) Eu só queria ir ao baile. (Um braço de fantasma apare-
ce acariciando-lhe o seu braço. Entra o fantasma de Rosa. Aninha acorda.) Mamãe, é a senhora?...  
(O braço sai.)

Rosa – (Vozes do elenco sobressaem à cena.) Aninha, meu amor, é a mamãe.

Aninha – Cadê o papai?

Rosa – Generoso mandou lembranças...

Aninha – Por que vocês me abandonaram?

Rosa – Nós nunca te abandonamos, querida.

Aninha – Mas a estrela não está no céu?

Rosa – A mamãe trouxe um presente para você.

Aninha – Um presente? (Aparece um gorro lindo flutuando e vai até as mãos de Aninha. Enquanto ela se veste 
e se maravilha com o gorro, Rosa sai silenciosamente.) Que lindo, mamãe! (Percebe a ausência da mãe. 
Procura a mãe, mas ela já se foi.) Mãe! (Conversas e sussurros começam a tomar conta do ambiente.) A 
festa já está começando... Não posso me atrasar.

Cena 20

O baile a fantasia do Príncipe de Wandertof
(Kuru entra em cena e sobe a escada. Enquanto fala, o pessoal continua com cochichos e sussurros.)

Kuru – Atenção, atenção, um momento, caros vassalos. Espero que esta festa, promovida 
pelo nosso anfitrião, o príncipe de Wandertof, esteja à altura do seu reinado. (Apelando 
para o fato de os convidados não pararem de falar.) Parem de servir as bebidas e façam silêncio 
no salão. (Silêncio total. Palmas começam a serem batidas.) Para embelezar ainda mais este 
baile, neste momento adentra no recinto as convidadas mais ilustres: Madalena Ave-
lar da Silva e sua filha Kattyellenn Gostosona da Silva. Madalena e Kattyellenn. (Reagem 
ao insulto. Desfilam até o público e fazem uma coreografia.) E no momento auge, adentra agora, 
vassalos, a pessoa mais esperada da festa (Kattyellenn e Madalena acham que é o príncipe.) - 
EU!! O KURU! 

(O príncipe entra por trás de Kuru, que não o vê. Madalena e Kattyellenn começam a fazer reverência, e 
Kuru acha que é pra ele. O príncipe arranha a garganta, fazendo Kuru sair correndo de cena. O príncipe 
entra e vai agradecendo as pessoas. Madalena rapidamente corre em direção ao príncipe.)

Madalena – (Gritando como fã.) Majestade...

Príncipe – Alteza...

Madalena – Ah, é! 

Príncipe – A senhora é quem?...

Madalena – (Sem graça.) Madalena, vossa Eminência!

Príncipe – Ah, tá! Obrigado por ter vindo...

Madalena – A honra é toda sua, bobo. (Kattyellenn fica pulando para que a mãe apresente-a ao príncipe.) 
O senhor conhece a minha filha, Kattyellenn? 

Kattyellenn – Alteza...
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(Quando o príncipe vai cumprimentá-la, vê Aninha, que acabou de entrar. Congela e Aninha também. 
Madalena e Kattyellenn estranham o fato de ele estar congelado e tentam chamar a sua atenção. Não 
conseguem e olham para o lado em que o príncipe tanto observa. Veem Aninha.)

Kattyellenn e Madalena – Ela veio...

Madalena – Vagabunda...

Kattyellenn – Mafiosa. 

Madalena – (Gritando.) Aniiiiiinnhaaaaa! (Aninha foge.)
Príncipe – (Encantado por Aninha.) Onde está aquela beldade de mulher?

Madalena – (Apontando para a filha.) Ah lá!
(O príncipe e Kattyellenn procuram pela mulher bela. Kattyellenn cai a ficha de que a mãe apontava para 
ela e vai até o príncipe.)

Kattyellenn – (Mudando de assunto. Aninha entra em cena, e Kattyellen tenta distrair o príncipe.) Majestade, 
onde fica mesmo o reino de Wandertof?

Príncipe – Fica na região setentrional da Península Ibérica da... (Olhando para Aninha.)
Kattyellenn – Minha mãe já foi lá.

Madalena – (Madalena assusta-se com essa afirmativa, mas mente.) Já? Ah, já. Passei minha lua de 
mel lá. Que por sinal é um reino maravilhoso. (Olhando para Aninha.) Lá até as vacas 
fazem Béeee, nééé?

Príncipe – Am?

Kattyellenn – (Como cabra.) Ééééé!

Príncipe – Vou procurá-la.

Madalena – (Simulando um ataque no coração. Recupera rápido.) Ah, majestade. Tive uma ideia! Eu 
mesmo irei buscá-la e se possível numa bandeja de prata. (Gargalha.)

Príncipe – Sua mãe é tão boa, né? (Começa a procurar por Aninha.)
Welington – (Desfaz-se da personagem Kattyellen.) Bello. Veja o que encontrei no cesto da Lady... 

Cartas das homenageadas. Improvisa alguma coisa que vou combinar com o pessoal 
lá atrás. 

Príncipe – (Para o público.) Vocês não viram uma bela dama com olhos amendoados, cabelos 
longos, nariz fino passar por aqui? Ollhem!! Vejam!! (Sonoplastas começam a cantar tema do 
filme Ghost.....) 

Príncipe – O que faz uma linda Lady tão só?

Aninha – Eu estava olhando as estrelas...

Príncipe – Eu sou um apaixonado pelas estrelas!

Aninha – Veja! Uma estrela cadente....

Príncipe – Você sabia que pra cada estrela cadente deve-se fazer um pedido?

Aninha – Mas eu já fiz... eu gostaria de ouvir lindas palavras de amor!

Príncipe – (Lê um trecho da carta que Welington lhe deixou.)
Lady – Que lindo, Bello. Quem dera se todos os principes fossem iguais a você!! 

Príncipe – (Continua lendo a carta.)
Lady – Ai, que romântico. 

Bello – A Renata da rua União também acharia. (Para o público.) Esta é a carta da homenagea-
da da semana passada que a Lady escondeu para si.

Welington – Som na caixa DJ. (O sonoplasta começa a tocar um funk e Welington canta.)
Lady – (Assuntando em ser interrompida na hora do beijo.) Mas o que é isto?

livro teatro.indd   150 24/07/16   21:27



151

Textos completos

FUNK DA REVOLTA 

Welington – (Cantando o funk.) Preste atenção no que agora eu vou falar: esta história é muito 
chata, o amor não está no ar.

Lady – (Falando.) Mas o meu roteiro é perfeito!

Welington – (Cantando o funk.) Desde o início da cena que tudo aconteceu
 Um enredo muito estranho que ninguém nunca viveu.

Lady – (Falando.) Se esta moça não quer aparecer, não é problema meu.

Welington – (Cantando o funk.) Entenda que o amor é uma coisa especial
 Se a janela tá fechada é porque não está legal.

Lady – (Falando.) Até tu, Sebastiana.

Sebastiana (Cantando o funk.) Agora é minha vez, eu não vou mais me calar.
Esta é a minha chance e você vou enfrentar.

Lady – (Falando.) Vocês ficaram loucos?

Sebastiana – (Cantando o funk.) Loucos nós estamos em pagar este micão.
Transmitir uma mensagem que não fala de emoção.

Lady – (Falando.) Mas que música ridícula é esta. (Os atores fazem shhh para ela.)
Lourane – (Cantando o funk.) Ao contrário de você, retornamos à semente

Pra falar de um amor, com canção que é da gente.

Lady – (Falando.) Olhem o figurino, o cenário. Aqui não falta nada.

Lourane – (Cantando o funk.) É que aqui estão faltando as cartas de amor. 
Que enviaram para ser lidas e você não entregou.

Lady – (Falando.) Não entreguei mesmo. Veja se é amor andar de mãos dadas no Parque 
Municipal. Comer, duas pessoas, uma mesma maçã do amor para ver se as bocas 
se encontram. Isto é muito brega.

Sebastiana – Eu não acho brega não, Lady. Veja que bonita esta carta, por exemplo: (Lê a 
carta. Cada integrante do elenco lê um trecho diferente de uma carta. O interessante é se conseguir cartas 
de verdade, de pessoas da região onde estiver sendo apresentado. Pedir ao público que estiver chegando 
para escrever uma carta apaixonada.)

Lourane – (Lê a carta, concluindo com a frase a seguir, ou algo do gênero.) Você é a minha eterna paixão.

Lady – Paixão? Paixão é um amor burro. O amor é alegria sofrida; é sonho frustrado; é 
espera sem chegada; é presença solitária. O amor é ilusão. (Avança nas mãos do elenco.) E 
devolvam as minhas cartas. (Como se estivesse ficando louca.) Elas são minhas, só minhas!

Welington – Esta Companhia é mesmo uma farsa. Veja a ironia: quem deveria levar roman-
ce, é uma invejosa, uma mal amada.

Lady – Alto lá, sou Lady de Calcutá. Você tem é inveja de mim, é doido para roubar o meu lugar.

Welington – Inveja de quem rouba cartas de amor, de quem frustra os sonhos das homenageadas?

Sebastiana – Calma, Welington. Calma, gente.

Lady – Vocês não entendem nada de teatro. Você é um péssimo ator. 

Bello – E você é uma frustrada; não entende nada de amor. (Começa a conversar com o público.)
Lourane – Calma, gente... 

Sebastiana – Incomoda com o meu namoro com o Bello até na rua. (Começa a conversar com o público.)
Lourane – Calma gente, calma! (Tenta apaziguar e não consegue. Cansa-se e grita.) Gente! (Faz-se 

silêncio.) Respeite o público. (Olham sem graça para a plateia.)
Lady – Vocês queriam que eu falasse sobre o quê? Sobre uma mulher que se apaixonou per-
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didamente por um servente de pedreiro, que tinha como máximo de meta para a sua 
vida ser somente um mestre de obras. Depois ele se casou com outra, teve filhos e 
foi feliz. E hoje, por causa da sua escolha, esta mulher está sozinha. 

Sebastiana – (Vem para amenizar a situação.) Num tá não, Lady, num tá não. Sabe a dona Maria? 
(Aponta para alguém do público.) Ela desceu o morro todo só para te ver.

Lourane – Tá vendo aquela ali? É minha prima... é casada há muitos anos e ama o seu mari-
do. Veio aqui para nos ver, pois acredita no amor.

Sebastiana – Agora eu reparei que aquele ali, Lady, durante o espetáculo inteiro, estava te 
olhando de um jeito diferente... Acho que ele gostou de você.

Lady – Será?

Sebastiana – Se ajeite, Lady.

Lady – (Grita.) Mas o que é isto? Vocês estão com pena de mim? Eu não preciso desse senti-
mentalismo barato. Vocês são uma cambada de atorzinhos. E atorzinhos medíocres. 

Sebastiana – (Assustada e frustrada.) Medíocres, Lady?

Todos – Pra mim, chega! (Saem de cena.)
Lady – Podem ir... Encontro na plateia atores muito melhores que vocês. Aliás, estou abrindo 

vagas para bons atores se inserirem na minha Companhia: a “Companhia Se não 
morro de amores”... (Espera resposta que não vem e fala sozinha.) “Morro”. (Os atores saem de trás 
do cenário, cada um com o seu instrumento musical.) Onde vocês vão? (Os atores continuam saindo 
em silêncio e assentam-se no meio da plateia.) Sebastiana, volte. Lourane... Gente. Eu achei 
que estivessem blefando... já sei: são as cartas, né? Eu explico: cada carta que eu 
lia, imaginava que tinha sido endereçada a mim. Se um dia eu recebesse pelo menos 
uma carta, eu nunca mais precisaria desta. Me perdoe, Vanessa. Me perdoe, público. 
3 Me perdoe, meu amor. O que será da Companhia agora? O que será de mim sem 
vocês? Voltem, por favor... Voltem, se não eu morro.

Bello – Ah não, gente, eu volto. Esta Companhia é a minha vida.

Sebastiana – Eu volto. O meu grande amor está nesta Companhia.  

Lourane – Eu volto, porque todo mundo merece uma segunda chance.  
(O sonoplasta acompanha Sebastiana. Welington vai indo embora.)

Lady – E você, Welington?

Welington – (De costas para Lady.) Eu não volto! 

Lady – Eu sei porquê. É porque eu sempre fiquei com medo de suas ideias serem melhores 
que as minhas. Se você quiser ir, pode ir. (Welington ameaça ir.) Mas saiba que nunca te 
disse: eu sempre admirei o seu talento e a sua coragem.

MÚSICA “Tudo por um grande amor”
Sebastiana – Tudo por um grande amor 

Vamos mudar o final...
Pare e tente entender 
Faça uma história real 

Todos – O que pode acontecer 
É você realizar
O sonho de um mortal  
Que não quer adormecer
(com instrumentos)  
Pois pense, na beleza de um grande amor
E queira  
Fazer este casal feliz
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Entregue  
Esta carta com uma flor
Vai ver um sorriso crescer  
Ao invés de uma dor
Tudo por um grande amor

Welington – (Emocionado.) Eu volto se a Lady ler a carta da Vanessa. 

Lady – Não, esta carta não será lida. Ela será entregue.

Lourane – Mas a janela ainda está fechada.

Lady – Não tem problema. A gente põe debaixo da porta. Vamos respeitar o silêncio dela. 
Mais cedo ou mais tarde, ela acabará lendo... . Não só a carta da Vanessa será 
entregue, mas todas as cartas que estão comigo. A partir de agora nossas peças 
serão feitas com casos verdadeiros, de pesquisas reais.

Todos – Viva, ela acatou a nossa ideia.

Lady – Bom, mas por agora façamos um outro final para a história “A dura trajetória de 
Aninha”. Madalena: Madalena a cada dia que passou ficou mais próxima de Kuru. 
(Sebastiana Ivone simula uma improvisação da cena que será narrada pela Lady.)

Madalena – Kuru.

Kuru – Pois não, madame.

Madalena – O que significa essa sujeira no chão? (Faz cócegas em Madalena, que vai bater nele.)
Kuru – Desculpe, madame. É que eu não resisto a sua beleza.

Lady – Foram tantas declarações de amor que Madalena não resistiu ao charme do Kuru.

Madalena – Ai, fala de novo Kuru.

Kuru – Eu te amo!

Madalena – Ai, Kuru. (Sai rindo.)
Lady – Kattyellenn... (Aparece Bello todo desengonçado.) Kattyellenn conheceu melhor o príncipe de 

Wandertof, na verdade, Wandertof era o nome do grupo de pagode que fez de Kat-
tyellen a dançarina principal. (Pausa.) E a Aninha. A Aninha, bem: esta continuou com 
sua vida simples, subindo e descendo o morro, comendo aos domingos aquele frango 
com quiabo. De coração aberto, ela no fundo sempre soube que o amor esteve, que 
o amor estará, que o amor está no ar...

(Volta a música “Está no ar o amor”.)
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a laje

Montagem Original  2008 – Remontagens 2010 e 2012
Direção: Leila Verçosa e Polyana Horta              
Dramaturgia: Nil César
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Cena 1 
Introdução “Dizem que é sempre assim.  Dá um frio na barriga. . . ”

(O espetáculo se inicia com Ana e Margarida recepcionando o público desde o início da fila, antes de 
subir para a laje. Conversam com as pessoas, puxam papo, agradecem a presença de todos, oferecem 
café, colhem histórias das pessoas e perguntam os nomes. No momento certo, elas mandam as pessoas 
para a laje. Quando o público chega, vê Joaquim organizando os bastidores da peça. Ana vai ajudá-lo.)

Ana – Joaquim, tá tudo certo lá atrás?

Joaquim – Tudo certinho! Só faltam uns detalhes. (Margarida vê que o pai precisa de ajuda, tenta ajudá
-lo e acaba atrapalhando.) Ih, menina, isso tudo é nervoso? Pode deixar isso aqui comigo e 
vai acabar de aprontar que a gente já vai começar.  

Ana – Joaquim, seu compadre já chegou. Tá aí.

Joaquim – Será que ele trouxe aquela cachacinha?

Margarida – Mãe, cadê aquele CD que eu coloquei em cima do som? Ah, pode deixá, já 
achei! (Joaquim lava-se na bacia de roupa. Ana chama sua atenção.)

Ana – Cê tá ficando doido, homem?

Joaquim – (Divertindo-se.) Tá bom, Ana...
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Ana – (Entregando-lhe a blusa, que acaba de se vestir.) Joaquim, cê tá nervoso?

Joaquim – Só um pouco, Ana. Dizem que é sempre assim. Dá um frio na barriga...

Ana – É verdade! (Aponta para si.) E aí? Como eu estou?

Joaquim – Tá linda!

Joaquim e Ana – (Dão as mãos e se beijam.) Boa sorte, meu amor!

Margarida – (Entrando em cena.) Boa sorte, pai. Boa sorte, mãe!

Joaquim e Ana – Boa sorte, filha!

Cena 2
“A famíl ia”

(Música de forró ao fundo.)
Joaquim – Boa tarde. (Identifica alguém no público.) Num é que o compadre veio mesmo: Oi, 

compadre! Touxe a cachacinha? (Espera a pessoa responder.) Bom, gente, ocês estão aqui 
hoje pra comemorar com a gente, eu e minha família, mais uma etapa na construção 
da nossa casa.

Ana – Levantamos a última parede da nossa laje. (Observa em volta, como se as visse prontas.)
Joaquim – Não sei se ocês têm a exata ideia do que isso significa. Mas eu garanto: pra gen-

te é uma grande conquista. E como eu acho que eu levo um pouco de jeito pra esse 
negócio de teatro, eu resolvi... Eu e a Ana, né, amor?

Margarida – (Dos bastidores.) E eu fui obrigada!

Ana – (Sem graça.) É, Joaquim, nós três, nós três!

Joaquim – Então... A gente resolveu fazer uma peça, não é nada demais, viu gente? Pra 
mostrar procês a importância dessa laje na nossa história. 

Ana – Nós dois fomos ao teatro uma vez, há muito tempo atrás, e Joaquim depois que viu 
aquilo cismô que queria ser artista. (De repente, toca um rock pesado.) Joaquim, vai lá e fala 
pra Margarida que ela colocou a música errada.

Joaquim – (Gritando e indo em direção aos bastidores.) Que música é essa, menina?

Margarida – Desculpa, Joaquim. Eu coloquei o CD errado.

Joaquim – Então, presta atenção, Margarida. (Joaquim desliga o som lá atrás.)
Ana – (Para a plateia.) Ih... Ele sabe que ela não gosta de ser chamada de Margarida. 

Cena 3 
“Teatro é pra quem tem cultura.  Eu não tenho!”

Margarida – Ô mãe, olha o Joaquim me chamando de Margarida. Que merda! A gente já 
combinou, antes desse mico aqui, que era pra me chamar só de Magah! Não foi?

Joaquim – (Repreendendo a filha.) Merda? Conversa comigo direito, menina. Margarida, Margarida!

Margarida – Meu nome é Magah. Margarida é nome de velha.

Joaquim – Enquanto ocê estiver debaixo do meu teto, comendo da comida que eu compro, vai 
ser sempre Margarida. (Para Ana.) Fala pra ela ter orgulho de ter o nome da minha mãe.
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Margarida – (Provocando.) Tá vendo, nome de vó. 

Joaquim – Ah, não... Paciência tem limite. Me respeita que eu sou seu pai.

Margarida – Me respeita que eu sou sua filha! (Silêncio desconcertante.)
Ana – Gente, vamo parar com isso? Ainda mais na frente das pessoas. Anda, vamos conti-

nuar a peça. As pessoas tão aí. Olhe lá a Dona Anita... (Falar o nome de pessoas com quem 
já conversaram no início do espetáculo.) Garanto que ela não veio aqui pra ver vocês dois 
discutindo que nem cachorro e gato. (Joaquim sai de cena, sem graça.)

Ana – Vem cá, minha filha, pede desculpa pras visitas.

Margarida – Eu? O pai que grita comigo e eu que tenho que pedir desculpa? Me libera 
desse mico, mãe. 

Ana – (Educando a filha.) Pede desculpa pro pessoal, agora, Margarida!

Margarida – (Para o público, secamente.) Desculpa! Mas me chama de Magah, mãe! Por que 
a senhora não pôs o meu nome de Shayane, Nayara, Laleska? É muito mais doido! 
Quer ver: como que ocê chama? (Pergunta pra alguém da plateia.) Tá vendo, isso que é 
nome! (Se for nome de jovem. Caso o nome seja parecido com de pessoa mais velha, ela afirma: “Ih, é nome 
de vó também, é feio!”.)

Ana – Se ocê for honesta e trabalhadora igual a toda Margarida que eu conheço, levanta a 
mão pro céu! O maior mico é não sonhar e ainda colocar defeito em tudo quanto é 
sonho dos outros. 

Margarida – Ih, tá inspirada, hein mãe... (Margarida vai em direção à porta de saída.) Fui.

Ana – Foi aonde, menina?

Margarida – Eu desisti de participar desse teatro. O pai fica brigando comigo aqui na frente 
dos outros.  

Ana – Ô Magah, cê vai desistir agora? Não faz isso com seu pai. A gente ensaiô tanto, 
minha filha.

Joaquim – (Aparece atrás do cenário.) Ana, cê viu meu boné?

Ana – Tá em cima da geladeira, Joaquim. (Para a plateia.) Todo dia ele faz a mesma pergunta. 

(Margarida vai em direção à porta de saída. Joaquim vê pelos bastidores.)
Joaquim – Onde ela vai? (Ana não responde.)
Margarida – Sinto muito, mãe, teatro é para quem tem cultura. Eu não tenho. Se ocês 

acham que têm, fazer o quê? 

Ana – Todo mundo tem cultura. (Para a plateia.) O pé tá na terra, tem história pra contar:  
tem cultura! 

Joaquim – Ô Margarida, eu sei que ocê tá chateada é comigo. Me desculpe, filha. É que o 
pai tá nervoso.

Margarida – É Magah. 

Joaquim – Ô Magah, minha filha, pelo amor de Deus, num deixa a gente na mão  
numa hora dessas.

Margarida – Num precisa chorar também não. Até parece que depois de tanto tempo de 
ensaio eu vou ficar sem apresentar. Os meus amigos da rua estão todos aqui só pra 
me ver brilhando. Esse suspense é só pra dá um clima. Ra rá! (Vai para os bastidores. Os 
pais reagem bem à brincadeira.)

livro teatro.indd   157 24/07/16   21:27



158

Grupo do Beco e Casa do Beco 20 anos de  trajetória  artística  e  comunitária

Cena 4
“Se ocês namorasse e casasse. . . ”

Ana – (Colocando um forro no baú que está em cena. Para a plateia.) Ficou bom? Isto é um forro de fuxico 
que eu fiz. Aqui em casa a gente aproveita tudo.  

Joaquim – Então vamos começar? (Ana faz que “sim” com a cabeça.) Quando eu cheguei aqui no 
morro, nem teto eu tinha!

Ana – Aí, a minha mãe deixou ele ficar lá em casa, no nosso barraco.

Joaquim – Eu achei ótimo. Assim eu fiquei pertinho dela. (Referindo-se a Ana.)
Ana – Era apertado, né? Também: oito pessoas num barraco só. 

Joaquim – Era bom, isso sim! (Dançam um forró e se beijam.) Que saudade daquele forró, mulher.

Ana – (Com vergonha.) Ai, Joaquim. Olha o pessoal aqui. Cê me mata de vergonha assim, homi. 
Vamos trabalhá. Vamos trabalhá! 

(Começam a jogar tijolos um para o outro e a construir a limitação de um espaço cênico com eles.)
Joaquim – Então vamos, né? (Ainda construindo.) Todo lugar que Ana ia, eu ia atrás.

Ana – Aonde Joaquim tava, eu tava também! E minha mãe só ficava de butuca com aquilo.

Joaquim – A mãe da Ana era uma mãe para mim. Mas eu queria mesmo é que ela fosse 
minha sogra.

Ana – Até que, um dia, minha mãe fez um comentário que quase me matou de vergonha. 
Lembra amor?

Joaquim – Claro que lembro, foi assim...

Margarida – (Aparece no fundo como sogra.) Eu tava pensando uma coisa, Ana. Eu tava pensando 
uma coisa, Joaquim: se ocês namorasse e casasse. Eu ia ser uma mãe muito feliz e 
uma sogra muito satisfeita!

Cena 5
“Posso reclamar uma poesia?”

Ana – Pra ser sincera, eu só via ele como amigo. Foi só a minha mãe fazer aquele comentá-
rio que parece que, por encanto, um amor apaixonado brotou no meu coração. 

Joaquim – Eu só enxergava ela: Ana! Toda mulher que eu via era Ana. Escutava uma voz... 
ANA! Só faltava então ela me dizer SIM! (Como se estivesse torcendo.) Diz que sim, diz que 
sim, diz que sim.

Ana – Será?

Joaquim – Será? Não era isso que eu estava esperando. Mas eu acho que ela só respon-
deu daquele jeito porque tava na minha. Qué ver?  
(Ana vai estender roupas no varal e Joaquim a assusta.)

Ana – Ai, Joaquim, que susto! 

Joaquim – (Escora-se nas roupas do varal.) Fiz uma poesia procê. 

Ana – Hum, que legal.  

Joaquim – Posso reclamar?

Ana – É declamar, Joaquim. (Impaciente.) Declama, vai!
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Joaquim – Ana, você é mais bonita que todas as estrela do céu.
Sua beleza apaga o charme de qualquer mulher asteca
Me responda sem pensar, Ana, princesa, meu mel
Que dia que ocê vai lavar também as minhas cuecas?

Ana – Atrevido! Chama isso de poesia? (Bate na mão dele.) Quer fazer o favor de tirar a mão 
suja das minhas roupas! 

Joaquim – Naquele dia, não entendi por que Ana reagiu assim. Eu precisava reverter aquela 
situação. Uma furada daquele tamanho fechava qualquer possibilidade de conquistar 
a mulher da minha vida. Ficava vigiando ela sair pra tentar dar o bote certeiro. Todo 
dia eu tentava uma coisa diferente. (Ana atravessa a cena.) Até que teve uma vez que eu 
tava encostado na porta lá de casa e a Ana saiu tão perfumada... (Para Ana.) Humm... 
Quem é o felizardo? (Escondendo uma flor.)

Ana – Só se for o Divino Espírito Santo.

Joaquim – (Para o público.) Eu podia ter dormido sem essa. (Para Ana.) Eu precisava reconquis-
tar aquela mulher. Não vai levar sua amiga?

Ana – (Impaciente.) Que amiga, Joaquim?

Joaquim – (Entrega-lhe uma flor.) Só que você apaga a beleza dela.

Ana – (Pega a flor. Para o público.) Eu achei aquilo a coisa mais cafona do mundo, mas ele tava se 
esforçando tanto. E pra falar a verdade, a gente gosta de coisas bregas, num é? 

Joaquim – Finalmente, depois de tanto insistir...

Joaquim e Ana – Casamos. 

Ana – Nosso casamento foi outro sonho... 

Joaquim – (Pegando Ana no colo.) Eu aceito você Ana.

Ana – Eu aceito você, Joaquim!

Joaquim e Ana – (Beijam-se e falam para a plateia.) Mas quem casa, quer casa!

Cena 6
“Tivemos o nosso primeiro f i lho.”

Joaquim – Saímos do barraco da minha sogra e compramos um terrenim. A nova emprei-
tada naquele momento era a construção do nosso barraco. Eu trabalhava dia e noite 
fazendo apartamento e mansão prá gente grã-fina, e o resto do material de constru-
ção eu carregava nas costas, lá dos bairros vizinhos, pra aproveitar na minha casa. A 
construção ia acontecendo e a família ia crescendo.

Ana – Fiquei grávida.

Joaquim – Tivemos o nosso primeiro filho... 

