
OUTRAS TRAMAS 

A palavra outras, substantivo femi-
nino de outros, significa aquela que 
não é a mesma, que é diferente. 
Tramas, diz-se de um enredo de 
novela, de um filme, de narrativas, 
de algo para dar sentido às ações, 
além de criar e provocar, no espec-
tador ou no leitor, emoções. 

E, foi assim que se deu com as 
Outras Tramas. Aos sábados, quin-
zenalmente, de abril a setembro de 
2019, quinze mulheres, sob a media-
ção afetiva e competente de Nieve 
Matos, reuniram-se numa espécie 
de círculo mágico, em torno de 
uma mesa, para compartilhar as 
singularidades que constituíram-
-nas ao longo da existência concre-
ta: abandonos, abusos, afetos, ami-
zades, amores, conquistas, criativi-
dade, curiosidades, depressões, 
dores, encontros, enfrentamentos, 
esperanças, fadigas, fragilidades, 
humores, medos, mortes, ousadias, 
perdas, saudades, resiliências, resis-
tências, revoluções, temores, 
traições, separações, vazios... 

Em cada um dos encontros, fios 
horizontais e transversais, singula-
res e múltiplos, dessas memórias e 

histórias, entrelaçavam-se, enre-
davam-se, formando um tecido 
multifacetado de cores, formas, 
tamanhos, texturas, que, agora, 
você pode tocar com as suas 
próprias mãos e, tomara, se permi-
tir embrulhar o coração. Aqui, a 
vida é dramaturgia e vice-versa.

Com uma escrita recheada de razão 
sensível, que se assemelha às histó-
rias compartilhadas em torno das 
fogueiras, essas Outras Tramas 
revisitam memórias, individuais e 
coletivas, ao mesmo tempo que 
ressignificam-nas como molas 
propulsoras capazes de inspirar 
novos modos de ser e estar mulher 
neste espaço-tempo histórico 
nutrindo uma espécie de ode – políti-
ca, estética e poética – ao feminino. 
Prática para ser exercida ao longo de 
toda a vida e em todos os tempos.

Que essas tecelãs possam ser 
(re)conhecidas por você, para além 
das páginas que seguem. Que essas 
tramas, de algum modo, sejam 
capazes de atravessar-lhe, como 
atravessaram-me. Afinal, no fundo, 
nós, outras, somos todas uma só. 

Lilian Menenguci
escritora e professora 
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Alessandra Pin Ferraz é atriz, dramaturga, designer e, por acaso, administradora. 
Identifica-se como mulher transexual e tem orgulho de falar isso abertamente. 
Desde 2017, coordena o Elas Tramam ao lado desta incrível mulher, que é a 
Nieve Matos. Publicou “Quem tem medo da monstra?” e “Casadell@s”, nos 
primeiros dois e-books do coletivo. Considera-se uma multiartista e artivista, 
(trans)feminista, tem em sua produção as temáticas LGBTQI+, principalmente, 
com foco no movimento trans que é seu lugar de fala e representatividade.  

Nieve Matos é encenadora, dramaturga e produtora cultural. Integra o grupo 
Repertório Artes Cênicas (Vitória/ES), desde 2008, e coordena ao lado de 
Alessandra Pin Ferraz o projeto Elas tramam - Dramaturgias tecidas por mu-
lheres do ES. Mestra em Artes Cênicas, é instrutora de teatro e artivista (por 
mais cafona que pareça a palavra). Acredita que todo movimento artístico é 
político e que reunir mulheres tão plurais para escrever sobre e para elas é uma 
das coisas mais importantes que ela fez na vida.
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OUTRAS TRAMAS
Dramaturgias escritas por e para mulheres

Nieve Matos

O coletivo Elas tramam foi criado em 2017 para reunir mulheres 
com desejo de escrever textos teatrais. Formado por dois núcleos, 
o Núcleo Permanente e o Outras Tramas, hoje somos quase trinta 
mulheres escrevendo dramaturgia no Espírito Santo. O primeiro 
grupo lançou dois e-books entre 2017 e 2018, com o segundo 
chegamos a este livro impresso. 

Muitas de nós não exercem o ofício de escritora, o que nos une é a 
vontade de criar personagens femininas e histórias sobre mulheres. 
Sobre as mulheres que nos formaram, sobre as mulheres que fomos, 
que somos e as que não gostaríamos mais de ser. É, portanto, um 
rasgo na história secular da dramaturgia, em que nós, por muitas 
vezes, fomos impedidas de participar como autoras ou atrizes. Um 
rasgo que agora costuramos juntas, tecendo personagens múltiplas 
que remendamos com retalhos autobiográficos e ficcionais. 

Quase não há aqui personagens masculinas, e as que existem estão 
em segundo plano. A mulher mãe aparece nos textos de Adriana 
Coutinho Ramos, Barbara Depiantti, Isabella Mariano e Lilian Me-
nenguci, apresentando faces diversas sobre a relação mãe e filha: a 
mulher que sofre abusos e resiste, a que reproduz a violência sofrida 
como uma herança, a que questiona a imposição patriarcal do desejo 
de ser mãe, a trindade leve e revolucionária entre avó, mãe e filha. 

Há ainda as centenas de vozes que ecoam dentro de cada mulher, 
vozes que sustentam e derrubam. Vozes que trazem a palavra de 
coragem ou a de destruição, vozes do passado que ecoam no pre-
sente, como nos textos de Daiane Eilert e Maria Zeni Bannitz. 

No encontro com a morte, Isabela Ariane Bujato, Paloma Paz e 
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Soraya Reginato da Vitória trazem memórias e confrontos com 
entes queridos em histórias que falam de amores e amizades, laços 
que transcendem o plano da suposta realidade. 

Érica Carneiro não nos deixa esquecer que estamos no estado que 
está entre os que mais matam mulheres no Brasil, e estampa na 
parede a violência do machismo nosso de cada dia. O abandono 
também é um tipo de violência. 

Mariana Alves apresenta-nos uma menina que mesmo dentro de 
um seio familiar é desamparada pelos pais. Uma criança que tem 
a sua imaginação como seu único refúgio. 

Jaiara Dias espelha no axé a mulher que vê em seu reflexo toda a 
força e beleza de sua ancestralidade negra. E se como disse, esse 
livro é um acerto de contas com a história da dramaturgia femi-
nina, Tamyres Batista Costa nos lembra que a mulher negra tem 
sempre uma batalha a mais pra combater e acerta as contas com 
a literatura branca e consagrada de Clarice Lispector. Traz como 
protagonista, a empregada doméstica Janair, personagem invisi-
bilizada no texto “A paixão segundo G.H”. 

Manni questiona a alienação do trabalho em uma linha de pro-
dução em que mulheres de diferentes idades e realidades con-
versam cotidianidades em diálogos rápidos, ríspidos e divertidos. 
Sem deixar de lado a crítica social.

 Stela Raye desafia o Chronos, esse ser masculino que nos atropela, e 
fala de uma mulher que tem uma relação respeitosa, contemplativa 
e verdadeira com seu próprio tempo, com muita respiração e leveza. 

Este livro foi escrito por muitas mãos, não só por trazer quinze dra-
maturgias criadas por pessoas tão singulares, mas pela forma como 
foi gestado. Em círculo, comungando experiências, afetos, dores e 
histórias femininas. É um livro que fala de mulheres para mulheres.
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Sou Capixaba, tenho 42 anos e intensa! Amo ver as palavras valsando 
harmoniosamente nas bocas. Defendo as interjeições e as mesóclises, com 
unhas e dentes. Lamento o desuso do trema. Nasci com a escrita poética e ela 
de mim não sai. Meu primeiro poema foi de amor por um menino que não 
existia. Vejo o amor romântico como uma história fictícia, com a possibilidade 
de encantar, se bem contada. 
Sou enfática e feita de pele e sentidos. Tenho o coração acelerado, na maior 
parte do tempo e sem qualquer diagnóstico, eu pulso! A Dramaturgia A 
História de Maria Violeta, vem deste lugar inquieto e sedento.
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A HISTÓRIA DE MARIA VIOLETA
Adriana Coutinho Ramos

APRESENTAÇÃO

Esta dramaturgia contém machismo, preconceito, pobreza. Con-
tém também poesia e canções. Mistura fatos reais e ficção, flores 
murchas, brotos viçosos e sementes esperançosas. Nela recontarei 
partes da história de Dona Maria Zeferino, minha estimada mãe.

A motivação para esta empreitada é o fato de eu temer que com o 
passar do tempo, os detalhes de sua jornada se percam, o que me 
aguça a vontade de ver isso pronto, antes que eu “bata as botas”, 
como ela falava. Um lamento pelo qual já não posso chorar, mas 
que é quase insuportável, é o de eu nunca ter anotado a receita 
das rosquinhas fritas dela, e o mesmo descuido tive com seu de-
licioso bolo-pudim.

Mamãe era cozinheira de mão cheia! Quando botava o lencinho 
vermelho já era prenúncio de que coisas boas estavam por vir da co-
zinha. Ela amava fazer a família feliz com a comida que preparava.

Era destas pessoas que, apesar da sequência de mazelas sofridas, 
mantinha o bom humor. Pensando bem, talvez o bom humor 
dela tenha sido construído durante a dureza da vida, como vál-
vula de escape, porque no seu percurso não houve muita coisa 
para fazê-la rir, muito pelo contrário. Comer o pão que o diabo 
amassou, ou não comê-lo porque acabara, além de tirar as forças, 
me faz pensar que em qualquer ser humano comum, isso fomen-
taria uma amargura crescente. Porém, ela não aparentava. Manti-
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nha uma carinha boa, uma tez serena, e só mudava de expressão 
quando um filho adoecia ou quando eu, literalmente, apertava o 
calo dela. Mamãe tinha um trem que era meio que um cravo de 
estimação bem alimentado na sola do pezinho direito. E eu ado-
rava mexer naquilo, talvez, pra vê-la esbravejar comigo. Era um 
tipo de inteiração, sei lá.

Escrever sobre a Dona Zefa, Zé, Zequinha, também representa, 
para mim, dar mais atenção do que já dei, entregar-me mais do 
que me entreguei para ela em vida. Não que eu tenha sido uma 
má filha, longe disso, mas eu tenho consciência de que eu podia, 
por exemplo, ter tido mais paciência.

Nesta dramaturgia a Dona Maria Zeferino será chamada de “Ma-
ria Violeta”.

Período em que a peça se passa: 1948-2014.

Local: Interior do Espírito Santo e Capital.

MARIA VIOLETA: Corpo franzino na infância e adolescência 
e esguio na juventude. Maria Violeta é linda! A família dela é 
descendente de índios, porém ela é negra de pele clara, assim 
como sua mãe, Elvira Alfazema, da qual Maria Violeta herdou 
a calma e a serenidade. Expressão doce de quem ainda é toma-
do por sonhos e esperança, com o decorrer dos atos muda um 
pouquinho, à medida que a dura realidade teima em assolá-la.

CENA 1 - O BROTO

Palco escuro, vai clareando aos poucos, porém sem permitir muita 
definição... Uma voz triste, infantilizada, fala ao fundo. A doce voz 



| 13 

vai diminuindo até desaparecer.

 – Eu nasci! Acreditem, eu nasci! Mamãe, eu tô aqui. Me falta um 
pouquinho de ar, mas eu tô aqui. Eu tô aqui... eu tô aqui.

CENA 2 - O MAU AGOURO

Três mulheres rodopiando e como gralhas, com vozes finas e altas 
falam perturbadamente a frase:

 – Não vai vingar, não vai vingar, por que vingaria? Não, não vai! 
NÃO-VAI-VINGARRRRR!!!

 A cena é de desordem e loucura. A voz de Maria Violeta sobrepõe a 
das mulheres num só grito:

Maria Violeta – Eu vou sim!

Elas abaixam a cabeça e saem se arrastando, pesadas, corcundas. 

CENA 3 - O LAMENTO DA MÃE

Entra em cena Dona Elvira Alfazema. Vestido fechado, abaixo do 
joelho, lenço amarrado na cabeça, cesta e vara de pesca num braço, 
bebê Violeta no outro. Expressão de lamento. No chão uma esteira de 
palha. Dona Elvira deixa cesta e vara encostadas na parede e se abai-
xa, coloca a mão nas costas, referindo à dor (ela sofre de reumatismo), 
ajeita o bebê com afeto na esteira e conversa com ela, como se Maria 
pudesse compreendê-la.

Elvira Alfazema (levanta-se com esforço, olha para cima como se 
desejasse alcançar aos céus e clama) – Minha menina, tão pequena 
e tão frágil, pudesse eu tirar um pouco das forças que me restam 
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e doá-las para ti! Mas Deus há de ter piedade de nós!

Pega os apetrechos de pesca e sai resignada. O barulho do fechar da 
porta delimita o retorno da voz, em tom de agonia, da bebê maria.

Maria Violeta – Não, mamãe, não vá! Eu tenho medo de ficar 
aqui sozinha. Não me deixe, não me deixe!

CENA 4 – EMPREGADA DOMÉSTICA

Começa com Maria aos 16 anos. Palco bem claro. Tábua de passar, 
cadeira, vassoura compõem a cena. Violeta veste lenço, blusa meia 
manga e bermuda maior que ela. 

Em sua mão um lençol grande, branco, de casal, que ela dobra e 
redobra (sem muita efetividade) enquanto canta canção “Foi Deus 
quem fez você” de Amelinha.

A cantoria logo cessa quando alguém bate à porta. Violeta abre. É 
sua irmã Rosa que, ao terminar as atividades de casa, veio reclamar 
da vida com ela. Violeta puxa uma cadeira e coloca Rosinha sentada 
no cantinho da área de serviço.

Maria Violeta – Ô, minha irmã, hoje eu tô é bem atolada de 
coisa pra fazer. Senta aí! Só não importa de eu ir te ouvindo e 
trabalhando ao mesmo tempo, porque se a patroa chega e eu não 
terminei este afazer, eu me estrepo inteirinha!

Rosinha – Tá bom, irmã. Só queria conversar um pouco. É que tá 
difícil demais agradar aqueles nossos irmãos, viu? Pra você ter ideia, 
hoje o Alfredo achou que não tava bem passada aquela calça de linho 
e esfregou ela na minha cara! E ainda falou que era pra eu aprender, 
que estava fazendo aquilo para o meu bem. Disse ele que mulher que 
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não sabe cuidar de um homem não devia nem ter nascido. 

Rosinha abaixa o rosto e ameaça chorar. Violeta, que está do outro 
lado da área, mais que depressa larga o lençol de qualquer jeito em 
cima da tábua, e vai dar um carinho no rosto de Rosinha, ocasião em 
que percebe o quão ferido ele está.

Maria Violeta  – Meu Deus! Como ele pôde fazer isso com você?! 
Eu já tô calejada dos tapas daqueles meninos. Esta ferida de ferro 
quente até hoje me dói, (aponta para a perna que ainda nem cica-
trizou), mas saber que ele tá fazendo isso com você, que é nossa 
caçula, me revolta demais Rosinha. Ei, olha pra mim! (Levanta a 
cabeça de rosinha pelo queixo e olhando firmemente nos olhos fala). Eu 
tô com você, minha irmã. Naquilo que você decidir, eu te apoio. 

Rosinha – Sabe, irmã, o que eu tenho pensado mesmo é em ir 
pra Vitória, tentar a vida lá, longe deles! Mas o que me dói é dei-
xar aqui nossa mãe magoada e infeliz. 

Violeta volta pra perto da tábua e continua a dobrar e redobrar 
aquele lençol enorme. Balança a cabeça de modo afirmativo 

Maria Violeta – Eu te entendo, eu te entendo.

Rosinha se levanta da cadeira rapidamente e vai até Violeta, ocasião 
em que a interroga enfaticamente.

Rosinha – Maria, você iria comigo?! Veja bem, lá com certeza 
tem mais emprego que aqui! Logo, logo a gente se ajeita! 

Maria Violeta – Ir embora? Largar o trabalho e ir pra um lugar 
em que a gente não conhece ninguém? 

Rosa – Sim...

Maria Violeta (segurando as duas mãos dela) – Eu não sei, Rosinha. 
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Tenho medo. 

Cena finda com elas se olhando. Palco escurece progressivamente.

