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aPrEsENTaÇÃo
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Você precisa saber que uma mulher pode fazer qualquer coisa, 
inclusive ser livre, inclusive falar, inclusive escrever, inclusive ga-
nhar a cena. Nós, mulheres, precisamos saber que podemos fazer 
qualquer coisa, inclusive ser livre para falar e escrever cenas. 

A voz feminina costuma ser silenciada a ponto de ainda termos a 
realidade de uma maioria de escritores homens num país majoritaria-
mente feminino. Mas aqui, não.  Elas Tramam é voz feminina, é visão 
feminina do mundo e os temas são universalmente atravessadores.

Temos aqui catorze mulheres que se encontraram quinzenalmen-
te para pensar e escrever textos teatrais, mas essa frase não repre-
senta o tamanho do projeto, a potência dos encontros. 

Eu achava que este era um projeto de dramaturgia, mas fomos 
além. Ensinamos umas para as outras, aprendemos umas com as 
outras, tramamos. 

MeirielePriscillaAlanaBrendaAidêAlessandraRejaneKatePatri-
ciaCamilaXisLorenaSimonyMelina. O texto de cada uma dessas ca-
torze mulheres foi construído ao lado das outras treze. Textos pes-
soais e coletivos ao mesmo tempo. Juntas, elas alcançaram a força e 
a maturidade que este livro traz. 

Desdobráveis, elas discorrem sobre assuntos que tocam a todos 
nós: câncerpedofiliadorintrigafomedesastrenaturaltransexualida-
deamorrelaçõeshumanas. Além de escrever um livro, de escrever 
para palco, crescemos juntas e entendemos o poder que temos. 

Assumir discursos, publicar textos, ser encenada, fazer drama-
turgia, tocar em temas femininos ou não, ser mulher e se propor a 
falar. Exercícios de poder simbólico. Ninguém pode dizer que o po-
der simbólico não é real.

  
Nievealinealessandra
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múlTiPlas



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 9 |

NÃo sE NasCE mulHEr, morrE-sE!

Texto de Meiriele Lemos 

a auTora
Meiriele Lemos Teixeira é uma jovem sonhadora. Já foi muitas coi-
sas, hoje está contente em não saber exatamente quem é. Negra, 
recém saída de um relacionamento de muitos anos, ela prefere acre-
ditar que a vida tem inúmeras possibilidades, que não vale a pena 
tornar-se uma coisa só.
Formada na vida, pós-graduada em reconstruir escombros, ela diz 
em voz alta que se sente um furacão preso em uma garrafa térmica, 
pronta a explodir diversidade pelo mundo afora.
Morou em Lisboa por tempo suficiente para descobrir que todo lu-
gar é seu. Dona e proprietária de um cachorro, uma gata, uma casa 
alugada e uma vida inteiramente nova, Meiriele diz que se sente 
pronta para tudo que o universo enviar a ela.
Iniciou o projeto “Elas Tramam” como uma mulher e sai agora outra 
completamente diferente. O mundo virou a plateia desta mulher que 
não quer nada menos do que acredita que merece.

PrEFáCio
Liberdade é a droga ilusória mais incrível que já experimentei. Viciei.
Esse texto nasce no momento mais decisivo da minha vida, quando 
eu, mulher negra, decido sair de um relacionamento abusivo de mui-
tos anos. Encantada com a velocidade das mudanças e acontecimen-
tos, me vejo perdida em meio a um universo machista que a cada dia 
mais dizima mulheres. 
A princípio, esta história pode parecer autobiográfica, mas não é. 
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Poderia ser a sua história ou a de qualquer mulher que você conheça. 
Essa história ganha ainda mais vida quando me faço o seguinte ques-
tionamento: Enquanto escrevo, quantas mulheres como eu estão so-
frendo abusos, agressões e até sendo mortas por seus companheiros? 
Quantas de nossas amigas, colegas de trabalho, professoras e donas 
de casa vizinhas estão sofrendo caladas? 
Partindo deste princípio, levanto esse questionamento e convido 
você a embarcar comigo nesse devaneio por vezes severo, pesado e 
necessário. É a minha forma de contribuir para que ainda mais mu-
lheres consigam se desvencilhar dessas amarras, e consigam viver o 
ápice da liberdade de ser mulher. 
Acredito que devemos ensinar sobre resistência para nossas jovens, 
ensinar respeito e igualdade para todos para que, em um futuro pró-
ximo, nossas irmãs possam caminhar de cabeça erguida sabendo 
que existe, sim, sororidade. 
Essa dramaturgia não é sobre a violência contra mulher, é sobre como 
ressurgir dos escombros, dos pedaços deixados pelos opressores e 
conseguir seguir a vida com dignidade. É sobre uma mulher que pre-
cisa juntar os cacos, os pedaços, para só então conseguir se refazer. 
Se você abrir a mente para ler, vai ver que não existe um final feliz 
porque, infelizmente, essa luta está muito longe do fim. Nas não se 
engane, não é sobre sofrimento. 
Poderia ser comédia, romance, mas é sobre a realidade dura de ter 
que continuar a ser mulher mesmo depois de ter deixado de ser. É 
sobre pregar a liberdade após ter servido como escrava. É voltar a 
ter esperança após ter todos os seus sonhos roubados e esmagados. 
É sobre luta, força e liberdade.
É sobre mim, sobre você e sobre todas as nós que existem por esse 
mundo a fora.
E como não falar de mulher depois de meses de uma oficina onde 15 
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mulheres capixabas se unem com um objetivo único de tramar, fazer 
drama e tecer amizades.
Gratidão é a palavra que conduziu toda a minha dramaturgia. Gratidão 
por fazer parte desse projeto incrível e ter contato com mulheres fortes 
e maravilhosas, mulheres que serviram de inspiração para cada frase 
do que será lido adiante. Minhas inspiradoras, gratidão somente.
Eu que nunca ousei sonhar com a maternidade, hoje, porém, acabo 
de gerar esse filho, esse texto, esse drama. Com toda a força que o 
texto carrega, digo: para o universo e além. 
O texto foi escrito de forma atual para que caiba no entendimento 
de todos.
Os jornais que foram lidos neste texto são jornais semanais com in-
formações reais, pede-se que na produção seja elaborada uma pes-
quisa que atualizem esses dados que podem ser sobre o estado do 
Espírito Santo, ou não. As histórias podem ser reais ou não. São ca-
sos baseados em jovens que sofreram feminicídio na Grande Vitória. 
Este texto também é uma forma de homenagem a essas irmãs que se 
foram; assim como é um alerta para todas as outras que precisam.  
Resistir, essa é a nossa luta!

Personagens:
Expectadora – Mulher, corpo fora dos padrões globo, pele marcada 
de algum problema não identificado, fala muito, sorri o tempo todo 
e gosta de apimentar suas tragédias pessoais com as comédias que 
nunca viu, forte o bastante, fraca mais do que deveria, negra não 
aceita no movimento, idealista, já foi milita, mas perdeu o tesão pela 
causa em virtude do casamento fracassado.
Patriarcado
Vó-sem-vida
Não-mãe 
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Espelho
mulher 1 | mulher 2 | mulher 3 | mulher 4 | mulher 5 | mulher 6 | 
mulher 7 | mulher 8 | mulher 9 | mulher 10.

Mulher. Casa nova. Início de uma grande virada, peça principal da 
própria vida após anos de um relacionamento abusivo, marcas inter-
nas e externas, amadurecida o suficiente, beirando o apodrecimento.
Cenário: Todo o drama se passa entre a realidade da casa nova e os 
flashbacks que Expectadora terá ao longo do texto. O cenário é fixo 
e divide espaço com os demais que forem surgindo nesta trama.

CENa 1 – Procurando

Um quarto, meia luz, uma cama com lençol branco e um travesseiro, 
uma TV no modo silencioso e o primeiro feixe de luz dando destaque 
ao controle remoto jogado sobre ela. No canto, uma geladeira pe-
quena, uma mesa com duas cadeiras, um armário de cozinha com 
copos e pratos à mostra.
Mala na porta, ainda por desfazer.
Expectadora acende um cigarro e liga o som do celular, a TV segue 
no mudo. Enquanto seu cigarro é tragado lentamente, é possível 
ouvir uma melodia ao fundo, canto que sai entre os dentes, entre a 
fumaça e entre pequenas gotas de lágrimas dos olhos desta mulher.
Expectadora segue ouvindo sem prestar atenção a nada que a cerca. 
Aos poucos, a música vai sumindo e, ali, sozinha, em meio a uma 
cortina de fumaça, ela começa a se levantar. Já de pé, abre suas ma-
las ainda feitas e retira um pequeno objeto metálico: um cinzeiro 
que ganhou de casamento.

Expectadora (irônica) – Aos noivos com carinho. Até parece que 
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as pessoas desejam mesmo felicidade às outras. Ninguém por aqui 
quer te ver bem não. As pessoas são ruins, elas destroem seus so-
nhos até terem a certeza de que não resta nada.

Ela senta-se no chão, apoiada na cama, acende outro cigarro e co-
meça a devanear como se ali sentisse segurança para descrever sua 
alma. Cabeça apoiada na cama como quem procura auxílio, amparo 
e maternidade.

Expectadora – Ainda bem que eu não tive filhos! Eu tive um cachor-
ro, e essa porra de guarda compartilhada já é um saco. Imagina só 
dividir um filho, que loucura. As pessoas são loucas... (mais uma lon-
ga tragada) Minha mãe me diz todos os dias: eu quero um neto, eu 
quero um neto... (Aponta para a plateia) Alguém informa pra minha 
mãe que eu não vou procriar. Alguém faz o favor de dizer pra ela que 
eu não nasci pra isso. Ela tá sempre querendo alguma coisa. Mãe, 
eu não vou ter filhos, eu vou ser a ovelha negra pra sempre, rebelde, 
separada e fumante. Aceita isso, por favor. (abaixa o rosto e diminui 
o tom da voz) Eu já nem tenho marido, já não tenho nada, nem meu 
cachorro me sobrou... Nem o violão, muito menos o cachorro.

Terminado seu segundo cigarro, Expectadora levanta, vai até a ge-
ladeira e busca uma cerveja, abre, coloca no copo e volta pra cama, 
com o copo na mão e agora, com o cinto da calça aberto, ela senta e 
pega o controle.

Expectadora (olhando para o copo) – Você tem noção de que agora 
eu tenho o controle só pra mim e tenho minha própria cerveja? Que 
eu comprei! Vou tomar sozinha e vou falar sozinha a noite toda.
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Toma mais um longo gole. Conserta-se na cama buscando a posição 
mais confortável.
Olha para a plateia como se fosse despir sua alma.

Expectadora – Ter o controle é como controlar sua própria vida, é 
ver o que eu quiser. É como ser dona dos meus pensamentos, conta 
bancária, decisões e erros. Ter o controle e poder perder o controle. 
Sempre foi isso.

Expectadora levanta-se, pega da mala um porta-retratos. Na foto 
uma imagem antiga, dessas tirada nas décadas passadas. Olha pra 
foto em que aparece uma mulher de aparência sofrida, olhar perdi-
do e medo, ao lado de um homem mais velho com expressão de luta 
e de opressão. Ela volta para a cama com o olhar fixo na fotografia. 

Expectadora – Minha avó sempre dizia: minha filha, você precisa 
saber o que quer pra não acabar como eu (abaixa o rosto), acho que 
hoje eu entendo o que ela dizia.

Expectadora fecha os olhos bem forte, como quem quer deixar de 
ver, deixar de viver seu passado, é chegada a hora de abrir essas 
malas, chegou a hora de tornar pública sua nudez, deixar sangrar 
sua vergonha, seu medo e sua insegurança.
Ninguém conseguirá chegar a algum lugar se antes não souber os 
caminhos que passou.

Escuridão total no palco, apagão.
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CENa 2 - Flashback de vidas passadas

Agora o palco é dividido entre o cenário anterior e um novo, com a 
luz destacando uma cozinha simples, fogão à lenha, uma mesa fei-
ta de toco de madeira e por cima umas louças antigas e bem sim-
ples. Vó-sem-vida é uma mulher negra, cabelo preso em coque, olhar 
vago, cantarola uma música triste que aprendeu com sua bisa, som 
de quilombo, batuque antigo. No ombro carrega um pano de prato 
que vez ou outra passa nas têmporas para secar seu suor.

Patriarcado – Tarde muié.
Vó-sem-vida (olhar vago) – Tarde. 
Patriarcado – Vai saí essa comida ou num vai?
Vó-sem-vida – Tô fazenu um cuzido, já já há de tá na mesa.
Patriarcado – E essa casa, num viu vassora hoje não?
Vó-sem-vida – Num tive tempo, as crianças deru u maió trabaio.
Patriarcado – Vadia, chego tarde do trabaio e essa casa desse jeito 
muié? Sua à toa.
Vó-sem-vida – Num fala assim não meu véio, tô é cansada hoje viu.
Patriarcado – Vai buscar minha pinga, e ande ligero.
Vó-sem-vida – Num bebe agora, coma primeiro. 
Patriarcado – E eu lá quero sabe sua opinião? Vá logo e termine essa 
gororoba.

Ela vai em direção do armário velho buscar uma garrafa que o en-
trega de imediato.
Patriarcado pega a garrafa e dispõe da bebida sem cor em um copo, 
enche e o vira na boca, depois outro e mais outro, enquanto isso Vó-
sem-vida segue mexendo as panelas sem parar.
Barulho de copo quebrado. Patriarcado vira a mesa, o olhar de Vó-
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sem-vida se arregala.

Patriarcado – Eu vou te ensinar é hoje como que muié minha deve 
de sê. 

Ele tira seu cinto da calça e parte para cima de Vó-sem-vida, que 
vai se abaixando e diminuindo por detrás dele. Neste momento, 
Expectadora que seguia acompanhando tudo de longe, levanta-se 
e começa a gritar em direção ao Patriarcado, tenta interromper as 
agressões que viriam a seguir, tudo em vão.
Gritos abafados e o barulho absurdamente alto do couro dilaceran-
do a pele de Vó-sem-vida.
Expectadora cai duramente no chão enquanto tapa os ouvidos para 
tentar não ouvir os gritos de socorro que seguem aumentando.

Escuridão.

Vó-sem-vida aparece no palco, próxima a Expectadora, com marcas 
no pescoço, nos olhos e na alma, fala para o público com a cabeça 
baixa como se tivesse medo até do som da sua própria voz. Expec-
tadora levanta os olhos e tenta tocar a mulher, se contorce no chão 
com as falas a seguir.

Vó-sem-vida – Lá no sertão me ensinaram a lavar, passar, cozinhar, 
mas nunca me ensinaram a ser mulher, a resistir como mulher. (Ela 
agora encara o público, olho a olho e em silêncio durante um tempo)
Resistência é uma palavra linda demais, uma dona da cidade que me 
ensinou. Disse que eu precisava resistir ao meu marido, mas resistir 
como? Quem vai me defender e criar meus filhos? Dia desses, ela me 
perguntou se eu não acreditava em Deus. Que Deus o quê, dona? Se 
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Deus existe ele tem outras banda pra vigiar, a gente aqui morre de 
fome, de sede e de apanhar. 

Ela olha para Expectadora, que segue se contorcendo no chão ta-
pando seus ouvidos.

Vó-sem-vida – Essa, minha fia, é nossa herança, é a maldição de nas-
cer mulher. 

Vó-sem-vida sai do palco, Expectadora segue sozinha em meio à es-
curidão.
 

CENa 3 – amaldiçoado seja!

Luz de volta ao cenário principal, Expectadora, que antes cantaro-
lava e se divertia com sua nova vida sozinha, agora é um misto de 
dúvidas, insegurança e espanto. Acabou de reviver cenas que não 
gostaria de ver, é notável seu cansaço, sua respiração é ofegante e 
pesada.

Expectadora (olhando para a plateia, sentada no chão, atônita) – 
Achei que era simples sair de casa, viver pra mim, mas como eu vou 
conseguir viver se estou amaldiçoada para sempre? Fui criada acre-
ditando em Deus e na religião, acreditei no amor e no casamento, 
agora vejo que tudo não passou de farsa, de mentira (tapa os olhos 
e choraminga baixo). 

Levanta-se, abre novamente sua mala e pega uma bíblia pequena, 
objeto que carrega consigo a vida inteira, como mantra, como fé 
e como esperança. Ela olha desconfiada para a capa, volta para o 
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chão com o livro na mão. Passa com rapidez a página, buscando 
respostas e ajuda. Para, olha para o teto.

Expectadora (gritando) – Deus, onde estás? (Pausa e silêncio) Deus, 
por que você continua permitindo? Que fizemos nós a ti para mere-
cer essa maldição? (Mais uma pausa)
Por que vivemos esses horrores todos os dias? Por que não somos 
poupadas desse sofrimento? Estão aniquilando minhas irmãs, para 
quê? Qual o propósito de eu ter nascido preparada para morrer na 
mão de um homem qualquer, como ovelha abatida? Por que, Senhor? 
Eu que acreditei tanto!

Ela se põe de pé e rasga com violência sua roupa, expondo partes da 
sua carne miserável. Pega novamente o livro e, desta vez, abre na 
página que procurava. Lê as palavras entre lágrimas, entre súplicas.

Expectadora (lendo com raiva) – Até quando, Senhor, clamarei eu e 
tu não me escutarás? 
Gritar-te-ei: Violência! E não salvarás? 
Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? 
Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo 
também quem suscite a contenda e o litígio. 
Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta; por-
que o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. (Ha-
bacuque 1:2-4)

Ela grita. Gritos de ódio, de dúvidas, de medo. Lança a bíblia longe e 
continua gritando sem parar.

Expectadora (olhando para a plateia) – Nós te amaldiçoamos. Eu te 
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amaldiçoo por todas as vezes que você levantou a voz pra ela (olhan-
do para a plateia, com a expressão dura de raiva), te amaldiçoo 
pelos gritos, pelos palavrões proferidos a ela, por acreditar que ela 
queria e obrigar a fazer sexo com você. Eu te amaldiçoo pelas pan-
cadas, pelos beliscões, pelo abuso que você comete todos os dias, 
por olhar para uma mulher na rua e desejar seu corpo como se fosse 
carne fresca no açougue. (gritos)
Amaldiçoado seja todo aquele que tentar contra a vida de uma de 
minhas irmãs. Seu relacionamento abusivo, sua fala nojenta. Eu te-
nho nojo de você e não tenho mais pena, tenho nojo. Eu não vou ser 
mais uma pra sua coleção de estupros, nunca mais. 

Expectadora agora está fraca, esgotada, acabada, abre a malas com 
raiva e dali vai tirando vários objetos enrolados em jornais; livros, 
copos, pratos e segue rasgando esses jornais com muita raiva, quan-
do pega um deles e começa a prestar atenção ao que está escrito. 

Expectadora – De Janeiro a Agosto, 84 mulheres foram assassina-
das no Espírito Santo. (Pausa) A cada meia hora um processo de vio-
lência contra mulher é aberto no estado. 
Somente nos sete primeiros meses deste ano foram instaurados 
14.115 novos processos. Cerca de 52 casos de violência por dia. O es-
tado do Espírito Santo chegou a liderar o ranking das estatísticas de 
morte de mulheres, com 12 vítimas a cada 100 mil habitantes. Atual-
mente ocupa a 4º posição, com 4,8 mortes a cada 100 mil habitantes. 
Ainda de acordo com o mapa da violência, o estado tem a maior taxa 
de letalidade do país entre mulheres negras, com 9,2 mortes a cada 
100 mil habitantes. 
Negras, mulheres e amaldiçoadas (lagrimas e revolta).
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Expectadora senta lentamente no chão, com o que restou dos jor-
nais na mão e fala para o público.

Expectadora – A cada 1 hora e meia um homem assassina uma mu-
lher no Brasil. O agressor a afasta da família, possui, domina, agride 
e mata essa mulher. A mulher carrega essa culpa com ela (abaixa o 
rosto), eu me senti culpada por muitos anos. Achei que fosse minha 
culpa toda essa raiva que ele sentia. Isso dificultou a minha decisão, 
a minha saída desse relacionamento. (Voz exaltada) Estão assassi-
nando mulheres pelo simples fato de serem mulheres, covardes as-
sassinos (muitas lágrimas).
O nosso país continua sendo um país machista, retrógrado, que 
traz na sua cultura o feminicídio diariamente. Eles não querem nos 
proteger porque nos amam, eles querem nos adestrar para que nós 
continuemos nessa posição de inferioridade, fragilidade. Estamos 
vivendo dias sombrios, a herança miserável do passado de escravi-
dão da mulher ainda existe. 

Com expressão dura, ela seca as lágrimas rudemente e começa a or-
ganizar os objetos que tirou da mala. Expectadora está abrindo sua 
história, está dilacerando a dor para conhecer a si mesma. Sente 
raiva, dor e alívio. 

Luz apaga. 

CENa 4 – Dando nome à opressão!

Volta o cenário anterior, agora com uma mala aberta e vazia no 
chão, outra ainda fechada, em cima da cama. Expectadora segue 
sentada na cadeira junto à mesa, garrafa de café e duas xícaras em 
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frente a ela. Ela espera, olha para o fundo da xícara e segue esperan-
do, até que alguém bate na porta.
Ao abrir, é como se tivesse olhando para o próprio reflexo, é sua 
Não-mãe. Olhar duro de alguém que já sofreu em algum passado 
não muito distante, mulher negra, rosto redondo e pele marcada 
pelo sol. 

Não-mãe (sorridente) – Bom dia, minha filhote.
Expectadora (voz embargada) – Bom dia, Não-mãe.
Não-mãe – Deixa eu ver sua casinha filhote, já está organizada?
Expectadora (abrindo caminho para ela passar) – Estou tentando 
me desfazer dessas malas.
Não-mãe (sorridente) – Deixa que eu te ajudo, hoje vou passar o dia 
com você.
Expectadora – Quer café?

Não-mãe assente e as duas sentam ao redor da mesa, Expectadora 
coloca café nas xícaras e não encara Não-mãe durante algum tempo.

Não-mãe – Você andou chorando? Seus olhos estão inchados, filho-
te... Já está sentindo falta do maridão, né? Volte pra casa, eu te falei, 
o que falta pra vocês é um filho, tudo fica melhor quando nasce uma 
criança. 
Expectadora (olhar de fúria) – Foi melhor pra você, mamãe? Eu ter 
nascido melhorou sua vida?
Não-mãe (espantada) – Claro, filha, seu nascimento foi a melhor coi-
sa que poderia ter me acontecido.
Expectadora (de pé a encara) – Então porque me abandonou? Por que 
me deixou para ser criada pela minha avó? Que felicidade é essa que 
te levou a abandonar sua filha recém-nascida? Foi amor, mamãe?
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As duas se olham, Não-mãe muda sua expressão já prevendo que 
será uma longa conversa. Abertura de mais uma mala. 

Não-mãe – Minha filha, o que esta havendo com você? Eu já te falei 
que não foi bem assim, eu era nova, eu cometi erros (abaixa o rosto).
Expectadora – E ainda assim você implora por um filho meu, como 
eu vou ter um filho? Se eu errar, vou acabar com a infância dele as-
sim como você acabou com a minha. Eu sofri, mamãe, eu precisei de 
você, eu chorei por você durante muitas noites, eu te chamei de mãe, 
mas eu nunca te senti desta forma, e hoje eu estou falando isso por-
que preciso rasgar essa angústia do meu peito, eu preciso ser feliz 
mãe, eu tenho urgência nisso. 
Não-mãe (com raiva) – Ora, ora. Agora você quer me culpar por que 
sua vida não deu certo? Fui eu quem obrigou você a sair de casa? 
Assuma suas responsabilidades! Não me venha com essa, cada um 
com seus problemas.
Expectadora (gritando) – Chega. Eu me tornei vazia por sua causa! 
Eu dei as costas a mim por sua causa, eu sou um lixo de mulher, eu 
cheguei mais fundo do que deveria por sua culpa. Eu me casei pra te 
agradar mãe, eu tentei fazer tudo certo porque eu queria sua aprova-
ção, seu amor, sua devoção. O que eu, ainda tão pequena, poderia ter 
feito para te atingir ao ponto de você não me querer? Me diz o que? 
Não-mãe (irônica) – Por minha causa? Sem essa, Expectadora, eu 
sou sua mãe e não te devo satisfação da minha vida, se você acordou 
azeda hoje, com saudades do seu marido e querendo culpar o mundo 
por isso, não deveria ter me chamado pra vir.
Expectadora – Mãe, eu não quero te odiar! Não mais. Eu só quero 
entender o que aconteceu, o que te levou a isso, essa é a minha histó-
ria, eu mereço saber. Como eu vou dar a volta por cima? Como posso 
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levantar minha cabeça, levar a minha vida, se ainda não esvaziei a 
mala da minha alma? Eu não posso mais mãe, eu não aguento mais. 
Não-mãe (mais calma) – Filhote, volta pra casa. Você não se casou por 
mim, você se casou por você. Você vai ser feliz com ele, me ouve filha.
Expectadora – Para com isso, mãe, por favor. Seja honesta comigo, 
só desta vez. Você não é mãe, nunca foi. Voltou para minha vida 
quando já estava adulta, fingiu ter participado de tudo, mas é men-
tira. Você nunca esteve lá, eu nunca te vi nas minhas apresentações, 
você fugiu de mim! Por quê?
Não-mãe (de rosto baixo) – Eu errei com você, eu sei disso, não me 
faça viver isso outra vez.
Expectadora (toca no rosto da mãe) – Eu preciso me libertar mamãe, 
me dê a oportunidade de ser livre dessas algemas do passado. 
Não-mãe (chorando) – Ele me obrigou, eu fui fraca! Abandonei você 
e carrego essa culpa comigo para sempre filha, acredite, eu nunca 
fui feliz sem você, nunca.
Expectadora – Ele te obrigou como?
Não-mãe (senta e evita olhar para Expectadora) – Ele me fazia sen-
tir a mulher mais amada e cuidada do mundo, dizia que nós seria-
mos felizes para sempre, mas insistiu para que eu te deixasse, falava 
que você se parecia demais com o seu pai, que eu me lembraria dele 
quando olhasse para você.
Expectadora – E eu me pareço?
Não-mãe (encarando) – Nunca. Sua aparência pode até ser, mas você 
é o que seu pai nunca seria. O que eu nunca fui. Você é forte, filha, 
acho que eu nunca te falei isso, mas eu me orgulho de você. 
Expectadora – Mãe, por que você não se libertou dele antes? Por que 
você não teve coragem de lutar por mim? 
Não-mãe – Porque eu não sou você, eu tive medo. 
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Por um momento as duas se sentem estranhas diante da outra. Expec-
tadora está assustada, jamais imaginou que a mãe falaria tais coisas. 

Não-mãe – Eu quero que você volte para casa filha, seu marido sem-
pre foi ótimo pra você, seja feliz como eu nunca fui.
Expectadora (senta-se de frente para mãe) – Não, mamãe. Eu não 
serei feliz com ele, já faz tempo que eu não vivo com ele, eu sobrevi-
vo. Ele abusou de mim, do meu psicológico. Ele não me queria como 
amante, me queria como escrava, até um dia me fazer abandonar um 
filho e viver como você, às sombras do passado. 
Não-mãe (cai de joelhos diante da filha) – Me perdoe minha menina, 
perdoa essa casca aqui (bate no peito), só eu sei a dor que carrego no 
peito por não ter ficado com você. Por favor.  (chora)
Expectadora (cai no chão junto à mãe e a abraça, elas choram por 
um longo tempo) – A vida nos castigou, mamãe, fomos condenadas 
no instante em que nascemos, somos herdeiras de uma geração que 
foi dizimada por seus maridos. Nós não seremos. Nunca mais.

Enquanto elas permanecem no palco, a luz vai se apagando aos pou-
cos, e o som de choro vai cessando lentamente. Escuridão.

Cena 5 – Não se nasce mulher, morre-se!

A luz do palco agora ilumina um espelho grande em uma moldura de 
madeira escura. Expectadora entra em cena e segue em direção ao 
espelho. Para em frente da sua imagem refletida e a encara, ergue a 
cabeça duramente.

Expectadora – Tem alguém aí?
Espelho – Não sei se posso ser considerada alguém. (voz vinda por 
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detrás do espelho)
Expectadora – Tem um nome?
Espelho – Maria.
Expectadora – Morreu de amor, Maria?
Espelho – Morri de medo.
Expectadora – Morrer dói?
Espelho – Dói viver, dói sofrer, dói ser mulher.
Expectadora – Por quê?
Espelho – Era mulher, talvez eu merecesse. Fui espancada, dilacera-
da, esfaqueada e empalada, dentro de um pequeno banheiro de uma 
lavanderia.
Expectadora (com o olhar forte e perdido na sua própria imagem) – 
Por quê?
Espelho – Socorro.
Expectadora – Maria? 
Espelho (tossindo) – Ana.
Expectadora – O que houve Ana?
Espelho – Ele me estrangulou! Disse que se não ficasse com ele, com 
mais ninguém eu ficaria.
Expectadora – Doeu?
Espelho – Doeu quando ele olhou com ódio, ele só parou depois de 
passar com o carro por cima de mim.
Expectadora – Por quê?
Espelho – Tá muito escuro. Tem alguém aí? 
Expectadora – Quem é?
Espelho – Rita. Ei, cadê meu corpo? Cadê minhas mãos?
Expectadora – Como assim?
Espelho – Ele me esquartejou, ele acabou comigo. Eu só queria criar 
meu filho, eu tinha só 22 anos. Ainda bem que isso acabou. Final-
mente acabou.
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Silêncio

Expectadora (gritando) – Ei. Tem mais alguém aí?
Espelho (um misto de vozes e de gritos abafados clamam por socor-
ro) – Me ajuda. Eu tenho medo. Eu achei que nunca mais teria paz. 
Ainda bem que eu morri, acabou.

As vozes aumentam muito rápido e vão desabafando segredos e 
agressões, e então vão cessando lentamente.
Expectadora olha perplexa, tapa os ouvidos e solta um grito deses-
perado de dor. Enfia a mão no bolso e retira uma pedra que havia 
trazido consigo.

Expectadora – Nunca mais, eu amaldiçoo o meu passado e não volto 
nunca mais! Por vocês eu não volto, por vocês eu luto, por vocês eu 
escrevo. 

Ela lança a pedra no espelho. Cacos caem pelo chão, ela abre os bra-
ços de frente para a plateia, olha para o teto.

Expectadora – Deus meu, Deus meu. Por que nos desamparaste? 

Escuridão. 

CENa 6 – maria dá nome às outras!

O cenário está bem iluminado, é possível ver a casa de Expectado-
ra arrumada, cama feita, sem as malas. Na mesa um jarro que, no 
lugar de flores, traz balões coloridos. Expectadora entra em cena, 
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organizando novos móveis decorativos na estante. Ela puxa uma 
cadeira e agora dialoga com o público.

Expectadora – Em 2006 foi sancionada uma lei chamada Maria da 
Penha, que é considerada uma das três melhores leis do mundo. 
Essa lei tem como inspiração a senhora Maria da Penha Fernandes, 
uma cearense que sofreu violência doméstica duramente durante 23 
anos. Em 1983 sofreu duas tentativas de homicídio por parte do seu 
companheiro. Na primeira tentativa, Maria ficou paraplégica, na se-
gunda ele a torturou com choques elétricos e afogamento. Somente 
quinze anos após o primeiro julgamento, e com a ajuda da Comissão 
Internacional de Direitos Humanos, em 2002, ele finalmente foi pre-
so. A lei é deficiente, falha e ineficaz. Nós, mulheres, ainda somos 
tratadas como vitimistas, coitadas, exageradas. Mas o nosso clamor 
é pela vida, nós queremos viver, nós merecemos viver. Não vamos 
mais nos calar. A ajuda virá de mim, de você (aponta), de você, de 
todas nós. 

Expectadora levanta, agora com peito inflado e cabeça para o alto.

Expectadora – Meu nome era Expectadora, agora eu sou Resistên-
cia. Eu me mudei de casa e de alma, e eu não vou deixar o seu ma-
chismo barato me matar.

Enquanto fala, o palco vai sendo ocupado por 10 mulheres, firmes, 
fortes, que vão entrando e se relevando para a luz.

mulher 1 – Meu nome era Stephanie, fui abusada. Hoje me chamo 
Força e nada mais me abaterá.
mulher 2 – Fui Andréia, ele me espancou a noite inteira. Hoje me 
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chamo Justiça e nunca mais ele me tocará.
mulher 3 – Renata. Levei uma facada por ser bonita. Chamo-me Be-
leza e nunca te pertenci.
mulher 4 – Era Tatiana, sou Resiliência e nunca mais ele vai me es-
trangular. 
mulher 5 – Antigamente Amanda, hoje Valente e esmagando suas 
correntes.
mulher 6 – Uma vez Aparecida, agora Coragem, pra combater seu 
despotismo.  
mulher 7 – Fui Laura, hoje sou Alívio desse seu julgo nojento.
mulher 8 – Meu nome era Josefa, agora sou Independência e vivo 
livre dessa sua coação.
mulher 9 – Chamava-me Antônia, hoje sou Dignidade e não aceito 
mais a sua tirania.
mulher 10 – Já fui Isabel, hoje sou Rebelião e não aceito mais a sua 
opressão. 
Todas (juntas em coro) – Somos a liberdade de ser mulher e vocês 
não nos deterão.
Expectadora (postura firme, queixo erguido) – Não haverá rendição. 
Haverá luta e seremos uma!

Elas dão as mãos e continuam paradas, olhando firme para a plateia. 

Fim
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Dá a mÃo Pro biCHo NÃo ENTrar

Texto de Priscilla Gomes 

a auTora 
Com 15 anos, Priscilla Gomes começou a trabalhar em uma empresa 
de energia elétrica no RJ e aos 27 anos decidiu pedir demissão para 
encontrar “seu lugar no mundo”, “seu sentido na vida”. “A vida não po-
dia ser trabalhar para comer e comer para trabalhar, somente; deve 
ter algo além” – dizia.  Em 2014 fez EMI – Escola de Missão Integral no 
RJ, onde se especializou um pouco em assuntos urbanos, políticos e 
sociais. Elaborou um projeto de sexualidade para ajudar pessoas víti-
mas de abuso sexual e com conflitos na área da sexualidade. No mes-
mo ano veio para Vitória estudar na ONG Avalanche Missões Urbanas 
Underground, que trabalha no treinamento de pessoas para atuar 
em diversas problemáticas urbanas. Lá se capacitou em mais cursos 
na área da sexualidade e aconselhamento, atendendo casos reais de 
pessoas sobreviventes ao abuso sexual infantil. Se tornou voluntária 
social na Avalanche e nunca mais voltou para o RJ. Participou de in-
tervenções urbanas contra abuso sexual infantil, violência contra mu-
lher e assistência as profissionais do sexo. Palestrou sobre questão 
racial e feminismos na escola de Fé, Histórica e Política (Avalanche), e 
sobre protagonismo na Prefeitura de Vitória aos adolescentes do pro-
grama Adolescente Aprendiz (2016). Atualmente estuda Teologia na 
Faculdade Unida de Vitória e faz parte do REGEVI – grupo de estudos 
e pesquisas, Religião, Gênero e Violências.  

PrEFáCio
Escrever sempre foi a pulsão que gerava minha essência. Isso me faz 
viver as várias que eu sou. É tudo que sei... é quando me encontro. 



| 30 | Elas Tramam

Você pode morrer sufocado dentro de você. Ou você pode transfor-
mar sua dor em arte. Especialmente quando essa dor é universal. 
Quando ecoa em muitos quartos e templos sujos do sangue da so-
domia forçada: espiritual, emocional, sexual. Você pode realmente 
definhar dentro do casulo por se recusar a permanecer na crisálida. 
Mas você pode também entender que a vida é processo: vai chegar o 
tempo de voar. Clichê do caralho. Mas eu choro. Não é possível que 
a gente não escuta e não lê o que o vento fala, as árvores escrevem, 
as estações dizem, a lua e o sol gritam, o que o mar entrega. Não! 
Eu não sei na verdade o que é a vida, nem para onde ela vai quando 
eu fico olhando meu amigo de 29 anos dentro do caixão. Mas a vida 
enquanto vida tenta ensinar alguma coisa para gente. Há perguntas 
que nunca serão respondidas. E eu odeio isso. Mas o que eu mais 
odeio é não saber fazer as perguntas certas.
Você pode morrer embotado dentro de você. Ou você pode ser ex-
traordinário. 
Até aqui, que eu tenho resistido por não optar pela eutanásia, eu 
tenho a agradecer muitas pessoas, mas nesse momento, vou citar 
apenas três corpos adultos que me acalmaram, (o quarto é um ho-
mem imaginário... Dos delírios da minha loucura). 
Agradeço ao Neil Barreto, meu pai do coração, mente brilhante e 
coração doce-indomável, sua humanidade e coragem me inspiram a 
cada dia. À Andrea Vargas, o feminino que segurou minha mão no dia 
do êxodo, aquela que sempre confrontarei e me deixarei ser confron-
tada.   E ao Luiz Quinamo, meu terapeuta e minha inspiração para 
esta obra. Quando ele sorri, sorri com os olhos... Seu rosto ilumina.   

Ao Sibilino 
O homem que amei pré-balzaquiana 
Que não me acalmou. Antes, despertou-me a fúria, a doçura e a loucura. 
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Despertou minha paixão e meu ódio 
Meu amor e minha dor 
Despertou a santa e a puta 
A inocente e a adúltera  
O homem que amei por transferência  
Que despertou a menina
A filha  
A criança  
E a fêmea...  
Ele despertou o sagrado feminino que habitava na mulher que eu 
não sabia.
 
Personagens:
mulher
Vozes 

Palco todo escuro. Luz focada na mulher. Ela está em pé. Veste uma 
jardineira rasgada um pouco suja de terra. Descalça. Pode estar 
com uma pá de jardineiro na mão. 
 
Prólogo (voz feminina em off) – 
Ela vive no mundo da imaginação para 
não se lembrar de que é real 
As lembranças da realidade são horríveis 
Ela fala muito porque o silêncio deve doer  
Silenciar a mente dispara ruídos de dores da infância que ela não 
quer defrontar 
A raiva é um escape pra quem não quer sentir dor
Mas a raiva também é um tipo de dor  
A raiva é aquele flagelo que subjuga a alma 
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Ela come o pão da raiva e bebe a água da amargura
Diagnóstico: câncer. 
A única quimioterapia para este tipo de câncer é o amor  
E o caminho do amor é o perdão  
E perdão é a palavra perda, mas no aumentativo 
Perdão é perder o direito de vingança e de se ressentir  
Não pelo outro, mas porque o tumor está dentro dela 
E quanto mais ela alimenta o tumor, mais eles crescem dentro de si 
O câncer são “Eles” em metástase.
A gente sempre “Os” reproduz 
Diagnóstico: terminal.
Eutanásia ou metamorfose?

1º ato - É noite como toda noite, dá a mão pro bicho não entrar

mulher – É noite como toda noite. Duas crianças sozinhas deitadas 
no chão da sala para dormir. A sala de dia é vazio, de noite vira quar-
to. A sala de dia é solidão, de noite é abandono. Em meio ao silêncio 
dormente, a menina sussurra para o irmãozinho:
- Ei... dá a mão... dá a mão pro bicho não entrar. (pausa)
É uma brincadeira que ela sempre faz com seu irmãozinho quando 
se sente só.
- Ei, dá a mão...  dá a mão pro bicho não entrar. (pausa) 
Eles dão a mão e riem baixinho enquanto se entreolham. Imagi-
nam terem erguido um muro gigante; imaginam que construíram 
uma fortaleza que jamais poderia ser invadida. Eles sorriem. Eles 
se amam. Sentiam que estavam protegidos e unidos para sempre. O 
sentimento de guardiã do irmão a invadira. Jamais nada o faria mal 
enquanto estivessem de mãos dadas. Se existia castelo, era feito das 
mãozinhas deles entrelaçadas dorminhocas. 
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(respiro)

A menina todo dia deitava com a cara no chão olhando por debaixo 
do sofá esperando o momento da porta se abrir e um par de salto 
alto entrar. Ela não tinha intimidade com aqueles saltos, mas tinha 
saudade deles. Não conhecia bem a dona daquelas botas, mas ansia-
va por ela. 

(respiro)

É noite como toda noite. Lençol no chão. Irmãos deitados. Escuridão 
e silêncio.
O irmão estava dormindo. A menina não. Esperava a mulher de sal-
to chegar. Quando repentinamente sente um corpo adulto deitar ao 
seu lado. Era corpo de homem. Deitou ao seu lado por trás, colocou 
a perna sobre seu quadril cobrindo a sua bunda e carinhosamente 
sussurrava em seu ouvido:
- Tá com frio, hein... tá com frio? 
(Pausa)
 - Tô com calor.
- Então deixa eu tirar o cobertor ... 
(Longa pausa)
- Eu tô com frio.
Disse isso para ele parar de tocá-la e pôr a coberta de novo - como se 
o pedaço de pano fosse protegê-la, mas ele a “aquecia” com as per-
nas por detrás como se tentasse sodomizá-la, movimentando sua-
vemente sua cintura em direção a cinturinha dela como quem tenta 
algum encaixe. Não parava de sussurrar em seu ouvido coisas que 
ela já nem ouvia mais...
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 (Pausa)
- Frio... calor...
(Longa pausa)

Ela não sabia dizer se ele a tocou por alguns minutos ou uma eterni-
dade. Ela torcia para aquilo acabar logo. Não conseguia imaginar um 
príncipe chegando a cavalo, nem a mulher de salto entrando para 
salvá-la. Ela só queria que acabasse logo. Estava confusa. Não sabia 
o que sentia mais forte: dor - em alguma parte que não era corpo-, 
medo ou solidão. Sentiu medo, mas muito mais solidão.  (pausa) A 
sala desapareceu. O tempo parou. Durava infinitamente. Dizem que 
o infinito é Deus. Mas ela não conhecia o deus Cronos daquela dor. 
Quando de repente, um vazio profundo a tomou. Um nada a encheu. 
A menina se ausentou dali. Partiu, foi embora, não sabia pra onde, 
só sabia que tinha ido pra um lugar distante. Inalcançável. 
(respiro) Ela foi embora de si. (respiro)
(retornando a fala com velocidade) Num súbito inexplicável, talvez 
de lucidez ou medo, o homem se levantou e voltou para o quarto. E o 
último pensamento da menina antes de adormecer foi: - tomara que 
isso não tenha acontecido. Isso não aconteceu. Amanhã vou acordar 
e isso não terá acontecido. 

- (sussurrando) Ei... dá a mão... dá a mão pro bicho não entrar... 
(longa pausa)
Naquela noite, o bicho entrou. 

2º ato - Diálogo com o Eu-mãe 

mulher – De frente para o espelho, vê uma mulher branca de cabelo 
loiro, longo e cacheado, usando argolas de ouro que pertencem à 
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sua cigana.  
(falas rápidas e ríspidas, sem respiro algum) 
- Quem eu sou?
- Diga! Quem é você?
- Eu não sei quem sou.
- Fêmea
- Macho
- Abusiva 
- Feminista
- Protetora
- Machista
- Boceta
- Falo
- Anima
- Animus
- Édipo
- Electra
- Freud
- Esquizoanálise
- Projeção, transferência, narcisismo, dependência.
- Cocaína!  
- Heroína afetiva, rastejando no esterco do afeto alheio.
- Útero putrefato, seu leite é seco, enferrujado, sangue podre mens-
truado.
- Abortada do meu coração, nascida por engano, troço cheio de bi-
cheira. Que homem vai te querer?
- Quem criou o homem? Quem fez a mulher? Salve MARDUKE, a ca-
beça de todos os deuses babilônicos. Que junto com EA, SIN, SHA-
MASH, ISTAR, da mistura do barro com o sangue do dragão criou o 
homem e toda civilização. Salve os sumérios, primeiros habitantes 
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da Mesopotâmia!
- Não! Foi JAVÉ quem fez Adão. Salve os hebreus, o povo da aliança!
- Salve Lilith, a primeira esposa, vagando no deserto, se fez uma só 
carne com o demônio. Cobra traiçoeira!
- Salve virgem Maria, minha redenção, donde vem meu Messias. 
- Tu não és virgem. És mais rodada que maçaneta (gargalhada debo-
chada). 
- Salve as putas! Todas as putas. Capitu, Raabe, Madalena, Hilda Fu-
racão. 
- Salve as bichas, todas as bichas, Madame Satã... Teu filho inverti-
do...
- Quem é você? Diga! Quem tu és?
- Eu sou tua inveja, seu espelho, o feminino que ojeriza. Sua não có-
pia, mas sua reprodução. Seu amor e seu ódio. Tua parte amputada; 
sua incompreensão; amor do seu amor. Fruto da sua aposta, conse-
quência do seu não querer. Sufocada pelo cordão do seu ventre. Fa-
minta pelos seus seios. Sedenta pelos seus dedos em meus cabelos e 
seu afago no meu abraço. Quem sou eu?
- Diga! Quem tu és?
- Sou a loucura do teu ventre... Esquecida... Renegada.

3º ato - Enfrentando o Eu-Pai

mulher (voz mansa) – Por que, pai? Por que me abusaste com cari-
nho? 
Antes me violentaste com dor. 
Confundiu-me, tentando me sodomizar devagarzinho
Me fez repulsar a brisa
Me fez ter nojo do mansinho. 
(voz firme ficando brava) Preferiria o estupro com violência, soco, 
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pontapé e mordida
Ao estrago com decência
Que decência? Que moral?
Você me machucou com delicadeza e isso fez uma grande confusão 
na minha cabeça
(voz forte raivosa) Seu bêbado imundo
Meu espelho, meu reflexo
Até mastigo o pescoço como você
Gaguejo como você
Quem te sodomizou a gagueira?
Sou tua cópia, animal
Malandro do morro
Boêmio da favela
Bicho acuado - fera ferida
Não sei receber amor
Não sei me deixar amar
Prefiro o conflito
Na confusão eu resido
Na ventania, no estrago
Meu Eros, meu Tânato...
Eu não sei amar em paz
Eu não tenho identidade
Meu sobrenome é tempestade
Furacão, vulcão
Por que, pai inverteu a palavra amor por violação?
(voz de lamento, calma) Onde estava seu abraço 
Onde estava sua mão
Onde estava seu falo, sua proteção
Não tenho outra lembrança senão naquela noite
(gritando com raiva) Para de me vigiar!!! 
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Não venha no meu quarto!!!
Não olhe a minha bunda quando eu passo
Eu odeio o seu olhar
(gritando) Sai... sai 
Eu não sei o que é dormir há 20 anos!!! 
Sua sombra me agonia
Quero porta no meu quarto!
(voz triste de choro de criancinha) Mas eu não tenho quarto... 
Há quartos no céu? Quero ir para lá. Será que lá tem porta?
(gritando com raiva) Não toque nessas crianças, seu maldito. Vou 
te matar!
(voz triste de choro de criancinha) Mas eu te amo e sou criança 
Como mata o amor? Como denuncia o pai? 
Tô confusa, tô com medo. Quem vai acreditar? 
Queria tá brincando de amarelinha rumo ao céu 
Tá escuro. Tá frio. 
Por que, ó homem, depravou o ditado: deus é pai? 

4º ato – Canção da américa 
Você é de verdade ou de mentira? Homem e mulher habitam em mim. 

Parte l

Lembranças dos nove anos de idade. Ouvindo o LP do Milton Nasci-
mento que pediu emprestado a madrinha. Chora copiosamente sen-
tada no chão da sala perto da vitrola abraçada dolorosamente com 
a capa do disco, balançando o corpo pra frente e pra trás.

mulher – Quem eu perdi? Que dor é essa?
Por que choro como quem chora a perda de um amor? 
Choro o choro da viúva.
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Que amor não vivido morreu?
Onde deixei esse pedaço esquerdo?
Não entendo que dor é essa
De qual vazio dos meus buracos ela vem?
Que amigos que não tive partiram?
Quem foi para além da América?
Será que choro pela dona desse disco, minha madrinha? Aquela que 
não me pariu, mas me cuida, me cria...?  (voz de criancinha) - Cata 
meus piii-oo-lhos... faz bolo de Cho-co-La-te pra mim.... coloca filme 
de sé-qui-ço pra eu veeeeer....me leva pro sammmba... me dá banho 
na pi-a... compra sapato chique e vestido muito caro...
Voz da madrinha (como se gritasse) – Sai da rua moleque macho!!! 
Só anda descalço!!! Larga essa bola, sapatão!!! A dindinha quer te 
falar algo (baixinho, explicativa) Seu padrinho, meu filho, vai ter 
uma filhinha. Agora, a dindinha vai ter uma netinha. Ela vai ter mais 
atenção que você. Ela é da família de verdade!
mulher (voz de espanto) – De verdade? Verdade? O que é a verdade? 
Qual o contrário da verdade?  Se ela é de verdade, o que eu sou?
Voz 1 – Mentira.
Voz 2 – Mentiraaaaaaa.
mulher – Eu sou mentira!
Vozes cantando uníssonas (debochadamente) – Ennn-gaaannn--
noooo, ennn-goooo-doooo!!!
Você não me pe-ga!  La La La La La...... La! Acredi-to...ou! Acredi-to...
ou!!! Você não é de ningué... em!!! Você não é de ningué...em!!!
mulher (falando alto) – Cala a boca!!! Eu sou de verdade! Eu existo 
sim! Eu sou de alguém!
Voz 1 – Ah... É? E quem é você? De quem você é?
Voz 2 – Do que você gosta? Você é menina ou menino?
mulher (nervosa) – Sou menina! Sou menina!
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Voz 1 – Lembra com seis aninhos que você alisava as bucetinhas das 
meninas na escola? Isso não é coisa de menina.
Voz 2 – Lembra da garota enorme que você levava pro banheiro ar-
riava a roupa e deitava em cima dela? Isso é menino que faz.
Voz 1 – Lembra da sua priminha que você chupava na cozinha? Me-
nina não faz isso, não!
mulher – Mas eu também gostei de meninos. Eduardo. Meu primei-
ro amor.
Voz 1 (debochadamente) – Mas ele te via como melhor amigo. Ele te 
contava sobre as meninas que ele gostava. E você para não se afas-
tar dele, aceitou ser o mano dele. Tadinha. Sufocou seu amorzinho 
puro por ele, tsc, tsc, tsc.
mulher (enfaticamente) – Eu gostei do Ronaldo.
Voz 2 (sarcasticamente) –  Ele era gay e apostou com os amigos que 
beijava uma menina. Pra ganhar a aposta, sabendo que você gostava 
dele, te beijou. Você até ficou com febre de tanta tristeza quando 
descobriu. Pobrezinha.
mulher – Eu sei quem eu sou. Meus afetos não me definem! 
Voz 2 – Lembra das fantasias com as travestis? Você comia todas 
elas. Tão novinha e fudia as travestis. 
mulher – Eu não fudia. Eu as amava. Era brincadeira de criança. Eu 
não tinha nem 10 anos! Eu brincava de imaginar. Eu amava as traves-
tis. Elas eram como eu. 
Vozes uníssonas – Você é menino ou menina?
Você é filha da sua mãe?
Você é filha do seu pai?
Você é filha da sua madrinha?
A quem você pertence?
mulher (com raiva, prepotentemente) – Eu pertenço à rua; ao fute-
bol; à cachaça - bebo de segunda a sexta - Tenho 11 anos.
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Pertenço ao vento. Não ando na calçada. Não temo a morte. Não te-
nho cais. Zombo do diabo.
Minha bicicleta não tem freio. Eu sou a velocidade.
Meus pais não sabem aonde vou. Sou indomável. 
Eu me apaixono por todo mundo. Eu não tenho nome. Eu uso muitas 
máscaras. 
Muita gente me conhece, mas eu não conheço ninguém.
Meu nome é quando. Meu lugar é quem.

Parte ll: de safo a Jezabel 
 Eu sou um monstro - Quem cruzar meu caminho vai se arrepender.

mulher/menina – Tenho 14 anos. Encontrei Jesus. Ele estava perdido. 
Eu também. Foi lindo nosso encontro. Agora eu sou feliz. Todos os meus 
pecados foram perdoados. Todas as minhas maldades esquecidas. Ago-
ra eu sou filha de DE... DE... DE... DE. Agora eu tenho um PA... PA... PA... 
PA... Não importa! Agora eu tenho paz. E quero que todos saibam. Que-
ro que todos vão para o céu. Agora eu posso pular amarelinha.
(respiro)
mulher – O primeiro amor a gente nunca esquece. Aquela conexão 
que acontece de imediato. Vocês viram amigas inseparáveis, unha e 
carne, alma gêmea e quando se dão conta, já são o indefinível. Ah-
hhhhh Hollywood em Bangu. (suspira apaixonadamente)
Ainda lembro da calça jeans, do cabelo amarrado encaracolado e 
do jeito de andar. Também lembro do sorriso. Aquele sorriso leva-
va tudo de mim. Sorriso... Cabelo amarrado... Calça jeans... Jeito de 
andar... Vanessa. Meu primeiro amor correspondido! O meu mundo 
enfim, coloriu. A paz e a pureza. Jesus e Vanessa. O amor havia en-
contrado o meu rumo. Finalmente, o céu da amarelinha chegou.
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Voz da deus-pastora (autoritária, firme) – Assim diz d-EU-s: não 
está aprovado esse sentimento. Todos que sentem isso vão para o 
inferno. Isso é demônio. Você quer amar Jesus ou essa menina? Quer 
ir pro céu ou pro inferno? No inferno não tem quarto, nem portas.
E não jogue mais bola. Lá tem sapatão. Larga o futebol. Um dia vai 
casar também. E ter filho.
Deus vai te mudar. Jesus cura. Demônio. Casar. Deus transforma. 
Vai fazer 15 anos. Vai ter festa, vestido longo, salto alto. Pra glória de 
Deus. Todos verão.
mulher/menina – Mas eu não quero festa de 15 anos.
Voz da deus-pastora – Quer sim. Não seja ingrata. Um culto. 15 anos. 
Pra glória de Deus!
mulher/menina – Então deixa eu usar jardineira e entrar descalça?
Voz da deus-pastora – Seja feminina. Você é uma moça. Vestido sal-
mão. Comprido. De senhora. De respeito. Muito chique. Tecido caro. 
Com renda. Sapato alto. Cabelo escovado. Tudo coral.
Não seja rebelde. Tem que falar aonde vai. Não seja independente. 
Isso é rebelião. Não toque no ungido do Senhor. Deixa o cabelo cres-
cer. Não raspa mais. Isso é coisa de sapatão.
mulher/menina – Eu não sei quem eu sou.
Voz da deus-pastora –  Você é filha de Deus. Como não?
mulher – A deus-pastora não compreendia que ao dizer isso ela es-
tava dizendo absolutamente nada. Filha? Pai? Deus? Sim. Ela amava 
Javé. Mas chamá-lo de pai era o mesmo de tentar dar valor a um zero 
a esquerda.
Voz da deus-pastora – Namora o menino que te venera! Ele te acha 
a mulher mais linda do mundo. Deus é bom com você. Namora o me-
nino. Vocês são meus filhos.
mulher – Muito tempo passou...
Ela nunca conseguiu esconder suas oscilações de humor. Seu vazio. 
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Sua dor. A pergunta por si era frequente. Dissociação era a sua essên-
cia. Quem eu sou? Quem eu sou? A quem pertenço? Uma pena a voar...
Sem drogas. Sem álcool. Sem sexo. Sua compulsão agora era a comi-
da. Sua pulsão de morte. A depressão. Sua falsidade: fingindo ser o 
que não era. Mas quem ela era? Sua santa hipocrisia. Não dava para 
ser humana naquele lugar. Ela lembrou-se da infância... (pausa) era 
apenas mais uma máscara. 
As crises só aumentavam. Fantasias de amor com mulheres. Apenas 
fantasias. Confusão. Não pertencimento. Legalista. Acusadora. Sepul-
cro caiado. Estuprada espiritualmente. Feminista silenciada. Era líder 
de tudo, menos de si mesma. Quem era ela? Um produto da religião. 
Até que um dia...
Voz da deus-pastora  (autoritária) – Assim, disse d-EU-s: Eis que o 
nome da sua alma é Jezabel. Tem que sair do nosso meio. Feriu e en-
ganou o coração do bom menino que te ama. Traiu nossa confiança. 
Enganou a todos. Rogue, rogue misericórdia a Deus como Saul, mas 
teu choro é como o de Esaú.

mulher – Ela partiu e mergulhou no mar revolto de culpa e remor-
so. Perdeu tudo que julgava ser seu horizonte de sentido. Sentido? 
Não havia nenhum, mas a sensação do não sentido, era um sentido. 
Agora, ela não tinha nada. Perdeu o laço afetivo materno com a deus
-pastora que era o seu vício aleijado. Viu-se um monstro degredado, 
condenada ao inferno dos homens salvos. Seu pecado? Safismo não 
praticado. Acusada de ser filiada a Jezabel e discípula de Lilith. De-
primida e suicida como Florbela Espanca e Frida Kahlo, mas sem 
poesia e sem quadros. 
(respiro)
Punição: Na padê me refugiei. Na fissura do nariz e secura da gargan-
ta me afoguei até o sangue. Bebi do meu vômito e me afoguei no meu 
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desespero. Minha amada é a farinha. Minha ilusão de amor é a tina. 
Venham para mim, cães da rua! Vou dar meu corpo a vocês. Vou fe-
necer no poço da luxúria! Tem forma mais vil de morrer que dar meu 
corpo aos homens podres da rua? A heroína vai me salvar. Em cada 
picada ela me fará gozar; da ilusão de amor que eu não soube dar.