Joaquim e Ana – Daniel. (Puxam a colcha de retalhos que está no varal para fazê-la de coxia e cenário.)
Ana – Daniel nasceu e cresceu numa casa em construção. Era o xodó da família por ser o 

primeiro filho. Era a cara do pai. 

Joaquim – (Como Daniel. Em off.) Mãe! Maiê!

Ana – O que foi, Daniel?

Joaquim – (Como Daniel, entra com uma gaiola nas mãos.) Olha o que o pai me deu?

Ana – Ah... Um passarinho. (Para o público.) Eu sempre falei com o Joaquim que eu não gostava 
de bicho preso na gaiola. (Indo em direção ao filho.) Como que o passarinho chama, filho? 
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Joaquim – (Como Daniel.) Passarinho, uai! (Tenta pegar o passarinho agressivamente.) Vem cá, passarinho.

Ana – Cuidado com ele, meu filho. Olha, Daniel, como a casinha dele é linda!

Joaquim – (Como Daniel.) Hum, hum. E o pai vai me dá uma mais grande!

Ana – Maior, meu filho!

Joaquim – (Como Daniel.) Mais grande.

Ana – É maior que fala, meu bem!

Joaquim – (Como Daniel.) Tendi: maior!

Ana – Daniel, cê sabia que esse passarinho tem pai, tem mãe, tem um tanto de irmão?

Joaquim – (Como Daniel.) Tem?? Num sabia.

Ana – Por que ocê não solta ele?

Joaquim – (Como Daniel.) Não, mãe! É meu!

Ana – É que se ocê soltá o passarinho, ele vai lá na casa dele chamar a família todinha pra 
morar aqui com a gente.

Joaquim – (Como Daniel.) É?

Ana – É, imagina essa gaiola cheia. O pai dele pode ficá aqui, a mãe morar naquele cantinho, 
até o irmão dele vai vim também.

Joaquim – (Como Daniel.) Se fô assim... Então eu quero, mãe.

Ana – Pega ele aí, filho. (Daniel simula pegar o passarinho de forma empolgada.) Com cuidado, Daniel. 

Joaquim – (Como Daniel, num impulso pega o pássaro na gaiola. Fala para o passarinho.) Volta, hein,  
passarinho. Volta!

Ana – Vou contar até três: um...

Joaquim – (Como Daniel.) Dois...

Joaquim e Ana – (Como Daniel.) Já!... (Simulam que o passarinho foi solto.)

Cena  7
“Gente!!!  Que barraco!”

Joaquim – (Volta a ser o pai e fala com raiva para a esposa.) Foi uma palhaçada o que você fez com o Daniel. 

Ana – Como assim palhaçada, Joaquim?

Joaquim – O menino ficou a infância inteira esperando o passarinho voltar. Foi covardia aquilo.

Ana – Você queria o quê? Que eu deixasse ele matar o passarinho?

Joaquim – Que matasse. Eu comprava outro!

Ana – Eu estava educando o nosso filho! Queria que ele entendesse que passarinho não foi 
feito para viver numa gaiola.

Joaquim – Não me venha com lição de moral, Ana. 

Ana – (Para a Joaquim.) Cê protegia demais o nosso menino. (Para o público.) Ele aceitava cada 
coisa do Daniel que se fosse comigo, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, teve uma vez que o menino 
tava disputando uma brincadeira com o pai. No final, o pai venceu. Sabe o que o 
Daniel fez?

Joaquim – Ah não, Ana, não me venha com essa história de novo. O povo não veio aqui pra isso.
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Ana – (Para o público.) Cuspiu no pai! Acredita, seu Zé? Onde já se viu uma coisa dessas. (Para 
Joaquim.) O seu erro com o Daniel, Joaquim, foi o excesso de tolerância. Tudo que ele 
pedia, cê fazia. Cresceu mimado. 

Joaquim – (Para o público.) Tá aproveitando pra desabafar com os vizinhos, é, mulher? Se ela 
discordava disto e por que nunca falava nada? (Para Ana.) Ficou calada, por quê?

Ana – Até parece que você me dava ouvidos.

Joaquim – Ah, entendi seu joguinho: você quer é jogar a responsabilidade do que aconteceu 
com o Daniel só nas minhas costas. Cê tem medo de reconhecer que também tem culpa. 

Ana – Eu? Culpa?

Margarida – (Sai dos bastidores.) Gente!!! Que barraco! Os convidados tão aí. Continua o teatro 
que nós ensaiamos. (Como se pedisse desculpas à plateia.) Esses dois me matam de vergo-
nha. (Joaquim sai de cena.)

Cena 8
“Pai ,  compra umas parada pra mim!”

Ana – (Para o público.) Daniel cresceu. Ele queria ter tudo que os meninos da rua tinham. 

Joaquim – (Como Daniel.) Pai, compra aquele tênis de marca pra mim? 

Ana – (Para a plateia.) A gente não tinha condição de comprar! 

Joaquim – (Como Daniel.) Pai, compra um vídeo game para mim? 

Ana – Quem dera se a gente tivesse, naquela época, pelo menos fartura pra comer. A con-
corrência com aquele mundo que o Daniel estava se espelhando era injusta. 

Joaquim – (Como Daniel.) Pai, arranjei um trampo. Vou poder comprar tudo que quero com 
minha própria grana.

Ana – (Para o público.) Daniel sabia que Joaquim era pedreiro e começou a presentear o pai 
com ferramentas.

Joaquim – (Como Daniel.) Essa desempenadeira, pai? Eu tava vigiando o carro de um engenhei-
ro e ele me deu. Acho que ele foi com minha cara. 

Ana – (Para o público.) Elas iam aumentando, aumentando. Ele sempre trazia uma nova.

Joaquim – (Como Daniel.) Esse martelo? Truco! Ganhei no jogo.

Ana – (Para o público.) Aquilo não tava certo!

Joaquim – (Como Daniel.) Essa chave de fenda? Eu... Eu... (Coloca a ferramenta dentro do bolso e sai 
correndo.)

Ana – Aquela foi a brecha pro Daniel achar que mandava no próprio nariz.

Cena 9
“Cê vai  f icá esperando seu f io chegar,  e  se ele num parecê mais?”

(Ana vai até a janela, preocupada com o filho que não chega. Margarida faz dona Isabel, uma catadora de 
material reciclável. Entra com um saco de latinhas e cantando uma ladainha.)

Margarida – (Como dona Isabel. Cantando.) 
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Nessa casa tem quatro cantos,
cada canto tem uma flor. 
Nessa casa não entra maldade. 
Nessa casa só entra o amor! 

Margarida – (Como dona Isabel.) Uai, dona Ana, acordada até essa hora? Tá sem sono, é? 

Ana – Nada, dona Isabel, preocupada!

Margarida – (Como dona Isabel.) Menina do céu, eu também tô.

Ana – A senhora tá preocupada com o quê?

Margarida – (Como dona Isabel.) Eu ouvi umas conversaiada atravessada lá na rua de baixo. 

Ana – É, tão falando o quê?

Margarida – (Como vizinha.) Tão falando que vão acabá com a raça de um menino e que,  
dessa vez, não tem perdão.

Ana – Meu Deus do Céu.

Margarida – (Como dona Isabel.) Inda bem que seu filho está dormindo tranquilo em casa, né, 
dona Ana?

Ana – Nada, dona Isabel, meu menino tá fora de casa desde cedo. A senhora viu ele por aí?

Margarida – (Como dona Isabel.) Vi sim. Só num te falei antes procê num achá que eu sô fofoquêra.

Ana – Mas onde a senhora viu ele, dona Isabel?

Margarida – (Como dona Isabel.) Olha, minha filha: de manhã cedo ele tava na padaria e depois 
no supermercado. De tarde, vi ele no bairro lá de baixo. Mas tem tempo que num 
vejo ele na escola. Que houve? Ele arrumô emprego e saiu da aula?

Ana – E a senhora sabe se os amigos dele tão envolvido com alguma coisa ruim?

Margarida – (Como dona Isabel.) Minha filha, se eu fosse ocê eu ficava de olho no seu filhote. 
Pasto bom é aquele que o dono cuida.

Ana – A senhora que vive nessas andança, se vê meu filho no caminho, pede pra ele vim pra 
casa. Que eu tô preocupada. Fala que eu tô aqui esperando...

Margarida – (Como dona Isabel.) Ocê vai ficá aí esperando seu fi chegá? E se ele num voltá? Vai 
atrás do menino senão pode ser tarde demais, dona Ana (Pausa. Dona Isabel percebe que 
as palavras foram duras demais. Fica em silêncio. Tenta desconversar.) Cê tem um pouco de latinha 
pra me arrumá aí, minha fia?

Ana – Tenho não, dona Isabel. Minha Nossa Senhora, coloca juízo na cabeça do meu menino. 

Margarida – (Como dona Isabel.) Fica com Deus então, dona Ana. (Dona Isabel sai com seu saco de 
latinhas e cantando a mesma ladainha de quando entrou.) 

Ana – Vai com Ele também, dona Isabel. (Joaquim entra em cena.) Bem que o pessoal da escola man-
dou ontem um bilhete pra gente ir conversar com eles. Amanhã vou lá sem falta!

Cena 10
“Vamo lá na rua.  Vamo procurá o Daniel”

Joaquim – Uai, mulher, acordada até agora? 

Ana – Num tô conseguindo dormir.

Joaquim – Num consegue dormir por quê?

Ana – É o Daniel que até agora não chegou.

livro teatro.indd   162 24/07/16   21:27



163

Textos completos

Joaquim – E estava falando com quem, de madrugada, debruçada nessa janela?

Ana – Com aquela dona que cata latinha. Ela me falô que tão procurando um menino aí da 
rua pra... E se tiverem atrás do nosso filho, Joaquim? 

Joaquim – Cê cisma demais com as coisas, Ana. 

Ana – Num é cisma, não. O menino fica fora de casa o dia todo. Você ouviu o que a dona Isa-
bel falou? Nosso filho tá andando com gente que não presta! Vamo lá na rua. Vamo 
procurá o Daniel.

Joaquim – Agora? De madrugada?

Ana – Meu coração tá pedindo, Joaquim. Vão?

Joaquim – Se é pra aliviar seus sentimentos, vamo então!

(O casal simula sair de casa e começa a caminhar pelo público, perguntando sobre o filho,  
de forma a interagir com a plateia.)

Ana – (Para alguém da plateia.) Oi, moço. Licença. O senhor viu o meu filho por aí? Ele é um rapaz 
grande. Ele tá usando uma jaqueta jeans, tá com bermudão e tênis preto...

Joaquim – (Para Ana.) Ana, eu sou o chefe da família, quem tem que fazer essas perguntas 
sou eu! Vamos combinar então que quem pede informação pras pessoas vai ser... 
aqui ó: eu!

Ana – Tá, Joaquim. Eu só quero achar meu filho.

Joaquim – (Para a mesma pessoa que Ana perguntou antes.) Oi, moço. Licença. O senhor viu o meu 
filho por aí? Ele é um menino pequeno. Ele tá usando uma jaqueta jeans, tá com 
bermudão e tênis preto...

Ana – (Saindo na frente e vai até uma garota.) Olha, essa menina é da sala do Daniel. (Perguntando para 
a moça.) Menina, do céu. Ocê conhece meu filho: é um rapaz de 16 anos. Ele saiu cedo 
de casa e até agora não voltou. Já é tarde da noite e...

Joaquim – (Para Ana.) Ana, o que nós combinamos? Quem vai perguntar pras pessoas sou eu. 
(Para a mesma garota que Ana perguntou antes.) Olha, essa menina é da sala do Daniel. (Pergun-
tando para a moça.) Menina, do céu. Ocê conhece meu filho: é um garoto de 16 anos. Ele 
saiu cedo de casa e até agora não voltou. Já é tarde da noite e...

Ana – Não. Ele é um rapaz já crescidinho.

Joaquim – Que isso, Ana! Ele cresceu só no tamanho, mas ainda é uma criança.

Joaquim e Ana – Cê viu nosso filho, menina?

Ana – Ela num deve saber não, Joaquim. Ô menina, vai embora pra casa. Tá tarde pra uma 
moça direita, de família, ficar até esta hora na rua. Amanhã eu vou contar pra sua 
mãe onde você estava viu?

Joaquim – Vão pra casa, amor. Deixa a menina em paz.
(Em casa.)

Ana – Coração de mãe não engana, homi. Coisa certa Daniel num tá fazendo.

Joaquim – Acalma o coração, mulher. Vou dormir senão não aguento trabalhar. Hoje nós 
temos que levantar muitas paredes, por isso tenho que estar descansado. Vem pra 
cama também.  

Ana – Prefiro ficar aqui. (Ana ajoelha e começa a rezar. Termina a oração e fala para o público.) Depois 
deste dia, perdemos as conta de quantas vezes procuramos Daniel, de madrugada, 
pelos becos do morro. Eu ficava na sala esperando meu filho chegar. Tinha noites 
que eu nem via o dia amanhecer. (Cochila sobre o banco da cena. Pode ter o som de um galo 
cantando. Ana acorda e sai de cena.)
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Cena 11
“Fala pra minha mãe que eu tô ino na aula,  viu .”

(Joaquim, fazendo Daniel, e Margarida, fazendo Luizinho, um amigo do rap e da escola, entram cantando 
a mesma música e se encontram. Se cumprimentam como de praxe.) 

Joaquim – (Como Daniel.) E aí, truta, firmeza?

Margarida – (Como Luizinho.) Firmeza.

Joaquim – (Como Daniel.) Tudo na fé mermo, Luizinho?

Margarida – (Como Luisinho) Na fé de Deus. E a aula, vai mais não, Zé?

Joaquim – (Como Daniel.) Não vai dá, meu irmão. Tô numa correria aí, numa treta sinistra.  
E as mina lá da sala?

Margarida – (Como Luizinho.) Tão todas na minha cola. 

Joaquim – (Como Daniel.) Não mexe com a minha mulher, hein, meu irmão. 

Margarida – (Como Luizinho.) Esquenta, não.

Joaquim – (Como Daniel.) Aê, Luizinho, se minha mãe perguntar fala que me viu na escola.

Margarida – (Como Luizinho.) Pode crê, Zé. Mas vê se aparece lá na aula, pô. Os professor tão 
tudo dando trabalho. Desse jeito eu passo de ano e ocê fica pra trás.  

Joaquim – (Como Daniel.) Esquenta não, Luizinho. (Luizinho vai saindo de cena. Se despede do amigo e vai 
para alguém da plateia.) Qualé, mano. Tô vendendo umas parada aí que é da hora. Tá a 
fim? Tem tênis importado mais manero que este que tá no seu pé. (Muda de pessoa.) E 
aí, gatinha, tá a fim de uma parada... nós dois? Posso te dar uns presente: corren-
tinha, peças íntima... (Olha pra outra pessoa.) Qualé truta! Sabe aquela parada que eu pe-
guei com o Tourão da rua de cima? Então, vendi um pouco e gastei a grana. O resto 
da parada que sobrô eu mesmo queimei. Tourão é otário demais!

Cena 12
“Tá escondendo alguma coisa do Tourão,  malandro?”

Ana – (Entra como mulher de traficante.) Aê, Mané!

Joaquim – (Como Daniel. Vê a garota.) E aí, gatinha! (Faz que vai agarrá-la.)
Ana – (Como mulher de traficante. Dá-lhe um tapa na cara.) Gatinha uma merda! Cadê as parada que 

meu homem deu pra tu vendê? Ele mandô eu vim buscá!

Joaquim – (Como Daniel. Com medo.) Fala pra ele que eu vendi uma parte e o resto tá escondido 
lá em casa.

Ana – (Como mulher de traficante.) Pega a grana e os produtos lá então.

Joaquim – (Como Daniel.) Fala pro seu homi que eu tenho que terminá de vendê o resto. Te dou 
tudo na semana que vem.

Ana – (Como mulher de traficante.) Semana que vem? O Tourão qué agora!

Joaquim – (Como Daniel. Com muito medo.) Agora? Mas agora não tem como...

Ana – (Como mulher de traficante.) Ele pediu pra te avisá, rapá, que se vacilá seu sangue esfria.

Joaquim – (Como Daniel.) Já que é assim, vô lá em casa pegá então. (Para um homem da plateia.) 
Caraca, vei... tô pego... Como é que eu fui vacilá desse jeito...

Ana – (Como mulher de traficante.) O que cê tá falando aí, Daniel? (Para a pessoa que Daniel conversava.) 
Qual o segredo as duas meninas tão trocano? Eu vou lá com’cê buscá a parada.
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Joaquim – (Como Daniel.) É isso mesmo que eu tô falano com meu amigo: eu tô ino lá em casa 
buscá a parada e a grana. Ocê marca aqui que eu volto em dez minuto. (Daniel vai saindo.)

Ana – (Como mulher de traficante.) Tá escondendo alguma coisa do Tourão, malandro?
Joaquim – (Como Daniel.) Tô não, que isso?

Ana – (Como mulher de traficante.) Então qual é o problema de eu ir lá contigo? (Caminham até chegar 
em casa. Vão para trás do cenário. Daniel fala com a mulher do traficante. Em off.)

Joaquim – (Como Daniel.) Fica aqui fora que eu vou lá pegá a parada.

Ana – (Como mulher de traficante. Em off.) Eu vou entrá lá contigo, malandro. Acha que me engana?

Joaquim – (Como Daniel.) Por favor, não! Minha mãe tá lá e eu não quero dá desgosto para os 
meus pais.

Ana – (Como mulher de traficante. Em off.) Vou respeitá por que eu também sô mãe. Mas não vaci-
la com o Tourão que ele não tá nem aí pra esse negócio de família.

(Daniel entra em cena. Começa a mexer nas coisas que estão no espaço cênico, coloca algumas coisas 
no banco, pega um martelo e começa a bater nos tijolos, como se quebrasse as paredes. Vai destruindo a 
limitação cênica até a mãe entrar em cena.) 

Cena 13
“Se fosse o pai ,  me dava!”

Ana – (Em off.) Daniel, em casa uma hora dessa? Não era pro’cê estar na escola?

Joaquim – (Como Daniel. Desesperado.) Bença, mãe! Tem reunião dos professor hoje, mãe, por 
isso saímo mais cedo. Cadê o pai? 

Ana – (Em off.) Quem está aí com’cê, filho?

Joaquim – (Como Daniel.) Uma colega minha lá da escola.

Ana – (Em off.) É sua namorada? Convida ela pra entrar. Vou coar um cafezim pro’cês dois.

Joaquim – (Como Daniel. Desesperado.) Num precisa não mãe. Tô quereno falá com o pai. Cadê 
ele?

Ana – (Em off.) Uai, saiu cedo.

Joaquim – (Como Daniel. Desesperado.) Puta que pariu, tô fudido! 

Ana – (Entra em cena.) Palavrão dentro de casa, Daniel? Quantas vezes eu já te falei sobre 
isso?

Joaquim – (Como Daniel. Desesperado.) Mãe, me arruma uma grana?

Ana – Grana? Dinheiro pra quê, menino?

Joaquim – (Como Daniel. Desesperado.) Eu te pago no fim do mês, mãe.

Ana – O que ocê aprontou dessa vez, meu filho?

Joaquim – (Como Daniel. Desesperado.) Se fosse o pai me dava! (Vai para trás e fica olhando em direção 
aos bastidores do cenário – como Daniel) Oi, Tourão, cê tá aqui? Já ia te dar a sua parada. 
(Silêncio.)

Ana – (Ouvindo o diálogo do filho e indo em direção ao filho.) De que parada esse cara tá falando filho?

Joaquim – (Como Daniel.) Fica aí, mãe, e não intromete!

Ana – Ei! Isso é jeito de falar com sua mãe? Vou te mostrar...

Joaquim – (Como Daniel. Superagressivo.) Já falei pra ficá aí e não intrometê, porra! (Ana paralisa 
de susto, ajoelha-se e começa a rezar. Continua a conversar com os bastidores.) Quê isso Tourão, 
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não tem necessidade disso! Minha mãe tá aqui, cara, vão pra outro lugá, meu. Aqui 
não, pôxa vida. Pensa na sua mãe, irmão. Baixa essa arma, pelo amor de Deus! (Ana 
levanta-se desesperada e vai em direção ao filho. Ouve-se barulho de tiros. Daniel reage com o corpo como 
se estivesse sendo baleado. Cai sobre a mãe, que o vai conduzindo deitado ao chão.)

Ana – Aguenta aí, meu filho, aguenta. (Vai até a janela e grita.) Socorro! Alguém me ajude! (Volta, 
pega o lençol que estava no varal e vai cuidando dele como se fosse um bebê. Coloca-o deitado em seu colo, 
como a imagem de Pietá. Vai rezando baixinho. Entra Margarida como dona Isabel com um saco de latinhas e 
cantando uma ladainha.) Dona Isabel, pelo amor de Deus, me ajuda aqui.

Margarida – (Como D. Isabel. Assusta-se.) Menina do céu, o que aconteceu aqui?

Ana – Não dá tempo de contar, me ajuda a levar ele pro Pronto-Socorro. Você vai ficar bem 
meu filho, aguenta aí. (Dona Isabel ajuda Ana a carregar o filho, que também pode ir cambaleando, 
quase desacordado. Ouve-se som de vozes de pessoas fazendo comentários sobre a tragédia: “Coitado do 
Daniel, era um menino tão legal.”; “O Tourão é bicho doido mesmo.”; “A mãe e o pai são tão honestos e esse 
garoto num deu nada que prestasse.”; “Gente, o Daniel era tão bom aluno.” - ou coisas do gênero. Entra 
Margarida como D. Isabel carregando um saco de latinhas.)

Margarida – (Como D. Isabel.) Às vez o destino escolhe uns caminho pros nossos filho que não 
é o que a gente queria, né? Eu fico pensano: se ele tivesse nascido num mundo onde 
as oportunidades é igual pra todas as família, com certeza o Daniel ia escolhê era tá 
vivo. Nossos fí, marido e irmão num nasce bandido. Eles vira, porque é bom pra man-
tê essa coisa que lucra em cima do sentimento da gente. Por que uns, quando nasce, 
já vem com tudo pronto pra ele sê uma pessoa de sucesso e pra outros a provação 
tem que tê labirintos mais difícil de achá a saída? A justiça tem o olho furado quando 
olha pro nosso lado. (Silêncio. Vai até alguém da plateia.) Ocê tem uma latinha pra me arru-
má, meu fí? (Sai cantando uma ladainha.)

Cena 14
“Esses chá é pra tirá o neném”

(Joaquim e Ana entram em cena segurando o tênis do filho e uma vela nas mãos. Abrem um baú e coloca 
o objeto dentro, simulando o enterro. Joaquim sai desconsolado.)

Ana – Aquele foi o último dia que vi meu filho com vida. (Apaga a vela.) Todo dia eu peço a Deus 
pra me ajudar a perdoar o Tourão. Mas eu não consigo. (Faz uma pequena oração.) Dizem 
que umas duas semanas depois mandaram a alma do pro... Não fiquei feliz. Pensei 
na mulher dele, nos filhos. Alguém deve ser mãe dele também. Não é a desgraça do 
Tourão que ia trazer meu filho de volta. Só queria ter ele aqui comigo. (Reza mais um 
pouco.) Um dia Joaquim chegou em casa e, decidido, me disse: 

Joaquim – Filho aqui em casa nunca mais. (Silêncio.) Tá ouvindo, Ana? (Ana põe a mão na barriga.) 
Nem bicho eu quero aqui. Se não fui bom pai, não vou ser bom dono.

(Ana sai de cena, como se estivesse com enjoo. Entra Margarida, como dona Isabel, com um saco de 
latinhas e cantando uma ladainha.)

Margarida – (Como dona Isabel, chamando.) Ana, ô Ana!

Joaquim – (Simula aparecer na janela.) Oi, dona Isabel, como vai?

Margarida – (Como dona Isabel.) Ô Joaquim, é ocê? A Ana tá aí, meu filho?

Joaquim – Tá lá no terreiro lavando roupa. Vou chamar ela pra senhora.

Margarida – (Como dona Isabel.) Precisa não, bobo. Só me faz o favô de entregá esses chá 
forte, essas ervas pra ela.
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Joaquim – Uai, a Ana tá duente? Ela num me falô nada!

Margarida – (Como D. Isabel.) Tá não, bobo. Ana vende saúde. Ela tá é grávida. Esses chá é pra 
tirá o neném. Ela me falô que o senhor não qué mais fio, né. (Espera a reação dele.)

Joaquim – (Encerrando o assunto.) Tchau, dona Isabel, brigado!

Margarida – (Como dona Isabel.) Avisa pra ela que é só tomá três vez ao dia. É tiro e queda! 
(Espera. Joaquim fica em silêncio.) O senhor tem umas latinha pra me dar? (Joaquim só balança 
a cabeça negativamente. Ela sai cantando uma ladainha.)

Joaquim – (Grita.) Ana! Ana! 

Ana – (Entra em cena como se enxugasse a mão.) Que desespero é esse, homi.

Joaquim – (Mostrando o chá.) O que significa estes chás que a dona Isabel mandou te entregá?

(Longo silêncio. Ana se emociona e quase chora.)
Ana – Uai, eu só ia cumpri o seu desejo de não tê mais criança aqui em casa. (Nostálgica.) De 

não vê ele mexendo dentro da minha barriga, de não se divertir com ele aprendendo 
a andar, de não acompanhar o crescimento dele. De continuar vivendo nessa vida 
que tamo tendo: de tristeza, de culpa, de perda! Eu achei que esse novo filho era um 
sinal, uma nova chance... mas já que você não quer.

Joaquim – E você ia fazer isso sozinha, mulher? (Ana fica em silêncio.) Toma, queima essas erva 
no fogão de lenha. (Ana entende o recado e abraça o marido feliz. Beijam-se. Sai. Um cheiro de erva 
sendo queimada invade o espaço.) 

Cena 15

“Tá vendo? Num falei? Nome de vó!”
Joaquim – (Começa a entregar os tijolos para as pessoas da plateia.) A vida é uma eterna construção: 

tijolo por tijolo, grão de areia por grão de areia. Se a parede ceder a gente tem que 
fazer de novo, ou outra. Se o vento leva a telha, a gente improvisa pra não deixar 
molhar dentro. Se a chuva leva o barranco, a gente põe lona pra não deixar arrastar 
o que fica. Cada um de nós carrega dentro da alma a inquietação de um sonho. Mas 
pra ser grandioso é preciso colocar o primeiro tijolo, mas usar uma massa forte. 
Também tem que ter amigos pra ajudarem nos momentos mais difíceis. (Posiciona-se 
em frente ao público e fica em silêncio, só os encarando.) Vocês podem estar pensando: por que 
essa família está mostrando isso pra gente? Pra que expor suas feridas dessa ma-
neira? Querem só aparecer? É que pra cicatrizar os machucados que carregamos 
a gente tem que deixar eles à mostra, pra assim encontrar força pra continuar. A 
gente se cura mas carrega a cicatriz e é olhando ela sempre que aprendemos a ter 
a sabedoria pra reconhecer um erro e tentar consertar antes que ele aconteça. Ou, 
se por um acaso, ele já se concretizou, é não escrever a mesma história. Sempre é 
possível escrever um novo capítulo.

Ana – (Trazendo mais tijolos.) Mesmo depois que perdemos o Daniel, eu e Joaquim ganhamos 
uma nova e grande alegria. Foi preciso a gente continuar a construção do barraco. 
Afinal de contas, a família continuava crescendo. Joaquim chamou seus amigos pra 
ajudar a gente a fazer um mutirão de construção do barraco. Aqui no morro uma 
mão sempre lava a outra. E é bom saber que temos amigos. 