CENA 5 - A DESPEDIDA

Inicia-se na casa de Maria Violeta. Cena sem falas. Vara de pesca, 
cesto e esteira no chão. O casebre mantém o mesmo aspecto de há 16 
anos. O que difere é apenas uma mesinha com uma cadeira no canto 
direito e uma mala no centro do palco. Violeta entra com olhar pe-
saroso, olha para todo o seu entorno, se despedindo silenciosamente. 
Tateia os objetos, as paredes, volta ao centro do palco, inspira profun-
damente, pega sua mala decididamente e sai!

CENA 6 - CHEGADA À RODOVIÁRIA

Banquinho, Rosinha sentada, pernas cruzadas, batendo, demons-
trando ansiedade. Barulho de ônibus e pessoas falando. Rosinha está 
na Rodoviária de Vitória, esperando por Maria Violeta. Eis que se 
avistam, Rosinha se levanta depressa e de braços abertos corre ao en-
contro de Violeta. Palco apaga.

CENA 7 - A ÚNICA PAIXÃO

Na parede interna, no canto direito do cenário, está uma faixa que 
vai até o chão onde figura, em preto e branco, o grafite de um relógio 
de praça, bem grande e antigo. Do lado esquerdo do palco um banco 
de madeira, em que se assentem duas pessoas. 

Nesta cena Maria Violeta apaixona-se. Na Praça Oito apaixona-se 
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para sempre, pelo único homem de sua vida. 

Era seu primeiro mês na Capital. Maria ficava encantada com tudo 
que via. Avistou o relógio grande no meio da praça e parou em frente 
para contemplá-lo. Eis que para contribuir com seu deslumbramen-
to, o imenso marcador do tempo começa a tocar, informando que são 
10 horas da manhã.

Passado o bom susto, em virtude do poético embalo dos sinos, Maria se-
gue fascinada olhando para cima. Não percebera, até então, que da mes-
ma forma estava ela sendo observada insistentemente por um cavalheiro. 
Moço este que não demorou em abordá-la, com o fim de cortejá-la.

Cravo – Bom dia! Vejo que está encantada pelo majestoso relógio. 

Se aproxima ao lado de Maria, até um pouco perto demais, fazendo 
aparentar desejar contemplar o relógio também. 

Maria Violeta (numa timidez que não se pode medir, enrubescida 
responde) – Sim Senhor, é lindo! Nunca vi nada assim na vida!

Abaixa o rosto e vai se afastando do rapaz, que mais que depressa 
toca-lhe o braço e profere:

Cravo – Mais lindo que ele, só a senhorita! Imagino que não sejas 
daqui de Vitória, haja vista tal encantamento!

Maria Violeta (sem acreditar que estava sendo cortejada por aquele 
moço bonito, responde ainda mais encabulada) – Obrigada pelo 
elogio, senhor. Não, não sou daqui. Vim do interior. 

Cravo – Não tem pelo que agradecer, meu anjo. Estou apenas fa-
lando a verdade. Você é linda e pelo que percebo também é muito 
simpática e educada. Esteja aqui às 11h e ao soar do sino, poderá 
perceber que se tratam dos sete acordes do Hino do Espírito Santo.
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Maria Violeta (mais relaxada responde, já ensaiando até um ar de 
empolgação) – É mesmo? Nossa! Vou ficar sim! Quem sabe assim 
não aprendo também a cantarolar o hino do Espírito Santo!

Sorri para ele.

Cravo – Seria um prazer esperar a próxima hora chegar em sua 
companhia. 

À medida que fala, o galante rapaz entrelaça suavemente o ombro 
de Maria com seu braço, até que os dois alcançam o banco da praça, 
e sem que Violeta pudesse ter tempo para negativas, segue dizendo:

Cravo – A cidade de Vitória tem muito mais pra te mostrar. E eu creio 
que você também tenha muito a mostrar para cidade de Vitória.

Maria Violeta – Que isso, moço. Eu não tenho nada pra mostrar, 
não. Vim aqui trabalhar. Inclusive preciso ir. Minha irmã tá me 
esperando, vai me levar pra conversar com uma patroa.

Cravo (insiste) – Entendo. Mas, calma, assim que o relógio soar, 
você estará livre. Na verdade, passadas as 7 badaladas eu vou te 
levar para onde a senhorita desejar ir.

Maria Violeta (rubra, recusa) – Não, não. Muito obrigada! Obri-
gada, mesmo. É logo ali. Já me informei que é perto, não precisa 
se incomodar não.

Cravo (a interpela) – Onde sua irmã está te esperando? Qual é o 
nome dela?

Maria Violeta – É Rosinha. Marcou comigo na praça do Costa 
Pereira às 11:30. Eu cheguei cedo e resolvi parar aqui. Mas já 
estou indo para lá.

Cravo (parece se resignar) – Tudo bem, tudo bem. Ouçamos os sinos 
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e você vai. Mas quero que me prometa algo, só assim a deixarei ir. 

Violeta arregala os olhos assustada e antes que respondesse qualquer 
coisa, ele prossegue.

Cravo – Permita-me vê-la novamente! Amanhã às 10h estarei 
aqui de novo com o objetivo exclusivo de encontrá-la. Esperarei 
até às 11h. E caso você não venha, estarei aqui depois de amanhã, 
e depois e depois e depois, até que você reapareça.

Maria Violeta (incrédula)  – Mas por quê?

Cravo – Porque nunca vi alguém tão linda na vida. Porque jamais 
deixaria escapar a chance de te conhecer melhor.

Quando Maria Violeta ameaça dar-lhe uma resposta, os sinos soam 
7 vezes. Ela se levanta e olha para o relógio como se pudesse ver o som 
das notas saltitando desenhadas no entorno do monumento. Ao fin-
dar dos toques, ela olha repentinamente para o ele e diz que precisa 
ir. A cena se encerra com a personagem saindo apressada do palco. 

CENA 8 - O NOVO EMPREGO

O palco é uma sala de estar. Maria e Rosinha conversam enquanto 
aguardam Maria Violeta ser chamada para a entrevista de emprego.

Rosinha – Ai, Maria, eu tô tão animada! Certeza que ela vai gostar 
de você. Todas lá de Aracruz gostavam, com esta não vai ser diferen-
te. Só você dizer que dorme no emprego, que lava e passa e que se 
precisar, até olha os meninos dela. Aí, pronto, tá na mão. Certeza!

Violeta – Será minha, Irmã? Tomara, viu. Meu dinheirinho já tá 
acabando. Não dá pra virar o mês sem emprego não, viu. Senão, 
vou ter que voltar pra casa. 
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Rosinha (agitada, falando mais alto do que devia) – Maria, voltar 
pra casa não é uma opção! Eu, hein! Cala-te boca! Aqui chega-
mos, aqui vamos ficar. Aqui vamos ser felizes pra sempre! E se 
você não conseguir esta vaga, outra vai surgir. Enquanto isso eu 
seguro as pontas. Tô de auxiliar de costura lá na loja e tá entrando 
um dinheirinho a mais, graças a Deus!

Maria Violeta (com voz suave) – Ô, minha irmã, você sempre me 
animando, me apoiando. Às vezes me sinto a caçulinha em seu 
lugar, sabia? 

Elas se abraçam sorrindo. Maria Violeta é chamada para ser entrevistada. 

Voz da possível patroa (dando sinais de impaciência) – A próxima 
já pode entrar!

Maria Violeta (animada) – Sou eu! Sou eu! (Sussurrando pra Ro-
sinha) Voz de bruxa!

Quando ela entra, Rosinha tira da bolsa uma revista “Moda Moldes” e 
folheia enquanto espera. Passados alguns minutos Maria Violeta sai feliz.

Maria Violeta – Ela me quis, ela me quis! Começo na segunda! E 
ela é fofa! Né bruxa, não. (Rindo).

Rosinha (levantando-se do sofá)  – Que maravilha! Mas pensei que 
ela ia querer que começasse imediatamente.

Maria Violeta  – Não, não. Eu até preferi assim. Amanhã tem 
uma coisa que preciso fazer.

Rosinha – Que carinha é esta, Maria? Tá com cara que vai apron-
tar? Maria, Maria...

Maria Violeta – Ai, Rosinha, eu vou lhe contar, porque não tô 
me aguentando. Preciso mesmo falar com alguém!
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Rosinha (rindo) – Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Conta logo!

Maria Violeta – Hoje cedo eu conheci uma pessoa. (Violeta põe 
a mão no rosto de vergonha. Mas prossegue toda espevitada, falan-
do rápido e gesticulando) E ele é lindo! Tem bigodes! Um bigode 
grandão assim (faz com os braços). Parece um quadro que tinha 
na parede da casa da minha antiga patroa. Um que parece com o 
moço da nota de mil cruzeiros.

Rosinha – Ah sei, sei, o Barão!

Maria Violeta – Isso, isso! E ele é um moço grande, usa blusa e 
calça social. Anda com uma bolsa tipo de coro e fala difícil, cheio 
de palavra bonita, sabe?

Rosinha (repreendendo Maria) – Tá, mas conheceu onde? Falou 
com estranho no meio da rua Maria? Ai, meu Deus! Esqueceu as 
recomendações de mamãe Alfazema? Maria, Mariiiia!

Maria Violeta – Eu sei, eu sei! Fiz nada de errado não! Mas me 
deixa terminar de contar! Ele me chamou de linda. Disse que 
nunca viu alguém tão encantadora quanto eu, e me fez prometer 
que amanhã vou ao seu encontro.

Rosinha (interessadíssima, porém tentando conter a preocupação) – 
Meu Deus, que sortuda! Nem bem chegou e já tá arrasando com 
os corações da nata capixaba. Mas, me diz, você vai mesmo Maria?

Maria Violeta (com as duas mãos no peito, parecendo tentar conter 
a euforia, o encantamento) – Ai, Rosa, eu acho que vou sim. Eu 
senti uma coisa no meu peito que eu nunca senti antes. Ele é um 
homem diferente, sabe? Diferente dos nossos irmãos, do nosso pai, 
diferente de qualquer homem que eu já tenha visto na vida. Na 
verdade, só vi isso até hoje na novela “Pai Herói”. É! Eu vou, sim!



22 | 

Rosinha (irônica) – Pai-Herói, só se for na novela mesmo. 

Maria Violeta (prontamente retruca) – Tá, tá, vou trocar o nome 
da novela, pode ser a sua favorita “Uma Rosa com amor”. (As 
duas saem porta a fora, rindo a valer).

CENA 9 - AMOR ABUSIVO

Maria Violeta e Cravo estão no Parque Moscoso, passeando de mãos 
dadas. Aparentam estar muito apaixonados. Na frente do lambe-
-lambe, acariciando a mão de Violeta.

Cravo – Sua mão é tão macia e sensível. São mãos de uma dama. 
Logo logo elas não estarão mais assim, sabia?

Maria Violeta – Como assim?

Cravo – A atividade que você desempenha, trabalhando para os 
outros, vai acabar com a beleza das suas mãos. Na verdade, vai 
acabar com a sua beleza por inteiro.

Maria Violeta – Nossa, Cravo, você nunca falou assim comigo. 
Tô ficando triste.

Cravo – Eu entendo sua tristeza, Violeta. Mas, na verdade, não são 
minhas palavras que estão te entristecendo, e sim a sua consciência 
de que isto realmente vai acontecer se você não sair deste emprego.

Maria Violeta – Cravo, eu não estou te entendendo. Meu empre-
go é tudo o que eu tenho, além de você e da Rosinha. É ele que 
me possibilita comer, dormir, comprar minhas coisinhas. É ele 
que me dá dignidade, Cravo.

Cravo – Calma, meu amor. Não fique nervosa. Saiba que tudo o 
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que eu lhe falo é para o seu bem. Eu te amo, não amo? Ou você 
duvida do meu amor? 

Maria Violeta – Eu sei que ama, sim. Só achei, sei lá, esquisito 
você falando desse jeito.

Cravo – Violeta, meu amor, me ouça. Você precisa sair deste 
seu emprego. Deixa comigo que o resto eu resolvo. Uma mulher 
como você não devia se preocupar com nada. Eu tenho minha 
empresa, sou um homem de posses, e posso te dar tudo o que 
você precisar.

Maria Violeta – Entendi, Cravo. Vou pensar, viu?

Cravo – Que bom, meu amor. Que bom.

Maria Violeta (para quebrar o climão, muda de assunto) – Meu 
bem, meu bem, olha só o que eu aprendi a cantar. Quer dizer, a 
cantarolar né, porque ô letrinha difícil! Ouça isso:

“Salve o povo espírito-santense!

Herdeiro de um passado glorioso,

Somos nós a falange do presente,

Em busca de um futuro esperançoso.”

La la la la la la la

– Olha esta parte, que linda! (Pega nas mãos do Cravo e começa a 
rodopiar com ele enquanto canta. A cena acaba assim).

“Venham louros, coroas, venham flores,

Ornar os troféus da mocidade;

Se as glórias do presente forem poucas;
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Acenai para nós posteridade!”

CENA 10 - A CASA É UM HOTEL

Se dá num quarto de Hotel. Maria Violeta está Grávida de 8 meses. 
Rosinha está na cama sentada ao seu lado conversando com ela. 

Maria Violeta (chora muito enquanto fala sem parar) – Ele dis-
se que seríamos felizes para sempre, que cuidaria de mim, que 
nunca ficaríamos um sem o outro. Mas ele foi ficando estranho. 
Nunca quis me levar para conhecer os pais, começou a me ver só 
na hora do almoço, não me dava o telefone nem de casa, nem da 
empresa, e quando eu questionava, ele dizia que me amava e que 
era pra eu confiar nele! (Ela bate forte com as duas mãos na cama, 
demonstrando estar com muita raiva) Agora, me colocou aqui. E 
eu fico mais sozinha que tudo. (Passando a mão na barriga) Se não 
fosse o meu bebê, e se não fossem as suas visitas, Rosinha, eu acho 
que já teria morrido de tanto desgosto. Por que ele ta fazendo 
isso comigo, minha irmã? (Segura Rosinha pelos ombros e começa 
a falar mais baixo, forjando uma calma que logo passa) Ele tá sem 
tempo, né? Se ele me ama e está fazendo isso é porque não tem 
outro jeito, né. Logo isso acaba e gente vai ser feliz juntos, não 
vai?!!! (Volta a chorar mais ainda).

Rosinha quer acalmar a irmã, levou até um suco de maracujá. Preci-
sa lhe contar o que descobrira, mas teme por sua reação.

Rosinha (serve o suco no copo e entrega para Violeta e com fala enfá-
tica dispara) – Maria, você tem que ser forte! Viemos pra cá com 
o objetivo de sermos felizes. Fugimos do sofrimento. Não foi? E 
vamos continuar com este propósito independente dos aconteci-
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mentos! Não vai ser outro homem que vai te impedir de ser feliz 
não, minha irmã. Tá repreendido! É aqui e agora que a gente vai 
acabar com esta maldição. Veja bem, você ta aí, linda com esta 
criança na barriga e isto é uma benção. Quem diria, Maria! Ma-
mãe contava que você nasceu tão franzina que achavam que nem 
ia pra frente e você tá aí, gerando outra vida. Isto é porque você é 
forte, Maria, desde sempre você foi a fortaleza em pessoa.

Maria contém um pouco o choro e ouve Rosinha atentamente. 

Rosinha – Irmã, eu descobri uma coisa ruim sobre o Cravo e pre-
ciso lhe contar agora, para que você entenda quem ele realmente 
é. Cravo é casado e sua esposa está adoentada, acamada. Se ele 
não pode te encontrar com frequência, ou se não diz onde mora, 
se não apresenta os pais, é em virtude disso.

Maria Violeta (larga o copo levanta-se, e retruca) – Isso não é 
verdade, irmã. (Anda angustiada de uma parede a outra no palco 
enquanto fala). Te falaram isso por pura maldade. Cravo jamais 
me faria mal!

Rosinha (vai até ela, se posiciona em sua frente e usando o próprio 
corpo a faz parar) – Maria, não há tempo para negação. Quanto 
mais você se enganar, mais tempo você vai ficar infeliz. Escuta bem. 
O comportamento do Cravo, quando engana duas mulheres, é cla-
ramente o comportamento de uma pessoa de caráter, no mínimo, 
duvidoso. Fora que te proíbe de trabalhar, te mantém neste lugar 
inóspito, grávida... Eu quero que você pense nisso friamente. Ana-
lise os fatos. Cravo é um desgraçado, Maria. Um egoísta.