Luzes se apagam. Música: o mundo é um moinho (Cartola) 

5º ato - Quem é você, borderline? 
rastejando no esterco do afeto alheio. 

Por favor, nunca me abandone, embora eu não saiba ficar.

mulher – Confissões às ex: Mexia no seu celular todo dia para ver se 
você me traía com Rebeca, Miriam, Fernanda, Carla, Camilla, Ana, 
Priscila, Leo, Thiago, ou qualquer outrx que exista, mas que eu ainda 
não sei o nome. Ainda. Eu vou descobrir. 
Preciso falar com você o dia inteiro pra me sentir bem e consistente. 
Porque sem você eu não existo. Sem você eu não sou. 
Sempre achei que você não me amava. Nenhuma de vocês. Mentirosas.
Frequentemente trazia seu ex-relacionamento para o nosso meio. 
Você não entende: eu preciso tocar no nome delxs. Isso alimenta 
algo familiar dentro de mim. Não posso viver sem isso. Deixa isso 
aqui, por favor.
Desconfiava que você não era apaixonada por mim e não se entre-
gava para mim na hora do sexo. Eu transava com as vozes da minha 
mente. O que é intimidade?
Terminava todo dia por causa dessas angústias e incertezas, sãos 
meus demônios. Mas não conseguia manter o término. Minha in-
constância é o medo do abandono.
(rindo euforicamente) Eu te levo ao céu e ao inferno todos os dias. 
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Você gosta?  Você gosta de brincar de montanha russa?
(voz triste) Desculpe. Não é por mal. (rindo euforicamente) Você gos-
ta de brincar de montanha russa? Quando eu acordo de manhã, não 
planejo estragar seu dia, simplesmente estrago sem esforço algum. 
É natural e fácil para mim. Por favor, não me deixe. Mas eu não ga-
ranto que eu vá ficar. Desculpe, é minha natureza. O cinismo. Fin-
jo e até sou desapegada. Só não posso me apaixonar. Enlouqueço, 
adoeço. Obceco. Vivo o meu poliamor. Viva o meu sexo livre. Dou 
pro primeiro que passa só pra me punir por não saber amar. Nada 
de monogamia. Mas casa comigo. Eu amo te pedir em casamento. 
É a melhor sensação do mundo pedir alguém em casamento. Você 
não acha? Eu sei, eu sei o que vai dizer: “você amanhece colocando 
a aliança no meu dedo e de madrugada está fazendo a mala e partin-
do”. Você não entende... É minha natureza... Eu estou sempre indo 
embora de algum lugar ou de alguém. Eu quero o amor puro e garan-
tias. Isso ninguém pode me dar. Eu não sei ficar, mas também não 
consigo partir. Você sabe onde é o inferno?
Outro dia eu estava andando na rua e senti algo estranho atrás de 
mim. Virei abruptamente para ver quem era e atacar. Era minha 
sombra. 
Eu não confio em ninguém.
(ternamente) Escrevi uma poesia para você, minha amada:
Querendo seu corpo 
Sua cama 
Seu cheiro 
Sua voz 
Sua presença 
Seu jeito
Seu corpo 
Sua alma 



| 46 | Elas Tramam

Sua pessoa 
Você. Só você.  
Não quero outra mais nova 
É você que eu quero
É de você que eu dependo e preciso
Da paixão; estar apaixonada é meu vício.
Em nenhum outro lugar eu me encontro como em você. 
Em nenhuma outra voz eu tenho eco como na sua. 
Ninguém me faz pulsar como você. 
Ainda sou tua, ainda me tens. 
Ainda te chamo ainda te amo ou sinto isso indefinido, inconceituável.
Ainda te desejo ainda te vejo e só você eu enxergo. 
És o meu encanto.  Minha extensão, meu elo, minha ponte, minha 
amada e mulher do meu desejo. Eu não posso ser tua paz. Por isso, 
vou te deixar ir. Mas nunca se esqueça da ventania que passou na 
sua vida e que em meio a temores, te amou. 
Esqueça o que não foi amor, guarde a singeleza do que tentei fazer 
ser amor. 
Sinto muito não ter conseguido separá-la da parte nociva que sou. 
Sinto muito ser muito e não caber em mim. 
Sinto te amar assim. 
(pausa longa, volta a fala enfurecida)
Você não me respondeu!!! Onde você está? Deve estar com outra! Tá 
com outra!!!  Isso!!! Vai mesmo, vai... 
Beija outra boca
Prove outro corpo
Faça como eu
De repente você goste 
Leviana
Você é desejada por tantas
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Deixa-se ser tocada 
Se permita
Toque em outra como eu fiz 
E pensa em mim como eu pensei em você
Foi mais fácil assim 
Mas eu prefiro o amor contigo ao sexo com qualquer outra
Vai 
Vai logo
Viva
Beija
Transe
Faça sexo
Foda
Trepe 
Dê
Deixa ela te chupar
Beber seu gozo
Vai que seja melhor que Eu?!
Ou vai dormir com ele essa noite? Então fica de quatro! Dê pro seu 
macho!
Saia da minha loucura
Fuja da minha instabilidade
Esqueça que cruzei seu caminho
Você nunca me amou
Você se encantou pelas folhas da minha juventude
Mas o inverno chegou e você viu que eu sou cinza e seca.

Desalento - Luzes se apagam. Mulher jogada no chão. Porque a lou-
cura é a realidade invertida da consciência. Os loucos apenas são, 
não há débitos a resgatar na loucura.
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mulher – Estou doente. Trancada do lado de dentro do meu pensa-
mento patológico e febril. Sinto-me perdendo o juízo pouco a pouco 
sem saber onde começa e termina a realidade. A loucura sempre foi 
meu pior medo e agora ela me sonda, mas não posso ir contra ela, pois 
minha realidade me deprime mais que a própria loucura. (pausa)
Sou só uma menina. Acho que não sei quem sou. Posso ser muitas coi-
sas. Mas nada me atrai a ser. (pausa) Sei que estou assim por Tua cau-
sa. Você era meu porto seguro, mas eu não me ancorava em Ti. (pausa)
Sempre busquei a inquietude. E ela sempre me perseguiu. Ao olhar 
pro meu vazio, vi que pertenço a ele. Sou vazia. Estou doente. Onde 
é a porta de saída da minha mente?
Voz do terapeuta – O problema é que você nunca teve um corpo 
adulto para te acalmar. 
 

6ª ato - Eutanásia ou metamorfose?

Mulher nua, sobre seu corpo projeções que a cobrem completamente 
de lagartas, está agachada com uma pá na mão cultivando o solo. 
Lagartas vivas andando por todo seu corpo. Muitas. Muitas lagartas. 
Vivas.  Agitadas. Andando sobre o corpo da mulher nua agachada.
Mulher fica de pé, de frente, ainda nua, cabeça para trás, olhos fe-
chados, braços estendidos. Mãos abertas. Borboletas saem de den-
tro da mulher. Muitas. Voando por todo corpo, atravessando rosto, 
cabelo, tudo. Raízes com algumas folhas e flores também rasgam 
saindo livremente de dentro da mulher; do peito, dos lados, da cos-
tela e ventre, ao mesmo tempo que as borboletas voam, os galhos 
floridos brotam do corpo dela. 
A pá não está mais em sua mão.
Ela é o caos. Ela é o jardim. Ela é a metamorfose... Caos... Jardim... 
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Metamorfose

Durante toda a cena ouve-se a voz do terapeuta: 
Voz do terapeuta – O problema é que você nunca teve um corpo 
adulto para te acalmar. 

Não tem fim.
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Com PErNas & braÇos

Texto de Alana Diniz Tesch

a auTora 
Alana Diniz é cabeleireira e atriz/performer. Amante da escrita feita 
pelo corpo e da escrita em verso, busca aprofundar-se na pesquisa 
das questões que envolvem o “Ser Mulher” reverberadas pela poesia 
do cotidiano. Atuou, enquanto morou e estudou em Ouro Preto/MG, 
em cenas e espetáculos que envolviam diversas discussões acerca 
do feminismo: tabus a serem quebrados, a mulher na História da so-
ciedade oriental e ocidental, a mulher na Ditadura Militar etc. Por 
isso, após o retorno para o Espírito Santo, permanece pesquisando 
corpo e cena, buscando aprofundar também em dramaturgia e es-
crita performática. Atualmente, Alana trabalha como cabeleireira 
explorando as diversas possibilidades de formas e cores dos cabe-
los num estúdio de fotografia/beleza alternativa/tatuagem feito por 
mulheres e para mulheres – o que permite o diálogo constante, tro-
ca de ideias e vivências. Além disso, iniciou seus estudos em Ballet 
Clássico e Jazz, pesquisando a expressão do corpo através da dança 
– e agora busca reunir tudo isto como estímulo para a criação de 
espetáculos nas terras capixabas.

PrEFáCio
Esta dramaturgia não é apenas um reflexo meu, mas seu também. E 
de todas as mulheres que nascem, respiram e que um dia morrem. 
Ainda que você seja homem, espero que desfrute a sensação de ser 
mulher hoje. Essa história é de todas nós. Daquela que aceita, que 
não aceita; que fala, que se cala; que apanha, que bate; que sorri, 
que chora; que casa, que namora, que não casa, que tem casa, que 
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nunca esteve em casa.
A proposta inicial do texto era recolher tudo que eu já havia soltado 
na caneta e nos papéis da vida para contar uma parte da minha his-
tória para os amigos que deixei na cidade de Ouro Preto/MG, lugar 
onde eu tive uma das experiências mais intensas da minha vida. De 
início, eu queria revirar tudo que estava dentro de mim, deixar sair e 
nunca mais permitir sentimentos como esses aqui dentro.  A inten-
ção era juntar os pedaços, organizar e soltar ao vento. 
Sofri muito logo cedo. Por acreditar no amor com toda intensidade, por 
me entregar parte por parte. Não são todas as pessoas que estão pre-
paradas para a troca, para o recíproco, para a entrega. Não são todas as 
pessoas que sabem ser leais e companheiras. Hoje, aprendi a respeitar 
isso e me afastar quando for necessário. Mas por muito tempo, eu fui 
insistente e por isso sofri. Parece romântico demais tudo isso, e real-
mente essas coisas são muito romantizadas. Mas não deviam ser.
Sempre foi um desejo escrever sobre o feminino. Sobre estar em 
nossos lugares em todas as situações. Queria ter a capacidade de 
criar algo que pudesse abrir os olhos de quem ainda está em sono 
pesado como eu estive. Agora, o texto está aqui. Simples, curto e 
direto. Para que vocês não permitam. Para que vocês resistam. Para 
que façam suas malas e deixem na porta, saiam enquanto há tempo. 
Antes que lhes consuma, antes que só reste faísca e nada mais seja 
capaz de iluminar o caminho.
Essa história começa e termina no mar, no sal e na areia. No mesmo 
lugar onde vivem todas essas mulheres maravilhosas que conheci 
no projeto Elas Tramam. No lugar onde cresci, me fortaleci e renas-
ci. Já peço desculpas pelo excesso de poesia em plena dramaturgia. 
Espero, sinceramente, que muitas de nós possamos nos fortalecer 
sempre a cada texto, a cada canto, a cada suspiro. Que floresça!
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 Pernas & braços
Todo banho de mar ainda é pouco
Toda tentativa de aliviar o sufoco

Cada tragada, mais desespero
Cada respiro da morte era essencial para permanecer vivo

Vivo em mim
Toda vida que tinha, por pouco se foi

Toda boa energia, quase perdi
Todo amor, por pouco tornou-se ódio

Ou sempre foi.

Personagens:
Ela – Mulher, sem nome, não tem endereço, não tem características 
específicas exceto a liberdade que vê e o refúgio que encontra no Mar.
Ele – Homem, macho, gênero masculino, de caráter malformado e 
sinceridade duvidosa. Nessa história ele existe somente dentro da 
personagem Ela; na mente e no corpo. 
*Ambos os personagens são interpretados pela mesma atriz.

CENa 1 - lavai-nos

Centro de cena. Toca Tristeza e Solidão – Baden Powell. Foco de luz 
acende aos poucos. 
Praia. Areia, sal. Banho.

Ela (de costas, remexendo a areia) – Ao mesmo tempo, 
A todo tempo 



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 53 |

Conta-se.
Contam-se as bocas, os beijos, 
Os corpos, os copos, as danças, 
os passos, os tragos, estragos...
Conta-se também aquele pôr do sol de fogo ardente, 
de pés acariciados pelo mar. 
 
Contam-se abraços, 
com pernas e braços. 
Conta-se também aquilo que não se deve contar. 
 
Conta-se o tempo como grãos de areia, 
Ampulheta ou relógio 
O poeta já dizia: 
“O passado é como o último morto que é preciso esquecer para ter vida” 
(suspiro) Nem sei se hoje vou deixar de falar do mar... 
Porque escrevo ondas,  
Porque escrevo azul 
Porque não sei amar.

(a “banhar-se” na areia, esfregando pelos braços) 
Porque eu durmo 
E tu me persegues 
Tomo banho 
Tu me persegues 
Ouço música 
Faço a janta 
Sirvo a janta 
Me persegue: 
Me persegue a culpa de tanto se culpar 
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E se desculpar 
A carne exposta em feira barata na promoção 
A morte dentro de mim, periódica e cíclica 
O medo de coisas que passam mas sempre voltam a assombrar 
Eu sei que eles não pensam...

Acende foco de luz: uma passarela de flores, uma sapatilha de ponta.

Ela – A indiferença que dói fez de mim cordeiro 
Sob o mito de “tudo aceitar” 
Uma ideia de liberdade 
E a falsa impressão de que é assim, sempre foi assim e este é o mé-
todo de amar. 
Método do qual trouxe o desespero em não ter métodos 
E fez com que Ele se afastasse: distante e tão perto 
Me fez concordar mesmo sem aceitar 
Ou compreender verdadeiramente 
Porque em meio um turbilhão de pensamentos 
Furacão, tormento 
Tem gente que, sim, arrisca dizer: é possível pensar 
Há quem acha também que pensar é existir 
E se for assim: deixei de existir por um bom tempo.
Ela (pega a sapatilha de ponta e começa a calçar) – “Calma!” 
Ele me disse pra ter calma, ela também. 
Não só eles me disseram, mas aqueles outros também. 
Olha, quase todo mundo. Mas, moço, eu nunca vi calma longe... lon-
ge do mar. 
E dizia: Olha! Você precisa mudar! Você tem que se acostumar a 
tudo, ser humano é assim! 
Era como se todo dia a mim mandassem “sofra, menina, sofra” 
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Como se a vida fosse feita do sofrer 
Como se fosse bonito. 
E, assim, vai-se “aceitando” 
O coração magoando, cravando espinhos e a gente tentando existir 
mesmo sem conseguir pensar.
Ela termina seu caminhar pela passarela de flores, lentamente. 
Blackout lento. Flashback.

CENa 2 – sua casa, meu corpo

Lateral de cena. Ilumina foco: janela, penteadeira, lâmpada; o Quar-
to. Maquiagem, grampos, vinho. Enquanto canta, Ela executa cer-
tas ações: percussão corporal, dança, abrir/fechar janela, tenta se 
equilibrar na sapatilha provocando o desequilíbrio.
“Canto de sereia”: Que música mora dentro da sua história? – A atriz 
deverá escolher uma música para cantar que represente a persona-
gem; que situe o público num tempo, espaço ou estado de espírito. A 
música não precisa ter letra, desde que se sinta algo fluir a partir dela. 
Cada atriz vive/viu/viverá/viveu esta personagem, infelizmente. 

Ela – (canta)
Ela senta na penteadeira. No quarto, surge uma sombra, um ho-
mem de chapéu. Seria Ele personagem ou projeção? Ela serve um 
gole de vinho, encara o espelho que o encara.

Ela – Por quê? 

Sem resposta. Ela pergunta “Por quê?” até Ele responder.

Ela – Por quê? (...) Por quê? (...) POR QUÊ? 
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Mas Ele não responde. É um homem de poucas palavras, sabe? Pen-
sa muito, fala pouco.

Ela (pausa, fala baixo) – Por pena? 

Ela segura a cabeça como se nada entendesse; como se o mundo 
rodasse ainda que o vinho não tivesse chegado ao seu sangue. Ela 
vai culpar o vinho, certamente. Mas nem tudo precisa ser culpa de 
alguém, também.

Ele – (paralisado, só observa e responde com uma risada irônica).

Ela encara o espelho por algum tempo. Se não há resposta, não há 
porque perguntar. Não há por que. Tem gente que vive sem porquês. 
Ela olha para baixo, mas é forte. É mulher forte e dessa vez não vai 
chorar. Ela precisa se reerguer; é moça forte e bonita.
Resolve se levantar. Com olhar firme, encara a sombra. 

Ela – Nunca vi resistência maior do que tentar decidir
Se vai embora mesmo
Se já consegue parar de chorar
Se é capaz de beijar tua boca sem hesitar: amarga como fel
Que perpassa bocas e lugares inimagináveis
Que traga mais amargo que o próprio falar.

Ela encara a sombra furiosa por alguns instantes. Mas aos poucos 
parece que aquilo, de alguma forma, toma conta dela e a seduz. A 
confusão e a necessidade do prazer geram a sensação de que esta 
é a única forma de ser forte. Como se deixar seduzir fosse a solução 
para tudo, para encarar a realidade de outra forma, Ela vai até o 
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canto do quarto e veste uma lingerie.
Começa a tocar a música Víbora (Tulipa Ruiz). Seu rosto como fera 
pronta para o ataque. Ela escolhe o mais belo vestido. Porém, há 
alma em seus olhos que não se pode dissimular; ainda que Ela não 
perceba, quem a encara já consegue decifrar.  Por dentro é doce. 
Do outro lado da cena, ilumina foco: uma cadeira, virada de costas para 
o público. Uma cortina de isqueiros, uma lâmpada: a Sala de Estar (e 
Ser, ou não). A cadeira veste um chapéu. Ela dança, é o que resta. É amor 
ou é desejo? Sob o equilíbrio, o colo, Ela se entrega. Porém reciprocidade 
é complexo demais... em certo momento da música, ela despenca da ca-
deira. Momentos de abuso, violência, cara de medo, susto, sufoco.
Termina a música. Transição de personagem: as personalidades 
dele e dela se fundem e se confundem... Luz vermelha. Veste o cha-
péu. Com batom borrado, sorri. Sorri como insana. Começa a rir. 
Olhar de louca? Dissimulada? 
Já não sabe se é Ela ou Ele que está ali. Não sabe mais quem controla 
pensamentos e ações. É assim por um bom tempo... Procura um cigarro. 
Luz baixa (foco). Personagem acende um cigarro, deixa queimar. 
Encara o público. Silêncio de cena. O cigarro queima inteiro sem ne-
nhum trago. 

Ele (na voz e no corpo da atriz) – Eu te disse que eu era um homem 
de poucas palavras... Você sabia...
Blackout.

CENa 3 – Pássaro de Gaiola

A cena está completamente escura e a plateia se pergunta se já deve 
aplaudir. Contam-se alguns segundos. O que começa a se ver (e ou-
vir) são apenas as faíscas de isqueiros repentinos: tenta-se acender 
alguma luz. 
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Ouvem-se suspiros... Silêncio. 
De repente, um estrondo. A cadeira cai, o chapéu também. Suspiros. 
Pausa. Os vasos caem, outra cadeira cai, as maquiagens, a garrafa, 
os copos, os cabides. Barulhos múltiplos e suspiros de choro. Pausa. 
Acendem-se as duas luzes da casa: a Sala de Ser e o Quarto; elas giram, 
se movimentam. Aos poucos, luz azul no ambiente: a casa quebrada.
Ela está em algum lugar da cena, estagnada, exausta, olhar fixo, 
quase sem piscar. (...) As duas luzes da casa se apagam, ficando so-
mente a luz azul aberta.

Ela – (canta outra música; desta vez, pro coração se libertar).
E enquanto canta, Ela pega o espelho, busca o algodão, senta-se e lim-
pa a maquiagem. Depois, vai colocando algumas coisas no lugar, como 
quem se ergue junto com os objetos. Seu canto fica cada vez mais forte.
Ela recolhe todos os “pertences” e coloca dentro da mala, inclusive a 
roupa que veste. Desconstrói-se, aos poucos, a personagem. O figu-
rino volta ao inicial.

CENa 4 – Verdade ou consequência?

Agora é dado o momento em que o drama se distancia, o lírico vira 
prosa e a gente conversa. 

Ela – Pausa para um café! Eu não preciso atuar o tempo todo nesta 
peça para você entender alguma coisa não. 

Monta a mesa, serve um café, encara o público.

Ela – Não sou mais Ela ou Ele (aponta para o cenário), quero dizer... 
até sou Ela também. Mas neste momento sou (fala o nome da atriz), 
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a própria atriz, este é meu nome. E esse assunto agora é entre eu 
e você. (com seriedade) Você mesmo que está sentado aí na minha 
frente. Na verdade... Esse é um momento bom para contar histórias, 
afinal, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, não é mesmo? In-
felizmente. Imagine só...

Neste momento, a atriz que interpreta Ela deve transitar pela cena, 
caminhar até próximo do público e conta uma história que pode ter 
acontecido consigo ou com uma conhecida, mas que a identifique 
como parte desta peça; não deverão ser citados nomes, somente 
pronomes em terceira pessoa. Olhos nos olhos, questionamentos... 
Como numa conversa, num debate. Pode ser mais de uma história, 
mais de uma pessoa: todas serão Ela.

Ela – Ela gostava de ter a casa sempre bem cuidada, fazia tudo sozi-
nha. Se não fazia por Ele então fazia por Jesus. Era recatada, do lar. 
Um dia estava passando pano no chão, perfumando todo o caminho 
da casa. Ele chegou do quintal com os pés sujos de terra e passou, 
como se ninguém estivesse ali. Pegou seu cigarro, bebeu um copo 
de água... E voltou para o quintal. Segundos depois decidiu voltar... 
Ignorando completamente. “Você vai continuar passando aqui? Tá 
me atrapalhando!”
Ele – “Eu passo onde eu quiser”.
Ela – Ela não conseguiu conter a raiva. Que Jesus a perdoe. Não se 
pode deixar de ser submissa, mas... (ela começa a gritar) “Você não 
vai passar onde eu estiver limpando! Se não quiser ajudar então não 
atrapalha!”.
Ele (cospe no chão) – “Limpa esta merda agora então!”
Ela – Eles tinham um relacionamento aberto. Aberto? Era regime se-
miaberto. Ele trazia uma moça pra casa e convidava Ela, a namorada, 
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pra acompanhar o jantar e o filme. Mas Ela saiu um dia para se divertir 
e dormir na casa de um amigo... colorido. Chegou em casa contente pu-
xando conversa... Sem resposta. Quase 24h sem palavra e sem resposta.  
Ele – “De novo vai começar a chorar? Não adianta ficar exageran-
do... Ai, garota, você tem sorte que tem a mim, porque desse jeito 
NINGUÉM ia te SUPORTAR”.
Ela – Era o dia do seu aniversário, ela aproveitou para comemorar 
com seus amigos e claro, com Ele também. Estavam aproveitando 
a festa, mas ela estava cansada e foi dormir cedo. No outro dia Ela 
acorda e vê uma moça saindo do outro quarto e fechando a porta. A 
moça saiu para trabalhar. Então Ela decide abrir a porta do quarto 
pra ver... E lá estava Ele, dormindo nu embaixo das cobertas. Ela 
ficou sem saber o que fazer... e Ele? Ficou irritado por ter seu sono 
perturbado. E negou qualquer possibilidade de ter transado com a 
moça na noite passada.
Ele (em tom de briga) – “Chupar uma menina é transar agora?”
Ela (irônica, questiona) – Será que é?

Ela termina a história, ainda encarando as pessoas. Vai até o cená-
rio, pega uns papéis recortados em branco, distribui para o público.

Ela (distanciada) – Essas histórias são de várias mulheres, conhe-
cidas ou não. E eu quero que, ao final desta peça, vocês escrevam 
perguntas para Ela, ou para mim; ou, mulheres, para vocês mesmas. 
Quando a luz de ensaio acender, deixem em algum lugar desta casa.

CENa 5 – a (mar)

Ela (distanciada) – É assim... Algumas ficam, outras vão embora, 
algumas apanham, algumas revidam, outras choram, se arranham, 
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puxam os próprios cabelos. Algumas aceitam, com sorriso no rosto. 
Algumas ajoelham e rezam.

Ela caminha até a areia, retorna para o teu lar: o mar.

Ela – Quem sou eu? Cecília, Maria, Celestina, Amanda, Luíza, Lu-
zia...? 

Ela (distanciada) – O final desta personagem... pode ser muitos. 
Este foi o final que eu escolhi (senta na areia), vou para onde eu vim. 
É aqui.

Ela remexe a areia, como quem fizesse uma cama de aconchego para 
deitar... e deita. A luz vai caindo aos poucos. Projeção.
O final desta peça contém um vídeo, feito pela atriz, que ilustra o 
final desta personagem. O vídeo pode ser autobiográfico ou não. Ce-
nários, lugares, objetos e situações. Se a atriz preferir, enquanto o 
vídeo reproduz, pode ter música para dançar, pode ter texto final, 
pode dançar no silêncio. Atriz: apenas conte a história que você 
quer contar.

Fim
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ENCoNTros DE um luGar Pós-sEr

Texto de Brenda Perim

a auTora
Brenda Perim tem experiência na área de Artes, com ênfase em In-
terpretação teatral. É cachoeirense, atriz, com uma pitada de dire-
tora, aspirante na escrita e produtora dos próprios projetos, entre 
eles está o espetáculo “A Menina que Queria Ser Estrela” (2017), no 
qual partilhou escrita e direção com Marco Antônio Reis. Seu de-
sejo é expandir cada vez mais seu conhecimento em diversas áreas 
das Artes Cênicas, entender suas operações e disseminá-las pelo 
mundo. É professora e pesquisadora em teatro com ênfase em jo-
gos teatrais, pedagogia do teatro, técnicas corporais e interpreta-
ção. É integrante da Cia Nós de Teatro, atuou na cena curta “Ponto 
de Vista” (2015), no espetáculo “Mauvais Mots: As Criadas” (2016), 
entre outros. Atualmente está participando do curta-metragem 
“Pão de Rosas”. Dirigiu os espetáculos “O Pastelão e a Torta” (2016) 
e “Pedro Malazartes e a Tramoia do Testamento” (2014). Veio para 
Vila Velha em 2015 estudar Artes Cênicas na Universidade Vila Ve-
lha onde investiga a articulação entre teoria e prática no grupo de 
pesquisa “Poéticas da Cena Contemporânea”, com linha de pesqui-
sa em “A Poética Cênica: Seus dispositivos e estratégias de Trans-
missão”. Em Cachoeiro estudou na escola de Teatro Darlene Glória, 
que foi o grande trampolim para sair de sua cidade e buscar novos 
sonhos.  Sonhou e buscou portas que fossem abertas a ela, ou que 
ela pudesse abrir. Com muito medo e insegurança entrou no Elas 
Tramam em busca de coisas que ela mal sabia que encontraria, coi-
sa que estavam muito além do papel.
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PrEFáCio 
Inicio deixando meu agradecimento a pessoas que talvez ainda não 
agradeci.  Primeiramente à Nieve Matos pelo projeto, pela oportuni-
dade e pela escolha! Mas também não poderia perder a oportunida-
de de agradecer a Rejane Arruda, que muito me influenciou até aqui, 
cuidou e me abriu grandes portas na escrita e na vida, e ao Marco 
Antônio Reis, que esteve comigo durante todo o processo, me inspi-
rado, ajudando nas decisões difíceis e principalmente, ajudando a 
não desistir. 
Quanto a dramaturgia, “Encontros de um lugar Pós-Ser” foi desen-
volvida no núcleo do “Elas Tramam”, em 2017. Inspirada em diversas 
dramaturgias tais como as de Sarah Kaine, o texto aponta alguns 
recursos e elementos recorrentes na contemporaneidade.
Esta é minha primeira dramaturgia escrita sozinha, e posso dizer 
que, talvez, assim como muitas no núcleo do Elas Tramam, este seja 
um texto autobiográfico; mas ao mesmo tempo e pelos mesmo mo-
tivos, posso dizer que não.  De qualquer forma, (consciente ou in-
conscientemente) sinto pedaços de mim que se fortalecem ao por no 
papel ‘gritos’ e ‘catarses’ por sua vez aleatórios, que se juntam como 
um quebra-cabeça. 
Com duas mulheres em cena, a dramaturgia retrata uma relação 
onde uma é o que ela realmente é, e a outra o que ela pode vir ser. 
Um jogo entre passados, presentes e futuros, para firmar um ato de 
possível troca de personalidade. A narração, aparentemente linear, 
acontece no momento em que uma das personagens (Mulher 1) de-
cide se encontrar com algumas pessoas. Essas, retratadas de modo 
metafórico através de elementos cotidianos que podem vir a trazer 
certa identificação com o público. 
Todavia, apesar de termos este argumento instigador para a escri-
ta da dramaturgia, busquei espaços de abertura nas interpretações 
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em que os diretores e atores poderão ter grande autonomia ao esta-
belecer a real relação entre essas mulheres.  Tal espaçamento surge 
principalmente em diálogos onde se tem a resposta, mas não se sabe 
a pergunta. Afinal, quem elas são? O que estão fazendo? E por qual 
motivo elas conflitam? São questões que ficam a cargo da encenação. 

Personagens:
mulher (1)
mulher (2)

CENa i

Mulher (1) enfia o rosto diversas vezes tentando se afogar em um 
aquário. Sobre o palco diversas folhas em branco. Mulher (1) está 
no centro do palco. Do lado esquerdo, bem à frente do palco, Mulher 
(2) rabisca o próprio corpo da cabeça aos pés. As atrizes não emi-
tem sons. A sonoridade da cena é composta por silêncio; barulho da 
água; barulho das folhas de papel sobre as quais uma das mulheres 
está sentada em cima; barulho dos rabiscos em seu corpo. A cena 
se mantém assim por um longo tempo. Quando a Mulher (1) estiver 
prestes a se afogar a cena congela. 

CENa ii

mulher (2) (corre em direção a um microfone no canto do palco. 
Quando chega até ele respira fundo. Solta o ar bruscamente e come-
ça a falar devagar) – Maria. João. José. Elisa. Claudio.  Fernando. 
Fernando. Jaime. Janiana. Lorena. Lurdes. Isaura. Ornélio. Linolio. 
(Aumenta gradualmente o ritmo) Ana Clara. Ana Karolina. Enir. 
Paulinho. Sonia. Kessen. Alexandra. Evaldo. Ieda. Marcilene. Lucas. 
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Patricia. Suelly. Luci. Ramom. Wesley. Igor. Kelvin. Naldinho. Dani-
lo. (Acelera) Denise. Evaldo. Willian. Jean. Jessica. Erika. Jheniffer. 
Luan. (Acelera) Dhéssica. Caio. Karina. Haysian. Karen. Thiago. Ro-
drigo. Gustavo. Sabrina. Layara. Kelvin. Matheus. Amanda. Isabela. 
(Quase sem poder entender as palavras, começa a andar pela plateia 
entregando os papeis em branco jogados pelo palco) Maria Eduarda. 
Renan. Renata. Leonardo. Anderson. Julia. Juliana. Jaqueline. Ju-
mara. Jomara. Alba. Franciley. Victor. Gustavo (ela acelera a ponto 
de não dar para entender os nomes; ao ponto de virar apenas uma 
vocalização estridente, e agoniante).

Mulher (1) torna a se afogar.  Mulher (2) após terminar de entregar 
os papeis em branco, volta ao palco cansada. Tira a outra mulher 
do aquário. Ela continua fazendo em série os movimentos do afo-
gamento, mesmo fora do aquário. Mulher (2) arruma Mulher (1) en-
quanto conversam.

CENa iii

mulher (2) – Eles já vão chegar, não se importa que te vejam assim?  
mulher (1) – Não. 
mulher (2) – Se importa sim. 
mulher (1) – Já disse que não me importo. 

Mulher (2) começa a encher uma bexiga de aniversário

mulher (1) – Não se atreva. 

Mulher (2) enche a bexiga. Mulher (1) fecha os olhos enquanto Mu-
lher (2) executa a ação. Ao abrir os olhos com a bexiga quase cheia, 
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tira uma agulha de sua roupa e estoura o balão. Põe a agulha em 
cima da mesa.

mulher (2) – Vai querer o vestido vermelho? Ou o preto?  
mulher (1) – O Amarelo. 
mulher (2) – Vamos usar o preto. (Bate o pé no chão seis vezes) Acho 
que chegaram...
mulher (1) – Mas já? Eu nem arrumei meu cabelo, preciso passar o 
batom preferido dela, escolher meu sapato...
mulher (2) – Você mesmo disse que não se importava. 

Elas se olham. Mulher (2) bate o pé no chão mais seis vezes, na última 
pisada sai andando depressa. Mulher (1) fica sozinha apreensiva. Ter-
mina de se arrumar as pressas. Põe o vestido amarelo e se senta em 
uma ponta da mesa. Mulher (2) entra em cena carregando uma saia 
de bailarina com as cores do arco-íris e uma asa de fada. Põe a saia 
sentada na cadeira e coloca a asa de fada na parte do recosto. 
Mulher (1) encara a saia e as asas por um tempo, como se tivesse 
uma pessoa sentada em sua frente. Longo silêncio. Enquanto isso 
Mulher (2) anda de um lado para o outro impaciente.

mulher (1) – Fico feliz em te ver. 
mulher (2) (se senta entre a (1) e a cadeira com a saia. Brusca) – Por 
que você veio? 
mulher (1) – Eu precisava te dizer uma coisa antes... 
mulher (2) (interrompendo) – Não devia ter aceitado. 
mulher (1) – Já faz tanto tempo... (Tentando lembrar) 16 anos não é? 
mulher (2) (com ênfase) – NÃO DEVIA TER ACEITADO. 
mulher (1) – Era tudo muito melhor quando a gente tava junto... às 
vezes vejo umas fotos, chega a dar saudade...
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mulher (2) (agora olhando para a outra) – O nome disso é outra coisa. 
mulher (1) – Eu queria ver no que você se tornou, se você ainda exis-
tia, se ainda existe, e se vai continuar existindo daqui pra frente... 
Não queria que existisse mais. 
mulher (2) – Que bom que você ainda existe! (Olha para Mulher (1)) 
Se ela não tivesse existido você não existiria, você não existiria, eu 
não existiria, nada disso existiria. 
mulher (1) (olhando para Mulher (2)) – Isso não seria de todo mal. 

Longo silêncio.

mulher (2) – Você nunca a entendeu...
mulher (1) (ainda sem olhar para Mulher (2)) – Talvez eu tenha inten-
dido... (Pausa) Fala mais alto, eu não consigo te ouvir. Fala mais alto. 
(Perde o controle. GRITA) MAIS ALTO.

Mulher (2) ri. 

mulher (1) – Ah não, por favor, desculpa. Tinha esquecido que você 
não gosta de gritos. Eu não tenho me sentido muito bem, por isso te 
chamei, eu queria te dizer umas coisas... Você era...
mulher (2) (olhando para a cadeira com a saia) – Você era egoísta.
mulher (1) (olhando para a Mulher (2)) – Não fala assim com ela. 
mulher (2) – Queria a atenção só pra você, se achava superior, a mais 
bonita. 
mulher (1) – Não fala assim com ela...
mulher (2) – Você sabia que era a melhor, as pessoas não conseguiam 
te acompanhar, o que aconteceu?
mulher (1) – É mentira. Você era boa, era bonita, era inteligente, de-
licada, sensível...
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mulher (2) – Os meninos ainda não tinham tesão, as meninas já sen-
tiam inveja, todo mundo queria ser sua amiga, ou ser você! 
mulher (1) – Você era uma boa amiga, é por isso, você se preocupava...
mulher (2) – E as professoras... As professoras te ajudaram muito 
nisso não é? 
mulher (1) (olhando para a cadeira com a saia) – Mas a culpa não é 
sua, não se sinta culpada, não se sinta culpada, não se sinta culpada. 
Não me sinto culpada. (Tenta pegar a saia, Mulher (2) não deixa. Ela 
consegue. Abraça a saia e as asas. Veste. Canta) Se essa rua, se rua 
fosse minha, eu mandava eu mandava ladrilhar, com pedrinhas, com 
pedrinhas de brilhante, só pro meu, só pro meu amor passar! 

Enquanto Mulher (1) canta, Mulher (2) fala ao microfone simulta-
neamente.

mulher (2) (ao microfone) – Sem coração, sem desejo, sem destino, 
sem vontade, estranha, magrela, gorda, mentirosa, pervertida, safa-
da, demoníaca, perturbada, bagunceira, esdrúxula, grossa, escrota, 
mau-caráter, sem ética, sem imaginação, sem vontade de viver, sem 
pudor, sem maldade, feia, esquelética, piranha, safada, dissimula-
da, bipolar, falsa. Uma criança! Uma egoísta! Uma criança maldosa! 
Uma criança! A pior das crianças!
mulher (1) – Tira ela daqui...  Me desculpa! 

Mulher (2) pega uma tesoura e começa a cortar a saia e asas enquan-
to Mulher (1) continua cantando baixinho.

CENa iV

mulher (2) (depois de um tempo) – Eu disse para pôr o vestido preto. 
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mulher (1) – Queria ver se ela iria se lembrar do vestido amarelo.  
Acho que não lembrou. Foi estranho ver ela depois de dando tem-
po. Não lembrava dos dentes pequenos, do cabelo longo e cacheado. 
Nem que gostava de cantar. Você sabia que ela já quis ser cantora? 
mulher (2) – Todo mundo já quis ser cantora. Astronauta. Atriz. Mas 
no fim vira tudo uma coisa só. 
mulher (1) – A mãe dela disse que ela cantava mal. Engraçado. 

Mulher (2) começa a encher uma bexiga de aniversário novamente. 

mulher (1) – Já disse pra não fazer isso. 

Mulher (2) enche a bexiga. Mulher (1) vai decidida pega a agulha e a 
vê nas mãos da Mulher (2) que mostra a agulha com um ar de debo-
che enquanto continua enchendo o balão. Mulher (1) se irrita e poca 
o balão com as próprias mãos. Mulher (2) corre até mesa, pega um 
martelo que havia em cima dela, ameaça a bater na Mulher (1) e cor-
ta a ação batendo com o martelo na mesa 13 vezes.
 
mulher (1) (gritando) – EU NÃO QUERO MAIS FAZER ISSO.
mulher (2) – Você deve seguir as indicações do médico. Se não falar, 
não terá como seguir como a operação. 
mulher (1) – Mas eu não quero. Por favor, eu não quero. Me deixa 
assim como eu sou.
mulher (2) – Mas você não é nada. Vou buscar seu segundo convidado.

Mulher (1) junta os pedaços da saia e da asa e joga dentro do aquá-
rio, tira o vestido amarelo e antes de conseguir colocar o preto (seu 
corpo está enfaixado com fita isolante) Mulher (2) entra chupando 
uma banana ainda com casca. Mulher (1) fica estática olhando as-
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sustada a Mulher (2) que deixa a banana em cima da mesa e sai com 
um riso de canto de canto de boca. 

mulher (2) – Vou deixar vocês a sós. 

Mulher (1) encara a banana por um tempo ainda em pé. Ouve-se 
apenas sua respiração que começa a ficar ofegante. Intercala entre 
o riso e a tristeza, a vergonha e o desejo, ela se senta à mesa com 
vergonha. Longo silêncio. Ela desvia o olhar da banana quase que 
neutra. Passa a mão na banana rápido, mas desiste. Em seguida co-
meça sutilmente subir a mão pela mesa ainda sem olhar. Segura a 
banana com firmeza, vai apalpando, apalpando, descasca, fecha o 
olho e a coloca na boca. Engasga e começa a tossir. Põe a banana na 
mesa. Pega a banana agora com as duas mãos. Põe na boca de novo, 
tirando e colocando. Tira pedaços, mastiga e passa na cara. Repete 
a ação até a banana acabar.
 
mulher (2) (chegando de surpresa) – PIRANHA! VAGABUNDAAAA! 
SAFADAAAAAA! (Mulher (1) se assusta, tenta limpar o rosto). Por 
que não assume que gosta? Por que não assume que gosta? 

Mulher (1) permanece em silêncio. Mulher (2) pega uma bacia de ba-
nanas e chupa uma a uma na frente da Mulher (1) que persiste no 
silêncio. Mulher (1) enfurecida pega todas as bananas e joga dentro 
do aquário.

mulher (1) (jogando a bacia no chão, enfurecida) – EU GOSTO! 
mulher (2) – Que foi? Hãm? Eu não entendi.
mulher (1) – Eu disse que eu gosto.
mulher (2) – Fala mais alto. Vamos, repete comigo. 
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mulher (1) e (02) (falam juntas lentamente) – EU-GOS-TO! EU-GOS-
TO! EU-GOS-TO! EU-GOS-TO!
mulher (2) (aplaudindo) – Gostei.

Mulher (1) lava o rosto sujo de banana no aquário.

CENa V

mulher (2) – Por que não falou tudo para eles? 
mulher (1) – Tudo o quê? 
mulher (2) – Não basta mentir pros outros, agora quer mentir pra 
você também? 
mulher (1) – Você acha que é fácil?
mulher (2) (rindo) – Ficou distraída não é? 

Silêncio.

mulher (1) – Por que trouxe eles?
mulher (2) – O doutor mandou. Põe logo o maldito vestido preto. 
(Mulher (1) põe o vestido vermelho). E você pediu, não lembra? Foi 
você quem escolheu os convidados dessa noite e nem se vestiu para 
recebê-los.
mulher (1) – Não deu tempo. Você me pegou de surpresa.
mulher (2) – Mas não se preocupa, você se saiu muito bem. 
mulher (1) – Eu não ligo.
mulher (2) – Liga sim que eu sei. Não minta para você mesma.
mulher (1) – Eu não minto. 
mulher (2) – Ah é? Você não mente? Tem certeza? Prefere continuar 
mentindo? (Longa pausa) Quer que eu traga eles de volta, aí você diz 
tudo o que fez um por um? 
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Mulher (2) bate o pé no chão dezoito vezes. Mulher (1) fica atenta.
 
mulher (1) – É ela? 

Mulher (2) faz que sim com a cabeça. Começa a encher uma bexiga 
de aniversário mais uma vez.

mulher (1) – Para com isso e vai atender a porta. Eu disse pra parar. 
Isso não. (Mulher (2) enche a bexiga até estourar. Mulher (1) fecha os 
olhos enquanto Mulher (2) executa a ação) Tudo bem, deixa que eu 
recebo (sai rápido de cena). 
mulher (2) – Tomou coragem? 

Mulher (1) entra em cena decidida com um prato, garfo e faca coloca 
o prato a mesa. Puxa Mulher (2) e a senta a força de frente para o 
prato. Mulher (2) olha confusa, mas gostando. Mulher (1) senta do 
lado oposto. O prato está no centro da mesa.

mulher (2) – Vamos... Comece. Sua convidada espera uma explica-
ção. (Aponta para o prato. Mulher (1) olha fixamente para a Mulher 
(2). Tira uma das fitas isolantes do seu corpo, estica, lacra sua pró-
pria boca. Mulher (2) entende). Então vamos começar.

Mulher (1) pega o garfo e faca como se estivesse prestes a comer. 
Fica em estado de espera. Quando a Mulher (2) estiver preste a falar, 
Mulher (1) arranha o prato com o garfo e a faca rapidamente.

mulher (2) – Não me apresse. Não sabia que ficaríamos a sós. Se não 
eu teria preparado algo.
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Mulher (1) arranha o prato com o garfo e a faca novamente. Se le-
vanta, pega taças e vinho. 

mulher (2) – Isso deve ajudar (serve o vinho para as duas).

Na cena seguinte, todas as repostas da Mulher (1) serão através do 
barulho do garfo e da faca arranhando o prato.

mulher (2) – Por que você veio? 

Barulho/resposta no prato. 

mulher (2) – Ela... bem, ela não está aqui mais pediu que eu desse o 
recado. 

Barulho/resposta no prato.
 
mulher (2) – Sabemos muito bem que ela não teria coragem de te 
dizer. 

Barulho/resposta no prato mais forte. Mulher (1) olha para Mulher 
(2) com raiva. 

mulher (2) – Fica quieta. Vocês nunca param de falar. Não escutam 
nada, um minuto sequer. Falam, falam, falam, como se as pessoas 
quisessem ouvir.

Barulho/resposta no prato. 
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mulher (2) (se levanta e bate na mesa forte) – EU JÁ DISSE PARA 
CALAR A BOCA! Essa pode ser ela! Ela é a fraca, mas você não me 
conhece, você não me conhece, e muito menos a ela, não que ela não 
seja fraca, ela é.  

Barulho/resposta no prato.

mulher (2) (perdendo a paciência) – Eu disse para ficar quieta. Você 
sabe muito bem o que veio fazer aqui. Eu cheguei a pensar que você 
não viria. Achei que nem existia mais, que tinha se perdido no meio 
de todo esse caos. 

Barulho/resposta no prato simultâneo enquanto ela fala.
  
mulher (2) – Não se atreva, e não se faça de inocente, você sabe o 
quanto é arrogante, e de quanto usa o poder a seu favor. Abusa dele 
como uma vadia arrombada, como se tivesse o direito de toda essa 
perversão. VOCÊ NÃO TEM ESSE DIREITO! Assim fica muito fácil 
não é? Pisar... sapatear... dançar uma valsa lenta na cara de todos 
abaixo de você; Ignorar o que eles dizem, roubar as ideias, escolher 
outras pessoas, abandoná-las a hora que quiser. Você se arruma com 
a melhor calcinha para dançar com o sofrimento alheio e isso não 
faz diferença. A culpa é sua por todos te odiarem. A culpa é sua por 
todos os fracassos. Não há nenhuma conspiração. 

Mulher (1) ameaça tirar a fita da boca. Mulher (2) direciona a fala 
para ela. Mulher (1) tira a fita mesmo assim e fala o texto junto com 
a Mulher (2).

mulher (1) e (2) – Não se atreva, agora que comecei eles vão escutar. 
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(Volta ao prato) A culpa é sua por ser tão frustrada e fracassada. 
Você mente. Não cumpre suas promessas a não ser que você ganhe 
o dobro com elas. Se eu sou egoísta, você é muito mais. A pior de 
todas. Dissimulada, grita comigo agora?  A mim você não machuca. 
A mim você não fere. 

mulher (1) – A culpa não é deles que não me defendiam. As pessoas 
não são obrigadas a te ouvir falando pela minha estupidez. 

As duas pegam e arranham o prato até pegarem o martelo juntas e 
quebrarem o prato. Em seguida Mulher (1) dá um tapa no rosto da 
Mulher (2). 

CENa Vi

mulher (2) – Como pode? Eu te defendi.

Mulher (1) olha assustada para as próprias mãos. Em seguida volta 
os olhos para Mulher (2) e corre para o aquário. Mulher (2) puxa Mu-
lher (1) para longe a impedindo. 

mulher (2) – Nada disso. (Pega as folhas que restarem no palco e 
começa a amassá-las) Não distribuí todos aqueles convites à toa, 
quando chegar o momento você saberá. 

Elas alternam entre amassar as folhas, e jogar os pedaços do prato 
no aquário.

mulher (1) – Faltam quantos? 
mulher (2) – Não interessa. 
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mulher (1) – Eu preciso saber.
mulher (2) – Quanto eu fale.
mulher (1) – Já cansei disso.
mulher (2) – Depois tudo ficará bem. 
mulher (1) – Serei livre.
mulher (2) – O vestido preto é ideal.
mulher (1) – E você também. 
mulher (2) – Sempre cai bem. 
mulher (1) – Cada uma poderá seguir o próprio caminho. 
mulher (2) – Nada melhor que um vestido básico para despedidas. 
mulher (1) – A não ser que você queira ficar. 
mulher (2) – Espero que se comporte daqui em diante. 
mulher (1) – Eu não gosto de você. Mas sei que é necessária.
mulher (2) – Para seguirmos nossos caminhos. 
mulher (1) – É exatamente questão de necessidade. 
mulher (2) – A não ser que queria ficar. 
mulher (1) – Eu não ligo que fique. 
mulher (2) – Só uma pode ficar.  Bom... Se prepare, pois chegou a 
última convidada. 
mulher (2) (vai ao microfone) – Atenção querido público, amassem 
seus convites e se preparem para o linchamento. 

Mulher (2) pega novamente as bexigas de aniversário e começa a 
encher. Mulher (1) corre pelo palco. Mulher (2) a pega e força a sentar 
à mesa. 

mulher (2) (enquanto amassa as folhas de papeis que estavam espa-
lhadas no chão) – Você é fraca. Se olha no espelho. Se encara. E fala 
alguma coisa (começa a tampar as folhas de papel na Mulher (1), que 
por sua vez continua estática sentada). 



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 77 |

mulher (1) – Eu já disse tudo que tinha para dizer. Vai embora. Não 
preciso mais de você aqui. Vai embora!
mulher (2) – Eu ir embora? (ri)

Mulher (2) põe o vestido preto, pega duas bexigas que encheu e põe 
no vestido como se fossem seios. Sobe em cima da mesa de quatro 
olhando para Mulher (1) que agora está de olhos fechados. 

mulher (2) – Pega! Chupa! Olha! Diz que quer! Não nega! Não Mente! 
Não finge! Não dissimula! Cospe! Passa a língua! Bota na boca! 

Mulher (1) puxa Mulher (2) para fora da mesa. Elas se beijam até as 
bexigas estourarem. Um beijo de início romântico, depois transita 
para algo forçado. Elas circulam o palco se beijando. Enquanto se 
beijam suas mãos procuram coisas pelo palco. Ainda se beijando pe-
gam o martelo e a faca na mão, tentam se machucar.

mulher (2) – Acabou. Está quase acabado. Quase acabando (recupe-
rando o fôlego).

Voltam a se beijar, e continuam rodando até chegarem atrás do aquá-
rio. Um beijo de alucinação. De extravasamento. De transformação. 
Elas tentam recuperar o fôlego. Apagam-se as luzes. Ouve-se barulho 
de água agitado. A duas tornam a repetir os nomes, agora juntas. 

mulher (1) e (2) – Maria. João. José. Elisa. Claudio.  Fernando. Fer-
nando. Jaime. Janiana. Lorena. Lurdes. Isaura. Ornélio. Linolio. 
(Aumenta gradualmente o ritmo) Ana Clara. Ana Karolina. Enir. 
Paulinho. Sonia. Kessen. Alexandra. Evaldo. Ieda. Marcilene. Lucas. 
Patricia. Suelly. Luci. Ramom. Wesley. Igor. Kelvin. Naldinho. Dani-
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lo. (Acelera) Denise. Evaldo. Willian. Jean. Jessica. Erika. Jheniffer. 
Luan. (Acelera) Dhéssica. Caio. Karina. Haysian. Karen. Thiago. Ro-
drigo. Gustavo. Sabrina. Layara. Kelvin. Matheus. Amanda. Isabela. 
(Quase sem poder entender as palavras, começa a andar pela plateia 
entregando os papeis em branco jogados pelo palco) Maria Eduar-
da. Renan. Renata. Leonardo. Anderson. Julia. Juliana. Jaqueline. 
Jumara. Jomara. Alba. Franciley. Victor. Gustavo. Eliana. Cláudia. 
Nieve. Kate. Priscilla. Patricia. Alessandra. Aline. Meiriele. Melina. 
Rejane. Alana. Xis. Lorena. Aidê. Simony. Camila. 

Ouve-se um último suspiro mais forte. Uma pegada de fôlego. 

uma das duas – Você é a mais fraca. 

Fim
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isso NÃo É uma PEÇa DE TEaTro

Texto de Maria Aidê Malanquini 

a auTora
Aidê na verdade é Maria Aidê Malanquini. Tem problemas com no-
mes duplos, e por ser incapaz também de viver duas profissões ao 
mesmo tempo, colocou o diploma de jornalismo no bolso e foi correr 
o maravilhoso risco de ser atriz, de ser ela mesma. Desde então, fez 
um curso técnico em teatro, uma pós-graduação em dança e teatro e 
mais um tanto de cursos livres Brasil afora. Hoje, vive do seu traba-
lho como atriz e como professora de artes cênicas. Enquanto artis-
ta e pesquisadora, Aidê se interessa pela criação teatral a partir de 
espaços cênicos não convencionais, e de temáticas que abordem e 
contemplem perspectivas feministas.
Se multiplicando entre o trabalho de atriz e de educadora, Aidê se-
gue no caminho de mão única que acredita ser o teatro; confiante 
de que não poderia nem saberia fazer outra coisa, não por falta de 
habilidade, mas pela certeza de estar desenhando exatamente a as-
sinatura que sonha em deixar no mundo.

PrEFáCio
Um encontro entre três mulheres que a princípio não se reconhe-
cem. Um olhar para dentro de si. Uma relação de amor sem amor. 
Uma necessidade de resposta, de contar as histórias antes que elas 
se percam na memória. Um grito.

Personagens:
mulher 1 
mulher 2



| 80 | Elas Tramam

mulher 3
Dysgraçadus

No centro do palco, uma jaula com aparência de laboratório científi-
co clandestino, colocada sobre uma base giratória. Em seu interior, 
uma maca com rodas, alguns lençóis, ataduras e um suporte para 
que seja fixada uma câmera. Nas quatro faces externas da jaula, 
cortinas opacas que permitem a visão apenas da silhueta do que 
está em seu interior, servindo também como tela para projeções que 
serão feitas durante a peça.