Joaquim – Podem vir, amigos. Cada um com seu tijolo vai nos ajudar a reconstruir nossa 
vida. (Vai indicando ao público sobre o local de colocar os tijolos. Quando finalmente acaba de construir.) 
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Muito obrigado, amigos, muito obrigado! Depois que eu terminar de construir tudo eu 
vou fazer um teatro sobre a minha vida e vou convidar vocês tudo pra virem assistir.

Ana – Joaquim! Vem cá! Sente. Nosso neném tá mexendo. 

Joaquim – (Sentindo a barriga de Ana. Margarida aparece, no fundo do palco, para ver a cena.) É mesmo, Ana. 
Como é que ele vai chamá, hein?

Ana - Se for menino, vai sê Francisco. O nome do meu pai.

Joaquim – Gostei! Então se for menina, vai sê o nome da minha mãe: Margarida. 

Ana – Margarida, Joaquim? De qualquer jeito, vamos homenagear o avô ou a avó da nossa 
criança, né amor?

Margarida – (Entra de repente, mas feliz.) Tá vendo? Num falei? Nome de vó! (Joaquim fica sem 
graça.) Mas melhor Margarida que Francisco, né? (Riem juntos. A família vai para os fundos 
para organizar o teatro de bonecos.)

Joaquim – (Para a plateia.) Bom, pessoal. Pra pôr um fim na nossa história, resolvemos fazer 
uma última surpresa. É que a Margarida sempre gostou de brincar de teatrinho de 
bonecos e a gente resolveu mostrar procês como é que a gente faz. 

Cena 16
“Apresentando o teatro de bonecos:  “A laje””

(Entra música. De trás do painel.)
Joaquim – Ana. Cê vai precisá deste martelo? (Joga o martelo acima do painel.)
Ana – Não, Joaquim. Isto também não vai ser usado. (Joga um objeto acima do painel. Vão jogando 

objetos acima do painel e fazendo combinações em voz alta para que o público escute.)
Joaquim – Atenção, atenção, pessoal, a Companhia de Teatro de Bonecos Joaquim, Ana 

e Margarida apresenta o teatro de bonecos A laje. (Joaquim manipula o boneco do seu 
personagem - como boneco.) Eu vim para a capital porque me falaram que aqui o trabalho 
é muito mais fácil de conseguir. (O boneco olha para o painel.) Oh, barracos de tábua? Viva. 
Sou pedreiro, eletricista, faço de tudo um pouco. Pelo visto, serviço aqui não vai me 
faltá. (Faz barulho de estômago roncando.) Ai, que fome! (Entra uma bonequinha com balde na cabeça.)

Joaquim – Olá, senhora!

Ana – (Como boneca do balde.) Olá!

Joaquim – Sou pedreiro, eletricista, faço de tudo um pouco. Precisa de ajuda?

Ana – Por favor! (O boneco pula tentando pegar o balde.)
Joaquim – A senhora é um pouco alta, né? (O boneco tenta pegar o balde mais uma vez, consegue, mas 

se desequilibra.)
Ana – (Como boneca do balde.) Ai, que alívio! Então, vamos?

Joaquim – Vamos! (A senhora começa a caminhar e Joaquim vai atrás.) Um prato de comida vale pelo 
meu trabalho.

Ana – (Como senhora do balde.) Oh, moço. Não tenho nada de comer em minha casa. Se quiser, 
pode me devolver o balde.

Joaquim – Que isso, dona. Eu ajudo a senhora com esse peso assim mesmo.
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Ana – Então, vamos? (Saem de cena.)
(Joaquim-boneco volta em cena, faz som de ronco no estômago.)

Joaquim – Realmente ela não tinha nada pra comer em casa.

(Entra em cena a boneca da mãe de Ana.)
Margarida – (Como mãe de Ana.) Oi, moço. Tudo bem com você?

Joaquim – Ah, sim. Tudo bem! Quer dizer, quase.

Margarida – (Como mãe de Ana.) Percebi que o senhor está com fome.

Joaquim – Muita fome, dona, muita fome!

Margarida – (Como mãe de Ana.) Na minha casa tem comida!

Joaquim – Ham? Comida? Sério?

Margarida – (Como mãe de Ana.) É coisa simples. O senhor aceita um pouco?

Joaquim – Tá perguntando pro leão se quer carne?

Margarida – (Como mãe de Ana.) O senhor é muito engraçado! Vamos lá em casa, então?

Joaquim – Claro.

Margarida – (Como mãe de Ana.) Entre e fique à vontade!

Cena 17
“Quem dera se ela me ensinasse a dançar” 

(A boneca de Ana entra cantando.)
Ana – Adocica, meu amor, adocica. 

Adocica, meu amor, a minha vida. (bis) 
(Vê Joaquim e assusta-se.). 
Ai, que susto. 

Joaquim – Como você dança bem!

Ana – Ocê me viu dançando? Que vergonha!

Joaquim – Não precisa ter. Você dança muito bem!

Ana – Quem é ocê?

Joaquim – Sou Joaquim. Muito prazer! Sua mãe me convidou pra almoçar.

Ana – Então tá! (Vai saindo de cena.)
Joaquim – Bem que você podia me ensinar a... (Ana sai completamente de cena.) Ei, ei, ei. Ah como 

ela é linda! Quem dera se ela me ensinasse a dançar. (Deita, boceja e dorme.) Não custa 
sonhar!

Ana – (Entra em cena.) Joaquim... Ei, Joaquim. 

Joaquim – (Acorda assustado.) Ham???

Ana – Vamos dançar?

Joaquim – (Gaguejando.) Dan... Dan... Dançar?

Ana – Coloque a mão na minha cintura.

Joaquim – Na cintura???

Ana – Uhum!

Joaquim – (Pegando na cintura.) Ai, meu Deus. Hummmm, que cheiro bom. (Faz um sinal de malan-
dragem para a plateia e beija o rosto de Ana.)
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Ana – O que significa isto?

Joaquim – Desculpe o meu atrevimento. (Ana dá um beijo na boca de Joaquim.)
Ana – Tá desculpado. (O boneco de Joaquim começa a flutuar pelo espaço.)
Margarida – (Como sogra.) Joaquim!!! (O boneco do Joaquim, que estava no ar, cai.) A comida tá na mesa.

Cena 18
“Quero que Ana seja minha ajudante de pedreiro.”

Joaquim – Cadê aquela linda moça que estava aqui?

Margarida – (Como sogra.) Ana, minha filha? Foi lavar vasilhas.

Joaquim – (Olha para o painel com a pintura de barracos de madeira.) A senhora já pensou em reformar 
seu barraco?

Margarida – (Como sogra.) Já sim, mas não tenho condição.

Joaquim – Eu posso trabalhar pra senhora!

Margarida – (Como sogra.) Mas eu não tenho como pagar pelo seu trabalho.

Joaquim – Um prato de comida me paga.

Margarida – (Como sogra.) Se é assim... Onde come um, come dois...

Joaquim – Só tenho uma condição.

Margarida – (Como sogra.) Sabia que tinha coisa. Qual é a condição?

Joaquim – Quero que Ana seja minha ajudante de pedreiro.

Margarida – (Como sogra.) Ah, isto é fácil de resolver. Vou falar com ela. (O boneco de Joaquim sai 
pulando de alegria, deixando a sogra conversando com o público.) Depois daquele dia os dois nunca 
mais se separaram. Casaram!

(O boneco de Joaquim entra em cena e simula bater com o martelo na parede. Som da ferramenta. A 
boneca de Ana entra para conversar.)

Cena 19
“Rato não é um bom nome pra dar para um fi lho”

Ana – Oh, Joaquim. (Som de batida do martelo.) Joaquim!!! Eu não tô aguentando mais este barra-
co de tábua. (Som de martelo.) Essa pingueira no telhado, hein? Esse cheiro de mofo! (Som 
de martelo.) Desse jeito, o nosso neném não vai aguentar. (Som de martelo caindo no chão.)

Joaquim – (Assustando com a notícia.) Neném??? Cê tá grávida!?

Ana – Sim, meu amor!

Joaquim – Ai, que maravilha!!! (Beija a barriga de Ana compulsivamente. Joaquim começa a falar disparada-
mente.) Se for menina, vai chamar Margarida.

Ana – O nome da sua mãe, já sei!

Joaquim – Isso! Se for menino pode chamar... Deixa eu ver que nome a gente pode dar... 
(Entra um rato em cena, próximo a Ana, que se assusta.)

Ana – Ai, rato!

Joaquim – Não. Rato não é um bom nome pra dar para um filho, né?

Ana – Não, Joaquim. Olha um rato aqui, homi. (Joaquim olha e se assusta.)
Joaquim – Ai, meu Deus! (Pula no alto do cenário para fugir do animal.)
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Ana – Mata, Joaquim. Mata. Dá um jeito nisso, homem. (O rato sai de cena. Os bonecos começam a 
procurar o rato.) Ih, Joaquim. O rato foi embora.

Joaquim – Claro que foi. Ficou com medo de mim.

Ana – Medo nada. Ocê deu foi sorte. Medroso!

Joaquim – Ocê acha que foi sorte? Vou pegar ele e ter provar que sou corajoso.

Ana – Não precisa disso, homi. (Saem de cena. A sogra entra para conversar com o público.)

Cena 20
“Como faz pro fogão esquentar a água lá dentro do chuveiro?”

Margarida – (Como sogra.) O neném nasceu.  Daniel foi o nome da criança. Eita, Daniel levado. 
Pena que ele num ficô com a gente, né! (Cantando.) Nesta longa estrada da vida, vou 
correndo e não posso parar... Ai, que saudade dos tempo de antigamente. Hoje em 
dia não tem mais destas música. Ainda bem que Ana ficô grávida de novo. Tô ansiosa 
pra conhecê minha netinha (Como se estivesse conversando com alguém.) Oi, menina. Tudo 
bem? Cê sumiu. Uai. Não vejo ocê passar mais aqui nesta rua. A Ana? Tá bem sim, 
cabô de ganhá uma menina lindinha. 

Ana – (Entra com uma bonequinha no colo.) Mamãe.
Margarida – (Como sogra.) Oi, minha filha.
Ana – Trouxe Margarida.
Margarida – (Como sogra.) Num tô precisano de margarina. Já comprei no supermercado.
Ana – Não é margarina, mamãe. É Margarida. Sua netinha. Tem o nome da mãe de Joaquim.
Margarida – (Como sogra.) Minha netinha. Meu Deus, que lindinha. Parece com a vovó. Dá 

ela aqui. Por que você não deu o meu nome? (Pega a bonequinha e balança. Um arroto é dado.) 
Ih, ela gorfou minha filha. Pega ela aqui. Olha a sujeira que ela fez na vó. (Ana pega a 
bonequinha, a sogra fala para o público.) Depois daquele dia só fiz confusão: era margarina 
pra lá, margarina pra cá. Nunca acertei o nome da minha netinha. Eita menina que 
cresceu medrosa. Vocês acreditam que um dia ela ficou com medo de... Ah, é melhor 
eles mostrarem pra vocês.
(Entra Ana.)

Ana – Margarida. Margarida minha filha. 
Joaquim – (Com o boneco de Margarida.) Ai, mãe, não gosto do meu nome. Me chama de Magah, 

tá. Por que a senhora está me chamando, mãe?
Ana – Vem tomá banho, meu bebê.
Joaquim – (Como Margarida. Uma boneca de criança entra enrolada numa toalhinha.) Oba, banho. Banho. Ba-

nho. (Observa em volta dela.) Uai, mãe. Cadê o balde de água quente pra mim tomá banho?
Ana – Não precisamos mais de balde.
Joaquim – (Como Margarida.) Não???
Ana – Tenho uma surpresinha.
Joaquim – (Como Margarida.) O que é, mãe, o que é?
Ana – Olha! (Aparece um chuveiro.) Chuveiro!
Joaquim – (Como Margarida. Cantando.) Oba! Chuveiro, chuveiro, chuveiro. (Pausa.) O que é chuveiro, mãe?
Ana – É isso aí em cima da gente, uai.
Joaquim – (Como Margarida.) Pra quê que serve?
Ana – Pra tomar banho, ué!
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Joaquim – (Como Margarida.) Oba. Banho de chuveiro, banho de chuveiro. (Ana tira a toalhinha da  
bonequinha de Margarida.) Ai, mãe. Tá ventando um cadim...  (Ana simula abrir o chuveiro.) Ai, 
mãe, tá fria a água. Tá fria. Tá fria. Tá fria! (Ana simula mexer no registro do chuveiro.) Ai, mãe, 
tá esquentando, tá esquentando. Tá quente, tá quente! (Ana simula mexer no registro de 
novo.) Tá esfriando. Agora tá bom, mãe. Ô, mãe. Como faz pro fogão de lenha esquen-
tar a água lá dentro do chuveiro?

Ana – Como é inocente a minha filhinha. Margarida, lá em cima não tem nenhum fogão.
Joaquim – (Como Margarida.) Magah, mãe! Uai... Como que esquenta a água, então?
Ana – Com eletricidade, oras!
Joaquim – (Como Margarida, assustando-se.) Eletricidade?!?! Então eu vou tomá choque.
Ana – Não vai não meu bem.
Joaquim – (Como Margarida, sai correndo pelo cenário com medo do choque.) Eu vou tomar choque. Cho-

que. Choque.
Ana – (Correndo atrás da filha.) Margarida, volta aqui, menina. Joaquim, homem de Deus, a Mar-

garida foi pra rua pelada. Oh, meu Deus.
Joaquim – (Como Margarida, correndo pelada na rua.) É Magah, mãe. É Magah! (Entra atrás das duas como o 

boneco do Joaquim.) Uai, sogra. Eu não sabia que a senhora confundia o nome da minha filha.
Margarida – (Como sogra.) Ih, Joaquim, tem tanta coisa que aconteceu e ocê não sabe. Tanta 

coisa que ainda tá por vir... A vida é um eterno vai e vem, meu genro.
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Cena 21
“Oh,  Joaquim,  põe um ponto f inal  nesta nossa história .”

Ana – (Entrando em cena como atriz e com os bonecos na mão.) Mas não vamos contar mais nada da 
nossa vida agora.

Margarida – (Entra em cena com mais bonecos.) Vamos nos permitir viver. Oh, Joaquim, quer dizer: 
ô pai, põe um ponto final nesta peça. (Quando Joaquim entra em cena, Margarida o abraça.)

Joaquim – (Depois de receber o abraço da filha, fala com o público.) Então, tá. Bom, pessoal! Vocês aca-
baram de assistir aqui à realização de mais um sonho da nossa família.

Ana – Sonho que existe na vida de dezenas, de centenas, de milhares de famílias.

Margarida – Quantas peças de teatro poderiam ser feitas nos barracos dos morros, das 
favelas deste Brasil.

Joaquim – Porque viver e construir tem muita semelhança
Para cada grão de areia, união.
Pro pó do cimento, água.

Margarida – Se tem piso, pé.
Para cada tijolo assentado, o próximo.
Se a laje foi batida, amigos, mutirão.

Ana – Se o barraco tá pronto: família.

Com a família lá dentro, festa.
Margarida – Pra cada festa, foto. 

Pra foto, pose.  
E se tem pose, tem hoje.

Joaquim – E se tem hoje: família, amigos. Vocês! (Pegam nas mãos um dos outros e agradecem. Depois 
vai até um espectador e entrega-lhe uma máquina fotográfica.) Ei, amigo, tira uma foto de hoje 
pra mim. (Espera a foto.)

Ana – Anda, Margarida. Vamos servir um salgadinho para os nossos convidados.

Margarida – Pode colocar uma música boa, mãe?

Joaquim – Mas coloca uma que agrade a maioria, viu filha. 

(Uma música é colocada, salgadinhos são servidos e a conversa vai rolando. Pode pedir ao público 
inclusive para ajudar a desmontar a parte técnica do teatro, encaixotar as coisas.)

FIM
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Conheci o grupo do Beco em meados de abril de 2004. Lembro a primeira vez 
que subi as escadas. A “casa”, espaço que abrigaria aquela companhia  
de jovens atores e se transformaria em lugar de desejo, resistência, encontros, 
trabalho duro e tantas alegrias, ainda estava sendo reformada. Aos poucos, 
fui me encantando por aquela turma que colhia histórias, escrevia as próprias 
peças, ocupava as lajes e as ruas, convocava o povo a criar e encenar suas 
próprias narrativas. Eles viraram Ponto de Cultura, ganharam reconhecimento 
e um mundo aberto à beleza do que construíram com tanto afeto, generosida-
de, paciência e talento. Eu sou aquela que hoje aplaude como gesto do espanto 
e da gratidão.

Marcela Bertelli
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o morro do pássaro falante
Montagem Original  2012 – Última adaptação:  2015

Texto e direção: Nil César
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Cena 1
“O sinal ,  seu burro!”

(Inicialmente o cenário já está montado com os adereços e os figurinos em seus devidos lugares. São 
quatro caixotes simbolizando os barracos da comunidade. O primeiro barraco é de madeira velha; o 
segundo, de madeira mais organizada e um pouco mais nova; o terceiro simbolizando tijolos expostos; 
o último simbolizando um barraco rebocado e pintado - mas ainda com uma das paredes com tijolo. A 
ideia é simbolizar o crescimento evolutivo da favela. Entra o elenco brincando de pega-pega. Começam 
a brincar com o público também, de forma a fazê-lo correr atrás deles. Param a brincadeira por um ins-
tante e veem o cenário montado. Perguntam ao público o que está acontecendo ali. O público responde 
que é teatro. Todos se sentam próximo à limitação do espaço cênico e cantam “começa, começa”. A peça 
não começa.)

Zé Tó – (Tendo uma ideia.) A gente pudia aproveitá pra ensaiá nosso teatro nesse cenário.

Nininha – (Feliz com a ideia.) Verdade! Vamos brincar de ensaiar o teatro.

(Todos entram em cena, menos Quinquinho. Tiaguinho chama-o para participar.)
Quinquinho – (Com medo.) Eu não! E se o povo da peça vê a gente usando o material deles, 

acha ruim, vem e dá um coro na gente?

Tiaguinho – É mesmo, e se o povo achar ruim? (Saindo do espaço cênico.)
Nininha – Vai achar não, gente. (Puxando todo mundo pra participar.)
Riuston – E se o povo chamar a polícia? A culpa sempre cai no mais pobre! Eu vou é embora!
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Nininha – (Com cara de ameaça.) Riuston... Vem participar também, senão...

(Riuston, em silêncio, com medo da possível ameaça, vai voltando. Cada criança escolhe um dos caixotes 
decorados para ser sua casa na peça. Eles veem os objetos guardados e vão colocando em seus lugares, 
fazendo planos de uso para cada cena. Sentam sobre os “barracos” e ficam de costas para o público. 
Riuston está deitado no chão, embaixo de uma coberta. Em um dos caixotes está uma boneca, que 
simboliza a personagem Marcelinha. Nininha se levanta empolgada.)

Nininha – (Ainda de costas para o público.) Tiaguinho, chegou mais gente?

Tiaguinho – (Também de costas para o público.) Eu não sei!

Nininha – Então olha, seu burro!

Tiaguinho – (Olhando o público, se empolga.) Nu!!! Chegou sim. (Volta a sentar de costas.)
Nininha – (Ainda de costas para o público.) Tem quantas pessoas?

Tiaguinho – (De costas.) Não sei!

Nininha – (De costas.) Conta, uai. (Tiaguinho vira-se e começa a contar. Zé Tó, que está sentado ao lado dele, 
começa a contar também.) Só o Tiaguinho, Zé Tó. (Zé Tó fica chateado.)

Tiaguinho – (De costas.) Tem um tantão!

Nininha – (De costas para o público.) Quinquinho, vai lá. Agora é você!

Quinquinho – (De costas.) Ah, não. Eu tô com vergonha!

Nininha – (Levanta impaciente e empurra Quinquinho para o espaço cênico.) Anda, Quinquinho, vai! (Vê o 
público e se empolga.) Ai... que tanto de gente! (Retorna para seu caixote.)

Quinquinho – (Indo para o espaço cênico e falando nervoso com o público.) Ei, gente, vai ter um teatro 
daqui a pouco. Fica aí, viu? (Retorna para seu caixote.)

Nininha – O sinal, seu burro! (Quinquinho volta para o espaço cênico e dá um toque no bumbo que está em 
cena.) Agora é minha vez! (Vai até o espaço cênico.) Ei, gente, bom dia! Nós vamos brin-
car de ensaiar um teatro aqui e depois passar o chapéu. E vocês podem colocar o 
tanto de dinheiro que vocês quiserem, tá bom? (Para alguém do público.) E você, gatinho, 
eu quero seu telefone depois! (Vai até o bumbo e dá dois toques. Posiciona-se perto de um dos 
instrumentos, esperando os amiguinhos entrarem em cena. Vê que eles ainda estão sentados nos caixotes e 
grita.) Anda, vem! (Os meninos assustam-se e entram. Posicionam-se em frente aos outros instru-
mentos que estão em cena. Nininha pega o seu instrumento e seus colegas continuam parados, olhando 
para o público.) Pega, gente! (Os amigos obedecem à ordem recebida. Zé Tó não tem instrumento e fica 
com inveja do Tiaguinho que esconde o instrumento. Tiaguinho começa a brincar com o seu instrumento, 
como se fizesse uma viagem solitária. Nininha cutuca Quinquinho, que cutuca Zé Tó, que chama a atenção de 
Tiaguinho. Esse, por sua vez, percebe que estava destoante da proposta e dá um toque no seu instrumento. 
Nininha canta.)  
Combinando ou não
Você sempre vai ter um. 
(Todos tocam seus instrumentos e a música começa.)

Cena 2
Narração inicial  –  “Vizinho é como parente,  você sempre vai  ter um.”

MÚSICA DA MEDIAÇÃO

Todos - Combinando ou não:
Você sempre vai ter um.  
Não importa como ele é.  
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Seu vizinho é como parente.
Combinando ou não: 
Você sempre vai ter um. (Bis.)
(Inicia um jogo de disputa entre Zé Tó e Nininha.)

Nininha – Meu vizinho é o ideal.

Zé Tó – A minha é uma cara de pau.

Nininha – Meu vizinho é muito metido.

Zé Tó – A minha tem amante e marido.

Nininha – Minha vizinha é minha amiga.

Zé Tó – E a minha tem muita lombriga.

Todos – Não importa como ele é:
Seu vizinho é como parente.
Combinando ou não.
Você sempre vai ter um. (Bis)

Nininha E Zé Tó – E o melhor caminho
é se distanciar.
Pois conflito sempre,
sempre, sempre terá.

Quinquinho, Tiaguinho e Riuston - Já para mim é melhor se aproximar.
E se houver uma briga, tentar mediar. 
Mediar, mediar. 
Se brigar é melhor amigar.
Mediar, mediar. 
Se precisar ele te servirá. 
Mediar, mediar. 
Viver em paz é melhor que brigar. (Bis.)
(As falas a seguir serão feitas pelas crianças que exercerão a função de narração bem como de coro.)

Quinquinho – Caros amigos, caras amigas. Todos nós temos ou já tivemos aquele vizinho.

Coro – Aquele vizinho... 

Nininha – (Como se lembrasse de um ídolo.) Aquele vizinho... ahhhh!

Tiaguinho – (Indo empolgado para Quinquinho, como se esse também fosse seu ídolo.) Aquele vizinho,  
ai que calor! (Todos olham impacientes pela interrupção, que volta para seu lugar, sem graça.)

Quinquinho – A história que vocês acompanharão agora não fala de lugar nenhum.

Coro – Ou fala de todo lugar! Pode ser sobre sua cidade, seu bairro, sua vila, sua rua  
e seu beco...

Quinquinho – Conheçam agora a história dos moradores de uma vila qualquer.

Coro – Ou de várias vilas, de várias cidades... 

Quinquinho – Nela viviam pessoas como eu e como vocês. A comunidade que retratamos  
é apenas uma ficção. 

Coro – Mas qual é o nome desse lugar?

Quinquinho – Morro do Pássaro Falante...

Coro – Morro do Pássaro Falante? (Todos imitam um papagaio.) Curupapo, dá o pé lôro, pruuuu, 
lôro... (Uma bagunça se faz acontecer, cada um vai ocupando seus espaços estratégicos: quem é da 
sonoplastia vai para ela, por exemplo. Por fim, empolgados, começam a avaliar o ensaio.)

Tiaguinho – Nossa, a peça ta ficando legal! 
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Zé Tó – Também, depois de tanto a gente ensaiar. 

Nininha – Não vejo a hora de passar o chapéu.

Quinquinho – (Chamando a atenção dos amigos.) Shhh. Silêncio, gente. Nosso ensaio ainda não  
acabou. (Todos ficam sem graça e Quinquinho volta a narrar.) Aqui, nesse lugar.

Coro – Como em todo lugar do mundo.

Quinquinho – Nossos personagens tinham vizinhos. E com eles tinham que conviver.  
E é a história dessa convivência que vamos apresentar para vocês.

Coro – (Para o narrador, apelando.) Anda logo com essa apresentação. Vamos começar nossa 
peça. Ou pensa que é dono do teatro e só você vai aparecer? 

Quinquinho – Eu, hein... É assim que começa um conflito. Melhor eu sair logo, senão...  
(Vai feliz em direção a Tiaguinho.) Foi legal o meu texto, não foi?

Nininha – (Chamando sua atenção.) Presta atenção... Ainda não terminamos o ensaio. Não foi 
você que falou pra não atrapalhar? (Quinquinho vai em direção ao instrumento para fazer a trilha 
da cena.) Bom, querido público, vamos mostrar uma cena de teatro mudo.

Zé Tó – E quem não gostar de teatro mudo? Eu, por exemplo, não gosto!

Nininha – (Querendo bater em Zé Tó.) Uai... quem não gosta de teatro mudo é só sair...

Tiaguinho – (Sem graça e para o público.) Não é nada disso, pessoal, pode ficar.

Nininha – (Para o público.) Ai, gente, eu falei foi com ele, não com vocês. Tá vendo o que você fez 
eu fazer? (Vai bater em Zé Tó. Quinquinho começa a tocar a trilha para que o conflito vire a cena muda.)

Cena 3
“Meu l ixo,  seu l ixo”

(Uma marcação no chão delimita o espaço que separa três vizinhos. Nininha, Zé Tó e Tiaguinho farão 
esses personagens, enquanto Riuston e Quinquinho fazem a sonoplastia. Essa cena é a continuação do 
ensaio da peça que as crianças estão preparando para a plateia.)

(Como se fosse um cinema mudo, toda cena é coreografada, e os três, simultaneamente, fazem os 
mesmos movimentos enquanto a sonoplastia, ao vivo, dá o ritmo.)

(Os três levantam-se com um saco de lixo nas mãos. Olham para trás como se alguém os estivesse 
chamando. Dão tchau com uma das mãos e deixam cair o conteúdo do saco de lixo no chão. Olham para o 
lixo e ficam sem graça de ter acontecido aquilo.) 