Maria violeta se joga na cama aos prantos. E a cena se encerra assim.
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CENA 11 - SEGUNDA GRAVIDEZ

Maria Violeta mora no mesmo hotel e está no rol de entrada, de pé, 
segurando a mão de sua filha Margarida, uma criança de 2 anos. 
Em sua barriga enorme, já habita Azaléia.

Maria Violeta – Cravo, que bom que você veio! A Margarida 
hoje faz 2 anos. Como estamos felizes por você ter vindo passar a 
data com a gente!

Cravo (friamente) – Eu ando bastante ocupado. Inclusive estou 
na correria agora. A Rosinha te deu o dinheiro das fraldas e da 
comida da semana? (Ele dá um beijo rápido na testa da criança).

Maria Violeta – Deu, sim. Mas eu preciso falar com você.

Cravo – Estou apressado, Maria. Falemos outro dia.

Maria Violeta (o interrompe) – É só que eu tô pensando em vol-
tar para o trabalho, depois que a Azaléia nascer. Tenho passado 
alguns apertos e Rosinha que tem me ajudado, como sempre. 

Cravo (decidido) – Maria, me diz uma coisa. A sua carteira de 
trabalho está com você? 

Maria Violeta – Está sim, meu amor. Ela é o meu documento de 
identificação, então, onde eu vou, eu tenho que levá-la.

Cravo – Me deixa ver ela?

Maria Violeta – Tá bom. 

Ela estende a carteira e ele folheia até chegar na página do último 
contrato de trabalho. Cravo abruptamente arranca a folha em que 
está escrito Profissão “Empregada doméstica”.

Cravo – A partir de agora, Maria, você vai trabalhar cuidando das 
minhas filhas. Já que é trabalho que você quer, me dê uma caneta, 
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eu assinarei sua carteira! 

E assim o fez, saindo logo em seguida.

CENA 12 - ELAS ME VISITARAM

Maria Violeta sofre calada. Volta para o quarto. Põe a filha para dor-
mir e depois de muito chorar, pega no sono. Não demora começa a ou-
vir sussurros. Tenta abrir os olhos e não consegue. Circundam sua cama 
três mulheres com vestes longas e rostos cobertos. Elas estão numa dança 
circular, ao mesmo tempo em que segredam melodiosamente as frases: 

– Você é filha de Alfazema. Neta de Hortência, Bisneta de Camélia.

– Você é filha de Alfazema. Neta de Hortência, Bisneta de Camélia.

As vozes passam a falar mais alto.

– Você tem o nosso sangue, e a sua força há de vir da nossa história.

– Você tem o nosso sangue, e a sua força há de vir da nossa história.

Depois de algum tempo, Martia Violeta finalmente consegue abrir os 
olhos, mas imediatamente cessam as falas. Uma brisa toma conta do 
local, movimentando de leve a cortina.

Ela senta na cama e emocionada responde:

Maria Violeta – Mãe, vó, Bisa, eu sei que são vocês. Eu entendo 
o que estão querendo me dizer. Sim! Eu vou honrar o legado de 
força nata que me deixaram. Gratidão Mãe, Vó, Bisa.

Levanta-se, abre o armário, pega sua mala e nela deposita todas as rou-
pas, esperanças e amor próprio. Ao amanhecer, Maria saiu definitiva-
mente daquele lugar e da vida do senhor Cravo, e prometera a si, às suas 
filhas e às suas ancestrais que para aquela condição nunca mais voltaria.
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CENA 13 - MINHAS FILHAS, MINHA ALEGRIA

Maria está na cozinha. Passaram-se 22 anos. Ela tem uma filha de 
23, cujo nome é Margarida e Azaleia de 21 anos.

Violeta está em volta de panelas, preparando salgados para vender 
como renda complementar na escola em que trabalha de auxiliar de 
serviços gerais. No palco, uma mesa de quatro lugares e um fogão. 
Na mesa, Margarida e Azaleia estão sentadas interagindo animada 
e afetuosamente com a mãe que está no fogão.

Margarida (amassando com o garfo uma batata doce cozida no pra-
to) – Mãe, amanhã eu tenho aula até mais tarde na faculdade, 
então, vou chegar depois da senhora, tá? Não se preocupa não. 

Maria Violeta (em tom de preocupação) – Ô, minha filha, mais 
tarde que horas? Tadinha da minha filha. Vou separar umas coxi-
nhas destas para você levar pro lanche então.

Margarida – Precisa não, mãe. Vou almoçar com as meninas, já 
combinamos. Mas passa pra cá estas coxinhas que tô desejando 
elas é agora.

Maria Violeta – Vai gastar o que não tem, minha filha?!

Margarida – Eita, mãe! Foi lá em 1800 agora, hein! Aquele tem-
po ruim já passou. Xô, lembrança, xô. Tristeza, xô! Xô!

Azaléia (tirando a xícara de café quente da boca, se intromete) – Xô, 
mesmo! Aff! Mas mudando de assunto, eu também tô a fim desta 
coxinha! Dá pá nóix, mãe?! (Faz uma pausa e logo em seguida in-
terpela) Irmã, quem faz o melhor papá do mundo? 

Margarida – Mamãe Violeta, claro! (Margarida logo entra na 
brincadeira, fazendo outra pergunta em seguindo) E quem é a mãe 
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mais cheirosa da vida?

Azaléia – Mamãe Violeta, é claro! E quem é a mãe mais amada 
do Mundo?

As duas se levantam e abraçando a mãe, dizem juntas: 

Margarida e Azaléia – Mamãe Violeta, é claro! 

Violeta (rindo) – Suas bobinhas! Vocês são meus tesouros. Meus 
orgulhos, minha vida! Mas tá. Sentem-se antes que se queimem. 
Já, já vão poder se acabar de comer as coxinhas, suas esfomeadas!

Cena finda com elas rindo à beça.

CENA 14 - A DOENÇA TERMINAL

Passa-se na casa de Maria Violeta. Margarida abre a porta do quarto 
da mãe e ela está deitada. A filha mostra-se preocupada.

Margarida – Mãe! Tá tudo bem? A senhora não costuma ficar na 
cama até mais tarde. 

Maria Violeta – Oi, minha filha...

Margarida (assustada vai até a cama e tocando na mãe pergunta) – 
Que que tá acontecendo, mãe? A senhora tá passando mal? Tô te 
achando quente, tá com os olhinhos caídos.

Maria Violeta – Não tô conseguindo levantar. Meu corpo tá fra-
co. Acho que é uma gripe forte. Avisa lá no meu serviço, minha 
filha. Consigo ir trabalhar hoje não.

Margarida – Vou avisar. Mas vamos agora pra Santa Casa! (Sai 
esbaforida chamando a irmã) Azaleia, Azaleia! Mamãe não tá nada 
bem. Corre! Chama um táxi. 
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Cena acaba com ela saindo porta a fora.

CENA 15 - O DISCURSO PÓSTUMO DA FILHA

No palco flores, das mais variadas. No canto esquerdo, vestindo preto, 
está a filha mais nova. Uma foto grande de Maria Violeta em meio 
às flores, no centro do palco. A filha inicia o discurso póstumo em 
homenagem à mãe que falecera.

Azaléia – Hoje você partiu. Adormeceu para que a dor cessasse. Após 
14 anos, partiu. Aqui, fisicamente, fica a dor e um medo enorme 
do vazio, pois nesta vida ninguém nos amou tanto assim. Todavia, 
fica também a certeza de que o seu melhor ficará em nós para sem-
pre! A sua dignidade, coragem, ousadia e o aprendizado do exercício 
do verdadeiro amor. Siga, mamãe! Estamos aliviadas, porque o seu 
sofrimento acabou. Onde você está agora não existe nem angústia, 
nem dor, nem desamor, nem fome, nem medo. Desejamos, mãe, 
que Deus tenha lhe preparado um jardim daqueles bem lindos, re-
pleto de mini rosas vermelhas e violetas mescladas, as quais você ama 
tanto! E na frente deste jardim, uma cadeira bem macia, confortável, 
que a permita contemplar tudo isso cantarolando e descansando de 
fato, como nunca foi possível! Até depois, mamãe. Somos suas, você 
sabe! Siga em paz e acredite: Nós estamos bem e agasalhadas...

A filha esboça um sorriso terno, e deposita cuidadosa e silenciosamen-
te uma rosa no chão do palco. 

Palco escurece.

FIM
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Barbara Depiantti é neta de Zezé, feminista, sapatão, virginiana e artista. 
Enquanto atriz, compõe o elenco da Má Companhia pela Repertório Artes 
Cênicas. Cursou Teatro pela Escola de Teatro, Dança e Música (FAFI) e 
atualmente estuda Artes Plásticas na Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) pelo sistema de cotas. É a primeira de sua família a ingressar em um 
curso superior. Instrui aulas de Teatro e treinos de Muaythai. Poeta, agora 
também dramaturga.
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EPIDEMIA DOS AFETOS ASFALTADOS
Barbara Depiantti

APRESENTAÇÃO

A dramaturgia de “Epidemia dos afetos asfaltados” protagoniza o 
convívio familiar feminino num contexto de violências múltiplas. 
Na trama, a violência é uma herança. Quatro mulheres violentas 
e violadas buscando sentido dentro de suas existências singulares, 
desenhando a bravura do corpo feminino que insiste em sobreviver 
apesar da improbabilidade. Fugas, fagulhas, fisgadas. A narrativa 
em alguns momentos se desprende da realidade, assim como a 
realidade se desprende de si.

lateja o avesso lentamente
para deleite de cada tropeço

fim que precipitou do começo

PERSONAGENS

SOCORRO

SEVERINA: a mãe

ANASTÁCIA: a mãe da mãe

MELINA: a avó

CENA 1 - QUALQUER NOITE QUENTE

Socorro – Se eu pudesse parar de existir, certamente, conseguiria viver. 
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O palco ainda em breu completo. Há um chiado quase imperceptível 
que aumenta gradualmente durante o espetáculo. O primeiro feixe 
de luz vem de Melina riscando um fósforo e ascendendo uma vela 
para a santa no aparador da sala.

Socorro (para o público) – Eu nunca quis ser como você. Eu 
quis ser como você quando ainda não sabia quem você era. Você 
nunca quis ser como você. Você nunca quis ser como eu também, 
que sou o que quis tentar não ser por sua causa, mas acabei sendo. 
Sendo o que sou, afinal. Se isso tudo foi uma competição, eu 
perdi pra você e você se perdeu.

As luzes amoladas dos faróis fazem a janela rasgar o teto cortando o 
breu dos olhos. Os detalhes da cena vão se revelando a cada carro que 
passa lá em baixo até iluminar o ambiente. Socorro se equilibra no 
parapeito da janela com o corpo já para o lado de fora do apartamento 
do quarto andar. Arrasta outras vidas. Avessa e sintomática, está 
sempre à beira da morte. Uma maçã ao seu lado. Sua avó Melina 
tenta ler numa poltrona, com óculos e lupa. Lúcida. Quase não vê 
desde a morte de seu filho. Não fala desde antes. Severina, a mãe, é 
jovem. Repousa no sofá olhando para dentro de si. Tem no braço um 
amontoado de roupas bem passadas. No rosto, um amontoado de 
noites mal dormidas. Raciocínio ágil como uma esquiva, na língua 
palavras que apodrecem os dentes. Não sente os sabores. Usa perfume 
doce para disfarçar o hálito.

Severina (estridente com naturalidade cotidiana) – Como é que é?

Socorro (em tom alterado por causa do barulho dos carros) – Você 
já reparou a naturalidade com que as pessoas vivem? Parece que 
nem se dão conta do que estão fazendo. Vão vivendo como se 
fosse a coisa mais natural, a vida. Não os condeno, longe disso. 
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Admiro a irresponsabilidade dos viventes. Não questionam 
absolutamente nada. Estão plenamente satisfeitos em viver. Vão, 
o fazem e morrem. Assim, nessa ordem.

Severina (retomando o fluxo das tarefas) – Reparei foi que você 
deixou a toalha em cima da cama outra vez. Depois vai se enxugar 
com ela fedendo. E não venha pegar uma toalha limpinha que a 
empregada aqui lavou, não. Não aguento mais vocês. Qualquer 
dia desses, eu vou sumir. Não sei a quem você puxou. A mim é 
que não foi. Seu pai também não era assim. Não valia nada, mas 
era organizado, aquele maldito. Me meteu nessa roubada e depois 
me largou aqui na merda.

Socorro (interrompe) – Eu falava era da vida, mãe.

Severina – E tô falando é de quê? Faça-me um favor! Vive com 
esses devaneios. Se estivesse lavando o banheiro que mandei 
não estaria perdendo tempo e nem me fazendo perder o meu. 
Parece que é doida. Eu passo o dia lavando roupa de Deus e o 
mundo, fazendo comida pra gente que nem conheço, faço tudo 
do mesmo pras madames daqui e ainda tenho que dar conta de 
filosofia juvenil de cavala velha. Tem outro jeito de viver, menina? 
Se tiver me fala como é porque deve ser melhor que a minha vida.

Socorro (pacífica) – Não, mãe. Pra viver tem que ser assim mesmo.

Severina – Ah! Que beleza, a vida. Que final feliz, o meu. Eu tô 
morrendo, Socorro. Vocês estão me matando. Eu queria sumir, 
sabe? Desaparecer. Vocês nunca mais iam ouvir falar de mim. 
Nem isso eu posso, vocês não sobreviveriam um dia sem a burra 
de carga aqui. O que é que essa maçã está fazendo aí na janela? 
Esse lugar parece um circo, e você deve estar me achando com 
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cara de palhaça. Arrume essa bagunça.

Socorro – Não seria mau viver no circo, lá as coisas são reais até 
quando falta sentido.

Melina, com pouca agilidade , apanha e morde  a maçã da janela, 
retorna para sua poltrona e senta.

Severina – Cala sua boca! Debochada. Enquanto você viver 
debaixo do meu teto e comer da minha comida, quando eu falar, 
você só ouve e obedece.

Socorro – Teto e comida. Então é isto? Basta me alojar e me 
deixar digerir, como um verme parasita.

Severina – Taí. Me parece bem com você.

Socorro – Você não nutre um fiapo de ternura por mim. Se 
contenta em me ofender e tirar o restante de fôlego que guardo.

Severina – Tadinha, pena que não tenho tempo pro seu 
coitadismo. Eu tenho mais o que fazer. Além disso, ele enruga a 
minha pele e embranquece meus cabelos. E por falar em pele e 
cabelos, você já se olhou no espelho?

Socorro – Não me importo com o espelho, o que eu procuro não 
está lá.

Severina – Pois deveria se importar um pouquinho, pelo menos. 
Ninguém precisa se assustar todas as vezes que tropeçar em você 
nesta casa. Você puxou o que tinha de ruim das duas famílias. 
Como pode? Eu, na sua idade, era muito mais bonita que você. 
Eu era Miss Goiabeiras. (Inflada) A garota mais atraente do bairro. 

Socorro – É. Eu não sou miss, atraente ou bonita. Se bobear, não 
sou nem da família.
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Severina – Ah! Lá vem você, coitadinha outra vez. Devia gastar essa 
energia pra lavar esse cabelo horroroso, parece um ninho de cobra.

Socorro – Se eu for uma cobra, você...

Severina – Se você for uma cobra, eu piso na sua cabeça. Eu não 
crio cobra pra me morder.

Socorro – Tá, mãe. O seu prazer é me pisar mesmo.

Severina (cínica) – Ai, Socorro. Você é triste como uma foda mal 
dada. Ouvir sua voz me dá azia. Arrume a casa calada, por favor. E 
preste atenção no que faz, da última vez você lavou a louça feito a 
sua cara. Se você fosse mais amiga do espelho saberia o que significa.

Socorro – Lava você, da próxima vez. Você não é melhor que eu 
em tudo?

Severina arremessa um bibelô em Socorro, que por pouco desvia.

Severina – Você está me testando, Socorro? Pouco custa pra eu 
enfiar a mão nesta sua cara!

Anastácia – Ela está lá! Vá lá! Na minha cama! A ratazana.

Anastácia, a avó, interrompe cortando a cena assombrada. Fuma 
compulsivamente. Melina se assusta.