CENa 01

Enquanto o público se acomoda, é projetada em uma das faces da 
jaula a transmissão ao vivo do camarim onde três atrizes se prepa-
ram para a apresentação. O vídeo pode ser feito por uma câmera 
fixa em um tripé, ou pelas atrizes se revezando na manipulação da 
câmera. É a partir dessa câmera que inicialmente o público assiste 
ao espetáculo, já que todos os lados da jaula ainda estão cobertos 
e não há nada em seu interior. As atrizes se maquiam, vestem figu-
rino, comem, bebem, aquecem corpo e voz, conversam sobre deta-
lhes do espetáculo, recombinam marcações, falam da apresentação 
anterior, cantam, riem, se concentram... Enfim, realizam atividades 
diversas enquanto se preparam para entrar em cena. A cena deve 
acontecer de maneira improvisada, tendo em vista que se trata de 
um processo de preparação das atrizes e, portanto, a cada dia ações 
diferentes e assuntos específicos talvez tenham que ser abordados.

Em determinado momento, atriz que interpreta Mulher 3 senta na 
cadeira para terminar de ser maquiada pelas demais. Em um súbito 
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despertar de lucidez a atriz que faz Mulher 3, já como personagem, 
levanta da cadeira, afastando as outras duas atrizes que estavam 
ao seu redor. Ela nitidamente passa a se comportar como persona-
gem, limpando o rosto com vigor e rapidez. Enquanto isso, as demais 
atrizes lançam várias perguntas, mas ela mantém sua ação silencio-
sa enquanto se encara (e encara as demais) através do espelho.

atriz/mulher 1 – Porra, já estava quase terminando!
atriz/mulher 2 – O que foi, não gostou?
atriz/mulher 1 – Como não gostou? Estava ficando muito melhor 
que a make de ontem.
atriz/mulher 2 – Você sabe que horas são? Já tem gente entrando 
no teatro, vai fazer outra como?
atriz/mulher 1 – Ei? Fala com a gente!
atriz/mulher 1 – Que merda! Você tá pensando o que?
atriz/mulher 2 (oferecendo um copo com água) – Toma essa água, 
respira e vamos lá!

Mulher 3 pega o copo e o deposita na bancada em sua frente, sem 
beber sequer uma gota.

atriz/mulher 1 – Para de esfregar essa porcaria na cara e fala com 
a gente!
atriz/mulher 2 (para Mulher 3, em tom amigável) – Senta aqui, va-
mos refazer isso logo. Já estamos sem tempo!

Mulher 3 se esquiva de Atriz/Mulher 2. Mulher 3, a cada comentário 
das atrizes, ignora ou reage com olhares direcionados para o reflexo 
das duas no espelho. Ela nunca encara as outras atrizes diretamen-
te nos olhos.
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mulher 3 (ainda se encarando fixamente no espelho) – Essa peça é 
sobre uma mulher de cara limpa.

Mulher 3 corre para o palco com a câmera em mãos se filmando ou 
filmando o trajeto. Ela entra na jaula que se encontra no centro do 
palco e fixa a câmera em um suporte lá localizado. Mulher 3 passa 
então a “explorar” aquele espaço, inicialmente muito assustada e 
retraída e, aos poucos, identificando o local. As imagens de Mulher 
3 dentro da jaula são captadas pela câmera e exibidas em uma pro-
jeção feita na própria jaula, assim como estava sendo feito com as 
imagens do camarim.
A atriz que interpreta Mulher 2 entra em cena caracterizada como 
Dysgraçadus. A indicação é que essa atriz faça as duas personagens, 
tendo como signo de transição entre uma personagem e outra, além 
da interpretação (corpo e voz), o uso de um jaleco branco, máscara, 
touca e luva cirúrgica, óculos e um estetoscópio. A atriz que inter-
preta Dysgraçadus e Mulher 2 deve portar três cordões com chaves 
da jaula. Dysgraçadus então entra em cena agindo com indiferença, 
tranca a jaula e atira uma das chaves para Mulher 3.
Ele abre uma das cortinas para que Mulher 3 receba mais luz. 
Através da jaula, ele sussurra uma canção doce não identificável 
enquanto acaricia as mãos de Mulher 3, provocando nela uma sen-
sação momentânea de alegria e encantamento. Mulher 3 sorri. Em 
determinado momento, depois de Mulher 3 se apresentar extrema-
mente plena e feliz, Dysgraçadus vira as costas sem dizer nada e sai 
de cena. Mulher 3 o acompanha com o olhar até que ele desapareça 
totalmente, encara a chave por alguns instantes, destranca a jaula, 
coloca a chave de volta no pescoço e permanece lá dentro.
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CENa 2

Atriz que interpreta Mulher 1, agora como a personagem, entra em 
cena e observa a jaula com curiosidade. Troca profundos olhares 
com Mulher 3, que reage com indiferença. Mulher 1 observa cada 
detalhe da jaula, e passa também a girar a base que faz com que a 
mesma rode em seu próprio eixo.

mulher 3 (explosiva) – Porra, que saco! Para de rodar essa merda!
mulher 1 (demonstrando constrangimento, faz um grande esforço 
para interromper o movimento da jaula) – Desculpa, achei que fazia 
parte da performance a gente ir testando os seus limites.
mulher 3 – Que performance?
mulher 1 – Isso não é uma performance?
mulher 3 – Talvez seja tudo uma grande performance mesmo.

Pausa.

mulher 3 – Taí, gostei!
mulher 1 – Tá chateada por que aguentou pouco tempo girando?
mulher 3 – É, tô fraca hoje. Mas depois passa.
mulher 1 (em um movimento de impulso para abrir a jaula) – Vem 
descan...
mulher 3 (Mulher 3 interrompe Mulher 1 e rapidamente fecha de vol-
ta a jaula, agora com chave) – Tá maluca!
mulher 1 – Vai ficar aí pra sempre?
mulher 3 – O tempo que for necessário.
mulher 1 – Alguém te colocou aí?

Mulher 3 responde fazendo gesto positivo com a cabeça e desenhan-
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do um tímido sorriso apaixonado.

mulher 1 (ansiosa) – Quem?
mulher 3 – Ele.
mulher 1 – Quem?
mulher 3 – Ele.
mulher 1 – Ele quem?
mulher 1 (impaciente) – Fala!

Silêncio.

mulher 1 – É seu namorado? Pai? Irmão? Chefe? Professor?
mulher 3 – É muito mais que tudo isso.

Pausa.

mulher 3 (olhando para o chão) – Ele é tudo que eu nunca tive.
mulher 1 – Ele te força a ficar aqui?
mulher 3 (se sentindo ofendida, responde com espanto e certa 
agressividade) – Não! Que tipo de mulher você pensa que eu sou? 
Eu tô aqui porque eu quero, entendeu? (batendo no peito) Porque eu 
quero! Homem nenhum me obriga a coisa alguma!
mulher 1 (em tom de passividade) – Certo, tudo bem. Então por que 
você está aí?
mulher 3 – Por que você não cuida da própria vida?

Mulher 1 se cansa da conversa e caminha em direção a outro lado da 
parte externa da jaula, ficando de costas para seu interior.

mulher 3 (se aproxima lentamente e fala em tom de segredo) – Por-
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que ele sempre volta.
mulher 1 – E vai demorar? Se quiser posso esperar com você...

Mulher 3 ri de Mulher 1 com sutil ar debochado.

mulher 1 – Fala! Quanto tempo?
mulher 3 – Às vezes algumas horas, às vezes meses.
mulher 1 – Sempre espera aqui?

Mulher 3 faz sinal afirmativo com a cabeça. Pausa.

mulher 1 – Você nunca sai?
mulher 3 – Não.

Mulher 1 demonstra desconforto e se estabelece um longo período 
de silêncio.

mulher 3 (ponderando) – Não, porque ele precisa saber que eu tô 
aqui para poder voltar. Preciso dar essa garantia para ele, sabe? 
Uma vez eu saí e ele voltou, só que eu não estava. Sorte que a gente 
se encontrou no meio do caminho, senão eu teria perdido ele para 
sempre. A gente conversou, eu pedi desculpas por ter feito ele per-
der tempo. Eu prometi que nunca mais faria isso e ficou tudo bem.
mulher 1 – O que você fez quando saiu?
mulher 3 (esboçando um tímido sorriso) –  Um monte de coisas.
mulher 1 (em tom investigativo) – Não pode me contar?
mulher 3 – É que já faz tanto tempo que nem parece mais que era eu.
mulher 1 – Fez alguma besteira?
mulher 3 (espantada com a suposição de Mulher 1) – Não, claro que 
não!
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mulher 1 – O que foi? Traiu ele? Tá com medo de eu te julgar? Olha, 
eu não sou dessas não, viu? Primeiro porque eu sou feminista, né? 
Tô ligada que não posso julgar as atitudes de outra mina. E segundo 
porque eu também tenho teto de vidro! (Mulher 1 ri) Sabe, eu tenho 
só 19, mas tô aproveitando bem a vida. Não sou boa com números, 
então já perdi a conta de quantos caras eu peguei. Mas também, con-
tar pra que, né? Besteira! O importante é aproveitar e fazer com a 
nossa vida e com nosso corpo o que a gente bem entender.
mulher 3 – Tô com medo de você não, garota! E esse seu feminismo 
aí eu conheci quando você ainda devia brincar de Barbie e sonhar 
com príncipe encantado.
mulher 1 – E por que você acha que saberia de alguma coisa sobre os 
meus sonhos de infância?
mulher 3 – Por que somos todas iguais?

Mulher 1 aparenta estar confusa.

mulher 3 – Eu sei que somos diferentes em muitas coisas, mas a 
maior parte de nós cresce escutando as mesmas histórias, ganhando 
os mesmos brinquedos, vestindo as mesmas cores... Vai dizer que 
você nunca pensou no que isso faz com as nossas vidas?
mulher 1 (em tom “militês”) – Ainda bem que a gente evolui, né? 
Hoje em dia garota nenhuma precisa se sujeitar a isso, a não ser que 
queira! “No dia que for possível à mulher amar em sua força e não 
em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, 
não para se renunciar, mas para se afirmar, nesse dia o amor tornar-
se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mor-
tal.” (Simone de Beauvoir)
mulher 3 – É, garotas que entram em universidades federais aos 17 
anos realmente não precisam se sujeitar a NADA.
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mulher 1 (desconfortável) – Sou nova mas ralei muito pra chegar até 
aqui, tá?

Mulher 3 ri de maneira debochada.

mulher 1 (em tom de autodefesa) – Algumas têm mais dificuldades, 
mas a gente pode sim fazer escolhas.
mulher 3 – Você é uma caricatura.
mulher 1 – A garota aqui pode te ensinar o que é sororidade?
mulher 3 – Nem precisa gastar saliva. Essa palestra eu já assisti. 
Você deve se achar mesmo muito especial, né? (se altera) Quero ver 
corresponder a todo esse discursinho na prática!
mulher 1 – Eu sou uma pessoa diferente sim. Passei no vestibular 
com 17 anos, leio muito, vou a teatro, cinema, shows, participo de 
movimentos sociais, fotografo, sou vegetariana, faço trabalho vo-
luntário... mas não me acho melhor que ninguém, não!
mulher 3 (aplaude Mulher 1 ironicamente) – Parabéns! Garota prodí-
gio! Diferentona!  Meu corpo, minhas regras! (enquanto agride Mu-
lher 1 verbalmente, Mulher 3 em crescente estado de nervosismo, se 
agride fisicamente) Mamãe quero ser cult! Revolucionária! Pegado-
ra! Empoderada! Estilosa! Fazedora de filtro dos sonhos! Mochileira! 
Miss movimento estudantil! Pichadora! Tilelê! Namastê! Legalize! 
Liberté! Egalité! Fraternité! Bêbada! Musa do sagrado feminino! Pe-
tralha! Feminazi!
mulher 1 ( em desespero) – Ei, para. Para com isso! Olha pra mim!
mulher 3 (olhando ainda com raiva) – Sabe o que você precisa, ga-
rota? De um choque de realidade! Precisa sair desse mundinho de 
bombom, ver o que tem pra fora dos muros da universidade.
mulher 1 (tentando tocar as mãos de Mulher 3 através das grades) – 
A cabeça pensa onde o pé pisa, eu sei.
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Mulher 3 abaixa a cabeça e sorri.

mulher 1 (insegura) – Não quer mesmo me contar o que fez quando 
saiu daqui?
mulher 3 (demonstrando timidez) – Ah, coisas normais, sabe?
mulher 1 – Tipo?
mulher 3 – Naquele dia eu acordei cedo, preenchida por uma felici-
dade que eu não sentia há meses. Botei uma música, fui tomar ba-
nho. Cantei e lavei o cabelo para ir à praia! (Mulher 1 e Mulher 3 dão 
uma gargalhada) Fiz suco, bolo, assei pão de queijo. Comi até não 
caber mais nada na barriga. Ainda eram dez da manhã e eu já tinha 
feito mais do que ultimamente era capaz de fazer em uma semana 
inteira! Eu fui à praia e tomei sol até a pele queimar. Caí no mar e só 
de teimosia tomei mais sol até esquecer da pele que ardia. Rolei na 
areia, nadei no mar, abracei apertado, bebi cerveja, virei a noite, vi 
o sol nascer... eu ri um sorriso que nem sei mais. Eu fico olhando nas 
fotos antigas e penso: essa boca é mesmo minha? Esses dentes são 
meus? Esses olhos brilhavam mesmo assim? Daí às vezes eu fico na 
frente do espelho, olhando a foto e tentando fazer o mesmo sorri-
so. Mas não sei sorrir mais. Quer dizer, sorrir eu sei. Mas sei assim, 
meio falso. Meio amarelo. Meio que por obrigação, por mais que não 
seja. Teve uma hora que eu até comecei a achar que era feliz, mas daí 
lembrei dele e tudo desabou. Foi quando eu me dei conta de que não 
existe felicidade sem ele, então voltei correndo para cá.
mulher 1 – Daí você encontrou ele no meio do caminho, pediu mil 
desculpas e ficaram bem?
mulher 3 – É, ficou tudo bem.
mulher 1 – E você voltou a sorrir?
mulher 3 – Mais ou menos...
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mulher 1 – Como assim?
mulher 3 – Ele achou ruim que eu me queimei no sol. Aí a gente dis-
cutiu porque eu sempre esqueço o protetor solar, mesmo que ele me 
lembre sempre.
mulher 1 – Mas a porra da pele é sua!
mulher 3 – É, mas ele se preocupa. É fofo!
mulher 1 – E por que ele sai e te deixa aqui?
mulher 3 – Porque ele precisa.
mulher 1 – Como assim?
mulher 3 (ríspida) – Jeito dele.

Mulher 1 tem a expressão de quem tenta entender o que acabou de ouvir.

mulher 3 (tentando se fazer entender) – Coisa de artista, sabe?
mulher 1 – E você gosta disso?
mulher 3 – Ele é maravilhoso, só é meio confuso, inquieto. Coisa de 
alma sensível, uma hora passa.
mulher 1 – E se não passar?
mulher 3 – Quando ele volta, faz tudo isso valer a pena.
mulher 1 – Quantas vezes isso já aconteceu?
mulher 3 (imitando Mulher 1 falando sobre sua vida sexual) – Não 
sou boa com números, então já perdi a conta. Mas também, contar 
pra que, né? Besteira! O importante é aproveitar e fazer com a nossa 
vida e com nosso corpo o que a gente bem entender.
mulher 1 (tirando um embrulho do bolso, em uma tentativa de mu-
dar de assunto) – Tá com fome?
mulher 3 (recusa, mas demonstrando que gostaria de comer) – Tô 
bem, obrigada.
mulher 1 – Mesmo? Já comeu hoje?
mulher 3 – Tenho medo dele voltar e me ver comendo. Fica chato, 
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sabe? É como se eu não estivesse sentindo a falta dele. Tenho medo 
dele me achar insensível e ficar magoado. Quando a gente ama de 
verdade tem que demonstrar que tá sofrendo, né? É uma forma de 
dizer que o outro é importante.
mulher 1 – Como vocês se conheceram?
mulher 3 – A primeira vez que ele falou comigo foi em uma oficina 
de teatro de rua. (enquanto Mulher 3 fala, Dysgraçadus entra em 
cena) Foi também a primeira vez que nos vimos. Ele invadiu meu 
olhar de um jeito violentamente doce, como ninguém nunca tinha 
feito antes. Estávamos em uma prática teatral, e não contente em 
me penetrar com os olhos, ele deu o golpe final com as palavras:
Dysgraçadus (galante e delicado) – Joga comigo.

Dysgraçadus se mantém em cena, meio ouvindo, meio indiferente a 
conversa. Segue sua rotina de vistorias na jaula e testes científicos 
com Mulher 3, que continua a narrativa inicialmente apática as inter-
venções dele, mas que em pouco tempo vai se animalizando a medida 
em que Dysgraçadus prossegue com os testes. Mesmo assim Mulher 3 
segue a narrativa. Animal de referência: uma gatinha manhosa.

mulher 3 – Pronto! É isso! (Como quem acaba de fazer uma grande 
descoberta. Mulher 3 descobre o óbvio, que até pouco tempo estava 
invisível a seus olhos. Passa então a defender as atitudes de Dysgra-
çadus, se culpabilizando por não ter percebido suas intenções.) O 
que ele sempre quis foi jogo mesmo. Foi a isso que ele se propôs des-
de o começo. Só que eu não notei. (Arrependida) Erro meu. É, desfaz 
tudo. Ele é um homem bom. Ele só queria jogar. Só que eu não jogo. 
Não jogo, nunca joguei. Sou um fracasso! Baralho. Sinuca. Counter 
Strike. Dominó. Banco imobiliário. Peteca. RPG. Pedra. Bicho. Mega 
Sena. Tele Sena. Capoeira. The Sims. Roleta. Eu nunca. Verdade ou 
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Consequência. Pique-bandeira. Vôlei. Futebol.

Enquanto repete inúmeros tipos de jogos, Dysgraçados retira os ele-
mentos que caracterizam o personagem, tornando-se, dessa forma, 
Mulher 2, que começa a repetir em polifonia os nomes dos jogos ci-
tados por Mulher 3, criando um ambiente com atmosfera de cres-
cente perturbação. Mulher 3 se sente cada vez mais ameaçada, até 
buscar refúgio em sua maca, onde passa a atuar diretamente para a 
câmera instalada dentro da jaula. O público passa então a ter duas 
opções de perspectivas da personagem: através do recorte da proje-
ção ou a cena aberta, que será vista porque apenas uma das faces 
da jaula estará fechada.

Mulher 2 (em tom de revolta, fazendo oposição ao tom conformista 
de Mulher 3) – Baralho. Sinuca. Counter Strike. Dominó. Banco imo-
biliário. Peteca. RPG. Pedra. Bicho. Mega Sena. Tele Sena. Capoeira. 
The Sims. Roleta. Eu nunca. Verdade ou Consequência. Pique-ban-
deira. Vôlei. Futebol. (gritando) Nada! Nada! Por não saber jogar, 
nunca venci sequer uma partida. Essa é a verdade!

Mulher 2 se recompõe rapidamente.

mulher 2 (em tom frio, quase narrativo) – Informações adicionais 
para o entendimento da história, parte I: Eu tinha 19 anos. (Olha para 
Mulher 1) É, 19. Sua idade. Eu tinha uma tarefa importante de mili-
tância para cumprir, e pelo planejado daria para viajar depois para o 
Fórum Social Mundial. Eu ia integrar a equipe de comunicação que 
faria a cobertura colaborativa do encontro. Queria respirar aquele lu-
gar. Aquela cidade. As pessoas. A diversidade. Eu era só transborda-
mento! Mas as tarefas não se cumpriram conforme planejado, então 
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não pude ir. Eu era só uma garota querendo ser forte e fingindo ser 
capaz de dar conta do que eu não estava preparada. Eu quis isso, ou 
achava que queria. Demonstrar fraqueza não era uma opção. Eu era a 
incoerência em forma de garota. Só sabia falar em coletividade, mas 
no fundo estava só. Eu era universitária. Era janeiro. Verão. Férias.   
Como “compensação” pela perda da viagem, me dei de presente a se-
mana de oficina de Teatro de Rua. Eu já atuava em uma comunidade 
próxima a minha casa como Multiplicadora de Teatro do Oprimido, 
então achei que ter contato com outras linguagens poderia enrique-
cer as minhas oficinas.
E nesse momento de merda eu conheço um cara em uma oficina ex-
tremamente catártica e libertadora. Obviamente ele não era essa 
maravilha toda. Ele fingia muito bem, hoje reconheço! Mas a sensa-
ção de bem estar pontual distorceu os filtros da realidade. A minha 
condição de vulnerabilidade me fez ver homem em quem desde o 
princípio só sabia ser moleque.
mulher 3 (aparentando estar “anestesiada”) – O dono do olhar arre-
batador me convidou pra sua casa. Me parecia tão doce e amigável! 
E de fato era...
mulher 2 (com ironia) – “E de fato ainda é”, alguns violentamente 
insistem em me dizer!
mulher 3 – Me parecia tão despretensioso.
mulher 2 – Máscara!

Mulher 3 olha com agressividade para Mulher 2, que permite a con-
tinuidade de sua narrativa. Mulher 2 passa então a se caracterizar 
novamente como Dysgraçadus, que volta a realizar os experimentos 
em Mulher 3.

mulher 3 – Em pouco tempo eu fui parar na casa dele meio sem que-
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rer uma noite.
Dysgraçadus – Você vai mesmo lá pra casa?
mulher 3 – A essa hora não passa mais ônibus. Tudo bem se eu ficar lá?
Dysgraçadus – Deixa de bobagem, meu bem! (ele dá um beijo na tes-
ta de Mulher 3) Eu não disse desde o começo que cabiam algumas 
pessoas lá em casa?

Mulher 3 sorri constrangida.

Dysgraçadus (oferecendo a mão para Mulher 3) – Vamos?
mulher 3 (ainda constrangida) – Vamos!

Ele conduz Mulher 3 pela mão carinhosamente, porém, o que faz com 
ela não é afeto e sim uma continuidade dos experimentos científicos.

mulher 3 (enquanto passa pelos experimentos dele) – Eu nunca es-
queço da sensação dos dedos dele apertando os meus a caminho de 
casa naquela noite. Ele tinha mãos macias, e firmes, e delicadas, e 
fortes, e ágeis, e suaves, e decididas, e...
Dysgraçadus (interrompendo Mulher 3) – Mudei há pouco tempo, 
por enquanto só tenho um travesseiro. Pode usar essa noite.
mulher 3 (envergonhada) – Não, imagina! Pode ficar com você, eu 
durmo fácil de qualquer jeito.

Dysgraçadus retira  touca, máscara e óculos, “transformando-se” 
em Mulher 2.

mulher 2 – Informações adicionais para o entendimento da história, 
parte II: Ele não me ofereceu o único travesseiro da casa por ser um 
cara bonzinho. Ele cedeu o travesseiro, pois sabia que, no fim das 
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contas, ele não seria usado por nenhum de nós dois. Da mesma for-
ma como ele cedeu sua cama para que eu dormisse, no fundo saben-
do que acabaríamos amanhecendo no mesmo colchão. Em virtude 
do excessivo apelo melodramático, o diálogo intitulado “colchão” foi 
censurado deste texto.

Mulher 2 volta a se caracterizar enquanto Dysgraçadus, e retoma os 
experimentos.

mulher 3 – Acordei e ele sorria lindo para mim.

Ele reproduz algum gesto hostil, expressando o oposto de um sorriso 
acolhedor.

mulher 3 (enquanto se veste) – Preciso ir embora.

Dysgraçadus não esboça nenhuma reação, apenas continua o expe-
rimento enquanto conduz Mulher 3 em direção a saída da jaula.

Dysgraçadus (com espantosa ternura) – Tá linda a luz do sol no seu 
cabelo.

Mulher 3 abaixa a cabeça e sorri timidamente, e no instante seguin-
te vira as costas para ir embora.

Dysgraçadus (segurando Mulher 3 por um dos braços) – Não some.

Mulher 3 segue seu caminho, saindo de cena. Ele vai retirando seu 
figurino, tornando a ser Mulher 2, enquanto diz o texto.
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mulher 2 – Informações adicionais para o entendimento da história, 
Parte III: foi a segunda vez que ele me penetrou com os olhos. Ele me 
estuprava com os olhos e eu não sabia. No fundo eu entendia porque 
ele era tão suave e delicado, tão carinhoso. Depois ele também come-
çou a me violentar com as palavras. Seu verbo cortava cada vez mais 
afiado. Eu me achava a garota mais sortuda do mundo porque não 
percebia que, para alguém que estuprava diariamente com os olhos 
e com as palavras, violentar a carne era camada superficial demais 
para atrair seu interesse. Fazia parte do jogo. Mas eu nem sabia que 
estava jogando, muito menos conhecia as regras. Ele jogava. Eu não.

Mulher 2 sai de cena.

CENa 03

Mulher 3 caminha tranquilamente em direção a  jaula. Pega a cha-
ve pendurada em seu pescoço, abre a jaula, entra nela e se tranca 
ali. De seu interior, ela chama o público pelos olhos, mergulhando 
profundamente em cada um na tentativa de arrancar dali alguma 
ajuda. Dysgraçadus entra em cena com aparente frieza emocional e 
diz o texto em tom científico.

Dysgraçadus (com orgulho e entusiasmo) – Diante dos senhores está 
um genuíno exemplar de mulher da espécime Louca Paixonicuus 
Desysperadus. Essa espécime, em habitat natural e condições equi-
libradas de sobrevivência, goza de vida plena, saudável, autônoma e 
livre; desde que não acasale com Hommos Machistus Dysgraçadus, 
pois alguns membros dessa espécime transmitem o vírus da paixão 
destruidora, acabando com toda carga autoimune de amor próprio 
do organismo dessas mulheres. (enquanto explica seu experimento, 
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ele realiza pequenos testes que comprovam seu domínio sobre Mu-
lher 3) De modo que, em um curto período de tempo, uma criatura 
de hábitos outrora livres e selvagens, adquire extrema dependência 
física e emocional em relação ao agente  transmissor do vírus, como 
vocês bem podem notar.
Apenas gostaria de ressaltar que essa pesquisa é autorizada, certifi-
cada, legitimada e legalizada pelos seguintes órgãos de inspeção so-
cial: Família, Estado, Igreja, Amigos e até pelas Feministas, que são as 
mais exigentes e rigorosas. Todas essas importantíssimas instituições, 
apesar de múltiplas em ideologias e posicionamentos acerca de ques-
tões políticas, legitimam e reconhecem minha pesquisa extremamente 
necessária para preservação da espécie feminina no planeta. Não fos-
sem homens sérios e dedicados como eu, que doam sua própria vida 
em favor da ciência e do desenvolvimento feminino, muitos absurdos 
ainda seriam cometidos contra nossas mulheres, seres de importância 
ímpar para a garantia da continuidade da vida na Terra. Em nome da 
minha mãe, mulher guerreira que bravamente lutou para que eu me 
tornasse o homem valoroso, correto e honrado que hoje sou, avanço 
com minhas pesquisas para que essa mulher que se encontra diante 
dos vossos olhos,  desfrute de um futuro digno, saudável e pleno.
Reforço ainda, que meus experimentos estão dentro de todos os pa-
drões e normas aceitos pela Lei Maria da Penha, pois, ao contrário 
do que muitos pensam, a ciência dos homens é feita com nosso dom 
natural do conhecimento e da racionalidade, e não com crueldade e 
emoção. Agora, desfrutem da exibição desse promissor experimen-
to que em breve poderá contribuir com o desenvolvimento humano, 
afetivo, físico e mental de todas as nossas mulheres.

Dysgraçadus sai de cena.
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mulher 3 (aos poucos, no decorrer do texto, ela vai se animalizando, 
se tornando agressiva, em crescente estado emocional de desespe-
ro. Dessa vez, a referência é um animal selvagem) – Eu quero sair, 
eu quero sair daqui sim! Eu sei que você não tá mais nem aí para 
mim! Você pergunta se eu tô bem só por educação. A verdade é que 
ignora meus olhos quase sempre em tempestade gritando por socor-
ro. Eu sei que no fundo você não quer se molhar! (Durante o texto, 
ela muda constantemente o foco do olhar, direcionando a cada frase 
para uma pessoa diferente do público) Não! Não interessa quantas 
vezes ele me deixou. Ele sempre volta, você sabe disso. Ele só tá um 
pouco confuso, mas eu não me importo. Ele tem melhorado muito, 
sabe? Eu passo por tudo isso porque eu quero. Porque sei que depois 
disso a gente vai ter uma vida linda juntos. Para sempre. Semana 
passada um cara passou pela gente e disse que somos o casal mais 
lindo que ele já viu. Tá vendo? Até um estranho nota isso, só você 
que não percebe. Na verdade percebe, mas não quer admitir, né? Tá 
com inveja da gente? A gente se ama. Se não amasse não estaríamos 
juntos há tantos anos. Ele não teria ido e voltado tantas vezes. Ele 
sempre volta, isso é o que importa. Não importa que ele tenha me 
deixado dormir com frio uma noite inteira. Ele me escreve poesias. 
Não importa que ele tenha me mandado engolir o choro quando me 
emocionei assistindo a uma peça de teatro. Ele faz a melhor massa-
gem do mundo. Não importa que ele diga que Teatro do Oprimido 
não tem valor estético. Ele me faz lindas surpresas. Não importa que 
ele queira controlar meu corpo. Às vezes ele até me faz gozar. Não 
importa que, mesmo estando no mesmo evento que eu, ele tenha me 
deixado voltar pra casa sozinha a pé. Em casa, ele canta para mim. 
Não importa que ele use outras mulheres para me provocar ciúmes. 
Ele me olha como se eu fosse única. Não importa que ele diga que 
deseja ter filhos, mas não comigo. Ele segura firme a minha mão. 



| 98 | Elas Tramam

Não importa que ele se recuse a conhecer minha família. Ele é muito 
atencioso comigo. Não importa que ele troque um programa comigo 
por qualquer outra coisa que apareça. Ele quase sempre me deixa ir 
junto. Não importa que eu já tenha perdido a conta de quantas ve-
zes ele me deixou... Não importa. Não importa. Não importa... Não 
importa...
Não importa.
Não...
Importa...
…
Na...
Im...
por...
ta...

Enquanto relata, Mulher 3 enfaixa partes do corpo com trapos que 
estão na maca. Mulher 2 entra em cena e em tom de narração faz 
seu relato.

mulher 2 – Informações adicionais para o entendimento da história, 
parte IV: eu me sentia como em um surto nervoso. Dois dias antes ele 
me recebeu em sua casa silenciosamente. Permanecendo assim desde 
a minha chegada até que eu, em um impulso de coragem, pergunto:
mulher 3 – Está tudo bem?
mulher 2 – Ele respondeu que não queria mais, com a frieza de quem 
dispensa um prato de comida antes mesmo de terminá-lo. Não era a 
primeira vez, o medo de ser deixada foi companheiro fiel durante a 
maior parte do tempo em que estivemos juntos. Os olhos novamente 
em tempestade, daquelas de verões, de março, suplicantes e deses-
perados por qualquer explicação. Após mais longos minutos ao som 
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apenas do meu choro desesperado, corro desajustada pra casa de 
uma amiga. Ela abre a porta e eu só sei dizer:
mulher 3 – Me diz, por favor, me diz qual livro ainda me falta ler 
para que eu não passe mais por isso! Eu não aguento mais! Eu quero 
sair daqui! Me diz, o que eu faço? Qual livro me falta ler? É Simone 
de Beauvoir? É a Bíblia? O pequeno Príncipe? Alexandra Kollontai? 
Autoajuda? Manifesto Comunista? Quantos sutiãs preciso queimar 
em praça pública para ter o direito de existir? Quantas fogueiras e 
porções mágicas preciso fazer para ser amada e respeitada? Maldito 
seja esse sagrado feminino que só me traz desgraça! Maldito seja 
esse feminismo que só faz sentido no papel! Malditas são todas as 
religiões que só pregam o amor aos Deuses Machos.

Mulher 3 sai da jaula, e agora se prende a elásticos fixos do lado de 
fora das grades, enquanto Mulher 2 continua seu relato.

mulher 2 – Naquela noite, fui dormir acreditando que alguma litera-
tura feminista me arrancaria instantaneamente a dor. Dois dias de-
pois retornei a casa dele, ainda desesperada. Mais uma vez o silêncio 
me cortando. Saio de lá sem respostas. Ganho as ruas e perco o rumo. 
Passo sem ser notada por um bar cheio de conhecidos. Caminho em 
direção a uma avenida movimentada, onde sei que encontraria um si-
nal de trânsito. No caminho, decido me atirar aos carros caso chegue à 
avenida e o sinal esteja aberto. Entreguei minha vida ao acaso.

Mulher 3 corre, fazendo com que os elásticos se estiquem.

mulher 2 – Corro desesperada em direção à avenida, convicta do 
meu destino. Na beira da calçada, veículos cortam o asfalto em velo-
cidade. No último instante paro ofegante.
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Mulher 3 é puxada pelos elásticos e atirada de costas na grade da 
jaula. Pausa.

mulher 2 – Informações adicionais para o entendimento da história, 
parte V: não por desejo de poupar a minha vida, mas por amor à dele. 
Não queria que ele sentisse culpa. Eu salvei a sua vida, mas a minha 
continuava perdida.  

Mulher 1 e Mulher 2 amparam Mulher 3, retirando suas faixas e seus 
elásticos. Elas a levantam e a conduzem de volta para dentro da jau-
la, onde Mulher 3 entra recomposta, tranquila e por vontade própria.

mulher 3 (enquanto é conduzida pelas outras) – Ele sempre volta.
Ele sempre volta...
Ele sempre volta...
Ele sempre...

Mulher 3 veste touca ninja e luvas de limpeza enquanto se masturba 
e continua o texto, que vai se transformando em sussurros de tre-
chos e palavras fragmentadas.

mulher 3 – Ele sempre volta.
Ele sempre volta...
Ele sempre volta...
Ele sempre...
Sem...
Pre...
Volta...
Volta...
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Vol...

Mulher 1 e Mulher 2 fecham todas as cortinas da jaula, ficando visí-
vel apenas a imagem em silhueta de Mulher 3, que continua execu-
tando sua ação até que a luz que forma a silhueta se apague. Mulher 
1 e 2 saem de cena.

CENa 04

Mulher 1 entra em cena repetindo uma frase de maneira melódica, 
como uma espécie de mantra, que serve de “fundo sonoro” para o 
texto de Mulher 3. Mulher 1 traz consigo um recipiente com água e 
ervas de cheiro, que aos poucos espalha por todo ambiente enquan-
to abre as cortinas da jaula. Ao mesmo tempo, Mulher 3 desperta 
aos poucos e faz uma “oração”.

mulher 1 (repete a frase inúmeras vezes, como em uma espécie de 
mantra) – Não se torne aquilo que te feriu! Não se torne aquilo que 
te feriu. Não se torne aquilo que te feriu. Não se torne aquilo que te 
feriu. Não se torne aquilo que te feriu. Não se torne aquilo que te 
feriu. Não se torne aquilo que te feriu.
Não se torne...
Se torne...
Não...
Não...
Torne...
Tor...
Ne...

mulher 3 – A palavra tem o peso do silêncio. A palavra. Palavra. A 
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palavra tem o mesmo peso do silêncio. Mesmo peso, mesma altura, 
mesma medida, mesmo volume, mesmo comprimento, mesma largu-
ra. Tudo igual! Só que palavra e silêncio não ocupam o mesmo espaço. 
Nunca! Palavra e silêncio são feito a gente. Eu e ela, e eu e ela, e ela e 
ela. Não cabem uma na outra. É feito eu e ele. Não cabe um no outro. 
É, não cabe. Não cabe, mas a gente acha que faz caber. E machuca. 
Machuca. Machuca. Machuca. Dói. Dói. Dói. Machuca! Sim, dói muito. 
(pausa) A gente é forte, mesmo sem parecer. A gente segura a nossa 
desgraça. Aí tem o silêncio! O silêncio segura a gente e faz a gente 
segurar. O silêncio sim é tudo junto! O silêncio existe porque a pala-
vra rompe. Porque a palavra ousa. Porque a palavra quebra! Palavra 
densa. Palavra lança. Palavra tiro. Palavra flecha. (em tom de oração) 
De tanto que fui silêncio, aprendi a ser palavra. Aprendi a invocar pa-
lavra... a palavra miúda, a palavra sussurro, a palavra oração.

Dysgraçadus entra em cena e passa a girar a jaula violentamente, 
enquanto insulta Mulher 3 e Mulher 1, que nesse momento está tam-
bém dentro da jaula. À medida que isso acontece a oração reverbera 
através de seus corpos e de suas vozes, em crescente força.

mulher 3 – A palavra marginal, a palavra erva daninha. A palavra 
pecadora, puta, nojenta, desonesta. A palavra santa, sal grosso, Eva 
e Maria Madalena. A palavra que rompe, que pari e que aborta. A 
palavra pão mofado, filho bastardo e vinho barato. A palavra vômito, 
placenta, fezes, urina, esgoto, pus, enxofre e menstruação. A pala-
vra leite, buceta e peito. A palavra surto psicótico, histeria, TPM e 
depressão pós-parto. A palavra Pomba Gira, a palavra batom verme-
lho, perfume barato, cachaça e cigarro. A palavra estupro, suicídio e 
assassinato. A palavra preta, sapatão e travesti. A palavra tempes-
tade, furação, seca, enchente e desastre. A palavra oferenda, suor, 
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cordão umbilical e Iemanjá.
Em nome de mim, Mulher. Única que desgraçadamente ousa carre-
gar ao mesmo tempo o peso do silêncio e da palavra.
mulher 1 e mulher 3 – Amém!
Dysgraçadus (ele deve dizer esse texto repetidas vezes forem neces-
sárias, enquanto Mulher 3 dá continuidade em seu segundo bloco 
de oração descrito acima. Ele deve parar quando Mulher 1 e Mulher 
3 disserem “amém”, continuando apenas por alguns instantes repe-
tindo a palavra “infantil” de forma fragmentada e cada vez mais 
baixa, até cessar toda ação verbal. Pela primeira vez, ele aparen-
ta nítido descontrole emocional) – “Desgraçada, me deixa viver em 
paz! Para de infernizar minha vida. Vai pro inferno! Eu não quero 
mais contato com você, some da minha vida! Você passou dos limi-
tes. Tô com nojo de você e dessa sua atitude mesquinha, doentia e 
infantil.” (Dysgraçadus, H.M., Vila Velha, 2013)

Ele se descaracteriza, dando novamente voz a Mulher 2, que en-
quanto diz o texto coloca as roupas de Dysgraçadus em um cabide 
lentamente, quase com ares ritualísticos. Mulher 1 e Mulher 3 aju-
dam nessa ação. Elas penduram o cabide no interior da jaula. Mu-
lher 2 tranca a jaula, e abre uma das cortinas para projeção.

mulher 2 – Informações adicionais para o entendimento da história, 
parte VI: essas foram as palavras que Hommos Machistus Dysgra-
çadus me disse na última e definitiva vez que terminou nosso rela-
cionamento. Após uma desgastante conversa telefônica aos gritos, 
ele desligou na minha cara e “encerrou” o assunto com uma mensa-
gem de texto, cujo conteúdo acaba de ser apresentado.
Mulher 1 e Mulher 3 – “Verba volant, scripta manent”.
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CENa 05

Projeção de vídeo depoimento da dramaturga em uma das faces da 
jaula. Enquanto o vídeo é transmitido, o restante do palco está escu-
ro, de modo que Mulheres 1, 2 e 3 não podem ser vistas.

Texto vídeo depoimento – Boa noite. Eu sou Maria Aidê Malanquini, a 
dramaturga que escreveu essa peça. Tenho 28 anos, mas gosto de pen-
sar que tenho 24. Não, não quero parecer mais jovem, não tenho crise 
com idade nem pretendo enganar a ninguém. É que dos 19 aos 23 anos 
estive em um relacionamento extremamente violento, de modo que fo-
ram subtraídos de mim quatro anos de saúde, de alegria, de vontade de 
viver... Quatro anos sendo morta aos poucos, cotidianamente.
Nunca consegui me livrar dessa relação, foi ele quem sempre termi-
nou comigo, em todas as incontáveis vezes que isso aconteceu. Um 
dia, eu estava em um bar e ele chegou. Eu desabei. Ele mandou o 
recado de que queria conversar, obviamente para impressionar todo 
restante da “plateia”, e também para reforçar sua imagem de cara 
bacana e a minha de mulher louca-histérica-exagerada.
Ele disse que agora entendia alguns abusos e episódios de machis-
mo protagonizados por ele, mas que estava em desconstrução e me 
pedia sinceras desculpas por tudo. Respondi que só perdoaria se ele 
fizesse uma nota pública de desculpas, para que todos soubessem 
que essa criatura apática e fria na qual me tornei é apenas cria de 
anos de violência praticada por ele. Como “bom homem em descons-
trução”, ele negou  meu pedido porque “nossa história deveria ser 
resolvida entre nós”, mas que sabia que eu precisava me “curar” e, 
para isso, me permitiria falar sobre nosso relacionamento em espa-
ços feministas de auto-organização. Assombrar nossos fantasmas é 
uma tarefa necessária, porém extremamente perturbadora. Tenho 
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passado minha existência a me preparar para isso: ser protagonista 
de minha própria história. Estou perto, fruto disso é a peça que vo-
cês acabam de assistir.
Isso não é uma peça de teatro, isso é um processo de cura. Isso não é um 
processo de cura, isso é uma catarse. Isso não é uma catarse, isso é um 
retorno ao meu próprio eixo. Isso não é um retorno ao meu próprio eixo, 
isso é uma vingança. Isso não é uma vingança, isso é uma denúncia.
Isso não é uma denúncia, isso é um vômito. Isso não é um vômito, isso 
é um grito. Isso não é um grito, isso é um soco no estômago. Isso não é 
um soco no estômago, isso é um tiro. Isso não é um tiro, isso é a morte.
Isso é a morte! Isso é uma celebração!

Mulher 1, 2 e 3 passam a dizer o texto em polifonia com a projeção, 
posicionadas paradas e de mãos dadas no palco.

mulher 1, mulher 2 e mulher 3 – Isso não é uma peça de teatro, isso 
é um processo de cura.
Isso não é um processo de cura, isso é uma catarse.
Isso não é uma catarse, isso é um retorno ao meu próprio eixo.
Isso não é um retorno ao meu próprio eixo, isso é uma vingança.
Isso não é uma vingança, isso é uma denúncia.
Isso não é uma denúncia, isso é um vômito.
Isso não é um vômito, isso é um grito.
Isso não é um grito, isso é um soco no estômago.
Isso não é um soco no estômago, isso é um tiro.
Isso não é um tiro, isso é a morte.
Isso é a morte! Isso é uma celebração!

O restante do texto de narração deve ser compartilhado entre as 
três atrizes que interpretaram Mulher 1, Mulher 2 e Mulher 3.
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atriz/mulher 1 – Hoje eu me sinto plena e orgulhosa porque essa 
peça foi aos poucos deixando de ser sobre o que eu gostaria que vo-
cês soubessem sobre ele...
atriz/mulher 2 – (continuando) para se tornar o que eu gostaria que 
vocês soubessem sobre mim.
atriz/mulher 3 – Sobre nós, mulheres. Hoje já não sou mais mulher...
atriz/mulher 1, atriz/mulher 2 e atriz/mulher 3 –  (completando)  
sou mulheres.

Quando o vídeo estiver no fim, o palco volta a ser iluminado. Em 
cena, uma estrutura com roupas, maquiagens, acessórios, comidas 
e bebidas. Mulher 2 começa a cantar a música “Damião”, de Jus-
sara Marçal, enquanto coloca no pescoço de Mulher 1 e de Mulher 
3 colares com cópias das chaves da jaula. Mulher 1 e Mulher 3 en-
tram no coro, cantando junto com Mulher 2. Enquanto se arrumam, 
brindam, bebem, se maquiam, dançam e se divertem, a gravação da 
música entra em fade in, se sobrepondo a voz das atrizes. Clima de 
leveza, diversão, celebração, “festa das bruxas”. Elas rodam a base 
da jaula e se divertem em volta dela. Luz e som vão caindo, surgindo 
em velocidade oposta a luz de dentro da jaula, que revela a silhueta 
do figurino de Dysgraçadus. Quando não houver mais música e o 
palco, com exceção da jaula, estiver todo escuro, escutam-se apenas 
as risadas, comemorações, sons de pés, arrotos e gargalhadas das 
três atrizes, que caminham em direção à coxia. Cortinas se fecham.

Fim
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Corais
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QuEm TEm mEDo Da moNsTra?

Texto de Alessandra Pin Ferraz

a auTora
Alessandra Pin Ferraz é administradora com ênfase em Marketing; for-
mada em Design Publicitário pela Escola Panamericana de Artes/SP, já 
assinou a arte de vários projetos sociais e comerciais. Tem longa traje-
tória no fazer teatral e cursa Técnico em Teatro na Escola FAFI/ES. Sua 
relação com a dramaturgia começa no teatro espírita escrevendo peças 
para eventos da infância e juventude. Mais além, começou a adaptar 
obras de atores consagrados, como Chico Buarque e Paulo Pontes, e a 
música de Renato Russo. Em 2015, teve sua primeira dramaturgia pro-
duzida pelo Grupo Experimental de Teatro do Liceu de Artes e Ofício 
Cláudio Santoro, em Manaus, sendo apresentada no Teatro Amazonas 
em comemoração ao aniversário da cidade. Esta é sua primeira obra 
criada em solo capixaba para o público infantojuvenil.

PrEFáCio
Esta história se entrelaça com a minha própria história. Porém, não 
é autobiográfica. Surge de um devaneio, bem na hora do banho, onde 
penso que nenhuma literatura dramática que eu conheça, procurou 
tratar ou encarar a questão das Crianças e Adolescentes Trans para 
outras crianças e adolescentes. 
Eu, que um dia fui uma delas, resolvi criar este conto dramático, a 
partir de memórias, como se fosse aquela criança assustada e auto-
depreciativa que o estivesse compondo. Talvez por este motivo pa-
reça ter um ar um tanto sombrio. Mas acreditem, é bem sombrio ser 
uma criança se sentindo do avesso num mundo tão opressivo.
Trata-se de uma história, que poderia ser medieval, mas poderia 
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acontecer numa Escola qualquer do Século XXI. Em se tratando de 
Pessoas Trans, a evolução foi muito pequena da Idade Média pra 
cá. Falo socialmente, não tecnologicamente. Seja na forma de trata-
mento, de compreensão, de aceitação e, principalmente, no entendi-
mento do nosso gênero, seja ele binário ou não. Eu sei, é complicado!
Resolvi escrever este texto mergulhando-o em metáforas, pois amo 
metáforas. Mas, além de amá-las, eu acredito que as metáforas atin-
jam outras crianças que não só as Trans. Crianças que, de uma for-
ma ou de outra, também se sentem inadaptadas do padrão ilusório 
vendido pela mídia e toda Hollywood/Disney. E que criança hoje em 
dia não tá sofrendo com tudo isso?! Ah, tá sim!
A temática central, por essência, tocará em outras questões relacio-
nadas a Gênero, como a romantização das relações, do casamento, 
da realeza “fadística”: a vontade de ser princesa. De fazer parte do 
“Principado” da Mattel, com seus padrões de beleza. Também o ma-
chismo e o feminismo, assuntos que parecem “coisa de adulto”, mas 
precisamos conversar com nossas crianças. Acreditem, elas enten-
derão melhor que nós.

Personagens:
mamãe 
Papai 
mô/monstra 
Príncipe que era lindo 
Príncipe que era feio
arina 
bruxa sã 
Principado: Príncipes 01 e 02, Princesas 01 e 02

O cenário pede uma mesa com rodas que será usada para diversas 
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cenas. Pode ser uma mesa de laboratório, tipo de hospital, ou seja, 
de metal. Porém, com uma estrutura/estante embaixo, onde serão 
colocados os objetos para uso nas cenas. Esta mesa acompanha 
uma banqueta como a que será utilizada pelos atores durante as 
cenas da Escola. Além disso, uma cadeira do tipo “papai” – ironica-
mente – está posicionada em local estratégico, acompanhada de um 
pufe que pode servir de praticável durante a encenação. No demais, 
os atores terão objetos cênicos que os apoiarão no decorrer da ação.
 

CENa 01 – sapato sem salto!

Uma família com aparência bem tradicional prepara o café da ma-
nhã. Mamãe e Papai estão em cena. Ela está preparando uma mas-
sa de bolo para o café, que coloca debaixo da mesa como um forno. 
Ele está lendo o jornal sentado na poltrona. É aniversário de Mô 
e Mamãe a aguarda para os parabéns da manhã. Música Doriana. 
Tudo bastante normativo. Ficam assim por um tempo até que entra 
Mô, de pijamas unissex, sua máscara tradicional, com aspecto de-
primido e os dois fingem que esqueceram a data especial.
 
mamãe – Bom dia, Mô!

Mô olha para Mamãe, mas não responde nada.

Papai – Mô, responda para Mamãe! Não foi assim que lhe ensina-
mos.
mô (sem vontade nenhuma) – Bom dia, Mamãe!
mamãe – Bom dia, meu amor!
Papai – E cadê o beijo do papai?!
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Mô revira os olhos para cima, suspira e dá um beijo na testa do pai. 
Depois disso fica um silêncio onde Mamãe prepara as panquecas, 
fritando-as numa frigideira, como num fogão sobre a mesa e Papai 
continua lendo o jornal. Mô senta na banqueta sob a mesa. Está in-
quieta esperando as saudações de aniversário e nada. Mamãe colo-
ca panquecas no prato.

mamãe – Que cara é essa, Mô?
mô – Não queria ir para aula hoje, será que eu posso ficar em casa?!
Papai – De jeito nenhum! (falam juntos) “Se nada der certo, ao me-
nos você sabe ler a placa da saída”.
mô – Vocês não estão esquecendo nada?!

Eles se entreolham! E mamãe responde:

mamãe – Meu Deus! O bolo no forno!

Mô suspira negativamente. Mamãe pega um grande bolo decorado 
e diz junto com o Papai:

mamãe e Papai – Surpresa! 
mamãe – Parabéns, Mô! Feliz aniversário de 15 anos!
Papai – Parabéns, meu neném!

Mô esboça um sorriso. Mamãe pega uma caixa de presente. Mô abre 
mais o sorriso. Quando abre a caixa é um sapato social masculino 
que tem um pequeno laço colado na frente. A cara de Mô demonstra 
gigantesca decepção.

mamãe (forçando naturalidade) – Veja, tem um lacinho aqui na ponta!
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Papai (tentando convencer) – E é marrom, uma cor que está na moda!

Mô não se anima.

mamãe – Não é exatamente um sapato de princesa, mas esse laço 
faz toda diferença.
mô (para Mamãe) – Foi você quem pôs o laço?!
Papai – Você sabe que é difícil achar o seu número!
mamãe – Não reprove antes, experimente!

Monstra senta, Papai coloca os sapatos nos seus pés (como na tra-
dicional troca de sapatos das debutantes). Ela então sai andando 
com os sapatos nas pontas dos pés, como se fosse de salto. Papai a 
pega para dançar valsa. E Mamãe começa a cantarolar uma valsa. 
Durante o processo, Monstra vai se deprimindo e sai correndo para 
fora de cena! Mamãe pensa em ir, mas Papai a segura.

Papai – Deixe Mã, é a adolescência! Logo tudo passará.

Os dois se abraçam amorosamente. Mamãe arruma a mesa deixan-
do-a com livros e objetos de sala de aula e saem. Toca imediatamen-
te uma sirene escolar. 

CENa 02 – Welcome to Principado!

O cenário se transforma em uma Escola. Entram os alunos do Prin-
cipado (Coro) cada um com uma banqueta. Detalhe importante: as 
meninas usam uma flor no pulso. Eles formam uma sala de aula ao 
redor da mesa. E batucam nas cadeiras enquanto cantam:



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 113 |

Principado – Nós somos Lindos, aparecemos nos livros.
Nós somos os tais, os Reis.
As belas, das telenovelas.
Nós somos reais, somos Normais.

Somos os principais, os príncipes, os maiorais.
Não somos imorais, nem uma aberração.
Protagonistas demais.
Nós é que somos legais!

Falamos do que não entendemos,
Rimos da cara dos demais,
Estudamos muito pouco, 
Não gostamos de anormais.

Fazemos loucuras, falamos de pecado.
Queremos ser anjinhos.
Fingimos estar chocados.
Mas adoramos um baseado.

Nós somos “O Principado”.

Posição de sala de aula. Monstra entra em cena com seu sapato ca-
ramelo. Todos cochicham e riem causando um burburinho.

o Príncipe que era lindo – Chegou a filha da Bruxa Sã!
Princesa 01 – O que é isso no pé dela?!
Príncipe 01 – É a última moda em Paris! (bem “afeminado”)
Príncipe 02 – Vejam! Tem um lacinho na ponta. (bem “afeminado”)
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Todos gargalham, menos o Príncipe que era feio!

Princesa 02 – Mas quem é essa princesinha?! (irônica)
arina (anunciando) – Chegou a princesa Mô, a Princesa Monstro!

Todos gargalham, menos o Príncipe que era feio!

Princesa 01 – Professora! Pode vir com este tipo de sapato para 
aula?!
Princesa 02 – Só falta vir com uma flor no pulso!
Todos (batem nas cadeiras gritando) – Advertência! Advertência! 
Advertência!

Mô atravessa o corredor de escárnios, pega a banqueta da mesa e 
senta sentindo-se oprimida. Esconde os sapatos.

Princesa 01 – Vocês souberam da última da Bruxa Sã?
Princesa 02 – Soube! Eu vi na televisão uma mulher que faz o mes-
mo.
Príncipe 01 – Ela tem uma pílula que transforma Monstro em Gente 
Normal.
Príncipe 02 – Isso é verdade?!
Princesa 01 – Verdade!

Todos se entreolham!

arina – Quem vai para Festa hoje?!
Príncipe 01 – Será na casa dos Príncipes.
Princesa 01 – E a Monstra vai?!
Príncipe que era feio – Hoje é aniversário da Mô!
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O Silêncio toma conta.

Princesa 01 – Desculpe, Mô. Tenho um compromisso.
Príncipe 01 – É que hoje vai ter um jantar em família.
Princesa 02 – Preciso estudar para prova de amanhã!
Príncipe 02 – Mas amanhã é Sábado!
Princesa 02 – Quer dizer... A Prova é segunda! Muita coisa, você sabe.
arina – Eu vou na festa da Mô!
Todos (impressionados) – Vai?!
arina – Vou! E vou levar uma surpresinha! (com segundas intensões)
Príncipe que era lindo – Mas é claro que nós vamos! Vamos todos, 
não é pessoal?!
Todos (combinam) – É! Vamos sim!
mô – Mas eu não vou fazer nada!
Príncipe que era lindo (usando charme) – Que desfeita! É a primeira 
vez que nós, os seus amigos, estaremos na sua festa de aniversário.
mô – Mas preciso primeiro falar com meus pais!
Príncipe que era lindo – Então fale! Prepare uma grande festa! Este 
ano todos os seus amigos irão! Não é pessoal?!
Todos – É!
Príncipe que era lindo – Vamos abrilhantar esta festa, não vamos?!
Todos – Vamos!
arina – Ela merece, não merece?!
Todos (ao redor de Mô, com os bancos na mão) – Linda, lindeza! Ros-
to de Princesa! Festa, Festinha! Corpo de Rainha. Surpresa! Surpre-
sa! Quer entrar na Realeza! Festa, festão! Vai entrar com a coroa na 
mão... Vai entrar... Vai Entrar...
arina (sozinha) – Só que não!
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Silenciam todos e saem deixando em cena apenas O Príncipe que era 
Feio e Mô. 

CENa 03 – Quem tem medo da bruxa sã?!