(Vão até a plateia e mostram o que aconteceu. Catam o lixo desesperadamente. O ritmo eufórico da 
catação vai diminuindo até perceberem que não conseguem realizar a tarefa. Frustram-se, encostam um 
no outro, sentam-se juntos. Continuam tristes. Têm uma ideia. Levantam eufóricos, pegam a vassoura e 
começam a juntar seu lixo, no seu espaço limitado pelo risco no chão. Deixam o montinho de lixo próximo 
à limitação do seu espaço com o do vizinho de trás. Ficam orgulhosos por terem feito seu trabalho 
e fazem poses para fotos. No meio das poses eles percebem que têm um lixo e que não sabem como 
dar um fim para ele. Caminham, pé ante pé, até o limite do vizinho da frente, olha e não veem ninguém. 
Caminham, pé ante pé, até o limite do vizinho próximo ao lixo que juntou, não veem ninguém. Caminham, 
pé ante pé no meio do seu espaço cênico e não veem ninguém. Têm uma ideia. Bem discretamente varrem 
seu lixo para o vizinho de trás. Como estão em uma posição de roda, nem percebem que o vizinho da 
frente também varreu o lixo para o seu espaço. Limpam a mão todos satisfeitos. Quando caminham no 
seu espaço, percebem que o vizinho da frente varreu o lixo para o quintal deles. Jogam as vassouras 
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no chão e vão até ao limite do vizinho da frente e simulam brigar. Têm uma ideia. Cada um varre o lixo 
recebido para o vizinho de trás, como se estivesse fazendo algo escondido. Satisfeitos, vão caminhando 
no seu espaço e percebem que o vizinho da frente jogou mais lixo no seu quintal. Pulam o lixo, vão até o 
limite cênico do vizinho da frente e ameaçam-no com a vassoura. Começam a jogar o lixo desordenada-
mente, em todo espaço cênico, por todos os lados. Param. Desafiam-se como se fosse um filme de fa-
roeste. Começam a bater um no cabo da vassoura do outro. Vão brigando até se cansarem, vão abaixando 
e dando pauladas. Exaurem-se e caem no chão. Vão levantando lentamente e percebem que seu espaço 
está sujo e que de nada adiantou tanta confusão. Juntos, de mãos dadas, ao mesmo tempo ficam de pé. 
Olham o espaço com vergonha do que fizeram. Têm uma ideia. Um pega uma pá, outro pega uma caixa de 
lixo e outro vai varrendo. Catam coletivamente o lixo que é de todos. Dão-se as mãos cumprimentando 
pelo sucesso do trabalho.)

Quinquinho – Eba!!! Agora vamos mostrar aquela cena que a gente fez sobre a minha história?

Nininha – Eu acho aquela cena desnecessária. Eu prefiro fazer a peça que o meu irmão 
escreveu... (Quinquinho se entristece.)

Tiaguinho – Que isso Nininha, vamos fazer sim. Depois a gente continua com a peça que eu 
trouxe. (Para o público.) Bom pessoal, todos nós teremos a honra de apresentar a vocês 
a cena que Quinquinho trouxe pra gente atuar. 

Nininha – Fale por você. (O elenco, sem graça com a fala de Nininha, começa a cena. Começa a cantar uma 
música de igreja.)

Cena 4
“Pára de beber,  pai!”

Todos – “Abençoa, Senhor, as famílias. Amém!” (Os atores que estavam em cena vão para a periferia 
do semicírculo.) “Abençoa, Senhor, a minha também!” (Cada um pega um objeto que simule 
procissão: Tiaguinho e Zé Tó uma vela; Quinquinho, um terço; Nininha, um véu; Riuston, de mãos postas, uma 
imagem de santo.) “Abençoa, Senhor, as famílias. Amém!” (Todos vão em direção ao centro da 
cena e ficam em círculo, de frente um para o outro, de costas para o público.) “Abençoa, Senhor, a 
minha também!” (O elenco se vira para fora do círculo, ficando de frente para o público. Se posicio-
nam como santos em uma igreja. Jesus Cristo deve ser feito pelo ator que representará o pai, enquanto 
Quinquinho fica na frente da cena, ajoelhado, rezando.)  

Quinquinho – Senhor.

Todos os Santos – Senhor.

Quinquinho – Eu vim aqui pedir graça e benção para a minha família.

Todos os Santos – (Cantando.) Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.

Quinquinho – Que na minha casa tenha paz.

Todos os Santos – (Cantando.) Abençoa, Senhor, a minha também!

Quinquinho – Eu queria pedir principalmente pelo meu pai. (O ator que faz Jesus Cristo descongela, 
virando um homem bêbado.)

Todos os Santos – (Repetindo enquanto o ator descongela.) Pelo meu pai.

Quinquinho – Que ele seja mais carinhoso com a gente.

Todos os Santos – (Repetindo.) Que ele seja mais carinhoso com a gente. (Enquanto a última frase 
é repetida, Nininha, que está de santa, se descongela e repete a frase como esposa. Ao término da frase 
repetida, o pai bêbado pega a esposa e a joga no chão. Congela a cena.)
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Quinquinho – (Junto com os santos que ficaram congelados em cena. Cantando.) Abençoa, Senhor, as fa-
mílias. Amém! Abençoa, Senhor, a minha também. (Tiaguinho, que ainda está como santo, se 
descongela e faz o papel do outro filho dessa família. Vai até o pai para impedir que faça alguma violência 
contra a mãe. Ele também é jogado no chão pelo pai.)

Zé Tó como Pai – Eu chego em casa e não encontro comida pronta. Você estava onde, 
mulher? Na rua? Na esbórnia?

Nininha como Esposa – Que isto, homem?

Tiaguinho como Filho – Eu estava na escola, pai.

Nininha como Esposa – A comida tá no fogo, bem.

Zé Tó como Pai – O quê? Ocê tá debochando de mim?

Nininha como Esposa – (Assustada.) Debochando? Por que ocê tá dizendo isto homem?

Zé Tó como Pai – Tá falando que eu tô de fogo!

Nininha como Esposa – (Com muito medo.) Eu falei que a comida tá no fogo...

Zé Tó como Pai – Tá vendo? Debochou de mim, eu num tô de fogo: só bebi um pouco e não 
aceito que ocê me desacate. Vou matar ocês dois agora! (Procura uma ferramenta, fica de 
costas para eles.)

Nininha como Esposa – (Para o filho.) Vai chamar o seu irmão, pelo amor de Deus!

Tiaguinho como Filho – Mas onde ele tá, mãe?

Nininha como Esposa – Seu irmão tá na igreja; corre lá.

Zé Tó como Pai – (Virando-se para os dois com uma faca na mão.) Aquele menino só fica na igreja. 
(Tiaguinho passa por baixo da perna do pai e foge. Para a esposa.) Eu te mato! (Congelam.) (Tiaguinho sai 
correndo por trás da cena até chegar onde está Quinquinho, que reza.)

Tiaguinho como Filho – (Gritando.) Irmão. Irmão!

Quinquinho – Fala baixo, a gente tá numa igreja.

Tiaguinho como Filho – (Puxando o irmão.) Vem, vamos lá em casa urgente!

Quinquinho – (Voltando a se ajoelhar.) Não posso, estou rezando.

Tiaguinho como Filho – O pai vai matar a mãe! 

Quinquinho – (Assustado.) O quê? Se aquele bêbado encostar na minha mãe...  

Tiaguinho como Filho – Então, vamos correndo.

(Quinquinho e Tiaguinho correm. A cena dos pais se descongela. O pai vai em direção à mãe. Tiaguinho 
chega primeiro e tenta impedir o pai. A faca cai perto de Quinquinho, que a pega. O pai bate em Tiaguinho 
e a esposa o desafia.)

Nininha como Esposa – Nunca mais você bate nele. Nem em mim.

Zé Tó como Pai – Oh. Vai me enfrentar agora? Ficou doida? (Dá-lhe um tapa no rosto, fazendo-a 
cair. Tiaguinho, amedrontado, esconde-se atrás da mãe.)

Nininha como Esposa – (Ainda no chão.) Eu não aguento mais esta vida.

(A cena congela. Quinquinho assistiu a toda a cena e o santo, ainda congelado, inicia uma oração.)
Santo – (Congelado.) Senhor, eu queria pedir pela minha família.

Quinquinho – (Apertando a faca com força.) Todo dia é a mesma coisa.

Santo – (Congelado.) Que na minha casa tenha paz.

Quinquinho – (Ameaçando o pai congelado.) Como é que a gente pode ser feliz tendo um pai desses?

Santo – (Congelado.) Eu queria pedir mesmo pelo meu pai.
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Quinquinho – (Aponta a faca para o coração do pai.) Sendo desse jeito, ele não ia fazer falta nenhuma. 

Santo – (Congelado.) Que ele seja mais carinhoso com a gente.

Quinquinho – (Colocando a faca no pescoço do pai.) Um dia eu tomo coragem, ah! se tomo...

Tiaguinho como Filho – (Descongelando.) Para de beber, pai. (O pai descongela e fica sem graça.)
Nininha como Esposa – (Descongelando.) Para de beber, homem.

(O filho e a esposa repetem várias vezes a frase dita para o pai. Quinquinho vai para a igreja rezar.  
Cada um se posiciona como santos na marcação inicial da igreja.)

Todos – (Cantado.) “Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.”

Quinquinho – (Já na igreja.) Senhor, meu Deus e meu pai!

Todos – Senhor, meu Deus e meu pai.

Quinquinho – Me dê forças para não fazer uma loucura na minha vida.

Todos – (Cantando.) “Abençoa, Senhor, a minha também.” (Silêncio.)
Nininha – Ah não, gente... credo! Essa cena é muito pesada. Desculpa, Quinquinho, mas eu 

acho que ela não tem que entrar no nosso espetáculo. 

Quinquinho – Todo mundo traz uma proposta e eu não posso mostrar a minha?

Nininha – Essa cena sua mais parece aqueles jornal da tv que só mostra tragédia. Por mim, 
ela sai!

Quinquinho – É assim, é?

Nininha – É!

Quinquinho – Então, tá bom! (Quinquinho, de pirraça, começa a contar alto. Seus amigos entendem a brinca-
deira e saem correndo.) 1, 2, 3, 4, 5...

Cena 5
“Porque a Marcelinha não brinca quando você tá perto?”

Zé Tó e Tiaguinho – (Um para o outro.) Oba! É pique esconde. 

(Quinquinho continua a contar. Zé Tó e Tiaguinho vão se esconder em meio à plateia. Riuston espreguiça 
e deita-se no centro da cena.)

Nininha – Ei, gente, onde ocês tão indo? 

Tiaguinho – Nós tamo indo brincar de pique esconde.

Nininha – Agora é o teatro, bora terminá o nosso ensaio?

Zé Tó – Depois nós termina. Vão brincá, vem!

Nininha – Ah, crianças! (Sai de cena nervosa.)
Tiaguinho – Ai, que chata que ela é! 

Zé Tó – Nem quero mais brincá de pique esconde.

Quinquinho e Tiaguinho – É só nois brincá de outra coisa, ué!

Tiaguinho – Ah, já sei! Vamos chamar a Marcelinha pra brincar com a gente?

Quinquinho – Vamos!

Quinquinho e Tiaguinho – (Vão em direção à casa de Marcelinha. Chamando.) Ô Marcelinha, vem brincá 
mais nós.

Quinquinho – (Lembrando.) Ela não vai querer.

Tiaguinho – Por quê?
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Quinquinho – Lembra que ela não gosta de brincar com a gente quando o Zé Tó tá junto?

Tiaguinho – É verdade!

Tiaguinho e Quinquinho – (Para Zé Tó.) Por que a Marcelinha não brinca com a gente quando 
você tá perto?

Zé Tó – (Com cara de maldade, para o público.) Ah, sei lá. Porque ela é uma boba.

Quinquinho – Ocês devia sê amigo um do outro.

Zé Tó – (Tendo uma ideia.) Parei de brincar!

Quinquinho e Tiaguinho – Ah não, Zé Tó, brinca! 

Zé Tó – (Com cara de maldade, para o público.) Vô lá na casa da Marcelinha sê amigo dela.

Quinquinho – Vai mesmo... A gente não pode ficar tendo inimigos.

Tiaguinho – Aproveita que os pais dela estão lá e pede pra deixar a Marcelinha brincar  
com a gente.

Zé Tó – (Com medo.) Os pais dela estão lá? Então eu não vou, não.

Quinquinho e Tiaguinho – (Desconfiados.) Por quê, não? O que você tá aprontando com a 
Marcelinha?

Zé Tó – (Desconversando.) É que eu prefiro conversar com ela em particular. 

Quinquinho e Tiaguinho - (Desconfiados.) Sei...

Zé Tó – (Vai até o Riuston, fugindo do assunto.) Ei, Riuston. Vem brincá mais nóis, vem. (Riuston 
continua imóvel embaixo do seu pano.)

Tiaguinho – (Insistindo no assunto.) Mas e as pazes que você ia fazer com a Marcelinha?

Zé Tó – (Fingindo ignorar a pergunta de Tiaguinho, começa a cantar.) 
Meu pintinho amarelinho, 
cabe aqui na minha mão. 
Na minha mão... 
(Tiaguinho e Quinquinho desistem de entender a situação e cantam juntos com ele.)

Crianças – (Cantando.) 
Quando quer comer bichinho. 
Com seus pesinhos ele cisca o chão. 
Ele bate as asas. 
Ele faz piu, piu. 
Mas tem muito medo do gavião. 
(Nininha fica de longe só assistindo. Param de cantar.)

Tiaguinho – Agora chega. Anda, Riuston, ajuda a gente a fazê reciclagem. 

Zé Tó – Pruveita que hoje o povo sujou a praça e foi muito. 

Quinquinho – É! Esse povo seboso.

Riuston – Ah não, crianças. Tô com dor de cabeça.

Quinquinho – Essa dor de cabeça tem outro nome...

Crianças – Preguiça! 

Tiaguinho – Anda! Levanta e trabalha. Pestiado.

(Riuston levanta e começa a catar seu papel. Durante essa ação, ele canta. As crianças se posicionam, 
atrás da cena, um ao lado do outro e vão passando os papéis, que Riuston entrega para um deles, até 
chegar no último da “fila” que joga o papel na cena, onde Riuston já havia catado. O jogo acontece pelo 
fato de a criança ter que jogar o papel sem que o mendigo perceba, e, caso ele veja, todos precisam fingir 
não estarem fazendo nada. Atrás do cenário está Nininha, que implica com Riuston durante a música.)
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MÚSICA “TAXA PRA CATADOR DE PAPEL”
Riuston – (Catando e cantando.) 

Quer saber, seu moço?
O que já era difícil, 
tá cada vez pior. 
A vida do pobre 
tem conserto não.

Nininha – (Fala.) Vai começar a reclamação.

Riuston – (Canta.) 
Até quem não quer saber, 
acabou sabendo 
Nos jornais, na televisão.

Nininha – (Fala.) Nem televisão ocê tem...

Riuston – (Canta.) 
Fui catar papel 
veja que situação: 
não fiz cadastro lá na Prefeitura. 
E levei dura da averiguação.

Nininha – (Fala.) Onde já se viu cadastro pra catador de papel.

Riuston – (Canta.) 
Anteontem virei meliante. 
Fui averiguado. 
Pra pilotar meu carrinho de pau, 
Eu não era habilitado. 
Os homens sem dó:  
Levaram o ganha-pão desse pobre coitado.

Nininha – (Fala.) Mentiroso.

(Riuston vai com raiva para cima de Nininha. As crianças o impedem.)
Quinquinho – Tá bom, Riuston. Não precisa ajudar a gente a catar papel.  

Zé Tó – Nós cata procê! 

Cena 6
“Oba,  teatro!”

Riuston – (Para o público.) Já fui muito rico, sabe... 

Crianças – (Empolgados.) Eba! Teatro! (Vão até a casinha de Nininha.)
Quinquinho – Nininha! Vem brincar de fazer teatro com a gente! 

Nininha – (Sobe no caixote que simboliza seu barraco.) Brincar? Eu não sou criança. Sou pré-adoles-
cente. (Fica do alto do seu barraco observando a brincadeira deles.)

Quinquinho – Então, deixa ela. 

Tiaguinho – Vamos chamar a Marcelinha, então?

Tiaguinho e Quinquinho – Ô, Marcelinha. Vem brincá com a gente. (Param no meio do caminho.)
Quinquinho – Ah, não. Ela não vai querer.

Tiaguinho – É verdade!

Tiaguinho e Quinquinho – Ela não brinca quando o Zé Tó está com a gente. Essa história 
está muito mal contada.
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Zé Tó – (Tentando desviar o assunto, fala para Riuston.) Anda Riuston. Termina de contá a sua histó-
ria pra gente brincar de fazer teatro.

Riuston – (Enquando Riuston começa a falar, as crianças fazem, com o conjunto dos corpos, uma coreografia que 
ilustra tudo o que ele fala.) Ainda lembro dos milhões que já passaram no meu bolso. Tive 
mansões. (Imitando um milionário.) James... Ponha a mesa! (Simula comer. Para James.) Qual 
dos meus carros importados você preparou para eu sair hoje? Quero ir ao Palácio 
das Artes. (Simula abrir a porta do carro, sentar, fechar a porta e ligar a chave. Ainda, como se estivesse 
dirigindo.) Conheci vários países. (Segurando um volante invisível e dando tchau para o vazio.) Ari-
gatô, Saionará. (Dirige o carro invisível.) Buongiorno principessa. (Nininha vê tudo empolgada. 
Quando as crianças acenam pra ela, fica sem graça e dá as costas. Riuston cai em si.) O que eu não 
imaginava é que eu ia ser enganado e enfeitiçado por aqueles que eu mais confiava. 
Me roubaram tudo, aqueles filhos da... 

Nininha – (Gritando.) Ô Vó! O Riuston tá falando palavrão na rua...  

Riuston – (Fica sem graça.) Mas com a força de Deus e um pouco de sorte, vou recuperar tudo 
o que perdi. (Vê as crianças o imitando.)  Pare de me imitar, crianças. (Corre atrás delas.)

Quinquinho – (Espalham-se e se divertem.) Nós já conhecemos essa história. Doido!

Zé Tó – É que cada dia cê fala uma coisa diferente.

Tiaguinho – Uma vez disse que perdeu tudo no jogo. 

Zé Tó – Outro dia foi no bingo...

Quinquinho – na loteria, no baralho..

Tiaguinho – na sinuca...

Nininha – na cachaça. (Sai correndo antes que Riuston a veja.)
Riuston – Se eu tô dizendo que fui enganado e traído, é porque fui. 

Crianças – A gente acredita em você, Riuston. Conta mais histórias das suas viagens, das 
suas aventuras, da sua fortuna... (Nininha bate na lata para fazer o som de telha.)

Cena 7
“Furtando o cobertor do Riuston”

Zé Tó – Ó, mais uma fruta no telhado lá de casa. 

Tiaguinho – E agora? 

Quinquinho – O que a gente vai fazer?

Zé Tó – Ah, deixa pra lá, minha mãe resolve! 

Riuston – (Chateado.) Também não vou contar mais nada. (As crianças pegam o cobertor de Riuston e 
começam a correr e a fazê-lo de “piruzinho”.) Me devolve isso, seus pesteados. Cambada de 
filhos sem mãe. (Os meninos correm dele, veem Nininha entrando como D. Marinalva e vão para o lado 
oposto à sua entrada. Zé Tó esconde-se atrás de Quinquinho e de Tiaguinho.)

Cena 8
“Seu fi lho tá tirando deboche de mim”

Nininha como Marinalva – (Entra com grande celular e um saco de lixo. Joga o lixo em cena.) Alô! Eu que-
ro que a prefeitura venha cortá essa droga dessa árvore. Cada vez que cai uma fruta 
é um susto que eu levo e um buraco na telha de minha casa. (Ouve.) Como assim, não 
podem cortá uma árvore frutífera? Eu vou queimá ela, então! 
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Tiaguinho – (Desconcentrando na cena e rindo de Nininha vestida como Marinalva.) Ô Nininha, como você é 
boa atriz: tá parecendo mesmo com a dona Marinalva, sabe...

Zé Tó – (Sem gostar.) Não tem nada a ver com a minha mãe.

Quinquinho – (Debochando.) Tá, sim... Ela, com esses rolinhos na cabeça, tá parecendo um 
capacete de motoqueiro.

Nininha – (Nervosa.) Gente, vamos voltar pro ensaio, que raiva! (Pega o lixo no chão e joga-o novamen-
te.) Eu vou queimar essa árvore, então! 

Riuston – Ô, dona. Seu filho tá no meio dessa criançada tirando deboche de mim!

Nininha como Marinalva – Pode deixá, meu amigo, eu vou chamá a atenção dele.  
(Entrega-lhe um pão.) Toma, meu irmão, para acabá com a sua fome.

Cena 9
“Agora é o teatro.  Eu sou anta!”

Nininha como Marinalva – (Chama o filho.) Antônio José, pra casa agora. Vem lanchá: fiz um 
sanduíche de croissant delicioso.

Crianças – Ih... É a mãe do Zé Tó.

Tiaguinho – (Com pena.) Tadinho, será que ele vai apanhar?

Crianças – (Maldosamente.) Vai apanhar, tã nã nã, vai apanhar, tã nã nã. 

(Zé Tó se esconde atrás dos coleguinhas.)
Nininha como Marinalva – Crianças, ocês viram meu filho?

Zé Tó – (Escondido atrás dos colegas.) Fala que não. Eu detesto comer o que ela me dá.

Tiaguinho – A gente não viu ele não.

Quinquinho – (Saindo da frente de Zé Tó, que fica às vistas da mãe.) A gente viu sim: ah ele aqui.

Tiaguinho – É mesmo! A gente viu sim: ah ele aqui.

Zé Tó – (Para as crianças.) Bando de traíras!

Nininha como Marinalva – (Puxa o filho pela orelha.) Meu filhinho lindinho, a mãe já te falô que 
não  gosta que ocê fique colocando apelido nas pessoas. (Fala para o Quinquinho.) Meu 
amô, vem cá!

Tiaguinho – (Empurrando Quinquinho e com medo.) Vai lá. Ela tá te chamando.

Quinquinho – (Com medo e escondendo atrás do amigo.) Eu não. É você!

Tiaguinho – (Empurrando.) Ela te chamou de meu amor... Então é você!

Nininha como Marinalva – (Para Quinquinho) Ocê que é neto da Vó Albertina, né?

Quinquinho – (Com medo.) Não... É ele. (Aponta para Tiaguinho.)
Tiaguinho  – (Apontando para alguém do público.) É ele. (Lembra-se.) Eu???

Quinquinho – (Maldosamente.) É você. Vai lá. (Empurra Tiaguinho.)
Nininha como Marinalva – (Tiaguinho vai até ela com muito medo e tapando as orelhas. Toda carinhosa para o 

Tiaguinho, que se aproxima dela.) Faz um favorzim pra mim?

Tiaguinho – (Alisando-se em Marinalva como se fosse um gato.) Favor, qual?

Nininha como Marinalva – (Toda carinhosa.) Dá um recado pra sua vó?

Tiaguinho – (Alisando-se em Marinalva.) Recado? Dou!

Nininha como Marinalva – Fala prá ela dá um jeito naquela árvore que fica quebrando meu 
telhado. (Gritando e empurra-o com raiva.)
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Tiaguinho – Eu já falei e ela disse que não é da conta dela.

Quinquinho – (Cutucando.) Não fala assim da sua vó... Ela é tão boa. Você deve ter  
entendido errado.

Tiaguinho – Ah, é! Entendi errado. (Quinquinho cochicha para Tiaguinho e ele repete.)
Quinquinho – Fala que a sua vó não dá conta de cortar e nem de catar as frutas. (Tiaguinho 

repete.) Ela já ligou para os bombeiros, (Tiaguinho repete.) pra SLU, (Tiaguinho repete.) pra 
ROTAM... (Tiaguinho repete, percebe que foi passado pra trás e se ofende. Quinquinho se diverte.). 

Tiaguinho – Ô, dona Marinalva, deixa o Zé Tó ficar aqui brincando com a gente.

Quinquinho – Deixa, por favor!

Nininha como Marinalva – Depois, meus amô. Agora ele tem que comê como um príncipe 
e depois fazê o devê de casa. Ele tem prova amanhã de manhã. (Pega seu celular e disca.)

Quinquinho e Tiaguinho – Ah... Logo agora que a gente ia brincar de fazer teatro. Olha o 
tanto de gente aqui. A gente ia apresentar para eles. 

Nininha como Marinalva – (Grita e começa a falar no celular.) Devia tê a opção “Para destruí a 
árvore do vizinho que tá te tirando o sossego digite BUM!” (Pausa.) Eles não atende! 

Zé Tó – (Indo em direção aos amigos.) Tiaguinho, vem fazer o “Para casa” comigo. (Marinalva puxa-o)
Quinquinho - Ocês dois são da mesma sala? O Zé Tó é tão velho.

Nininha como Marinalva – É que o meu garoto tem dificuldade de aprendizado.

Tiaguinho e Quinquinho – Dificuldade de aprendizado?

Zé Tó – Então faz um papagaio pra nós soltar quando eu terminar meus exercícios. (Tiaguinho 
vai para o meio da cena e pega um plástico jogado no chão.)

Quinquinho – Aonde você está indo, Tiago?

Tiaguinho – Fazer papagaio, uai.

Quinquinho – Agora é o teatro, sua anta!

Tiaguinho – Ah, é! Agora é o teatro. Como eu sou anta!

Nininha como Marinalva – (Desligando o celular.) Me colocaram pra ouví aquela musiquinha 
irritante, de novo. (Para o filho.) Anda! Vão bora! (Vai saindo.)

Zé Tó – Que entrar que nada, eu vou é ficar aqui na praça com meus amigos. (Para alguém da 
plateia.) Pai, eu posso ficar com meus amiguinhos? (Espera resposta do público.) Eba, meu 
pai me deixou ficar! (Os amiguinhos abraçam Zé Tó e comemoram com ele o fato de ter um pai.)

Cena 10
“Não é fofoca.  É  novidade!”

Nininha como Marinalva – (Volta brava.) Quem deixô você ficá brincano aqui na rua?

Zé Tó – (Apontando para o “pai” do público.) Foi o papai lá.

Nininha como Marinalva – (Para o “pai” do público.) Não pense que é só ficá mandano no filho, 
não, viu? Tem que pagá pensão também e a sua tá atrasada. (Puxa o filho pela orelha.) 
Quantas vez já falei procê num se misturá com esses pivetinho...

Riuston – (Assustado. Para o público.) Pivetinhos? Ela não diz ter boa alma? Como é que pode 
falar assim dos outros?

Zé Tó – Ô mãe, o pai agora tá rico, pode pagar tudo que deve pra senhora.

Nininha Como Marinalva – (Gritando com o filho.) Fofoca é coisa muito feia, meu filho.

Zé Tó – (Com medo.) Né fofoca não, mãe. É novidade!
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Nininha como Marinalva – (Puxando o filho para um canto e cochichando.) Novidade? Novidade pode! 
Ainda mais uma como essa. Anda menino, entra!  

Zé Tó – Deixa eu me despedir do Riuston.

Nininha como Marinalva – Também não quero vê ocê com aquele moradô de rua. Ele tem 
sarna. Deve tê até piolho. Vão lá em casa separá todos os gasto pra dá pra esse seu 
pai desalmado.

Riuston – (Para o público.) Você viu o que ela falou de mim? Depois a criança cresce... (Quinqui-
nho e Tiaguinho começam a conversar paralelamente. Vai até os dois.) Ei, vocês. Eu estou falando 
meu texto!

Quinquinho e Tiaguinho – Desculpe, Riuston. (Riuston volta a falar e os garotos conversam entre si. Ele 
chama a atenção dos dois novamente. Pela terceira vez que for interrompido, perde a paciência.)

Riuston – (Com raiva dos garotos.) Peraí. Eu estou falando, seus mal-educados. Me chamam pra 
ensaiar e ficam me atrapalhando a falar o texto? (Pega o cobertor e vai saindo por entre o 
público.) Quer saber de uma coisa? Não vou mais fazer teatro com vocês, tchau! Até 
agora eu não consegui nenhuma comida porque fico aqui ensaiando essa peça que 
nunca tem fim. Se virem aí sem mim! (As crianças se desesperam, pedindo-lhe para voltar 
enquanto ele continua a ir embora.)

Tiaguinho – (Desesperado, como se tirasse a última cartada.) EU TE DOU COMIDA! (Riuston para e 
pensa.) Se você voltar, eu te dou um pratão de comida. (Riuston vai voltando.) Com suco 
bem gostoso!