Severina – Não tem ratazana nenhuma! Pare de doidices.

Anastácia – Ele está lá! Eu vi. Eu vi. Na minha cama! Uma 
mulher de olhos em chamas e cabelos enormes.

Severina – Mas não era uma ratazana?

Anastácia – Você também viu? Eu quase caí dentro dos olhos 
dela, minha filha.
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Severina – Não tem ratazana nenhuma nesta casa, vá se deitar. 
(Para as paredes) Eu invejo os mortos desta família. Bem fizeram 
em morrer.

Severina sai.

Anastácia – Socorro!

Socorro vai em direção à avó que se adianta a agarrá-la.

Socorro – Sim, vó Anastácia.

Anastácia – Uma ratazana. Subiu na minha cama, olhou bem nos 
meus olhos e, então, era uma mulher. Ela disse que eu sou má, disse 
que vou pro inferno. Disse, com aqueles olhos de mulher ratazana.

Socorro – Olhe pra mim. Você não é má. Eu te digo com os 
meus olhos de Socorro. Se for o caso de ir pro inferno, vou junto.

Anastácia – Não quero que você vá pro inferno, ainda menos por 
minha causa. 

Socorro – Então, ficaremos as duas aqui. Combinado?

Anastácia – Não gosto daqui também. Parece o meio do caminho.

Socorro – Mas comparado ao inferno, me parece melhor lugar.

Anastácia – Ela quer me devorar, Socorro. Me punir por ainda 
estar aqui.

Socorro – Não sei pra que tanto medo. 

Anastácia olha para Melina que presta atenção com olhos fugitivos.

Anastácia – Nem eu, minha neta. Medo é coisa que se sente, 
não coisa que se explica. (Se direciona com doçura a Melina que 
aparenta incômodo) Não é, Meli?
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Melina respira fundo e se ajeita na poltrona.

Socorro (a Anastácia) – Você devia tentar dormir, cante uma de 
suas canções e vá se deitar.

Anastácia canta a parte do olhar de “Fascinação” enquanto sai. 
Melina sorri timidamente. Socorro olha para avó Melina que já a 
fitava de sua poltrona. Aproxima-se.

Socorro (examinando as mãos de sua avó que não desprende os olhos 
de seu rosto) – Às vezes, penso que sou uma fratura exposta. Ossos 
e nervos gritando traumatizados. Vísceras ofendendo os olhos de 
quem passa apressado em sua própria ferida. Só me admira o sadista, 
que ao indagar digo “Socorro” e ele me responde “prazer”. (Pequena 
pausa) Tive outro pesadelo esta noite, outro do mesmo, na verdade, 
nem sei se dormia de tão real. Ela vinha ao nosso encontro, tão 
furiosa. Uma onda imensa e cristalina se formando ali no porto 
diante dos meus olhos. Os ventos me sufocavam e embrenhavam 
meus cabelos. Minha mãe estava na sala, mas dormia. Eu tentava 
acordá-la, mas dormia profundamente. Eu tentava nos salvar, mas 
não conseguia abrir a porta, então, me agarrei aos quadris dela. 
Sempre acordo aí, mas a sensação acorda comigo, como se eu nem 
tivesse dormido, como se a cena só sumisse dos meus olhos abertos. 
(Pausa – volta à sala) Você me olha como se procurasse meu pai. 
Dele só tenho isso que vê, quase nada. O restante é cinza.

CENA 2 - A MESMA NOITE QUENTE

Socorro mira e pressiona uma faca de carne em várias partes do seu 
corpo como se ensaiasse o movimento. Ouve-se “Carinhoso” na voz 
de Anastácia que ainda está na penumbra. A dança de Socorro se 
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torna uma revelação imagética do estupro que sofreu do pai, como 
um flashback no corpo. Socorro dança com a morte. No ápice do 
abuso, ela para exausta. Corpo abandonado. Tempo de respiração. 
Permanece em cena, mas está longe. A luz expande. Melina e 
Anastácia estão sentadas em poltronas deploráveis. Anastácia ainda 
canta “Carinhoso” enquanto fuma, Melina crocheta a barra de uma 
toalha com nome de Socorro. Anastácia volta e meia para a música, 
toma fôlego como se quisesse iniciar uma conversa, mas desiste e torna 
a cantar. Melina reage sempre com olhos baixos. O chiado segue 
aumentando discretamente.

Anastácia – Você sempre gostou de cantar essa, Meli. Eu não canto 
bem como você. (Pausa tímida) Inclusive, sempre odiou os meus 
cigarros, mas dizia que gostava do grave que deixava em minha voz. 
Seus olhos continuam sorrindo como quando tínhamos quarenta 
e poucos anos. Eles só fugiram por causa daquele menino. Mas 
ele já foi, Meli. Você pode voltar. (Percebe que errou alguns pontos 
e desfaz parte da barra) Eu faria tudo de novo. Ainda me assusto 
com seu grito de quem via e não viu mais. Eu já nem lembrava da 
sua voz e, então, entendi o motivo. Você não podia ter escondido. 
Aquele menino era podre por dentro, e não por sua culpa. Seus 
olhos queimando ainda gritam na minha cabeça. Mas eu faria 
tudo outra vez, Meli. (Canta com tom mais abalado até retomar) 
Se lembra da viagem que fizemos pra cachoeira outra vez? Minha 
coluna ainda aguentava dormir em colchonete. (Espia um lado e 
outro e fala como se estivessem sendo vigiadas) Nós duas tomando 
banho nuinhas enquanto víamos aquela nuvem de estrelas. Nós 
éramos fogo na roupa. Agora estamos parecendo essas poltronas 
velhas, marcadas e mudas. Há anos ninguém passa pela porta 
deste apartamento. Quando você sentir saudade, pode voltar que 
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eu te mostro nossas estrelas, elas ainda moram aqui nos meus 
olhos, os mesmos que continuam te olhando. Mas ele já foi, Meli, 
feito uma estrela cadente pela janela...

Melina volta os olhos bruscamente para Anastácia, tem olhos 
inflamados.

Anastácia (em súbito desespero) – Está aí! Saia daí! Esses olhos não 
são seus. Socorro! É ela.

Melina (balbucia sem voz) – Pro inferno.

Anastácia – A ratazana! Tire ela. Está aqui na sala. Nos olhos de 
sua avó. Nos olhos meus. Socorro!

Socorro (despertando) – Onde, avó?

Melina se levanta e acende uma vela da santa que o vento apagou.

Severina (aos berros) – Que gritaria dos infernos! Parece uma casa 
de loucas. Esse rato podia te engolir de uma vez pra eu descansar 
em paz.

Anastácia (sóbria) – Não fale assim comigo! Ainda sou a sua mãe.

Severina (ensaia responder com violência e se recompõe) – Sim, 
mãe. Hoje é. Mas pare de gritar, por favor. Não tem rato nenhum 
nesta casa, eu já lhe disse. Preciso dormir uma noite nesta minha 
vida, não aguento mais.

Socorro (fala enquanto olha a maçã que permanece na janela) – 
Esta casa não dorme há anos. 

Severina – Ah! Mas hoje vai dormir ou eu enlouqueço junto com 
vocês.

Anastácia (dando um longo trago em seu cigarro) – Severina, a 
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loucura é um presente e o presente é uma loucura, minha filha.

Severina – Dona Melina que não fala, não vê e tampouco se 
esforça pra se comunicar de outra forma, pelo visto é a mais sóbria 
nesta casa. E eu que pensava que o corpo dela era uma prisão.

Socorro – Presas estamos nós à realidade. 

Severina – Presa estive eu a vocês por toda a minha vida. E por 
causa disso parecem quatro vidas e nenhuma.

Socorro sai.

Anastácia (com reprovação) – Você se tornou uma mulher amarga.

Severina (com ironia acusativa) – Eu fiz o que pude com os frutos 
que colhi. Com o amor que recebi, na verdade, a falta dele que 
me criou, não sabia?

Anastácia (indicando Socorro) – E não aprendeu a plantar muito 
melhor do que eu, pelo visto.

Severina – Eu amei a minha filha enquanto a tive.

Anastácia – Você não merecia a filha que teve.

Severina – Veja só que não é apenas o sobrenome que temos em 
comum, descobriu mais uma semelhança.

Anastácia – Os tempos eram outros, Severina. As coisas estão 
diferentes, agora.

Severina – Os tempos eram os meus, agora é que são outros 
tempos, tempos dos outros. Você nunca teve tempo pra mim. 
Nunca olhou pra mim quando precisei. É fácil se arrepender 
quando você é que precisa de mim.

Anastácia – Você teve tempos melhores que os meus, pode apostar.
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Severina – Aposto é que você tem medo da morte que te espreita 
e está tentando ajeitar as coisas pra aliviar o preço da sua conta.

Anastácia pega a maçã e morde.

Anastácia – Eu tive medo de você acabar com a minha família, 
nunca pensei que você pudesse se tornar a minha única família. 
Realmente não é o fim que eu escolhi.

CENA 3 - TODAS AS NOITES A MESMA NOITE QUENTE

Socorro está em pé numa cadeira no centro da sala, prestes a se lançar. 
Em seu pescoço uma corda amarrada. A corda que amarra o pescoço dá 
muitas voltas na sala. Severina entra. O chiado já incomoda os ouvidos.

Severina – Eu sou muito amaldiçoada, mesmo. Deus me odeia 
profundamente. Você foi a pior desgraça que me aconteceu. Que 
castigo! Maldita hora que eu deixei você nascer.

Socorro (aos céus) – O que eu fiz de errado desta vez?

Severina – Eu que errei. Eu que pari o diabo.

Socorro (desvencilhando-se da corda) – Eu não sou obrigada a 
ouvir isto.

Severina (aperta a corda no pescoço de Socorro antes que ela consiga 
retirá-la) – Vai ouvir! Destruiu a minha vida, agora vai ouvir. 

Socorro (retira a mão da mãe do nó, mas permanece com a corda 
até o fim) – Não destruí nada seu, e você não é das melhores coisas 
na minha vida.

Severina – Cala a sua boca ou eu enfio seus dentes goela abaixo. 
(Em tom enojado e violento) “Socorro”, que ser desprezível.
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Socorro (descendo da cadeira) – Tentando ferir meus ouvidos está 
se envenenando com as palavras que põe na língua. Não entendo 
o porquê disto. 

Severina – Eu gostaria de entender muita coisa também, Socorro. 
Eu não merecia castigo tão grande.

Socorro – E o castigo sou eu?

Severina – O castigo são todos vocês, mas você veio no capricho. 
Não desejaria pra mãe nenhuma deste mundo o que tive.

Socorro – Você nunca foi mãe pra mim.

Severina anda em direção a Socorro que se aproxima da janela.

Severina – A senhora é muito ingrata mesmo. Nada do que fiz 
na vida foi por mim, sempre vivi pros outros, sempre vocês. Você 
nem sabe o que é sofrer, Socorro. Teve vida mansa, tudo do bom 
e do melhor. A vida te deu tudo de mão beijada, nasceu em berço 
de ouro. Por isso que não valoriza, fica com essas frescuras aí. 
Mendigando atenção.

Socorro – Não é frescura! Fala assim porque não é com você. Dói 
de verdade.

Severina – Dói o que, Socorro? Você nem sabe o que é dor. Eu, 
na sua idade, já trabalhava fora, tinha marido, casa pra cuidar e 
carregava você retorcendo minhas entranhas aqui dentro. E não 
foi porque eu quis, não. Eu nunca recebi amor nessa vida. Quando 
me perguntam dessa cicatriz medonha na minha cara, eu digo que 
foi bicicleta, porque eu tenho vergonha. Eu nunca aprendi a andar 
de bicicleta, Socorro. Tiraram a minha infância de mim. Quando 
eu contei pra minha mãe que seu tio me estuprava, apanhei de 
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perder dois dentes. Errada era eu em abrir a boca. Então, sua avó 
me vendeu pra ser empregada na casa dos outros. Eu tinha nove 
anos, Socorro. Nove anos. (Breve pausa) E na casa dos Aquino era 
pior. O patrão me trancava no quartinho mais de uma vez no dia, 
a Dona fingia que não via, mas me descia a porrada sem qualquer 
motivo. Casei foi pra sair de lá, e me aconteceu o quê? Mais do 
mesmo e ainda tinha você no meio disso tudo.

Socorro – Mãe... Por que você nunca me contou? Nunca se abriu 
comigo, eu me importo com você.

Severina – Se importa? Essa história é toda sobre você, Socorro. 
Você é muito boazinha, a malvada aqui sou eu, não é? (Aponta 
para o público) Acha que é de mim que eles gostam? Eles gostam de 
você e dessa sua avó que se passa por doida pra não conviver com o 
mal que me fez. É fácil se arrepender, quero ver arrancar as minhas 
memórias. Nisso, ela tem razão. Enlouquecer é um presente. É fácil 
se arrepender, assim como você que me matou todos os dias desde 
que nasceu. (Cínica) Sabe que até eu quase chego a acreditar na 
sua inocência? Muito convincente essa sua cara de coitada. Você se 
acha muito importante. Sugou meu leite até que secasse, e, então, 
sugou meu sangue e toda a minha energia, sugou minha juventude 
e a minha família, você me tirou tudo. Tudo. E como um abutre 
segue se nutrindo da carcaça que me resta.

Socorro – Você está morrendo é de ausência. Você é um vazio 
dilatando. Um buraco imenso num peito cada vez menor. Eu não 
te fiz nada.

Severina (entre a fúria e o pranto) – Você matou a minha filhinha, 
seu demônio.
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Socorro se ampara de costas no parapeito, sente o frio da rua andando 
pela sua coluna. Segura a maçã. Está como recém-colhida.

Socorro – Eu não matei ninguém, você é louca.

Severina (surtando) – Matou! Matou. Você matou a minha filha, 
matou. A minha filhinha. Deus do céu. A minha filha.

Socorro (quase sem voz) – Não matei. Eu juro.

Severina (num pranto agarra a maçã que está na janela) – Não me 
torture mais. Me deixe ir. Você já levou tudo que eu tinha. Meu 
único amor. Me deixe ir.

Anastácia (entrando em cena assombrada) – A ratazana! É ela.

Socorro – Eu não consigo. Me perdoe.

Melina vai até o gás, desvira o botão, o chiado cessa, a luz cega a 
plateia.

FIM 
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Nasci em Porto Alegre, mudei para o Espírito Santo em 2008. Mãe, mulher, 
filha, eu permaneci por boa parte da minha vida ocupando esses lugares. A 
escrita sempre foi presente, em forma de poesias, textos e desabafos. Foi nela 
que encontrei, muitas vezes, força para superar obstáculos. Estudante de Teatro 
da FAFI (Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música), eu acredito 
no poder de transformação que a arte é capaz.
POR ELLA é minha primeira dramaturgia. O processo criativo do núcleo 
Outras Tramas me aproximou ainda mais da escrita, abrindo portas para novas 
possibilidades de criação.



| 49 

POR ELLA
 Daiane Eilert

APRESENTAÇÃO

A dramaturgia Por Ella conta a história de uma mulher sensível e 
forte, que luta para livrar-se das amarras impostas por uma socie-
dade patriarcal e machista.

Em seu apartamento, totalmente desorganizado como seu inte-
rior, Ella convive com vozes: Angústias, Ditadora e Soberana. Em 
diálogos quentes, debatem sobre questões que a acompanham 
desde a sua infância até a vida adulta.

Ella sou eu... Mas poderia ser qualquer uma.

PERSONAGENS

ELLA: Mulher de meia idade, que luta com suas vozes interiores 
tentando provar para si mesma que é capaz. Vista por muitos 
como sonhadora, dá valor às coisas simples da vida, gosta do chei-
ro da chuva molhando o solo e de café com leite sem açúcar, ela 
diz sentir a sensação de um abraço toda vez que o toma. Fuma 
por rebeldia, bebe por prazer. Ella quer que toda mulher desse 
mundo tenha direito à liberdade, inclusive, ela.

DITADORA: Mulher com traços fortes, postura rígida. Carregada 
de valores patriarcais e machistas. Se alimenta das fraquezas de Ella.

ANGÚSTIAS: Surge na vida de Ella no momento de sua insegu-
rança, e a carrega para um lugar de anestesia. 