Nesta cena os dois arrumam a mesa como se fosse um laboratório de 
química. Com tubos de ensaio e peças de anatomia. Enquanto arrumam:

o Príncipe que era feio – Não fica chateada com as brincadeiras?
mô – Fico! Mas o que posso fazer? Desde a primeira série é assim.
o Príncipe que era feio – É, sei como é!
mô – Sabe!

No movimento de arrumar a mesa, as mãos se tocam. Mô puxa bem 
rápido. Fica um clima.

o Príncipe que era feio – Você já ouviu falar da Bruxa Sã?!
mô – Ela não é uma Bruxa!
o Príncipe que era feio – Claro, não quis chamá-la de Bruxa!
mô – Minha mãe disse que ela é uma mulher inteligente.
o Príncipe que era feio – Você sabe, né? Ela tem uma pílula que 
transforma Monstro em Gente Normal!
mô – Isso é mentira!
o Príncipe que era feio – Não. É verdade! Ela sabe de tudo!
mô – E como você sabe que é verdade?
o Príncipe que era feio – A minha mãe disse!
mô – A minha mãe disse que ela tem uma farmácia de manipulação 
e é só isso.
o Príncipe que era feio – Por que não vai falar com ela?
mô – Você acha que eu preciso?
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o Príncipe que era feio – Não estou insinuando nada.

Clima de constrangimento. O Príncipe que era feio pega um papel 
- do tipo bilhete - de dentro do bolso para entregar para Mô! Neste 
mesmo momento, entra o Principado flagrando a cena!

Príncipe 01 – Mas ora, ora, o que temos aqui! (puxa o papel da mão 
do Príncipe que era feio)
Príncipe 02 – Um bilhetinho de amor.
Todos – Own!
Princesa 01 (Pegando o papel da mão do Príncipe 02) – É um número 
de telefone!
Príncipe 02 – Passando o telefone pra ela?!
Princesa 02 – Temos um novo casal no Colégio. 
Princesa 01 (deboche) – Não podiam ser mais belos!
Princesa 01 – Eu sempre desconfiei!
Princesa 02 – Eu Shippo! (gargalhadas)
o Príncipe que era feio – Não é nada disso que vocês estão falando, 
me devolvam este papel.
Príncipe 01 – Vem pegar! 

Eles vão trocando o papel de mãos e o Príncipe que era feio não con-
segue pegar. Entra em cena o Príncipe que era lindo abraçando Ari-
na. Interrompe o bullying e se impõe:

o Príncipe que era lindo – Já disse para não mexerem com o meu 
irmão! (Pega o papel e não reconhece o número) Não é o número do 
meu irmão! Estão vendo?!
o Príncipe que era feio – É claro que não. Me devolve este papel. 
(Pega e deixa em cima da mesa) É o telefone do cerimonial da ma-
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mãe. Para fazer a festa. Somente isso!
arina – Então a festa vai ser maravilhosa! Vão usar o Cerimonial da 
Reina!
mô – Não! Meus pais não vão ter como pagar um cerimonial. Foi só 
uma gentileza.
o Príncipe que era lindo – Não se preocupe! Eu e Arina vamos levar 
tudo que precisa! Não é Arina!
arina – Isso mesmo! Tudo que precisa! (riem)

Toca a sirene escolar. 

Principado – Aula de química! (lamentando)

CENa 04 – Química

O Principado senta em duplas cada qual com seu tubo de ensaio. 
Arina faz dupla com Mô na mesa.

arina – Eu sempre quis fazer dupla com você Mô, mas eu sempre fui 
muito tímida!
mô – Tímida?!
arina – É! E faz tempo que eu queria te pedir um favor!
mô – Um favor?
arina – É amiga! Você sabe fazer o ácido que a professora falou na 
última aula?
mô – Sei! Mas é muito perigoso! Ele machuca a pele! Pra que você 
quer?
arina – É que meu trabalho de química é sobre bateria de carros. E 
eu vou construir uma bateria caseira.
mô – Bateria de Carro?!
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arina – Eu sei que é um assunto que não tem nada a ver comigo. 
Já tinha pensado em fazer um composto para maquiagem, mas eu 
queria muito parecer inteligente. Para impressionar o Príncipe, você 
sabe. Coisa de garota!
mô – Mas você é inteligente. E muito!
arina – Ah amiga, para! Me ensina?!
mô – Tá bom! Mas pegue com as luvas grossas. E faça isso tudo com 
muito cuidado. (Elas põem as luvas de serralheiro e cobrem o rosto 
com uma máscara cirúrgica) Pega o S e o H.
arina – Ésse... Ésse... Agá...
mô – Cuidado, por favor!
arina – Aqui está!

Mô mistura as substâncias que fervem e esfumaçam!

mô – Aqui está! Não cheire, não deixe cair nenhum pingo na sua pele 
ou ela vai machucar!
arina – Minha Nossa! Que perigo deve ser! Obrigada, Mô. Você é a 
melhor pessoa que eu já conheci neste mundo!

Toca novamente a sirene. Todos saem, fica apenas Mô na cena. Ela vai 
até a mesa, pega o papel que o Príncipe havia deixado lá e sai de cena.

CENa 05 – Festa ácida

Entra Papai e Mamãe cheios de sacolas e caixas. Vão transforman-
do o cenário em uma festa de aniversário com balões (bexigas) que 
podem ser preenchidos com gás hélio para que abra a caixa e elas 
saiam lá de dentro amarradas.
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mamãe – Nem acredito! A primeira festinha de Mô com os amigos, Pã.
Papai – Você tá mais empolgada que Mô.
mamãe – É a primeira vez que Mô traz os amigos para casa. Ela é 
tão solitária!
Papai – É a adolescência Mã, vai passar!
mamãe – Quero deixar tudo lindo. Afinal, são os 15 anos. Ah, Pã! 
Fomos bons pais, não fomos? Às vezes temo ser muito permissiva, 
deixar o amor falar mais alto.
Papai – Fizemos tudo o que podíamos até aqui Mã. O amor vai sem-
pre falar mais alto.

Entra Mô.

mô – O que é isso?
Papai – Mamãe quis passar no supermercado e comprar umas coisi-
nhas para sua festinha.
mô – Mas não precisava. Eu não sei nem se meus amigos vêm mes-
mo.
mamãe – Claro que vêm! Eles não são seus amigos?!
mô – Eles estudam comigo.
Papai – Eles são adolescentes! Onde tem festinha, tem adolescente!
mô – Não sei se é tão simples assim, Papai. Comigo não funciona. 
Mas obrigada Mamãe.
mamãe – Bem! Se eles vierem, está tudo pronto. Agora eu e papai 
vamos deixar você à vontade, pois não queremos atrapalhar a fes-
tinha.
Papai – Filha, já fomos adolescentes. Ter uns tiozões na festa só iria 
atrapalhar!
mamãe (risinhos) – Você está lendo o livro sobre adolescentes, né 
Pã?!
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Papai – Não espalhe Mã. Quero parecer natural.
mamãe – E está conseguindo, seu lindão!

Trocam carinhos e dão bitocas deixando Mô constrangida. Vão 
saindo de cena. O propósito deste momento é deixar um vazio ao 
redor deste ambiente. Mô observa tudo, fica procurando o que fazer, 
e mantem-se o suspense, se os amigos virão ou não. Mô pode apro-
veitar para passar o efeito efervescente como maquiagem. 
Passado o momento, entram em cena, mascarados, o Principado, 
com Arina e O Príncipe que era lindo. Eles vêm fazendo um batuque 
que deixa a cena bastante sinistra. Mô começa a correr destes mas-
carados, mas eles a vão encurralando. O Principado vai estourando 
os balões (bexigas) de forma ritmada. Enquanto o Príncipe que era 
lindo segura Mô, Arina pega então o vidro com o ácido e joga o lí-
quido no rosto de Mô. O rosto de Mô efervesce, enquanto o Príncipe 
tapa a sua boca para abafar o grito. Eles fazem um último movimen-
to ritualístico e saem de cena. Mô destroçada pega o bilhete com o 
número de telefone da Bruxa Sã, observa-o, devolve para cima da 
mesa e sai correndo de cena. 
O ambiente transiciona para uma iluminação fraquíssima. Penum-
bra e jogos de iluminação fazem tudo parecer uma velha casa com 
vitrais coloridos nas janelas. Entra a Bruxa Sã e senta na “Poltrona 
do Papai”. Ela tem uma corcunda em forma de bicho preguiça que se 
mexe e um aspecto melancólico.

CENa 06 – Pílula mágica

Barulho de campainha antiga. Insiste. Um tempo e Mô entra na 
cena.
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bruxa sã – Veio ver se eu sou mesmo uma Bruxa?! Ou quer que eu 
faça um feitiço para arrumar um namorado? Já vou dizendo que não 
faço essas coisas. Mas posso fazer uma mistura para dor de barriga. 
Ou dor de cabeça. Mas eu cobro por isso, viu! Tem que pagar.
mô – Preciso de ajuda!

A Bruxa levanta e se aproxima de Mô. A examina bem de perto, como 
se fosse míope!

bruxa sã – Que aconteceu com este rosto menina?! Está bem feio 
isso.

Mô chora e abraça a Bruxa Sã.

bruxa sã (sem saber lidar direito) – Ora, ora, pare com isso! Não pre-
cisa chorar. Onde estão seus pais?!
mô – Eles não podem saber.
bruxa sã – E por que eu posso saber? O que faz aqui menina?!
mô – Preciso que me transforme em Gente Normal.
bruxa sã – Gente Normal?! Não Posso! Isso não existe!
mô – Disseram que você sabe como fazer. Eu não posso viver mais 
nenhum minuto como Monstro. Eu preciso ser Gente Normal.
bruxa sã – Não existe essa coisa de Monstro e Gente Normal. Isso é 
o que Eles inventaram.
mô – Eu sou Monstro. Me transforme em Gente Normal.
bruxa sã – Bobagem, Gente Normal não existe! Todo mundo é o que é! 
Não vê eu? Tenho essa corcunda. (a corcunda mexe, como uma mario-
nete) Ela cresceu depois que meu marido morreu. Chama-se saudade!
mô – Você não entende! Esse corpo. É como se ele não fosse meu. 
Eu pareço estar presa aqui dentro dele. Eu levo pedradas na rua, me 
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caçoam na escola, eu não quero mais sair de casa. E agora, depois 
disso, como eu vou viver? Veja o que fizeram com o meu rosto! Estou 
deformada.
bruxa sã – Isso é um crime! Eles jogam ácido o tempo todo nas nos-
sas caras com seus comentários jocosos, suas opiniões. Nos seus 
preconceitos idiotas, nas suas intolerâncias, ignorâncias. Não é o 
seu corpo, sua pele, seu cabelo que te faz levar pedrada. É a ignorân-
cia dos outros que te dão pedradas. Bruxa, Monstro e Gente Normal 
são invenções dessa gente toda. Só existem Pessoas. E suas particu-
laridades. Somente!
mô – Só me diga se tem possibilidade. Se a pílula existe!
bruxa sã (após breve pausa) – Sim, a pílula existe.
mô (esboça um sorriso) – É verdade mesmo?!
bruxa sã – Menina louca! Você não é um Monstro. Você é uma pes-
soa como as outras. Você não está doente, não tem nada de errado 
contigo.
mô – Você não entende! Eu não aguento mais viver assim. Eu preciso 
mudar, ou não vou mais conseguir dar um passo pra frente. Eu não 
posso continuar a sofrer deste jeito. Cada minuto da minha existên-
cia é um ácido que corrói, não só o meu rosto, mas minha alma. Você 
pode me ajudar, por favor, me ajude! Dê-me a pílula!
bruxa sã – Seus pais sabem disso?!
mô – Eles vão saber e me entender. Eu tenho certeza!
bruxa sã – Não dou!
mô – Precisa me ajudar. Não pode negar auxílio, é muita crueldade.
bruxa sã – Não sei se está pronta.
mô – E quem vai saber se estou pronta ou não?! Alguém além de mim?! 
O que preciso fazer?! Ter um laudo psicológico, um médico, uma co-
missão para lhe confirmar que sou Monstra?! Não faz sentido.
bruxa sã – Menina! Uma vez que tome isso não adianta voltar atrás.
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mô – E quem é louco de querer voltar atrás?! Eu quero a mudança 
para seguir em frente!
bruxa sã – Não sei.
mô – Piedade. Eu imploro!
bruxa sã – Ilusão menina. Não se esconde do passado. Tudo ficará 
grafado na sua Alma. E as pessoas que lhe tacam pedras com ódio, 
lhe trarão flores com ódio. O problema não está em você, está nelas. 
Entenda!
mô – Me ajude!
bruxa sã – A doença está nas pessoas. É o monstro ignorante que 
habita nelas. Essas que são verdadeiros monstros, não você, me en-
tenda!
mô – Me entenda!
bruxa sã (olhos nos olhos) – Este negócio no seu rosto está bem ma-
chucado! (vai pegar a pílula e entrega com um copo d’água) Tome! Aqui 
está a pílula. Venha aqui que vou cuidar deste machucado no seu rosto. 

A Bruxa encobre a menina do público. Enquanto remove a máscara 
e os figurinos pesados, dá conselhos e a maquia.

bruxa sã – Sua alma não nega a sua necessidade. Mas veja bem! Pa-
rece que portas vão se abrir, que você será amada. Que farão questão 
da sua presença. Vão querer abusar da sua boa vontade, usufruir da 
sua beleza. Talvez lhe deem riquezas, amem a sua aparência. Quei-
ram estar contigo, tirar fotos, alimentar sua vaidade. Cuidado! É 
uma ilusão. Eles é que são os monstros. Monstros cobertos com uma 
couraça lustrosa, perfumada. Por fora dourada, por dentro, nada!

Mô se revela. Está maquiada e parece uma moça padrão “princesa”. 
A Bruxa Sã vai pegar um espelho de rosto e entrega a ela que se emo-
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ciona ao ver sua imagem. Observa também que tem uma flor no pulso.

bruxa sã – Está feliz agora?! (amarga)
mô – Não sei como lhe agradecer! Quanto lhe devo?!
bruxa sã – Não me deve nada. É um direito seu.

CENa 07 – a Festa não acabou

Acontece um blackout e rapidamente as luzes se acendem estão Pa-
pai e Mamãe em cena.

mamãe – Mas querido, a Mô nunca fez isso antes.
Papai – Mã, a adolescência é uma fase tumultuada. Rebelde. Ela 
deve ter ido comemorar o aniversário com os amiguinhos na lancho-
nete. Adolescente adora comer um sanduíche.
mamãe (acha o bilhete) – Veja Pã, um bilhete com um telefone. Deve 
ser onde Mô está!
Papai – Viu, Mã. Confie na educação que estamos dando pra Mô. Ela 
é adolescente, mas uma adolescente muito responsável!

Mamãe abre um sorriso. Papai coloca-lhe um casaco e saem de cena. 
Neste momento o Principado invade o espaço, bastante agitados, fa-
zendo estripulias, cantando, dançando, e compondo uma festa bem 
barulhenta. Arina não está em cena. O Príncipe que era feio está ten-
tando ler um livro com um fone de ouvido. Rasgando o espaço entra 
Mô com seu novo visual. O Príncipe que era lindo faz um sinal para 
o que estiver comandando a música e logo muda o som para uma 
música lenta. O Príncipe que era lindo vai até Mô e a convida para 
dançar. Mô aceita. Logo se formam casais dançando.
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o Príncipe que era lindo – É nova aqui?
mô – Como?
o Príncipe que era lindo – Mudou faz pouco tempo? Não me lembro 
de ter visto você antes.
mô – Ah! Sim. Mudei. Mudei faz pouquíssimo tempo!
o Príncipe que era lindo – Estou encantado com sua beleza! Estou 
completamente apaixonado.
mô – Mas você nem me conhece direito! Na verdade, você nem me 
conhece.
o Príncipe que era lindo – Então vamos lá pra cima. Conhecermo-
nos melhor. Ficar num lugar mais calmo, quentinho. Meus pais via-
jaram, só tem eu e o bunda mole do meu irmão em casa. Mas ele não 
vai incomodar.
mô – Melhor não.
o Príncipe que era lindo – Vamos! Deixa eu te beijar. Pegar na sua 
florzinha.
mô (puxa o braço) – Não!
o Príncipe que era lindo (beijando-a pelo pescoço, ombros) – Deixa 
vai. Nunca vi uma menina tão linda. Estou completamente apaixo-
nado. Você é a mulher dos meus sonhos. Foi paixão a primeira vista.
mô – Não. Eu não quero que mexam na minha flor.
o Príncipe que era lindo – É legal! Deixa vai. Você vai gostar tam-
bém. (Puxa uma pétala da flor)
mô (enérgica) – Me larga. (Os casais param de dançar. Todos olham 
para o casal central)
o Príncipe que era lindo – Isso é frescura sua! Pois fique sabendo 
que tem muitas garotas aqui. E você nem é tão bonita assim. É só 
mais uma perfumadinha com roupa de grife. Igual a você tem um 
monte. Um monte assim. Não preciso implorar pela flor de ninguém. 
Elas vêm até mim, entendeu?!
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o Príncipe que era feio – Deixa a moça!
o Príncipe que era lindo – O quê?!
o Príncipe que era feio – Deixe-a! Ela não quer dançar mais com você.
o Príncipe que era lindo – Não se mete nisso, aberração!
mô – Isso mesmo, eu não quero mais dançar com você. Eu não quero 
mais chegar perto de você na verdade. Você é horrível. Por fora cou-
raça dourada, por dentro, nada!
o Príncipe que era lindo – Tá vendo meu irmão?! Preconceito contra 
mim. Ela está me excluindo da vida dela. E você quer defendê-la. 
Logo eu, que sempre te defendi. Aí está, estão todos de prova. Ela me 
chamou de horrível, disse que eu tenho couraça.

Todos a reprovam.

mô – Você é a pessoa mais horrível que eu já conheci na vida.
o Príncipe que era lindo – Você jamais vai ficar com um homem 
como eu! Nem que você fosse a última mulher da terra eu ia querer 
ficar com você.
mô – Ainda bem! E de pensar que eu sempre quis fazer parte disso. 
Que eu sonhei em ter um dia romântico com você. Casar com o Prín-
cipe que era lindo. Usufruir da sua riqueza, do seu status, do seu 
título de Príncipe. Comer pipoca, andar de mãos dadas. Que erro!
o Príncipe que era lindo – Eu nem te conheço. Nunca te vi na vida.
mô – Conhece sim! Todo mundo aqui me conhece. Eu sou a Mô. A que 
vocês chamam de Princesa Monstro. Aquela que jogaram ácido na cara.
o Príncipe que era lindo – Que nojo! Você é Monstro. Eu quase te 
beijei.
mô – Que nojo, você quase me beijou.
o Príncipe que era lindo – Aqui ó! Não quer virar princesa? Tá aqui 
o meu irmão! O Príncipe que era feio. É Monstro que nem você. Anor-
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mal. Tomou aquela pílula da Bruxa e acha que pode tudo. Que virou 
Gente Normal. Mas, uma vez Monstro, sempre Monstro!

Todos reprovam o Príncipe que era feio.

Princesa 01 – Eu caso com ele assim mesmo!
Princesa 02 – Credo! Você faz qualquer coisa para virar princesa! 
Que nojo.
o Príncipe que era feio – Por que fez isso?!
o Príncipe que era lindo – Eu sempre te defendi e você não ficou do 
meu lado.
o Príncipe que era feio – Mas ninguém estava te atacando. Meu ir-
mão, você é tão pequeno e pobre de espírito. Venha Mô, ninguém 
nesta festa merece ter a sua companhia. Você sempre foi a pessoa 
mais linda da nossa sala. A única que nunca perdeu a nobreza. Eu 
me casaria mil vezes contigo. Eu seria o homem mais feliz do mundo 
ao seu lado. Vamos sair daqui!

Eles saem de cena solidários.

Príncipe 01 – Que nojo cara! Um casamento entre dois Monstros.
Príncipe 02 – Vamos embora. Essa festa tá muito chata. Vamos para 
uma festa melhor.
o Príncipe que era lindo – Vamos! Eu vou com vocês!
Princesa 01 – Desculpa Príncipe. Tenho um compromisso amanhã 
de manhã.
Príncipe 01 – Já vou que está tendo um jantar em família lá em casa.
Princesa 02 – Preciso estudar para prova de amanhã!
Príncipe 02 – Mas amanhã é sábado!
Princesa 02 – Quer dizer... A prova é segunda! Muita coisa, você sabe.
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o Príncipe que era lindo – Entendo! Entendo. Agora entendo tudo! 
Seus hipócritas.
Príncipe 01 – Sai pra lá irmão de Monstro.
Príncipe 02 – É melhor a gente não andar mais junto. Não pega bem, 
sabe. Não pega bem ser parente de Monstro.
Princesa 01 – Não leva a mal. É que eu pensei melhor, não quero 
mais casar com seu irmão. Vai que nosso filho nasce Monstro. Quer 
dizer, Monstro nem reproduz.
Princesa 02 – E de pensar que eu disputava você com Arina. Você 
nem é tão bonito assim. Só é príncipe.

Saem todos indignados. Entra Arina triste, com a flor do pulso des-
petalada. 

o Príncipe que era lindo – Você viu o que aconteceu comigo?
arina – Você me machucou.
o Príncipe que era lindo – Ah não, você também!
arina – Eu não queria que você tocasse na minha flor. Eu te disse 
que não queria.
o Príncipe que era lindo – Ah. Você gostou. (Abraçando-a)
arina – Não. Eu não queria.
o Príncipe que era lindo – Sou eu minha princesinha. Teu Príncipe 
lindo. Você acha que te quero mal?
arina – Não foi isso que eu disse. Mas você despetalou minha flor, 
o que eu vou falar pro meu pai? Fora que vou ser expulsa do colégio 
com essa história de ácido. Foi um crime, você sabia?! Você viu a 
cara da Mô? Que crueldade! Foi a pior coisa que eu já fiz por você. 
Passou dos limites.
o Príncipe que era lindo – Para com isso! O ácido foi só uma brinca-
deirinha. Você viu a cara de pavor dela? (ri) Nem ficaram marcas, te 
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garanto. Ela vai esquecer tudo isso, coisa de adolescente. E depois, 
se denunciarem, minha mãe vai falar com a diretora. Você acha que 
ela vai expulsar os dois Príncipes da Escola?! O Principado inteiro?! 
Vai nada! Relaxa com essa história. Não vai dar em nada.
arina – Não sei se confio mais em você!
o Príncipe que era lindo – Um dia a gente vai casar. Você vai ser 
princesa. Herdar tudo isso aqui. Cuidar dos nossos filhos. Decorar a 
casa, fazer compras. Tá vendo?! Imagina os molequinhos correndo 
pela casa. Você correndo atrás deles, esperando eu chegar do traba-
lho com um pratinho que preparou com todo carinho para o jantar.

Arina vai mudando o astral.

o Príncipe que era lindo – Tá vendo! Abre esse sorrisão. Você não 
tem que contar nada para os seus pais. Você é a mulher que eu esco-
lhi. Minha princesa. Vamos lá pra cima. Vamos.
arina – Não. Eu preciso ir embora.
o Príncipe que era lindo – Bobagem. Fica mais um pouco. Vamos lá 
pra cima.
arina – Não posso mesmo, você sabe. Meus pais nem sabem que eu 
tô aqui.
o Príncipe que era lindo – Nossos filhos. Um cachorro. E o nosso 
casamento. Imagina você vestida de branco, uma festa com todos os 
nossos amigos... (vai levando ela pra fora da cena, vira para plateia 
e faz um gesto para todo mundo fazer silêncio)

CENa 08 – Quero casa, não casar

O Príncipe que era feio e Mô entram em cena.
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mô – Obrigada por me trazer em casa.
o Príncipe que era feio – Agora todo mundo sabe que eu sou Monstro.
mô – Não vai mudar nada, você vai ver. O importante é a Pessoa 
linda que você é. Todo mundo quer colocar um nome na gente. Mas 
apesar das diferenças, somos iguais a todo mundo. Algumas pessoas 
são legais, outras nem tanto. Nós também.
o Príncipe que era feio – A Bruxa Sã falou isso pra mim.
mô – Obrigada por ter me falado sobre ela, mudou a minha vida.
o Príncipe que era feio – Mô. Agora que você já sabe de toda verdade. 
(ajoelha-se e faz o pedido romanticamente) Quer namorar comigo?! 
mô (pensa e responde) – Não!
o Príncipe que era feio – Uau! Que toco! Eu sou muito feio mesmo.
mô – Ah, não. Muito pelo contrário. Eu sempre o achei muito bonito.
o Príncipe que era feio – Mesmo?!
mô – Verdade! Ainda mais por todo respeito que você carrega consigo.
o Príncipe que era feio – E vou te respeitar sempre.
mô – Eu nem falo só de mim, você respeita a todos sem distinção... 
Mas eu não quero namorar agora. Eu quero fazer outras coisas, sabe?
o Príncipe que era feio – Mas namorar vai te impedir de fazer estas 
coisas?!
mô – Não! Mas eu acabei de passar por muitas mudanças. Eu preci-
so aprender a gostar de mim, me reconhecer, dar atenção pra mim 
nesse momento.
o Príncipe que era feio – Eu te entendo.
mô – Me entende mesmo?!
o Príncipe que era feio – Claro! Eu também tomei a pílula, lembra.
mô – Eu gosto muito de você.

Pinta um clima e eles vão se aproximando, se beijam. Neste momen-
to entra Mamãe, Papai e a Bruxa Sã.
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mamãe – Mô! Onde você estava! Ops! Desculpe. Não queria atrapa-
lhar nada!
Papai – Mô! O que é isso?!
o Príncipe que era feio – Desculpe, seu Pã. Eu posso explicar.
Papai (passa direto, ignorando o príncipe) – O que você fez com você 
minha filha? Você estava infeliz com seu corpinho? Achamos que ti-
nha fugido de casa.
mô – Papai, Mamãe. Eu preciso admitir. Eu sou Monstra.
mamãe – Eu sempre desconfiei. Coração de mãe não se engana. Vo-
cês querem um bolinho?
Papai – Minha filha, isso não muda nada pra gente. Eu quero saber 
se você se sente feliz. Se está se sentindo feliz.
mô – Mais feliz impossível! Minha autoestima lá em cima! Pareço 
ter uma nova chance. Um novo ponto de vista para encarar o mundo. 
E graças a ela.
bruxa sã – Eu não fiz nada. Parem com esse fricote.
Papai (para o príncipe) – E você rapaz? É o namoradinho da minha 
filha?
o Príncipe que era feio – Não! Ela não me quis.
Papai – Eu sei como é isso meu jovem. Mas um dia quem sabe ela 
não vê você com outros olhos. Né, Mã?!
mamãe – Pã, seu bobo. (fazem carinhos um no outro)
mô (pigarreia) – Está tarde. Vocês podiam levar o Príncipe em casa.
Papai – Claro! Vamos. 
mamãe – Mas vocês não vão nem comer um bolinho?!
Papai – A Senhora vai conosco, Dona Sã?
bruxa sã – Não se preocupem. Eu irei caminhando.
mamãe – Tem certeza?
bruxa sã – Ah sim. Faz anos que não saio daquela casa velha. Vou 
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aproveitar a noite.
Papai – Então, tudo certinho. Vamos embora?!

O Príncipe cumprimenta Mô com um beijo desencontrado e acabam 
dando um selinho. Papai e Mamãe dão um beijo em Mô e saem. Mô 
e a Bruxa Sã ficam em cena. Fica um tempo e Mô corre para abraçar 
a Bruxa Sã emocionada.

bruxa sã – Pare, pare com isso. Levante essa cabeça. (Se olham nos 
olhos maternalmente)
mô – Obrigada!
bruxa sã – Deixou a mim e seus pais preocupadíssimos. Mas vejo 
que está bem.
mô – Desculpe, eu precisava resolver coisas aqui, dentro de mim.
bruxa sã – Tão madura para sua idade. Vai dispensar este Príncipe? 
Um coração boníssimo.
mô – Vou! Eu gosto muito do Príncipe, mas não. Não agora. Não é para 
agora. Eu acabei de me descobrir. Eu tô me amando desse jeito. Desse 
novo jeito. Eu me senti forte. Falei tudo na cara deles. Disse que sen-
tiria nojo de beijar o Príncipe que era lindo... Chamei-o de Horrível!

Ambas riem.

mô – Me sinto tão eu, tão realizada, tão completa. E ao mesmo tem-
po, não me incomoda o passado, ou o que pensam de mim. Eu me 
sinto tão livre, entende?!
bruxa sã – Não sei se entendo bem.
mô – Livre! Sabe?!
bruxa sã – Livre.
mô – Livre!
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Mô sai dançando pela cena. Performática. Até sair do espaço cênico 
deixando a Bruxa Sã sozinha.

bruxa sã – Livre!

Ela lentamente tira a corcunda de cima de suas costas.  Levanta o 
plexo. Olha para todos e a luz se apaga.

Fim
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HomENs DE amarElo

Texto de Rejane Arruda

a auTora
Rejane Arruda é doutora em Artes Cênicas pela Universidade de São 
Paulo, autora do livro “Bisturi: Ator e Cinema” e de artigos em re-
vistas especializadas. Tem formação em Cinema pela Universidade 
Estácio de Sá e participou ativamente da produção cinematográfica 
recente, atuando em filmes como “Veneno da Madrugada”, “Corpo”, 
“Hamlet”, entre outros; e “Eclipse Solar”, com o qual foi indicada me-
lhor atriz no “Festival Internacional de Cinema Independente”, em 
2016. Em 2017, dirigiu o curta-metragem “A Mulher do Treze”. É pro-
fessora e coordenadora do curso de Artes Cênicas da Universidade 
Vila Velha e diretora da “Cia Poéticas da Cena Contemporânea”, em 
que orienta a linha de pesquisa “A Poética Cênica, Seus Dispositivos 
e Estratégias de Transmissão”. Também coordena os projetos “Cine-
ma na Melhor Idade”, “Performa-ES” e “Circulação-Alice: Encare o 
Mundo de Frente”.

PrEFáCio
O tema da loucura sempre me fascinou. Este estranho estado em que 
os fragmentos dispersos atravessam o olhar, implicando o sujeito 
em um não reconhecimento de si nas imagens que o delírio produz. 
Procurei tratar deste tema com leveza, mas, também, tentando pro-
duzir um certo impacto, quando a solidão é evidente, por não poder 
partilhar socialmente das mesmas imagens e por tantos contextos 
barrados a nós.
Utilizo recursos que creio trazerem teatralidade, como o coro, a 
fragmentação, a mistura entre presente e passado, a presença do lí-
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rico. Não é uma peça linear. É uma peça com desvios. Em um deles, 
o contexto da infância do protagonista se insinua como um possível 
determinante para a sua estrutura psicótica. Em outro, a sua condi-
ção é cientificamente tematizada. Mas ao invés de um discurso mé-
dico (que lhe colocaria como um “doente”), trago à cena um discurso 
psicanalítico, propondo um modo específico de subjetivação das re-
lações sociais. A ideia é não naturalizar a esquizofrenia como uma 
doença, mas mostrá-la como uma condição subjetiva da relação com 
a linguagem, um modo de ser no mundo. Assim, a fala do Narrador 3 
na cena “Tratado sobre a Doença”, é de Christian Dunker no progra-
ma “Falando Nisso 84: O Real e as Estruturas Clínicas”, disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=4vW0Bat64n8.
Em certo momento enfatizo a perspectiva do afeto e do humor na 
relação entre pai e filho. Filho e filha surgem como figuras que, para 
além dos cuidados com os remédios, podem estabelecer certo enlace 
com o pai, na medida em que pactuam com o seu delírio ou se unem 
a produções que podem estabilizá-lo, apesar da solidão e desespe-
ro de um senhor em meio a imagens organizadas de modo que não 
consegue pactuar plenamente. Talvez este texto mostre, através da 
figura da esquizofrenia, uma condição que é de todos nós: não pode-
mos penetrar totalmente no universo do outro, algo nos barra, a sua 
própria singularidade e diferença. Coloco isso como uma condição 
estrutural com a qual todos temos de lidar, sendo uma ou outra a 
nossa forma de enlaçamento social.
A crise da violência no Espírito Santo aparece como pano de fundo 
e contexto que justifica a ausência da filha e agravamento do estado 
do pai devido a sua demora.
O texto traz também uma citação de Stela do Patrocínio, diagnosti-
cada esquizofrênica, como uma espécie de homenagem, um belíssi-
mo escrito que demonstra a profunda consciência da sua condição. 



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 137 |

Este texto está disponível em seu site https://steladopatrocinio.
wordpress.com. 
Os poemas utilizados nas cenas 02 e 03 são de J R Parker.

Personagens:
Narrador 1 
Narrador 2 
Narrador 3
Narrador 4 
Narrador 5 
Narrador 6
Pai (Velho) 
Jovem 
Filho 
moça
bebê (Criança)

CENa 01

Música. No fundo da cena, uma projeção das imagens da cidade. 
Cessa a música. Um foco bem recortado passeia pelo espaço vazio. 

Narrador 1 (em OFF) – Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. 
Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gazes puro, espaço vazio. Eu não 
tinha formação. Não tinha formatura. Não tinha onde fazer cabeça. 
Fazer braço, fazer corpo. Fazer orelha, fazer nariz. Fazer céu da boca, 
fazer falatório. Fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer 
nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa. Ser útil, 
inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era 
espaço vazio puro.
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Movimentando-se, o foco flagra um enorme varal, com ursinhos de 
pelúcia encharcados, pingando. Na ponta direita, uma jovem com 
um secador nas mãos, seca os ursinhos e os coloca em caixa. Na pon-
ta esquerda do varal, está um velho e uma bacia d’água ao lado de 
uma pilha de ursinhos, ainda secos. Ele encharca um dos ursinhos 
e o prende no varal. A ação se repete. A moça percorre o varal ajei-
tando os ursinhos encharcados para o lado, para que cheguem até 
o final do varal e ela possa pegá-los, e secá-los. Apagam-se as luzes. 
Barulho de passos. Os atores retiram o varal e os outros elementos 
da cena. Abre foco central e vê-se o coro de Narradores. Entre eles, 
a moça e o velho.

Narrador 1 – Fragmento 14. A primeira vez que ouvi “Seu pai é louco”.
Narrador 2 – Contexto Social e Político.
Narrador 3 – A semana que o Espírito Santo parou.

Entram projeções de imagens documentais: vídeos partilhados no 
whatsapp, facebook, youtube, com detalhes do conflito entre o governo 
e as mulheres dos PMs, falas com opiniões contrárias, às vezes precon-
ceituosas, expressando até mesmo certa misoginia. Testemunhos de 
pessoas comuns, que contam como foi aquela semana e o que repre-
sentou, para cada um, esta crise na segurança pública do nosso estado.

Narrador 4 – A casa é simples. Sala e quarto. A filha dorme na sala. 
Narrador 5 – Fazia tempo que “ele” não vinha.
Narrador 6 – E bem agora que faltou remédio.
Narrador 1 – Bem agora que tudo parou.
Narrador 2 – Bem agora que a filha sumiu.
Narrador 3 – Talvez ainda chegue.
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Narrador 4 – Foi comprar mais remédio!
Narrador 5 – Mas logo agora que o Espírito Santo parou!
Pai – Este entorno. Tripas. Guloseimas. Bananas. Antes do fim. Rou-
cas de mim. Faço isso. Elas entortam as roupas. Envergam os dentes. 
Sua carne é osso. Sua pele é gosma. No esgoto. 

Escutamos tiros e gritos. Vozes sussurradas. Uma luz estreita sobe 
no corredor. O filho chega pela plateia. Tem uma mala nas mãos. Ele 
caminha até o palco. Sobe em cena. Se posiciona na luz. Deposita 
a mala no chão. Entra contraluz. Novamente a presença do coro, 
agora em silhueta.

Narrador 1 (Em tom de queixa, direcionada ao filho) – Filho, seu pai 
abre e fecha a persiana continuamente e sem trégua. 
Narrador 2 – Ele continua abrindo e fechando a persiana continua-
mente e sem trégua.

Entra música suave. 

Narrador 3 – Ele ainda abre e fecha a persiana.
Narrador 4 – E é sem lágrimas que chora. 
Narrador 5 – Ainda que chore sem lágrimas.
Narrador 6 – Com esperanças que ela volte.
Narrador 1 – Desde que tudo começou.
Narrador 2 – Quando saiu e não mais voltou. 
Narrador 3 – Ele tira e coloca as suas roupas.
Narrador 2 – Incansavelmente.
Narrador 4 – Ele ainda tira e coloca as suas roupas.
Narrador 6 – Incansavelmente.
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Luz vem de fora da cena, passando pelas frestas de uma janela e 
recortando, com estreitos feixes de luz, o rosto do pai diante de um 
varal de roupas.

Pai (virando a cabeça para o filho) – Quanto custa essa bermuda?
Filho (respondendo de onde está) – Pai, esta bermuda não custa 
nada. Ela é sua. Aqui é a sua casa. Minha irmã lavou a bermuda e 
estendeu no varal. Por isso ela não custa nada. 

Sai foco do rapaz. O coro sai de cena. Barulho de passos. Fica ape-
nas o Narrador 5.

Narrador 5 – Fragmento 94. Em um outro tempo. Anos atrás. Não im-
porta. O mesmo apartamento de classe média baixa. Fim de Tarde. Sala.

O foco que antes estava no rapaz ilumina agora uma senhora e uma 
jovem. O velho olha para elas. O filho entra no foco onde está o pai e 
toca no seu ombro. Sai foco das mulheres. O filho volta os olhos para a 
direção em que o pai está olhando. Sobe novamente o foco das mulhe-
res. Só que elas não estão mais lá. O filho olha novamente para o pai, 
tentando compreender o porquê da direção do seu olhar, que teima 
em se fixar em um ponto vazio. O filho abaixa a cabeça. Abre luz em 
um bebê sentadinho no centro da cena. Ele tem as mesmas vestes que 
o velho. Ele brinca com um pratinho de plástico, morde as bordas e 
bate na perna. Resmunga algo incompreensível. No fundo, está uma 
estante com porta-retratos de família, uma janela com cortinas e um 
aparelho antigo de TV. Um dos narradores filma os porta-retratos en-
quanto as imagens são projetadas na tela situada no canto do palco. 

Filho – Eu vou procurar minha irmã.
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O filho sai de cena.

senhora – Eu vim procurar minha filha
Jovem – Ela não está aqui. 
senhora – Foi pra onde? 
Jovem – Por que veio?

Elas olham ao mesmo tempo para o velho. Sem deixar de olhá-lo, 
deslocam-se pelo espaço. A senhora caminha até a estante. Ela ob-
serva os porta-retratos. O rosto da senhora aparece na tela. Ela olha 
para a câmera. O velho se vira para a tela e é como se a mulher tives-
se olhando para ele.  A mulher vira-se para a jovem, que continua a 
olhar para o velho.

senhora (para a jovem, em referência a criança) – É seu filho?... Ou 
irmão?
Jovem – As mulheres desta família têm filho cedo. 
senhora – Eu te vi na televisão.
Jovem – A morte de meu pai, não lhe dá o direito de... 
senhora (interrompendo) – Você não sabe metade da história!
Jovem – Sei o suficiente.

A senhora se vira. Abre foco em uma (segunda) moça. Ela apanha a 
criança no chão, que grita.

moça – Vamo tomá banho!

Ela tira a criança da cena e leva para os bastidores. Durante o resto 
da cena ouvimos os choros, risadas e brincadeiras da criança.
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senhora – Você não vai me convidar para sentar? Oferecer um chá? 

A Jovem sai de cena. Espera-se um tempo. Ela volta com uma xícara 
de café. Vai até a senhora. 

Jovem – Sente-se.
senhora – Muito obrigada.

A jovem desliga a televisão. Toca a campainha. Ela não se mexe. 
Tampouco a senhora. Esperam um tempo. A campainha toca nova-
mente. Ninguém se mexe. A campainha para de tocar.

senhora – Eu fui como você. Quer dizer, poderia ter sido. Eu enten-
do. Mais do que pensa. Um dia. Você vai entender também. Como 
sua mãe entende agora. Estamos sempre indo embora.
Jovem – Não quero ser como a senhora.

O pai se aproxima. As duas olham para ele.

senhora – Tá no sangue.
Jovem – Eu tiro. Quer ver?

Ouve-se um grito dos bastidores. A jovem estanca. O grito cessa de 
repente. O velho se assusta. Olha para fora da cena. Vai ver.  Em 
seguida vêm as gargalhadas. As duas mulheres se olham. As duas 
olham para o velho. Ele olha para elas. Sai de cena.

senhora – A última vez que eu estive aqui você ainda era bebê.
Jovem (para a plateia) – Os olhos da senhora se afastam do corpo.
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senhora – Seu pai estava jogado em um canto. Parecia um trapo. 
E você chorava. Sua mãe pediu para eu vir. Eu vim sempre que ela 
pediu. Mas eu precisava respirar. Você já nasceu com os pulmões 
abertos. Nós não. 
Jovem – Vó.
senhora – Que foi minha filha.
Jovem – Eu amo a senhora.
senhora – Você só me conhece por porta-retratos.
Jovem – Minha mãe sempre falou bem da senhora.
senhora – Por quê?
Jovem – Por medo.
senhora – De quê?
(pausa)
senhora – Nosso castigo é sermos mulheres.
Jovem – E nossa glória.
senhora – E nossa glória.
Jovem – Eles não entendem.
senhora – Entendem sim. Por isso nos odeiam.
Jovem – Um dia... (ela estanca)
senhora – Que foi?
Jovem – Nada.
senhora – Fala. 
Jovem – Não. 
(pausa)
senhora – Não precisa. Eu sei que o que você ia dizer. Eu vou embora.
Jovem – Fica. Eu não sei cuidar dele sozinha.
senhora – E esta menina?
Jovem – É minha namorada.
senhora – Ela te ajuda.
Jovem – Ela também vai embora.
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senhora – Eu fico.
Jovem – Comigo?
senhora – Não. Com ele. 
Jovem – E eu?
senhora – Não sei.
(pausa)
senhora – Você canta não canta?
Jovem – Sim. Já ouviu?
senhora – Não. Quer me mostrar?
Jovem – Sim.

Narrador 1 entra em cena com um violão. Entrega à jovem e sai. A 
cortina de voal da janela balança com o vento. O sol entra pela ja-
nela já pálido e enfraquecido. De repente, uma rajada de vento mais 
fria. A senhora empalidece. A campainha toca novamente. Ninguém 
se mexe. A jovem se senta diante da senhora e canta, acompanhada 
pelo violão. Sua expressão é intensa. A voz é límpida e a canção sen-
tida. A senhora encara aquele momento com sobriedade. A jovem 
termina. Elas nada falam. A jovem se levanta. Pega um livro de de-
senhos. Entrega para a senhora. 

Jovem – Desenha algo para mim.
senhora – Eu não sei desenhar.
Jovem – Por favor.
senhora – Eu não sei.

A senhora fica com o caderno de desenhos no colo, sem saber o que 
fazer. Vem do quarto a moça que cuidava da criança. Ela entra, olha 
a cena e passa para o outro lado. Depois de um tempo, volta com 
uma pequena mala. Ela olha a jovem em uma atitude resoluta de 
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despedida. A jovem abaixa os olhos e vira-se de costas. A senhora 
se levanta.

senhora – Eu vou levar ele.

A moça sem saber o que fazer, o que dizer, larga a mala no chão e sai, 
deixando a mala iluminada. Entra o filho, pega a mesma mala. A luz 
da cena se apaga, ficando apenas o foco do filho.

Filho – Pai, eu vou embora.

Apagam-se as luzes.

CENa 02

Foco de luz nos narradores.

Narrador 2 – Fragmento 24.972. “Se meu pai soubesse eu perguntaria”.
Narrador 1 – Em algum momento o filho consegue subverter o cons-
trangimento.
Narrador 2 – A amargura sarcástica.
Narrador 1 – E “ser feliz” com o pai.
Narrador 3 – Dois atores e um poema.

Outro foco de luz.

Pai e Filho (juntos) – FIQUEI CANSADO / CAIXOTE VIROU / FIQUEI 
ANDANDO / O CAIXOTE SAIU / FIQUEI MEXENDO / O CAIXOTE 
CAIU / FIQUE ASSIM / O BURRO VIROU / FIQUEI (...) / CANSADO 
VIVI / FIQUEI APRESSADO / PORQUE VIVI / O MUNDO SAIU / PAREI 
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PAROU / VIDA PASSOU / VIDA FIQUEI / ATÉ VIRAR / PARA ANDEI 
/ PARA PASSOU / ATÉ PARAR / TIREI O VENTO / O VENTO MUDO / 
TIREI O MUNDO / O VENTO ACABÔ

Os narradores se unem a eles.

Pai, Filho e Narradores (juntos) – ESTAVA CANSADO / GOSTEI 
DE ESTAR / FIQUEI ONDE ESTAVA / SAÍ FICANDO / MINHA GOTA 
D’AGUA / TIRAÍ ESPINHA / DA COMIDA VAZIO / TIREI A ESCAMA 
E SE AFUNDOU / MEU IMÃ VIREI / O POLO ESQUENTOU / ACELE-
REI O PULO / JUNTOU A OUTRA / O TEMPO SEM BANDA / FIQUEI 
CANSADO / OLHEI A VIDA / SAÍ DA CAUSA / FIQUEI ANDANDO / 
TAVA CANSADO / CUIDEI DE ESTAR / FIQUEI ANIMADO / PAREI DE 
FICAR / FIQUEI PASSADO / ACHEI UM CANTO / FIQUEI CANSADO 
/ ACHEI AQUI / FIQUEI ATOCADO / PEDI PRA SAÍ / VAP VAI / VAI 
VOCÊ / VAI VAI / SEGURA A NUCA / SEGURA O CAXO / A BANANA 
FICOU / CANSEI DE SEGURAR / A BANANEIRA VIROU

Blecaute.

CENa 03

Luz no coro de narradores.

Narrador 2 – Fragmento 9422.  Tratado Sobre a doença.

Entra música “Go Long”, de Joanna Newsom. 

Narrador 3 (de forma verborrágica e continuada, sem pausas) – La-
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can propõe a existência de três estruturas fundamentais: a neurose, 
a psicose e a perversão. A paranoia é um tipo clínico. Então a gente 
tem a neurose e três tipos clínicos clássicos: neurose histérica, neu-
rose obsessiva e neurose fóbica. A gente tem a psicose e três tipos 
clínicos clássicos: a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia... ou 
a mania e melancolia.... ou a mania e depressão.... E a perversão. 
Que também tem três tipos clínicos: o sadismo, o masoquismo e o 
fetichismo. O que definiria estas três estruturas e o que define uma 
estrutura clínica? A afastar esta ideia de que isso seria um sucedâ-
neo de uma doença, de um estado de perturbação cerebral. Uma 
estrutura clínica é um modo de estar na linguagem. É um modo de 
estar com o outro. É um modo de se fazer sujeito na linguagem com 
o outro. Por isso umas das primeiras definições de Lacan da neurose 
é que ela é um mito individual. Ideia que tira do antropólogo, Claude 
Lavy-Strauss, que definiu estrutura como sistema de pensamento. 
Como um conjunto de problemas que individualmente não podem 
ser resolvidos, mas são postos numa equação. Dentro dessa equa-
ção se produzem efeitos. Os sintomas são efeitos dessa equação. As 
inibições, as angústias, são efeitos dessa equação. Mas no fundo a 
forma de desejar, a forma de estar com o outro, é o que define uma 
estrutura. Essa é uma maneira relacional. A neurose é um tipo de 
transferência diferente da psicose, diferente da perversão. Lacan 
argumenta que na neurose se dá uma negação característica do que 
o Freud chamou de recalcamento. Em alemão “ferdrand”, que cor-
responde à negação, no contexto do conflito, da divisão subjetiva. O 
neurótico reage negando simbolicamente o desejo, negando simbo-
licamente algo que está nele, que lhe ocorre e, porque esta negação 
é simbólica, o retorno (o retorno é o sintoma), o retorno é também no 
simbólico. Por isso, a relação do neurótico com os seus sintomas é 
uma relação em que ele diz “Isso me pertence”, mas ao mesmo tempo 
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não consegue se reconhecer, não consegue decifrar o que está que-
rendo com esse sonho, com esse chiste, com esse deslize, com essa 
repetição, na vida. A negação é simbólica e o retorno do negado (o 
sintoma) é simbólico. Ocorre algo distinto na psicose. Na psicose há 
uma não-inscrição. Não é que houve uma negação, mas algo não se 
inscreveu. Algo da ordem do Nome-do-Pai, do significante, algo não 
se instala no Simbólico. E como não se instalou no Simbólico, isso 
volta, não no simbólico, mas no Real. Os sintomas na psicose são 
como a alucinação, o delírio, as intrusões de pensamento, os ecos de 
pensamento, os transtornos de estranhamento corporal, de invasão 
corporal. Elas mostram um sujeito acuado pelo Real. Porque esse 
retorno surge como um retorno no qual ele não consegue se reconhe-
cer. Ele sente como uma perturbação, cósmica, ontológica, na ordem 
do mundo. Estamos bem longe da ideia de uma doença naturalizada 
ou uma patologia que individualiza a pessoa como uma anormalida-
de. No fundo as três estruturas não se opõem a normalidade. Elas 
são combinatórias, modalidades de lidar com o mito individual, do 
neurótico, ou com o fracasso do mito, ou com a fantasia exposta do 
perverso, que caracteriza o nosso ser no mundo, as nossas soluções 
mais óbvias, para estar com o outro e lidar com a falta. 

Narradores (juntos) – FIQUEI PASSADO / ACHEI UM CANTO / FIQUEI 
CANSADO / ACHEI AQUI / FIQUEI ATOCADO / PEDI PRA SAIR / FI-
QUEI ANDANDO / ACHEI UM CANTO / VAP VAP / A COLHER ESTÁ DO 
LADO / VAI VOCÊ / VAI VAI / SEGURA A NUCA / SEGURA O CACHO 
/ A BANANA FICOU / CANSEI DE SEGURAR / A BANANEIRA VIROU

Blecaute.
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CENa 04

Acende foco de luz no Narrador 3.

Narrador 3 – Fragmento 2020.

Acende luz geral. Uma mesa. Pai e filho conversam debaixo da mesa.

Pai – Você tem algum dinheiro aí?
Filho – Por que eu teria?
Pai – Não deveria ter?
Filho – Por quê?
Pai – E eu sei lá? Dinheiro é dinheiro. Você não deveria ter, não?
(pausa)
Pai – Eu pedi emprestado dinheiro alguma vez pra você?
Filho – Não que eu me lembre, mas e daí?
Pai – Daí que banana não é aipim.
Filho – Que tem a banana a ver?
Pai (como que introduzindo uma explicação) – Você gosta de banana?
Filho – Que tem a ver?
Pai – Gosta ou não gosta?
Filho – Você não sabe que sim?
Pai – Pois é, não é?
Filho – E o aipim?
Pai – Amarra o teu sapato que está desamarrado, não viu, não?
Filho – Não lembra que sou míope?
Pai – Não lembro não, você não é nada meu, não é nada, ou pensa 
que é?
Filho – Não sou seu filho?
Pai – Então, como pode não me dar dinheiro?
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(pausa)
Filho – Eu disse que não posso?
(pausa) 
Pai – Quanto você tem aí? Eu quero dinheiro pra fazer xixi.
Filho – Você quer dinheiro pra fazer xixi? Não existe um banheiro aí 
do lado?
(pausa)
Filho – Pai?
Pai – Sim, acho que sim, mas eles cobram, não cobram não?
Filho – Quem?
Pai – Os homens que ficam lá dentro?
Filho – Que homens?
Pai – Os homens que vestem amarelo, você não viu? Aos montes. 
Ficam lá dentro. Não sei como não sentem calor, afinal de contas é 
calor lá dentro eu já tive lá vou acabar tendo que fazer xixi em outro 
lugar se você não me der um pouco do seu dinheiro afinal é dinheiro 
e dinheiro é dinheiro é pra gastar talvez com o banheiro afinal de 
contas se precisa fazer xixi ainda que seja em um banheiro cheio de 
homens vestidos de amarelo você não acha não?
Filho – Eu posso me reservar o direito de ficar em silêncio e não res-
ponder ao senhor? 
Pai – Pode?

Silêncio.

Pai – Acho que pode, não pode?
Filho – Acho que sim, talvez eu possa... não posso?
Pai – Você fez isso uma vez já. Me negou dinheiro e você sabe que eu 
preciso. Para cada coisa aqui nesta casa se tem que pagar. Pra comer, 
pra foder, pra fazer xixi, porque tem guardiões vestidos de amarelo 
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por toda parte, ok? Você deveria entender isso e me dar o seu dinhei-
ro afinal de contas eu preciso mijar, cagar, trepar e olhar para o teto, 
já nem digo ver a televisão porque ela agora está quebrada, um dos 
guardiões se irritou e quebrou a televisão e como você acha que eu me 
sinto sem dinheiro para fazer todas estas coisas, experimenta abrir a 
geladeira para ver se logo um guardião não chega para você cobrando 
no mínimo quarenta reais só para abrir. É um absurdo mas quem pode 
com eles e o que você quer que eu fale? Que eu não tenho dinheiro? 
Você quer o que? Que eu morra de fome? Que eu fique sem respirar?... 
Eles cobram para eu espiar pela janela, pra eu tirar minhas meias pra 
eu colocar as meias, eles cobram pra eu sair da cama e pra eu deitar 
na cama, pra eu sair de casa e pra eu entrar em casa, eles cobram as 
minhas vitaminas da manhã, eles cobram os meus passeios da tarde, 
eles cobram a minha leitura do jornal, eles cobram o meu suspiro, a 
minha mijada, então faz favor de me dar um dinheiro?
Filho – Quem pode com o senhor, né, pai? Toma o dinheiro. Dois 
reais tá bom ou os guardiões vão querer mais?
Pai – Vou tentar negociar. Eles são duros na queda. Se você os conhe-
cesse saberia, não é?
Filho – É pai, se eu visse eu acreditaria, mas sabe que não posso ver 
o que o senhor vê não sabe?
Pai – Só sei que o médico disse que o que eu costumo ver o que vocês 
não veem e agora sei que só eu vejo os guardiões, só eu falo com eles, 
que negocio com eles, que... vou lá porque preciso mijar e acho que 
com os seus dois reais eles vão me deixar fazer isso... dois reais é 
melhor que nada, é que nem jabuticaba.

Blecaute.

CENa 05
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Abre foco. O Pai na cadeira de rodas. O filho o amarra para não cair.
 
Pai – Cadê meu dinheiro?
Filho – Eles mandaram fazer isso não mandaram? Então vamos lá pro-
cure não reclamar ok, papai, para que isso fique um pouco mais fácil 
ou então vai ser bastante tedioso para nós. Quem sabe falamos de algo 
mais interessante, você sabe quanto foi o jogo do Flamengo ontem?
Pai – Não porque eles não me deixaram ver a televisão, já contei isso não?

O filho vai até a sua pasta, procura algo que possa rasgar, tira al-
guns papéis... Rasga... Dobra, molha com a língua a envergadura da 
folha... que cede à pressão das mãos... Faz isso algumas vezes... e 
consegue simular um punhado de notas de dinheiro.
 
Filho – Pronto pai, para o senhor ver o próximo jogo.

O pai o olha descrente.

Pai – Vou ver se consigo enganar eles. Pode ser porque às vezes eles 
nem olham direito, já vão enfiando nos bolsos sabe?

Blecaute. 
CENa 06

Abre luz. O pai na cadeira de rodas. Está sozinho. A sua volta, sacos 
e mais sacos do “dinheiro” fabricado pelo filho.