Riuston – (Um pouco sem graça, mas esperançoso de que terá comida.) Hãm? Então eu vou voltar. Mas 
não é pela comida. É porque eu gosto muito de teatro. Promete que não interrom-
pem minha fala? 

Quinquinho e Tiaguinho – Prometemos!  

Riuston – (Para o público.) Você viu como ela educa o filho dela? Depois a criança cresce, 
fica fofoqueira, encrenqueira, esnobe e a mãe diz que não sabe onde errou. Tenha 
paciência! (Para Quinquinho e Tiaguinho.) Podem continuar a peça!

Quinquinho – Ah... mais vai ensaiar só nós dois? (Quinquinho lembra de chamar mais pessoas.) Ei, 
Nininha, vem fazê teatro mais nós.

Cena 11
“Eu f ico a única estrela do teatro”

Tiaguinho – Dêxa ela pra lá. Ainda bem que ela não veio. Aí eu fico a única estrela do teatro. 
(Para o público.) Olá, pessoal, prestem atenção na minha atuação. (Pega um papel no chão 
para simular a caveira com que Hamlet contracena.) “Ser ou não ser? Eis a questão!”

Nininha – (Entrando.) Quem deixou vocês começarem sem mim? (Tiaguinho e Quinquinho apontam para 
alguém do público. Nininha ignora e começa a procurar.) Uai, cadê o Zé Tó?

Quinquinho e Tiaguinho – A mãe dele não deixou ele vim brincá mais nóis.

Nininha – (Chamando em direção ao barraco-caixote de Zé Tó.) Dona Marinalva. Ô, dona Marinalva.

Zé Tó – (Aparecendo.) Ah, é você? Mãe... é a Nininha...

Nininha – (Dissimulada.) Fala pra sua mãe que eu estou muito chateada quando soube que 
minha avó, até hoje, não resolveu a questão da árvore. Eu estou tentando, juro... (Zé Tó 
sai de cena e Nininha fala para o público.) A dona Marinalva gosta muito de mim, sabe?

Zé Tó – (Voltando para a cena.) Ela falou que sabe que se dependesse de você...

Nininha – (Desconversando.) Pede a ela pra deixá você ensaiar o teatro com a gente.

livro teatro.indd   189 24/07/16   21:28



190

Grupo do Beco e Casa do Beco 20 anos de  trajetória  artística  e  comunitária

Zé Tó – Eu não posso...

Nininha – Por que não?

Zé Tó – Eu tô fazendo o “Para casa”.

Nininha – O Tiaguinho já fez. É só você copiar dele. E pra professora não desconfiar é só 
mudar algumas palavras e pronto!

Tiaguinho – Não, Nininha, isso é muito feio! Eu e o Quinquinho temos um grupo de estudos. 
Se ele quiser participar, pode. Você também! (Nininha faz cara de nojo.)

Zé Tó – Vou falar com ela do grupo de estudo.

Nininha – (Fala para o público.) A dona Marinalva fala que, se a minha avó deixasse, ela me cria-
va, pois acha que eu pareço muito com ela quando tinha a minha idade.

Quinquinho – Parece mesmo. Só falta aquele bundão dela. (Imitando.)
Nininha – (Com raiva.) Repete, garoto!

Quinquinho – (Com medo.) Parece mais não! (Volta para o seu lugar.)
Zé Tó – (Voltando pra cena.) Minha mãe deixou eu brincar de ensaiar o teatro mais vocês. (Assim 

que Zé Tó entra em cena, Nininha o joga no chão e busca o caixote com lixos para bater-lhe.)
Zé Tó – Ai, Nininha, nós num ensaiô isso, não! 

Nininha – Isso não é ensaio: não tô boa com você por causa de umas coisas que eu fiquei 
sabendo que tá espalhando ao meu respeito...

Quinquinho e Tiaguinho – Boa tarde, pessoal. (Tentando consertar, por causa do público.) Nininha, 
não estraga a peça.

Nininha – Deixei de sabê! Esse Zé Tó é o maior “Fifi Fofoquete”. (Para Zé Tó.) Não tô bem com 
você faz tempo. (Bate nele.) Mandô recado do meu homem praquela Marcelinha, né? 
Fiquei sabendo.

Zé Tó – Ficou doida, menina! Quem é o seu homem? A Marcelinha nem conversa comigo.

Nininha – Ah, não? Eu vou te dar uns tabefes pra você parar de mentir. (Nininha começa a bater nele.)
Tiaguinho e Quinquinho – (De frente para a plateia, assustados.) Ai, meu Deus. É briga! 

Quinquinho – (Saindo de cena com medo.) Ai... Eu vou é chamar um adulto pra ajudar.

Tiaguinho – (Perguntando para o público.) Será que eu separo? (Espera resposta.) Separo ou não 
separo, gente? (Ouve o que o público disse e vai até a briga, para, gosta do que vê, começa a gritar.) 
Porrada! Porrada! Porrada! 

(Nininha e Zé Tó rolam no chão de tanto brigarem. Zé Tó vai saindo chorando.)
Zé Tó – Eu vô contar pra sua vó que você me bateu, ocê vai ver!

Nininha – Se contar, leva mais, viu! Tem tempos que eu tava esperando uma oportunidades 
de sentar umas bifa na cara desse aí. 

Tiaguinho – (Vê a plateia e fica sem graça.) Olha o público, Nininha...

Nininha – (Sem graça.) Viram como ele é bom ator, pessoal? Aposto que acreditaram que a 
gente estava brigando mesmo. Palmas para ele, pessoal. (Tiaguinho aplaude. Nininha fala 
para o público.) Agora vamos passar o chapéu. Podem colocar o tanto de dinheiro que 
quiserem. Não precisam ter vergonha.

Cena 12
“Quantas vezes já falei  que não quero que ocê fale palavrão? Sua vaca!”

Quinquinho como Vó Albertina – (Fora de cena. Gritando a neta.) Albertina Firmina de Souza, vem 
pra casa agora!
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Tiaguinho – (Para Nininha, debochando.) Ih, Albertina Firmina, a vó tá te chamando.

Nininha – Não sei por que minha mãe foi colocar em mim o nome da minha avó... Ai, que saco!

Tiaguinho – (Para Nininha, debochando.) Albertina Firmina, Firmina Albertina. (Zé Tó começa a cantar 
também. Nininha se irrita e corre atrás dos dois.)

Nininha – Seu filho de uma... (Corre atrás de Zé Tó, que se protege correndo com Tiaguinho.) Eu vou pegar 
você, seu... (Crianças fogem.) Eu vou estraçalhar você, seu meeeeeerda!

Quinquinho como Vó Albertina – (Entra em cena.) Albertina Firmina de Souza, eu ouvi bem ou 
ocê falou um palavrão aqui na frente de todo mundo? Sua filha de uma... (Crianças fazem shhh.)

Nininha – (Olhando bem para Quinquinho, que está fazendo sua avó.) Hum... Merda não é palavrão, vó. 
Todo mundo faz. (Para o público.) Ele não está parecendo a minha vó, viu, Quinquinho?

Quinquinho – (Desfazendo-se da postura e da expressão da Vó Albertina.) Ah, nem, viu? Também eu nem 
gosto mesmo de fazer esse papel.

Tiaguinho – Minha vó não tem essa voz.

Quinquinho – (Tira o lenço da cabeça e joga em cena.) Não quero mais fazer esse papel de mulher. 
Só eu que tenho que usar lenço e saia... (Chorando.)

Nininha – (Voltando atrás, com medo de ele sair do ensaio.) Não, Quinquinho, você está ótimo assim. 
Faz... (Quinquinho aceita, mas continua chorando.)

Quinquinho – (Choroso, voltando a ser Vó Albertina.) Eu ouvi bem ou você falou um palavrão? 

Nininha – Ih, vó. Merda não é palavrão. Todo mundo faz. 

Quinquinho como Vó Albertina – Deixei de saber, sua VACA. Vou lavar sua boca com água 
sanitária se falar palavra feia de novo.

Nininha – Ih, vó, relaxa! Dizem que no teatro os atores, ao invés de falar boa sorte, deseja 
merda um para o outro.

Quinquinho como Vó Albertina – Albertina Firmina de Souza, sua desgra... (Crianças fazem 
shhh.) Quantas vez já falei que não quero sabê docê falá palavrão, sua pira... (Crianças 
fazem shhh.) Entra pra dentro agora! Cadê seu irmão? Aquele merdinha. (Crianças olham 
para ela com cara de repressão.)

Nininha – Tá ali, ó! 

Quinquinho como Vó Albertina – Tiaguinho! Vem cá!

Tiaguinho – (Fazendo pipa) Estou fazendo um papagaio para o Zé Tó.

Quinquinho como Vó Albertina – Vem me ajudá a arrumá a casa. Ocê e a Nininha.

Nininha – Eu odeio arrumar a casa.

Quinquinho como Vó Albertina – Então arruma só seus CD e o seu quarto.

Nininha – Isso eu adoro!

Tiaguinho – Eu também odeio arrumar a casa, vó Albertina.

Nininha e Quinquinho como Vó Albertina – Mentira sua, isso você adora.

Tiaguinho – Ah, é. Isso eu adoro!

Quinquinho como Vó Albertina – Então entra pra dentro logo, praga dos infernos!

Tiaguinho – (Todo feliz.) Praga dos infernos sou eu!

Nininha – Ô vó, a dona Marinalva pediu pra senhora resolver o negócio lá da árvore que 
quebra o telhado dela com as frutas.

Tiaguinho – Ah, é, o vóóóóóóóóóóóóóó! (Grito agudo e longo.)
Quinquinho como Vó Albertina – (Interrompendo o neto.) Ih, menino, quer deixar sua vó surda?
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Tiaguinho – Quero!

Quinquinho como Vó Albertina – O quê?

Tiaguinho – Quero que a senhora escute a dona Marinalva. Ela pediu pra...

Quinquinho como Vó Albertina – Já escutei! Quantas vez eu vou tê que falá que isso não 
é da minha conta. Com tanto lugá no quintal dela pra construí, foi fazê a casa de-
baixo da minha árvore? Aquela planta tá lá antes mesmo daquela bunduda nascer. 
Ela que se vire e continue a comprar telhas pra tampá os buraco do telhado. Anda, 
entra pra dentro!

Tiaguinho – Ô vó, tem jeito de entrar que não seja pra dentro?

Quinquinho como Vó Albertina – Não me irrita, peste. Entra logo!

Cena 13
“. . .  um l ixinho não faz diferença:  tem os garis pra varrer.”

Riuston – (Vê Tiaguinho jogando o plástico no chão.) Ei, garoto. Viu que coisa feia você fez?

Tiaguinho – Mas eu soltei tão baixinho. Achei que ninguém tinha escutado. Nem fedeu.

Riuston – Seu porco, não é isso. Você jogou lixo no chão.

Tiaguinho – (Catando o lixo do chão.) Desculpa! Não foi por querer!

Nininha – Ô, vó, vem aqui na praça. O Riuston está implicando com o lixo que o Tiaguinho 
jogou no chão e a praça tá toda suja. 

Quinquinho como Vó Albertina – (Entrando em cena.) Que absurdo! Com tanto lixo...

Tiaguinho – É, com tanto lixo...  

Riuston – Quem jogou esses outros aqui também pensam como ele: “Um lixinho não faz 
diferença, tem os garis pra varrer.”. Se cada um jogasse o lixo no lugar certo, nossa 
comunidade ficava mais limpa.

Quinquinho como Vó Albertina – Se não tivé lixo no chão, joga o lixo, filha. (Nininha e Vó Alberti-
na jogam lixo.) Os gari vai perdê seu trabalho. 

Riuston – A senhora que se preocupa com o trabalho dos outros...

Quinquinho como Vó Albertina – Preocupo porque eu sou uma alma boa.

Riuston – Por que não morre pra garantir o trabalho do coveiro?

Tiaguinho – (Feliz, pois encontrou uma forma de conscientizar a vó a respeito do lixo.) É mesmo, vó!

Quinquinho como Vó Albertina – É mesmo o quê, menino?

Tiaguinho – Os garis tinham que estar cuidando das gramas que crescem demais e das 
sujeiras naturais. Não catando o lixo de gente porca igual a mim e a quem não me 
educa, me deixando malcriado. Ou seja: a senhora. Eu sou malcriado e a senhora 
também é! (A vó corre atrás do neto para bater.) A Nininha também é! (Nininha também corre 
atrás dele.) Aquele homem, aquela moça... (Vai pedir proteção para a plateia.) Ai, moça, me 
protege. (Esconde-se atrás de alguém e pergunta para a pessoa.) Aqui: o que você faz com o 
papel depois que chupa a bala? (Espera a resposta do público.)

Quinquinho como Vó Albertina – Vai ficar jogando conversa fora até que horas?

Tiaguinho – Ah, não. Estou entrando. (Com o plástico na mão.)
Quinquinho como Vó Albertina – Vai entrar com esse lixo? (Tiaguinho joga o lixo no chão.) Bom 

garoto! Entra pra dentro logo!

Tiaguinho – (Decidido.) Vou entrar pra dentro. E quando eu aprender a entrar pra fora... Aí 
você vai ver!
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Nininha e Quinquinho como Vó Albertina – Anda menino. Peste! (Saem de cena.)
Zé Tó – (Vai até o saco deixado no chão e joga no lixo.) Ei, Riuston, veja: eu aprendi!

Riuston – Bom garoto! (Entra embaixo do seu cobertor.)

Cena 14

“Hoje vai  ter que ser na cozinha mesmo”
(Zé Tó, a única criança que fica em cena, começa a procurar algo escondido. Olha para um lado, olha 
para o outro e começa a mexer nos lixos. Procura algo e não encontra. Chateia-se. Riuston, debaixo do 
cobertor, observando-o.)

Zé Tó – Tenho que achá o negócio pra dá praquela menina. (Muda de lixo.) Onde eu escondi? 
(Muda para outro lixo.) Achei! (Vai até a casa de Marcelinha. Pega a boneca: conversa com ela.) Oi, Mar-
celinha. Seus pais estão aí? Não? Trouxe aquilo que sua mãe gosta, e você já sabe 
em troca de quê eu vou te dar isso, né? (Como se escutasse.) Como assim, não vai fazer? 
Eu mato a sua mãe se ficar recusando. (Olhando para o público.) Sempre funciona quando 
fala que vai matar os pais. Hoje tem de ser na cozinha mesmo. (Sai completamente de cena.)

Cena 15

“Ele tá sozinho com ela em casa;  isso não dá pra esperar.”
(Som de batida na lata, simulando a fruta caindo no telhado de Marinalva.)

Nininha como Marinalva – (Telefonando.) Deixei de sabê, minha filha: vou cortá a árvore eu mesma! 

Riuston – (Interrompendo-a.) D. Marinalva. Tenho uma coisa muito importante pra falar  
pra senhora...

Nininha como Marinalva – (Tira uma moeda do bolso e entrega a Riuston, sem lhe dar atenção.) Se alguém 
tentá me impedir de arrancá essa praga de árvore, eu mato!

Riuston – Dona Marinalva, o que eu tenho pra falar é algo muito delicado...

Nininha como Marinalva – (Tira um pão duro da bolsa e lhe entrega.) Aí o corpo de alguém sem vida 
ocês buscam, né? 

Riuston – Dona Marinalva...

Nininha como Marinalva – (Gritando.) Que foi? Já te dei grana, te dei comida. Some da 
minha frente! 

Riuston – (Entra debaixo do cobertor, com medo.) Seu filho está aprontando alguma com a Marcelinha.

Nininha como Marinalva - Meu filho? Aprontando? (Jogar lixo sobre ele.) O senhô é louco?  
Se alguém apronta alguma coisa com aquela menina é a vida! Já viu os pais que  
ela tem?

Riuston – Seu filho está sozinho com Marcelinha na casa dela e...

Nininha como Marinalva – O quê? Meu menino com aquelazinha? Ela vai desencaminhá 
meu filho...

Riuston – (Vai em direção a ela.) Chama eles, dona Marinalva!

Nininha como Marinalva – (Com nojo, sai de perto dele.) Chamá nada! Eu vou entrá lá dentro e 
impedir meu filho de se misturá com esse tipo de família perigosa. 

Riuston – (Empolga-se com a ideia e vai parabenizá-la.) Isso, dona Marinalva, vai mesmo. (Ela foge dele.) 
Mas vai logo!
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Nininha como Marinalva – Ainda mais essa garota. Ela é namoradinha de todos os meninos 
da rua. (Aponta para o público.) Namora com cê, com cê. Eu já vi!

Riuston – (Tenta apressar D. Marinalva.) Pelo amor de Deus, vai logo pra casa da Marcelinha.  
A senhora pode evitar manchas de traumas que ficam na alma da pessoa pelo  
resto da vida.

(O som de telhas quebrando se faz ouvir.)
Nininha como Marinalva – Ah, não! Outra fruta no meu telhado, acredita? Agora eu vou 

resolvê esse problema com a dona Albertina.

Riuston – (Tentando fazê-la salvar Marcelinha.) Não. Pelo amor de Deus! Isso pode esperar, como 
já esperou esse tempo todo. A Marcelinha e o Zé Tó estão sozinhos em casa. Isso é 
mais urgente.

Nininha como Marinalva – Deixe de drama, Riuston. Eles são crianças.

Riuston – Crianças, D. Marinalva? Quantos anos seu filho tem mesmo?

Nininha como Marinalva – Apenas quinze.

Riuston – E a Marcelinha? (Silêncio.) Oito!

Nininha como Marinalva – Peraí... (Vai até sua casa e pega uma faca. Ameaça Riuston.) O que ocê está 
insinuando sobre o meu filho? (Riuston se amedronta.) Ele é um anjo. Deve, no mínimo, tá 
dano reforço escolá para ela. Vou lá tirá a prova e ocê vai tê que pedir desculpas pro 
meu menino. 

Riuston – Peço! (Arrasta-se em direção a Marinalva.) Peço perdão de joelhos e ainda beijo os pés dele.

Nininha como Marinalva – Isso eu quero vê. (Empurra-o com um dos pés para vê-lo cair.)
Zé Tó – (De dentro da casa da Marcelinha.) Mexe direito, Marcelinha. Não pode demorar muito não. 

(Marinalva escuta e vai em direção à casa da Marcelinha. Riuston fica feliz.)
Quinquinho como Vó Albertina – (Na sua casa.) Tiaguinho, balança a árvore. Quero ouvir baru-

lho de telha... (Marinalva escuta e vai em direção à casa da Vó Albertina. Riuston fica desesperado.)
Zé Tó – (De dentro da casa da Marcelinha.) Hum... Tá ficando cheiroso, tá ficando gostoso. Que de-

lícia, Marcelinha, que delícia! (Marinalva escuta e vai em direção à casa de Marcelinha. Riuston fica 
feliz, pois ela vai resolver o problema. Tiaguinho bate na lata e um som de telhas se faz ouvir. Vó Albertina 
comemora a fruta que caiu.)

Nininha como Marinalva – Ah, não. Agora é demais. (Desvia o curso do caminho que fazia para ir à 
casa de dona Albertina.)

Riuston – Onde a senhora vai, dona Marinalva?

Nininha como Marinalva – (Ameaça-o.) Não é da sua conta! (Vai em direção à casa de Vó Albertina.) 
Riuston – Mas e o Zé Tó? E a Marcelinha?

Nininha como Marinalva – (De costas, apenas respira e fala com maldade.) Olha aqui, seu moço.  
Se o senhô tivesse receita pra se dá bem na vida, não seria mendigo. (Joga-lhe lixo.) 
Qualqué coisa que o meu filho tivé fazeno com aquelazinha é um favô pra ela,  
acredite! Anda, sai da minha frente. (De frente para a casa de Dona Albertina, grita.)  
Dona Albertina. Ô, dona Albertina!

Cena 16
“. . .vai  sair  é morte!  E  não vai  ser a minha.”

Tiaguinho – (Entrando em cena.) Ah, dona Marinalva, é a senhora?

Nininha como Marinalva – Chama sua vó pra mim, menino!
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Tiaguinho – Ô vóóóóóó... A dona Marinalva tá chamando...

Quinquinho como Vó Albertina – (Em off.) Fala que eu não estou. Fala que eu saí.

Tiaguinho – Dona Marinalva, a vó Albertina pediu pra falar que não está, que saiu.

Nininha como Marinalva – Pediu pra falá que não tá? Deixa eu conferir, então. (Marinalva vê 
Vó Albertina saindo de fininho.) Uai, dona Albertina, a senhora não tinha saído? 

Quinquinho como Vó Albertina – (Vira-se.) Voltei!

Tiaguinho – (Estranhando.) Voltou da onde, vó? A senhora não tava aqui? (Olha dentro de sua casa.)
Quinquinho como Vó Albertina – (Chamando a atenção do neto só com o olhar.) Fui no supermercado!

Tiaguinho – (Estranha.) Uai, vó, no mercado vende roupa? (Cai a ficha.) Vó, a senhora estava fugindo?

Quinquinho como Vó Albertina – (Assusta.) Praga! Tá querendo me ferrar? (Bate no neto, que sai.)
Nininha como Marinalva – Tá fugino de mim?

Quinquinho como Vó Albertina – (Com medo.) Fui fazer compras, filha!

Nininha como Marinalva – Mentir é feio, viu, velha. Vou resolvê a situação da árvore e do 
telhado do meu jeito! (Vai em direção a Vó Albertina com a faca. Vó Albertina foge tentando achar 
refúgio na plateia. Fica desorientada, dá a volta no espaço cênico e acaba por ficar de frente com sua 
agressora. Marinalva dá-lhe um tapa no rosto.)

Tiaguinho – Vó! (Vê a vó caída no chão e grita.) Vóoooooo!

Quinquinho como Vó Albertina – Ai, minha calcinha aparecendo. (Riuston corre e usa seu  
cobertor para lhe tapar.) Ah, obrigada! Gente... Morri!

Riuston – Ela morreu mesmo?

Nininha como Marinalva – Ainda não! E prá pagá as minhas telhas, vou vê o que tem no 
barraco dela pra pegá. (Entra na casa de Vó Albertina. De dentro joga panelas, pratos, talheres e 
vários objetos em cena.) Achei: uma cesta básica! (Pega a cesta básica e vai levando.)

Quinquinho como Vó Albertina – Minha comida!

Nininha como Marinalva – É pra pagá minhas telha. E se não dé um jeito nessa árvore, vai 
sair é morte! E não vai sê a minha. (Sai de cena.)

Tiaguinho – Ô vó, corta essa árvore pra acabar de confusão.

Quinquinho como Vó Albertina – Eu vou cortar é esse periquito seu. (Sai de cena com o neto.)
(Zé Tó entra em cena, sorrateiro, saindo da casa de Marcelinha. Riuston observa aquilo de longe.)

Cena 17
“Satisfeito?”

Riuston – (Surpreendendo Zé Tó.) Satisfeito?

Zé Tó – (Lambendo os lábios.) Muito!

Riuston – O que a sua mãe pensa disso?

Zé Tó – Pra falar a verdade, depois que comecei a frequentar a casa da Marcelinha eu nem 
preciso mais do que a minha mãe me dá. É tudo velho.

Riuston – Que família nojenta vocês são.

Zé Tó – O que tem demais? A Marcelinha faz bem mais gostoso que a mamãe e elas não 
acreditam.

Riuston – (Jogando Zé Tó no chão e ameaçando matar-lhe.) Seu filho de uma... Eu mato esse salafrário! (Pega Zé 
Tó e o joga ao chão.)
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Nininha como Marinalva – (Telefonando.) Ô minha filha, me passa o número do protocolo logo.

Riuston – Como eu sei que não existe justiça nesse país, vou fazer com nossas próprias 
mãos (Sobe em Zé Tó, que está no chão, e começa a enforcá-lo.)

Nininha como Marinalva – (Vê a cena.) Larga meu filho, seu bandido. Polícia, socorro! (Zé Tó fica 
imobilizado, mas grita e tenta soltar-se.)

Quinquinho –  Parem tudo, parem! Está tudo errado! (A cena congela.)

Cena 18 
“Parece que essa comunidade só tem confl itos”

Riuston – (A cena continua) Errado? Como assim? Essa peça não fala de mediação de conflitos?

Quinquinho – Sim, a pesquisa é sobre mediação de conflitos. Mas a gente só está apresen-
tando os conflitos. Onde está a mediação?

Nininha – O Tiaguinho que escreveu a peça. Manda ele resolver!

Tiaguinho – Não! Sempre achamos que em situações como essas, o problema é só de de 
quem está vivendo ele. Vem, vamos resolver isso juntos!

Nininha – (Sem paciência e saindo.) Eu não vou resolver nada. Isso não é problema meu.  
O público, se quiser, resolve.

Tiaguinho – Nininha, você teve uma grande ideia!

Nininha – Eu tive uma grande ideia? Nossa, como eu sou inteligente! (Pensa.) Mas que ideia 
eu tive?

Tiaguinho – Venham comigo. (Juntam-se a ele.) Convido todos a discutirmos sobre os conflitos 
apresentados. Vai pra lá, Quinquinho, que eu vou pra cá! (Vão em direção ao público.) Bom, 
gente,  apresentaremos agora duas situações que precisam de vocês para ajudarem 
a solucionar o melhor final. Vamos começar pelo conflito apresentado pelo Zé Tó.

Zé Tó – (Segurando Marcelinha.) Olá, Marcelinha, voltei. Como assim não vai fazer?  
Vai sim, senhora, senão.... (Olha para o público.) Sempre funciona quando fala que vou 
matar seus pais!

Quinquinho – Olha lá, gente. O Zé Tó está entrando na casa da Marcelinha e ameaçando ela. 

Tiaguinho – (Perguntando para alguém da plateia.) Se fosse com sua filha, o que você faria? (Espera o 
espectador falar. O elenco, em cena, improvisa a solução que o espectador deu.) Bom, gente, Quinqui-
nho e eu pesquisamos e descobrimos que no caso de suspeita de abuso de menores 
é só ligar no Disque 100. 

Quinquinho – A polícia vem e pega o safado! (Distribuem filipetas com a campanha do Disque 100.)  
Tomem. Divulguem, denunciem no Disque 100 para salvar nossas crianças  
de adultos maldosos.

Tiaguinho – Bom, agora vamos mostrar a segunda cena e precisaremos novamente da 
participação de vocês para dar uma melhor solução. 

Nininha – Chega de lição de moral. Vamos terminar o ensaio da nossa peça!

Tiaguinho – Ótimo. Mas agora é sem conflito. 

livro teatro.indd   196 24/07/16   21:28



197

Textos completos

Cena 19
“Enfim. . . ”

(Refazem a cena anterior à interrupção: Riuston tentando matar Zé Tó e Marinalva tentando impedir.)
Nininha como Marinalva – Polícia... socorro!

Tiaguinho – Gente, é sem conflito, lembram? 

Nininha como Marinalva – (Apontando-lhe a faca.) Estamos resolvendo! (Tiaguinho sai com medo. Para 
Riuston.) E você, nunca mais encoste a mão no meu anjo.

Riuston – Anjo? Ele estava vendendo drogas para a Marcelinha entregar para mãe dela.

Tiaguinho e Quinquinho como Vó Albertina – O quê? 

Nininha como Marinalva – Fala que é mentira, meu filho. (Chorando.) Fala!

Zé Tó – É mentira desse abandonado pela vida. 

Riuston – Posso ter sido abandonado pela vida, mas eu não abandonei ela. Conversei com 
Zé Tó e ele me disse que chantageava a menina. (Chutando-o.)

Tiaguinho – Gente! É sem briga. 