SOBERANA: Mulher alegre, independente, desafiadora, livre. A 
melhor parte de Ella.
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CENA 1 - CONFLITO

Uma penumbra preenche a cena, Ella em conflito com a Ditadora, 
Soberana e Angústias, tenta organizar a bagunça instalada no am-
biente. Enquanto Ditadora sistematicamente vem dobrando roupas 
fora do lugar, empurrando mobílias, Angústias encontra-se deitada, 
sem disposição de fazer nada. Soberana, por outro lado, busca uma 
música, procura uma cerveja e senta-se com um bloco de anotações 
nas mãos, só querendo se abster daquele ambiente.

Ditadora (com voz ríspida) – A ordem, para ser mantida, precisa 
do equilíbrio de todas nós. (Olhando para um par de chinelos de 
cabeça para baixo) Quantas vezes já falei que deixar chinelos vira-
dos atraem doenças. Digo e repito as mesmas coisas sempre, mas 
vocês nunca me dão ouvidos, uma fica sonhando à toa, a outra 
fica aí, atirada, sem coragem para nada, mas eu que acabo sendo 
a chata, porque preciso ditar ordens, e mostrar o que é certo para 
vocês. Se Ella dependesse de vocês, nem sei onde poderia estar.

Angústias (fazendo um esforço enorme para se levantar) – Eu até 
queria ajudá-la, assim que eu conseguir levantar desse lugar, vou 
abrir as janelas e deixar entrar a brisa leve da manhã e o cheiro 
das árvores do eucalipto, mas só preciso conseguir levantar daqui.

Ditadora (olhar de desaprovação para Angústias) – Sempre diz a 
mesma coisa, mas não se esforça para sair de onde está. Sua pre-
guiça é tanta, que me irrita. A única coragem que tem é de cami-
nhar até a caixa daquelas porcarias de calmantes que só te deixam 
mais lesa. Não aprendeu a lidar com as durezas da vida, agora só 
se arrasta. Se quisesse não estaria assim... mas tem que querer, 
olha aí (sinalizando com a cabeça em direção a Ella) é assim que ela 
fica por causa de você.



| 51 

Ella anda de um lado para o outro, desconcertada em meio a discussão.

Angústias – Fala assim como se eu fosse a culpada de tudo, mas 
sabe que me instalei graças a você e a todas essas suas teses de guia 
prático da vida como ela deve ser. Sabe que você abriu a porta 
para minha entrada, e agora que já estou aqui, mesmo que venha 
com esse discurso, a minha partida depende da vontade dela...

Soberana (dá um grito com uma voz debochada) – Epa! Epa! Epa! 
Pois eu consigo dar um jeito em vocês duas em um passe de má-
gica, é só ela parar de dar ouvido a vocês, suas ranzinzas!

Abrindo a segunda lata de cerveja que pegou na geladeira.

Ditadora (voz ríspida) – Você é uma sonhadora, isso sim. Pensa 
que a vida é um mar de rosas, fica colocando essas minhocas na 
cabeça dela de sensibilidade, poesias, palavras bonitas, sonhos de 
uma vida perfeita, banhos de chuva, vento no rosto, mas vou te 
contar uma coisinha, minha querida, a vida não funciona desse 
jeito e todas as vezes que vem com essas ideias furadas, depois que 
se distancia é para os braços dela (olha para Angústias e faz um 
sinal de apontamento com a cabeça) que ela volta.

Ella anda pela cena, arruma e desarruma o ambiente, em alguns 
momentos faz pausas para ouvir o que elas falam, em outras faz sinal 
de negativa com a cabeça.

Angústias (levantando de onde se encontrava jogada) – A culpa 
é sempre minha, né? Saibam que eu não concordo, é por causa 
dessas brigas entre vocês que ela acaba me encontrando.

Soberana (com uma risada debochada) – Pois ela só consegue estar 
feliz quando estou com ela. São nesses momentos que ela esquece 
o tempo de vida que gastou dando ouvido a vocês. (Olha pra Di-
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tadora, que estica o lençol da cama como que acertando um glacê no 
bolo) Ou esqueceram das furadas que ela já entrou? Com esse seu 
papinho (com tom irônico) de boa moça, de mãe perfeita e mulher 
dedicada. Hein... Já esqueceu? O tempo que deixou ela afastada 
de mim para atender as suas vontades. Por acaso, perguntou a ela 
alguma vez se isso a deixava feliz?

Ditadora – Lá vem você de novo, com esse papinho de felicida-
de, deixa de ser boba, menina, para de acreditar nessas tolices, 
desde quando mulher tem tempo e direito para ficar alimentando 
essas ideias? Você a enche de ilusão...

Soberana – Não! Não é ilusão... é ela, Ella só existe se for dessa 
forma, não da forma que você sempre impôs que ela fosse. Não 
percebe... sua mente fechada não deixa você ver que ela é com-
posta de poesia, música e leveza...

Angústias (olhando para Ditadora) – Eu vou ter que concordar 
com a Soberana, temos isso em comum... SENSIBILIDADE... 
(Com um toque romântico na voz) E é nesse lugar que nos encon-
tramos, é nesse poço de sentimentos desbaratinados que mergulha-
mos, e vamos tão fundo, tão fundo, até ficar sem ar para respirar... 
sufoca... sentimento sufoca. Lembro do último amor... (Começa 
a descrever a última relação que Ella teve) Ai! Ai! (Suspira) Viveu 
por ele e pra ele, na luta de salvá-lo, ela que se perdeu. Lembro de 
você (para Angústias) não deixando ela abandonar o barco, mesmo 
sabendo que ela estava afundando, você fez com que ela acreditasse 
que era assim mesmo e que não existia outra forma de felicidade... 
foram anos dividindo a companhia dela, enquanto você ditava suas 
regras. (Olha para Soberana e direciona a fala a ela) E, você? Onde 
você estava todo esse tempo que não tentou ajudar?
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Soberana – Eu? Eu estava aqui, nesse mesmo lugar, soterrada por 
vocês, esperando o momento dela me encontrar... algumas vezes até 
nos encontrávamos... raras vezes, mas acontecia. Quando ela já não 
cabia em si e ia me buscar... (Olha para um bloco de anotações, pega 
nas mãos e mostra para as duas) Era aqui... bem aqui que acontecia 
o seu desaguar. E eu ficava tão feliz que chegava cantarolar no seu 
ouvido, queria que ela permanecesse com a melhor lembrança dos 
momentos que estávamos juntas, muitas vezes me senti morrendo 
e pedia socorro, pedia para que ela me salvasse e não sucumbisse...

Ella (dá um grito) – CHEGA!

Todas param, as luzes se apagam. 

CENA 2 - DÚVIDA

As luzes voltam a acender. Ella se encontra sentada no meio da cena. 
Permanece com olhar fixo em direção à plateia. Esfrega as mãos nas 
calças em um movimento repetitivo de trás pra frente limpando o 
suor gelado que suas mãos produzem. Soberana transita pelo am-
biente com uma lata de cerveja nas mãos e um cigarro na outra. 
Ditadora arruma as gavetas, dobra roupas, estica os lençóis da cama. 
Angústias jogada aos pés de Ella.

Ella – Me chamo Ella, nem sei se é meu nome de registro, sei que 
sempre se referem a mim dessa forma, e por ouvir tantas vezes, 
acabei me apropriando. Registro... vocês não acham estranho ter 
que ser “registrada”, ter um número para provar a todos que você 
existe? Não basta você ser composta por carne, ossos, músculos, 
tendões... tem que ter um número de série. Tudo calculado fria-
mente, dentro desse espaço de tempo que chamamos de vida.
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Pausadamente Ella explica a descrição de vida.

Ella – Vida... Propriedade que caracteriza os organismos cuja 
existência evolui do nascimento até a morte... (Ella dá uma pausa, 
interrogando-se sobre o conceito de vida, enquanto isso as mulheres 
empurram os móveis, abrem e fecham gavetas).

Ella (respira fundo) – Evolui do nascimento até a morte. (Começa 
rir desmedidamente e fala alto para as outras mulheres escutarem).

Ella – Ouviram isso? Evoluir? 

As mulheres param por um segundo o que estão fazendo, como se 
escutassem o que ela está falando, mas logo voltam as suas ativi-
dades, seus movimentos milimetricamente. Ella continua friamente 
enquanto resmunga.

Ella (dirigindo-se para Soberana) – Você não enjoa? Sempre me 
controlando, me obrigando a tomar atitudes sóbrias, contando 
meus passos, minha respiração, a quantidade de copos de água 
que tomo durante um dia.

A mulher permanece dura olhando para Ella, que pega o caneco com 
a água fervente, vai até a mesa, abre sua caixa de chás, lê um por um 
até decidir qual deve beber, pega um dos sachês, coloca na xícara com 
água, senta-se, olha longe dentro de si.

Ella – Acredito que para qualquer problema existe um chá para 
resolver e, assim, permaneço me entupindo deles até que eles se 
dissolvam. Até que consiga digerir tudo que por anos engoli e que 
me causam essa indigestão permanente, essa azia latente, esse des-
conforto que nasce no abdômen e se espalha pela alma. Mas ain-
da não consegui chá capaz de resolver isso. Ainda não encontrei 
a cura desse mal, ele ainda reside. Anos encruado, me impedindo 
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de pensar, viver da forma que acredito ser coerente. Talvez, a água 
devesse ser mais quente, talvez, uma porção maior, talvez mais 
açúcar. Talvez... um cigarro.

Ella levanta da cadeira, caminha até a mesa próxima onde encontra-se 
a Ditadora. Soberana entrega um cigarro, Ella acende encarando a 
Ditadora. Dá a primeira tragada funda, se delicia com aquele veneno, 
que entra pelas suas vias respiratórias, percorre sua corrente sanguínea, 
até chegar ao cérebro e lhe dar a falsa sensação de bem-estar.

Ella (enquanto observa a fumaça do cigarro se desfazer na sua fren-
te) – Ah!... não há chá que me proporcione tamanho bem-estar. 
(Deliciando-se com a primeira tragada) Não. Definitivamente, não 
existe. Sei do mal que esse enrolado de substâncias tóxicas pode 
me causar e da morte lenta que ele me encaminha, mas não tenho 
pressa de morrer mesmo, tenho minhas dúvidas se essa morte já 
não se instalou, se já não sou um corpo sucumbindo, tentando 
sobreviver dentro de uma normalidade que me afasta do verda-
deiro sentido de viver, se essa necessidade de me anestesiar para 
evitar feridas realmente me blinda das chagas...

Ditadora (com voz firme) – Você fala normalidades, mas, na ver-
dade, são regras básicas de sobrevivência..

Ella – Regras básicas de sobrevivência? Sobre vivência? Se é “so-
bre viver”, eu não teria que experimentar e depois de vivê-las, 
tirar minhas próprias conclusões? 

Ditadora – Você é muito iludida, só simplifico as coisas para você. 

Ella – Dê um exemplo...

Ditadora – Exemplo? Bem... Vamos lá... Não acha que podia ter 
salvado seu casamento, que você se dedicou pouco, e que talvez 
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ele só precisasse de um pouco mais da sua atenção, ele estava 
doente, e você o abandonou no pior momento de sua vida.

Soberana dá um grito e entra na conversa.

Soberana – Peraí! O que você tá dizendo? Ella negligenciou a pró-
pria vida, ou não se lembra disso? Preciso refrescar sua memória? Não 
dê ouvidos a ela, nunca se importou com sua felicidade de verdade, 
vem carregada de normas e regras das quais você não precisa seguir, 
por favor, não se sinta pressionada, não deixe ela fazer isso com você.

Ditadora (com ironia na voz) – Eu fiz o quê? Você que carrega ela 
por esses lugares incertos, com devaneios o tempo todo.

Ella – Chega vocês duas... parem... só me deixam mais confusa.

Angústias (com voz arrastada) –Vem Ella, vem deitar e dormir 
aqui comigo, só assim para ficar livre delas. 

Ella chega levantar da cadeira e anda em direção à cama, ao encon-
tro com Angústias. Mas para respira e fala. 

Ella – Não vou... não vou.

Soberana comemora a decisão de Ella.

Soberana – Isso! Não desista de você! Não agora... Não esqueça 
da sua essência, da sensibilidade exalando pelos poros, e não im-
porta se não entenderem, basta que você entenda.

Ella senta em posição de meditação, já perdeu as contas de quantas religiões 
seguiu, crenças, credos, e no momento decide recorrer a boa e velha Yoga.

CENA 3 - VENCENDO AS AMARRAS.

Ella ainda em posição de Yoga, Ditadora se aproxima.
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Ditadora – Quanto tempo mais vai perder com isso? Com tanta 
coisa importante para se preocupar, fica aí nessa besteira de busca 
interior. Para com esses mimimis de mulher, não se esconda atrás 
de TPMs, no meu tempo nem existia isso. Tudo te ofende agora, 
tudo. Quer ser respeitada, mas não se respeita. (Ella permanece 
estática na sua prática, mas sua respiração começa ficar um pouco 
mais ofegante, enquanto Ditadora permanece metralhando ela com 
palavras hostis) Coloque-se no seu lugar mulher!

Ella (abre seus olhos, levanta rapidamente e com raiva grita) – O 
que você acha que estou fazendo? É justamente no meu lugar que 
estou tentando me colocar, mas toda vez você tenta encher meus 
miolos dessas suas besteiras de boas maneiras, e comportamentos 
padrões que já não me cabem mais. Mas fica aí, me cutucando 
como uma pedra no meu sapato, não me deixando voar na dire-
ção que quero, já entendi tudo. Você precisa de mim pra viver, da 
minha alma, dos meus pensamentos, e morre de medo de sumir 
na verdade. Você e tantas outras que existem por aí. Pois saiba 
que começamos uma guerra nesse momento, e vou lutar com 
todas as minhas forças contra você.

Ditadora (parece perplexa com a reação de Ella. Faz o jogo da cul-
pa) – Desde pequena estive ao seu lado te indicando o melhor 
caminho, e é assim que me trata?

Ella – Sim, esteve do meu lado, mas o que você considera ser o 
melhor caminho só me afastou das minhas convicções, dos meus 
desejos, da minha felicidade. Quantas coisas abri mão acreditan-
do ser uma verdade, uma verdade que você sempre me impôs. Por 
um longo tempo te segui, sem nem mesmo questionar.

Ditadora – Você está sendo ingrata.
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Ella – Não vai me ganhar querendo me encher de culpa, não mesmo.

Enquanto rola a discussão entre Ella e a Ditadora, Soberana per-
manece ao lado de Ella, apoiando em cada palavra que ela fala, 
enquanto Angústias prefere acreditar no que a Ditadora fala.

Ella – A minha revolução começou e creio não existir mais espaço 
para você aqui. Então, por favor, se retire.

Ditadora – Não pense que conseguirá se livrar de mim fácil as-
sim, estarei em todo lugar.

Ella – E eu lutando toda vez que aparecer.

Ditadora sai de cena. Ella aparenta estar fraca depois da intensidade 
da discussão, e cai no chão sem força, Angústia corre, deita-se ao seu 
lado, a abraça. Ella começa a chorar.

Soberana (comemora e vai falando em voz alta, conforme Ditadora se 
afasta) – Anda... sai daqui, sua nojenta, insuportável, Ella não te quer 
mais aqui, e nem eu. (Grita) Viva o matriarcado!!! (Cai na risada).

CENA 4 - O GOZO

Ella permanece deitada no centro da cena, abraçada com Angústias. 
Enquanto Soberana parece agitada e eufórica com o que acabara de 
presenciar. Soberana corre até a geladeira, pega outra lata de cerveja.

Soberana – Aquelazinha nunca mais vai perturbar, colocou ela 
direitinho no lugar. Agora vai poder ser livre...

Ella (ainda deitada) – Foram muitos anos de convivência, não sei 
se estarei assim tão distante dela. Ainda tenho receio.

Soberana (divertida) – Claro que vai, e de todo modo, estou aqui 
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do seu lado, não deixarei você sucumbir. O próximo passo é você 
mandar essa outra aí (apontando com a cabeça para Angústias) dar 
linha, porque se ela permanecer aí, minha querida, aquelazinha 
volta. As duas são unha e carne.

Ella vai se levantando aos poucos, Angústias a puxa pela mão.