Pai – Filho, eu estou aqui com todo o dinheiro que você me deu, não 
estou? Eu estou aqui, eu penso dentro dessa minha mente com o seu 
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pulso e as suas tetas, porque de mim ela só quer me dizer que não 
deu certo para me amarrar no pé da cama e eu luto com essa minha 
mente eu luto, mas ela está me dizendo agora mesmo e eu sei que 
eles não estão aqui eu já sei que eles não estão ou foram embora 
logo depois de você, que foi embora e eu sou um velho na cadeira de 
rodas cheio de dinheiro mas sem amarelos para negociar e isso ain-
da me faz morrer porque agora eu vou me por a comer este dinheiro 
todo vou me asfixiar com ele vou cagar ele vou peidar ele vou vomi-
tar e aqui este lugar onde estou será da cor do dinheiro e eu vou mer-
gulhar neste vômito vou nadar e vou me afogar nele quando você 
voltar pra casa você vai encontrar só os meus ossos boiando nesta 
gosma verde da qual a humanidade vive e a humanidade sou eu, eu 
sou a casa eu sou a pele eu sou o joelho eu sou a pele eu sou o cílio da 
humanidade eu sou a carne da humanidade eu sou os olhos de deus 
que levou os amarelinhos porque lá eles se acalmam só se acalmam 
do lado de deus e depois que meus ossos derreterem aqui eu vou su-
bir e dar tchauzinho para você assobiar lá de cima a canção que você 
gostava e você vai me escutar dentro da sua mente como eu escuto 
a voz dos amarelinhos mesmo eles não estando aqui comigo e sim 
do lado de deus porque eu sou o ouvido de deus eu sou o estômago 
de deus eu sou os dentes de deus eu sou o lado quebrado do cérebro 
de deus eu sou os pés e as unhas de deus você viu aquele rouxinol?

Blecaute. 

Abre luz no corredor. A Filha chega com o remédio. Abre contra em 
cena. O pai na penumbra. Ela olha e sobe no palco. Ela olha o pai. Nar-
rador 1 traz um copo d’água. Entrega para a Filha. Ela dá o remédio 
para o pai. Ele bebe. Narrador 2 e Narrador 3 trazem o varal com ur-
sinhos de pelúcia já secos. Ela tira os ursinhos e coloca na caixa. Eles 
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ajudam. Narrador 4 coloca a caixa de ursinhos ao lado do pai. Narra-
dor 5 trás a bacia com água. Ela se posiciona na outra ponta do varal. 
O velho encharca um dos ursinhos na água e o prende no varal. Nar-
radores o ajudam com a cadeira de rodas. A ação se repete, enquanto 
a moça vai tirando os ursinhos secos e pondo na caixa. E chegando os 
outros para o lado, para abrir espaço para os ursinhos molhados. Luz 
cai. No fundo da cena, projeção das imagens da cidade. 

Narrador 1 (em OFF) – Eu era gases puro, ar, espaço vazio, tempo. 
Eu era ar, espaço vazio, tempo. E gazes puro, espaço vazio. Eu não 
tinha formação. Não tinha formatura. Não tinha onde fazer cabeça. 
Fazer braço, fazer corpo. Fazer orelha, fazer nariz. Fazer céu da boca, 
fazer falatório. Fazer músculo, fazer dente. Eu não tinha onde fazer 
nada dessas coisas. Fazer cabeça, pensar em alguma coisa. Ser útil, 
inteligente, ser raciocínio. Não tinha onde tirar nada disso. Eu era 
espaço vazio puro.

Fim
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sirENE

Texto de Kate Parker

a auTora
Kate Amélia Parker tem uma trajetória profissional que reflete seu 
gosto pelo experimento. 
É arteterapeuta, performer e jornalista, o ponto comum entre estas 
atividades sendo o desejo de dar voz àquilo e àqueles que não a têm.
Filha de britânico com baiana, irmã de um zimbabuano e uma 
sergipana, mãe de uma francesa e um capixaba, sempre teve 
interesse por aquilo que se encontra além das fronteiras. 
Morou em alguns países na Europa - Inglaterra, Luxemburgo, Fran-
ça, Espanha - em outros deixou pegadas.
Percorreu tempo e espaço mais pela geografia dos afetos e da cultu-
ra do que em busca de paisagens. Agora está na mais importante de 
todas as viagens: aquela para o lado de dentro, para o lugar onde o 
eu é todo o mundo.

PrEFáCio
O rompimento de uma barragem de mineração no dia 5 de novem-
bro de 2015, em Bento Rodrigues, região central de Minas Gerais. A 
tragédia humana e ambiental que resultou da negligência criminosa 
da Empresa Mineradora contada através de três narrativas: a dos 
noticiários; a dos corpos e seus afetos; a que aponta a necessidade 
e o papel do caos nos ciclos da vida. Para chegar a este texto, visi-
tei locais atingidos, colaborei com movimentos pela regeneração do 
Rio Doce, escutei e abracei tanto pessoas engajadas quanto vítimas. 
Aqui, meu olhar de jornalista, de pesquisadora, de performance, de 
ser espiritual e coletivo.
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Personagens:
a(o) anciã(o)
Corpos Coletivos (Corpo Coletivo 01, Corpo Coletivo 02, Corpo Cole-
tivo 03, Corpo Coletivo 04, Corpo Coletivo 05 e Corpo Coletivo 06) 
Televisão:  a(o) apresentador(a) 01, a(o) apresentador(a) 02
a monja
o Pescador
a(o) Pessoa 01
a(o) Pessoa 01
a Criança (de uns nove anos)

No palco, três ambientes se revezam e são postos em cena pela ilu-
minação. No canto esquerdo, detalhe da sala de um casebre aban-
donado. Em destaque entre os móveis sujos de lama, a televisão 
voltada para o público. A programação que ela exibe traz diversos 
personagens. Além de imagens e sons, percebe-se a luz que a televi-
são projeta em cena ou a silhueta daqueles que ficam diante dela. 
Ao fundo do palco, no canto direito, o local de onde a(o) Anciã(o) se 
pronuncia. O resto do espaço fica disponível para os Corpos Cole-
tivos, que apropriam-se dele de acordo com o diálogo corporal que 
têm, seja com as notícias vindas do televisor, seja com aquilo que 
a(o) Anciã(o) pronuncia. 

À medida que os três ambientes se revezam e misturam, prevalece 
uma iluminação com cores dos minerais e da terra: marrom, verme-
lho-tijolo, laranja-escuro, castanho-mostarda.

Quando a televisão fala, a iluminação acende os marrons que ocu-
pam o local do cenário que representa a sala de um casebre abando-
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nado. Uma cadeira caída, o chão coberto por terra molhada e detri-
tos. As paredes sujas denunciam a passagem de um mar de lama. A 
televisão ficou para trás na hora da fuga, assim como muitos outros 
objetos bem mais importantes. Nesta obra, ela é o contraste entre 
a voz da mídia e dos atingidos de pelo maior crime ambiental de 
mineração do mundo. Uma caneca de café com leite coalhou ao lado 
da televisão esperando que seu dono voltasse.

Quando a(o) Anciã(o) fala, a iluminação acende os marrons que se 
assemelham aos do interior de uma caverna. Lá, a voz que se mani-
festa é a de um ser humano iniciado e vem de dentro de um hábito 
eremita, cuja cor se funde com a das paredes. Quando abaixa o ca-
puz, a luz revela a faixa de pintura que atravessa seu rosto na altura 
dos olhos e pontos atravessando verticalmente nariz e queixo. As-
semelha-se à pintura facial de algumas tribos indígenas, só que, ao 
invés de urucum ou carvão com jenipapo, é o dourado que tinge sua 
face, assim como faz com as pontas dos seus dedos. A história que é 
contada pela(o) Anciã(o) é fruto de um olhar consciente e atemporal. 

Quando os Corpos Coletivos entram em cena, as cores se inclinam para 
o mostarda e cor de açafrão. Através deles, os textos dos outros perso-
nagens desencadeiam as expressões do corpo. A imobilidade. O pulsar. 
O impulso. O movimento. O gesto. A expressão e o sentir que as pala-
vras aprisionam. No decorrer da narrativa, os corpos ganham voz. 

CENa 01

Palco escuro. A iluminação da sala do casebre abandonado aumen-
ta gradualmente, assim como o volume do som que vem da Televi-
são. Nela, dois apresentadores de telejornal revezam na leitura de 
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manchetes relacionadas ao rompimento da barragem de rejeitos da 
Empresa Mineradora. 

aPrEsENTaDor(a) 01 (urgência) – Barragem de rejeitos de minera-
ção rompe e devasta distrito na região central de Minas Gerais. 
aPrEsENTaDor(a) 02 (apreensão) – A tragédia foi em Bento Rodri-
gues. Até o momento, bombeiros confirmam uma morte. 
aPrEsENTaDor(a) 01 – Número de vítimas pode aumentar, já que 
há informação de dezenas de desaparecidos que podem estar ilha-
dos ou soterrados.
aPrEsENTaDor(a) 02 – Moradores que conseguiram fugir para a par-
te mais alta do distrito ficam sem água e comida, à espera de socorro.

A esta altura, a intensidade da iluminação da sala e a altura do som 
que vem da televisão atingem seu máximo. Percebe-se, então, que 
os Corpos Coletivos estão sentados em cena, voltados para a televi-
são, rostos iluminados pelas imagens que ela projeta. Como em um 
auditório ou cinema, os Corpos estão distribuídos em filas. São três: 
a primeira com três Corpos (Corpo Coletivo 01, Corpo Coletivo 02 e 
Corpo Coletivo 03), a segunda com dois (Corpo Coletivo 04 e Corpo 
Coletivo 05) e a terceira com um (Corpo Coletivo 06). A fila com o 
maior número de Corpos Coletivos encontra-se mais próxima à tele-
visão e a do Corpo Coletivo sozinho fica mais distante.

aPrEsENTaDor(a) 01 – No momento do incidente, por volta das 
quatro da tarde, a água com resíduos atingiu 20 metros de altura e 
foi levando tudo que havia pela frente.

Ainda sentados diante da televisão, os Corpos Coletivos 01 e 02 de-
monstram corporal e facialmente choque e espanto. O Corpo Coleti-
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vo 03 está digitando alguma coisa no celular e não levanta sequer os 
olhos para acompanhar as notícias.

CorPos ColETiVos 01 E 02 (espanto) – Óóóóóóóóó!
aPrEsENTaDor(a) 02 – Cerca de 600 famílias vivem no distrito de 
Bento Rodrigues. Dentre as casas, apenas 22 ficaram em pé. Como 
outras localidades podem ter sido atingidas pelo mar de lama, a es-
timativa é de duas mil pessoas afetadas.
CorPos ColETiVos 01 E 02 (espanto) – Ó!
aPrEsENTaDor(a) 01 – Sobe para 28 o número de desaparecidos. 
A maioria de idosos e crianças. Um bebê de três meses ainda não foi 
encontrado. 

Os CORPOS COLETIVOS 04 e 05 choram e demonstram tristeza. O Corpo 
Coletivo 03 para de digitar no celular e tira um selfie, fazendo cara triste, 
em que aparecem, ao fundo, os Corpos Coletivos 04 e 05 chorando. 

CorPos ColETiVos 04 E 05 (choro) – Ááááááááá!
aPrEsENTaDor(a) 02 – Uma testemunha diz que via mãos pedindo 
socorro, mas o Corpo de Bombeiros não tinha corda para jogar.
CorPos ColETiVos 04 E 05 (choro) – Á!
aPrEsENTaDor(a) 01 – Especialistas estão preocupados por se 
tratar de rejeitos de minério. O equivalente a 62 milhões de metros 
cúbicos de água pode conter metal pesado e trazer consequências 
irreversíveis para o acidente. 

De repente, assim que se pronuncia a palavra “acidente”, o Corpo 
Coletivo 06 se levanta e manifesta a sua revolta. Os outros Corpos 
Coletivos saem de cena com “movimento de fuga”: tropeçando, gi-
rando, em desequilíbrio. Eles se dirigem para o lado do palco oposto 



| 160 | Elas Tramam

ao da sala do casebre abandonado. O Corpo Coletivo 06 fica sozinho 
no palco. 

CorPo ColETiVo 06 (revolta) – Não foi acidente! Não foi acidente! 
Não foi desastre ambiental! Foi crime! Foi crime! Um crime delibera-
do! Uma tragédia anunciada! Não foi acidente!

A luz e o som que vêm da televisão são reduzidos, assim como a ilu-
minação na sala do casebre abandonado, até que o Corpo Coletivo 
06 seja o único elemento visto em cena.

CorPo ColETiVo 06 (revolta) – Justiça! Justiça! 

A luz sobre Corpo Coletivo 06 se apaga de repente, o palco fica com-
pletamente escuro e se ouve o eco do seu grito.

CorPo ColETiVo 06 (grito) – Justiçaaaaaaaaaaaaaaa!

Ao fim do eco, o palco fica ainda algum tempo no escuro e em silên-
cio. O suficiente para incomodar ligeiramente a plateia.

CENa 02

No escuro, ouve-se a voz da(o) Anciã(o).
 
aNCiÃ(o) (tom de profecia) – Antes de o Mundo ser Mundo, era uma 
imensidão de vazio e silêncio (Silêncio. Ouve-se o som do fósforo 
sendo riscado. Iluminação gradual e a(o) Anciã(o) aparece com uma 
vela entre as duas mãos). Uma faísca se fez do nada e tudo se for-
mou. Portanto, todos nós e tudo que nossa consciência alcança já 
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nascemos faz tempo. (Segura a vela com uma mão, com a outra re-
presenta os objetos e seres que cita no texto) Aquilo do que somos 
feitos já foi cometa, abelha e flor (Cometa: desliza a mão perto da 
vela, como se sua chama fosse o Sol e a mão em movimento fosse 
um cometa. Abelha e flor:  mão com os dedos unidos se aproxima 
e afasta da chama, como a dança de uma abelha com uma flor). Já 
foi mar, barco e marinheiro (Mar: com os braços esticados, segura a 
vela com as duas mãos, o mais longe possível do corpo. Barco: apro-
xima a vela um pouco mais do corpo. Marinheiro: vela bem próxima 
ao corpo, diante do peito). Eu fui a planta que faz o veneno pra ponta 
da flecha que me matou (Gesto de corpo que segura o arco, a vela 
sendo a flecha que recua para ser lançada). 

Corpos Coletivos entram em cena ainda com o “movimento de fuga” 
com que se despedem da cena anterior.

aNCiÃ(o) – O caos! O caos! Água, terra, plantas, bichos, bicho-gente, 
o invisível. Somos todos vítimas e culpados do caos: cada ser e os 
todos os não-seres que ele define, tudo o que é ou poderia ser ou ter 
sido. Da gota ao grão, do céu ao chão, do sim ao não, o Caos (som de 
um estrondo). Ele é o ponto do qual tudo nasce e a fonte para aonde 
tudo retorna. Nele, o todo se reparte em partículas mínimas para, 
em seguida, se juntar de uma nova maneira. O caos é a desordem e 
confronto das forças vigentes para desenhar uma nova relação entre 
elas (outro estrondo e, pouco depois, o palco escuro).

Durante a fala da(o) Anciã(o), os Corpos Coletivos se reúnem em círcu-
lo no centro do palco. As mãos dadas apontam para o centro da roda, 
formando uma estrela. O círculo vai girando e comprimindo-se à medi-
da que os corpos se aproximam do centro, levando as mãos unidas ao 



| 162 | Elas Tramam

alto numa tentativa de aproximação ainda maior. O som do primeiro 
estrondo abala o equilíbrio dos Corpos Coletivos no círculo, mas eles 
conseguem permanecer unidos pelas mãos e tentam voltar ao movi-
mento anterior, de giro e aproximação do centro. Com o som do segun-
do estrondo, as mãos dos Corpos Coletivos se soltam e eles se distan-
ciam uns dos outros. Desta vez, o impacto do estrondo leva os corpos a 
se espalharem e dissolverem pelas laterais e pelo fundo do palco.

CENa 03

Palco escuro. Iluminação na “sala do casebre abandonado” vai au-
mentando gradualmente, assim como o som que vem da televisão. 
Nela, pessoas dão depoimentos sobre seus afetos relacionados ao 
Rio Doce e à região atingida pelo rompimento da barragem de rejei-
tos da Empresa Mineradora. Os Corpos se movem de forma coletiva 
ou individualmente para representar fragmentos dos depoimentos.

moNJa (nostalgia e emoção) – Quando eu fiz sete anos, pedi a meus 
pais para ser batizada. Eles concordaram. Familiares e amigos vie-
ram. Caminhamos juntos de casa até o rio. Esse rio que não é mais 
doce. Esse rio que não é mais. Lembro-me do vestido. Era um pouco 
grande para mim, e alvo, de um alvo que a memória não deixa encar-
dir. Quando o vestido mergulhou comigo no Rio Doce, quando me 
encolhi para dentro da água, o tecido me envolveu como pétalas de 
um botão de rosa e se abriu para o meu renascimento, meu novo de-
sabrochar no mundo. (Silêncio. Olha para suposta pessoa atrás da 
câmera) É essa, é essa a lembrança que eu quero guardar. 

Durante o depoimento da Monja, Corpo Coletivo 01 entra em cena 
com uma bacia de água na cabeça, seguido por Corpo Coletivo 02. A 
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bacia é colocada delicadamente no chão do palco e os dois corpos se 
ajoelham, uma de cada lado da bacia, de perfil para o público. Corpo 
Coletivo 01 forma uma concha com as mãos e usa para derramar 
água sobre a cabeça, a testa e o rosto de Corpo Coletivo 02. Durante 
todo o ritual, Corpo Coletivo 02 demonstra estar em estado de graça. 
Silêncio. Corpos Coletivos 01 e 02 saem de cena deixando a bacia.

PEsCaDor (tentando manter a esperança) – Pra gente, que sempre 
viveu da pesca: eu com meus filhos e esposa, antes meu pai, antes 
disso os pais e avós dele, pra gente foi como morrer junto com o Rio. 
Pescar não é só a nossa maneira de pagar as contas, não. Tá no nosso 
jeito de viver. Antes eu acordava com o som do Rio Doce beirando a 
casa que lutei tanto para construir. Agora, até água para cozinhar e 
beber a gente tem que comprar. Chorei quando vi os peixes mortos, 
aquele monte. Tanta gente acampando em ginásio, com pouco pra co-
mer, sem nada pra sonhar. Povo trabalhador brigando por migalhas 
ou uma lata de sardinha arrecadada em campanha de televisão. Já 
não bastasse perder família, perder casa, perder trabalho! Só mesmo 
meu São Pedro, padroeiro, pra não me deixar perder a esperança. 

Durante o depoimento do Pescador, Corpo Coletivo 03 entra em cena 
e se posiciona de pé, voltado para a bacia. Em uma mão, um carretel 
de fio de nylon com um anzol na ponta. Ele lança o anzol para dentro 
da bacia e fica atento aos peixes que se aproximam ou mordem a isca. 
Assim que o pescador termina o depoimento, Corpo Coletivo 03 se ale-
gra ao acreditar que sua isca foi mordida, mas quando puxa a linha 
vem um esqueleto de peixe. Sai de cena decepcionado e triste, passos 
fúnebres e as duas mãos voltadas para cima carregando o “defunto”.

PEssoa 01 (revolta) – Nóis num é número. Nóis né número, não, 
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mermão. Aqui é de carne e osso. A gente não é ficção de filme ou no-
vela. A gente não é ficção encomendada pra jornal não, saca?  Nóis 
é real, mano. Os caras sabiam. Tá nos documento, eles sabiam. Não 
fizeram nada. Irresponsáveis. Bando de criminoso. Cada pessoa que 
morreu tem família, saca? Tem amigo. Tem gente que depende deles, 
que sente falta, que... (Silencio) A gente... (Segurando o choro) Dói pá 
caralho, cara! Dói! (Esconde o rosto)

Durante o depoimento de Pessoa 01, Corpo Coletivo 04 entra em 
cena e se dirige à bacia. Num misto de tristeza e revolta, olha para 
sua imagem no reflexo da água. À medida que ele vai se abaixando 
e se aproximando da própria imagem, a revolta vai ocupando cada 
vez mais o lugar da tristeza. Nos momentos mais intensos do texto 
de Pessoa 01, Corpo Coletivo 04 bate no reflexo da sua imagem com 
os punhos cerrados. A água espirra e molha parte do palco. Ao final 
da fala, quando Pessoa 01 chora com o rosto entre as mãos, Corpo 
Coletivo 04 mergulha a cabeça na água, como se não quisesse mais 
ver a sua imagem ou tentasse contra a própria vida. Corpo Coletivo 
06 entra em cena correndo e puxa Corpo Coletivo 04 pelos ombros, 
para impedir que se afogue. Os dois terminam a cena se abraçando, 
chorando juntos e caminhando para fora do palco.

CriaNÇa (primeiro nostalgia, depois triste) – Todo dia, ué! Todo dia 
a gente brincava lá. De ficar parado até os peixes virem beliscar os 
pés da gente. De mergulhar para pegar a pedra que brilha no fundo, 
dizer que é preciosa. Depois, a gente jogava elas de volta no rio pra 
ver nascer desenho de círculo na água. Um círculo dentro de outro 
circulo, dentro de outro circulo, dentro de outro. (Pausa) Dava frio na 
barriga quando eu pulava de cima da pedra. Assim ó! (Se encolhendo) 
Abraçando os joelhos. Depois, nadar na parte onde mãe deixa. (Muda 
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de entonação. Triste) Quer dizer, agora ela não deixa mais. Agora ela 
diz que é veneno. Que a gente não pode mais nadar lá mesmo que seja 
com a boca fechada. Minha vó disse que isso é coisa do diabo. É só eu 
chegar perto do rio que ela grita: (gritando como se fosse a avó) “Sai 
daiiiiiiiií! Sai daí, menino! Sai daí que essa água é malditaaaaaa! (Si-
lêncio) Mas minha mãe falou que diabo não existe. Falou assim: (fala 
imitando a mãe) “Coisa ruim mesmo, minha filha, é o bicho-homem”.

Durante o depoimento da Criança, Corpo Coletivo 05 entra em cena 
saltitando em direção à bacia. Alegre, entra nela e fecha os olhos, 
como que para sentir melhor os peixes beliscarem. Nas mãos, alguns 
seixos e pedregulhos que vai jogando na água, um a um, sentindo 
alegria com cada gesto. Quando a Criança grita a fala da avó, (“Sai 
daí menino. Sai daí que essa água é maldita”), Corpo Coletivo 05 leva 
um susto e sai correndo, como se tivesse sido pego em flagrante.

PEssoa 02 (discurso, emoção.) – A cada dia, emerge dessa sujeira 
toda um novo desserviço da justiça brasileira. Ela permite que ma-
nobrem com falsos argumentos, desestruturem os fatos, reinventem 
acontecimentos. A “chamada justiça” que paralisa investigações, 
suspende indenizações, atrasa por liminares, questiona reparações 
de danos. (Pausa) Justiça que dá liberdade para o opressor semear 
a discórdia entre os oprimidos e assistir impune, de camarote, eles 
brigando entre si. (Pausa. Fala com esperança) No entanto, enquan-
to a verdadeira justiça não é feita, o sentido dela tem despertado 
em muitos. Não só naqueles que foram diretamente afetados pelo 
crime da Empresa Mineradora, mas em cidadãos que simplesmente 
são capazes de entender o que é certo e o que é errado e juntar sua 
força e sua voz àquelas que defendem o coletivo. (Silêncio) Estamos 
vivos. Estamos juntos. E somos muitos. (Mais alto) Estamos vivos. 
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Estamos juntos. E somos muitos. (Repete, olhando para a plateia, 
fazendo com o corpo o convite para que repitam juntos a última fra-
se) E somos muitos! E somos muitos! E somos muitos!
Durante o depoimento da(o) Pessoa 02, Corpo Coletivo 02 entra em 
cena com uma bacia quase idêntica à que já se encontra no palco. A 
diferença é que aquela que ele traz tem três correntes presas na bei-
rada (em pontos equidistantes) e unidas em cima da bacia por uma 
argola, que Corpo Coletivo 02 segura. Representa um dos dois lados 
da balança de Themis, divindade grega por meio da qual a justiça é 
definida. Corpo Coletivo 02 coloca a bacia com correntes no chão, ao 
lado daquela que já se encontra lá. Ele tira de dentro da bacia que ele 
trouxe três outras correntes presas por uma argola e coloca no chão. 
Em seguida, Corpo Coletivo 02 divide entre as duas bacias a água que 
se encontra na que já estava no palco. Depois, prende três pontos dela 
com a corrente e levanta as duas bacias, uma em cada mão, através 
das argolas. À medida que a(o) Pessoa 02 fala, Corpo Coletivo 02 ba-
lança de um lado para o outro de olhos fechados, buscando o equilí-
brio e imobilidade, até que as luzes se apaguem ao final da cena. 

CENa 04

aNCiÃ(o) – O Caos! O Caos! (Pausa. Olha ao redor para verificar 
quem está presente para ouvir o que ela(e) vai dizer. Abaixa o capuz 
do hábito eremita, revelando ainda mais a pintura facial indígena 
no rosto) O Caos que volta para restaurar o equilíbrio entre as for-
ças. (Pausa. Movimenta as mãos como se dançassem ao ritmo de 
sua fala, afastando- as e aproximando-as do corpo para que as pon-
tas douradas dos dedos contrastem com o vazio escuro do palco) O 
vazio que precede e propicia renascimento após renascimento, os 
ciclos que traduzem a evolução da vida, que permite que o princípio 
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flua. (Pausa) O fluir. O caos. O fluir que sempre transcorre através 
do caminho com menor resistência. (Riqueza gestual até o fim da 
fala) Como a ramificação matemática dos galhos de uma árvore, 
dos vasos sanguíneos do corpo, da luz do raio desenhando o céu na 
tempestade, do trajeto sinuoso de um rio. (Faz duas conchas com as 
mãos se sussurra entre elas) Fluiiiiiiir... (Som da última vogal se ar-
rasta chiada na voz da(o) Anciã(o) até que se dissolve com o barulho 
das águas do rio, vindo da televisão) 

CENa 05

aPrEsENTaDor (01) – Obrigado pela audiência e continue com a gen-
te. A seguir, uma reportagem de Fulano de Tal com imagens de Ciclano 
de Qual, depoimentos exclusivos: “As Vítimas... (pausa) da Lama”.
CorPo ColETiVo 06 – Chegaaaa! (Grita e atravessa o palco correndo 
em direção à tomada da televisão, que ele desliga da eletricidade) Bas-
ta! Para de chamar de Lama! Para! Não foi acidente! E isso não é lama.

Os Corpos Coletivos, que antes eram mais corpo e sentimento, agora 
ganham voz. Eles entram em cena, um de cada vez, sempre faltando 
de 15 a 20 segundos para terminar a fala do anterior. Todos trazem nas 
mãos um pedaço de argila. As vozes vão se sobrepondo. Os gestos vão 
ocupando o palco. Quando terminam os textos falados, prosseguem 
os textos de cada Corpo em relação à argila. Até que todas as vozes 
silenciem e só se ouça a batida dos pés do Corpo 04 pisando a argila.

CorPo ColETiVo 01 (denúncia) – (Entra em cena com um pedaço 
de argila nas mãos. Enquanto fala, afunda os dedos nela) Chamam 
de lama, mas o dicionário não concorda. Ele diz: Lama. Substantivo 
feminino. Mistura viscosa, pegajosa, de argila, matéria orgânica e 
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água; terra molhada e pastosa; barro. Chamam de lama e o dicioná-
rio concorda. Ele diz: Lama. Sentido figurado. Caráter daquilo que 
degrada, envergonha; ação vil; baixeza, aviltamento.
CorPo ColETiVo 02 (nojo) – (Entra em cena com um pedaço de ar-
gila nas mãos. Enquanto fala, segura a argila com uma mão e com a 
outra esfrega ela pelo corpo) Chamam de lama, mas não é lama não. É 
uma água desvirtuada de suas qualidades básicas: não é insípida, nem 
incolor, nem inodora. É um solo sem vida, sem lugar para promessas, 
que não é mãe para nenhuma semente. Traz carne morta de bicho da 
terra, da água e do ar. Urubu que morreu com peixe no bucho. O cheiro 
é forte, a água é feia, a terra é suja. (Pausa) Mas chamam de lama.
CorPo ColETiVo 03 (Robótico. Entra em cena com um pedaço de 
argila. Enquanto fala, movimenta as mãos para transformar a for-
ma bruta daquele pedaço em uma esfera) – Chamam de lama, mas 
na sua composição, arsênio, chumbo, cromo, zinco, bário, manganês. 
Elementos químicos metálicos, bi e tetravalentes. Efeitos indesejá-
veis: perturbação da biossíntese da hemoglobina,  anemia, aumento 
da pressão sanguínea, danos aos rins, abortos, alterações no siste-
ma nervoso, danos ao cérebro, diminuição da fertilidade do homem, 
redução da aprendizagem em crianças.
CorPo ColETiVo 04 – (Entra em cena com um pedaço de argila 
nas mãos. Antes de se pronunciar, ajoelha-se de forma solene para 
coloca-la no chão, sujar os dedos com ela e marcar o rosto com um 
desenho tribal, como o da(o) Anciã(o). Uma faixa de pintura atraves-
sando o rosto na altura dos olhos e linhas pontilhadas verticais no 
nariz e queixo. Em seguida, se levanta, deixando a argila no chão e, 
quando fala, pisa descalço sobre ela, pé direito marcando o tempo, 
como em certas danças rituais indígenas) Chamam de lama. (Pau-
sa. Continua pisando) Chamam de lama. Mas aqui, (faz silêncio e 
olha para os pés, que continuam pisando, depois encara a plateia) 
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aqui as sobras do que seria um cemitério indígena. Urnas funerá-
rias ancestrais de cerâmica enterradas na bacia do Rio Doce e que 
agora são cacos na areia da Praia de Regência.  Chamam de lama, 
mas não convencem os Krenaks - os botocudos derradeiros -, nem os 
Guaranis, nem os Tupinikins. Não convencem os povos tradicionais: 
quilombolas e dos manguezais, pescadores e catadores de carangue-
jo. Gente das margens do rio que sofrendo a cada dia violações aos 
direitos humanos e impactos no seu modo de vida. (Pausa. Continua 
pisando a argila) Watu mynham Ererré! Watu mynham Ererré! (Tra-
duzindo frase de canção na língua dos Krenak) Rio Doce água boa. 
Watu mynham Ererré! (Quando todos os Corpos Coletivos já concluí-
ram suas falas, no palco resta o gesto de cada um em relação à argi-
la e o som dos pés do Corpo Coletivo 04 pisando)

CENa 06

Corpo Coletivo 05 entra em cena e caminha entre os outros corpos 
que ocupam o palco. À medida que passa por cada um deles, os Cor-
pos Coletivos param de realizar o gesto em relação à argila e iniciam 
o movimento e som dos pés contra o chão, como faz o Corpo Coletivo 
04. O som das batidas vai crescendo. Quando todos estão fazendo 
o mesmo movimento, Corpo Coletivo 05 se aproxima da frente do 
palco e fala para a plateia, ritmo das pisadas conduzindo sua fala.

CorPo ColETiVo 05 –  No dia 05 de novembro, quando a barra-
gem rompeu, a sirene não tocou. (Repete devagar, nos intervalos 
entre uma pisada e outra) A. Sirene. Não. Tocou. E você sabe por 
quê? (Pausa) Sabe não? (Confirmando) Porque a Empresa Minera-
dora neeeeeem sirene tinha. Nem sirene, nem qualquer outro aler-
ta sonoro. Nada. (Encara a plateia por alguns segundos e passa a 
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bater também os pés no chão, como os outros corpos. Muda o tom, 
mais áspero) É regra, regra de emergência em barragens: sirenes 
para alertar a população sobre acidentes. (Pausa) Agora ela toca 
todo mês. Todo dia 5, na hora do acidente, moradores atingidos e 
voluntários promovem “um minuto de sirene” no Centro Histórico 
de Mariana. Desta vez, não para salvar vidas, mas para lembrar das 
que foram perdidas. Para que nunca, nunca mais se repita. 

A sirene toca e as luzes do palco se apagam.

Fim
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soNoras
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|ENTrE|

Texto de Patricia Eugênio

a auTora
Patricia Eugênio é uma artista com várias frentes. Doutora em Geo-
física Espacial, abandonou a carreira acadêmica para se dedicar às 
artes. Cantora lírica e popular, possui vasta participação em concer-
tos, óperas e shows, dentro e fora do estado, desde 2002. Em 2014 
fundou com colegas o grupo Opera Prima, com o intuito de produzir 
espetáculos de ópera, concertos e musicais. Dentro desse grupo já 
produziu duas óperas, um espetáculo de rua e dois concertos ence-
nados. Como escritora, participou do Concurso de Dramaturgia Fe-
minina 2015, com a peça Cartas para Você, e teve seu primeiro livro 
de poemas, Notinhas Poéticas, lançado em julho de 2017, na Casa 
Verde. Sua carreira como atriz é recente, mas já conta com dois lon-
gas metragens: Destino das sombras e Mata Negra. Atualmente está 
circulando com o show Rebento, com um repertório de música popu-
lar brasileira; assina a direção musical do espetáculo Quixotinadas 
do grupo Vira-lata; e assina a produção e a versão em português do 
libreto da ópera A voz Humana, de Francis Poulanc. 

PrEFáCio 
A semente desse texto surgiu numa oficina de dramaturgia anterior 
a esse projeto.  Eu tinha descoberto recentemente um caroço no meu 
peito e me encontrava aterrorizada com a possibilidade de ter que 
fazer uma biópsia.  Uma amiga médica tinha me dito informalmente 
que teria que ficar um dia sem amamentar porque o anestésico pode-
ria fazer mal a minha filha. Como se explica a um bebê de um ano e 
três meses que mamava a cada três horas que ele não poderia fazer 
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isso nas próximas 24 horas? Aquilo me assombrava como um prenún-
cio de tempestade e naquele dia criei um texto fragmentado que me 
agradou muito esteticamente. Tive muita vontade de continuar aque-
la dramaturgia, mas agora vejo que não o fiz porquê ainda precisava 
ser atropelada pela avalanche de fatos que viriam em seguida.
Eu ainda precisava viver mais. Quando comecei no projeto Elas Tra-
mam, tentei trabalhar com qualquer outra história e acabei me per-
guntando: por quê? Por que me esforçar para encontrar uma história 
se a minha própria história não tinha sido contada ainda? Tudo que me 
restava saber era como.  O fragmento de texto da outra oficina tinha se 
perdido. Definitivamente não queria contar os fatos de forma linear ou 
cronológica porque já tinha sido afetada pelo vírus do teatro que faz a 
gente bagunçar tudo. Então estava decidido: iria contar a história de traz 
pra frente. Mas... faltava um elemento para começar a escrever. Faltava 
um elemento de beleza materializada que eu buscava pra transformar 
um drama em poesia. E durante o encontro ele veio: as goteiras. Seriam 
elas que me ajudariam na cronologia e resgatariam a tempestade que 
me lavou a alma, que quebrou minhas telhas e molhou minha sala. Tem-
pestade que impediu a tv de sintonizar e que bagunçou com minhas con-
vicções e expectativas diante da maternidade. Porque é fácil a gente ter 
ideais quando o clima é ameno  e o sol entra manso pela janela.

Personagens:
mulher-mãe
Homem-pai
bebê-criança 
mulher-médica 1
mulher-médica 2
Homem-médico
letícia
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(Bebê-criança começa a peça com quase 2 anos de idade e termina 
recém-nascido. Sugestão: trabalhar com bonecos manipuláveis)

No palco, uma mesa retangular com jarras de vidro cheias de um 
líquido branco, bacias de metal espalhadas pelo chão, copos. Eles 
amparam goteiras com esse líquido branco. A iluminação vai reve-
lando as goteiras aos poucos enquanto a primeira cena se desenro-
la. As gotas devem ir diminuindo ao longo da peça.

CENa 01

Entra uma mulher com uma bacia e posiciona-a em baixo de uma 
goteira. Ela olha para cima e o som das gotas na bacia se torna audí-
vel. O som segue o ritmo de batidas do coração. Ela se dirige à outra 
bacia que está cheia e fica manipulando esse líquido. Chega uma 
criança de quase 2 anos.

bebê-criança – Bom dia, mamãe!

A Mulher-mãe abre os braços e chama a bebê-criança com um gesto. 
A Bebê-criança a abraça forte e demorado e a beija sorrindo. Depois 
se senta entre suas pernas enquanto a Mulher-mãe acaricia seu ca-
belo, beija sua cabeça. A Mulher-mãe está careca. 
Entra um homem de jaleco branco e estetoscópio. É um médico. A 
mulher, no entanto, continua a acarinhar a Bebê-criança, ignorando 
a presença do Homem-médico.

Homem-médico – Serão 21 dias de repouso. Não poderá erguer os 
braços e nem pegar peso. (pausa) Nada disso... (aponta com desma-
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zelo em direção à Bebê-criança)

Entra o Homem-pai com uma mamadeira vazia na mão. Ele se diri-
ge à mesa central, pega a jarra de vidro e derrama seu conteúdo na 
mamadeira. Fecha a mamadeira e a deixa em cima da mesa. Vai em 
direção à Mulher-mãe e pega no colo a Bebê-criança, que começa a 
chorar e a se jogar para trás. A Iluminação começa a revelar todas 
as goteiras. A Mulher-mãe só olha para a Bebê-criança com profun-
da tristeza e levanta sem reação. 
O Homem-médico pega uma das bacias e tira de dentro gases embe-
becidos do líquido branco. Ele levanta os braços da Mulher-mãe e 
começa a enfaixar seus seios. Depois, junta seus braços ao corpo e 
enfaixa-os acima dos cotovelos, prendendo seus movimentos. 
A Bebê-criança consegue se desvencilhar, corre para Mulher-mãe, 
estica os bracinhos e choraminga.

bebê-criança – Colo, mamãe! Colo! Me dá colo, mamãe! Por favor, 
mamãe! Colo!

E continua repetindo, enquanto o barulho das gotas caindo aumen-
ta e a chuva engrossa fazendo com que o som seja ensurdecedor e 
abafe a voz da Bebê-criança.
A iluminação vai apagando e só ilumina o Homem-pai. O silêncio se 
restabelece com a luz. 

Homem-pai – Esfriou de repente. Tomara que não chova. 

Mulher-mãe chega do outro extremo do palco sem faixas, caminhan-
do normalmente com um prato pequeno nas mãos. Dentro do prato 
tem comida e também tem uma colher pequena.
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mulher-mãe – É. Não estou confiando muito nesse telhado. 
Homem-pai – O que houve com o telhado?
mulher-mãe – Acho que quebrei algumas telhas. (Ela para de cami-
nhar repentinamente e dá sinais de cansaço)
Homem-pai (pega o prato de sua mão) – Você está bem?
mulher-mãe – Estou.

Bebê-criança agora é um pouco mais nova. Anda em direção à Mu-
lher-mãe.

bebê-criança – Mamãe!

Mulher-mãe pega a Bebê-criança e joga pra cima. Bebê-criança ri e 
demonstra muita felicidade, mas logo em seguida começa a chorar.

mulher-mãe – Que foi, meu amor? Tá com fome? Quer papá?
bebê-criança (com entusiasmo!) – Papá! Mamãe, dá papá pra mim?
Homem-pai – Tá aqui filha. (E coloca o prato em cima da mesa, pega 
a Bebê-criança no colo e coloca sentada numa cadeira de bebê em 
frente ao prato)

A Bebê-criança começa a comer devagar equilibrando a comida na 
colher. Homem-pai e Mulher-mãe observam com satisfação.

Homem-pai – Ela tá tão esperta, né!
mulher-mãe – Ainda bem que tá comendo bem. Fiquei tão preocu-
pada... você sabe... sem o peito... dela adoecer... porque antes, antes 
eu ficava tranquila... você sabe... não precisava pensar muito... se 
comia... se não comia... eu podia suprir, sabe... quer dizer, o peito... 
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eu dava o peito e pronto. Tá com fome, peito. Tá com sono, peito. 
Agora, dá um medo de estar fazendo tudo errado. 
Homem-pai –  Ela tá bem... não tá ficando doente... tá esperta...

Bebê-criança espirra, os dois se olham. Bebê-criança joga o prato 
no chão.

mulher-mãe (irritada) – Filha!
bebê-criança – Não qué!
mulher-mãe (limpando o chão) – Quando não quiser mais fala! Fala: 
- Não quero mais! E não joga no chão!
bebê-criança – Qué saí! Qué saí!
Homem-pai (tirando a bebê-criança da cadeira) – Acho que ela tá 
com sono.
mulher-mãe – Vamos dormir, filha?
bebê-criança – Qué mimi!

Mulher-mãe pega no colo e embala enquanto canta “Se essa rua fos-
se minha”. Homem-pai recolhe o prato e sai. Mulher-mãe canta com 
muita doçura, mas no final da música ela cambaleia. Bebê-criança 
se agita e desce do colo e começa a chorar. Homem-pai entra e pega 
o Bebê-criança no colo.

Homem-pai – O que houve?
mulher-mãe – Não estou aguentando mais... tô cansando rápido... 
faz ela dormir?

Homem-pai começa a embalar a Bebê-criança. Um trovão soa. A 
chuva começa e uma goteira se forma. A Mulher-mãe se aproxima e 
deixa as gotas molharem sua mão. 
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mulher-mãe (lambe a mão) – É leite.

CENa 2

mulher-médica 1 – Vou tirar tudo...
mulher-médica 2 – É uma precaução...
Homem-médico – Melhor tirar tudo!
mulher-médica 2 – A mama toda...
mulher-médica 1 – Da costela até a clavícula, lateral, tudo.
mulher-médica 2 – Talvez as duas...
mulher-mãe – As duas?
mulher-médica 2 – Sim, se o exame for positivo.
mulher-médica 1 – Mas colocamos uma prótese!
mulher-mãe – Uma mama dura e outra mole.
mulher-médica – Vai ficar bom!
mulher-médica – Tá doendo?
mulher-médica 2 – Doer é bom sinal!
mulher-médica 1 – Sua mama é densa!
mulher-médica 2 – Tem uma massa mais densa, mas...
mulher-médica 1 – Pode ser uma mastite...
mulher-médica 2 – Deve ser uma mastite!
mulher-médica 1 – Não deve ser...
mulher-médica 2 – Durante a quimio é raro...
mulher-médica1 – Não, não é o câncer!
mulher-médica 2 – O taxol é uma droga eficiente...
mulher-médica 1 – Antibiótico, 10 dias.
mulher-mãe – Não passou. Tá pior. Tá doendo as costelas.
mulher-médica 1 – Segunda a gente se vê.
mulher-mãe – Não tá funcionando. O antibiótico. 
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mulher-médica 1 – É, não é mastite.
mulher-médica 2 – Não é.
mulher-médica 1 – É o câncer. Voltou.
mulher-médica 2 – Precisa operar. Tá crescendo rápido.
mulher-médica 1 – Depois de amanhã.
mulher-mãe – As duas mamas? 
mulher-médica 1 – Sim, as duas! Vamos tirar a axila.
mulher-médica 2 – Fica calma!
mulher-médica 1 – Nunca te vi assim.
mulher-médica 2 – Não... Não desanime. 
mulher-médica 1 – Eu não permito.

CENa 3

Mulher-mãe e Bebê-criança estão em lados opostos do palco se olhan-
do. Bebê-criança está ainda mais novo. É um bebê de 1 ano e 3 meses. 
Está de pé. Mulher-mãe está com cabelos curtos. Ela corre em direção 
a Bebê-criança, rindo. A Bebê-criança ri e corre. Elas brincam durante 
um tempo. Bebê-criança puxa a blusa da Mulher-mãe.

bebê-criança – Mamá?

Mulher-mãe faz cócegas na barriga da Bebê-criança. Bebê-criança ri. 

mulher-mãe – Vamos comer biscoito? Vamos na cozinha, vamos! 

Pega a Bebê-criança no colo e anda em direção à mesa central. Na 
mesa tem um prato com biscoitos e uma jarra de vidro com água. 
Ela oferece o biscoito e também come um pedaço.
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mulher-mãe – Vamos ver desenho? 

No canto do palco se ilumina uma televisão. Mulher-mãe leva a Be-
bê-criança e coloca em frente a tv. Ao ligá-la, a tv não sintoniza. Mu-
lher-mãe olha para cima. Homem-pai chega. 

Homem-pai – Ficou bonitinha com o cabelinho, amor!

Mulher-mãe passa a mão no cabelo e sorri. Eles olham para a tv.
  
Homem-pai – O que foi?
mulher-mãe – Não sei... deve ser a antena... vou lá fora ver.
Homem-pai – No telhado?
mulher-mãe – É...
Homem-pai – Lá fora tá ventando, cuidado.
mulher-mãe – Tá. 

Mulher-mãe põe as mãos nos seios e faz cara de dor. 

Homem-pai – Tá doendo?
mulher-mãe – Tá... ai... não seca... (pausa longa) Engraçado... eu sin-
to no corpo... tudo que tá aqui (aponta para o coração), se concretiza 
aqui, no corpo. Sabe... quando eu era solteira, eu me apaixonei por 
um cara... mas, não queria ter um relacionamento convencional... 
eu queria viver aquele sentimento, sabe... e deixa-lo passar por mim 
como um vento que passa por uma janela. Ele não entendeu... e aí, 
tivemos um momento juntos, um dia, uma tarde... e ele não quis 
mais... disse que não queria que eu me apegasse... ele fechou a jane-
la no meio da ventania.  Eu, como não transava tinha um ano (põe a 
mão no ventre) tive uma infecção urinária. (pausa) Agora é igual... e 
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não é psicológico... (ri) é até engraçado. Eu não posso dar o leite. O 
leite empedra... Isso dói. É real: meu sofrimento se materializa. 

Mulher-mãe olha pra criança, olha para tv, olha para o alto e sai. Ho-
mem-pai senta-se do lado de Bebê-criança e olha a tv. Escutam passos 
no telhado e o estalar de algumas telhas. A tv volta a funcionar.

CENa 4

mulher-médica1 – Vamos fazer a cirurgia conservadora.
mulher-médica2 – O tumor está diminuindo... tá respondendo bem 
a medicação...
mulher-médica1 – Tá cada dia melhor... não acredito que vai preci-
sar tirar a axila!
mulher-médica2 – Já não dá pra apalpar mais.
mulher-médica1 – Estivemos conversando...
mulher-médica2 – Você é nova!
mulher-médica1 – É um tumor agressivo.
mulher-médica2 – Triplo negativo.
mulher-médica 1 – K maior que 90%.
mulher-médica 2 – Você é nova.
mulher-médica 1 – É nova.
mulher-médica 2 – A chance de voltar...
mulher-médica 1 – Pode ser que volte antes dos 5 anos...
mulher-médica 2 – Pode ser que volte!
mulher-médica 1 – Pensamos na mastectomia radical!
mulher-médica 2 – Reduz a chance...
Homem-médico (com ênfase) – Reduz!
mulher-médica 2 – De voltar, na mama.
mulher-médica 1 – Sim...
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mulher-médica 2 – Não!
Homem-médico (com ênfase) – Não elimina!
mulher-médica1 – Pode voltar...
mulher-médica 2 – Na cicatriz... em outros órgãos...
mulher-médica 1 – Mas não acredito...
mulher-médica 2 – Não acredito...
mulher-médica 1 – Vou ser cuidadosa!
mulher-médica 2 – Não se preocupe!

CENa 5

Palco no escuro. A cena deve ser o mais longa possível. Choro de 
Bebê-criança. 

mulher-mãe – Ai, acordou. 
Homem-pai – Ei filha, deita aqui com papai e mamãe. Vamos mimi 
de novo.
bebê-criança – Mamá?
Homem-pai – Não, filha... deita aqui com papai...
bebê-criança (chorando mais) – Não! Mamá!
mulher-mãe – Não filha, mamãe não pode filha... não pode... 
bebê-criança (só aumenta o choro e grita continuamente) – Mamá! 
Não! Mamá!
Homem-pai (com calma) – Não pode filha. Vamos mimi. 
mulher-mãe – Mamãe não pode filha, não pode... mamãe não pode... 
(começa a chorar) desculpa filha... desculpa filha... desculpa...

O choro do Bebê-criança vai se acalmando, mas a mulher-mãe con-
tinua a chorar.
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Homem-pai – Dormiu... 

Mulher-mãe chora copiosamente

Homem-pai – Calma... ela dormiu... calma...

 A luz ilumina levemente a Mulher-mãe olhando a Bebê-criança dor-
mindo, ela canta

mulher-mãe (cantando a música “Entre nós”) – 
Dorme minha filha, dorme
Sua mãe vela teu sono
E quando estiver em meus braços
Deixas ser puro abandono
Fique junto dela quanto pode
Encosta tua cabeça no seu peito
E no leito, sinta o calor do meu corpo
Sorva o leite que vem em teu socorro
Tudo agora parece direito
Ouça alto minha respiração
Sinta o meu coração junto ao teu
Sinta que tudo te acalma
No corpo que não te esqueceu
Sua mãe está aqui quieta
Pensando se o amor pode curar
Intimamente arquiteta
De você ao seu ventre retornar
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CENa 6

Três Pessoas-médicas no palco. Polifonia de vozes.

Homem-médico – Carcinoma invasivo da mama com o imunofenótipo 
de classificação molecular do tipo triplo negativo. (Mulher-médica 1 ini-
cia a fala simultânea) Ausência de marcadores de células basais nesta 
amostra. Ki-67 positivo em mais do que 90% das células. Produto do on-
cogene HER2 negativo, (pausa) receptor de estrogênio negativo, (pau-
sa) receptor de progesterona negativo, (pausa) citoqueratina, negativo.
mulher - médica 1 – Triplo negativo. 20% dos canceres de mama são 
triplo negativo. 20%. O tumor tem 3,5 cm. A taxa de cura está entre 
60 e 80%. O tumor é agressivo. A taxa de replicação é maior que 90%. 
O triplo negativo não se beneficia de uma terapia hormonal. Vamos 
fazer a quimioterapia, (Mulher-médica 2 inicia a fala simultânea) a 
cirurgia e a radioterapia. Um total de 8 meses de tratamento. 
mulher-médica 2 – Quimioterapia citotóxica: 4 ciclos de antracicli-
nas e 12 ciclos de taxanos, doxorrubicina com ciclofosfamida, segui-
do por paclitaxel ou docetaxel.  Podem causar perda de cabelo, feri-
das na boca, perda ou aumento do apetite, náuseas e vômitos, dimi-
nuição da taxas sanguíneas, infecções, hematomas ou hemorragias, 
fadiga, neuropatia, problemas cardíacos, formigamento nas mãos e 
pés, mal-estar ou cansaço, aftas e diarreia, cólicas abdominais.
mulher-mãe – Tô com um caroço no peito... deve ser o leite... não 
desembola... acho que não é o leite... não sei... tá esquisito
Homem-médico – Não parece coisa ruim... a pele não enruga... tá 
grande, se fosse coisa ruim a pele enrugava... não dói... se fosse coi-
sa ruim doía. 
mulher-médica 2 – Não dói? Isso não é bom sinal.
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CENa 7

A tv volta funcionar sozinha.
Mulher-mãe chega com um envelope na mão e olha a tv ligada. Vai 
em direção a ela e desliga. Homem-pai chega.

Homem-pai – Foi buscar o resultado do exame?
mulher-mãe – Fui.
Homem-pai – Já abriu?
mulher-mãe – Não... Não gosto que ela fique o dia inteiro assistindo 
desenho. Ela tem que brincar...
Homem-pai – Não foi o dia inteiro. Eu precisava fazer as coisas de casa.
mulher-mãe – Já foi de manhã antes do almoço pra eu poder cozi-
nhar. Agora de tarde, de novo... a gente tem que limitar... colocar ela 
pra fazer as coisas com a gente...
Homem-pai – Tem razão... vamos prestar mais atenção nisso... (pau-
sa) Abre o envelope!
mulher-mãe – Já vou... (Mulher-mãe vai para um canto, abre e lê)
Homem-pai – E aí ?
mulher-mãe – Não sei... não entendo direito... carcinoma ductal. 
(pausa longa) Acho que isso é câncer...
Homem-pai – Não deve ser não.

Mulher-mãe pega o celular e digita e olha.

mulher-mãe – É câncer.
Homem-pai – Acho que não.
mulher-mãe – É sim. Acabei de ver. Carcinoma é câncer (pausa). E 
agora?
Homem-pai – Se for, a gente tira, amor!
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mulher-mãe – Será que vou ter que parar de amamentar? Ela ainda 
mama muito... (começa a chorar)

Mulher-mãe manda um torpedo. O telefone toca.

mulher-mãe – É a médica... (atende) oi... uhum... (fica muito tempo 
ouvindo a médica) segunda? (pausa) É que, você sabe... minha filha 
ainda mama muito...

Bebê-criança aparece. (pausa) O som de uma gota ecoa. (pausa)
Mulher-mãe se aproxima lentamente dela, e quando a Bebê-criança 
estica os braços, ela a pega no colo ainda com o telefone no ouvido. 
Bebê-criança puxa a blusa da mulher-mãe. 

bebê-criança – Mamá?

Mulher-mãe como que em transe tira o telefone do ouvido, se senta e 
acomoda a Bebê-criança para amamentar. Enquanto a Bebê-crian-
ça mama, seu braço vai afrouxando e solta o telefone.

Homem-pai – Vai ter que desmamar?

Mulher-mãe sacode a cabeça afirmativamente com os olhos cheios 
d’água. A Bebê-criança dorme. Ela levanta e carrega a Bebê-criança 
pra fora do palco. 

Homem-pai – Quanto tempo para desmamar ela?
mulher-mãe (com a voz embargada) – Uma semana... (e sai no palco 
e grita de desespero)
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Ouve-se o barulho do vento e ainda se pode ver poucas gotas no pal-
co que vão se apagando uma a uma.
Homem-pai fica na penumbra.
Ouve-se outro grito um pouco mais contido.
Palco fica com a luz do sol, quente e acolhedor. Homem-pai sorri e 
corre para o lado que saiu a Mulher-mãe. Ele a traz pelo braço. Ela 
está com cabelos mais longos e grávida de nove meses. Está em tra-
balho de parto. Anda com dificuldade. Para. Respira.

Homem-pai – Tudo bem, amor?
mulher-mãe – Tudo (sente uma contração, agacha ainda segurando 
a mão do Homem-pai e geme). Passou! Viu! É assim! Dói pra caram-
ba, mas depois que passa não dói nada! (E sorri um sorriso muito 
largo, cheio de orgulho)
Homem-pai – Você é muito guerreira, amor!

Mulher-mãe sorri, ela está muito feliz!

Homem-pai – Você acha que nasce hoje?
mulher-mãe – Ou hoje à noite ou amanhã. Mas tá tranquilo! Tô tão 
feliz, amor... nossa filha vai nascer do jeito que eu queria... sabe... 
com amor... num ambiente calmo... com respeito... (vem uma contra-
ção, ela agacha e geme)
Homem-pai – Tá ficando mais frequente, né! 
mulher-mãe – É... chama a Letícia.

Homem-pai sai.
Mulher-mãe caminha pelo palco num momento ritualístico. Canta e 
se balança embalando o neném que está na barriga. As contrações 
vêm, ela agacha e geme. Ela fica de joelhos com os braços apoiados 
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no chão e de olhos fechados. 

Mulher-mãe (canta “Mais que uma canção”) – 
Fique um pouco em minha vida
Fique mais que uma canção
Deixa longe a partida
Deixa eu descansar meu coração
O seu corpo leve
Quer se refazer em versos
Quer caber nos meus abraços
Quer se transformar em flor
O seu corpo dolente quer no meu repousar
Deixa a tua vontade, livre, louca,
Transformar teu corpo em mar

Chega Homem-pai com Letícia e um banco para o parto. Mulher-mãe 
segura na mão de Letícia e faz força. Homem-pai pega o bebê. 