Nininha como Marinalva – (Apontando-lhe a faca.) Não intromete, some! (Zé Tó vai até a casa de 
Marcelinha. Quinquinho, como Vó Albertina, está com a cabeça fora do seu barraco, olhando tudo. Marinalva 
aponta-lhe a faca e ela abaixa-se para dentro de casa, com medo.) Fofoqueira!

Riuston – Seu filho me falou que tinha o que ela procurava para a mãe dela usar. Eu vi!

Zé Tó – (Entrando em cena com um caixote nas mãos.) A mãe da Marcelinha tem um segredo que eu 
descobri sozinho.

Quinquinho como Vó Albertina – Segredo? (Fica curiosa e sobe em seu caixote.)
Riuston – Ela é viciada em drogas. O Zé Tó aproveita pra entregar pra Marcelinha em troca 

de favores da carne. 

Zé Tó – (Chorando.) Não é nada disso, Riuston. Eu não sou uma pessoa má. (Joga o conteúdo do 
caixote.) Esse é o segredo da mãe dela. (Todos olham os objetos no chão.) Eu descobri que 
ela gosta de colecionar frascos, etiquetas e caixas de coisas caras. Ela põe os produ-
tos baratos em embalagens chiques só pra ter a sensação de que é rica, de que se 
deu bem na vida. 

Quinquinho como Vó Albertina – Que segredo mais cafona! (Decepciona-se e entra pra sua casa.)
Riuston – (Ainda com raiva.) E você, pivete, abusava dela por causa desse segredo bobo?

Nininha Como Marinalva – Ainda bem que minha vida é ótima! Vou dá um corretivo no meu 
filho e ele nunca mais vai fazê mal para aquela menininha. Se bem que sendo filha de 
quem ela é... 

Zé Tó – Mas eu não fiz mal pra Marcelinha, mãe. Não fiz mesmo!

Tiaguinho – Não? Então por que o Riuston queria bater em você?

Zé Tó – É que na casa da Marcelinha a dispensa e a geladeira estão sempre cheias. O que 
eu fazia de verdade era obrigar ela fazer comida para mim. 

Riuston – O que você ia fazer lá era só filar a boia? (Sem graça.) Entendi tudo errado, então. 
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Zé Tó – É que ela só tem oito anos, tem medo de mexer com faca e com fogo. Por isso que 
eu ameaçava ela se não me preparasse um lanche.

Riuston – (Sem graça.) Desculpe, Zé Tó, pensei coisa ruim de você!

Zé Tó – (Para o público.) E vocês, o que vocês pensavam que eu fazia com ela? (Espera a reação da 
plateia.) Credo, gente, vocês são muito maldosos. Eu só ia lá pra não morrer de fome. 
É que na minha casa não tem comida nenhuma.

Cena 20
“Só pensei  que a gente podia fazer a nossa parte.”

Nininha como Marinalva – Não fala isso, meu bem. Temos muita comida sim...

Zé Tó – É mentira! A senhora está desempregada. (Marinalva volta a telefonar.) Esse celular nem 
chip tem. Foi achado aqui na praça!

Nininha como Marinalva – Fica quieto menino.

Zé Tó – Tô cansado de ficar comendo as fruta que cai da árvore da vó Albertina.  

Nininha como Marinalva – (Sem graça.) Quando cai fruta da árvore ela quebra minhas telhas 
todas. Como vou comê uma fruta amassada?

Zé Tó – Lá em casa o telhado é de lata. Só amassa. Chega de mentira, mãe! Confessa que 
entrou na casa da Vó Albertina só pra sair levando uma cesta básica. 

Quinquinho como Vó Albertina – Podia ter pedido ajuda. A gente dava. (Barulho de lata se faz ouvir.)
Marinalva – E essa árvore que fica só me atormentando? 

Tiaguinho – Vó, vamos cortar os galhos pras frutas pararem de cair na casa  
da dona Marinalva?

Quinquinho como Vó Albertina – Não vai cortar nada! Essa daí tem uma pingueira que fica 
molhando o meu quintal todo. Ela nunca se importou de resolver. 

Nininha como Marinalva – Pingueira? Eu nem sabia disso. A senhora podia ter me falado, né?

Quinquinho como Vó Albertina – É? Mas agora a senhora sabe!

Nininha como Marinalva – É por isso? Então não vamos resolver é nunca! 

Quinquinho como Vó Albertina – (Batendo a colher na faca da Marinalva.) Então é nunca!

Tiaguinho – Tive uma ideia! Olha só: a dona Marinalva conserta a pingueira. A gente pega as 
frutas e faz um festival com sobremesas e pratos típicos tendo a nossa fruta como 
o ingrediente principal. Já sei! O festival podia se chamar assim “Comendo a fruta da 
minha avó”. O que vocês acham?

Quinquinho como Vó Albertina – Cala a boca, menino. Sai daqui!

Tiaguinho – Só pensei que a gente podia fazer a nossa parte.

Quinquinho como Vó Albertina – Vai fazer a sua parte ficando de bico fechado.  

Riuston – Eu adorei a ideia do festival! (Para alguém do público.) James! Traga minhas baixelas 
de prata para servir as pessoas no festival.

Nininha como Marinalva – E esse mendigo que acha que é rico e não é rico nada!

Tiaguinho – Nada!

Nininha como Marinalva – E a Nininha que é uma piriguete.

Tiaguinho – Funkeira!

Nininha como Marinalva – (Para Vó Albertina.) E a senhora que é uma velha!
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Tiaguinho – Jurássica!

Nininha como Marinalva – E o Tiaguinho que é Maria-vai-com-as-outras.

Tiaguinho – Eu sou!

Quinquinho como Vó Albertina – Não, Tiaguinho, você não é Maria-vai-com-as-outras.

Tiaguinho – É. Eu não sou! (Pausa, pensa.) Quer saber? Prefiro ser Maria-vai-com-as-outras do 
que ser igual a dona Marinalva, que acha que tem certeza de tudo sempre. É bom 
que eu aprendo um pouquinho com cada um de vocês!

Zé Tó – Pede desculpa pra vó Albertina, mãe.

Nininha como Marinalva – Até você, meu filho? (Isola-se.)
Quinquinho como Vó Albertina – Pessoas assim preferem cuidar da vida dos outros do 

que consertar o seu espelho quebrado. Olhar para os defeitos dos vizinhos impede 
que ela veja o tanto de problemas que carrega na vida. (Sai de cena.)

Nininha como Marinalva – Vem, filhinho, vem pra casa. Mamãe tem um tanto de novidade 
pra contar. 

Zé Tó – Não, mãe. Eu vou consertar o meu espelho que quebrou. Quero aprender a olhar 
mais pra mim. 

(Marinalva sai de cena com raiva.)

Cena 21
“Deixa que o público resolve”

Zé Tó – (Para o Tiaguinho.) Vão continuar o nosso ensaio, então?

Tiaguinho – Eba!!! Vão chamar o Quinquinho?  

Zé Tó e Tiaguinho – Ô, Quinquinho, vão terminar o ensaio do teatro. (Ele aparece empolgado.)
Quinquinho, Zé Tó e Tiaguinho – Ô, Nininha, vão terminar o teatro. (Ela aparece empolgada.)
Nininha – (Para Zé Tó.) Desculpa, Zé Tó. Eu fui muito ruim com você. Descobri que o meu ho-

mem tá me traindo é com todas as meninas da rua. Terminei com ele. Não te chamo 
mais de “Fifi Fofoquete”.

Zé Tó – (Para Nininha.) Tá desculpada! Eu não fofoquei nada de você dessa vez.

Nininha – Amigos? (Dão as mãos.)
Quinquinho – Anda logo, vocês. Vamos terminar o ensaio da peça antes do público ir embo-

ra.

Nininha – E qual é o fim da nossa peça, Tiaguinho?  

Tiaguinho – (Sem graça.) Ih, eu não sabia que a gente ia apresentar hoje e nem escrevi o fim.

Quinquinho – (Provoca o amigo.) Sabia, sim! Eu falei, mas você preferiu ficar fazendo pipa pro 
Zé Tó.

Tiaguinho – Você não me falou nada, seu mentiroso. (Quinquinho e Tiaguinho começam a brigar. 
Riuston fica entre os dois, que ficam de costas um para o outro.)

Nininha – (Para o público.) Ih, olha lá... Os dois estão brigando. O que você acha que devemos 
fazer para evitar conflitos como esses? (Escuta o público.) Você viu o meu exemplo?  
Eu pedi desculpas para o Zé Tó e não briguei mais. Vou lá falar com eles. (Vai até 
os amigos.) Vocês vão ficar brigados mesmo? Vão jogar uma linda amizade fora por 
causa de uma coisinha boba dessas? É tão raro e caro um verdadeiro amigo. Essa 
besteira vale mais? (Os dois se olham e ficam sem graça.) Vocês dois cresceram juntos. 
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Pede desculpas um para o outro. (Sem graça, Tiaguinho e Quinquinho pedem desculpas.) Agora 
se abracem. (Empolgados os dois se abraçam.)

Quinquinho – Já que estamos pedindo opinião do público, eu queria saber deles sobre uma 
coisa que está me incomodando tem muito tempo: olhem a sujeira dessa praça. 
O que podemos fazer com essa lixaiada, hein? (Escuta a opinião do público. Enquanto isso o 
elenco pega, nos bastidores, uma vassoura, uma lata, uma pá.) Quero chamar agora a patrulha da 
limpeza. (O elenco entrega os objetos para as pessoas do público. Convida-os a ajudar. Enquanto o público 
limpa a praça, o texto final do chapéu é falado.)

Nininha – (Para o público.) Gente, agora vamos passar o chapéu, tá! A gente quer que ele fique 
cheio de dinheiro, mas bem cheio mesmo!

Quinquinho – Mas, e quem tiver pouco dinheiro?

Tiaguinho – (Para a plateia.) Dá o tanto que pode. O que é pouco pra uns, pra pessoa que tá 
dando é o melhor que ela tem. 

Riuston – Mas e quem não tiver dinheiro nenhum?

Quinquinho – (Para a plateia.) Dá o que puder. Se não tiver nada, nada, nada mesmo,  
é só aplaudir bem gostoso pra valorizar o trabalho que nós tivemos pra apresentar 
essa peça.

Riuston – Então eu vou aplaudir!

Nininha – Mas aplauso não enche chapéu, não!

Tiaguinho – Nininha, olha o público! Desculpa, gente, ela é sem noção mesmo. (Todos pegam 
nas mãos do público que está ajudando na patrulha da limpeza e cantam a música final com eles.)

Cena 22
Final .  “Como começa,  termina.”

MÚSICA DOS VIZINHOS
Todos – Não importa como ele é!

Seu vizinho é como parente: 
combinando ou não, 
você sempre vai ter um. (Bis)
(Todos, juntos com as pessoas que foram para o mutirão, dão as mãos e agradecem ao público.)

(AGORA SIM, PASSEM O CHAPÉU.)

FIM
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miCromundo
2016

Direção: Rosana Ferreira  

Dramaturgia: Nil César em processo criativo com elenco e Direção 
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Cena 1
Ei ,  você,  que bom que veio nos ver!

(Quando o público chegar, a estrutura do cenário – Ônibus – já está envolta por um tecido [que poderá 
ter a pintura de uma favela e depois ser reutilizado no decorrer do espetáculo para outras funções – 
corpo da grávida, saião etc.] Dentro do ônibus já há cadeiras posicionadas no seu interior que serão 
usadas tanto para o elenco quanto para o público que será convidado a participar da trama. 

Entra o elenco instalando o teatro e cantando uma canção. Estão sem personagens e vestidos de preto. 
Talvez até com a camisa do Grupo ou da peça. Criar uma coreografia que lembre ônibus para esse  
cortejo inicial.)

MÚSICA “EI, VOCÊ!” 
Ei, você, que bom que veio nos ver.  
Ei, você aí: vai ter teatro, venha assistir.  (4X)
O micro-ônibus tá chegando, 
não vai parar na estação. 
O nosso ônibus sobe o morro. 
É com emoção, ou sem emoção?
PARAÊ MOTÔ!
Ei, você, que bom que veio nos ver.  
Ei, você aí: vai ter teatro, venha assistir.  (1X)
Vira esquina com velocidade. 
É o micro-ônibus subindo a favela. 
Sai da frente, menino! 
A rua é estreita, parece viela.
PODE PULAR A ROLETA? (Fazer um funk com essa frase.)

Ac
rev

o: G
upo

 do
 Be

co
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Cena 2
Interação entre arquétipos e o público

(Os arquétipos se instalam em frente ao público. Ficam falando ao mesmo tempo. Em determinado 
momento eles congelam [ou diminuem a altura da voz] e apenas a D. das Graças  faz sua cena. Benze 
todos em cena. Benze o cenário. Vai para o meio da plateia e a benze. Fala seu texto e faz sua cena para 
apresentar-se. Todas as interações com o público são para ter como termômetro para já escolher 
aqueles que entrarão no ônibus nas cenas futuras.)

D. das Graças – Tem uma amiga minha que tem mania de doença. Ainda bem que eu não 
sofro disso. Todas as minhas enfermidades foram confirmadas pelos médicos. Eu 
não invento nenhuma. Tenho problema de angina, diabetes, hipertensão, osteopo-
rose, osteoartrose, problema no pulmão, reumatite... (Reconhece alguém do público.) Olha 
quem tá ali, gente: é o neto da minha amiga Jussineide. E sua avó, menino, melho-
rou? (Espera ele responder.) Ela estava mais pra lá do que pra cá né? (Espera o público 
responder.) Eu vejo as minhas amigas fazendo a passagem e fico sempre pensando 
que, mais cedo ou mais tarde, a minha hora vai chegar. (Benze-se.)
(Os arquétipos, instalados em frente ao público, e também a D. das Graças, já na plateia, voltam a falar 
ao mesmo tempo. Em um determinado momento todos congelam [ou diminuem a altura da voz] e apenas 
a Granfina vai para o meio do público. Fala seu texto e faz sua cena para apresentar-se.)

Granfina – (Entra falando ao celular. Olha para um lado, olha para o outro e demonstra insegurança.) Ai, meu 
Deus, me proteja pra que nada aconteça comigo aqui. (Demonstra medo.) Nunca subi 
numa favela e, já sabe, né? O que passa nos jornais sobre esse lugar não é nada 
bom. (Assusta-se com alguma coisa. Fica muito feliz, pois reconhece alguém do público.) Não acredito 
no que estou vendo! Isso é obra divina, só pode! (Para a pessoa, como se fosse um amigo.) 
Que bom te ver aqui, querida. (Dá três beijinhos.) Você sabe onde é o ponto daquele 
negócio amarelinho que sobe o morro com o povo dentro? (Espera a pessoa responder.) 
Então tá! Eu vou procurar lá na frente, (Continua andando na plateia, mas volta para fazer a 
última pergunta.) Aqui, você acha que é seguro eu andar com celular aqui nesse lugar?

(Os arquétipos instalados em frente ao público, também a D. das Graças e a Granfina, no meio da plateia, 
voltam a falar ao mesmo tempo. Em um determinado momento todos congelam [ou diminuem a altura da 
voz] e apenas Pinguço vai para o meio das pessoas. Fala seu texto e faz sua cena para apresentar-se.)

Pinguço – (Começa a soluçar sem parar.) Eita, lelê! (Soluça.) Comecei a soluçar, meu Deus! (Soluça.) 
Pra passar essa crise só tomando uma água: (Soluça.) água que se passarinho beber 
vai voar até torto, com uma asa só. (Soluça. Reconhece alguém do público.) Eita, olha quem 
tá ali: é o “Entorta, mas não cai”. (Para a pessoa como se fosse um amigo bêbado. Soluça.) Já veio 
abastecer, né? É só pra esquentar motor ou pra dar manutenção? (Espera a pessoa res-
ponder. Soluça.) Aqui, você sabe alguma simpatia boa pra acabar com o soluço? (Espera 
a resposta. Se ele não der ideia nenhuma, ele pergunta ao público em geral. Faz a simpatia, mas não passa 
o soluço.) A minha simpatia sempre resolve: me dá uma dose aí. (Soluça. Finge que pegou a 
cachaça do amigo e bebe.) Ó, passou! Viu? Essa simpatia não falha. Eita, remedinho bão!

(Os arquétipos, instalados em frente do público, também a D. das Graças, a Granfina e o Pinguço, em 
meio ao público, voltam a falar ao mesmo tempo. Em um determinado momento todos congelam [ou 
diminuem a altura da voz] e apenas a Adolescente vai para o meio da plateia. Fala seu texto e faz sua 
cena para apresentar-se.)

Adolescente – (Como se ouvisse um funk.) “Eu só quero é ser feliz, / andar tranquilamente na 
favela onde eu nasci...” (Olha a reação do público.) Não viaja em mim, não: eu ainda tô é na 
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adolescência, mermão. (Reconhece alguém do público como se fosse colega da mesma idade.) E aí, 
qual é! Cê foi na aula hoje? Perdi alguma matéria nova? (Espera responder.) Me empres-
ta seu caderno depois?

(Os arquétipos, instalados em frente ao público, também a D. das Graças, a Granfina, o Pinguço e a 
Adolescente, na plateia, voltam a falar ao mesmo tempo. Em um determinado momento todos congelam 
[ou diminuem a altura da voz] e apenas a Delícia vai para o meio da plateia. Fala seu texto e faz sua cena 
para apresentar-se. Já entra com energia de academia, puxando o público para uma ginástica coletiva.)

Delícia – (Malhando.) Quero ver todo mundo comigo agora: e 1 e 2 e 3 e 4. Vamos lá, pessoal, 
sem preguiça! (Como se estivesse na academia.) Braço pra cima, tremidinha na mão. (Chama 
o público para participar.) Vamos lá, gente... os tímidos também podem: Pra direita, uhu; 
Pra esquerda, ehê. (2x) (Reconhece alguém do público.) Ei, tudo bem! Você sumiu das aulas. 
Que houve? (Espera responder.) Mas não pode parar de fazer exercício físico, viu?  
Tá treinando em casa? (Espera a resposta e depois chama todo mundo para um exercício coletivo.) 
Pra direita, uhu; pra esquerda, ehê.

(Cada hora que um integrante do elenco for interagir com o público, ele deve receber o foco  
dos outros integrantes.)

Cena 3
No ponto de ônibus

(O elenco tem que ficar atento para observar aquelas pessoas mais participativas com as propostas 
de interação que estão na plateia. Isso é para que possam, nas cenas futuras, serem inseridas no 
ônibus. Na última interação, da Delícia, se instalará uma fala geral dos personagens. Vai diminuindo essa 
balbúrdia coletiva e vai dando foco para a cena que virá: entre D. das Graças e Pinguço.)

Pinguço – Acho que eu tô passando mal: a azeitona daquele pastel não caiu bem. (Vai camba-
leando em direção ao banco do ponto de ônibus.)

D. das Graças – Nossa mãe, minha perna tá doendo demais. Ainda bem que tem o banco 
do ponto de ônibus pra descansar antes de ir pra casa. 

(O foco da cena passa a ser a “corrida” de quem chegará primeiro no banco do ponto de ônibus: o bêbado 
cambaleando e a velha em lentidão. Quando estiver quase chegando, os remédios da velha caem no chão. 
Pode até ter uma narração de corrida, torcida e tudo mais. Pinguço chega no ponto primeiro e já se 
deita. Todos fazem “ah!”.)

D. das Graças – (Triangulando.) É desse jeito: é essa pouca vergonha! Velho é tratado assim, 
ó! Sabe que o ônibus demora a passar e o folgado vem e ocupa o banco todo. Isso 
quando não colocam as bolsas e as crianças e deixam todo mundo em pé. (A D. das 
Graças cutuca o bêbado.) Ô, meu fí, toma vergonha na cara.

Pinguço – (Para o público.) Finge que não tá vendo. Velho é igual pernilongo: é de dia, é de noi-
te, até quando está chovendo, eles saem de casa pra sugar, sugar e sugar. Não tem 
repelente que dê jeito. (Gargalha.)

D. das Graças – Cê tá rindo, é? Quem acha graça de um tipo de coisa dessas num deve ter 
mãe, nem vó. (Silêncio. Para o público.) Porque sua mãe e sua vó também devem passar 
por isso, viu? (Para Pinguço.) Um dia ocê vai ficar velho também.  (Triangulando.) Se bem 
que, do jeito que ele bebe, não deve durar muito, não. Os jovens, então, são piores 
que Pinguço. (Aponta para alguém do público.) Ocê fez isso comigo outro dia, lembra? (Espera 
o público responder.) Quem bate, esquece; quem apanha, lembra! (Apontando para Adolescen-
te.) Sabe aquela ali? Faz isso todo dia!
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Adolescente – (Reagindo e indo em direção a das Graças.) Me segura que eu vou brigar com essa 
veia. Me segura!

D. das Graças – (Para Adolescente.) Calma, minha filha, você está nervosa demais! Passa lá 
em casa depois que eu dou um chá pra te acalmar. (Adolescente fica empolgada com a ideia 
do chá.) Lá tem chá forte, bom pra abrir o apetite, bom pras ideia. Planto umas erva 
boa também. Essas, então, cheiram longe!

Adolescente – (Para o público, achando que a velha planta outro tipo de chá e de erva.) Ai, vei, que ela plan-
tava chá, eu sabia. Mas a veia plantando erva pra mim é novidade.

D. das Graças – Veia, não! Eu tenho nome. (Oferece a mão.) Das Graças, prazer!  
(Cumprimenta Adolescente.)

Adolescente – Eu já conheço a senhora, D. das Graças. (Para o público.) Ela é amiga da minha 
avó. (Para D. das Graças.) A senhora plantando chá e erva? Os homi não passa lá no seu 
barraco?

D. das Graças – Ih, vai nada! Tem tempo que não passa homi aqui, minha fia, nem te conto: 
já está dando até teia de aranha. Vai lá em casa tomar um chá. Pegar umas erva. 
(Para o público.) Pode ir todo mundo lá depois. Tem muita!

Delícia – (Falando da plateia.) Depende de que erva e de que chá são esses, né D. das Graças? 
Depende!

D. das Graças – Ei, menina, tá boa? É chá e erva medicinal, faz mal não.

Delícia – (Falando da plateia.) Bom, o ideal é ter vida saudável, né, gente. Fazer caminhada 
sempre que possível e alongamentos diários. Venham cá, todos. (Puxa Adolescente, D. das 
Graças e Pinguço.) Enquanto a gente espera o ônibus, vamos fazendo uns alongamentos. 
(Puxa os exercícios.)

Pinguço – (Peida.) Ei, minha Delícia! Acredita que eu estava sonhando com você agora pouco?

Delícia – Sonhando comigo e faz isso?

Pinguço – Claro, ué! Será que você ainda se lembra do nosso cheiro? Momentos bons quan-
do nós dois ficávamos debaixo da mesma coberta, hein!

Delícia – Esse passado já não te pertence mais, Pinguço! Agora eu malho todos os dias e 
ainda estou na faculdade: (Para o público.) 4º período!

Pinguço – Por isso que está Delícia desse jeito! Deliciosa e inteligente.

Delícia – Me respeita! Sai de perto da gente, você está fedendo a cachaça. 
Pinguço – Eu não bebo cachaça. (Pausa.) Eu bebo é pinga!

D. das Graças – Pinga com erva o povo gosta muito. Os moradores do morro não usam 
tanto, mas o povo lá de fora, nossa mãe! Eles sobem a favela só pra buscar os chás 
que eu planto. É sem agrotóxico, né? (Vê a Granfina e aponta.) Ah, lá! Está vendo? Aposto 
que aquela ali veio por causa das ervas.

Granfina – (No meio da plateia, sai perguntando às pessoas.) Oi! Nunca entrei na favela e estou pre-
cisando muito ir lá. Eu perguntei pra uma pessoa onde é o ponto do ônibus e ela me 
mandou lá para o Santo Antônio. (Lembrar-se de sempre falar o bairro vizinho ao da apresenta-
ção.) Será que é ali? (Espera a pessoa responder.) Eu vou pra lá, então. Está cheio de gente, 
deve ser lá mesmo! (Pega o celular para fazer uma ligação.) Alô! Acho que encontrei o tal do 
ponto de ônibus, estou indo pra conferir. (Observa as pessoas no ponto. Para o público.) Olha o 
tipo de gente que frequenta esse lugar! (Adolescente começa a andar em torno dela e a encará-la.)
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Cena 4
No ponto de ônibus

Adolescente – Posso saber o que a Granfina tá fazendo no meu morro? Procura alguma 
coisa? 

Granfina – Vim atrás da minha empregada. Acredita que ela faltou de novo, pela terceira 
vez, só essa semana?

Adolescente – (Com más intenções.) Uai, se a senhora quiser eu posso te levar no barraco des-
sa mulher que a senhora está procurando. Como ela chama?

Granfina – Josefina. (Pega seu celular e mostra uma foto para Adolescente.) Olha a foto dela aqui. Me 
disse que o filho tá doente, mas esse menino não cura nunca! Eu vou lá pra demiti-la 
se for mentira! Por que não mandou a filha pra ir trabalhar no lugar dela?

Adolescente – (Para o público.) Ih... é a patroa da minha mãe. O meu irmão tá doente mesmo! 
Essa dona é muito boa pra gente sabia? (Para a Granfina.) Ai, dona Granfina, por que a 
senhora não pede a sua empregada pra trabalhar no fim de semana? Acho que a 
filha dela até topa ir junto, ao invés de mandar a pobrezinha embora.

Granfina – Eu quero ajudá-la. Mas ela nunca me diz nada! 

Delícia – Tem que ajudar nada. Demite e me contrata.

Adolescente – (Entrando na frente de Delícia.) Demite não, ajuda!

Delícia – Ajudar? A senhora virou ONG agora?

Granfina – (Reconhece Delícia.) Ei, te conheço de algum lugar!

Delícia – De onde? Será que já fui sua faxineira?

Granfina – Não... Você faz academia ali no bairro São Bento, não faz? (Lembrar de falar o bairro 
mais nobre próximo às apresentações.) Eu já te filmei malhando. Está aqui no meu celular, 
deixa eu ver se eu acho.

Delícia – Sim, faço! (Reconhecendo.) É verdade. Já te vi lá mesmo!

Granfina – Você mora aqui? Não é perigoso?

Delícia – Moro, com muito orgulho! (Para a Granfina.) Olha aqui: minha mãe e meu pai sempre 
lutaram honestamente pra me criar, tá? Não vem pra cá com o seu preconceito não.

Granfina – Para com isso, menina! Vamos tirar uma self pra provar que eu não tenho 
preconceito. (Delícia não aceita tirar foto. Granfina falando sério.) Minha filha, se eu tivesse 
preconceito, eu ia subir a favela pra tentar ajudar minha empregada que tá com o 
filho doente?

Adolescente – Mas a senhora falou que vai demitir ela.

D. das Graças – (Começa a tossir de repente. Dá um peido forte.) Ai, meu Deus... Num gosto não, 
mas tem uns remédios que eu sou obrigada a tomar. (Procurando no seu saco de remédios. 
Fala com alguém da plateia.) Olha aqui pra mim, querido: que remédio é esse? (Espera a res-
posta.) Acho que esse é pra hemorroida, já passei mais cedo. E esse aqui? (Pergunta de 
novo. Espera.) Deve sê pra intestino. É pra intestino ou pra testículo? Se bem que eu não 
tenho testículo. Eita menino, cê num tem noção do tanto de remédio que deram pra 
tomar. Mas posso confessar uma coisa: não bebo nenhum, confio mais nos meus 
chás. (Sente uma dor. Fala pra alguém do público.) Cuida da sua saúde enquanto você está 
jovem, viu. A idade chega e começa a doer tudo: dói estômago, dói pé, dói cabeça, dói 
o dente de cisne, dói coração...   
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Delícia – E as costas?