Angústias – Vem, descansa, fica quietinha aqui, dorme um pou-
co, quem sabe quando você acordar já esteja tudo resolvido.

Soberana chega estar inquieta de tão feliz.

Soberana – Vem, Ella, vem tomar uma comigo, temos que co-
memorar os novos tempos que acabaram de começar! 

Angústias – Você não precisa fazer isso agora... está mesmo feliz 
com a partida dela?

Soberana (debochadamente) – Se ela está feliz? Claro que está! E é 
isso que está te incomodando não é, Angústias? Sabe que sua exis-
tência depende da insatisfação dela, você se alimenta da tristeza dela, 
não é? Vamos, Ella! Faça alguma coisa pra essa encrenca se mandar...

Ella olha para Angústias, não sabe se quer ou não que ela vá embora.

Soberana (insiste) – Anda, Ella, seremos só nós duas, tá bem, 
pode até ser que as encontraremos em algum momento, porque 
não estamos livre disso totalmente, mas o importante é que você 
saiba quem você é. Você lembra que gosta de tomar banho de 
chuva, o cheiro de terra molhada e a sensação maravilhosa do 
pingo de chuva escorrendo na ponta do nariz até pingar na boca, 
e você se deliciando com o gosto dela? Lembra que gosta de dan-
çar até não ter mais forças de se manter em pé? Que gosta de 
andar na beira do mar e sentir o sol queimando sua pele e a leve 
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brisa amenizando... Lembra, Ella? Essa é você Ella...

Ella pega a cerveja da mão da Soberana senta despretensiosamente 
na cadeira e começa uma conversa de grandes amigas com Soberana.

Ella – Lembra daquela vez? Que fomos dançar e só saímos do bar 
porque fecharam as portas?

Soberana (gargalhando) – Claro que lembro! Sempre nos diverti-
mos muito, nunca precisamos da companhia de mais ninguém... E 
aquela vez, que estávamos saindo da casa do seu amigo e você foi se 
despedir e acabou caindo dentro da piscina plástica, lembra? Ainda 
saiu falando assim: desde que cheguei estava morrendo de vontade 
de entrar na piscina (gargalhadas) só que era noite de São João e es-
tava um frio de lascar, você veio tremendo de frio o caminho todo. 
As duas riem, enquanto Angústias permanece na cama.

As risadas começam a diminuir.

Ella (se pergunta) – Onde foi que me perdi? Quando deixei de ser 
eu mesma?

Soberana – No momento que me abandonou e deu ouvido a elas... 
foi aí que se perdeu. Tudo começou com a porra dessa instituição 
falida chamada casamento, não, na verdade, acho que começou an-
tes, mas foi a partir desse momento que elas foram ganhando força, 
e você foi abandonando seus hábitos, suas vontades e se espremen-
do para caber em uma roupa que não era sua, você sempre foi tão 
feliz, sonhava com o mundo, queria ser livre, falava pra sua mãe 
“quero ser hippie”, e ela te podava dizendo “hippies não tomam 
banho, para de asneiras e vem aqui me ajudar a cozinhar que vai te 
ser muito mais útil, quando casar e tiver filhos, saberá alimentá-los 
e cuidar da casa e bem de seu marido”. E você mesmo contrariada 
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ia, com a cabeça cheia de sonhos, enquanto picava a cebola, as lá-
grimas escorriam, não de ardência, mas de raiva.

Ella – Eu acreditava no amor... mas não esse amor de comercial 
de margarina, no amor livre, sem cobrança, que não se completa, 
mas, sim, se transborda... inocência talvez, ou burrice mesmo.

Soberana – Precisa abandonar essa culpa, precisa se reencontrar. 
(Soberana corre até o armário, pega o bloco de anotações, e entrega 
para Ella) Toma, ele é seu, volta...

Ella pega o bloco nas mãos, folheia algumas páginas já escritas.

Ella – Antes, preciso resolver uma coisa.

Levanta, vai até sua cama, senta e começa uma conversa com An-
gústias. 

Ella – De todas você é a companhia mais dolorida, se é que posso 
chamar de companhia. Vem devagar, com o peso de um elefante 
e senta nas minhas costas. Sei de todos os erros, a outra já me 
apontou, mas com ela sei lidar, a enfrento, ela acaba recuando, 
ainda que meio contrariada, fica na espreita, mas vai... Você não... 
Você me suga, me carrega para lugares que nem sempre encon-
tro a saída. E não há chá, nem cigarro que consiga resolver isso. 
Me toma por completo. Você chegou junto com ele e com todas 
aquelas promessas falsas. Com todas as juras de amor e cenas 
de ciúme. Com todos os contratos de felicidade. Vocês andaram 
juntos todo o tempo. Você era e é a presença dele. O pior é que 
me acostumei a viver com você, que quando você some chego a 
me sentir incompleta. Você era a minha companhia naqueles mo-
mentos de desespero, quando ele já não era ele e eu já nem sabia 
mais quem eu era. Ele foi e você ficou.
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Angústias – Não sou eu que te chamo, você me procura. Eu queria 
ter força para partir, ou até mesmo que você me mandasse embora, 
mas andamos juntas, e o meu destino depende de suas escolhas. 

Ella – Já tentei te mandar embora tantas vezes, mas sempre quan-
do acho que estou forte, é que você resolve reaparecer. Queria 
entender essa necessidade de me sabotar...

Soberana – (incluindo-se na conversa) Não entende, mesmo? No 
momento que abandoná-la conseguirá ser livre... livreeee... para 
viver o que pensa, o que acredita, e ela já não existirá mais.

Ella (respondendo a Soberana) – Angústias está presente em tudo, 
em todas as decisões que tomo e até mesmo nas que não tomo, 
no medo, na insegurança, na incerteza... ela está presente todos 
os dias, como acredita ser fácil abandoná-la?

Soberana – Não acredito ser fácil, acredito ser necessário. En-
quanto carregar ela com você não terá espaço para o novo, sempre 
ficará na dúvida do que acha certo ou errado, continuará com 
ela te impedindo de ser feliz e com uma forte tendência de trazer 
aquela outra de volta (referindo-se a Ditadora).

Angústias – Sente-se forte o suficiente para que eu vá? Me diga, vai...

Ella – Não sei se forte, mas decidida, sim. (Enquanto começa a 
rodar em círculos como uma dança) Decido pela minha felicidade, 
pela minha liberdade de vestir, de falar, de dançar... de gozaarr!

Angústias – E acha que consegue fazer tudo isso sem mim? 
Quando estiver feliz não questionará de onde vem a sua felicida-
de e se você merece mesmo toda essa felicidade?

Ella (com dúvida) – Não. 
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Angústias – E essa tal liberdade que tanto busca, fará o que com 
ela? Será que quer mesmo ser livre? Hoje?

Ella (a dúvida aumenta) – Quero... será?

Angústias (incisiva) – Vestir... falar... dançar... gozar... Creio que 
não conseguirá sem mim.

Ella – Por que tem tanta certeza?

Angústias – Sempre estive presente na sua vida em todos esses 
momentos, para onde quer que eu vá? Talvez, você nem reconhe-
ça esses momentos sem mim... sempre foi assim. 

Ella – Não imaginava que fosse você todas as vezes.

Angústias – Era eu, vinha disfarçada de culpa, de vergonha, de 
insegurança... todas as vezes.

Ella (corre em direção ao espelho, tentando enxergar a lembrança 
de todas as vezes que Angústias apareceu, tenta falar mas sua voz 
embarga) – Aquela vez que...

Angústias – Sim, era eu.

Ella (começa outra frase sem terminar a anterior) – Você me levou 
à lona tantas vezes...

Angústias (ríspida) – Todas as vezes você me procurou, todas as 
vezes, de algum jeito, você me procurou. Você é fraca, Ella, preci-
sa de mim para dar sentido a sua vida.

Soberana que assistia, se exalta e entra na conversa.

Soberana – Ella não precisa de você. (Vai até Ella e cochicha no 
seu ouvido) Escute, todos esses momentos que passou, você tá 
superando, lembra?
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Ella sacode a cabeça negativamente.

Soberana – Vou te ajudar, seu corpo é lindo do jeito que é... 
lembra... você aceitou isso, você é livre para dançar, beijarrr... go-
zzaarrr! Sem culpa, minha cara, combinamos isso, lembra? Sem 
culpa! Sem culpa!

Ella começa a erguer a cabeça em direção ao horizonte, relembrando 
tudo o que havia combinado consigo mesma, como se estivesse visua-
lizando tudo o que Soberana estava falando.

Soberana – Sem culpa... sem culpa, você mandou a Ditadora 
embora, agora quem dita as regras é você. Você decide!

Ella (se anima e pede a Soberana) – Pois pegue mais uma lata de 
cerveja e um cigarro pra mim, vamos comemorar a partida!

Soberana (corre até a geladeira prontamente) – Mas é claro, senhora... 

Angústias – A partida de quem? Posso saber?

Ella e Soberana (se entreolham, riem e falam juntas) – A sua mi-
nha querida... a sua.

Angústias – (se desespera e começa usar todos os argumentos que acre-
dita ser plausíveis) – Vai... vai com ela... Ela sempre foi tão impulsi-
va, que te jogava nos meus braços. Você dançava, beijava e gozava 
como você enche a boca para falar, mas foi sempre pra mim que 
voltou. E era nessa sensação de vazio que eu te preenchia.

Soberana (se vê desesperada, não pode deixar Ella acreditar no que An-
gústias fala) – Ella... confia em mim, melhor... em nós. Você é mu-
lher, é forte, é inteligente, é linda... confie em você. Cada marca do 
seu corpo conta uma história, não se envergonhe disso, não é proble-
ma seu se as pessoas não se interessam pelas histórias dos outros. Na 
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verdade, a maioria não se importa nem com suas próprias histórias. 
Tem suas vidas tão vazias que preferem diminuir os outros ao invés 
de se reerguerem. Não se perca mais nisso tudo, acredite.

Ella anda até a mesa onde encontra seu bloco de anotações, procura 
uma caneta. Angústias se afasta. Soberana permanece. Ella senta na 
cadeira velha de madeira, abre o bloco e folheia, folha por folha, 
olhando-o como uma mãe que olha um filho depois de um longo 
período separados. A mão treme, tenta pegar a caneta, não sabe bem 
o que fazer com ela. Soberana senta ao seu lado.

Soberana – Vai... você consegue, escreva, escreva... alguém quer 
ouvir sua história, conte...

Soberana a observa com um sorriso.

Ella abaixa a cabeça, escreve incansavelmente, enquanto suas lágri-
mas escorrem...

Ella – Por essas folhas em branco, eu viajo. Meu único meio é 
essa caneta, que seguro em entre os dedos, que suados, de nervo-
so, talvez, não sabem nem em que direção vão me conduzir. Em 
minha mente, um turbilhão de informações desordenadas que 
pedem ajuda para sair. Não cabe mais dentro do meu corpo, nem 
atrás dos meus lábios serrados pelo tempo. Um grito de socorro 
sufocado pede licença e eu dou. Chego estar ofegante como em 
uma maratona contra o tempo. O tempo perdido ou o tempo 
arrancado. Minha necessidade de registrar talvez seja para que em 
algum lugar, em algum momento, alguém tenha conhecimento 
de que essas coisas não acontecem só com Ellas... Acontece com 
qualquer mulher. Não deixemos nossos sonhos serem banaliza-
dos, nem nossas dores esquecidas. Não quero cicatrizar nenhu-
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ma ferida, pelo contrário a quero exposta, sangrando, latente. E, 
como disse, não é problema meu se não se interessam pelas histó-
rias dos outros. Elas não vão deixar de existir, aprenda a enxergar 
e respeitar as nossas chagas. A luta não é para apagar, mas para 
que novas não venham ser criadas. E se te incomodo com o meu 
jeito livre de ser... paciência. Não vou deixar de reexistir.

As luzes diminuem. Ella fecha o bloco que estava escrevendo. Sobera-
na a segura pela mão, as duas se olham apaixonadamente. 

Soberana – Venha, preparei um banho para você.

Ella – Para nós...

Ella e Soberana entram na banheira.

Naquela noite Ella redescobriu seu corpo, seus desejos mais íntimos, 
que ninguém jamais alcançara. Os azulejos azuis e o vidro do boxe 
embaçado daquele banheiro, que já havia presenciado banhos de lá-
grimas, foram cenário para a cena de amor mais perfeita, onde suas 
mãos deslizavam pelas estradas do seu corpo pela busca delirante do 
seu prazer, gozo... puro gozo.

FIM 
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Sou Érica Carneiro, como o Velho Chico desaguei no sertão. Nasci no Ceará, 
em um dia de chuva forte. E acreditem, foi no mês de novembro. 
Não foi poético meu nascimento, mas, apesar disso, nasci poesia. 
Eu amo, e o mundo me responde com amor.
Eu sorrio, e o mundo sorri em minha volta.
Eu canto, e todos meus males espanto. 
Eu sou fé no meio da multidão.
Sou mulher, ativista LGBT, atriz, poeta, e agora dramaturga.
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ESTRELAS DE CIMENTO
Érica Carneiro

APRESENTAÇÃO

Casos de feminicídio aumentam 76% no primeiro trimestre de 
2019 no Brasil. Espírito Santo bate recorde de feminicídio no 
início de 2019. A taxa de feminicídio do Brasil é maior do que 
em qualquer país que compõem a OCDE.

A dramaturgia foi criada a partir de uma notícia de jornal. Um 
feminicídio que ocorreu no começo de 2019. Uma jovem foi as-
sassinada e concretada em Vila Velha. Ela tinha apenas 17 anos 
e foi morta por causa de 50 reais, após uma discussão com um 
pedreiro que estava com ela em uma construção onde ele tra-
balhava. Dias antes a jovem procurou a mãe e pediu ajuda para 
sair da rua. A mãe relatou em algumas entrevistas que a menina 
começou a usar drogas após perder o filho e entrar em depressão.

PERSONAGENS

JOVEM: Jovem de 17 anos (não tem forma, cor de cabelo ou 
pele. É toda mulher brasileira que já passou ou pode passar por 
alguma violência). 

MÃE: Senhora de 50 anos, católica e simples. Bondosa e batalha-
dora. Cabelos já grisalhos por conta do tempo.

HOMEM: Jovem de 30 anos, alto e magro.

HOMEM 2: Jovem de 25 de anos, magro e baixo.
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CENA 1 - O COMEÇO E O FIM

Dois planos se passam.

O primeiro é um homem concretando uma parede no meio do palco. 
Ele parece aflito e com pressa. Prepara a massa e vai colocando os tijo-
los. A todo o momento olha para ver se está vindo alguém. O homem 
é um pedreiro e sabe muito bem seu fazer, age rápido e eficaz.

A cena dois é uma criança recém-nascida sendo projetada. O bebê 
está deitado em uma cama, e uma mulher brinca com ele. A mulher 
não aparece no vídeo, apenas suas mãos fazendo o bebê dar risadas.

CENA 2 - BENDITO SEJA O VOSSO VENTRE

Uma jovem que não tem nome porque representa todas as mulheres 
que morrem todos os dias no Brasil vítimas de feminicídio! Ela está 
em frente a uma mesa. Usa um vestido branco e largo. A jovem está 
grávida de oito meses. Ela dobra roupinhas de bebê. Está feliz. Passa 
a mão na barriga o tempo todo. Seu rosto expressa alegria.

Ao fundo, o áudio da mãe. Feliz e empolgada com a gravidez da filha, 
fala com carinho dos nomes que pensou para o bebê. O áudio vai se 
misturando com sirene de ambulância, vozes de pessoas pedindo so-
corro. Um médico começa falar ao fundo que a criança nasceu morta.

A jovem vai reagindo ao áudio. Ela começa a acelerar a dobragem 
das roupinhas quando escuta o som da ambulância. Derruba a mesa 
no chão e vai para frente dela. Coloca a mão na barriga e começa a 
sentir dor, é uma dor insuportável. Começa a sangrar. Ela percebe o 
sangramento e cai no chão. Ela grita e o áudio para.