Mulher-mãe (continuando a canção) – 
Seja um pouco a minha vida
Seja mais que uma canção
Tudo em mim é despedida
Tira a dor da minha solidão
E não seja breve
Fique nos meus braços
Seja mais do que meus versos
Vem me transformar em flor
E nessa tarde quente
Me deite o seu olhar
O meu corpo clama:
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Ama, ama
O seu corpo e o meu
Meu corpo e o seu, meu.

Homem-pai sorri e coloca o bebê nos braços da Mulher-mãe. 

mulher-mãe –  Consegui! 
Homem-pai – Conseguiu, amor!

Mulher-mãe pega a Bebê-criança recém-nascida no colo e murmura 
uma melodia enquanto embala a criança levemente.

letícia – Vamos por ela pra mamar?
mulher-mãe – Sim!

E ajeita o bebê no seio, com cuidado, e quando o bebê pega, Mulher-
mãe sente um pouco de dor. E nesse momento todas as goteiras de-
saparecem por completo. É a primeira vez que não se ouve nenhum 
barulho de água.

mulher-mãe – Ai... dói um pouco.
letícia – Sim, mas daqui a pouco a pele acostuma.
mulher-mãe – Tomara! (ri)
(pausa longa)
letícia – Você pretende amamentar até que idade?
(pausa)
mulher-mãe – Até quando ela quiser.
letícia – Isso pode demorar...
mulher-mãe – Não tem importância. Tenho todo o tempo do mundo.
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Entra a música “Gota pequenina” e o palco vai apagando.

Ah, gota pequenina
Do céu que me fascina
Ah, vem e me ilumina
Ensina-me a viver
A gota que cai
Da chuva no telhado
É a mesma que sai
Dos olhos da morena
Ó gota que vem
Da chuva passageira
Carrega o meu sofrer

Ah, gota pequenina
Do céu que me fascina
Ah, vem e me ilumina
Ensina-me a viver
O raio de sol
Nos olhos da morena
Enxugam a dor
Da água derradeira
O meu coração
Se enche de alegria
E torna a se iludir

Fim



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 191 |

simPliCiDaDE

Texto de Camila Degen

a auTora
Natural da cidade de Domingos Martins, Camila Degen, 29 anos, é 
Bacharel em Música com ênfase em Composição Musical pela Uni-
versidade Federal do Espírito Santo, cantora, artista plástica e de-
senhista. Desde muito cedo se encanta pela arte, pela cultura e li-
teratura. Aos 13 anos escreveu a próprio punho dez edições de uma 
revista de história em quadrinhos. Aos 15 estudou violão com o pro-
fessor Sebastião de Oliveira pela Escola de Música Helena Gerhardt 
Brickwedde, da qual tornou-se diretora aos 29 anos. Fez parte da 
Camerata de Violões da UFES. Participou de diversos cursos, wor-
kshops e oficinas, destacando-se o Curso de Iniciação Teatral pela 
FAFI com a professora Leda Baptista, o 19º Vitória Cine Vídeo, minis-
trado por David Tygel e o curso de Home Studio com Ricardo Men-
des, oferecido pelo CECAES-Manguerê. Escreveu para a Orquestra 
Experimental de Cordas da Fames através do projeto do Prof. Ms. 
Antônio Celso Ribeiro, realizou diversas exposições de pinturas na 
Casa da Cultura em Domingos Martins, onde também atuou como 
dançarina do Grupo Folclórico Bergfreunde e participou da equipe 
de coordenação do XXIV Festival Internacional de Inverno.  Atual-
mente, Camila é mestranda no curso de “Turismo e Spettacolo” na 
cidade de Messina, na Itália. 

PrEFáCio
A vida no campo às vezes pode ser muito difícil. O trabalho duro nos 
ensina a ser fortes e a confiar. Todo ensinamento é passado de ge-
ração em geração de forma com que aquela comunidade tenha uma 
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característica única, herdada de seus antepassados. Nessa drama-
turgia, contarei a história de uma família de descendentes alemães, 
seus desafios do dia a dia, sua trajetória e pensamentos. Uma filha 
que pensa num futuro diferente e um pai tradicionalista. Como re-
solver esse impasse? Simplicidade mostra que as coisas podem não 
ser tão simples assim.

“... Com o passar do tempo percebemos que as coisas não são mais 
como antes. Tudo está em constante mudança todo o tempo. Uma 
ideia, um pensamento, uma tradição. Os filhos crescem e voam, o 

amor morre ou renasce, a vida aflora. Aquilo que era errado ontem, 
hoje já não é mais. Em busca de seu próprio eu, a mente humana 

corre veloz, em busca de um caminho traçado, mas às vezes por si 
só, não se acha...”

Personagens:
Pai: Leonildo
mãe: Gércia
Filha mais velha: Raquel
Filho mais novo: Emanuel
avó: Albertina
amigo de raquel: Fábio
Cliente: Osmar
Cachorro: Jagunço
Canário: Tico
Figurantes.
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ParTE i
o sErENo Da maDruGaDa

Cenário: Fogão a lenha, fogo amarelado. Mesa posta para o café, 
cenário de vida de roça.
Canário em gaiola pendurada, cachorro ao chão – aparições opcionais.
Luzes totalmente apagadas, breu total.
Foley ao fundo com sons muito sutis de grilos, vento, sons de ma-
drugada tranquila. Esses sons circulam pelas caixas nos cantos da 
sala de teatro, formando-se assim um eco aleatório que faz com que 
o espectador não saiba a origem do som. 

raquel (canta docemente) –   Guten Morgen!
                                                           Guten Morgen!
                                                           Guten Morgen! 
                                                           Assim falava meu avô
                                                           Quando deixou a Alemanha
                                                           E muito triste ficou...

Madrugada. Somente o fogo do fogão à lenha se acende. Barulho de 
lenha queimando.
Luzes amareladas acendem-se vagarosamente. Albertina aquece 
suas mãos no fogo e leva o café à mesa. 

leonildo –  Guten Morgen! Café tá pronto?
albertina (forte sotaque) – Guten Morgen meu filho. Sim, fiz um 
Brot pra vocês levarem. A Kechimia tá no pote.
Gércia (entrando) – Dia... Cadê Raquel?
raquel (entrando) – Tô aqui, dormi igual uma pedra, custei de levan-
tar... Bença vó. 
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albertina – Deus te abençoe minha filha.

Todos sentam-se à mesa e tomam café. 

Gércia – Vou buscar Emanuel, tá tudo pronto?
leonildo – Tá sim, vamo que já tamo atrasado.
albertina (entrega uma sacola com brote e um pote de chimia a Ra-
quel e diz) –  Deus abençoe o dia de vocês. Vão com Deus.
raquel – Obrigada, Mutter!

As luzes se apagam.

ParTE ii
a FEira

Luzes mantêm-se totalmente apagadas. Fundo sonoro de gravação 
de uma feira real (com pessoas conversando, gritando, anunciando 
seus produtos, etc.) ecoando também em todas as caixas de som si-
tuadas em cantos da sala de teatro ao mesmo tempo, para criar uma 
confusão auditiva da procedência do som e das frases que são ditas.
Enquanto isso projeções são mostradas com nomes de produtos de 
feira em alemão. Mostra-se a imagem de cada produto e seu nome 
em alemão. 

 Batata: Kartoffel
 Cenoura: Karotte
 Queijo: Kese
 Pão: Brot
 Café: Kaffee
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Luzes coloridas se acendem, dando vida ao ambiente de feira. 
Barracas coloridas com verduras, frutas, muita vida. Clima de feira 
de rua, os sons continuam, uma música ritmada enfoca os movimen-
tos repetitivos dos personagens que estão posicionados um ao lado 
do outro e vão tirando as verduras das caixas e passando de mão em 
mão até a bancada de forma contínua e ritmada, como em uma fábri-
ca. Enquanto fazem esses movimentos, cantam de forma ordenada 
os nomes dos produtos a serem vendidos na feira, numa espécie de 
conferência de cada item: “Kartoffel, Karotte, Kese, Brot, Kaffee!”
Clientes entram em cena, passando, comprando.

Emanuel (grita) – É hoje dona de casa! Vem que tem, é só hoje! Cinco 
pacote de verdura picada por dez reais!

Raquel fica no caixa, recebe todo dinheiro, dá troco, pesa e empaco-
ta as mercadorias. Leonildo sempre atencioso e eufórico repõe toda 
verdura, colocando-as nas prateleiras. Gércia mostra as flores à 
venda. Todos sempre ocupados. Conversas entre clientes, entre ven-
dedores, Emanuel anunciando os produtos. 

Fábio (entra em cena, suando, corriqueiro, puxa Raquel num canto 
e sussurra) – Raquel, que bom que você chegou! Cara, bicho... Tenho 
uma notícia doida pra te falar! Chamaram a gente pra participar da-
quele concurso de dupla que a gente se inscreveu. Uma dupla parti-
cipante desistiu! E vai ser amanhã na Festa do Gado Leiteiro, gente é 
a maior festa da região! Pelo amor de Deus Raquel, diz que você vai 
participar! Sem você não dá pra fazer... 
raquel – Fábio, calma... Em primeiro lugar não era nem pra você 
ter falado isso aqui perto do pai, que já tá todo estressado com essa 
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história de eu querer cantar. Em segundo lugar, vou ter que pensar 
numa maneira de ir sem ninguém saber. Cê sabe como é esse pessoal 
aqui né! Mas fica tranquilo, não vou deixar você na mão. Volto can-
sada da feira, mas na noitinha me encontra no Bailão do Armindo 
vamos lá jogar sinuca e a gente conversa direito. Agora vai antes que 
papai vem aqui perguntar o que a gente tanto conversa!
Fábio – Mas lembra, o prêmio é o valor em dinheiro da gravação de 
um CD. É a nossa chance. Tchau lemoa!

Fábio sai de cena.
De repente chega seu Osmar – cliente antigo – um senhor com sorri-
so estonteante com sua boina italiana e bengala de madeira. 

leonildo – Bom Dia, seu Osmar! Vai querer o mesmo de sempre?
osmar – Vou sim, mas só se Raquel me dizer o que é!
raquel (com um sorriso responde rapidamente) – Meia dúzia de ovo 
caipira, dois brócolis, sete cenouras e queijo para fortalecer seus os-
sos, como o senhor mesmo diz! 
osmar – isso mesmo minha pequena! Leonildo, você deve ter muito 
orgulho da sua filha. Além de formosa é inteligente! Ela vai longe!
leonildo (com sorriso orgulhoso) – Essa daí vai trabalhar com a gen-
te. Fazer os negócio da família crescer. Por isso a gente tá pagando 
os estudos na escola agrícola. É nosso orgulho!
raquel – Dá 11,40 seu Osmar.
osmar – Tá aqui. Manda um abraço para sua avó Albertina. 
raquel – Pode deixar! Até mais Seu Osmar! Pai, sabe o que tá faltan-
do aqui? Uma música pra animar esse povo! Eu trouxe a concertina, 
tá atrás do banco traseiro!
leonildo – Você sempre procurando um jeitinho de cantar e tocar e 
não trabalhar na feira né Raquel? Pois pode parar! Vai lá e busca uma 



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 197 |

água pro seu pai, tô suando e meio tonto hoje, acho que é o calor. 
raquel (com uma cara tristonha, e um sorriso amarelo, olha para o 
seu pai e diz) – É pai, escola agrícola... 

Continuam a trabalhar calados, enquanto a luz se apaga e o silêncio 
acontece. 

ParTE iii
DEsCoNTENTamENTo

Breu total. Raquel sentada luz central se acende.  Luz que ilumina so-
mente ela vem de cima para baixo. Raquel canta. (A canção é de in-
terpretação livre. Com característica tristonha e agoniante. Para dar 
mais ênfase à vida no campo e às tradições alemãs, a atriz toca uma 
concertina ou existe o acompanhamento de instrumento de metal)

Vida que doce saudade...
Daquela infância feliz,
Onde acordava brincando e dormia nos teus braços
A madeira deste chão onde lá embaixo eu vejo a terra,
Cada detalhe do fogão e o teto preto de fumaça
Papai você me ensinou a ser a melhor pessoa
Mas não me ensinou a desistir dos meus sonhos.
Por trás desse meu sorriso, busco um horizonte além 
das montanhas
Onde meus olhos azuis, enxergam o que você não pode ver.
Por onde eu ando, já não sei se é meu caminho,
E pergunto ao destino, onde eu tenho que parar,
No trem da vida, nos quilômetros do percurso,
A cada estação descubro um jeito novo de caminhar...
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Colhendo os frutos da terra, plantando sonhos na cabeça,
Uma melodia que cresce, em tons maiores, quiçá menores,
Ritmando meu coração, que às vezes sofre em silêncio
Por medo de desfrutar
Tudo aquilo que desejo...
Singelo devaneio.

raquel – Em meus sonhos de criança, cantar sempre foi minha 
alma. Onde as palavras não alcançam, o som da gaita que fala... A 
melodia me completa, faz vibrar a minha loucura, de cantar para os 
cantos do mundo, de falar da minha cultura. Do pé preto de terra, 
da plantação, da fartura, a vida no campo é dádiva, a vida no campo 
é ternura. Minhoca, piaba, barreira, mato, capim, galinha, água da 
fonte, milho, vassoura de cipó do mato, embornal, sabão de soda, 
bica, alguidar, moenda, moinho de café, rodete de mandioca. São 
tantas poesias de palavras do dia a dia, dessa gente de pele fina, de 
coração simpático, de bondade.
 
Luzes se apagam. Breu total. 

ParTE iV
a alEGria

Emanuel (declama) –Eita que já raiou o dia!
Cantam os pássaros é só alegria,
A nossa gente começa a acordar,
Pega a enxada que eu vou trabalhar!
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Nessas montanhas eu nasci,
Nas matas verdes eu cresci,
Ouvindo o sino da igreja tocar
E as tradições que aqui não hão de faltar...
E as festas? É só diversão!
Tem música, sopro, violão,
Tem dança alemã e vinho do bom
Tem gente bonita contando história,
Belas poesias ao som da viola!
Essa gente que vive feliz
Cultiva orquídeas nos mais belos jardins
Produz artesanato, aprecia o doce sabor das frutas
Que faz doce de mamão, Kechimia
Que gostosura!
Ser alemão é ser contente
Num clima frio, sentir-se quente
É vivenciar toda essa cultura
Ein Prosit! Que belezura!

(Adaptado da Obra “Homenagem a Domingos Martins” de Camila Degen, 2009)

 
Barulho de Tobata, luzes se acendem.
Personagens andando de tobata, com instrumentos a caminho da 
festa. 

raquel – Fábio tudo bem que a gente não tinha como ir, mas ir de 
tobata pra um concurso de música, na festa mais importante da ci-
dade é o fim da picada né?
Fábio – Ah, para de reclamar, ou era isso ou nada! Além disso, a gen-
te tem que agradecer que seu pai acreditou que você a gente ia fazer 
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um trabalho sobre produção leiteira! Haha
raquel – A gente vai demorar horas para chegar lá!
Fábio – Sorria Raquel, quanto mais difíceis os obstáculos, maior a 
recompensa! Simbora! Lembra do CD! Nossos nomes sendo anuncia-
dos, flashes, o público vibrando gritando nosso nome. Raquel, esse é 
nosso sonho e vai acontecer se Deus quiser. Raquel, hoje é a primei-
ra nota da nossa melodia! Ihuuuuu... Bora tobata véia!

Música alemã animada começa a tocar. Luzes se apagam. 

ParTE V
o DEsEsPEro

A noite cai. O silêncio é tomado pelos sons dos pássaros noturnos. 

raquel (entra em cena eufórica) – Pai! Mãe! Cheguei! Agora nada 
pode me impedir!! Ganhei pai, ganhei!
Emanuel (chorando) – Raquel, onde cê tava?
raquel – O que aconteceu Emanuel?
Emanuel – O pai Raquel, o pai foi pro hospital, teve um infarto.
raquel – O quê? Meu Deus, é tudo culpa minha, Deus me castigou 
por eu ter mentido. Cadê o fusca véio? 
Emanuel – Tá no paiol. Cê vai lá?
raquel – Vou.
 
Cenário: Hospital. 
Breu total. Barulho de máquinas hospitalares. 

raquel – Mãe, cadê o pai? 
Gércia (desesperada suplica) – Minha filha, onde cê tava? Que bom 
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que você chegou. Ele tá lá precisa de um cardiologista, mas o hos-
pital não tem... Só particular, num dia de domingo, meu Deus como 
vamos fazer pra pagar...

Num olhar distante, como quem vê um abismo no meio do caminho. 
Com coração pulsando quase que saindo pela boca, com a mente 
girando num turbilhão de pensamentos. 
Vozes circulam por todas as caixas de som, vozes misturadas, em-
boladas, falam ao mesmo tempo, ecoam, sofrem, choram, sorriem:

raquel – Meu Deus eu não devia ter feito isso!

leonildo – Ela é meu orgulho, 
estuda na Escola Agrícola...

raquel – Dá 11,40 seu Osmar!
Fábio – Lembra, o prêmio é a 

gravação de um CD!
Emanuel – Ele teve um infarto...
Gércia – Como a gente vai pagar?
albertina – A chimia tá no pote.
leonildo – Esquece essa vida de 

ser cantora!

osmar – Ein Prosit! Haha
raquel – É castigo!

leonildo – Continuar os negó-
cios da família...

Gércia – Minha filha, pensa no 
que você tá fazendo...

Emanuel – Te amo, pai.
Fábio – É nossa chance!

raquel – Mãe, eu tenho o dinhei-

ro pra pagar. O dinheiro que ganhei hoje no Concurso que participei 
escondido do pai. O prêmio era o valor de uma gravação de CD. Pego 
minha metade e pago o cardiologista do pai. Pede pro hospital ligar, 
mãe o pai não vai morrer. O pai não pode morrer. Por que eu não sou 
nada sem ele. E sem vocês...

Luzes se apagam. Breu total.

ParTE Vi
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a rECoNCiliaÇÃo

Silêncio.
Barulho de coração batendo.
Luz central de acende, Leonildo sentando de cabeça baixa:

leonildo – “...Com o passar do tempo percebemos que as coisas não 
são mais como antes. Tudo está em constante mudança todo o tem-
po. Uma ideia, um pensamento, uma tradição. Os filhos crescem e 
voam, o amor morre ou renasce, a vida aflora. Aquilo que era errado 
ontem, hoje já não é mais. Em busca de seu próprio eu, a mente hu-
mana corre veloz, em busca de um caminho traçado, mas às vezes 
por si só, não se acha.... Ou se acha, e bate asas. O amor de filho é 
livre e é um erro mantê-lo preso. A vida é uma só, e minhas mãos 
calejadas só confirmam isso. Por medo de errar, erramos. Por medo 
de pecar, pecamos. Cada um é dono de sua própria história e nós 
havemos de guiar até onde nos é prescrito. E não importa onde esti-
vermos, até onde a última respiração soar. Sempre seremos eternos 
aprendizes. O fruto que a terra cultua, nos torna uma família unida, 
de laço forte. E agora, após a tempestade, é tempo de colheita. ”

Fim
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VEsTiDa DE FomE

Texto de Xis Makeda

a auTora
Xis Makeda é mulher negra que busca no feminino e na arte uma 
forma de sobreviver sem ser coisa de ninguém. Nascida de uma 
guerreira anônima, ferida por um sistema machista e racista, re-
sistente mulher no ato de insistir em viver, cada dia de uma vez. É 
historiadora, pesquisadora cultural, coordenadora e vocalista do 
Grupo Sawabona de Cultura Negra, que realiza projetos voltados 
para a preservação e valorização do patrimônio cultural material e 
imaterial negro, e integrante da Organização Produção Crioula. Do-
cumentarista estreante com o curta “Canto de mulher quilombola 
_Território Sapê do Norte” onde retrata a memória e a organização 
sociocultural das mulheres quilombolas do norte do ES, realizado 
pelo Grupo Sawabona com apoio da FASE/SAAP e traz sua assinatu-
ra no roteiro e direção. Seus projetos e pesquisas buscam abranger o 
universo do povo negro e seus territórios, abrindo o diálogo da visi-
bilidade e fortalecimento sócio econômico e cultural de territórios e 
comunidades. Apaixonada pela literatura infantil e infanto-juvenil, 
produz sua primeira coleção de livros infantis com foco no universo 
da criança negra, acreditando na produção de referências positivas 
para esse público e na grandeza e potência do universo literário. 

“Minha música e minhas palavras trazem além de mim, muitas 
outras que me costuraram. Meus papéis não me representam, meu 
ouro trago comigo... minha vida daria um livro. Mas aqui, sou mais 

uma a tramar (para de pé ficar).” 
(Xis Makeda)
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PrEFáCio
A mulher que vos apresento é uma grande colcha de retalhos de mu-
lheres com as quais cruzei em algum momento, meu caminho... E 
com elas pude aprender qual caminho seguir.
Eu sou elas e elas são eu... 
Somos o espelho uma das outras e somos muitas! 
Tantas que muitas das vezes fica fácil se perder... e se deixar levar 
por dores que não nos representam, calvários que não nos susten-
tam e espinhos que não deviam estar ali; colocados com cuidado por 
aqueles que nunca nos amou.
Meu desejo aqui foi compartilhar histórias de mulheres guerreiras, 
frágeis, fortes, amadas ou não, sábias Griot que persistem no propó-
sito de resistir ao machismo, ao racismo e lutar pela igualdade e pela 
tolerância racial e a humanização dos povos.
Mulheres que me representam e somam comigo na luta, voltando 
seus olhares para o outro e fazendo a diferença pelo simples fato de 
não desistir de amar e vivenciar que o poder imenso do Amor, trans-
formando tons e cores em nossa vida.
Estamos famintas. Famintas de amor, de direitos, de dignidade, de 
cultura, de esperança, de soluções, de reais abolições, de comida. Fa-
mintas de sonhos, de realizações, de reconhecimento, de liberdade, de 
reparações, de segurança, de políticas públicas, de poder ser mulher.
Essa dramaturgia registra aqui a vida de muitas mulheres em Eixos 
Brasis fora de capitais. Meninas negras que ainda hoje são vítimas da 
escravidão em troca de pão, violentadas e fadadas a viver como mulas 
mulatas de ricos coronéis e senhores terra, que se julgam acima da cons-
tituição, acima do direito do dever de respeitar todo e qualquer cidadão.
Essa história é negra, e traz um pouco do muito descaso sofrido pelo 
meu povo que merece justiça e reparação.
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Ela foi a ponte que pode trazer todas essas mulheres até vocês e le-
var vocês até elas.
Dedico essa dramaturgia a todas e a todas antes delas; que foram 
capazes de resistir e buscar o mínimo de felicidade num trapo de 
pano e na sabedoria de seus nós ancestrais. 
Para essas mulheres que aqui tramaram juntas, no exercício do es-
pelho e do afeto, construindo essa costura linda, transformar a dor 
em arte se tornou um exercício delicioso de curar e fazer crescer.
Nós tramamos. Eis nossa costura!

Personagens:
a mulher 
menina
Griot
Voz da cabeça
acadêmica
adolescentes 1,2,3 

CENa 01

Griot chega ao palco com um cajado na mão, uma pequena baga-
gem, cara e trajes de quem parecia chegar de viajem há pouco. Sen-
ta-se numa pedra e começar a contar a história da mulher.

GrioT – Uma mulher negra em situação de rua, vítima de violência 
e do racismo, sentada em um canto de uma praça qualquer de uma 
cidade qualquer de médio porte; com aparente desconcentração ou 
perda de memória, ao lado de uma movimentada rua.
Pessoas passam por ela, que, invisível ao caos, se torna paisagem 
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cinza da falência social.
Traz lembranças da infância pobre no quilombo e a nostalgia de não 
saber voltar e nem menos onde está.
Aparentemente louca e desmemoriada, busca suas marcas pelo cor-
po e cicatrizes que tenta o tempo todo esconder, e, ao mesmo tempo, 
reconhecer.  
Suas impressões culturais são profundas e o som de si mesma soa 
alto demais sem ao menos ali se reconhecer. 
Amedrontada e só, é confundida com coisa e se veste de cinza como 
camuflagem urbana de medo e de impessoalidade, carregando seus 
amarrados de misérias e dentro deles seu tesouro escondido.
A mulher, aparentemente louca e desmemoriada, vagueia imóvel 
entre a loucura e a vazio, se camuflando com cores pra sobreviver.
Ela já não pede mais esmolas. 
Desistiu de pedir faz tempo... 
Hoje prefere se vestir de fome e Confiar.

 Mulher sentada no chão com sacos e amarrados.

GrioT – Uma mulher em um canto de uma praça com seus trapos 
escondidos em sacos e amarrados de miséria... Desconcentradora-
mente, ela fala muda para si mesma.
a mulHEr – Já passa do meio dia. E eu ainda não comi nada. Engra-
çado! Parece que eu tenho uma lembrança longe de barriga cheia... 
Ai...que delícia!!! Com gostinho de lenha e do tempero do quintal... 
Hum!!! Ai! Que saudade... Pena que saudade não mata a fome... 
Mas... lenha “donde”? Dondé mesmo que eu era feliz? De barriga 
cheia? Dondé? Eu era feliz?

 A mulher olha ao seu redor tentando reconhecer o lugar onde está.
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a mulHEr – Que lugar é esse? Cor de pó, cheiro de mijo, cara de 
nada... tão esquisito!!!

 As pessoas passam e um som forte vindo da avenida ao lado vez ou 
outra lhe chama a atenção.

a mulHEr – Engraçado eu não ter um cachorro... Os outros daqui 
têm... Tenho que arrumar um cachorro! É isso: um cachorro só pra 
mim! Pra cuidar de mim... é cuidar de mim! Cuidar de mim?

Ela se agita, balançando a cabeça parecendo sacudir lembranças.
Se apavora com o tudo e o nada a sua volta, mergulhando num tor-
mento de lembranças.

a mulHEr – O senhor está cuidando de mim... Eu sei... O senhor 
cuida de mim!!!
Eu não queria dizer isso!Entendeu errado! Por favor... Não me bate! 
Eu sei que só está cuidando de mim! Por favor!

Ela chora baixinho, quase implorando; como uma criança diante de 
um ditador.

a mulHEr – O senhor está cuidando de mim... Eu sei... Está cuidan-
do de mim...
GrioT – Ela chora e ninguém percebe... É vida que segue ao seu redor.

 
Barulho da rua, o som dos carros o cheiro de mijo, pessoas apressa-
das e o mundo a girar.
A Mulher põe a mão no rosto e depois de alguns segundos percebe-se 
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acariciando uma pequena cicatriz em seu rosto; antes perdida, ago-
ra encontrada por ela. Fica assim alguns instantes até que a emoção 
a congela.
O som rádio de um carro que para na rua ao lado da praça quebra a 
pausa e a música preenche a cena. 

SOM DE MÚSICA NEGRA- Billie Holiday - I Can’t Give You Anything 

GrioT – A mulher, enfim, tem um momento de paz e algo parecido com 
alegria. De olhos fechados, ela respira tranquila e se deixa absorver 
pela música. Fica assim alguns instantes e parece ensaiar um sorriso.

 A mulher abre os olhos e enxerga uma menina negra de cabelos sol-
tos e um pouco suja, brincando do outro lado da praça na areia de 
um mínimo parquinho. Som: barulho de parquinho com crianças.

a mulHEr – Como é linda! Queria ter um filho...
GrioT – A mulher toca a barriga com a lembrança de um vazio forçado... 
Dia após dia, desde menina, vítima colonial do racismo e da ignorância.
a mulHEr – Não! Isso eu não quero lembrar! De onde vem essa lem-
brança? Eu não quero lembrar!!!! (bate na cabeça insistentemente)
GrioT – Ela aperta o ventre, trêmula, e bate na cabeça parecendo 
querer forçar a mente a lembrar e ouvir coisas boas.
a mulHEr – De onde vem essa lembrança? Eu não quero lembrar!!! 
De onde vem essa lembrança? Quem sou eu? Quem sou eu? O que 
foi, voz? Resolveu se calar agora? Fala, voz! Fala, sua ordinária!!! 
Fala! Quem sou eu? Quem sou eu?

Meio ao seu momento de tormento e indagações, aos gritos com “a 
voz” agora muda, outro movimento lhe chama atenção. Era um bê-
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bado que sempre dormia e bebia no beco do outro canto da praça 
e de lá costumava observá-la com olhar de fome, fadiga e loucura.  
Ele se movimentava na direção da mulher, cambaleantemente ins-
pirado à maldade.

a mulHEr – Ai meu Deus... Me dê proteção!!!
GrioT – Em um instante, ela se veste de novo de coisa pra não ser 
percebida e fica ainda mais cinza. Cinza e imóvel. O bêbado que se-
gue em sua direção é surpreendido por outra situação movida à ca-
chaça. O vício falou mais alto que o desejo da maldade. E junto com 
outro bêbado que surge com uma garrafa de barrigudinha (a pinga 
mais barata e com um forte odor de álcool etílico), eles seguem, com 
seus trapos de sarjeta em outra direção. 

Sons da rua e de carros invadem a cena. A Mulher, ainda vestida de 
coisa acinzentada, permanece imóvel. Três adolescentes surgem na 
cena com fones nos ouvidos e celulares de última geração, falando 
alto e rindo despreocupados. Um deles, sem perceber a mulher, tro-
peça sobre ela e cai sobre seus amarrados de miséria. Ela se assusta 
e solta gritos e palavrões e uma pequena maldição.

 a mulHEr (enfurecida) – Demônios!!! Trem ruim!!!! Bando de mal-
ditos! Morram! Sumam daqui! Demônios! Malditos!!! Saiam de perto 
de mim!!! Saiam de perto de mim!!! Demônios!!!

Os adolescentes se assustam e devolvem as ofensas à mulher com 
medo e nojo dela e da sujeira da rua.

aDolEsCENTEs 1 – Louca!
aDolEsCENTEs 2 – Imunda!!!
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aDolEsCENTEs 3 – Velha vadia!!!

A Mulher grita de volta: quase um grunhido de pavor e raiva ten-
tando reagir ao horror. Ao mesmo tempo, protege seus amarrados 
de miséria como quem defende seu tesouro que há muito tentava 
esconder.
 
a mulHEr – Malditos!!!

 Eles vão seguindo embora...

GrioT – E como fera ela se recolhe o som da rua volta a prevalecer.

Um foco de luz esverdeado ilumina uma menina que brinca no par-
quinho.

 
GrioT – A mulher olha a menina com ternura e um som de roda e pal-
mas chega ao seu ouvido... Um som familiar, de gente cantando e baten-
do na palma da mão. Um cheiro de poeira seca invade sua lembrança. 

Entra a Cantiga de capoeira “Pequeno sou eu”:
Pequeno sou eu, Maior é Deus
O Senhor ilumina os caminhos meus
Pequeno sou eu...

Ilumine meus caminhos
E por onde eu passar
Não me deixe padecer
Me dê forças para lutar
Pequeno sou eu...
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Oi meu Deus tudo que eu tenho
Agradeço a você 
Ao toque do berimbau
Que alegra o meu viver
Pequeno sou eu

Eu te peço proteção
Me dê toda energia
Me livra do olho grande
E também da covardia
Pequeno sou eu

Nas estradas dessa vida
Nas voltas que o mundo dá
Sei que hoje estou aqui
Mas amanhã posso não estar
Pequeno sou eu 

a mulHEr – Que cheiro é esse? Que música é essa?
GrioT – E o canto parece lhe vir à lembrança verso a verso, ponto a 
ponto... E ela segue baixinho cantando e batendo na palma da mão 
como quem ganhasse confiança a cada verso e a cada batida, a cada 
palavra... E parece mesmo gostar daquela lembrança... E sorri.     
                                                      

CENa 2 

Mulher sentada no mesmo canto de praça disfarçadamente dando 
nós em um trapo.
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GrioT – As horas passam e a mulher continua sentada com seus 
trapos de miséria. 
A fome aumenta e o cheiro da rua não muda. O barulho constante 
da rua não parecia incomodá-la. Apenas a fome que aos poucos se 
tornava ela.

Uma travesti passa pela Mulher com roupas coloridas e coladas e de 
saltos altos. Joga uma moeda para a mulher.

GrioT – Ela não mais pedia esmola. Desistiu faz tempo... Decidiu, 
há muito, viver vestida de fome e disfarçada de coisa.

 A mulher pega a moeda devagar, observando-a com atenção.

 a mulHEr – Acho que vou guardar... Já que valor num tem... Se 
fosse do meu querer comprar alguma coisa com ela, será que alguém 
me vindia? Ninguém me quer por perto... Nem cantina, nem pada-
ria... Mas e se eu for pelos fundos?  Pode ser... Lá, a sujeira parece 
com meus panos...
Voz da cabeça (debochada) – O fedor do fundo do restaurante me 
lembra você, negrinha! (gargalhando louca)
a mulHEr (indignada) – O quê? O que foi que você disse? Agora deu 
pra zombar de mim?
Não me compare com ocê! Eu não sou ocê!  Eu não sou louca!  (gri-
tando)

Som de sirene de ambulância invade a cena, cada vez mais alto, 
cada vez mais perto.
A mulher se apavora e novamente se veste de coisa.
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a mulHEr (desesperada) – Eu não sou louca! Eu não sou louca! (re-
petidas vezes como um mantra refúgio lucidez) Se eu parecer louca 
eles me levam outra vez. Se me levarem com fome eu não vou comer 
nada.  O choque me faz vomitar todo o vazio da minha barriga. Não! 
Eu não quero ir! Não! Eu não quero ir! Eu não quero enlouquecer! 
Enlouquecer dói muito... Dói muito!!! Eu não gosto de choque! Eu 
não gosto de dor! Eu não gosto de lá!

Voz gargalhando na cabeça da mulher, gritando repetidas ofensas.

GrioT – De alguma forma ela parecia estar certa. A voz parecia mesmo 
temer perder o posto de grito mais alto dentro da cabeça da mulher. 
Deu certo. A voz resolveu se calar e dessa vez foi sua aliada. A voz deixa 
a cena e dessa vez dá lugar a um mantra refúgio de lucidez. A mulher 
novamente se veste de coisa se acinzentando e tudo volta a normal.

A Mulher canta uma reza bem baixinho e balança o corpo pra frente 
e para traz. Tudo volta a normal. O som da rua, a sirene se distan-
ciando e tudo volta ao normal. A mulher se deita exausta e se cobre 
de miséria. O tempo passa. Uma travesti passa por ela lhe deixa al-
gumas moedas. A Mulher não levanta a cabeça e só vê uma mão 
cheia de pulseiras, os saltos vermelhos, e pernas de fora. Só ouve seu 
pedido de benção enquanto caminha e ela vai embora.

 a mulHEr – Só podia mesmo ser essa moça de vida dura que sofre 
com pele escura e cicatriz funda como eu... Ele nunca me esquece. 
(põe a mão sobre o ventre como quem se lembra de uma dor)

 Luz vermelha aumenta a intensidade da cena.
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GrioT – E foi ficando cada vez mais vermelha aquela pele preta que 
sofria com a lembrança da de dor. Uma lembrança tão profunda que era 
como se uma navalha fina lhe rasgasse o ventre desde a sua vulva. E o 
vermelho foi crescendo até ela não mais aguentar. E com os olhos aper-
tados ela tentava pensar numa prece e afastar a dor que já alcançava 
seu corpo físico. E o canto da prece enfim lhe veio à lembrança... Nunca 
falhava... Ela parecia ouvir o cantar e sentir o cheiro terra do quintal e o 
calor do sol queimando lá fora... E lá dentro ela, chorando muda sem po-
der gritar, ouvia... Ouvia o cantar das mulheres na ida pro rio cantando 
com suas trouxas na cabeça sumindo na vastidão do caminho no meio 
do pasto... 

Música “Mandei Caiar meu sobrado”, de Mestre Casquinha:
Mandei caiar meu sobrado
Mandei, mandei, mandei
Mandei caiar de amarelo
Caie, caie, caie

Meus amigos que são verdadeiros
Vocês é um exemplo pra mim
Em vocês, olha hoje meu espelho
Em nossa amizade sem fim

Mandei caiar meu sobrado
Mandei, mandei, mandei
Mandei caiar de amarelo
Caie, caie, caie

Agradeço a capoeira
Do fundo do meu coração
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Pra vocês, todos os presentes
Eu dedico essa canção

Mandei caiar meu sobrado
Mandei, mandei, mandei
Mandei caiar de amarelo
Caie, caie, caie 

GrioT – E lá dentro, ela, chorando muda enquanto sentia o bafo quente 
em seu pescoço, o corpo pesado sobre ela, a falta de ar, a dor... E ouvia, 
ouvia, ouvia o cantar das mais velhas que tinham sido ela, sumindo... 
Sumindo... Sumindo. 
Voz da cabeça – Menina de cor tem dono, sabia? Reza pro dono ser 
bom! Reza pra aguentar a dor e finge que é uma boneca! Reza pra ele 
enjoar d’ocê! 
a mulHEr (agitada e raivosa) – Cale a boca, maldita! Suma daqui!
Voz da cabeça – Mas ele não enjoou né? Você que enjoou de ser mu-
linha... Criou coragem? Ganhou força? Ficou malvada? Que nojo! Era 
tão boazinha essa negrinha... O que houve com você? Não é tão temen-
te a Deus? Onde estava seu Deus? Não teve pena dele? De que tanta 
reza? Não teve mesmo nem um tiquinho de pena? Fale negrinha!!!!
a mulHEr (agressiva e séria) – Cale a boca! Não sabe de nada! Não 
sabe de sabe de nojo. Eu vivia lambuzada de nojo desde menina... 
Escorregando pelo meu corpo... Escarrado de pinto branco maldito 
que muito me machucou. Nunca teve pena de mim. Nunca! E eu tam-
bém não senti pena. Nem mesmo quando bati na cabeça. Ganhei for-
ça, sim, Deus me ajudou. Juntei toda força que tinha pra um único 
golpe de enxada na cabeça... O golpe que me abriu a porteira e ga-
nhei mundo a correr.  Ninguém nunca teve dó de mim... Nem antes, 
nem agora. Cale a boca, maldita! Você não sabe nem partida, nem do 
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caminho (volta pra si, congela estática e violeta).

Projeção de pés descalços correndo na estrada de chão e som ofegante 
de respiração. A chuva começa a cair e lá atrás um grito “Volta aqui!”.

a mulHEr – Meu pé está doendo. Não aguento mais correr. Me dei-
xa em paz... Preciso descansar um pouco.
GrioT – A mulher deita em suas lembranças e nem se cobre. Fica 
assim parada nem sei por quanto tempo. Quando esfria, enfim, se 
cobre de miséria.

CENa 3 

A mulher está sentada em seu canto da praça com seus sacos de 
misérias. Som de rua, cheiro de rua movimento de rua.

GrioT – A mulher continua sentada. Sentia fome demais e vontade 
nenhuma de se levantar.
Se ao menos fosse pra se levantar e andar pra longe... Se perder.
Acabou lembrando que perdida já estava. E muito também já havia 
andado. Tanto que nem sabia onde estava e nem de onde vinha.

 Uma estudante de Serviço Social que fazia uma pesquisa de estágio de 
curso chega à cena com uma prancheta na mão e nela algumas folhas.

Griot – Vestia jeans e camiseta branca, e apesar de ter a pele um 
pouco mais clara do que a pele mulher, ela era negra. Tinha jeito que 
gostava de praia, pois prendia seus cabelos como quem não os quer 
molhar no mar. Cabelos quimicamente tratados, nariz ligeiramen-
te afinado, magra e de cintura fina. De fato, não parecia se sentir 
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negra. Discreta e diferentemente destacada daquele mundo da rua, 
fazia força pra não parecer estranha diante de tanta miséria, pois 
até aquele dia, ela se sentia pobre.
aCaDÊmiCa – Meu nome é Núbia. Sou estudante; e estagiária. Es-
tou fazendo uma pesquisa de campo. Posso conversar com a senho-
ra? Aliás, qual é mesmo seu nome?
a mulHEr (desconfiada) – Eu não tenho nome. Eu não sou ninguém.
aCaDÊmiCa – Não diga isso!!! Todos somos importantes! Todos somos 
alguém! A senhora ainda é tão jovem... Quantos anos mesmo tem???
a mulHEr – O suficiente pra entender sua mardade?
aCaDÊmiCa – Maldade eu? Não; a senhora está entendendo errado. 
Eu estou aqui justamente porque me importo com você... Com vocês!!!
a mulHEr – Ocês? Ocê nem sabe como chamar, menina!!! A gente 
não é ninguém!!! Somos a rua, a sujeira, o nojo, “d’ocês”!!! O escarro 
no canto imundo... A sola da miséria!!! O cheiro de podre, de mijo de 
rua... que arde no nariz de vanceis... Nós somos o resto no canto que 
ninguém recolheu...

De jeito debochado ela se levanta e olha bem no fundo dos olhos da 
estagiária.

a mulHEr – O que foi? Falei demais? Não é assim que ocê me vê? 
Né desse jeito que todo o mundo olha pra gente? (Ela dá um giro em 
torno da nada, bate no peito de miséria, e, enrolada em seus trapos 
sujos ela grita na direção de Núbia) Óia pra mim!!! Vê quem sou eu!!! 
Óia pra mim! Óia pra mim!!! (Se vira para o público em tom coléri-
co a indagação insistentemente e grita) Óia pra mim!!! Vê quem sou 
eu?!! Óia pra mim!!! Que sou eu??? (A Mulher olha para o público e 
para a acadêmica alternadamente, laçando a insistente exclama-
ção e apontam o dedo) Eu sou você! Você! Você! Você!... Sou santas... 
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Sou tantas ninguém... Sou espelho... no rio seco... Sou mais uma... 
Sou povo da rua... Sou quem aguenta a miséria na cacunda, pras tor-
res continuá subindo e os aviões cortando o ar... Sou quem não quer 
ser visto... Mas enxergado... Mas isso é demais pra quem não quer 
nem ‘oiá’... Eu sou muita solução... Me chamo Maria! Maria Abolição! 
Maria Abolição! Maria Abolição! Olha pra mim... Me reconhece? Sou 
Maria Abolição! Maria Abolição! Maria Abolição! Olha pra mim!!!! 
(Novamente chama a atenção do público direcionando a pergun-
ta...) Olha pra mim... Me reconhece! Olha pra mim!!!! Me reconhece! 
Me reconhece! Olhem pra mim!!!! (eco)
 
Blacaute

CENa 4

GrioT – A Mulher se volta pra si e pro seus amarrados de miséria 
como se há pouco não tivesse revelado sua história... Era como se ela 
acreditasse que tudo não passou de mais um instante dessas horas 
tantas que a rua cheirava a pó e mijo... E papel de bala sujo voando e 
vez o outra juntando e unindo a rua... Lá estava ela, em si, protegida 
de outra cor que trazia consigo quando fugia pra não sofrer... Jun-
to de seu tesouro, dava nós de prosperidade para alguém que ainda 
não encontrou. De forma discreta sem perder a sua proteção...
Essa cor invisível sobre ela... Ninguém conseguia ver... Só ela, den-
tro de seu escudo... o mundo parecia parar.

A Acadêmica desiste e vai embora. A mulher nem percebe, nem faz 
questão de perceber.
Se volta em suas lembranças e a dar pequenos nós. 
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Entra o jongo “Pisei na Pedra”:
Pisei na pedra
A pedra balanceou
Levanta povo
Cativeiro se acabou

Diz ooo
Ooo... ooo
Ooo... ooo

Quer mamar
Quer mamar
Boi preto o bezerro quer mamar
Boi quer mamar

Olha burro pro cavalo
Na cocheira grungunando
Burro fala baix
Cavalo fala gritando
E so

Quer mamar
Quer mamar
Boi preto o bezerro quer mamar
Boi quer mamar

Lambari tá pelejando
Pra subir na cachoeira
Tá dizendo pro boi preto
Que inda viga cansoqueria
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Quer mamar
Quer mamar
Boi preto o bezerro quer mamar
Boi quer mamar

Oi lere Galo Cantou
Lá no fundo do quintal
A galinha chupou o pinto 
No meio do capinzal 

Quer mamar
Quer mamar
Boi preto o bezerro quer mamar
Boi quer mamar

A menina aparece novamente na praça em um canto. Procura um 
lugar tranquilo. Se deita embaixo do escorregador.

GrioT – Já era noite. Os instantes eram muitos na rua... Ela guarda 
seu tesouro tentando esconder ainda mais... Era dia sagrado. O povo 
do farol havia chegado. Hoje ela ia comer.
 
Uma luz forte no centro da cena representando um farol de um car-
ro. A mulher está sentada dando pequenos nós escondidos. Duas 
pessoas ao lado de duas grandes panelas de sopa prontas pra servir 
os invisíveis. Surgem na cena vários “invisíveis” vindo de todos os 
cantos escuros com cobertores velhos nos ombros, potes velhos de 
sorvete e garrafas pet contadas pra tomar a sopa servida pelo povo 
do farol; saindo do público causando a sensação de que parte da 
plateia era formada de invisíveis.
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GrioT – A Mulher pega um pote velho de sorvete que fazia de mar-
mita e se levanta pra se juntar a eles rumo ao farol. Resolve pegar 
um outro velho pote para garantir que a fome por algumas horas fos-
se lembrança. Lembrou que amanhã era domingo. Sabia pelo movi-
mento do comércio que fechou mais cedo...  E sendo domingo, o povo 
do farol não vinha. Ela olha para o parquinho e vê a menina. Seu co-
ração sorri! A menina dormia debaixo do escorregador... Escondida.

A mulher vai em direção a ela. Se aproxima com cuidado de quem está 
num quarto reservado e seguro, e não quer assustar sua criança.

a mulHEr – Acorda, pretinha! Tá na hora do cumê!! Vem! Tá com 
fome?

A Menina balança a cabeça positivamente...

a mulHEr – Então vem...

A menina se levanta um pouco surpresa, mas não com medo. E re-
solve seguir a mulher.
A luz forte do farol a assusta e impressiona e ela se retraia um pouco.
A mulher pega na sua mão com carinho.

a mulHEr – Fique tranquila! É só ficar perto de mim... Vai dar tudo 
certo! Fique tranquila e não fale nada, tá bom? Como é seu nome?
 
A menina balança a cabeça demonstrando não saber seu nome.

a mulHEr – Sabe onde está sua mãe?
a mENiNa – Minha mãe morreu. Não conheço mais ninguém.
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GrioT – Elas seguem na fila e recebem sopa, um pão cada uma, um 
sorriso fraterno e uma oração coletiva. Às vezes vinha, logo após o 
povo do farol, um grupo de jongo. Quanto mais tambores vinham, 
pra ela era melhor ainda. Era outro alimento precioso pra não per-
der a cor! E aquele era um desses dias.
a mulHEr – Hoje Deus oiô com carinho pra mim... Vai ter canto e 
tambor!

Pegaram a sopa e se sentaram pra comer junto aos seus amarrados 
de miséria. A mulher reza, primeiro agradecendo o alimento de forma 
ritualística. Comem com calma e devagar. Foco de luz branca na cena.

a mulHEr – Vão guardar a metade pra amanhã que amanhã é do-
mingo e domingo tem que ter fartura! Espia lá... A cantoria vai come-
çar... Sábado é um dia bom, e agora também de sorte!
GrioT – A mulher abre seus amarrados de miséria e pega com cuidado 
seu tesouro e entrega a boneca para a menina. A menina sorri e aperta a 
boneca no peito abraçando tão forte como quem quisesse ser abraçada.

a mENiNa – Como se chama?
a mulHEr – Abayomi! Quer dizer “Encontro Precioso”...
GrioT – Num impulso de felicidade a Menina abraça a Mulher que 
não se lembrava mais de se lembrar do calor do abraço de tão acos-
tumada com o frio da rua. E congelada de emoção se deixa abraçar e 
aos poucos vai abraçando a menina. Todas as cores se fundem... Já 
não mais invisível... Já não mais só!

Música de fundo: palmas e jongo “Pequeno sou eu”

a mulHEr – Vou chamar ocê Ayomide.
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a mENiNa – O que quer dizer? 
a mulHEr – “Minha alegria chegou”!

A menina sorri com alegria.

GrioT – Elas se levantam e vão juntas pra perto do jongo. A menina 
e sua boneca, a mulher e sua luz.

Entra em cena a Acadêmica agora com mais outra mulher mais ve-
lha em uma van com a frase escrita “Obra social sono seguro”. Diri-
gem-se à mulher e à criança que cantam e batem palmas em volta da 
cantoria aquecida por uma fogueira.

aCaDÊmiCa – Dona Maria Abolição! Dona Maria!

Ela chama e a mulher finge nem perceber até a menina a cutucar.

aCaDÊmiCa – Dona Maria Abolição! Dona Maria!
a mulHEr – Você... De novo? O que quer? Atrapalhaiá o tambô? 
Num me chamo Maria! Não sabe disso?
aCaDÊmiCa – Desconfiei... Mas preciso lhe falar... Vejo que tem 
uma filha... Não havia mencionado isso... Quantos anos têm? Qual o 
nome dela? Já sei... Já sei... Deve ser Maria Ventre Livre, né?
a mulHEr (irritada) – Óia menina...!!!!
aCaDÊmiCa – Desculpa. Não importa agora... Andei pensando so-
bre as coisas que me disse e descobri que existem coisas que não 
supunha existir... Quero lhe agradecer por isso... Não respondi nada 
porque não sabia a respostas das perguntas que me fez. Mas quero 
que venham conosco! Falei da senhora para a minha chefe.  Ficamos 
muito interessadas na sua história. Mas agora que vemos que tem 
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uma menina é mais uma razão para aceitar nossa ajuda...
a mulHEr – Me ajudar? Que história é essa agora? O que acha que 
pode fazer por mim?
Agora me enxerga?
aCaDÊmiCa – Sim, eu te enxergo agora. E não posso mudar nada dis-
so: nem sua miséria, nem sua história. Eu achava que era pobre até 
te conhecer. Descobri que não... Sou mesmo miserável, outra miserá-
vel... Sou tão miserável de sabedoria como a senhora é de dinheiro.
Traz sua riqueza escondida não em teus amarrados, mas em seu ca-
minhar. E hoje entendi que poderia ser eu em você e você em mim. 
Pelo menos por essa noite, posso te ajudar e pelas próximas noites. 
Venham conosco e durma seguras e tranquilas no abrigo.
Não posso mudar seu dia infelizmente... Mas posso ajudá-la a ter um 
lugar seguro e seco e quente pra dormir com a menina. Aceite nossa 
ajuda! Por você e pela menina.
a mulHEr – Tem razão... Não pode mudar o meu dia, nem minha 
história... Mas você vai mudar nossa durmida. Já é de muita valia! E 
quem sabe do acordar?
 
Olha pra menina e lhe dá a mão. Com o coração sorri pra menina.

a mulHEr – Bora, pretinha… bora pra dormida É (suspira)... Quem 
sabe do acordar? Se hoje sou lagarta, amanhã, borboleta.
 
Elas partem com a Mulher cantando “Pedido às almas”. Música: Pe-
dido às almas – Clementina de Jesus. A mulher pega a menina, seu 
tesouro e seus amarrados de miséria e segue a mulher até o carro.

GrioT – A mulher estava vestida de muitas fomes. E quase todas 
ainda estavam com ela. Mas a sabedoria da vida apontava pra outra 
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direção... Pro movimento... Como o tambor que ainda ressoava den-
tro dela e mantinha forte contigo a sua tradição, a mulher, vestia de 
fome, encapada de miséria e reluzente por dentro, enfim, saboreava 
com alegria o que aquele instante de fartura com gosto de raiz com 
broto novo... Aquela sensação de quem se livrou ao menos de algumas 
fomes... Sua força vinha de sua tradição que lhe apontava sempre um 
dia novo... O dia da alegria chegar!!! Para muitos poderia parecer pou-
co... Pra ela... Por hora, era o melhor que a vida lhe oferecia...

a mulHEr – Vem Ayomide! Minha alegria chegou!

Elas partem com a Mulher cantando “Fui pedir às Almas Santas”, de 
Clementina de Jesus:
Eu andava perambulando 
Sem ter nada pra comer, 
Fui pedir às almas santas
Para vir m socorrer

Foi as almas que me ajudou 
Meu divino espírito santo
Louvo a Deus Nosso Senhor

Quem pede às almas
As almas dá
Filho de pembe é que não sabe aproveitar.

GrioT – Elas partem juntas... A menina e sua boneca, a mulher e 
sua luz.
 
Fim 
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iNTErPEssoais
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CaFÉ Às QuaTro

Texto de Lorena Lima

a auTora
Lorena Lima é atriz, escritora, dramaturga, diretora de teatro e edu-
cadora social. Nasceu em Belém do Pará e mora em Vila Velha há 
23 anos. Possui três obras literárias já publicadas - “A Menina Cão”, 
“Os Irmãos de Papel” e a “A Carteira Voadora”, publicada em 2017. 
Transformou a sua primeira obra literária em dramaturgia e dirigiu 
a mesma, que foi montada e estreada pelo Grupo Beta de Teatro, no 
qual é fundadora e atua. 

PrEFáCio de uma dramaturgia móbile – “eu/persona”
Esse texto foi criado, estruturado e organizado pela dramaturga, 
atriz, escritora e diretora teatral do Grupo Beta de Teatro Lorena 
Lima. O mesmo possui alguns elementos colaborativos em sua cons-
trução, como o material autoficcional cedido pelas atrizes envolvi-
das no processo na época de seu desenvolvimento para as persona-
gens que as representam - o que nesse tipo de dramaturgia, a autora 
denominou como “eu/persona” – ou seja, a atriz personagem dela 
mesma. Nesse sentido, e com total intenção, é importante ressaltar 
que essa obra está aberta e livre para que outras histórias, de outras 
mulheres, possam ser acrescentadas e/ou substituídas pelas que 
aqui se encontram, caracterizando a dramaturgia como móbile. 
Esclarecimentos: A autora Lorena Lima e a atriz Brunella Negueiros 
forneceram o material autoficcional para a criação das personagens 
Inês e Bruna. As personagens Helena e Cristina são baseadas nos 
contos “Scarpin Preto” e “Receita” da autora Lorena Lima.  
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Personagens e objetos:
Cristina/bolo/caderno de receitas
Helena/notbook/cafeteira
bruna/máquina fotográfica
inês/mala
 
Uma mesa de seis lugares com quatro cadeiras ao centro de qual-
quer espaço. Nesse lugar, alguns indícios de mudança recente - ba-
gunça de quem ainda não deu conta de colocar tudo nos seus devi-
dos lugares – se é que existe lugar devido - , como caixas de papelão, 
jornais, etc. Cada personagem tem uma bolsa, mala, mochila, ou 
qualquer coisa do tipo, que caiba a sua mudança e que de alguma 
maneira a represente.