D. das Graças – Dói também!

Delícia – Eu posso ajudar a senhora. 

D. das Graças – Ocê é médica? Tem como me ajudar?

Delícia – Tenho, vem cá! Eu vou corrigir essa coluna torta. (Para o público.) É que eu faço Edu-
cação Física.

D. das Graças – (Delícia deixa a velha toda desconjuntada.) Ai... que dor... para minha filha. Nossa, 
travei. Deu até vontade de cagar. (A D. das Graças fica travada e não volta mais a andar normal. 
Reclama de dores.)

Delícia – Ih, entortei a veia. (Desespera.) Eu fiz tudo certo: tirei 10 na prova.

D. das Graças – Alguém faz alguma coisa, pelamor de Deus! Eu não tô bem. Liga pro Samu, 
gente! (Som de ambulância.)

Delícia – Ai, meu Deus... É a polícia. Fui! (Sai correndo de medo.)
(Entram os técnicos vestidos de “paramédicos” fazendo barulho de ambulância e tira D. das Graças de 
cena. O som do motor de ônibus ligando se faz ouvir. Nesse momento de confusão cada integrante do 
elenco buscará uma pessoa do público para entrar no ônibus. Atentar para aquelas que foram mais par-
ticipativas nos momentos de interação. Falam que estavam segurando o lugar no ônibus para eles e que 
têm que ficar na fila. Os atores que sobraram em cena podem pegar mais de uma pessoa, para garantir o 
número certo de pessoas que precisam para todas as cadeiras que devem ocupar nas cenas a seguir.)

Cena 5
Tá chegando o busão,  olha o cl ima de tensão

(O motor do ônibus faz um barulho mais alto e forma-se a fila com a plateia já na cena.)
MÚSICA DA CONFUSÃO (1) 

Tá chegando o busão, 
olha o clima de tensão. 
Vai ter empura, empurra  
e vai gerar é confusão. (3x)
Empurra daqui, empurra de lá: 
eu sou o primeiro, não adianta negar! 
Empurra de lá, empurra daqui:
sai da frente, mulher; sai da frente, guri! (2x)

Granfina – (Durante a confusão, ao telefone.) Está divertido demais, menina! Depois eu te trago 
aqui pra você conhecer também. Tá, eu vou filmar tudo e te mandar por zap.

(Depois que Delícia troca de roupa e põe o uniforme de motorista, ela surge de dentro do 
ônibus, que está tapado com o pano, para tentar apaziguar as coisas. Granfina fica 
ao telefone durante toda a cena.)

Rilde – Opa! Que confusão é essa perto do MEU ônibus? (Começa uma algazarra.) Se continuar a 
bagunça, o ônibus não vai sair!

Granfina – Como você se chama, meu bem?

Rilde – Rilde. Por quê? 

Pinguço – Riu? De quê? Olha o nome da mulher: Rilde. Riu de quê? (Gargalha.)
Rilde – (Ignorando Pinguço.) Por que a senhora quer saber meu nome? Vai reclamar de mim 

na empresa?
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Adolescente – Aqui, que horas esse ônibus sai? Vocês nunca cumprem o horário que está 
no quadro, né? 

Rilde – Se eu não cumpro, liga na empresa e reclama.  
Granfina – Quanto é a passagem, querida?
Rilde – Oitenta e cinco centavos. (Falar sempre o preço atualizado.)
Granfina – (Ao telefone.) Ih, menina, é baratinha. Quase de graça!
Adolescente – Barata, nada! Com o tanto de dinheiro que o governo passa para as empre-

sas, com tanto abatimento de imposto que elas ganham, o transporte público dava 
pra ser até de graça!

Rilde – Uai, as empresas ganham benefícios? Elas têm descontos? Eu não sabia! 
Pinguço – Eu também não! Mas essa passagem tá mais cara que uma dose de pinga. E pra 

ir num ônibus dirigido por uma mulher, Deus que me perdoe, só bebendo mesmo!
Rilde – É só você não ir comigo, pega o próximo!
Granfina – Tem cinto de segurança no ônibus? (Longa pausa. Todos a encaram em silêncio.)
Rilde – Pra quê? Tendo para a motorista, já tá bom por demais!
Granfina – Aqui: aceita cartão de crédito? (Longa pausa. Todos olham para a Granfina.)
(Começa uma confusão de acusações para a motorista. Fazer balbúrdia.)
Rilde – (Para o público.) Não tenho paciência mais! 
Adolescente – Bora, minha fia. Tenho que pegar meu sobrinho na creche. (Para o público.) Só 

porque agora é motorista dessa furreca, acha que é melhor que a gente. Sempre foi 
metida, agora tá insuportável!

Rilde – (Respira forte.) Quem são os primeiros da fila? (Uma confusão começa a se armar, pois todos 
querem entrar.)

MÚSICA DA CONFUSÃO (2) 
Empurra daqui, empurra de lá, 
eu sou o primeiro. Não adianta negar.  
Empurra de lá, empurra daqui, 
sai da frente, mulher; sai da frente, guri! (1x)
Para a confusão, 
eu quero entrar no busão! (2x)
Empurra daqui, empurra de lá,  
eu sou o primeiro. Não adianta negar! (1x)
Todo dia é alguém que sai:  
na porta da frente, na porta de trás. (2x)
Empurra de lá, empurra daqui, 
sai da frente, mulher; sai da frente, guri! (1x)
Olha a confusão:  
pegar micro-ônibus não é mole, não! (2x)
Empurra daqui, empurra de lá, 
eu sou o primeiro. Não adianta negar. 
Empurra de lá, empurra daqui, 
sai da frente, mulher; sai da frente, guri!

(Essa parte toda se repetirá para conduzir os arquétipos e o público para dentro do ônibus. Juntamente 
com o público, entram embaixo da estrutura que está tapada por um tecido. Quando entrarem, o micro-
fone tem que ser desligado, pois dentro do ônibus serão repassadas para o público participante todos 
os detalhes sobre as futuras movimentações com o cenário-ônibus. Pode-se inclusive criar e distribuir 
um roteiro dos momentos que requer a atenção deles. Ou talvez a personagem Auxiliadora pode ficar 
levantando placas para reger a reação deles.)
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Cena 6
Retorno de D.  das Graças

(D. das Graças volta em uma cadeira de rodas sendo conduzida por um técnico da produção. Mas o 
máximo de orientação para o público dentro do cenário-ônibus deve ser explicado na intervenção dela.)

D. das Graças – (Puxando o foco pra si e falando com o técnico que a empurra.) Vão, meu fi, vão! Olha 
como o atendimento no posto foi rápido. Não me deram remédio dessa vez porque 
me falaram que na minha farmácia já tem todos os que eu preciso. Eu não bebo eles 
mesmo! Eu gosto mais dos meus chás. Até pra abençoar o povo elas servem, sabia? 
Tenho erva pra tudo quanto é coisa desse mundo: pra quebranto, pra espinhela caí-
da, cobreiro, impinge, aguamento... (Aponta para alguém do público.) Aquela ali foi outro dia 
lá em casa para acabar com a inveja que a vizinha tem dela. Até pra doença venérica 
eu tenho. (Olha pra alguém no público, encara-o por algum tempo como se o reconhecesse, fica em 
silêncio e desconversa.) O bom é que o povo lá no posto me emprestou essa cadeira de 
rodas. Falaram que eu vou ter que ficar de repouso. Até parece que vei faz repouso 
nessa vida! (Olha o ônibus tapado pelo tecido.) Olha lá, meu fi: o ônibus até agora não saiu. 
É bom porque eu quero entortar aquela mulher que me deixou descadeirada. Corre, 
meu fi, corre! (O barulho do motor do ônibus aumenta.) Eiii! Espera aí. Eu tenho que subir!

Rilde – (Saindo do pano que cobre o ônibus – Pode aproveitar esse momento para pegar alguém da plateia, caso 
seja necessário inserir mais público para ajudar a carregar o ônibus.) Temos mais lugares no ôni-
bus, pode vir você. (Pega alguém da plateia e o coloca pra dentro.) E a senhora, D. das Graças, 
vai ter que esperar, viu?   

D. das Graças – Eu vou entrar nesse ônibus também, minha filha. (Fala procurando Delícia dentro 
do ônibus.)

Rilde – Sinto muito, mas o elevador do ônibus está estragado. Daqui a 30 minutos sai um 
outro. Pega o próximo! (Volta para o ônibus.)

D. das Graças – Como assim, elevador estragado? Como assim, pegar o próximo? Já 
atrasei demais por causa daquela doida que me entortou toda. (Para o público.) É um 
descaso mesmo! Já reparou a cara de má vontade que os passageiros todos fazem 
quando os cadeirantes chegam? Todo mundo fica tenso quando tem que baixar 
o elevador. Tenho pena deles. Acho que quando chegam em casa tomam até um 
banho de sal grosso pra espantar mal olhado. (O ônibus sai debaixo do pano, sendo conduzido 
pelo público e pelos atores.) Olha o ônibus fugindo de mim, meu fi. Corre atrás dele, anda! 
(O técnico corre com D. das Graças na cadeira de rodas atrás do ônibus. É bom que o ônibus faça um longo 
trajeto.)

Adolescente – (Percebe.) Ei, motô, a gente paga a passagem pra quem? O trocador não tá 
aqui. (Começa a cantar e depois todos fazem coro.) 
“Ô motorista.
Cadê o trocador? 
Vê se adianta! 
Tira o pé da minha janta!”

(O ônibus para. A motorista percebe a ausência do trocador e faz todos voltarem. Enquanto isso as pes-
soas do ônibus continuam a cantar como se fossem uma torcida organizada. A velha percebe o ônibus 
voltando. Desesperada e com medo de ser atropelada, pede que o técnico volte.)

D. das Graças – Corre, meu fi! Vão passar por cima da gente... Corre meu filho, corre!

(O ônibus retorna para seu lugar de origem.)
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Adolescente – (Descendo do ônibus.) Ah, não. Viajou demais em mim. Tô fora! (Para o público.) Vou 
a pé mesmo: tenho que avisar pra minha mãe que a patroa dela está aqui no morro.

Rilde – (Saindo do ônibus para chamar a atenção de D. das Graças.) A senhora ficou doida de entrar na 
frente do ônibus?

D. das Graças – (Para Rilde, ignorando sua raiva.) Você se arrependeu e voltou pra me buscar? É 
assim que se faz! 

Rilde – Já falei pra senhora que essa porcaria de elevador está estragado. (Procura o trocador 
atrasado.)

D. das Graças – (Para o técnico.) Ô, meu fi, ocê consegue me empurrar na cadeira até chegar 
lá no alto do morro? (O técnico faz que não com a cabeça.) Não, né? Imaginei! (D. das Graças tem 
uma ideia e já tira uma corda da sacola e começa a se amarrar no ônibus.)

Granfina – Vou filmar isso também! 
Rilde – (Vê a cena e não acredita no que está acontecendo.) A senhora ficou doida?

D. das Graças – Vou amarrar minha cadeira aqui no ônibus. Onde ele for, eu vou. Os novim 
num pega traseirão? A veinha vai pegá é caronão. 

Rilde – Só se eu fosse doida pra permitir uma loucura dessas, né? (Desamarra D. das Graças.)
(O povo do ônibus começa a cantar como se fosse torcida “O motorista. / Cadê o trocador? / Vê se 
adianta! / Tira o pé da minha janta”. D. das Graças se amarra novamente. Começam a fazer um jogo em 
que Rilde desamarra e D. das Graças se amarra. Vão estabelecendo um jogo crescente a ponto de irritar 
Rilde, que sacoleja D. das Graças. A Granfina continua a filmar e a fazer comentários. Chega Auxiliadora, 
toda beata/carola, e se depara com aquela cena.)

Cena 7
Justiça a qualquer preço não

Auxiliadora – (Chega bem calma, tentando apaziguar a briga.) Oi, moça, você não pode fazer isso com 
essa velhinha. Por favor, pode parar? (A confusão da briga de D. das Graças com Rilde aumenta.) 
Para com isso, sua louca! Está querendo matar a velha? (Rilde continua a ficar impaciente 
com D. das Graças. Auxiliadora continua tentando intervir. Vai num crescente.) Quer ver como é 
maltratar alguém? (Pula no pescoço de Rilde para enforcá-la. A violência é tão grande que até D. das 
Graças se assusta.) Experimenta aqui o seu tempero. (Enforca Rilde e fica com um olhar quase de 
psicopata.) É assim que gosta de fazer com as velhinhas, é?

Granfina – (Filmando. Fala para o público.) Gente, que exótico tudo isso! Vou mandar depois para o 
grupo do zap dos meus amigos.

D. das Graças – (Tentando separar Auxiliadora de Rilde.) Calma, minha filha, calma! Solta ela, pelo 
amor de Deus!

Auxiliadora – (Ainda segurando Rilde.) A senhora estava sendo humilhada por ela. Vai defender 
sua agressora agora? 

D. das Graças – (Tentando separar as duas.) Minha filha, justiça a qualquer preço não!

Auxiliadora – (Ainda segurando Rilde.) Mas ela estava errada. A gente tem motivo!

D. das Graças – (Tentando apaziguar.) Não é desse jeito que faz. Pra consertar o erro de 
alguém, não justifica cometer outro erro. Você se iguala a ela. (Auxiliadora continua a 
segurar Rilde pelo pescoço.) Qual o seu sonho? (Auxiliadora, mesmo sem entender, fica pensativa.) 
Se fizer besteira, quem sairá completamente errada será você. Aí todo o orgulho que 
você quer dar pra sua família, com a realização do seu sonho, vai por água abaixo. 
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Fazendo isso você vai é ser uma vergonha pra todo mundo, até pra você mesma. Faz 
isso não, minha filha!

Auxiliadora – (Solta de repente o pescoço de Rilde e fala toda feliz, como se nada tivesse acontecido.)  
Acho que a senhora tem razão. (Pra si.) Calma, Auxiliadora, calma! É que eu estou  
tão nervosa por causa do meu novo emprego! (Para Rilde.) Pode ligar o motor  
do ônibus. Vamos?

Rilde – (Com medo.) Estamos esperando o trocador que ainda não chegou?

Granfina – (Puxando o coro com todos do ônibus.) 
“O motorista. 
Cadê o trocador?  
Vê se adianta! 
Tira o pé da minha janta.” 
(Para alguém do lado.) Já estou enturmada!

Auxiliadora – Sou eu a trocadora. Prazer, Auxiliadora. (Estende a mão para Rilde, que não a cumpri-
menta. Estende a mão para D. das Graças, que aceita.) Hoje é o meu primeiro dia de trabalho. 
Me perdi procurando o ponto desse ônibus. Sou tão voada! Aqui... Pode me fazer 
um favor? (Rilde ignora.) Gostaria que me chamasse de “Bus Moça Bordo”. Prefiro! É 
porque eu vou começar treinando no ônibus, mas o meu futuro é no avião!!! (Para o 
público.) Quero ser aeromoça.

D. das Graças – Não vai pedir desculpas à Rilde?

Auxiliadora – (Agressiva com D. das Graças.) Ela estava maltratando a senhora!

Rilde – Não precisa. Não precisa. Vamos, trocadora!

Auxiliadora – (Corrigindo por entre os dentes.) Bus Moça Bordo. (Sorrindo.) Vamos sim! 

Pinguço – Ish... motorista mulher, trocadora mulher... Essa merda não vai dar certo!

Auxiliadora – (Vai nervosa pra cima dele.) Fala isso aqui na minha cara, fala! (Pinguço não se amedronta.)
D. das Graças – Calma, menina, calma! Lembra da realização do seu sonho.  

Lembra do sonho! 
Auxiliadora – (Respira forte para se acalmar.) Mas, e essa senhora, não vai entrar no ônibus?

Pinguço – (Enfrentando-a.) Só se você carregar ela no colo. O elevador deu pau, não está vendo?

Auxiliadora – (Pergunta para o público.) Quem aqui pode ajudar essa pobre doninha a entrar 
nesse ônibus? Coitada, gente, o elevador estragou. Ela não consegue subir sozinha. 
Quem pode?  

Cena 8
Não me importo com quem ela dorme,  só quero entrar no ônibus

Rilde – Gente... Deixa que eu resolvo isso. É pra agilizar? Eu mesmo carrego a velha!

D. Das Graças – Velha, não! Das Graças, prazer!

Rilde – Eu já conheço a senhora, vamos? (Vai pegar D. das Graças no colo.)
Pinguço – Ish... não tem homem de verdade nessa plateia pra ajudar? Que falta de alternati-

va pra senhora. (Debocha.) Isso aí parece homem, mas ela deita é com mulher, viu?

D. das Graças – Ah, não, meu fi. Eu não ligo, não. Ela... (Pensa.) Ele... (Pensa.) Tô nem aí com 
quem ela deita. Só quero é entrar no ônibus. Vão parar de enrolar? (Rilde faz que vai 
pegar D. das Graças no colo.)
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Pinguço – Já tem uma trocadora como mulher, uma aberração dirigindo o ônibus. Agora 
sou obrigado a ver uma idosa sendo aliciada por essa pezão. Só faltava isso pra 
completar o cenário.

(Granfina cria comentários paralelos no ônibus.)
Rilde – O senhor faz o favor de me respeitar? Eu não implico com a sua cachaça, viu!

Pinguço – Mas a minha cachaça eu paro na hora que eu quiser e viro uma pessoa normal. 
E você vai ser normal quando? (O povo comenta.) Vai procurar um macho pra você! 

Rilde – Eu tenho nojo de você, sabia? Nojo! (Indo pegar D. das Graças no colo.)
Pinguço – Ah, Dona Veia conquistando! Mas ela não vai tirar sua teia de aranha não, viu?

D. das Graças – (Para Pinguço.) Cuidado.Tudo que a gente joga no outro, volta pra gente, viu?

Pinguço – A veia agora cola velcro. A comunidade toda vai ficar sabendo. Ninguém do mor-
ro vai levar seus filhos nem pra curar sapinho. D. das Graças agora virou sapa! 

D. das Graças – (Para Rilde e colocando a mão no seu rosto.) Você pode ser quem você quiser. Não 
sou daqueles que fica taxando os outros, viu?

Granfina – (Simulando filmar.) Gente, o povo daqui é descolado mesmo. Até as velhas mudam de 
time. (Liga.) Oi! Tô te mandando um vídeo de uma velhiha namorando uma outra mulher. 
Espalha pro grupo da torcida organizada do seu time. É um vídeo viral, com certeza.

Pinguço – Olha a D. Veia ficando famosa. O povo do morro tudo vai ver a senhora na internet. 
(Canta e puxa o povo a cantar junto por várias vezes.) “D. Graça vai colar velcro com a Rilde.” 
(Vão cantando em um crescente que deixa D. das Graças completamente desconcertada.) 

D. das Graças – (Sente-se exposta. Rilde vai pegá-la no colo.) Não me encosta! Viu o que você fez? 
Sua anormal. (Para Auxiliadora.) Pede outra pessoa pra me carregar. 

Rilde – (Afastando-se de D. das Graças.) A senhora ficou doida? Estou querendo te ajudar.

D. das Graças – Fica longe de mim. Fica longe de mim! 

Pinguço – Eu sou homem de verdade! Eu ajudo a senhora. (Pega-a no colo. Trabalhar com a ideia 
do desequilíbrio. Ele consegue colocá-la para dentro. O técnico conduz a cadeira pra dentro do ônibus e 
senta-se em uma das cadeiras vazias. Mais à frente ele dará o lugar para Zé Lagoa. Fazer balbúrdia com a 
velha sendo conduzida.)

D. das Graças – (Para Pinguço, que a está pegando.) Ainda bem. Um homem de verdade! (Para Rilde.) 
E você não coloca a mão nem na minha cadeira, viu? Isso aí é um caso perdido! (O 
Pinguço conduz D. das Graças pra dentro.) Esse sim é um homem de verdade, forte e corajoso!

Auxiliadora – (Como uma aeromoça.) Atenção, queridos passageiros, desculpem a demora! Espe-
ro que estejam todos confortáveis e em seus devidos lugares. Pelo meu mapa, nossa 
próxima parada será no ponto próximo à igreja da rua Principal. Tenham todos uma 
boa viagem!

Rilde – Que isso? Não precisa ficar falando os lugares que a gente vai parar.

Auxiliadora – Gente, qual é o problema? O Move não tem um robô que avisa? O avião não 
tem a agente de bordo que comunica? Então: eu como Auxiliadora tenho essa obriga-
ção também!

Rilde – A gente tem que engolir cada sapo nesse trabalho!

Pinguço – Queria tá engolindo era uma sapa, né? 

(O ônibus segue seu curso. Granfina vai puxando conversa com as pessoas sobre a orientação  
sexual de Rilde.)
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Cena 9
A gente corta por outro caminho

Rilde – Ih, gente. Vamos ter que dar ré. Vamos dar ré... bora pessoal. (Vai orientando as pessoas a 
voltarem com o ônibus. Instala-se um alvoroço.)

D. das Graças – (E os outros passageiros.) Mas o que houve?

Pinguço – Por que o ônibus tá voltando, motorista? Incompetente. Só podia ser essa coisa 
mesmo. Se fosse um homem de verdade, seguia em frente. Não dá conta de subir 
um morrinho?

Auxiliadora – (Nervosa.) Uai, povo, tá todo mundo cego? Não estão vendo o engarrafamento 
no morro? 

Pinguço – (Confrontando.) É tudo culpa dessa abominação! 

Auxiliadora – Para com isso, Pinguço. Deixa ela quieta.  

Pinguço – Quem topa dar um coro nessa coisa do demônio? (Silêncio.) Eu sou é homem e 
não vou ficar no mesmo ambiente desse trem que não foi feito por Deus. Isso aí é 
demais pra mim! (Sai do ônibus. Todos o olham indo.)

Auxiliadora – Oh, ele saiu e nem pagou passagem! (Vai atrás dele, mas não o alcança. Desiste de 
entender.) Vamos embora, motorista. (Para si.) Uma pessoa como ele só merece pena! 

Rilde – Bora pessoal. Tenho muita gente pra pegar no morro.  

Auxiliadora – Não vai dar pra ir agora não, motô. O trânsito ainda está engarrafado.

D. das Graças – É verdade! Tem um caminhão de lixo descendo, o de gás tá atrás dele, 
quatro carros buzinando, as motos cortando o trânsito, fora que o povo tá tudo na 
rua buscando os filhos na creche que soltou agora. O povo não sai da rua de jeito 
nenhum. 

Rilde – Não tem problema. A gente corta por outro caminho. Vão bora! (O ônibus parte.)

Cena 10
Zé Lagoa é gente boa!

(Entra Zé Lagoa. Diferenciar bem a caracterização dele da de Pinguço, pois será feito pelo mesmo ator. 
Música em play back.)
MÚSICA DO ZÉ LAGOA 
Olha lá, quem vai entrar: 
é o Zé Lagoa lá, lá, lá, lá, lá, lá. 
O Zé Lagoa é gente boa. 
É gente boa, o Zé Lagoa. (2x) 
O Zé Lagoa é gentil. 
Ele merece nota mil. 
O Zé Lagoa é muito legal. 
Ele é um cara sensacional!

 (Zé Lagoa vai cumprimentando as pessoas e puxando papo sobre time de futebol, compras, livros, filmes, 
novela etc. Dá flores para mulheres, balas para crianças. Pergunta se estão esperando o ônibus. Tem que 
puxar um papo gentil e amigável.)

Zé Lagoa – (Para o público.) Ei... Você não foi ver a última peça teatral que eu fiz, né? Tá difícil 
TRABALHAR com cultura nesse país. Tá difícil! Por isso estou ensaiando um novo 
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“personagem”, sabia? Hoje eu estou indo fazer um teste diferente. É uma coisa nova 
pra mim, por isso que eu estou nervoso. Passei a noite toda ensaiando e refletindo 
sobre esse novo papel. Nem sei o que vai ser de mim, nem sei! (O ônibus chega.)

Auxiliadora – (Como se fosse aeromoça.) Atenção, queridos passageiros, atenção todos! Ponto 
próximo da avenida Nossa Senhora do Carmo. Alguém vai descer? Alguém vai subir?

Rilde – Vai ficar mesmo fazendo isso?

Auxiliadora – (Ignorando a motorista.) Alguém vai descer?

Granfina – Eu quero descer. Que procurar minha empregada que nada: vou postar  
nas minhas redes sociais essa aventura que fiz no morro. (Vai embora.)
(O técnico que estava com D. das Graças também desce nesse momento para deixar a cadeira ao lado dela 
livre para Zé Lagoa sentar.)

Rilde – Tem doido pra todo tipo, viu! 

(Todos cantam a música de Zé Lagoa junto com o play back.)
Zé Lagoa – Boa tarde! (Repara.) Que legal! Duas mulheres sendo responsáveis por um ônibus. 

Que bom que a sociedade está mudando, né? (Paga a passagem.)
Rilde – Mudando nada! Você não tem ideia das esponjas de aço que engulo. Dos precon-

ceitos dos outros, só porque estou nesse volante. Acabei de sofrer agora com cara 
babaca. 

Zé Lagoa – Tenho pena dos machistas.

D. das Graças – (Sem paciência.) Gente... Isso aqui é um ônibus, pelamordeDeus.  
Que conversaiada é essa? Se eu não pegar meu neto na creche agora, minha filha 
pode até me bater. (Silêncio total. Olham-se. D. das Graças desconversa sem graça.) “Me bater” 
com a língua nos dentes de que eu não estou cuidando bem do meu netinho. Vão 
bora, pessoal, vão bora! 

Zé Lagoa – (Reconhece D. das Graças.) Uai, dona das Graças, que houve com a senhora pra estar 
em uma cadeira de rodas? 

D. das Graças – Eu te conto tudo no caminho. Agora só quero ir pra casa.

(Zé Lagoa senta-se na cadeira próxima a D. das Graças, que o técnico tinha deixado livre. Aparenta sono. 
Soa o barulho do motor do ônibus. A motorista convida todos a movimentarem com o ônibus.)

Cena 11
Olha a grávida,  vamos esperar! 

(Suzy, em meio à plateia, grita para esperarem e tenta, com dificuldade, vir correndo.)
Suzy – (Com dificuldades para correr.) Ei, motorista, me espera, por favor! 

D. das Graças – Isso só pode ser um purgatório, não é possível!

Rilde – Inferno! Esse povo é folgado demais. Anda, gente. Vão bora. 

Auxiliadora – É uma grávida! Ah... que bonitinha, vamos esperá-la.

Rilde – Nada disso! Elas são folgadas demais. Porque estão prenhas acham que  
têm privilégios. 

D. das Graças – Elas são é concorrência desleal com a minha velhice: eu fico tão sem  
graça quando elas entram, que até eu levanto pra dar lugar também.  

(Zé Lagoa dorme.) 
Auxiliadora – (Incisiva.) Ela está grávida! Vamos esperar sim! (Todos assustam-se com a reação dela. 
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O ônibus finalmente espera Suzy, que tem dificuldade para entrar.)
Rilde – Vai demorar? Gravidez não é doença não, minha filha... Anda, entra!

Suzy – (Irônica.) Bom dia pra senhora também! Aqui: um dia o meu corpo poderá ficar diferen-
te desse aqui. Se você quiser, o seu mau humor também pode mudar.

(Rilde dá uma respirada de falta de paciência.)
Auxiliadora – (Tentando apaziguar a situação instalada.) Atenção, caros amigos, viram a presença de 

uma futura mãe instalada no recinto? Então: levante a mão aquela pessoa gentil que 
vai dar lugar para ela. (Suzy nega a necessidade do pedido. Silêncio. Se alguém do público, que está 
dentro do ônibus, se propuser a levantar, deverá ser impedido por Suzy.)