Mãe – Ei, filha, ontem fui aí e não consegui te ver. A vizinha disse 
que você tinha ido ao posto de saúde. Como está o bebê? Quero 
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muito te contar uma coisa. É sobre o nome do bebê... (Fala feliz). 
Ontem na igreja, o padre falou sobre Davi. Davi que significa “o 
amado”, “querido”, “predileto”.  Eu achei tão lindo. O que acha 
desse nome? Eu queria ver com você outra coisa, foi você que co-
meu o pudim que estava aqui na geladeira? Sexta briguei com seu 
pai falando que tinha sido ele, e ele jurou de pé junto que não foi. 
Queria saber se foi! Porque era para levar para a festa da paróquia, e 
eu fiquei imaginando que criatura comeria um pudim sozinho. Aí, 
só me veio seu pai na cabeça (dá risadas). Minha filha hoje mais...

Sons de sirenes. A voz da mãe começa a falhar. Entra a voz de um homem:

Médico – Rápido! Aferir a pressão, vamos ver a temperatura e 
a saturação. Chamem a anestesista, vamos fazer uma cesárea de 
emergência. Vamos direto para a sala de cirurgia. Preparem a me-
dicação (som de batimento cardíaco ficando fraco até parar).

Mãe – E, aí, como está minha filha e o meu neto?

Médico – Sinto muito. Nós tentamos de tudo, mas não conse-
guimos salvar o bebê.

A jovem grita em cena interrompendo o áudio.

CENA 3 - A ESTRELA NÃO BRILHA MAIS.

A jovem chora compulsivamente sentada em uma cadeira no meio do 
palco. A roupa é a mesma da cena anterior, mas sem a barriga. A luz está 
baixa. O som de um bebê chorando é ensurdecedor. Ela grita e entra em 
desespero. Começa a puxar os próprios cabelos. Em um gesto de descontro-
le emocional, de quem não sabe o que fazer. Onde a dor dos cabelos sendo 
puxados é a menor dor que sente naquele momento. Levanta e chuta a 
cadeira. Cai no chão em prantos e fica de joelhos. Ela vai parando de 
chorar aos poucos até ficar olhando fixamente para a plateia.
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CENA 4 - A CONFRATERNIZAÇÃO

Um grupo de homens está bebendo em comemoração ao aniversário 
de um deles. Eles estão em uma construção. A mesma construção onde 
eles trabalham como pedreiros. Ainda estão com a roupa de serviço. 
Em cena tem uma caixinha de som tocando pagode. Latinhas espa-
lhadas, e um prato com tira gosto. Vozes aleatórias entre eles. Um 
deles abaixa o som e começa a puxar os parabéns. Todos cantam.

Homem 2 – Aê!! Está ficando mais velho.

Homem – Estou ficando experiente. (Ele ri).

Homem 2 – Aqui, num tem uma coisinha especial para a gente, 
não? (Puxa o Homem 2 para frente do palco, longe dos outros colegas. 
Ao final da fala faz um gesto para sinalizar cocaína).

Homem – Não, aqui não. É perigoso. Talvez o pessoal não goste.

Homem 2 – Ahh, deixa de ser bunda mole, porra.

Homem – Vamos aproveitar o rock, porque amanhã é sábado, 
mas todos nós vamos trabalhar.

Homem 2 – Então, tira esse pagode e bota um arrocha.

Homem – Deixa comigo! Vou consegui o negócio, tem um lugar 
aqui perto que tem. No finalzinho da festa eu vou lá buscar.

Eles voltam para a roda de amigos.

CENA 5 - S.O.S

A mulher está ajoelhada no centro do palco como na cena anterior. 
Abatida e olhos fundos. Olhar frio e triste direcionado para a plateia. 
Ela está imóvel, sem expressão nenhuma. Ao fundo, som de um áudio 
que ela mandou para a mãe na noite anterior.
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Jovem – Eii, desculpa te mandar áudio essa hora da madrugada... 
Eu... Sei lá!! Eu não estou conseguindo dormir essa última semana... 
e eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei 
peso demais para as pessoas que gostam de mim. Mas, às vezes, não 
dá... Às vezes, tenho que falar. Eu tô guardando muita coisa para 
mim, demonstrando para todo mundo que eu estou bem o tempo 
inteiro... Parece que depois da morte do Davi, eu tenho que demons-
trar que eu estou bem o tempo todo, cara! Mas ninguém consegue 
ficar bem todo o dia. Sei lá, mãe. Você é uma pessoa maravilhosa, 
você me criou, criou meus irmãos. E eu ainda estou travada. Eu não 
me sinto realizada como mulher, como filha e agora nem como mãe 
(Começa a chorar). Eu não consigo mais me encaixar nesse plano 
aqui, essa cobrança espiritual está muito louca dentro de mim. Eu 
me sinto muito mal, eu fiz muitas escolhas erradas, a ponto de não 
conseguir mudar mais. Eu fico ouvindo o choro dele o tempo todo, 
é foda isso. É uma doença essa porra! Essa droga de remédio não 
adianta, mais de oito meses tomando essa merda. Eu tô ficando lou-
ca, e me afundando em um abismo que eu não vou conseguir sair. 
Eu não consigo sair. Isso não é um áudio, é um pedido de socorro.

CENA 6 - DAVI É UMA ESTRELA OU UM REI?

A jovem está suja, roupas velhas e cabelos bagunçados. Está carregando 
um cobertor e algumas sacolas. Anda pelo palco, para, senta, depois le-
vanta e torna a andar. Faz esse movimento umas três vezes. No último 
movimento se posicionando bem na boca de cena, começa a falar.

Jovem - A estrela de Davi ainda brilha. (Olha para cima e começa 
a chorar) Eu quero voltar para casa, estou com saudades da minha 
mãezinha. (Fala como se ficasse lúcida por um momento. Passa a mão 
nos ombros) Que frio do caralho. Odeio frio. Todas essas pessoas 
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com roupas chiques... (Imita uma dondoca) Ai, eu amo frio é ele-
gante. (Anda como se estivesse desfilando. Fala indignada) Vem morar 
na rua, porra! (Olha para a coberta) Ainda bem que eu tenho essa 
coberta, está tão frio esses últimos dias (Silêncio...) Queria colocar 
linhas nos pulsos. (Olha para os pulsos) Quem sabe virar Estrela 
d’alva. Será que a Estrela d’alva fica perto da estrela de Davi? Será 
que Davi é uma estrela? (Passa a mão na barriga. Senta e acende uma 
pedra de crack. Queima a pedra. Começa a gritar) Sai, me solta! Eu 
não quero voltar para casa, me solta! (Fica em pé e fala lúcida) Que-
ria estudar, ser advogada, cheguei a passar para estudar na Federal. 
(Pega a coberta no chão e vai para o fundo do palco) Ah, foda-se, 
quero que todo mundo morra nessa merda de vida.

CENA 7 - ESPELHO

A mulher está ao fundo do palco sentada, e enrolada na coberta. O homem 
que se aproxima traz uma caixa de pizza e uma mochila nas costas. Resto 
da pizza que acabará de comer. Ele está falando sozinho e se cobrando por 
ter demorado demais. Nessa altura os amigos já devem ter ido embora.

Homem – Que merda, os caras devem ter ido embora. Demorei 
pra caralho. Não imaginei que fosse tão longe... (Ele avista a jo-
vem e resolve dar a sobra da pizza para ela, se aproxima da jovem).

Homem – Ei, moça, quer?

Jovem – Não, obrigada. (Desconfiada).

Homem – Oxê, por que não?

Jovem – Nem te conheço, seu moço! Esses dias o homem colo-
cou bosta dentro de uma sopa e me deu. E tem alguns amigos que 
já morreram envenenados... Quero não, obrigada.

Homem – Não, pode ficar despreocupada. É só o resto de uma 
pizza. Pode pegar. (Ela pega devagar olhando bem para o rosto dele) 
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Qual seu nome?

Jovem – Tenho nome, não.

Homem – Todo mundo tem nome. (Senta ao lado dela) Impos-
sível você não ter.

Jovem – Mas eu não tenho. Muitos de chamam de moradora de 
rua, outros de criminosa, de craqueira, vagabunda e outros de 
usuária de droga... (Começa a comer o pedaço de pizza).

Homem – Mas você mora na rua, num, é?

Jovem (fala com a boca cheia) – Não, eu estou na rua. Não moro 
na rua.

Homem – Você é muito bonita.

Jovem – Obrigada. (Fala enquanto come com muita vontade um 
pedaço de pizza).

Homem – Como pode uma moça tão linda assim morando na 
rua. Não tem medo de ficar aqui sozinha? Ficar na rua...

Jovem – Olha moço, para nós que somos mulheres qualquer lu-
gar é perigoso. Muitas das vezes dentro da casa é o lugar mais 
perigoso. A rua é ruim, mas não menos perigoso que muitos lares.

Homem – Humm. É, pode ser.

Jovem – Tem água aí?

O homem pega uma garrafa de água de dentro da mochila e ela pega 
uma garrafinha de dentro do seu saco. Eles fazem a transferência de 
uma garrafa para a outra.

Jovem – Obrigada.

Homem – Olha, eu perdi a chave de casa e estou indo para uma 
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construção onde trabalho. Estávamos lá comemorando o meu 
aniversário, e como sou encarregado eu tenho a chave do portão 
de entrada. Vamos para lá? Tem bebida, comida e lá é mais quen-
tinho. (Passa mão nos cabelos dela).

Jovem – Eu não... (Fala em tom de dúvida).

Homem – Eu não vou fazer nada que não queira fazer. Sou um 
homem de família, trabalhador. Lá tem mais comida... (Fala ao 
perceber que a pizza acabou).

Jovem – Onde fica?

Homem – É aqui pertinho.

Jovem – Vamos.

Homem – Ótimo. Então, vamos. (Ele a ajuda a pegar as coisas e 
os dois se levantam).

CENA 8 - ROGAI POR NÓS, SANTA MÃE

A jovem está em uma casa com a mãe e pede ajuda para sair da rua. 
Está chorando, suja e com muita fome. A mãe está sensibilizada com 
a situação da filha e chora muito também.

Jovem – Mãe, me ajuda. Eu não aguento mais.

Mãe – Você precisa querer.

Jovem – Eu quero, não posso mais viver assim. Todos os dias, eu 
sinto o gosto amargo da rejeição. Eu sou tratada como um bicho, 
um animal. É como se eu fosse invisível. Todos os dias, eu sinto 
medo, solidão, culpa, vergonha e abandono. Durmo em baixo de 
pontes, calçadas, em baixo de marquises... Mãe, eu sinto tanta 
fome. Ontem, um homem cuspiu em mim. Outro dia, chovia e 
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eu atravessava uma rua vazia, de repente um homem tentou me 
atropelar. Parece que sentem ódio de mim, por eu existir.

Mãe – Por que num vem morar comigo minha filha? Eu te recebo 
de volta. Larga essa vida.

A jovem chora. A mãe pega um balde com água e tira a roupa da 
mulher que fica apenas de calcinha. A mãe pega uma bucha e vai 
limpando a jovem. Limpa com cuidado todas as partes do seu corpo. 
A jovem chora. Quando está toda limpa, a mãe a enxuga e a abraça.

Mãe – Eu te amo, minha filha.

CENA 9 - O GOZO E A MORTE

A jovem e o pedreiro estão na construção. A jovem come descontraída 
em um pratinho. O homem fuma um cigarro e bebe uma cerveja. 
Senta ao lado da jovem e começa a passar a mão nos seus cabelos, ela 
retribui o carinho passando a mão em sua perna. Ele vai subindo a 
mão pelo corpo até chegar no seu seio. Tudo em um movimento muito 
sensual. Eles começam a se beijar. Ele tira sua blusa e a luz fica mais 
fraca, eles começam a transar. A luz volta, ele levanta só de cueca vai 
até um canto do palco e urina. Volta e começa a vestir a roupa. Tudo 
está indo muito bem, até o homem sentir falta de 50 reais. Ele se le-
vanta e olha os bolsos, abre a carteira, procura pelo palco, volta e acu-
sa a jovem que está sem entender nada. Eles começam uma discussão.

Homem – Engraçado, jurava que tinha 50 reais aqui no meu bolso.

Jovem – Eu não peguei! (Fala enquanto começa a vestir sua roupa).

Homem (fala em tom de raiva) – Eu não disse que pegou, talvez 
tenha visto? 

Jovem – Eu não vi!
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Homem – Vou olhar suas coisas.

Jovem – Não. Por que quer olhar minhas coisas?

Homem – Você pegou meu dinheiro, né, sua vagabunda?!

Jovem – Eu não peguei seu dinheiro, tá louco?

Homem – Pegou sim, devolva meu dinheiro.

Ele se aproxima pega ela pelo braço e a sacode, ela ameaça gritar.

Jovem – Me solta, caralho!! Senão eu vou gritar.

Começa a tocar o áudio que ela mandou para a mãe, o choro e as 
risadas do bebê. Ele a pega pelos cabelos e ela começa a gritar. Ele 
tampa sua boca com a mão. Ela morde sua mão em um gesto de 
desespero. Ele lhe dá um mata-leão, ela se debate e tenta se soltar. 
As luzes piscam, e ela vai parando de se mexer aos poucos. A luz vai 
abaixando até ela parar de se mexer e a luz morrer junto com ela.

CENA 10 - O COMEÇO E O FIM

Dois planos se passam.

O primeiro é um homem concretando uma parede no meio do palco. 
Ele está aflito e com pressa. Prepara a massa e vai colocando os tijolos. 
A todo o momento olha para ver se está vindo alguém. O homem é 
um pedreiro e sabe muito bem o que está fazendo. Age rápido e com 
eficácia. Sua mão e roupas estão sujas de sangue.

A cena dois é uma criança recém-nascida sendo projetada. O bebê 
está deitado em uma cama e uma mulher brinca com ele. A mulher 
não aparece no vídeo, apenas suas mãos fazendo o bebê dar risadas.

FIM
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Mineira de Monte Santo de Minas e em Vitória desde 2017, Isabela Bujato 
é bacharela interdisciplinar em Ciência e Economia, administradora pública, 
mestra em administração e muitas outras coisas que ainda desconhece. Durante 
um bom tempo, esteve mergulhada num universo de escrita acadêmica, mas 
andou descobrindo que gosta mesmo é de tecer linhas diferentes. Quando 
pequena, adorava inventar textos narrativos, personagens, histórias com começo, 
meio e fim. Depois de grande, quis “narrar” a vida dos outros – e a dela também. 
Por vezes, dá uma “cavucada” em si mesma e deixa os sentimentos falarem em 
outras linhas por aí. Gosta de ouvir, de entender e de abraçar o outro e o que 
ele carrega consigo – independente de quem seja e do que tenha dentro da 
mala. Ao mesmo tempo se sente escutada, compreendida e acolhida quando 
dá vida aos seus sentimentos através das palavras: para ela é mais fácil libertar os 
pensamentos no papel a desatar a garganta pela boca. No “Outras Tramas” não 
foi diferente: Isabela ocupou um espaço que produziu arte e multiplicou afetos. 
Olhou para outras mulheres com amor e conseguiu se enxergar com menos 
frustração. Colaborou coletivamente na trama dos textos e se posicionou com 
menos medo. Ouviu dramaturgias carregadas de significados e histórias únicas 
e olhou para sua escrita com um pouco mais de carinho e menos cobrança. 
Escreveu e ressignificou a própria dor em um espaço curativo e muito sensível. 
Descobriu que, de fato, pode ser muitas outras coisas que ainda desconhece.
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NO CÉU TEM MESA
Isabela Ariane Bujato

APRESENTAÇÃO

Escrevi “No céu tem mesa” como forma de ressignificar uma 
grande perda. Uma perda que se fez presente na ausência e, com 
o passar do tempo, se materializou em apertos no peito, corpo 
fora de órbita e ar curtinho nos pulmões. Contar um pouco de 
Conceição e Nice é reviver uma grande amizade regada a álcool, 
conselhos, contas, comida, casa e vidas partilhadas; um amor que 
transpassa todos os mundos conhecidos e desconhecidos desse 
universo gigantesco. Há muita gente querida e importante para 
Nice e Conceição por trás dessas linhas e cortinas. Dedico meus 
escritos a Luana de Fátima Pereira Lopes, seus amados e a todas 
as Pequetitas que um dia fizeram parte da nossa família. “No céu 
tem mesa” ressignifica a ausência doída e celebra os encontros e 
reencontros da(s) vida(s). 

“- Ai, você faz falta aqui.