CENa i: FamÍlia marGariNa FEliZ - Ela EsTá No mEio DE Nós 

No ambiente que espera o público, toca  música de elevador, sala de 
espera, ou coisa parecida – também conhecida como musak. O públi-
co entra, é recepcionado pelas quatro personagens que carregam as 
suas bolsas e agem de maneira mecânica, quase robótica e repetem 
frases cotidianamente domésticas. Elas encaminham e orientam o 
público a permanecer em volta da mesa. Tendo o público se acomoda-
do, as atrizes se posicionam paralelamente de frente para o público e 
de costas para as cadeiras da plateia. Olham um tempo para o públi-
co, e juntas, colocam as suas bolsas em cima da mesa. Se afastam len-
tamente da mesa, andando de costas. Elas iniciam ao mesmo tempo, 
uma partitura corporal particular, que represente algo específico de 
seu conflito, de sua história. Os movimentos iniciam-se lentamente e 
depois são executados de maneira frenética até a exaustão.
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Cristina – Família! – do latim: Famulus, que significa “escravo do-
méstico”. É só jogar na internet. Você faz uma leitura fácil e rápida, 
e fica bem à vontade pra tirar as suas conclusões. Dentre vários con-
ceitos históricos que pesquisei, o que mais se repetiu na minha rasa 
pesquisa foi esse. Depois fui cansando ao ler em vários lugares coi-
sas repetidas sendo ditas de maneiras diferentes. Ah! Tem dó! Quer 
saber? No final das contas pra mim, família é tudo igual.
Helena – Mas voltando à internet, e pra ser bem wikipedicamente 
didática, o termo família foi criado na Roma antiga pra designar um 
novo grupo social que surgiu entre as tribos latinas, ao serem intro-
duzidas à agricultura e à escravidão legalizada, e no direito romano 
clássico, a “família natural” cresce de importância – esta família é 
baseada no casamento e no vínculo de sangue. Ela é o agrupamento 
constituído apenas dos cônjuges e de seus filhos – uma estrutura 
naturalmente patriarcal, em que as pessoas se encontram sob a au-
toridade do mesmo chefe. Eu disse CHEFE! 
Todas – Ah! Tem dó!
Cristina – O quê que há minha gente? Calma aí! Pois se é pra falar de fa-
mília, digo, repito, acredito, reforço e defendo: todas as estruturas fami-
liares, em suas bases, deveriam ser iguais sim, no que tange ao esforço 
do exercício coletivo e diário de proporcionar um ambiente  harmonio-
so, onde o afeto, a confiança, segurança, bem-estar, proteção e todo o 
tipo de apoio necessário na busca da resolução de conflitos ou proble-
mas de algum dos membros fossem regras essenciais. Eu entendo como 
premissas básicas pra qualquer estrutura familiar. Tipo um combinado, 
sabe? Eu te ajudo, e você me ajuda a te ajudar! Entende? Seria possível?     
inês – Por estrutura, entende-se: “Uma forma de organização ou 
disposição de um número de componentes que se inter-relacionam 
de maneira específica e recorrente”. A família pode assumir uma es-
trutura nuclear ou conjugal, que consiste em duas pessoas adultas 
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– tradicionalmente uma mulher e um homem... 
bruna – Mas não necessariamente! A estrutura nuclear precisa ter 
uma grande capacidade de adaptação, reformular a sua constituição 
quando necessário e transformar-se num espaço sociocultural que 
pode e deve ser continuamente renovado e reconstruído. Eu, parti-
cularmente, levo em consideração todo o contexto histórico de famí-
lia e suas origens, mas não posso abrir mão de dizer que sobretudo 
ela precisa ser uma rede afetiva, consistente e estável,  num espaço 
seguro denominado “casa”, em que um homem e uma mulher, dois 
homens ou duas mulheres, mães lésbicas, pais gays,  pais e mães bis-
sexuais e/ou transgênero são também os rostos e as vozes da diver-
sidade familiar, e podem construir, têm construído e continuarão a 
construir esta “casa”, e se encontrarem em volta de suas  mesas, não 
mais por convenção, padrão, ordem, costume ou regras midiáticas 
de receitas da família feliz, mas sim por comunhão, prazer, disponi-
bilidade, partilha, solidariedade e amor incondicional. 
Cristina – Eu decidi sair de casa!
Helena – Eu fui encorajada a sair!
inês – Eu ainda não consegui sair!
bruna – E eu, fui expulsa!

As atrizes permanecem em seus lugares. Olham fixamente para o 
público ao som da música “Deixa eu Dizer” (música de Ivan Lins e 
Ronaldo Monteiro de Souza) interpretada por Claudya de Olivei-
ra/1973. Em algum momento, durante a música, uma chuva de potes 
de “margarina família feliz” cai sobre a mesa. Elas se aproximam da 
mesa, pegam as suas bolsas/malas e saem.O público é orientado a 
sentar-se. Cristina entra em cena esfuziante com um bolo nas mãos, 
e o coloca em cima da mesa.   
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CENa ii: sobrE CHEGaDas Na sala QuE EsPEra

Cristina – Meu lugar, PORRA! Finalmente a minha assumida zona 
de conforto, onde eu posso chegar e sair a hora que eu quiser, fa-
lar palavrão, falar alto e sozinha, andar pelada sem causar horror a 
ninguém por não estar depilada ou por ter celulite demais e ouvir al-
guém dizer que eu tinha era que ter vergonha na cara. Trepar, tomar 
o meu vinho acompanhada dos meus salgadinhos com excesso de 
sódio comprados com o meu dinheiro, cagar com a porta do banheiro 
aberta! Gente, eu posso falar CAGAR sem ser chamada de indelica-
da!! (A personagem brinca com a palavra CAGAR até lhe faltar o ar, e 
se diverte. Depois se dá conta do cansaço em seu corpo) Nossa! Eu tô 
morta! Esse negócio de mudança acaba com a gente! Mas tá valendo! 
Cá estou eu num novo ninho, que por sinal tá parecendo mais um 
ninho abandonado! (Ela começa a catar os jornais do chão e colocar 
dentro das caixas de papelão) Ai, que fome! Pior que na correria não 
consegui comprar nada pra cozinh... (Ela lembra do bolo em cima da 
mesa) Gente, o bolo! Claro! Essa delícia que a minha mãe fez. A da-
nada cozinha que é uma maravilha (Ela procura uma faca pra cortar 
o bolo. Não acha. Desiste e se senta de frente para o bolo, cansada) 
Em meio a bagunça do meu quarto, ela apareceu com esse bolo e o 
seu caderno de receitas – herança da minha bisa. “Filha, leva pra 
sua casa”. Chorei ali mesmo, por cima do bolo ainda quente, e do 
caderno amarelado. Ela brigou comigo! Disse que eu ia sujar tudo 
de meleca. Depois enxugou as minhas lágrimas, me beijou na testa e 
falou: “Vai filha, qualquer coisa eu tô aqui”. Me pediu desculpas por 
coisas que ela gostaria de ter feito por mim, e não conseguiu. Agora, 
olhando pra ele assim, tão perfeito, me dá um nó no peito, uma von-
tade de arremessar pela janela! Seria um desperdício né? Um bolo de 
chocolate sendo arremessado pela janela! Mas é que lembro da mi-
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nha mãe reclamando que adorava bolo de fubá, mas só ela gostava. 
Em casa, tinha que ser chocolate – o preferido do meu pai. Ela dizia 
que o pó escuro do chocolate lhe subia as narinas – assim como o pó 
preto dos móveis, e do chão da casa, que lhe fazia espirrar - e que ela 
detestava, mas pela ordem que seguia na receita, sempre pegava os 
primeiros ingredientes na geladeira. Lembro que todas as vezes que 
eu a via preparando o bolo, ela ficava um tempão segurando a porta 
da geladeira aberta. Paralisada. Depois enfiava o seu rosto dentro 
da caixa gelada, e ficava ali por um longo tempo. Quando me via, 
disfarçava o susto e se justificava dizendo que tinha lido numa des-
sas revistas destinadas ao público feminino, que o frio conservava a 
pele, ajudava a esticar as pregas, mantinha a jovialidade, o brilho. Eu 
ainda criança ria sem graça de toda a situação. Hoje penso que aque-
la era a maneira dela de tentar manter congelado o seu sorriso em 
conserva. Uma vez ela me segredou que quando eu e os meus irmãos 
fossemos maiores, ela voltaria a comprar detergente de maçã – o seu 
preferido. Ela ficava chateada com o meu pai que não trazia mais 
nas compras, com medo de chamar a nossa atenção e de acontecer 
algum acidente doméstico por sermos atraídos pela cor e pelo cheiro 
do detergente de maçã que ela tanto gostava, e tinha prazer em usar. 
Ela dizia, sorrindo, que um dia seria só ela e o detergente de maçã. 
Eu não entendia muito bem. Depois, eu já grandinha, ela  me contou 
de um sonho que teve, que peneirava trigo, fermento, açúcar e fubá 
por todo o ambiente, por cima de mim, dos meus irmãos e do meu 
pai - e ria, e chorava e dançava por entre os móveis e os cômodos da 
casa. Depois rabiscava palavras que nunca conseguiu lembrar, com 
a ponta do dedo, por cima de tudo coberto de um amarelo bem clari-
nho. Eu lembro que fiquei com a boca aberta e os olhos arregalados, 
escutando aquela história. Prontamente ela me acalmou, e disse que 
era só um sonho bobo, que não era pra eu ficar assustada. Depois ela 
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seguia batendo o bolo numa bacia plástica entre as pernas. Como faz 
até hoje (Toca a campainha). Acabei de chegar e já visita? Mas eu 
não lembro de ter dado o endereço pra ninguém... (Grita na direção 
da porta) Só um momento! Minha mãe odeia a batedeira de bolo que 
ganhou do meu pai no dia do seu aniversário de 40 anos e, mesmo 
depois de sua morte, continua batendo bolo a mão até hoje. Diz que 
é bom pra fortalecer a musculatura dos braços, pra dar tchau com 
mais tônus, mas no fundo eu sei que acostumou.  

Cristina – (Grita na direção da porta) Já vou! É bom dar um tempi-
nho pra atender a porta, sabia? (Toca a campainha) Dizem que dá 
azar abrir logo que a pessoa toca, que tem que dar um tempo pra 
dispersar a energia pesada que ela trás da rua. Eu não acredito! Mas 
também não duvido. Melhor mesmo é não arriscar. Mas adoro criar 
expectativas! Acho chique não ser previsível (Toca a campainha. Ela 
grita na direção da porta e vai abrir) Tô indo! 

Cristina, ao abrir a porta, é abraçada por Helena.

Helena – Assim que a sua mãe me passou o seu endereço, e eu demo-
rei pra acreditar que já tinha realmente se mudado, corri pra fazer a 
mala e tô aqui. Posso?
Cristina – É que eu ainda nem consegui...

Helena  entra sem ser convidada.

Helena – Obrigada! Eu sabia que podia contar com você! Não deu 
mais pra mim. Cansei. 
Cristina – Calma. Respira. Senta aí! Pior que não tenho nem um pó 
de café pra passar pra gente. Só tem o bolo que a minha fez e me...
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Helena abre a sua bolsa/mala e tira uma cafeteira, pó de café, açú-
car e adoçante. Cristina se surpreende.

Cristina – Agora eu entendi o que é  carregar o essencial. 
Helena – O necessário pra fazer a gente feliz.

Cristina prepara o café e serve o público enquanto Helena pega o 
seu notbook da bolsa, abre e lê o significado do seu nome para o 
público, ao mesmo tempo em que se apresenta.   

Helena – Gosto do meu nome: “HELENA”. É um nome predominan-
temente feminino, que significa “tocha”. O termo “hélê”, quer dizer 
“raio de sol”, o que reforça o seu significado: “A reluzente” ou “a res-
plandecente”. Definitivamente uma mulher iluminada, mas também 
capaz de causar uma guerra, como a de Tróia, por exemplo. Mas o 
verdadeiro sentido da escolha do meu nome foi poder homenagear 
Santa Helena, mãe do imperador romano Constantino, que foi ho-
menageada pelos ingleses com 135 igrejas dedicadas exclusivamen-
te a ela (Fecha o notbook). Podem me chamar de Lena ou Lê, mas 
não de Leninha. Não gosto de diminutivos nos nomes. Não caibo em 
qualquer lugar. Não sou previsível. Não sou de lugar nenhum. Filha 
única arisca, inquieta, curiosa, com um fogo no rabo, e o sol no céu 
da boca. Quando criança, demorei a entender por que eu tinha que 
sentar de pernas fechadas, e que tinha que ser feminina pois já era 
uma mocinha, e que um dia ia ser uma mulher, e ia ter que casar 
como toda moça direita de família, e ter filhos. Quando alguma tia 
perguntava quantos eu queria ter, eu respondia que gostava mais 
de bicho. Quer saber? Eu sou é feita de viagens, e dentro de mim, 
cabem túneis de trilhos iluminados que me atravessam com trêns 
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que chegam e partem todas as manhãs. Na minha cidade do interior, 
pra quem mora lá – o céu é lá.         

Cristina se apresenta para o público enquanto toma café. Helena 
toma café e serve café para o público. Cristina narra para o público.

Cristina – Tenho manias e superstições, confesso. E quem não tem? 
Não durmo com a pia cheia de louça, como gelo do congelador, não 
uso tesoura a noite, não deixo o guarda-chuva aberto dentro de casa, 
não como manga com febre e por aí vai. Metódica em algumas coisas, 
desleixada em outras. Vai entender! Ainda quero fazer gastronomia, 
mas hoje sou a pior aluna de direito. Quando criança, pensava que 
era só entrar em qualquer loja, escolher o que quisesse e levar. Eu 
vivia prometendo vários presentes pra minha mãe. Em algumas re-
lações, sou umbilical, e tenho dificuldades de desapegar, deixar ir. 
Estou decidida a acreditar de vez na minha intuição. Desconfio de 
gente boa demais, calma demais, compreensiva demais e que está 
sempre pronta pra avaliar o outro. Confesso que, de gente, tenho 
sentido muito medo ultimamente. Tenho poucos amigos, e um bom 
humor que pra muitos é insuportável. Não sou de briga, mas já fiz 
escândalo num busão, quando senti o meliante tentando roçar a sua 
insignificância no meu ombro. Gosto de tudo que me remete à me-
mória – histórias, músicas, fotografias, pedra, semente, cheiros, car-
tas de quem já se foi, sabores. Gosto de bicho, de planta, de vento, de 
barulho de trovão. Diariamente luto pra não me sentir tão insegura 
no mundo por ser eu – Cristina. Por ser mulher.                     
Helena – Adorei esse lugar, Cris! (Ela abre a tela do notbook. Conver-
sa e vai mexendo no computador) Super aconchegante! Olha só, não 
se preocupa que eu vou ficar por pouco tempo, tá? Eu só preciso fi-
nalizar essa pesquisa que tô fazendo, juntar uma graninha básica... 
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Cristina – Fica, amiga. Não precisa me explicar os seus motivos. Eu 
imaginava que, a qualquer momento, isso ia acontecer. Eu gosto de 
saber que você veio parar aqui. Olha só, eu ainda não consegui colo-
car as coisas nos seus devidos lugares, mas a gente vai se virando. 
Pra facilitar eu escrevi fora de algumas caixas o que tem dentro, mas 
é bom sempre dar uma conferida. 
Toca um som de mensagem no notbook de Helena. Ela digita rapi-
damente.
Helena – Cris, eu preciso sair. Esqueci completamente que tenho 
uma reunião com um cliente daqui a pouco. 
Cristina – Vai sair agora? Você tem condições pra isso? Não quer 
tomar um banho, descansar um pouco? Come pelo menos um pedaço 
de bolo, não vai sair...
Helena – Cristina, você tá parecendo a minha mãe falando.
Cristina – Desculpe. É mania, costume, criação, sei lá...
Helena – (Ela digita mais uma vez) Eu preciso sair agora, se não vou 
me atrasar. Você se importa se eu te deixar assim, no meio dessa ba-
gunça? Juro que quando eu chegar, te ajudo em tudo. Você sabe que 
eu  não sou muito boa nisso, não prometo que não vou me esforçar, 
mas posso tentar (As duas riem).
Cristina – Vai logo, senão você vai se atrasar, cara de pau!
Helena – De novo! Tá vendo? Toda Mãezona! (Elas riem)  

Toca a campainha.   

Helena – Já esperando alguém? 
Cristina – Sua besta! Claro que não! Deve ser o vizinho querendo fa-
zer amizade, ou pedindo alguma coisa, ou se oferecendo pra alguma 
coisa, ou quem sabe...  
Helena – Cristina, a pessoa tá esperando.
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Cristina – (Ela grita na direção da porta) Só um momento! Já vou! 
É bom dar um tempinho pra atender a porta, sabia? Dizem que dá 
azar abrir logo que a pessoa toca, que tem que dar um tempo pra 
dispersar a energia pesada que ela trás da rua. Eu não acredito! Mas 
também não duvido. Melhor mesmo... (Toca a campainha)
Helena – Abre!
Cristina – Tá, tá! (Ela abre a porta) Bruna! Meu Deus, hoje é o dia das 
surpresas! Como você conseguiu o meu endereço, peste?
bruna – Sua mãe. Mas você tá com visita. Eu volto outra hora (ela 
ameaça sair).
Cristina – Entra. Senta aí. Toma um café com a gente.
bruna – Aceito. 
Cristina e Helena – Nós chegamos agora!

Bruna tira a máquina da bolsa e começa a fotografar o lugar e as 
meninas. Cristina apresenta Helena para Bruna.  

Cristina – Essa é Helena. Vai dividir o espaço comigo.
bruna – Opa! Bruna, tudo bem? 

Bruna e Helena se olham por um tempo. Buscam algo em suas me-
mórias – talvez se conheçam de algum lugar. 

Helena – Tudo bem agora. Prazer em conhecer você. Meninas eu sei 
que o papo vai ficar muito bom, o café tá ótimo, mas eu tenho que ir 
(Ela fecha o not e vai em direção a porta).
Cristina – Bruna, você é a nossa primeira visita.
bruna – Então... É que eu não tenho mais pra onde voltar.

Helena não sai. Ela e Cristina trocam olhares. Cristina procura uma 
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caneca pra servir Bruna e Helena ajeita a mesa pra servir o café. 
Bruna narra para o público.   
  
bruna – Não sei muito bem de mim. Uma coisa é certa: Não abro mão 
das coisas que desejo. Quando criança, cheguei a rasgar uma nota de 
dinheiro, pra conseguir ganhar uma colher de nescau. Tenho dificul-
dades de olhar nos olhos das pessoas, pois acredito que o olhar mos-
tra muito, o “que” ou quem somos (Estica a mão e cumprimenta al-
guém da plateia) Prazer! Meu nome é Bruna! Faço isso só pra quebrar 
o gelo, mas prefiro começar distante, observar, escutar e aos poucos 
me aproximar devagar, até conseguir enxergar de fato. Não só olhar. 
Eu nunca perco a piada, por mais que eu pareça grosseira. Sou bem 
sincera. Às vezes, até demais. Não gosto de psicólogo. Tenho muitas 
caixas em mim. Guardo coisas que mesmo confiando, custo a dizer 
ou nunca digo. Gosto mesmo é de mulher – aliás, gosto muito de mu-
lher! O que mais me encanta é perceber como elas gesticulam. Como 
sorriem e por que sorriem, quando seguram o choro ou quando desá-
guam. Gosto de escutar as gargalhadas delas quando comentam de 
um carinha “X”, que tem a bunda bonita, durinha e tals. Decidi ser fo-
tógrafa somente de mulheres, mesmo contra a vontade do meu pai. 
Helena – Vem tomar café, se não vai esfriar.
bruna – Caramba! Você falou igualzinho a minha mãe.

Cristina e Helena trocam olhares.

bruna – Eu preciso urgentemente de um café! Forte e sem açúcar!

Helena serve café para Bruna. Todas tomam café.

Cristina – A coisa ficou feia, né?
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bruna – Eu cheguei em casa e minha mãe estava me esperando na 
garagem, chorando. Ela me entregou as minhas coisas e me pediu 
perdão. A gente se abraçou por um tempo. Eu disse pra ela que vinha 
pra cá. Ela sorriu de canto de boca e disse que gosta muito de você. 
Eu desconfio que ela sonha em ser sua sogra!

Todas riem. Toca a campainha e elas trocam olhares. Cristina olha 
no olho mágico.

Cristina – Caralho! É a minha professora de direito de família. 
Helena – Já tem alguma coisa errada entre a gente?
Cristina – Não deu tempo ainda, né? Para de brincadeira! Eu tô 
achando isso muito esquis... 
bruna – Abre logo, Cris!
Cristina – Só um momento! Já vou! É bom dar um tempinho pra 
atender a porta sabia? (Toca a campainha) Dizem que dá azar abrir 
logo que a pessoa toca, que tem que dar um tempo pra dispersar a 
energia pesada que ela trás da rua. Eu não acre...
Helena – Eu é que não acredito, Cristina! Abre essa porta agora!
bruna – (Pra Cristina) Nervozinha ela, não?
Cristina – Professora Inês! Que surpresa boa!
inês – Ei, querida! Boa tarde! 

As quatro trocam olhares. Helena sinaliza para Cristina convidar 
Inês para entrar. 

Cristina – Nossa! Desculpa, professora! Que flores lindas! Obrigada! 
Entre, por favor! (Inês entra) É uma honra, professora! Seja bem vin-
da! Chegou bem na hora de tomar um caf... (Cristina se assusta ao 
ver uma mala diante da porta) Gente! Alguém esqueceu uma mala 
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aqui na nossa porta! 
inês – É minha. Aquela que eu sempre falei pra você, lembra? 

Elas trocam olhares. Inês se apresenta para o público. Bruna foto-
grafa a mala. Cristina pega as flores das mãos de Inês. Helena pega 
uma garrafa de vidro e arruma as flores junto com Cristina. Inês 
narra para o público.

inês – Sou a “mulher do fulano”, que cuida muito bem dos filhos e 
do tal. Tem bem pouco tempo que descobri que quero ser mulher de 
mim mesma, mas ainda não consigo reconhecer isso na prática. Se 
resisto na vida, isso é fruto do meu ofício. Rosno, mostro os dentes 
e sou capaz de morder, quem chamar de exagero o que eu chamo de 
trabalho. Ele sim me dignifica, me coloca de pé todos os dias. No ín-
timo, fui me abandonando, me calando, chorando em baixo do chu-
veiro, desidratando a alma. Fui me amontoando nos cantos, feito 
poeira em casa de sujeito preguiçoso que só varre quando quer, e por 
desânimo e desmazelo, vai deixando atrás da porta o pó acumulado. 
Saio diariamente maquiada, mas não gosto. Há muito não beijo, não 
abraço, não me acho, não me toco, não consigo me olhar nua no espe-
lho. Não reclamo do cansaço físico, das olheiras, das dores por den-
tro do corpo. Não adianta. Se eu contar, ninguém acredita. Não deixa 
marcas na pele. Adoro coca-cola com brigadeiro. Dá um lance, sabia? 
Gosto das cócegas que acontecem na boca, e aí, acabo sorrindo sem 
querer. Ah! Já ia me esquecendo... Meu nome é Inês.  
Cristina – Lembro da mala sim, professora! Como eu poderia esque-
cer essa história! A mala que a senhora carrega... 
inês – Desculpem! (Ela vai até a sua mala na porta e a segura, pronta 
para sair) Chegar assim, sem avisar! Que absurdo, né? Mas é que não... 
bruna – Não se preocupa, professora, a gente tá acostumada com 
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isso. Senta aí, relaxa. Aceita tomar um café com a gente?

Silêncio. Bruna tenta pegar a mala da mão de Inês para ser gentil, e 
Inês não permite. Bruna organiza as canecas na mesa. Helena serve 
o café. Inês fica indecisa aonde colocar a mala. Todas esperam a 
resposta de Inês para sentarem a mesa.    

CENa iii: sobrE oNDE sE PoDE sEr

inês – Aceito! (Todas sentam) Obrigada!
Helena – Adoçante?

Inês pega o pote de açúcar em cima da mesa com as duas mãos, 
como quem o abraça. 

inês – Eu preciso de açúcar. Vício! (Sorri sem graça enquanto adoça 
o café e serve-se do primeiro gole)
bruna – A Senhora vai... (Inês reage como quem queima a boca com 
o café quente. Todas se assustam) 
Cristina – Professora! Queimou a boca? 
inês – Tá tudo bem, gente. Obrigada! Não foi nada. Só me distraí um 
pouco. Mas nós não nos apresentamos ainda, né? (Para Bruna) Você, 
é... (Ela não sabe muito bem o que Bruna é – se menino ou menina).
Cristina – Bruna, Professora. E essa é Helena.
inês – Prazer e obrigada pelo café! Posso pedir um favor? Senhora e 
Professora hoje não, por favor.   

Elas sorriem e trocam olhares afetuosos.

bruna – É criação, costume. Sei lá. 
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inês – Entendo perfeitamente. 
bruna – É bem estranho pra mim, chamar “você” de você, mas pos-
so tentar. Tipo agora: Inês, a sua mala fotografa muito bem! Peguei 
cada ângulo massa dela! Dá só uma olhada! (Bruna vai até Inês e 
mostra os registros que fez da mala)
inês – Sério? Hum... 
bruna – Não gostou?
inês – É estranho ver a mala assim... Sozinha... (Bruna e Helena, não 
entendem o comentário de Inês e olham para Cristina. Bruna conti-
nua o diálogo com Inês)
bruna – Pô! É linda.
inês – O que?
bruna – A mala. É bom demais viajar, né? Eu adoro! Você tá indo pra 
onde mesmo? 
inês – Faz tempo que eu estou tentando voltar e não acho mais o ca-
minho. Escutei, desde muito cedo, que eu tinha que fazer planos pra 
minha vida, traçar metas. Mesmo quando engravidei aos 15 anos e fui 
obrigada a casar. Rápido! Pra dar tempo de entrar num vestido de noi-
va branco escolhido por minha mãe. Mas como fazer planos com me-
tas que não tracei? O plano não era esse! Deu errado! No dia do meu 
casamento, não vi brilho nos olhos da minha mãe. Meu pai disse que 
eu ia me acostumar, e que assim que o bebê tivesse grandinho, eu ia 
poder voltar a estudar e passar no vestibular pra direito. A meta dele. 
Na saída de casa, indo para a igreja – lembro como se fosse hoje. Ele 
me abraçou, deu três tapas nas minhas costas, e falou: “Você vai fazer 
direito, menina”! E fiz. Fiz a vontade dele! Fiz três filhos lindos! Fiz 
almoço, fiz janta, fiz a cama, fiz curso de corte e costura, de chocolate 
pra vender na páscoa, de salgados, de decoração de festas, de bordado 
em ponto cruz. Fiz. Fiz sexo cansada. Sem vontade. Sem desejo. Seca! 
Fiz! Fiz silêncio, fiz de conta que tudo estava sob controle. Fiz e refiz a 
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mala durante seis anos e comecei a carregar comigo pra todos os luga-
res, como exercício diário de partida. Não consegui perceber, duran-
te 22 anos de relação, que o ciúme, o controle, a humilhação, ironias, 
ameaças e ofensas, se mascaravam do que era chamado de amor. Era 
tudo tão subjetivo e disfarçado. Negligenciei os sinais de cansaço que 
trituravam a minha alma. Hoje fui surpreendida no banheiro por mi-
nha filha adolescente. Eu chorava enquanto tentava terminar de pas-
sar o lápis nos olhos. Ela apareceu atrás de mim. Linda! Cheia de vida! 
Me fez prometer, me olhando pelo reflexo do espelho, que quando eu 
saísse de vez pra me encontrar, não faria mais nada contra a minha 
vontade. Quando ela foi embora, joguei fora o estojo de maquiagem. 

Silêncio

inês – Alguém tem um demaquilante pra emprestar, por favor? 
Helena – (Pega em sua bolsa e entrega para Inês) Ah! Mas Isso não 
é problema, Inês! Quando você quiser, tenho maquiagem de sobra! E 
olha, não é por nada não, mas eu sou “babadeira” nas maquiagens! 

Helena e Bruna se olham. A palavra “maquiagem” trás à tona, a me-
mórias de ambas, de que realmente já se conhecem. 

Cristina – Ela é incrível mesmo, Inês! Sabe cada truque maravilhoso!
bruna e Helena – (Juntas) MANAS!! (Elas se abraçam e se divertem)  
Cristina – De onde vocês se conhecem? Que “Manas” é essa? Gente, 
me localiza, por favor!
Helena – Foi uma festa muito doida, só das Manas maravilhosas! A 
casa lotou, lembra? A gente chegou até a trocar ideia... De repente 
essa doida sumiu e quando me dei conta, só visualizei esse corpinho 
estirado num sofá qualquer daquele lugar! Morto! Tava doidinha, a 
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criança, gente! (Elas se abraçam)
bruna – Se fosse só eu, né? Sei bem! Vocês não tem ideia do que essa 
criatura foi capaz de fazer. No outro dia, eu acordei com a cara toda 
lambrecada de maquiagem! Acredita? Quem olha essa carinha aí não 
diz que tem coragem de fazer uma atrocidade dessas com as manas. 
Pior foi depois pra tirar! Passou um batom vermelho do capeta na mi-
nha boca! Aquele 24 horas! Quando fui trabalhar no outro dia, todo 
mundo ficou me zuando no studio: “Olha a Bruna de mulherzinha!” 
Helena – (Para Inês) Você gosta de samba Inês?
inês – Gosto, mas em festa doida, nunca fui!
bruna – Um dia a gente te leva!
Cristina – Bruna!!
inês – Olha que eu vou, hein! 
Helena – Então... Gosta de samba Inês?
inês – Os mais antigos. Gosto mais! Mas só ouvir. Dançar, não! Tem 
tanto tempo...

Helena anda em direção à frente da mesa, repete o nome de Inês 
várias vezes pra si tentando lembrar um samba que tem o nome de 
Inês na letra. Imprimi um ritmo de samba em seu corpo ao andar.

Helena – Inês... Inês... Inês... Ai! Eu não consigo lembrar!  
inês – Mas eu não vou conseguir lembrar também! Nem adianta! Eu 
nunca consegui sambar direito! 

Cristina e Bruna incentivam Inês a ir até Helena. Inês respira fundo, 
se levanta e leva a mala consigo. Posiciona-se também a frente da 
mesa, num ponto extremo a Helena. Inês narra as suas memórias 
para o público, enquanto as atrizes que fazem Helena e Cristina as 
vivenciam. Teremos Inês/Criança e Mãe de Inês. Bruna fotografa.  
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inês – Minha mãe me fez tomar gosto pelo samba. Ela ligava o som, 
colocava Alcione na vitrola quase no ultimo volume e me puxava pra 
dançar. (Canta e batuca na mala um trecho da música: “Não chore 
não” de Dito-Tom/Álbum “PRA QUE CHORAR”1977) “PRA QUÊ CHO-
RAR? A VIDA É MESMO ASSIM NÃO CHORE NÃO! BEM MELHOR 
CANTAR, ESPANTE O MAL PRA BEM LONGE DA ILUSÃO!” Era a sua 
preferida! Eu ficava vermelha de vergonha e dura que nem um pau!  
inês/Criança (atriz que faz Cristina) – Mãe, eu não sei sambar! Não 
adianta!
inês – Ela me fazia cócegas!
mãe de inês (atriz que faz Helena) – Vem, filha! Deixa de ser boba! 
Eu te ensino! Tem medo não! 
inês – Eu tentava resistir, mas o seu sorriso estendido no rosto era 
contagiante. Sua voz era suave, macia. Ela cantava junto com a mú-
sica e eu parecia flutuar com ela pela sala.
mãe de inês (atriz que faz Helena) – Tá vendo? Eu sabia que ia con-
seguir! Você tá sambando! 

Enquanto Inês diz a próxima fala e diverte-se com a sua memória, 
a atriz que faz Inês/Criança vai ao encontro de algumas pessoas da 
plateia para encenar as ações indicadas na narração.

inês – Toda desengonçada! Eu saía falando pra todo mundo que eu já sa-
bia sambar! Que foi a minha mãe quem me ensinou! Eu acreditava. Eu ti-
nha certeza. Eu lembro. (A narração é finalizada de supetão por Helena) 
Helena – Lembrei! Eu sabia que tinha uma música com o seu nome! 
(Ela canta o início da música “Pode Apagar o Fogo Mané” de Adoniran 
Barbosa/1956) “INÊS SAIU DIZENDO QUE IA COMPRAR UM PAVIO 
PRO LAMPIÃO, PODE ME ESPERAR, MANÉ, QUE EU JÁ VOLTO JÁ”... 
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Inês joga a mala no chão, sobe nela e completa a letra da música.
inês – “PODE APAGAR O FOGO, MANÉ, QUE EU NÃO VOLTO MAIS”! 
(As personagens aproximam-se de Inês e falam para o público. Em 
seguida, misturam as frases em vários tons e num crescente, até se-
rem interrompidas por Bruna que esbraveja)
Helena – Apaga o fogo, mané!
inês – Eu não volto mais!
Cristina – Apaga, mané...
inês – Eu não volto mais!
bruna – Nunca mais, mané! 
inês – Eu não volto mais!
bruna – (Esbraveja) Mané! Mané! Mané! 

Toca o som de chamada de mensagem no notbook de Helena, que 
corre pra atender. Enquanto Helena digita no not, Cristina abraça 
Bruna que permanece imóvel. Inês senta em sua mala e reflete sobre 
a sua nova condição.  

Helena – Ai, não acredito! Acabei de perder a oportunidade de fechar 
um negócio! Esqueci completamente da reunião. Que bosta! Preciso 
de um café e um cigarro (Pega um cigarro em sua bolsa. Põe na boca 
e lembra que está tentando parar de fumar. Fala com o cigarro) Você 
não vai possuir essa mente aqui não, meu filho! Mas não vai mesmo! 
(Parte o cigarro ao meio). Alguém aceita um café?
inês – Com açúcar, claro! 
Helena – (Briga com ela mesma e responde para Inês) Vício!    
  
Memória de Bruna: As atrizes que fazem Cristina e Helena, assu-
mem a mãe de Bruna. A atriz que faz Inês senta na mala e assume o 
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pai de Bruna. Mãe de Bruna (atriz que faz Cristina), faz um pentea-
do de Maria Chiquinha em Bruna (Amarra fitas cor de rosa em seus 
cabelos). Mãe de Bruna (atriz que faz Helena) serve o café e o cigarro 
partido para o marido.

Pai de bruna (atriz que faz Inês) – (Pega o café. Coloca o cigarro par-
tido atrás de sua orelha. Bebe o café) Tá frio!
bruna – Mãe! Me dá uma boneca com um cabelão, assim, igual ao meu? 
mãe (atriz que faz Helena) – Pra quê? Pra você cortar todo o cabelo da 
coitada, e depois pintar de canetinha igual fez com todas as outras?    
Pai (atriz que faz Inês) – Faz a vontade da menina. Compra a boneca pra 
ela (Toma um gole do café). Mas que bosta de café! Além de frio, fraco! 
bruna – É que eu gosto de brincar de casinha com as meninas! 

Mãe (atriz que faz Cristina) puxa com força o cabelo de Bruna. Mãe 
(atriz que faz Helena) vai fazer outro café.

bruna – Mãe, tá machucando! (Bruna tenta tirar a fita do cabelo e a 
mãe a impede)  
mãe (atriz que faz Cristina) – Você promete que só vai brincar de 
boneca com as meninas? 
bruna – Prometo! Mesmo sendo frescas, gosto de brincar com elas.  
Pai (atriz que faz Inês) – Tá certo, filha! Deixa ela, mãe! Menina só 
brinca com menina, e de boneca.  
mãe (atriz que faz Helena) – Filha, eu vi um vestido tão lindo ontem 
na vitrine. Achei a sua cara! Na verdade é um conjunto. Vem tudo 
numa caixa decorada! O vestido, mais os sapatos que parecem de 
boneca de porcelana e o conjunto de fitas pros cabelos. Tudo tão de-
licado...  Eu Pensei em comprar pra você vestir no ano novo, mas tá 
tão caro! (Leva o novo café para o marido)



| 248 | Elas Tramam

Pai (atriz que faz Inês) – Compra! Eu dou o dinheiro! Ela fica tão lin-
da de vestido... A mocinha do papai!
bruna – Fico uma jeca de vestido! (A mãe puxa com mais força o seu 
cabelo fazendo o penteado) Para mãe! Tá doendo!
Pai (atriz que faz Inês) – Vai comprar sim! E se eu pegar você andan-
do sem camiseta dentro dessa casa de novo, vou te deixar de castigo 
por um mês, sem sair do quarto e sem assistir aquela porcaria de 
desenho de Tom e Jerry.
bruna – Droga! Por que só o pai que pode ficar sem camiseta?

As mães respondem ao mesmo tempo, frases independentes para 
Bruna.

mães (falam ao mesmo tempo – cada uma, diz uma frase) – Ele é 
HOMEM! Você é MULHER! 

Bruna num acesso de raiva desmancha o penteado desvencilhando-
se da memória. A mãe que penteava Bruna resmunga frases entre os 
dentes e junta as fitas do chão. A Mãe (atriz que faz Helena) serve 
o café para o pai. Bruna olha pra mãe que cata as fitas, e pra outra 
ao lado do pai, que conversa baixinho com ele, como quem deseja 
abrandar a possibilidade de conflito entre pai e filha.   

bruna – (Segura uns fios de cabelos e mostra para o público) O meu? 
Foi o cabelo de boneca que mais tive prazer em cortar. Ainda assim 
– por criação e costume -, antes de cortar, perguntei pra minha mãe 
se podia (As duas mães respondem juntas e depois vão para a mesa).
mães (Fingindo indiferença) – CORTA!

Bruna vira-se para o pai, que se surpreende ao vê-la de cabelo curto. 
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Ele vai ao seu encontro, falando e olhando fixo em seus olhos.   

Pai (atriz que faz Inês) – Que porra é essa? Quer chamar a atenção, 
é? Pega uma melancia, enfia no cu e sai pela rua! Aqui nessa casa, ou 
você volta a ser normal ou some!
bruna – Eu não volto mais! (Eles sustentam o olhar por um tempo 
no enfrentamento. A atriz que fazia o pai assume novamente Inês)
inês – (Com alegria e convicção) Nem eu! Eu também não volto mais! 
(Elas se abraçam. Inês pega a sua mala e a coloca debaixo da mesa)
Cristina – Gente, vamos tomar café e comer o bolo que a minha mãe 
fez? Se eu conseguir achar uma faca nessa casa, claro! (Todas procu-
ram a faca) 
bruna – Achei! (Elas comemoram)  

Bruna, Helena e Inês, comem e compartilham com a plateia. Cristi-
na senta-se a mesa e come em silêncio, enquanto folheia o caderno 
de receitas que a sua mãe lhe deu, revive as suas memórias. 

Cristina – Eu tinha 8 anos de idade, quando vi a minha mãe chorar 
pela primeira vez, e quase não acreditei. Ela batia um bolo e cho-
rava. Na minha cabeça, um filme rebobinando. Ela, forte, quando 
chegou da maternidade com o meu irmão nos braços, e, depois de 
uns dois anos, com o outro também. Ela, forte, amamentando com 
o bico todo rachado, se agarrando com uma das mãos no lençol da 
cama, enquanto eu segurava um pano em sua boca, que ela mordia 
com muita força, pra não gritar – tamanha era a sua dor. Ela, for-
te, me carregando pro banheiro pra lavar machucado com sangue, 
enquanto eu chorava e dizia que ia morrer. Eu, aos meus 8 anos de 
idade, tinha certeza que mães não choravam – ainda mais batendo 
um bolo! Não perdi tempo. Passei a mão num banquinho, coloquei 
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na frente dela, subi, segurei em seus ombros, e encontrei a minha 
imagem alagada, no reflexo do seu olhar. Peguei o pano de prato de 
uma de suas mãos, enxuguei as suas lágrimas e dei um beijo em sua 
testa, e ela me abraçou. 
As atrizes que estão na plateia assumem o papel de Cristina criança 
e escolhem uma mulher na plateia para ser sua mãe.

Cristina (atriz que faz Helena) – Mãe, eu nunca quero te deixar! Na 
verdade, o que eu quero mesmo é poder voltar pra dentro da sua 
barriga e sentir que você vai continuar cuidando de você, por que a 
minha vida precisa da sua.
Cristina – (Encontra numa das folhas do caderno de receitas, a dedi-
catória de sua mãe) Filha, eu sempre vou cuidar de você.... 
Cristina (atriz que faz Bruna) – Eu quero  sempre caber em seu colo 
pra sorrir ou pra chorar, e, quando não aguentar mais, dizer que eu 
tenho vontade de morrer, quando a vida me arranhar...
Cristina (atriz que faz Inês) – E, ainda assim, mesmo que você fi-
que velhinha, quero que me abrace forte e me encoste em seu peito 
quentinho, e me faça  dormir enquanto escuto o seu coração.
Cristina – Mesmo que suas asas cresçam, e que você voe pra bem 
longe de mim, sei que o vento trará o seu cheiro de volta que invadi-
rá as minhas narinas, as minhas entranhas, e, junto com ele, escuta-
rei o som das suas asas batendo forte e revirando as páginas desse 
caderno, para que você possa escrever a sua própria receita com a 
ponta de uma pena caída em um dos seus voos. Voa filha minha, voa. 
Com afeto: Sua mãe.

Ela fecha o caderno de receitas.

Cristina – Gente, eu não sei nem fritar um ovo direito! Morro de 
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medo de cozinhar em panela de pressão, quanto mais fazer um bolo! 
Ah, minha mãe... Você confia demais em mim! 
inês – Tem receita que só funciona na pressão! 

Brincadeira: Todas imitam o som de uma panela de pressão, ao mes-
mo tempo que caminham em direção a Cristina, que tenta fugir e 
não consegue. Cristina tapa os ouvidos. Elas param o som. Quando 
Cristina tira as mãos dos ouvidos, elas fazem um barulho de explo-
são. Todas se divertem. 

bruna – Pode deixar que a gente faz leitinho pra você... Eu sei que 
você gosta de mamar! 
inês – A gente faz comidinha, e se precisar a gente dá na boca da 
neném, né, Helena?
Helena – Não! Esse lance de cuidar não é comigo, meninas! Tô fora!

Silêncio.

bruna – É só uma brincadeira, Helena, calma...
Cristina – É... Vai chegar a sua hora de cuidar de um bebezinho bem 
fofinho, mas nem sempre tão cheiroso quando tiver de fralda cheia, 
mas como você vai ser uma boa mãe que eu sei...
Helena – EU NÃO QUERO SER MÃE! EU NÃO QUERO CUIDAR DE 
NINGUÉM! Eu preciso de um café.

Silêncio. Helena coloca café pra fazer, acende um cigarro, guarda 
o seu not na bolsa, puxa uma cadeira e senta no meio do espaço 
fumando. 

Helena – É foda! (Apaga o cigarro) Quando entreguei a chave da casa 
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pro meu pai antes de eu ir embora, minha mãe saiu da sala. Ele me 
disse que ela tinha um negócio pra me entregar. Meu pai pediu que 
eu pegasse, que não era pra eu fazer desfeita. Que já era demais pra 
saúde dela ver eu saindo de casa assim... Sem casar.

Todas as atrizes assumem as mulheres da família de Helena (Mãe, 
tia e avó). A atriz que fará a personagem da Vó, pega um novelo de 
lã e entrega pra uma mulher da plateia segurar enquanto ela puxa 
a meada, que vai passando de mão em mão de cada personagem 
ao longo de cada fala. Elas “tecem”o futuro de Helena. O bolo de lã 
vai crescendo, passando de mão em mão na sequência das falas de 
todas as personagens. 

Vó – Ah! Que linda! Foi a peça do enxoval que demorei mais pra fazer! 
Mas valeu a pena, ela ficou uma princesinha da vovó! Minha filha, ela 
é a sua cara! Você tinha essa bochecha rosadinha quando era bebê!
mãe – Tia, eu preciso doar metade do enxoval que a minha mãe fez 
pra Helena! Ela cresceu rápido demais, tá perdendo tudo! Mas ela 
não pode ficar sabendo, senão já viu, né?
Tia – Pode deixar que eu levo tudo pra igreja! Lá o que mais tem é 
menina nova, prenha e sem marido. É uma vergonha! Se eu fosse 
elas, não tinha a coragem de aparecer na casa de Deus nesse esta-
do. Que desgosto pros pais... Ainda tem umas que querem casar de 
branco, pode?
mãe – Mãe, vou mandar fazer o vestido de 15 anos dela, igualzinho 
aquele da revista Claudia! É alta costura, mãe! Não, a senhora não tá 
mais em condições de costurar. Aproveito e mando fazer das debu-
tantes também. Já contratamos aquele famoso da tv. O que a senho-
ra fica toda assanhadinha quando assisti a novela das oito. Mas que 
atorzinho caro!! 
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Vó – O enxoval dos 15 anos pode deixar comigo. Comecei pelas roupas 
de cama. Esse mês não consegui comprar nem uma peça, acredita? 
Não sobrou nada da aposentadoria. Mas já mando tudo pra sua casa, 
e você continua montando. Quando Helena casar, já vai ter de tudo!
Tia – Se sobrar, levo pra igreja. O que tem de mulher querendo casar 
de novo não tá no gibi! É viúva, mulher largada, divorciada... A mu-
lherada tá demais, viu? É um fogo que misericórdia! Tá queimado!
mãe – (Entrega o bolo de lã pra Helena) Filha, leva! É teu. Investi 
muito tempo nisso. Eu não sei se pra onde você vai tem tudo o que 
você precisa. Aqui tem.
Helena – Obrigada, mãe! (Helena arrebenta a linha e devolve pra mãe 
o bolo de lã) Mas esse é um tempo seu, que eu não posso levar comigo. 

As atrizes murmuram somente a melodia da música “Na boca do 
Sol” (letra de Arthur Verecai e Vitor Martins/Interpretada por Cé-
lia/1972) enquanto Helena fala.

Helena – Sou terra úmida. Sou areia movediça. Não sou de reza mas 
tenho fé. Não me encolho por motivo algum. Nunca tive o menor ta-
lento pra bordados. Adoro andar perfumada, por gostar de me que-
rer assim. Sou de chorar se doer.  Não peço desculpas pra qualquer 
um. O tempo é igual pra todo mundo. As escolhas, sim, cabe a cada 
um. O que eu quero pra mim pode não ser bom pra você. E aí? Sigo as 
minhas. Eu não sofro por ninguém. Somos iguais na dor e no amor. 
Não adianta me olhar atravessado. No meu corpo, mando eu! Aqui é 
a minha cidade! Tem que ter permissão pra entrar. Tenho um gosto 
apurado. Sou cheia de vontades. Tenho milhares de defeitos. Plena. 
Se resolver me machucar, cuidado... Já avisei, sou areia movediça. 
Reconheço as minhas qualidades. Não acredito na sorte e muito me-
nos em coincidência. Acredito na vida aqui e agora. Se sinto medo 
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quando tô sozinha, boto uma água no fogo e deixo borbulhar. Se tô 
na rua, a bolsa serve pra quê? Malandro não me pega desprevenida, 
não! Aqui, nesse corpo, ninguém põe a mão! Sonho dormindo e acor-
dada. Sonho. Os presságios? Ando coberta de escudos. Sou de fazer 
cena! Boto a boca no mundo se precisar! Seu moço, não mexe comigo 
não! Eu grito, falo palavrão! Eu sei me dar valor. Sei reconhecer cada 
passo, cada conquista. Eu sei bem do meu lugar no mundo. Não é 
qualquer doutorzinho de carteirinha que vai me dizer onde eu devo 
ficar. Ah! Vai se ferrar! Ô, Chico, desculpa aí, meu camarada! Mas 
eu não sou exemplo pra ninguém! Esquece essa de quarentena! Eu 
não sou como aquelas mulheres de Atenas. E tem mais, quer saber? 
Eu não nasci pra sofrer, nem pra parir, e muito menos pra obedecer. 
Aqui, nessa terra úmida, não pense você que tudo o que se planta 
dá, não senhor! Aqui, nesse lugar, pra semente germinar, tem que ter 
luz, sol, adubo do bom! E calor! Aqui só brota se tiver amor.

Todas as atrizes cantam a música “Na boca do Sol” (letra de Arthur 
Verecai e Vitor Martins/Interpretada por Célia/1972) enquanto He-
lena fala.

Fim
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aFoGaDos

Texto de Simony Leite Siqueira

a auTora
Simony Leite Siqueira é formada em Jornalismo pela Ufes, com pós-
graduação em Gestão de Assessoria de Comunicação pela Faesa. Tra-
balhou como repórter, produtora e apresentadora na Rádio América. 
Conquistou o 8º Prêmio de Radiojornalismo da Associação Brasileira 
de Comunicação Empresarial (Aberje), em 2002. Foi repórter do Jor-
nal A Tribuna e escreveu para revistas segmentadas (O Clarim da Polí-
cia Militar do ES, e Target de Comunicação, Marketing, Mídia e Negó-
cio), e para diversos materiais e publicações institucionais. É autora 
do livro “A Força dos Pequenos Negócios: como o empreendedorismo 
muda uma cidade”. Ministrou aulas nas áreas de Responsabilidade 
Social e Imagem Corporativa; Comunicação Impressa; Linguagem 
e Redação Radiofônica; e Assessoria de Imprensa; na Universidade 
Bandeirantes de São Paulo (Uniban). Foi assessora de imprensa do 
Instituto Marlin Azul. Cursa Cinema e Audiovisual na Ufes.

PrEFáCio
Desde pequena, ouço diferentes histórias guardadas pelo meu pai. 
José Teixeira de Siqueira, o Zé do Bar, adora resgatar lembranças para 
revisitar memórias e reencontrar personagens reais de uma trajetória 
de 80 anos. Meu pai tem um jeito expressivo de contar cada história 
dando-lhe ainda mais intensidade e vivacidade como se a transfor-
masse em crônica, conto ou até em poesia de uma vida. O gesto cari-
nhoso de remexer tais lembranças sempre me encanta e me aproxima 
ainda mais deste ser humano repleto de dignidade, generosidade e 
amor pelas pessoas. Quando surgiu a oportunidade de criar uma dra-
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maturgia, nasceu a ideia de resgatar o grande personagem da minha 
vida e suas memórias. Mas, como exercício ficcional, eu busquei mis-
turar os fatos reais com elementos não reais, assim combinar os acon-
tecimentos e os personagens resgatados pelo meu pai com uma escri-
ta ainda em construção para mim. Neste processo de criação coletiva, 
as meninas da dramaturgia me inspiraram e ajudaram a construir a 
história a partir de elementos próprios da dramaturgia.
Para estabelecer esta costura, utilizei como cenário o mesmo bar 
onde cresci, me desenvolvi e aprendi valores como a amizade, a soli-
dariedade, a gratidão e a compaixão pelos seres, em especial, os mais 
desgraçados e excluídos. O protagonista é José, um comerciante ho-
nesto, trabalhador e de espírito comunitário, assim como o homem 
que me inspirou. A história dura de chegadas e partidas vivenciada 
pelo dono de bar por cinco décadas também é real. Marlon é um cão 
abandonado mesmo por sua família. Antônio Soldado foi morto na 
ponte e levou quem o matou junto. José e sua família perderam a 
casa num incêndio que deixou-lhes apenas a máquina de costura. 
Mas, ao relembrar estes acontecimentos, compor o protagonista e 
os demais personagens, criei novos fatos para dar unidade à trama. 
Deste modo, a peça costura presente e passado, real e ficção, e con-
ta cinco histórias: a chegada de Marlon; o incêndio na casa da roça; a 
morte de Antônio Soldado, militar solitário, valente, ferido de amor e 
sem afetos; a visita da morte a Marlon; e a tentativa de assalto ao bar. 
Quando voltam ao passado, histórias e personagens secundários lem-
bradas pelos protagonistas ocupam uma mesa de bar, como se cada 
mesa representasse um lugar na memória de José e de Marlon. Toda 
vez que uma lembrança é invocada, um feixe de luz acende esta memó-
ria em uma das mesas. Alguns personagens secundários não aparecem 
na trama. A presença deles é marcada pelas vozes em off, como sons 
atravessando o tempo. O bar é para onde todos os sentimentos se reco-
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lhem, uma espécie de baú de fragmentos cheios de vida e morte. José e 
Marlon vão se reconhecendo e se fortalecendo um no outro a partir das 
emoções pulsantes no corpo e na alma. Ao longo da peça, boleros ilus-
tres de Altemar Dutra, o cantor preferido de José, acalentam o coração 
das personagens, temperando a atmosfera nostálgica e boemia do bar. 
O nome Afogados é uma referência dramática ao ser humano que, de 
uma forma ou de outra, se afoga nas amarguras e alegrias da vida, 
brindando ou não a existência com um copo de bebida. É uma home-
nagem ao meu pai e a suas lembranças. É um exercício de criação 
dramatúrgica feminina abençoada pela sensibilidade e a inteligên-
cia das 15 mulheres do Coletivo Elas Tramam. 

Personagens:
José
marlon
Elisa (mãe de José)
antônio soldado
menino
mãe do menino
Padre Jairo
Vozes: morador 1, morador 2, morador 3, morador 4
José rapaz
Paulinho Chagas (voz)
morte
Homem mal intencionado
um rádio antigo e a Voz do locutor esportivo 

CENa 1 – a chegada de marlon
O palco está escuro. O público ouve os versos e a sonoridade da can-
ção Sentimental Demais, interpretada por Altemar Dutra.  
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A música e a escuridão envolvem a plateia. Depois de algum tempo, 
uma lâmina de luz revela de onde vem a canção. O som chega de 
um rádio velho sobre o balcão de bar. O aparelho se enche de luz 
enquanto a melodia e os versos continuam a percorrer todo o palco e 
os espectadores. Ao final da música, a luz do rádio vai se apagando. 
O som cessa. O silêncio e a escuridão se esparramam pelo espaço 
até José acender uma pequena chama vinda de uma vela. O dono do 
bar está atrás do balcão. O comerciante tem 80 anos e cuida do bar 
há 50. Seu corpo está cansado e tem calos que o fazem arrastar os 
pés pelo chão. Apesar da exaustão física, José tem um sorriso que 
se abre como o sol e a mente guarda tanto entusiasmo quanto uma 
manhã de verão. Ao seu redor, como a lhe sufocar, uma prateleira 
apinhada de bebidas: conhaque, vodca, vinho e cachaças feitas de 
ervas, raízes e cascas. Carqueja, boldo, salsa, catuaba. Ao lado das 
bebidas, seu pequeno altar com santos católicos: São Sebastião, 
São Judas Tadeu, São Jorge, São Benedito, Nossa Senhora da Con-
ceição, Nossa Senhora da Penha, Santa Rita, misturados à imagem 
de um Preto Velho e a vela para o anjo da guarda, para espantar os 
maus espíritos e toda espécie de infortúnios. José é católico e ben-
zedor dedicado a cumprir os mandamentos, embora vez em quando 
desconfie da existência de Deus. Sobre o balcão, um baleiro anti-
go. José faz a oração do dia junto ao oratório. Depois, ele prepara 
a raiz de cipó para curtir na cachaça e a coloca na prateleira. Bem 
em frente à porta do bar está Marlon, um desgraçado cão de grande 
porte, pelo amarelo e cabeça de pit bull. De semblante amarrado e 
desconfiado, o cão senta no chão da rua e observa José e seu bar. 
Está faminto, não come desde o dia anterior. Queria um pedaço de 
carne. Seria bom um pouco de carinho também. Mas afeto, Mar-
lon não espera mais. Nem mesmo água dá pra achar por aí. Está 
exausto de tentar dormir na rua.  Agora, ele é cão vira-lata. Marlon 
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observa distante o comerciante. José percebe o forasteiro. O dono 
do bar sente angústia de longe, pois tem faro para solidão, perda e 
abandono. José cumprimenta o cão e o convida a entrar no recinto.
José – Bom dia, compadre.

Marlon não responde, apenas olha desconfiado.

José – Nunca te vi por aqui. Chega aí, meu velho. 

Marlon se aproxima.

José – Qual seu nome?
marlon (cuidadoso) – Marlon.
José – Você não mora por aqui?
marlon – Não.

José não insiste e muda de assunto. 

José – Quer uma bebida?
marlon – Não. 

Olhando para a vitrine de salgados.

José – Quer comer alguma coisa?
marlon (seco) – Não tenho como pagar.
José – Tranquilo, camarada. Me paga quando puder. Tem um caldo 
de mocotó, especialidade da casa. É saboroso e ajuda a levantar de-
funto. Quer provar?