Suzy – (Decidida.) Eu agradeço a boa vontade, mas não precisa!

Auxiliadora – (Agressiva.) Oh, pessoal! Vamos fazer o favor de levantar para essa grávida 
sentar, poxa! 

Suzy – (Decidida.) Pode seguir a viagem motorista. Eu vou em pé mesmo! Vocês todos estão 
confundindo tudo. O que vocês não sabem é que eu na realidade não estou... 

Auxiliadora – Não está podendo ficar arriscando. Gravidez é coisa séria, menina.

Suzy – Não é isso, gente! É que eu estava... 

D. das Graças – Eu estava sem falar até agora. Mas o Zé Lagoa tá aqui do meu lado fingin-
do que está dormindo. (Chamam-no, mas não escuta. Suzy diz que não precisa.) Fingimento total!

(As pessoas falam mal dele, pois acreditam que está fingindo dormir para não dar lugar à grávida. Toca o 
play back. A mesma melodia da música anterior, só que o agora xingando.)
MÚSICA DE REPRESSÃO A ZÉ LAGOA
Olha aí. Quem vai acordar: 
é o Zé Lagoa lá, lá, lá, lá, lá, lá. 
O Zé Lagoa é um cara de pau. 
É um cara de pau, o Zé Lagoa. (2x) 
O Zé Lagoa não é nada legal. 
Ele é a personificação do mal.  
O Zé Lagoa não é nada gentil. 
Ele tem que ir pra (“Calma gente”)  
pra fora do Brasil.

Zé Lagoa – (Espreguiça. Vai acordando aos poucos. Todos fazem silêncio e o encaram. Ele fica sem entender o que 
está acontecendo. Sente-se acuado.) Quê que está rolando, povo?

Suzy – Nada não, moço. Pode voltar a dormir.

Auxiliadora – (Como se estivesse decepcionada.) Quê que está rolando? O senhor não tem vergo-
nha nessa cara? Fingir que está dormindo só pra não dar lugar a uma futura mãe? 
(Pega uma placa com as descrições de lugares reservados.) Olha aqui, já está desenhado. Quer 
que eu explique cada uma das figuras ou vai ligar o desconfiômetro?

Zé Lagoa – (Assustado, tenta levantar.) Calma! Eu não tinha visto. Desculpe! (Tenta levantar.)
Suzy – (Suzy empurra Zé Lagoa para sentar-se novamente.) Ei, gente, deixa-me explicar. Não é bem isso 

que vocês estão pensando, é que eu...

D. das Graças – Você, assim como eu, acha que esse mundo tá mesmo é na perambeira. 
Se der um empurrãozinho... ninguém salva. (Aponta para Zé Lagoa.) Olha lá: sentou de novo! 

(Zé Lagoa faz gesto de levantar e Suzy empurra-o pra ficar sentado.)
Rilde – Pra mim podia todo mundo ir direto pro inferno! 

Suzy – Que isso, moça, não fala assim!
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Rilde – Se eu tivesse poder, eu começava a humanidade toda de novo. Ninguém presta. 
Ninguém vale nada!

D. das Graças – Eu valho, viu! Quem não vale aqui é o Zé Lagoa. Recusar dar lugar para 
uma mulher prenha? Absurdo! Decepção!

(Zé Lagoa faz o gesto de que vai levantar-se. Suzy empurra-o para sentar-se novamente.)
Zé Lagoa – (Nervoso.) Esperem aí, eu estava mesmo dormindo. (Todos fazem “Sei!”.) De verdade! 

Passei a noite toda acordado por causa do meu novo trabalho, que vai mudar comple-
tamente a minha vida. Eu nunca deixaria uma grávida ficar em pé dentro do ônibus.

Auxiliadora, Rilde e D. das Graças – (Agressivas.) Tinha visto, sim! (Vão puxando Zé Lagoa agressi-
vamente. Ficam violentas. Convidam as pessoas do ônibus para ajudarem no caos.)

D. das Graças – Joga ele pra fora do ônibus! Viva!

Suzy – Não precisa disso, gente. Eu vou em pé mesmo.

Auxiliadora – Justiça seja feita! Não podemos deixar uma grávida desprotegida. (Continuam 
puxando-o violentamente. A possibilidade de agressão com ele vai saindo de controle.)

Suzy – (Gritando em desespero.) Parem com isso, parem! (Continuam a bagunça.) Eu não estou grávi-
da! (Silêncio geral. Falando lentamente.) Eu NÃO estou grávida! Eu estou gorda! (Todos se olham 
espantados.)

Auxiliadora – O quê? Você enganou a gente o tempo todo, falando que está grávida?

Suzy – Não! Eu tentei falar a verdade e vocês ficam sempre me interrom...

D. das Graças – (Para o público do ônibus.) Tentou falar nada! Ela estava querendo enganar todo 
mundo pra pegar o lugar das pessoas do bem. Do verdadeiro povo brasileiro, do 
trabalhador. Não levantem pra ela, tá? Ela não está gravida. Ela está gorda. Ai, ai!

Suzy – Isso mesmo: gorda! (Todos se espantam. Ficam sem entender. Vão voltando para seus lugares.) O que 
houve? Não vão liberar espaço pra uma gorda? (Silêncio. Zé Lagoa levanta-se para dar lugar a 
Suzy, que olha para Zé Lagoa e faz sua constatação.) Como imaginei!

D. das Graças – (Puxando Zé Lagoa para sentar.) Ele não pode te dar o lugar não minha filha. Ele 
está me fazendo companhia pra não deixar minha cadeira sair rolando por aí. Essas 
curvas do morro são perigosas e a motorista corre tão rápido, né?

Cena 12
Uma maldade trágica

Rilde – (Já com intenção de maldade, conversa com todos como se fizesse uma votação.) Tá todo mundo com 
muita pressa? (Todos respondem “SIM”.) Se eu correr vocês vão segurar firme? (Todos 
respondem “SIM”.) Então vamos embora, povo. E vamos correndo! Tem muita gente no 
morro pra gente pegar. (Quando todos seguram a estrutura do ônibus para carregar, Rilde convida 
todos a correrem.) Corre pessoal. Corre! 

(Suzy “quica” no ônibus. Dão uma volta e retornam ao mesmo lugar. Ela cai meio tonta.)
Zé Lagoa – (Nervoso.) Esperem aí. O que vocês fizeram com essa moça? (Vai até ela.) Acharam 

isso bonito? Isso não tem graça! 

D. das Graças – Eu achei engraçado! Ela saiu quicando pelo ônibus igual Aqua play. (Silêncio.) 
Não lembram do Aqua Play? Aquele joguinho que a gente apertava o botão e as boli-
nhas caíam na cesta? Tipo PinBall. (Silêncio.) Ah, deixa pra lá!

Zé Lagoa – (Levantando Suzy.) Ei, moça, levante. Eu te ajudo! (Ao tentar ajudar Suzy, seu revólver, que 
estava escondido, cai. Todos assustam e ficam com medo.)
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Suzy – (Decepcionada.) O que é isso? Você anda armado?

Zé Lagoa – Não é isso! Eu posso explicar.

Auxiliadora – Explicar o quê? Você vai assaltar o ônibus? (Esconde o dinheiro do ônibus.)
Zé Lagoa – Não, gente, eu nunca faria isso aqui na comunidade. Eu estava indo lá no Centro...

Rilde – (Decepcionada.) Então você vai mesmo roubar?

D. das Graças – Vai virar bandido? 

Auxiliadora – É esse o seu novo trabalho, que te fez ficar acordado e que te  
deu tanto sono no ônibus? 

Rilde – O cara, que é orgulho do morro, que em todo evento mostra uma poesia.

Suzy – Faz um personagem, alegra a gente. É esse o destino do nosso ator?

D. das Graças – Por isso que andam dizendo por aí que os artistas não gostam de traba-
lhar, só quer dinheiro fácil.

Zé Lagoa – Dinheiro fácil é manipular a mente das pessoas e fazer elas pagaram uma taxa 
por um lugar imaginário. É cultural no nosso país essa ideia de que quem “mexe” 
com arte é a toa. O artista trabalha, e muito. Sabe pra quê? Pra fazer você pensar 
por conta própria, pra te fazer refletir e não pra pensar só aquilo que o opressor 
quer que você pense. O que a gente faz é trabalho, e muito suado por sinal. A gente 
vai debaixo do sol pra chegar ao nosso público, não ficamos “engomadinhos” num  
pedestal julgando quem está certo e quem está errado. Respeitamos opiniões  
diferentes das nossas e defendemos o direito que o outro tem de tê-las. Vocês nunca 
me viram usando e manipulando o discurso do amor para disseminar o ódio.

D. das Graças – Não tenta enganar a gente com essas palavras difíceis, não! Você mesmo 
falou que ia roubar lá no Centro da cidade. Pronto, acabou! É essa a verdade.

Suzy – (Pega a arma no chão e apontando para a própria cabeça. Chorando.) Eu não aguento mais viver 
nesse mundo. Até quem é do bem acaba se tornando um ser humano mal.

Zé Lagoa – (Para todos.) Não é isso gente! (Para Suzy.) Não faça isso, moça, por favor!

Suzy – É desamor demais pra ter que dar conta.

D. das Graças – A gente ama você, boba. Olhando bem, você tem até um rostinho bonito.

Suzy – Tudo seria tão fácil se simplesmente entendêssemos que somos diferentes um do 
outro e isso é que faz o mundo ser belo. 

Rilde – Eu penso que tá tudo uma merda e não vai mudar nunca! 

Suzy – Todo tipo de discussão que surge é como se fossem torcidas de futebol rivais:  
só querem que seu lado esteja certo, nem que pra isso famílias desrespeitem  
seus entes. Parece que o ser humano não deu certo, e eu não tenho tempo  
de esperar concertar. 

(Suzy faz gestos de que vai atirar em si. Zé Lagoa consegue puxá-la. Uma confusão se insta-
la e, em luta, ele tenta impedir o suicídio de Suzy. Os dois ficam abraçados. Ouve-se 
o barulho de um tiro. Tudo congela. Zé Lagoa cai lentamente, escorando-se em Suzy 
até chegar ao chão. Ele foi baleado. Todos vão desesperados sobre seu corpo, em 
algazarra, para tentar acordá-lo. Suzy, com medo, vai para um canto. De repente, há 
um silêncio das vozes ocupando a cena. Mas os movimentos sobre o corpo do atingi-
do continuam. Zé Lagoa levanta-se e vai para o proscênio. Os movimentos silenciosos 
continuam a acontecer no fundo da cena.)

Zé Lagoa – (À frente da cena, para o público que está fora do ônibus. Enquanto ele vai contando, pode-se criar 
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cenas ilustrativas da sua narração.) Não tive como evitar aquela tragédia. Sim! Fui baleado 
pela arma que eu mesmo carregava. 

(Som de sirene. Os técnicos entregam para as pessoas um adereço que simboliza sua passagem para a 
outra dimensão. Chamam um a um para fora do ônibus, inclusive o público convidado. Cada um carrega 
sua respectiva cadeira. Todos são conduzidos a ficarem sentados de frente para a plateia que assistia 
de fora do ônibus. Uma asa de anjo é colocada na estrutura do ônibus e os técnicos a retiram de cena. 
Pode ter uma trilha de fundo que dê o clima de purgatório. Zé Lagoa continua a contar a sua história.)

Cena 13
Julgamento alheio

Zé Lagoa – O que aconteceu na realidade foi um caminho lógico de um coletivo quando 
se junta com tanta falta de respeito um para com o outro. Quando o julgamento do 
próximo vale mais que o amor próprio.

D. das Graças – Ei, Zé Lagoa, meu filho! O que está acontecendo aqui? (Para e pensa. Lembra 
que ele morreu e se assusta.) Cruz credo, sai de reto! Esse mundo não te pertence mais. 
(Vai benzendo.) Em nome de tudo que é mais sagrado, não volta pra me atentar.  
Socorro! Eu estou vendo fantasma.

Rilde – Mas eu também estou vendo ele. (Pergunta pra alguém do público, que integrava a cena do 
ônibus.) Você está vendo ele? (Espera a pessoa responder.)

Suzy – (Assustada.) Eu vejo ele. (Pergunta para o público que estava no ônibus, espera a resposta e depois 
pergunta para Auxiliadora.) E você, está vendo também?

Auxiliadora – (Já dando sinais de virar um personagem que se transforma no “bem” e no “mal”.) Vejo! Com 
certeza eu vejo.

Rilde – (Como se a “ficha caísse”.) Espera aí, gente. Se o Zé Lagoa estava no ônibus apagado e 
agora está aqui conosco... (Começa a alisar o corpo dele à procura de sangue e da marca do tiro.) 
Por que ele está normal? Ele se feriu gravemente, sua roupa encharcou e ficou toda 
molhada, toda vermelha... Agora ele está seco. Como pode?

D. das Graças – Ai, meu pai; ai, minha mãe. Entendi tudo. 

(Todos entendem o que aconteceu e começam a fazer uma bagunça.)
Zé Lagoa – Espera, gente, espera. (Acalmam-se. Mostra o público que estava fora do ônibus.) Eles me 

pediram para explicar o que aconteceu. (Para o público de fora do ônibus.) O que aconteceu 
comigo não foi o mais trágico. O pior veio depois: Rilde, a motorista, com o propósito 
de tentar me levar ao hospital, ligou o ônibus e, em alta velocidade, correu pelas ruas 
do morro. Em uma das curvas o pior aconteceu. Ninguém escapou.

D. das Graças – Como assim, eu tô morta? Achei que isso era uma sessão pra gente falar 
com o defunto. Ele não foi sozinho. Trouxe a gente junto. Ai, ai, ai. Eu não podia ter 
morrido agora! Minha filha vai me matar!

Rilde – E quem são esses com quem você tanto conversa? (Questiona sobre o público que  
está na plateia.)

Zé Lagoa – Não sei. Eles me pediram para contar o que aconteceu e eu estou contando.

Auxiliadora – (Já tomando forma “demônio”.) São os julgadores da humanidade.  Definem pra onde vo-
cês vão, depois que morrem. Analisam o que fizeram de bem e o que fizeram de mal en-
quanto estavam vivos. Depois colocam em uma balança e... Pum... Executam a sentença.

Zé Lagoa – Como você sabe disso?
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Auxiliadora – (Demoníaca.) Se eu falar tudo que sei... Ficariam assustados. Sei por exemplo 
que só há lugar para um de nós nas águas límpidas que correm livres e saciam a 
sede dos que merecem. (Santa.) O nosso júri precisa saber quem é a pessoa com 
maior bondade no coração para assim escolhê-lo.

D. das Graças – Então, já vou dar tchau pra vocês, amigos. Eu sei que quem vai ser salva 
sou eu mesmo!

Auxiliadora – (Demoníaca.) Será? Já que a senhora é tão isenta e imparcial, de quem é a culpa 
por todos estarem aqui agora?

D. das Graças – A culpa é daquela coisa ali, ó! (Apontando para Rilde.) Se ela tivesse esperado 
a polícia chegar pra levar o corpo do pobre Zé Lagoa, ao invés de tentar bancar a 
heroína, estava todo mundo vivo. Foi fazer trabalho de homem, deu nisso.

Auxiliadora – (Santa.) Mas ela estava com boa intenção.

D. das Graças – No centro quente da terra também está cheio de alma bem-intencionada.

Auxiliadora – (Santa.) Seu coração mandou que ela salvasse uma das poucas pessoas que 
não a julgou. Não foi, Rilde? (Rilde apenas afirma com a cabeça. Pergunta demoniacamente.) É sua 
chance de se salvar. E pra você, quem leva a culpa?

Rilde – (Não querendo acusar.) Eu não acho que a culpa seja de alguém...

Auxiliadora – (Demoníaca.) Vai dar a sua chance de ter um bom lar pra sua alma a outra pessoa?

Rilde – (Revendo.) Não, não, não. Pra mim, a culpada é a gorda. Quem mandou ela mentir pra 
todo mundo só pra ganhar o lugar das grávidas? Aposto que vive pegando o lugar de 
quem realmente precisa até na fila de banco. Agora veio tentar sensibilizar a gente 
ameaçando suicídio? Ela queria que o povo tivesse pena dela. É isso que eu penso!

Auxiliadora – (Santa.) Suzy está cansada de ser encarada com olho torto. Ela só precisa mos-
trar que também existe nesse mundo magro, não é lindinha? (Suzy confirma com a cabeça. 
Pergunta demoniacamente para Suzy.) E você? Se tivesse que garantir seu lugar da perfeição 
eterna, culparia quem pela morte de todos?

Suzy – Eu culpo eles! (Aponta para o público que participou do ônibus.) Foram omissos a todas as 
injustiças que viram. Se calaram com medo de se envolver no problema alheio, pois 
acha que não tem nada a ver com eles. Mas tem! As injustiças, as pobrezas, as 
mazelas humanas refletem na vida de cada um de nós. Somos todos vítimas desse 
silêncio que eles fizeram.

Auxiliadora – (Demoníaca.) Mas eles são pobres vítimas da alienação coletiva. Coitados! Não 
se envolvem sem que haja autorização dos seus líderes. Nesse caso, eu! Opinam 
sempre que o diferente é inaceitável, pois foi isso que ensinaram para eles. (Santa.) 
Dependendo de onde forem levados agora, vão entender que o amor ao outro não 
depende se a pessoa é igual ou diferente deles. O amor, no mundo dos vivos, tinha 
que ter prevalecido e não as regras inventadas por outros pecadores, só para im-
pedir que fossem realmente realizados e felizes. (Demoníaca.) Mas aprenderão tarde! 
(Fala para a plateia que não participou do ônibus. Durante esse texto, D. das Graças vai manipulando todos 
para culparem Zé Lagoa.) Como percebem, meu caro júri, não há ninguém inocente aqui. 
A maldade e a bondade estão na alma dos julgados. (A bagunça que D. das Graças faz vai 
aumentando.) Acusam o outro para conseguirem o descanso eterno, mas nem se lem-
bram de proteger aqueles que gostam. (Incomodada com o barulho provocado por D. Das Graças.) 
Que algazarra é essa?

D. das Graças – Bom... Como eu sou realmente uma pessoa justa, acho que todos esque-
ceram do verdadeiro culpado por estarmos aqui: o Zé Lagoa.

livro teatro.indd   220 24/07/16   21:28



221

Textos completos

Auxiliadora – (Demoníaca.) Verdade! Você quer que todos culpem um ao outro para que você 
seja a única a garantir o lugar no conforto mortal?

Cena 14
Autodefesa

Zé Lagoa – Não! Acho fácil demais culpar o outro para se inocentar. Todo mundo tem o 
bem e o mal na alma. Acha que não percebo, Auxiliadora, que você também está 
fazendo um joguinho pra pegar o único lugar da salvação? 

Auxiliadora – (Santa.) Você não entendeu nada. Meu lugar lá no mundo terreno é outro. E 
aqui também. Acho que ninguém nunca entenderá! (Demoníaca) Vamos agilizar esse 
processo, já estou ficando impaciente. Quem acha que o culpado é o Zé Lagoa levan-
te a mão. (Os personagens levantam a mão e tentam fazer tanto o público do ônibus, quanto a plateia 
que não está nele levantarem também. Se não tiver muitos votos, ela diz que seu voto vale mais e decide 
a culpa.) Pronto, culpado! (Demoníaca.) Definindo os culpados, fica mais fácil chegar no 
mais inocente. (Santa.) Mas ele tem direito a um último pedido. O que deseja, rapaz?

Zé Lagoa – (Para a plateia de fora do ônibus.) Desejo que todos tenham o direito de fazer a própria 
autodefesa ao invés de apontar a culpa do outro para se salvar. Queria saber, por 
exemplo, por que a Rilde se transformou nesse ser amargo? 

Auxiliadora – Pedido concedido! Vá, menina, fale!

Rilde – (Para a plateia de fora do ônibus.) Minha paciência com as pessoas já foi pras cucuia, sa-
bia? Todo mundo acha que tem que ter privilégio, que é melhor que os outros. Quan-
do nova, eu acordava de madrugada pra costurar roupa e juntar uma graninha pra 
tirar minha carteira. Tive que ver um tanto de homem que dirige pior que eu sendo 
contratado como motorista antes de mim. Até hoje, encontro gente que olha torto 
pra mim, só porque do volante sou eu que cuido, só por que o balaio sou eu que guio. 

Auxiliadora – (Demoníaca.) O mundo está mais tolerante sim. Não vem com esse discurso de 
feminista radical.

Rilde – (Para a plateia de fora do ônibus.) Você não tem ideia das esponjas de aço que engulia lá na 
terra. Dos preconceitos dos outros. Uma vez um grupinho entrou na frente do meu 
ônibus e não me deixava seguir. Eu não tinha como ir pra direita, nem pra esquerda. 
O trânsito ficou completamente parado. Sabe o que eles queriam? Me tirar da frente 
do volante pra tentar colocar um homem no meu lugar. Diziam que a sabedoria mas-
culina é que sabe guiar. Nossa sociedade ainda não está acostumada a ver mulher 
dirigindo ônibus. Nem uma nação. Não tá! E no meu caso de amar uma outra mulher, 
então... Entenderam o que eu disse: amar. Por que o amor de um ser humano por 
outro incomoda tanto? É amor!

Zé Lagoa – Me ensinaram que só devemos jogar pedras no outro se não tivermos, nós, 
motivos para sermos também o alvo. 

Auxiliadora – (Demoníaca.) Silêncio! O culpado não comenta mais!

Zé Lagoa – (Para a plateia.) Mas eu queria entender os motivos de cada um. Suzy, e você?

Auxiliadora – (Demoníaca.) Tá bom, tá bom, tá bom!

Suzy – Quando saí de casa para pegar o ônibus, eu estava decidida a não aceitar o lugar se 
pensassem que eu estava grávida. Todo dia era isso. E quando percebem que estou 
é gorda, então, viro o centro das atenções em todos os lugares que vou. Fazem 
chacotas como se nem gente eu fosse. Como se nem sentimento eu tivesse. “Olha lá 
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a gorda fazendo gordices”. O mundo está se resumindo em estereótipos. Sou mais 
que meu corpo, sabiam? Todos nós somos mais do que apenas essa carcaça que a 
gente carrega. Ela um dia vai virar pó. Chega dessa ditadura da magreza, de que pra 
ser bela, respeitada e bem aparentada tem que ser esquálida. E o pior é que porque 
muita gente age assim, dissemina o sofrimento do outro. Gentileza deveria ser com-
portamento humano, não lei. 

D. das Graças – Ei! Assim todo mundo vai ganhar o trono de ouro e eu vou ficar aqui? Eu, 
que mais mereço o paraíso, vou ser a última? Quero falar antes desse povo todo 
aqui. (Referindo-se ao público que participou do ônibus.)

Auxiliadora – (Demoníaca.) Blá, blá, blá. Já estou me cansando disso.

D. das Graças – Vocês acham que a vida de velho é fácil? Velho tem jeito de descansar 
não. Só porque eu sou aposentada, as minhas filhas e meus filhos também me 
enchem de tarefas pra fazer. Outro dia a minha nora até no banco me fez ir pra ela. 
Espertinha: só porque eu pego a fila da prioridade. Quando dá de noite, menina, eu 
fico mais cansada do que quando eu não era aposentada. Do jeito que o povo lá de 
casa é, ia até me usar com a cadeira de rodas pra ser o carrinho de compras deles.

Cena 15
A última chance

Auxiliadora – (Demoníaca.) Chega disso, chega! Estão querendo sensibilizar quem? Vocês 
deviam, um por um, ser jogados em uma tina de óleo quente e ficar fritando por toda 
a eternidade. (Santa.) 

Suzy – Mas o Zé Lagoa também merece se defender. 

Auxiliadora – (Demoníaca.) Fala aí, Zé Lagoa. Por que desistiu de fazer arte na favela  
pra virar assaltante?

Zé Lagoa – Eu tinha um sonho! Só que no mundo dos vivos, em que dinheiro impera, de que 
vale sonhar? Me perguntavam se meu sonho era ter um carro, ter uma casa, ter, 
ter e ter. Não, meu sonho era ser. Sonhava em ser ator, levar para as pessoas boas 
mensagens através dos meus personagens. (Suspira.) Só que eu vivia em um país que 
não valoriza a cultura nem dentro das escolas. Como é que se pode sonhar em ser 
artista? Pra sustentar a minha família, pagar minhas contas, realizar meu sonho, 
eu fazia uns bicos por ai. Às vezes me perguntavam: “Você faz teatro? Mas trabalha 
mesmo com o quê?”. Estava difícil sustentar meu sonho. Sendo morador de uma 
comunidade, então... Nem te falo. As contas chegam, a mulher quer uma comida 
diferente, a família quer ter dignidade, mas o dinheiro não dá. (Nervoso.) O dinheiro não 
dava. Até que surgiu um personagem de um filme pra eu fazer e ele combatia a exis-
tência das armas ilegais. Eu estava levando uma, que era do meu pai, pra entregar 
às autoridades pra ser destruída. Não consegui realizar minha última missão. Foi ela 
que causou aquela tragédia. A culpa realmente foi minha!

D. das Graças – Oh, meu filho, você então é inocente de tudo. 

Suzy – Eu acho que ele devia ganhar a chance de se banhar na cachoeira abençoada.

Rilde – Ele sim vai fazer falta lá na terra. Todo mundo gosta do Zé Lagoa.

Auxiliadora – (Demoníaca.) Você é bom jogador, rapaz. Sensibilizou a todos, mas a mim  
você não engana. (Santa.) Apesar de eu achar que você merece aceitar ir para  
a calmaria divina.
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Zé Lagoa – Eu não fiz jogo algum. Eu sou responsável por minhas ações e quero um mundo 
melhor pra minha família. Um mundo mais tolerante. 

Auxiliadora – (Demoníaca.) Que lindo! Agora virou um mártir. 

Zé Lagoa – Eu não quero ser herói. Só acho que todo mundo merece uma segunda chance. 

D. das Graças – Ai, gente... E se a gente voltasse a viver? Seria tão lindo. Já estou com 
saudades da minha família. Apesar do jeito que me tratam, eles são tudo que tenho.

Zé Lagoa – Verdade! Podia dar uma chance pra gente.

Auxiliadora – (Demoníaca.) Até que não é uma ideia de todo ruim. (Santa.) Mas pra isso vocês 
precisam transformar as maldades que carregam no coração e terem opinião pró-
pria ao invés de passar pra frente os discursos de ódio que reproduzem puramente 
porque te ensinaram. Acatado, então! Segunda chance para todos. (Vestida com um 
grande saião, faz com que todos passem por baixo dele e simula um parto. Todos nascem dela.) Mas pra 
isso precisam declarar a mudança na alma que se proporão a ter.

(Cada hora nasce um personagem acompanhado de uma ou duas pessoas do público que participou do ônibus. Cada 
vez que passar uma pessoa, ela declara o que vai mudar na maldade do seu coração e que tipo de pessoa 
melhor ela pode se tornar a partir daquele momento.)

Zé Lagoa – E você, Auxiliadora? Não vem?

Auxiliadora – Vou. Brevemente estarei entre vocês. (Misteriosa.) Ficarei vigiando cada um. 
Meu destino é voar, voar e voar. (Caminha entre a plateia toda, olhando nos olhos do público, e 
depois vai indo embora na frente da plateia até sumir.)
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Que se fechem as cortinas ao fim do espetáculo, mas não as cortinas que 
desvendamos ao realizarmos nossos sonhos e nem aquelas que nos concebe 
enquanto cidadãos dignos de direitos.

A cortina da cidadania, quando se abre, não pode mais ser fechada! Mesmo 
que para isso tenha que se forçar as portas dos golpes contra os direitos ad-
quiridos. Nenhum direito a menos! 

Nil César
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