Marlon não responde, mas parece aceitar. José serve o caldo e um pe-
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daço de pão. O cão saboreia a refeição atropeladamente, demonstran-
do estar faminto. José o observa e tenta desenrolar uma conversa.
 
José – Meu nome é José. Hoje faz meio século que montei meu bar 
nesta cidade. Faz tanto tempo, não me vejo fora destas paredes en-
cardidas, mas não esqueço quando era moleque. Com sete anos já 
tinha que trabalhar pra ajudar em casa. Pensa bem, onze pessoas 
dentro de uma casa. Nove irmãos... mãe costureira.... 

José coloca mais caldo no prato de Marlon.

José – ... meu pai, coitado, ficou surdo e cego e não teve mais como 
trabalhar. Você tem irmão?
marlon – Um irmão mais novo.
José – Sinto saudade da minha mãe e do meu pai. Uma vez nossa 
casa pegou fogo.

Uma luz acende e revela uma mesa de bar à esquerda. Nela está uma 
mulher a costurar em sua máquina sem parar. À medida que José nar-
ra sua história a luz vai mudando do tom natural para o avermelhado. 

CENa 2 – o incêndio na casa da roça

José – Eu tinha 10 anos. Minha mãe, eu e alguns dos meus irmãos 
dormíamos depois de um dia de trabalho na roça. No meio da ma-
drugada, sentimos um calor forte e acordamos desesperados com as 
chamas. Meus irmãos corriam para lá e para cá, avisando aos outros 
sobre o perigo. O fogo começou no forno de lenha onde a mamãe as-
sava broa. Naquela noite, o forno continuou a queimar até as cha-
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mas atingirem o forro da cozinha e dali se espalharem por toda a 
casa. Nós corremos para o quintal. Mamãe olhou para cada um para 
se assegurar de que estávamos bem.

A mulher para de costurar e solta um grito estridente e uma luz ver-
melha cobre a mesa onde está a mulher e sua máquina.

Elisa – Cadê o Miguel?! Cadê o Miguel?! Cadê o Miguel?!  
José – Jair, o meu irmão mais velho, atravessou as chamas até che-
gar ao quarto do meu irmão caçula. Miguel estava dentro do balaio 
e balançava os bracinhos em brasa por causa do calor do fogo. Jair 
conseguiu sair com o menino do meio daquele inferno. Ficamos ali 
em pé em cima da grama verdinha e fria, debaixo de um céu de estre-
las. Mas a gente não via mais a imensidão do universo brilhante e so-
mente enxergava mesmo era a fumaça que subia da casa ardida em 
chamas. Queimou quase tudo, móveis, roupas, casa. Salvou apenas 
a máquina de costura que minha mãe usava para costurar e ganhar 
um dinheiro para nosso sustento.

A luz sai da mesa com a máquina de costura e da mãe de José e volta 
para o balcão onde estão José e Marlon.

marlon – Você não perdeu sua família.
José – Cadê sua família? (olha para a coleira do cão)
marlon – Eu achava que tinha uma. Minha família agora é a rua. 
Não dá pra confiar na rua...eu sei... é preciso ficar alerta todo o tem-
po porque tem bicho de todo jeito. Pelo menos a rua me acolheu do 
jeito dela. Eu posso escolher uma calçada ou outra. Tem sempre um 
cantinho, só ficar atento ao redor e desconfiar de quem se aproxima. 
Também é bom parecer bravo pra impor o respeito. 
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José – Você é desconfiado. Mas não me parece violento. 
marlon – Dizem que sou, mas não sei.

Numa outra mesa de bar está um carrinho de bebê. Ouvem-se ruídos 
de um bebê brincando e, em seguida, vozes de um diálogo entre a 
protetora e o protetor de Marlon.

mãe de marlon – Olhe, Marlon, como ele é lindo? Não pode lamber.

Marlon rapaz observa o cuidado da mãe. Ele quer lamber o irmãozi-
nho, mas pode transmitir doenças. Chega o pai.

Pai da criança – Você não deveria deixar o cão muito perto do bebê.
mãe de marlon (surpresa) – Por quê?
Pai da criança – Pode ser perigoso. Ele pode sentir ciúmes do neném.
mãe de marlon  – Marlon não é agressivo.
Pai da criança – Nunca se sabe, meu bem. Acho melhor tomar cuidado.

A luz se volta para o balcão onde estão José e Marlon.

José – Você atacou o bebê?
marlon – Não!! Eu estava feliz com a chegada dele. Acompanhei 
cada um dos dias da gravidez e observei como o corpo e o humor dela 
mudavam naquela época. Eu percebi que não deveria ser fácil pra 
uma mulher. Os choros, as dores, o cansaço. Lembrei-me da minha 
mãe exausta e faminta, com as mamas cheias de leite, enquanto eu 
e meus irmãos subíamos uns sobre os outros pra ficar naquele lugar 
quentinho e cheio de comida. Em poucos dias todos os meus irmãos 
foram adotados e nunca mais vi minha mãe. Fui morar nesta casa 
anos antes da minha protetora engravidar. Ela era muito carinhosa e 
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atenciosa. Quando ficou grávida, os sentimentos quase pareciam fa-
lar. Eu sentia quando ela tinha medo, tristeza ou insegurança. Lem-
bro-me também dos dias alegres. Precisa ver a euforia dela para ar-
rumar o quarto do bebê e a alegria para escolher o nome da criança.
José – O que aconteceu?
marlon – Ela me deixava passear na rua. Quando eu voltava, era só 
latir um pouco. Ela corria pra abrir o portão, me abraçava e me en-
chia de beijo. Mas um dia, depois de uma volta, eu lati e ela não veio. 
Eu latia, latia bem alto. Fiquei horas esperando. A noite caiu e nin-
guém apareceu. Eu só sentia vontade de uivar...Auuuuuuuuuuu......
Auuuuuuuuuuuuuu.... Passei a noite do lado de fora da casa e não 
consegui dormir. Talvez tivesse acontecido algo urgente e eles foram 
obrigados a sair correndo de casa e ainda não haviam voltado. Ama-
nheceu e anoiteceu novamente. Não vi mais ninguém. Ela não saía 
mais pelo portão do quintal. Acho que para não me ver. O Josué, meu 
irmão mais novo, outro cão que morava com a gente, latia, latia ao me 
ver do lado de fora. Mas até o Josué parou de latir. Só ficava encosta-
dinho no portão do lado de dentro olhando pra mim. Eu andava pela 
rua em busca de comida e voltava toda noite pra me deitar pertinho do 
portão. Um dia, o meu pai apareceu na varanda e me olhou sem falar 
nada até esfriar o meu peito. Então, eu entendi. Não era para voltar.
José – Que desgraça! 
marlon – As maldições sobre minha raça me condenam antecipada-
mente. 

CENa 3 – a morte de antônio soldado

José – Esta história me lembra outro cão desgraçado.
marlon – Você tem um cachorro?
José – Não... este cão é gente. Antônio Soldado era o nome dele. Gen-
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te, esta história é antiga, eu era um rapazote de 25 anos, mas já es-
tava cuidando do meu bar. Antônio era um policial aposentado, sem 
família, sem amigo. Nem a polícia parecia gostar muito dele. Não 
trabalhava mais no batalhão. Desde que foi atingido com um tiro 
na perna durante um assalto, teve de ser afastado e passou a viver 
da aposentadoria do governo. O Soldado era sujeito franzino, mas 
cheio de “braveza”. Tinha o andar firme, o olhar atento. Temido den-
tro e fora da cidade. Guardava segredos dele e dos outros, diziam. 
Devoto fervoroso de São Sebastião, aquele soldado que virou santo 
depois que se recusou a servir ao exército romano. Antônio Solda-
do era valente, mas não ficava cantando de galo. Era mais calado 
que um abajur. A única coisa que me lembro dele dizer era mais uma 
ameaça que qualquer tentativa de conversa. Ele dizia (fala pausa-
damente): “vou morrer matado, mas quem vier me matar vai junto 
comigo”. Ninguém se arriscava a duvidar. 
marlon – Ele matava?
José – Só o capeta pra saber. (Depois de uma pausa, José resolve 
contar uma história) Certa vez, nos anos 50, começou a aparecer 
morto matado na cidade e o povo desconfiava do Soldado. Tudo co-
meçou quando João Matias, o esposo de Teresa, ex-noiva de Antô-
nio, foi encontrado todo pipocado de tiro na trilha da mata. Era o ter-
ceiro assassinato em poucas semanas. Primeiro, mataram o meeiro 
da Fazenda do Córrego Manso. Depois, o Lúcio Julião, o negociador 
de terras. Daí mataram o João Matias, o vaqueiro da Fazendo Mouti-
nhos, um mulherengo sem vergonha, implicante e arruaceiro.
marlon – O Soldado matou este vaqueiro?
José – Eu vi Soldado virar o demônio quando o vaqueiro deu em 
cima da noiva. Eles se pegaram na estrada de soco. Teresa termi-
nou o noivado. Trocou Antônio pelo vaqueiro. Soldado se recolheu 
na amargura e na cachaça. Era apaixonado pela moça desde criança. 
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Cresceram juntos, namoraram e estavam prontinhos pra casar. Mas 
João Matias virou a cabeça de Teresa. Estas coisas de paixão não 
têm razão que explique. É terreno do mistério!
marlon – Ela estava no direito dela de escolher. E cada um tem um 
destino, não é mesmo.
José – Tenho certeza que soldado não esqueceu esta rasteira do 
destino. Ainda mais quando o destino privilegia um tipo ordinário 
como João Matias no lugar de um soldado orgulhoso e cheio de hon-
ra como Antônio.
marlon – Ele pode ter matado o homem?
José – Trinta anos atrás deste balcão me fizeram ver todo tipo de 
gente. Muito homem honesto e trabalhador. Muito homem sério e 
calado. Homem fofoqueiro e trambiqueiro.  Também todo tipo escro-
to, sacana, malandro e cabreiro. Agora, matar, qualquer um destes 
tipos é capaz porque ninguém conhece o limite do outro.
marlon – E o que aconteceu com Antônio?

José não responde. Começa a mexer nas prateleiras de cachaça.

José – Era domingo de sol. A praça em frente à Matriz de São Se-
bastião estava cheia daquela vida de interior dos tempos antigos. 
Era o único lugar pra onde as pessoas iam naquelas tardes quando 
ninguém nem tinha televisão. As moças e os rapazes andavam de um 
lado e do outro da praça. As moças caminhavam para um lado. Os 
rapazes para o outro. E se encontravam no meio do caminho. Assim 
começavam as paqueras. Soldado estava sentado num dos bancos 
da praça com seu rádio de pilha. A companhia de energia desligava 
o gerador para fazer manutenção na usina e o povo ficava sem luz 
por algumas horas. E tinha jogo importante no rádio naquela tar-
de: Atlético e Botafogo. As crianças jogavam pelada no campinho da 
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praça. Todo mundo colava no Soldado para ouvir a partida no rádio 
de pilha. As crianças ficavam em volta dele e nem se lembravam das 
recomendações das mães.

Uma luz revela Antônio Soldado e seu rádio de pilha na praça. Ou-
ve-se o ruído do rádio e o som de várias crianças. Há um menino 
sentado no chão com os pés descalços, próximo a Soldado e o rádio, 
com uma bola de futebol entre as pernas. Soldado aumenta o som 
do rádio e ouve-se agora a narração do jogo. 

Voz do locutor do rádio – Com Tião pela ponta esquerda. Ele pode 
cruzar. Ainda com Tião. Devolveu o balão para Humberto Ramos. 
Passou pela delegação. Ainda com Humberto Ramos. Vai para a li-
nha de fundo. Sensacional Humberto Ramos. Cruzou para a meta. 
Um para Dario. Agora é gol. Goooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllll
lllllllll!
antônio soldado – Gooooooooollllllllllllllllllllllll!!!!!!!!!!!
Voz do locutor de rádio – Gol do Atlético! A emoção é grande de-
mais. Goooolllll do Atlético!! Goollll do Atlético!!! Gollll do Atlético!!!! 
Dario, na cabeçada Dario. É o campeão do Brasil! Gol do Atlético na 
Guanabara. Dario, Dario. Agora, Atlético 1, Botafogo 0.
menino –  Galooo!! Galoooo! (O menino pula e grita quando surge a 
mãe afobada)
mãe (sussurra) – Ele anda armado! 

A mãe retira o menino da aglomeração puxando-o pelo braço para 
longe da praça. A luz acompanha a saída da mãe e da criança e 
quando volta à mesa da memória de Antônio, ele está diante da 
imagem de São Sebastião. Depois de algum tempo, o padre Jairo se 
aproxima do devoto, puxa a cadeira do bar e se senta. Passa mais 
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um tempinho, então, o padre resolve falar.

Padre Jairo – Ele também foi soldado....

Silêncio

antônio soldado – Ele não morreu com as flechas, padre.
Padre Jairo – Os arqueiros o amarraram no poste e o alvejaram; de-
veriam deixá-lo sangrar até a morte. Esta era a ordem do imperador. 
Um tempo depois teve gente que se aproximou do local para retirar 
o seu corpo dali. Estava vivo! Esconderam-no e cuidaram dos feri-
mentos.... (em tom esperançoso) Mas o santo era teimoso.
antônio soldado (melancólico) – Depois disto, não desistiram. Açoi-
taram São Sebastião até a morte e ainda jogaram o seu corpo numa 
fossa para ninguém encontrar. 
Padre Jairo (esperançoso) – O sofrimento dele não foi esquecido, 
Antônio.
antônio soldado – Às vezes, as pessoas nem enxergam o sofrimento 
dos outros. Vou pra casa, padre. Sua benção!
Padre Jairo – Deus te abençoe, meu filho.

Antônio levanta-se da mesa e caminha para outra mesa onde estão 
um copo e uma garrafa de pinga. Senta-se e toma uma dose. Depois 
de um tempo, ele enche novamente o copo com cachaça e toma mais 
uma dose. Ele está solitário e pensativo. Antônio serve pra si mais 
uma dose. Ele se levanta e começa a atravessar o palco do bar a pas-
sos lentos. Está absorto em seus pensamentos. Talvez ainda pense 
no martírio de São Sebastião, na morte de José Matias ou pense em 
Teresa. Ouvem-se tiros. As balas atingem Antônio Soldado. O ex-po-
licial revida e atira também. Antônio está ferido, ensanguentado e 
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caído sobre a ponte. Pessoas chegam de todos os lados. Mas, os es-
pectadores apenas ouvem as vozes das pessoas. Começa a aglome-
ração de curiosos. Porém, não se veem os moradores. Apenas, ouve-
se o tumulto de vozes dos moradores da cidade num diálogo sobre o 
que fazer com o ferido.

morador 1 (voz) –  Meu Deus, é Antônio Soldado!
morador 2 (voz) – Quem atirou?
morador 3 (voz) – Não vi.
morador 4 (voz) – Correram para o meio do mato.
morador 1 (voz) – Alguém socorre, por favor!
morador 2 (voz) – Ele ainda está vivo!
morador 1 (voz)   – Antônio precisa de ajuda!
morador 2 (voz) – Ele vai morrer!!

Sangue no chão. Sangue no peito de Antônio. Ele tem os olhos bem 
abertos. José jovem atravessa o palco correndo e coloca suas mãos 
sobre os ombros de Antônio. Apenas se vê José, que tenta ajudar o 
amigo. Dos demais somente se continua a ouvir as vozes anônimas.

José – Quem pode levar o soldado para o hospital? Alguém com carro?
morador 3 (voz) – Está perdendo muito sangue!
José (revoltado, falando e andando para lá e para cá no palco) – In-
ferno, cadê a porra da humanidade de vocês?!

Silêncio.

antônio soldado (agonizante) – José, me leva pra o hospital de Ca-
ratinga. Não quero ficar aqui...
José – Paulinho, cadê seu jipe?
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Paulinho Chagas (voz) – Eu até posso levar, mas não vou sozinho. Ele 
não gosta de mim... Se... se morrer na estrada... (sussurra) vão me culpar. 
José – Vou junto, porra!

José pega Antônio no colo e atravessa o palco até desaparecer. A luz 
volta a iluminar o balcão com José e Marlon. O comerciante está entris-
tecido, perdido em suas lembranças. Ele pega uma vassoura, começa a 
varrer o chão do bar em silêncio e fica assim por um tempo. Marlon o 
observa e não tem coragem de perguntar até romper o silêncio.

marlon – Ele sobreviveu?
José – Morreu na estrada.
marlon – Você acha que ele era um assassino?
José – Soldado era um cara estranho, calado, esquentado quando 
estava na polícia. Depois que ficou meio entrevado, Antônio era 
muito mais um desgraçado solitário e sem sorte. Não acredito que 
fosse um assassino daqueles que ficam de tramoia até dar o bote.
marlon (melancólico) – Só tinha cara de cão bravo.

Os dois sorriem tristemente.

José – Mas lembra-se do que te falei sobre o que ele costumava di-
zer: “vou morrer matado mas quem vier me matar vai junto comigo”. 
Dias depois, quando a cidade já tinha enterrado Antônio, e voltado 
ao cotidiano simples de uma vida prevista, o tio Nestor havia levado 
os cavalos para beber água no pasto perto do rio. Ele encontrou um 
dos pistoleiros no meio do mato, encostado numa bancada de areia 
do rio, com o olhar arregalado e a arma na mão em punho. Estava 
mortinho! A polícia teve que quebrar os dedos do cadáver para reti-
rar a arma. Antônio morreu e levou quem o matou junto.
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CENa 4 – Deus, a Cachaça e a morte

marlon – Você mataria alguém, José?
José – Deus me livre. E você?
marlon – Quem tá vivo pode fazer qualquer coisa que um vivo faz.
José – Matar é prerrogativa divina, meu caro. 
marlon (irônico) – Você acha mesmo que tem um Deus cuidando da 
gente? Acho que ele criou o mundo e vazou pra outro lugar.
José – Quando eu era moleque aprendi a temer a Deus e cumprir 
as obrigações com o céu. Mas era mais medo do que entendimento 
sobre quem ele era. Depois vi tanta sacanagem que comecei a duvi-
dar que alguém com tanto poder pudesse ver tanta maldade e ficar 
quieto. Fiquei um tempo sem falar com ele. Mas, Deus não tem culpa 
de nada não. Depois que a pele enruga de tanto sol, os dedos dos 
pés ficam calejados e a gente conhece de perto a natureza humana 
passa a entender que o céu e inferno estão no mesmo endereço e 
que Deus aparece todo dia na cara de alguém. Cada um decide o que 
fazer quando encontra o cara. Ou quando não o encontra.
marlon – Você fala com Deus?
José – Você não?! Eu falo todo dia. Às vezes, ele parece não escutar. Meu 
camarada, ouça uma coisa: Deus é o que a gente acredita pra continuar 
vivo. (levanta um copo como se brindasse) Eu acredito na cachaça!!

Os dois riem. O riso vai se apagando até restar o silêncio melancólico.

José – Viver dói mesmo, amigo. 
marlon – Acho que quero uma dose.
José – O povo bebe pra curar a dor. Sabe o que prefiro? 
marlon – O que?
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José – Dançar um bolero.

José pega a vassoura e começa a bailar pelo salão do bar, rodopian-
do em volta de Marlon ao som de La Barca cantada por Altemar Du-
tra. O som envolvente do bolero se espalha por todo o bar, enchendo 
o estabelecimento de beleza e calor. José dança alegre e cheio de 
ternura com a vida apesar dos desalentos de todo dia.

marlon (encantado) – Isso contagia!
José – A vida é um bolero, meu caro! Vou-me embora. Se não tiver 
destino, pode dormir no bar esta noite. (brincalhão) Assim você 
afasta os mal-intencionados! (dá um tapinha nas costas de Marlon e 
o entrega um cobertor)
marlon – Obrigada.

José se retira do bar. Marlon se cobre com a manta, se encolhe no 
meio do palco e dorme. O silêncio toma conta do ambiente. Marlon 
dorme tranquilo depois de muitas semanas na rua. De repente, uma 
luz acende numa das mesas. Um forasteiro ou forasteira todo (a) bo-
nachão esparramado (a) na cadeira! É a Morte! Ela (e) começa a as-
sobiar a canção Bom Dia, Tristeza, de Vinícius de Moraes e Adoniran 
Barbosa. Marlon se mexe, mas ainda dorme. O assobio continua leve-
mente até acordar o cão. Ele abre os olhos e vê diante de si a aparição. 
Assustado, logo se coloca de pé e encara o desconhecido (a).

morte – Boa noite! 

Marlon não responde e o encara em tom ameaçador.

marlon – Quem é você? 
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morte – Eu também me encosto aqui vez em quando. 
marlon – Mas como você entrou aqui? Está tudo fechado. 

A morte se levanta da mesa, dirige-se às prateleiras e começa a me-
xer nas bebidas.

morte – Não tem lugar que eu não consiga entrar, véio!! Se estive-
rem pensando em mim, eu logo dou as caras. Olha, não adianta ficar 
se lamuriando pelo leite derramado na sua vida. 
marlon – O que sabe da minha vida?
morte – Vixe....sei mais sobre a vida de qualquer um que você ima-
gina. Quando você vai começar a beber? 
marlon – Por quê?
morte – Sei lá...Todo mundo bebe. Se está feliz, bebe. Se está infeliz, 
bebe mais.
marlon – Você é Deus?
morte (engole a cachaça numa golada) – Deus deve beber coisa me-
lhor que isso! Êta, desgraça! (sacode a cabeça depois da golada)
marlon – O que você está fazendo aqui?
morte – Olha, meu chapa, já falei: entro em qualquer lugar e o que eu 
faço não é da sua conta. Eu costumo ser injustiçada. As pessoas têm 
medo de mim, me desconjuram, mas não perdem a oportunidade de 
facilitar a minha chegada. Não adianta, mais cedo ou mais tarde, eu 
apareço. Às vezes, bem cedo. Tem hora que nem quero vir, mas é o 
meu destino.
marlon – Você é o capeta?
morte (gargalhadas) – Tem gente que acha mesmo isso. (gargalha-
das, ironia) Assim como você e o capeta, também venho da mesma 
fonte celeste. Olha, eu nem queria estar aqui. Não costumo questio-
nar, aceito o que me impõe o universo das coisas. Vê se para de pen-
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sar em mim e aproveita esta existência breve. Ainda mais porque 
não sei se você sabe, sua raça vive bem menos que a humana. 
marlon – Eu não entendo.
morte – Esquece! Faça-me um favor: avisa pra José que não que-
ro saber dele por enquanto não. Pra ele parar de pensar em mim. E 
comprar uma cachaça menos vagabunda.
marlon – Quem é você?
Porém, a Morte, com sua dança traiçoeira e imprevista, escapuliu do 
recinto da mesma forma como surgiu. Marlon se viu sozinho, sonolen-
to e acabou por adormecer. Talvez fosse tudo um sonho ou pesadelo 
mesmo. Era alta madrugada. Em algumas horas, seria um novo dia. 

CENa 5 – um mal intencionado conhecido

O bar se encheu de luz do amanhecer. José ainda não tinha chegado. 
Marlon acordou cedo antes de o sol nascer. O cão retirou a coleira do 
pescoço presenteada pela antiga protetora e a deixou sobre o balcão 
com o coberto que acabou de dobrar. Em seguida, saiu do bar. O espa-
ço ficou vazio e frio. Quando José chegou para mais um recomeço, não 
encontrou o novo amigo. Apenas se deparou com a manta e a coleira 
de Marlon. José pega a coleira e se senta melancólico numa das ca-
deiras. Ele liga o rádio que começa a tocar a canção Bom dia, tristeza 
de Vinícius de Moraes e Adoniran Barbosa, na voz de Altemar Dutra. 

José continua sentado e sem ânimo para recomeçar o dia. Ele está 
compenetrado em sua angústia. De repente, um homem armado de 
más intenções invade o estabelecimento e aborda o comerciante. O 
estranho aponta a arma para José, pegando-o desprevenido.

Homem mal intencionado – E aê, velho, cadê o dinheiro desta bi-
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rosca?!
José (assustado) – Não tenho dinheiro. 
Homem mal intencionado (nervoso) – Conversa fiada, passa a grana.
José – Acabei de chegar, nem abri o bar.
Homem mal intencionado – Você quer morrer?!
José (sincero) – Estou falando a verdade! O pouco que ganhei ontem 
dei pra esposa fazer a compra. 
Homem mal intencionado (irônico) – Você acha mesmo que vou 
acreditar nisto?  
José – Peraí, eu conheço você. Não é o Inácio, filho do finado Jacó.
Homem mal intencionado (desconsertado) – Tá maluco, velho. Não 
tenho pai não.
José – Todo mundo tem um pai! É você mesmo, o Inacinho, moleque. 
Vivia aqui no bar comendo bolo de laranja e tomando suco de groselha.
Homem mal intencionado (se lembrando, disfarçando e ainda mais 
nervoso) – Para de lorota, velho! Passa logo a grana, cassa aí nas 
gavetas, deve ter algum dinheiro malocado.
José – Como está sua mãe, a Dolores? Ainda tá entrevada, coitada?
Homem mal intencionado (ainda mais desconsertado) – Você quer 
morrer seu infeliz, passa a grana?
José – E a sua vó Anita, meu Deus, ô mulher santa, cozinheira de 
mão cheia, uma das benzedeiras da comunidade. Depois que sua fa-
mília mudou da cidade, nunca mais tive notícia.
Homem mal intencionado (comovido) – Vó... Vovó Nita morreu no 
passado...
José – Meus sentimentos...

Homem mal intencionado está parado e sem reação diante de José. 
Ele começa a se lembrar do velho comerciante e abaixa a arma.
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Homem mal intencionado – Eu me lembro de você... Você cobrava a 
tabuada dos meninos. E quem acertasse ganhava bala e refrigerante.
José – 8 X 9?
Homem mal intencionado (sem jeito) – Setenta e dois.
José – 7 X 7?
Homem mal intencionado – 49.
José – Duvido que você se lembre quanto é 7 X 9.
Homem mal intencionado (animado) – É 63, porra.
José – Você sempre foi bom em matemática. Você queria ser o que 
mesmo... Ah, queria ser construtor, engenheiro, não é mesmo?!

Marlon chega ao recinto e sente cheiro de perigo. Olha o estranho 
com a arma na mão e o encara. O homem mal intencionado se assus-
ta com a chegada de Marlon e foge.

CENa – um novo começo

marlon – Ops, o que estava rolando aqui?!
José – Bom dia, garoto! 
marlon – Ele estava armado?
José – Filho de um velho amigo, o Jacó, que Deus o tenha! Você tinha 
ido embora?
marlon – Sim, me desculpe sair sem me despedir. Mas não gosto de 
despedidas. Eu voltei pra buscar a minha coleira, me acostumei com 
ela, sabe?! Você a viu?
José – Está aqui...mas você não precisa mais dela. 
marlon – Obrigada, José. Preciso ir.
José – Pra onde?
marlon – Por aí. Cair neste mundão de Deus sem eira nem beira. 
Valeu, José!



| 276 | Elas Tramam

Os dois se cumprimentam e Marlon começa a se dirigir para a porta 
do bar. José o observa entristecido. Marlon olha para o amigo e ace-
na. Porém, faz uma proposta.

José – Meu camarada, eu não tenho muito, mas o pouco que ganhei 
a vida inteira sempre deu pra dividir com quem aparecia. Se quiser 
ficar, pode morar comigo e minha família. 
marlon (emocionado) – Não quero ser um peso.
José – Não é peso não, moço. E pode vir para o bar comigo todo dia, 
assim tenho companhia e um cão bravo pra espantar os mal inten-
cionados.

Os dois riem.

José – Que tal uma dose pra comemorar?!

José serve dois copos de cachaça: um pra ele e outro para Marlon. 

marlon – Mas você não bebe nem eu?
José – Mas hoje é em homenagem aos velhos amigos botequeiros 
que por aqui passaram e pedacinhos da gente levaram: Antônio Sol-
dado, o velho Jacó. Um brinde a Dona Morte, que ela não venha tão 
cedo. Os dois tomam a pinga calmamente, sem qualquer intimida-
de com a maldita. De repente, os dois cospem a cachaça no chão ao 
mesmo tempo.
José – Credo em cruz.      
marlon – Arghhh
José – Nem a morte merece beber isso!
marlon – Melhor não irritar a danada!
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Os dois gargalham. Em seguida, um silêncio de paz.

marlon – José?! 
José – Fala.
marlon – Você tem medo da morte? 
José – Eu tenho 80 anos. Quando alguém da minha idade morre, as 
pessoas comentam: mas ele viveu bastante. (gargalhada) Então, ela 
pode vir a qualquer momento, né?

Os dois riem.

marlon – Sabe, José, eu tenho oito anos. Dizem que para um cão é 
quase 70 anos. Isto significa que somos quase da mesma geração. 

Os dois riem.

José – Então, estamos os dois com o pé na cova. 

Os dois riem. Um breve silêncio.

José – Sabe o que esta ocasião merece?!
José e marlon (falam juntos) – Um bolero!

Os dois amigos dançam o bolero La Puerta cantado por Altemar Dutra.

Fim
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araNHas iNEbriaDas, VEsPas amorTECiDas
uma peça em cinco encontros, uma maldição e uma benção

Texto de Melina Leal Galante

a auTora
Melina Leal Galante é produtora e realizadora audiovisual. Escreveu 
e dirigiu os documentários “Desfragmentos” (2014) e “Lá não venta 
como venta aqui” (2017). Atua como colaboradora de sites de crítica 
de séries televisivas e de cinema, sendo um deles o Séries Por Elas, 
do qual também é uma das editoras. Participa ainda do grupo de pes-
quisa em Cultural Audiovisual e Tecnologia, vinculado à UFES, em 
que desenvolve pesquisas sobre narrativas seriadas.

PrEFáCio
Uma peça em cinco encontros, uma maldição e uma benção retirada 
de uma matéria de um site qualquer sobre ciências, biologia e com-
portamento animal. Foi daí que surgiu a ideia da peça, a partir de um 
processo biológico que existe na natureza: a vespa conhecida como 
Hymenoepimecis sp, da família Ichneumonidae, tem a capacidade de 
controlar aracnídeos e transformá-los em hospedeiros. A vespa aplica 
um tipo de veneno que age no sistema nervoso da aranha, paralisan-
do-a, para então injetar ovos no abdômen do hospedeiro. A aranha 
retoma sua mobilidade e suas funções, e depois de um tempo o ovo 
do parasita eclode. A larva passa a se alimentar dos sucos do hospe-
deiro e a liberar substâncias tóxicas que levam a aranha a produzir 
um tipo de teia mais resistente. Com a teia pronta, a larva devora as 
vísceras da aranha e usa o seu exoesqueleto e a nova teia de casulo 
para completar o seu desenvolvimento. Um comportamento muito 
próximo das relações humanas, considerando aquelas pessoas que se 
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aproveitam de fraquezas e falhas alheias para se sobressaírem. Rela-
ções humanas que de tão tóxicas não veem nem na morte o seu limite. 
Relações capazes de derrubar todas e quaisquer estruturas que sepa-
ram nós, humanos, dos animais ditos irracionais. Relações que nos 
expõem, que nos destroem e que varrem os rastros do dito raciocínio 
lógico. Costurando essas relações, são usados recursos da mitologia, 
do romance gótico e da escatologia como elementos que extrapolam 
as amarras do convívio social e das vontades inibidas.

Personagens:
Voz ou Figura humana
Pessoa um
Pessoa Dois
Pessoa Três
Pessoa Quatro
Pessoa Cinco

Emerge do breu uma voz ou uma figura humana usando uma más-
cara no formato da cabeça de um coiote ou um chacal no estilo egíp-
cio, fazendo as vezes de um barqueiro que carrega as almas para o 
mundo dos mortos.

Voz (em off) – Para um desfrute mais amargo do que está por vir, é 
com doçura que lhes forneço as seguinte informações: Pessoa Um 
e Pessoa Dois já tiveram um envolvimento amoroso. Pessoa Dois e 
Pessoa Quatro não se conhecem. Pessoa Três é o elo de ligação entre 
o grupo. Pessoa Quatro e Pessoa Um já moraram no mesmo prédio. 
Pessoa Cinco teve participação no término de Pessoa Um e Pessoa 
Dois. Dito isso, venham. Acheguem-se, encontrem-se, acomodem-se. 
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Sintam-se em casa sob minha benção. Reconheçam-se, como diante 
dum espelho, na maldição. E saibam que todos, “todos temos proble-
mas com álcool e amor”. Seja pelo excesso ou pela renúncia.

Silêncio.

ENCoNTro um

Numa antessala, Pessoa Um e Pessoa Dois estão sentadas no chão 
de frente uma para a outra, dando um meio abraço. Estão quase 
enganchadas. Pessoa Dois tem os joelhos suspensos. Sua feição é 
triste. Pessoa Um está com as pernas mais abertas. Ao lado delas, 
no chão, duas máscaras, uma no formato de uma cabeça de íbis e a 
outra de um avestruz, ambas em estilo egípcio.

Pessoa um (com voz de pouco consolo) – Não quero pensar que po-
dia ter sido diferente. Cê consegue entender?

Pessoa Dois se mantém parada, sem dizer nada.

Pessoa um (em tom de irritação crescente) – Cê entende? Hein? En-
tende, porra? Tô falando com você.

Pessoa Dois se mantém sentada.
 
Pessoa um (levantando-se relutante) – Vem. Vamos. Não vim pra isso.
Pessoa Dois (tentando se manter serena) – Não veio pra isso? Às 
vezes tenho certeza que você se faz de idiota.

Pessoa Um estende a mão para Pessoa Dois, que pega a máscara de 
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íbis e entrega a Pessoa Um. Pessoa Dois pega a outra máscara e se 
levanta sem a ajuda de Pessoa Um.
As luzes se apagam.

malDiÇÃo

Uma mesa redonda giratória está montada para uma refeição. Em 
cima dela está uma máscara no formato da cabeça de um asno, tam-
bém em estilo egípcio. Ao redor da mesa estão dispostas cinco cadeiras. 
Pessoa Cinco está confortavelmente sentada em uma das cadeiras.

Pessoa Cinco – Na natureza existe uma espécie de vespa capaz de 
manipular aranhas. Ela possui um veneno que age no sistema ner-
voso do aracnídeo, causando paralisia. A vespa então deposita seu 
ovo no abdômen da presa, ainda viva, e aguarda o efeito do veneno 
passar. É quando a aranha retoma sua mobilidade e vira hospedei-
ra. Eventualmente, a larva que eclode do ovo depositado passa a 
se alimentar de fluidos do hospedeiro e, em determinado momento 
do processo de desenvolvimento, libera substâncias químicas que 
atuam no comportamento da aranha, que produz um novo tipo de 
teia menor, mais resistente e com um desenho diferente. Após devo-
rar as vísceras da aranha, a larva usa os restos da aranha e a nova 
teia de casulo, ficando assim mais protegida do ambiente. A larva se 
desenvolve, torna-se vespa e eclode do casulo, saindo à procura da 
próxima aranha e perpetuando o tal do ciclo.

Pessoa Cinco pega a máscara de asno que está em cima da mesa e 
começa a brincar de tirá-la e colocá-la do rosto. Ela se mantém em 
silêncio, brincando com a máscara.
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ENCoNTro Dois

Pessoa Um e Pessoa Dois chegam ao ambiente em que está Pessoa 
Cinco. Elas carregam suas máscaras.

Pessoa Cinco – Ora, ora, se não são amor e dor.
Pessoa Dois (detendo-se e virando-se para Pessoa Um) – Você tinha 
me dito que seria simples.
Pessoa Cinco (levantando-se da cadeira e colocando a máscara) – 
Vejo que há coisas que permeiam, permanecem e apodrecem.
Pessoa um – Acabamos de chegar. Dá pra segurar a onda?

Pessoa Cinco da com os ombros e volta a se sentar.

Pessoa Cinco – Venham. Acheguem-se, acomodem-se. Sintam-se em 
casa sob minha benção.

Pessoa Um e Pessoa dois se sentam à mesa.

Pessoa Cinco – Contem-me, o que têm feito?
Pessoa um – O de sempre. Trabalho, boteco, casa.
Pessoa Cinco – Uau! Sobe até uma inveja dessa vida pacata! (viran-
do-se para Pessoa Dois) Tem compartilhado da mesma mesmice?
Pessoa Dois (colocando a máscara que trouxe à mesa) – Exceto o 
boteco. Prefiro minhas muralhas a ter que lidar com essa balbúrdia 
mundana.
Pessoa um (para Pessoa Dois, como se Pessoa Cinco não estivesse 
ali) – Não dê corda.
Pessoa Dois (para Pessoa Um) – Um pouco fora de hora, não acha?
Pessoa Cinco – Arre! (para Pessoa Dois) E o que te trouxe aqui? Não 
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foi o álcool nem a companhia. Aposto.
Pessoa Dois (virando a cabeça para o lado) – Minha melancolia.
Pessoa Cinco – Vejo que…

Três palmas interrompem o diálogo.

ENCoNTro TrÊs

Pessoa Um, Pessoa Dois e Pessoa Cinco estão sentadas à mesa e se 
entreolham com a batida das palmas.

Pessoa um – Está para vir mais alguém?
Pessoa Dois – Achei que já estivesse de bom tamanho esse circo que 
você ajuntou.
Pessoa Cinco – Epa! Epa! Que eu não tenho nada a ver com isso. Sou 
tão vítima quanto você. Ou vocês.
Pessoa Dois – Vítima?! Você só pode tá de brincadeira com a minha 
cara. Só pode! Você e essa sua petulância.
Pessoa Cinco (para Pessoa Um) – Dá pra controlar a ferinha?
Pessoa um – Gente...
Pessoa Dois – Ferinha? Ferona! O esforço que você faz pra destruir 
as coisas devia ser estudado.
Pessoa Cinco (pegando uma das máscaras que estão em cima da 
mesa e a colocando) – Devia mesmo! Só aí vamos entender porque 
eu te tiro tanto do sério.

Pessoa Um passa as mãos pelo rosto. Pessoa Dois se levanta abrup-
tamente e para cruzando os braços.

Pessoa Dois – Chega! Pra mim basta.
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Pessoa Cinco, tirando a máscara, dá com os ombros.

Pessoa Cinco – Para ir embora basta ir, amor.
Pessoa um (para Pessoa Dois) – Calma. Respira. (para Pessoa Dois 
e Pessoa Cinco) Vamos ser racionais e entender isso juntos. Eu, você 
e você.

Novamente ouvem-se as três palmas

Pessoa Dois (em exaltação) – Mas que merda essa bateção de palma!
Pessoa Cinco (para Pessoa Um) – Adicione mais um “você” a essa 
conta aí.
Pessoa um – Por que não entra logo quem tiver que entrar nesta 
merda?
Pessoa Cinco (para Pessoa Dois) – Aproveita o vácuo da entrada e 
vai-te embora se é o que tanto quer.

Pessoa Dois toma fôlego para rebater Pessoa Cinco, mas é interrompi-
da pela chegada de Pessoa Quatro no ambiente. Todos estão confusos.

Pessoa um (ao ver Pessoa Quatro) – Você?
Pessoa Cinco – Eita que esse negócio tá ficando bom!
Pessoa Quatro (para Pessoa Quatro) – Eu tenho que entender assim 
de cara o que tá acontecendo?
Pessoa um – Apenas junte-se ao grupo. Estamos na mesma.
Pessoa Cinco – E à mesa. Com exceção daquela ali ó, que resolveu se 
rebelar justo agora.

Pessoa Quatro se detém e demonstra mais confusão ainda. Pessoa 
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Dois se mantém em pé e adota uma postura de ignorar tudo o que 
se passa.

Pessoa um – Venha. Ignore os dois por hora. Sente-se conosco.
Pessoa Quatro (indo em direção à mesa) – Um bocado difícil deixar 
de notar a tensão que paira aqui.
Pessoa Cinco (para Pessoa Quatro) – Já gostei de você!
Pessoa Quatro (sentando-se à mesa) – Agradeço?
Pessoa Cinco – Melhor não se apressar.
Pessoa um – O que faz aqui?
Pessoa Quatro – Achei que ao atravessar aquela porta teria essa res-
posta.
Pessoa Cinco – Pensou errado.
Pessoa Quatro – Peço desculpas?
Pessoa Cinco – Jamais!
Pessoa um – Estamos no mesmo nível de confusão que você, senão 
maior.
Pessoa Cinco – Ou menor.
Pessoa um – Referenciais.
Pessoa Cinco – Pontos de vista. (virando-se para Pessoa Quatro) 
Mas me diga, cadê a sua?
Pessoa Quatro – Minha o quê?
Pessoa Cinco (colocado uma das máscaras que estão em cima da 
mesa) – A sua.
Pessoa Quatro (para Pessoa Um) – A charada vem no pacote?
Pessoa um – Muito provável que esteja falando de seu apetrecho.
Pessoa Dois (num rompante) – Quer saber de sua máscara. 
Pessoa Cinco – Novo recorde mundial! Achei que essa ceninha não 
fosse durar tanto.
Pessoa Dois – Cena coisa nenhuma. Estou aqui sem estar. Ou não 
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estou aqui estando. Mas me dá nos nervos esse joguinho. Pergunta 
logo, fala na cara.
Pessoa Cinco – Isso está ficando cada vez melhor!
Pessoa um – Vou ter que pedir um tempo a vocês? (para Pessoa 
Dois) Não se rebaixe. Não dê corda.
Pessoa Dois – Lá vem você com essa estória de corda de novo.

Pessoa Dois dá as costas para as outras pessoas. Pessoa Cinco reti-
ra a máscara e a coloca de volta sobre a mesa.

Pessoa um – Não te entregaram a sua quando chegou?
Pessoa Quatro – Ué! Tinha que trazer?
Pessoa Cinco – Lógico! Ou vai me dizer que é uma daquelas que anda 
sem.
Pessoa Quatro – Não sabia o que fazer com ela e deixei num canto. 
Achei mais prudente.
Pessoa Cinco – Como pode?! De prudência em prudência acabamos 
aqui... ou lá (para si) Estou achando essa seleção de péssimo gosto.
Pessoa um – Se lembra de onde deixou?
Pessoa Quatro – Mas é claro! Não perdi a memória. Não ainda.
Pessoa um – Corre lá.
Pessoa Cinco – Mas não se perca e volte porque gostei de você, ape-
sar de tudo.

Pessoa Quatro sai de cena rapidamente e volta com uma máscara 
no formato da cabeça de uma vaca, no estilo egípcio.

Pessoa Quatro – Pronto.
Pessoa Cinco – Me deixe ver.
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Pessoa Quatro entrega a máscara a Pessoa Cinco, que prontamente 
a coloca. Pessoa Quatro volta a se sentar à mesa.

Pessoa Cinco – Me digam, de onde se conhecem?
Pessoa um (apontando para si e para Pessoa Quatro) – Nós?
Pessoa Cinco – Quem mais? Da outra ali já sei. De você também. 
Aliás, de vocês dois, mais do que gostaria.
Pessoa Quatro – Você é sempre agradável assim ou é o clima gótico?
Pessoa um – Varia.
Pessoa Cinco – Vai! Me contem.
Pessoa um – Moramos no mesmo prédio. É isso.
Pessoa Cinco – Só?
Pessoa um – É. Não tem muito mais.
Pessoa Cinco – Faz-me rir! Quero mais, podres, inconsistências, dis-
parates, ofensas, fodas. Não vão me dizer que não rolou nem uma 
desavença, uma reunião de condomínio que terminou mal, uma fes-
ta fora do horário.
Pessoa Quatro – Você não descansa, não?
Pessoa Dois (em outro rompante) – Não! Não descansa. É assim. O 
tempo todo, todo o tempo. Até te consumir, te tirar do sério e te fazer 
perder tudo o que importa.
Pessoa Cinco – Aaaaaah, então era tudo o que importava? (para Pes-
soa Um) Sabia que era tudo isso?
Pessoa Quatro – Tudo isso e mais um pouco.

Pessoa Um se remexe na cadeira. Pessoa Dois se vira para as outras.

Pessoa Cinco (para Pessoa Quatro) – Então tem conhecimento da 
dupla?
Pessoa Quatro – Longe de mim. Foi só um palpite.
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Pessoa Cinco – Nesse caso, não perdeu muito.
Pessoa um – Estamos aqui, na sua frente. 
Pessoa Dois – E desde quando isso foi um entrave?
Pessoa Cinco – Até que de vez em quando você sabe das coisas.
Pessoa Quatro – E porque você tá aí, em pé?
Pessoa Cinco – Desde que chegou está falando que vai embora.
Pessoa Dois – Não vejo a hora disso acabar!
Pessoa Cinco – E quem disse que vai acabar tão cedo?
Pessoa Quatro – Tenho que concordar.
Pessoa um (para Pessoa Dois) – Vem. Senta com a gente. As coisas 
não vão mudar porque você tá em pé aí. Sabe-se lá há quantas horas.

Pessoa Dois olha na direção da mesa. Observa. Decide se sentar à mesa.

Pessoa Cinco – Ótimo! Baile com lotação completa. Podemos comer?
Pessoa Quatro (pegando umas das máscaras em cima da mesa e co-
locando) – Quase completa. E essa cadeira a mais aí?
Pessoa Cinco – Por certo um lembrete de que não passamos de al-
mas vazias que ocupam corpos que um dia apodrecerão.
Pessoa um – Menos! Já foi o tempo da tolice. Além dos mais, alma 
vazia nem a sua que se nutre da desgraça alheia.
Pessoa Cinco – Está bem, está bem. Tolice por tolice, pode por a sua 
que eu coloco a minha.

Pessoa Cinco pega uma das máscaras em cima da mesa e a coloca. Em 
seguida pega uma outra e entrega a Pessoa Um, que apenas a segura.

Pessoa Cinco – Vamos. Anda. O que espera? Um empurrãozinho? 
Um tapinha no ombro?



Dramaturgias tecidas por mulheres do Espírito Santo  | 289 |

Pessoa Um coloca a máscara.

Pessoa Dois (pegando a última das máscaras em cima da mesa e a 
colocando) – Nem tanta tolice assim. Intriga-me a comida também.
Pessoa Cinco – Vivi para ver o dia em que concordaríamos. Chega 
uma lágrima escorre aqui.
Pessoa Quatro – É…
Pessoa  um – O quê?
Pessoa Quatro – Não precisa ir muito longe pra saber que vocês três 
têm uma história ou qualquer coisa que o valha.
Pessoa um – Não é pra tanto.
Pessoa Dois – Não é pra tanto?
Pessoa Cinco – Sem me vangloriar, é pra tanto sim.
Pessoa Dois – Vivi para ver o dia em que concordaríamos. Chega abri 
um sorriso aqui.

Os quatro, de máscara, ficam em silêncio por uns instantes. Apru-
mam-se nas cadeiras. Entreolham-se. Fora de sintonia começam a 
analisar e a tocar os objetos que estão em cima da mesa. Avançam 
pelo espaço começando a tocar os próprios corpos e olhá-los, como 
se estivessem se descobrindo e se examinando, cada um em seu rit-
mo. Entreolham-se mais vezes. Fazem comparações mentais. Ficam 
nesse exercício de observação e de exploração por mais um tempo.
O barulho de uma louça se quebrando interrompe a ação.

ENCoNTro QuaTro

Pessoa Três chega ao ambiente usando uma máscara no formato da 
cabeça de uma leoa, também em estilo egípcio.
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Pessoa Três – O que eu perdi?

Pessoa Um, Pessoa Dois, Pessoa Quatro e Pessoa Cinco são tomadas 
de assalto pela surpresa.

Pessoa Três – Assusto vocês ou atrapalho algo?

Ninguém responde nada. Pessoa Cinco ameaça tirar a máscara. Pes-
soa Quatro faz que vai se levantar.

Pessoa Três – Por favor, parem por aí. Fiquem onde estão. Não é 
necessário qualquer cerimônia. Foi-me feito o mesmo convite que 
a vocês foi feito. Não me julguem especial. Me julguem em atraso.
Pessoa Dois – E o que seria isso tudo?
Pessoa Três – Não trago respostas. Não me encha de perguntas.
Pessoa Cinco – Então está como nós?
Pessoa Três – Se você diz com fome, sim. É um longo caminho pra 
trás e pra frente. Precisamos nos nutrir. Encher o bucho, completar 
a alma, com audácia.

Pessoa Três vai até à mesa e se senta, sob os olhares dos outros quatro.

Pessoa Três (servindo-se de um dos pratos sobre a mesa) – Vamos, 
porra! O que esperam?

Pessoa Um, Pessoa Dois, Pessoa Quatro e Pessoa Cinco se entreolham. 
Parecem um pouco relutantes. Pessoa Dois avança e começa a se servir.

Pessoa Três – Olha, mas que bela surpresa! Já não posso mais dizer que 
já estava me consumindo em tédio antes mesmo de começar. Ou posso?
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Pessoa Dois para de se servir.

Pessoa Três – (para Pessoa Cinco) De você não esperava esse com-
portamento tão contido. (Para Pessoa Um) De você, sim. (Para Pes-
soa Quatro) De você também. (pausa) Talvez. (Para Pessoa Dois) 
Você, jamais. Não faz ideia de como fico feliz, de alma preenchida, 
como antes diziam, não é mesmo?
Pessoa Cinco – Então quer dizer que a tudo ouvia?
Pessoa Três – Por suposto. Agora é a hora e a vez de cegos enxerga-
rem, de surdos ouvirem e de mudos falarem. Ou acha que é tudo à 
toa? Para nada? Que não passamos de corpos prestes a apodrecer, 
afogados em nossas próprias mágoas e mentiras?
Pessoa Cinco – Não acho é nada.
Pessoa Quatro – Eu acho é pouco.  E quero entender, apesar de ter 
uma pífia noção do que se trata.
Pessoa um – A esta altura, pode chutar qualquer coisa que valeria.
Pessoa Três – Também não avacalha!
Pessoas Dois – Ai, ai, ai, ai, ai! A que viemos, afinal?
Pessoa Três – Eu gosto assim. Com vontade.
Pessoa Quatro – Isso já está ficando meio ridículo.
Pessoa Cinco – Patético, eu diria.
Pessoa um (levantando-se) – Chega! Não vim aqui pra isso, porra!
Pessoa Quatro – Não veio aqui pra isso?
Pessoa Três – Às vezes parece que você se faz de idiota.
Pessoa um (retirando a máscara e a jogando em cima da mesa) – 
Não vim mesmo.
Pessoa Dois (retirando a máscara e a colocando de lado) – Vai-te 
embora se é o que tanto quer.
Pessoa Quatro (retirando a máscara e jogando-a para cima e pegan-
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do-a novamente) – Para ir embora basta ir, amor.

Pessoa Um vai decididamente em direção à saída.

Pessoa Cinco (retirando a máscara e a entregando a Pessoa Dois) – 
Pra mim deu. Se assim o for, também me vou.
Pessoa Dois – Muito pontual a sua decisão, hein? Justo agora.
Pessoa Três (levantando-se abruptamente e tirando a máscara) – 
Chega! Essa estupidez de vocês não leva a nada. Voltem e sentem-
se. Comamos como civilizados que somos. (pausa) E bebamos, por 
favor. Bebamos. Foi por isso que viemos. Eu, você, você, você e você.
Pessoa um – Nem lá, nem cá. Aqui.
Pessoa Dois – Nem para ontem, nem para amanhã. Hoje.
Pessoa Cinco – Por força do destino e da vontade.
Pessoa Três – Para o que somos e nunca fomos.

Pessoa Três vai até à mesa e pega uma taça.

Pessoa Três – Pelo que quisermos ser e pelo o que somos.
Pessoa um (erguendo uma taça) – Amemos!
Pessoa Dois (erguendo uma taça) – Bebamos!
Pessoa Cinco (erguendo uma taça) – Comamos!
Pessoa Quatro (erguendo uma taça) – Execremos!
Pessoa Três – Todos juntos!

Pessoa Três se senta.

ENCoNTro FiNal

Pessoa Um, Pessoa Dois, Pessoa Três, Pessoa Quatro e Pessoa Cinco 



estão sem as máscaras e bebendo e comendo em silêncio. Ouve-se 
somente o barulho dos talheres e das louças. De início tudo é muito 
polido, comedido e controlado, fazendo as vezes de um jantar refi-
nadíssimo. Aos poucos um lado desordenado, agressivo e completa-
mente fora dos modos e das etiquetas impostas pelos costumes vai 
ganhando espaço nas ações das cinco pessoas. Os movimentos vão 
se tornando animalescos e brutos, até que então um cenário de com-
pleta escatologia e caos toma conta, como se o rastro de humanida-
de fosse se esvaindo. Objetos e comidas sobre a mesa são revirados 
e manipulados sem qualquer delicadeza ou polidez, mas nenhuma 
das cinco pessoas chega a se tocar.
Luzes se apagam.

bENÇÃo

Ninguém mais ocupa a mesa que está um completo caos. Comida, talhe-
res e louças reviradas e desordenadas. Pessoa Três entra e fica de pé.

Pessoa Três – Na natureza existe uma espécie de vespa capaz de 
manipular aranhas. Ela possui um veneno que age no sistema ner-
voso do aracnídeo, causando paralisia.
Pessoa Um, usando uma das máscaras, entra e se joga aos pés da 
Pessoa Três.

Pessoa Três – A vespa então deposita seu ovo no abdômen da presa, 
ainda viva, e aguarda o efeito do veneno passar.

Pessoa Dois, usando uma das máscaras, entra e se emaranha com 
Pessoa Um e Pessoa Três. Os três interagem.



Pessoa Três – É quando a aranha retoma sua mobilidade e vira hos-
pedeira. Eventualmente, a larva que eclode do ovo depositado passa 
a se alimentar de fluídos do hospedeiro e, em determinado momento 
do processo de desenvolvimento, libera substâncias químicas que 
atuam no comportamento da aranha, que produz um novo tipo de 
teia, menor, mais resistente e com um desenho diferente.

Pessoa Quatro, usando umas das máscaras, entra e se junta ao trio 
e intensifica a interação.

Pessoa Três – Após devorar as vísceras da aranha, a larva usa a nova 
teia de casulo, ficando assim mais protegida do ambiente.

Pessoa Cinco, usando as máscaras, entra e também se junta ao grupo.

Pessoa Três – A larva se desenvolve, torna-se vespa e eclode do casu-
lo, saindo à procura da próxima aranha e perpetuando o tal do ciclo.

Silêncio.
A interação entre os cinco é extremamente carnal e visceral. Tocam-
se, abraçam-se, apertam-se. Variam entre uma espécie de coreogra-
fia, entre um comportamento agressivo, uma espécie de acasala-
mento e entre uma troca intensa de afeto e carinho. Ficam por ali 
por alguns instantes.
Luzes se apagam.

EPÍloGo

O palco está vazio. Apenas a mesa vazia com as cinco máscaras 
dispostas aleatoriamente pelo espaço. Umas em cima mesa e das 



cadeiras, outras penduradas pelas cadeiras, mas nenhuma no chão. 
Do silêncio, novamente a voz emerge ou a mesma figura usando 
uma máscara no formato da cabeça de um coiote ou de um chacal.

Voz (em off) – Para um desfrute mais doce do que está por vir, é com 
amargura que lhes forneço as seguinte informações: Pessoa Um, Pes-
soa Dois, Pessoa Três, Pessoa Quatro e Pessoa Cinco já foram nada e 
hoje são tudo. Já foram quem está ao seu lado, hoje sou eu, amanhã 
será você. Dito isso, vão. Arredem-se, percam-se, expandam-se. Vão 
para casa sob minha benção. Estranhem-se, como diante dum calei-
doscópio, na benção. E saibam que todos, “todos temos problemas 
com álcool e amor”. Seja pelo excesso ou pela renúncia.

Luzes se apagam.

Fim