- Você também! uma hora dessas já estávamos 

na mesa da cozinha comendo o que tinha na geladeira 

com dois litrões e pinga. Aqui não tem você e não tem mesa.

- Sim... mas quem sabe não nos encontramos em fases 
melhores.

- Se Deus quiser”.
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PERSONAGENS 

CONCEIÇÃO: Conceição é alta, tem cabelos pretos e longos. 
Suas mãos e pés são grandes e as unhas estão sempre bem feitas. 
As pernas também são grandes e as ancas, avantajadas, por isso, 
caminha de um jeito que olhando de longe já se sabe que é ela 
que está vindo (ou indo). Fala baixinho e fala poucas palavras. É 
sistemática, gosta das coisas todas “certinhas”. De tudo limpo, 
organizado, cheiroso... E faz isso muito bem. Tem um talento para 
fazer comida igual de mãe, especialmente, o feijão e o macarrão. 
Amassa o alho com a faca. Amassa massa de pão de queijo de 
batata para todo mundo comer em fins de tardes de domingos 
– receita de sua mãe. Não gosta muito de abraços, mas quando 
abraça acolhe como se te protegesse do mundo inteiro. As pessoas 
acham que Conceição transmite paz. Não é de dizer “eu te amo”, 
mas demonstra sendo cuidadosa, paciente e calma com quem 
tem apreço. Toma leite com café na mesma caneca, todo santo 
dia pela manhã. Ouve a todos sempre com muita atenção e muito 
silêncio. Quando acha alguma coisa engraçada, chora de tanto rir 
e mexe o corpo de um lado para o outro igual boneco de posto. 
Católica, Conceição acende velas e reza com seus terços sempre 
com muita fé. Gosta de cerveja e cachaça. Vira doses sem fazer 
careta. Nunca sobra nada no copo.

NICE: Nice é baixinha, tem cabelos castanhos e médios. Suas 
mãos e pés são pequenos e tem preguiça de manter as unhas feitas. 
Quando pinta, deixa os dedinhos do pé sem esmalte e tem que usar 
sapatos que os escondam. Gosta de conversar, tem boa oratória. 
Mas por ser insegura, não consegue se posicionar em nenhuma 
discussão. Vive preocupada com o que as pessoas pensam dela. É 
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desorganizada com suas coisas, mas se acha na própria bagunça. 
Deixa panelas e roupas de molho por dias e dias, a ponto de as 
últimas mancharem ou ficarem cheirando a podre, tendo que 
jogar fora ou lavar tudo de novo. Deixa de fazer o que quer só para 
agradar os outros. Não sabe dizer “sim” e não sabe dizer “não”. 
Todo mundo diz que Nice é engraçada e, principalmente, meiga, 
coisa que ela não entende, porque sempre fala quatro palavrões a 
cada seis palavras. Gosta de abraços apertados e demorados, ouve as 
pessoas com muita paciência e tem sempre um bom conselho para 
dar. Espiritualizada, acredita em vida após a morte e em amigos 
benfeitores que a protegem. Também gosta de cerveja e cachaça. 
Vira doses e reza para não fazer careta. Sempre sobra alguma coisa 
no copo, mas Nice finge que não vê. 

CENA 1 - A DESPEDIDA 

São 9 horas da manhã. Conceição e Nice moram na mesma casa, 
mas este é o último dia. Conceição está na cozinha, tomando seu 
café com leite na caneca de sempre, sentada em uma mesa de plástico 
e sem toalha – aquelas de “boteco copo sujo”. No prato, um pão de 
forma na chapa e com manteiga já pela metade. Nice aparece na 
porta da cozinha, olha para Conceição com um ar de tristeza e, com 
calma, interrompe o café da amiga. 

Nice – Meu pai já tá lá fora me esperando. (Triste) Tô indo.

Conceição levanta da mesa, Nice vai ao seu encontro. As amigas se 
abraçam em um abraço demorado, apertado e choram. 

Nice – Obrigada por tudo, Conceição. Por todos esses anos. E me 
desculpa qualquer coisa... Tá? E fica firme. Não deixe nunca de 
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ser quem é, nem de falar o que pensa, tá? Tô sempre torcendo por 
você, pela sua felicidade. Tô indo, mas estaremos juntas sempre. 
Fica com Deus e vai me visitar, por favor. (Enxugando as lágrimas 
que, mesmo assim, continuam caindo. Sorri, olhando nos olhos da 
amiga) A gente precisa curtir o mar juntas, Conceição. (Ri e 
chora ao mesmo tempo) Tomar nossas cachaça, cê sabe... Eu vou te 
esperar, viu? Te amo...

Conceição (assim como a amiga, sorri e chora) – Também te amo, 
Nice. Fica com Deus. 

Nice sai pela porta da cozinha e vai embora da casa. Conceição 
senta novamente na mesa, terminando de comer seu pão e beber 
seu café com leite. 

As luzes se apagam.

CENA 2 – UMA DOSINHA, SÓ PARA DORMIR MELHOR 

Nice e Conceição estão entrando na cozinha da casa carregando uma 
sacola com três litrões de cerveja. É sexta-feira à noite e as amigas, sem 
muito dinheiro no bolso, acomodam-se no espaço para curtir o final 
de semana. Enquanto ajeitam as coisas na cozinha, vão conversando.

Conceição – Bati duas vezes na sua porta ontem, tá? Abri, te 
chamei... e nada. 

Nice (decepcionada consigo mesma) – Ai, eu vi. Dormi de novo. 
Acordei 10h. Recebi até mensagem no Facebook. Os alunos 
acharam que eu tinha sido atropelada no meio do caminho!

Conceição (ri e balança a cabeça em sinal de negação) – Cê não 
tem jeito não, Nice. 
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De costas para a mesa, Conceição começa a preparar um bolinho 
de arroz. Nice sai de cena. Volta com um esmalte vermelho com o 
qual, sentada na cadeira, totalmente desajeitada, começa a pintar 
o pé. As amigas conversam.

Nice – E o Leandro, nunca mais te ligou?

Conceição – Não... (triste, engolindo o choro) agora vai ser pai. 
Quem diria, né, Nice? Esses dias ele tava batendo na porta lá 
da nossa outra casa atrás de mim. Andou essas estrada tudo 
pra chegar aqui. Não sabia o endereço... sei nem como que 
chegou... aquele idiota.

Nice (triste) – Ah, minha amiga. Te entendo. Quando você me 
mostrou a foto do Luizinho vestido de noivo, eu fiquei pensando 
porque não era eu ali com ele. Depois de uma relação tão difícil, 
de até ter levado um tapa, ainda consegui chorar pelo casamento 
desse cuzão do caralho... e me sentindo culpada. (Pausa, reflexiva e 
séria) Tem coisa que não é pra ser, sabe, Conceição? E às vezes não 
entendemos que é melhor assim. Tanta coisa ainda vai acontecer 
na vida da gente... tanta pessoa a gente vai conhecer... (Pausa. Olha 
pra cima, pensativa) Se bem que eu acho que eu vou morrer é logo.

Conceição (inconformada) – Ai, credo, Nice! As coisas que cê fica 
falando...

Nice (convicta) – Uai é, uai. Eu sou cheia dos trem. Cheia dos 
problema. Vou morrer logo, certeza.

Conceição (duvidando) – Eu (apontando para si) também não sei 
não, viu...

Nice – É, ocê quando fica doente... Deus me livre! Mas vai nada, 
Conceição. (Segue convicta) Eu vou primeiro. Você, como diz seu 
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pai, é “criada na gurdura de porco”. 

Conceição – Quem for primeiro volta pra contar.

Nice – Combinado. Venho puxar a caralha do seu pé.

As duas dão risada. 

Conceição – Falando em pé, tá fazendo a unha, né? 

Nice (orgulhosa de ter pintado as unhas do pé. Não é para menos. 
Isso não acontece sempre) – Já cabei.

Conceição (já preparando a zoação) – Deixa eu ver o dedinho...

Nice faz um malabarismo com as pernas e mostra o pé para a amiga. 
Conceição balança a cabeça em sinal de negação e cai na risada. 

Nice – Tá fazendo bolinho? 

Conceição – Tô.

Nice (com fome, feliz e reflexiva) – Delícia... humm... A gente vive 
feliz com o que tem e com o que dá. É tão bom!

Conceição – É... falando nisso, anota aí na geladeira os litrão.

Nice (inconformada) – Que mané anota os litrão, Conceição! Vai 
cagar, vai! Vou te cobrar três litrão não. Cê tá fazendo os bolinho, 
tá tudo certo. E ainda botou teus queijo da roça aí no meio, oh... 
Hummmmmm...

Conceição (rindo sem graça, mas agradecida) – Ai, Nice...

Aproveitando que está de pé, Nice procura a cachaça na cozinha. 
Está guardada junto com outras garrafas de bebidas baratas, mas 
que são quase uma adega para elas. Sentem-se “as cachaceiras” por 
terem Conhaque, Martini, Tequila e a Pinga-álcool-de-posto do bar 
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do Tonhão – dois reais cada 500ml. 

Nice prepara duas doses.

Nice – Pronto. Deixa esse trem aí. Vem cá. Vamo beber uma 
dosinha, só pra dormir melhor.

Conceição (inconformada) – Mas a gente ainda nem comeu!

Nice (teimosa) – É, mas quando a gente for dormir a gente bebe 
outra. É pra dormir melhor. Pra que ficar regulando? É pra dormir 
melhor, Conceição...

Conceição (rindo e balançando a cabeça em sinal de negação) – Cê 
é doida, Nice...

As amigas brindam, bebem a dose. Conceição, confirmando a teoria 
da gordura de porco de seu pai, não deixa nem um rastrinho no copo. 
Nice se esforça para não fazer careta e finge que não viu o que sobrou. 
Bebe doses parceladas e disfarçadas. Conceição abre a cerveja, serve 
dois copos. As amigas sentam na mesa, brindam e bebem. 

As luzes se apagam.

CENA 3 - CAOS 

Essa é uma cena para ser sentida, apenas. Não se ouve nada, somente 
se observa as coisas acontecendo e os sentimentos chegando ali naquele 
lugar. A única coisa que se escuta no palco é o som de uma chuva 
forte. Além da tempestade, é noite.

Apesar de estar sozinha em cena, Nice está bêbada com “amigos 
imaginários” na cobertura de um prédio. Por um tempo, conversa 
com pessoas. Ri, gesticula. Está escuro. 
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Nice recebe uma ligação. Ao centro do palco, atende ao telefone e 
ouve. Anda de um lado para o outro. Começa a gritar, gesticular e 
chorar sem entender o que estava realmente acontecendo. Desespera-
se. A chuva continua caindo forte. Nice está molhada e caída no 
chão. Grita como se não acreditasse no que ouviu. Ainda não se 
ouve nada, apenas se observa as coisas acontecendo e os sentimentos 
chegando ali naquele lugar. 

Entram em cena homens e mulheres vestidos de branco, que conversam 
com Nice, tentando levantá-la. Sentam ao seu lado... mas é como se 
ela não visse ninguém. É noite, está escuro. Escurece o tempo, assim 
como tudo ali naquele lugar. 

CENA 4 - BALDES COLORIDOS 

Sábado de manhã: é dia de faxina na casa. De roupas velhas, 
Conceição e Nice estão na cozinha. É um cômodo grande, por isso só 
duas pessoas dão conta de lavar e esfregar os pisos sujos como deveria. 
Em mais gente se limpa também em menos tempo. Sobra para beber.

Há dois baldes grandes, um laranja e outro verde. As amigas jogam 
água no piso, esfregam e passam o rodo. Conceição enche os dois baldes 
de água em uma torneira que fica no quintal, fora da cozinha. Ela 
faz o exercício de carregar os dois para dentro, pois Nice não aguenta 
o peso de um balde cheio daqueles. Sai de cena com os baldes vazios, 
volta sempre com eles cheios. 

Nesse encher e esvaziar e ao som de alguma música animada para 
faxinas em finais de semana, as duas amigas conversam.

Conceição (pensativa) – Acho engraçado as festas daqui 
começaram às quatro e vinte. (Liberando o riso) Esse povo é 
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doido, né? Cê já sabe a roupa que cê vai?

Nice – Eu não sei, Conceição... queria pôr aquela minha saia 
branca, mas tá rasgada. Caí de porre na última vez que bebi, cê 
lembra? (Nostálgica da vergonha que passou). Você até tentou me 
segurar, mas... 

As duas amigas dão risada lembrando da história.

Conceição (inconformada, mas amorosa igual mãe) – Cê não tem 
jeito não, Nice! Deixa lá na minha cama que eu costuro pra você. 
(Ainda mais inconformada) E as unhas? Vai arrumar, não?

Nice (preguiçosa) – Não tenho sua paciência não, minha amiga... 
(Admirada) olha sua mão, impecável! Eu não sei como que 
meu Sol é em Leão. (Com a mão na cabeça, Nice ri em sinal de 
reprovação) Essa merda tá errada, Conceição! 

Continuam enchendo e esvaziando, esfregando e puxando. Conceição, 
sempre com os dois baldes na torneira. Tocam uma música conhecida. 
As duas dançam. Conceição, muito alta, um pouco desengonçada. 
Nice, muito baixa, a mesma coisa. Mas dançam e dão risadas 
sozinhas com rodo e vassoura na mão.

Conceição – Aposto que cê vai dormir no Lango hoje. Olha isso: 
LANGO-GO! CA-lango. Esse povo é muito doido memo, Nice...

Nice – Ah, amiga... será? (Achega-se perto de Conceição, com cara 
de quem já sabe o que vai acontecer, mas não assume seus atos).

Conceição – (certeira) Ahhhhhh... se ele te olhar...

Nice – (discordando, mas com cara de quem, de fato, já sabe o que 
vai acontecer) Credo, nem é assim não!

Conceição – É assim, sim, Nice! Você precisa se valorizar mais. O 
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cara só lembra de você no fim da festa e se não arrumou ninguém 
pra terminar o dia com ele. Eu, hein?! Você pode até não pintar o 
dedinho mindinho do pé (as duas riem), mas olha pra você, Nice.

Nice – (rindo) Cê vai ver, vou voltar pra casa. Vamos comer 
macarrão com molho rosé e bacon como em todo fim de festa. 
Calango não é o último homem do mundo, não. 

Conceição – (expressão de dúvida. É um fato: Conceição conhece 
bem a amiga) Aham. Tá. Tá bom. Vou lá costurar sua saia que 
daqui a pouco dá o horário oficial de Brasília, né?

Conceição sai de cena. As luzes se apagam.

CENA 5 - SÚPLICA 

Em seu quarto, Nice está de frente para um altar improvisado na 
cômoda branca em que guarda suas roupas. Em cima do móvel há 
uma toalha branca. Em cima da toalha branca há um copo cheio 
d’água. Nice preenche o pequeno espaço com terços, santos, pedras 
e todos os objetos possíveis e imagináveis que, para ela, remetam 
à fé e espiritualidade. Sempre foi aberta a tudo que lhe deixasse 
mais pertinho de Deus, de algo superior, de uma luz maior ou de 
qualquer outra coisa. Não lhe importava muito o quê, contanto 
que trouxesse um pouco de paz. 

Aproxima-se da frente ao palco num estado de calma, como se sentisse 
amparada por algo ou alguém naquele momento. 

Nice (convicta) – Eu sei que não estou sozinha. (Para a plateia) 
Eu sinto vocês aqui comigo. Não vejo... Não vejo, eu sei. (Fala 
baixinho, mão no coração, como quem realmente está sentindo algo) 
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Mas eu sinto! 

Pausa longa. Nice se sente acolhida. 

Nice (esperançosa) – Me pediram pra rezar. Mesmo dia, mesmo 
horário. Meia hora toda vez. Aqui estou eu. (Como quem 
promete... E com muita fé. Nice tem. Do jeito dela, mas tem) E vai 
ser assim: mesmo dia, mesmo horário, meia hora toda vez. (Fala 
alto para plateia, como quem pede alguma coisa) Rezem comigo! 
Por favor, rezem comigo! Eu não vejo vocês, eu não ouço vocês. 
(Fala baixinho e ainda mais esperançosa, deixando vir o choro) Mas 
ela ouve, ela vê. Eu sei. Eu tenho certeza! Ela vai ouvir... 

Com as duas mãos juntas em sinal de reza, Nice chora. Está de olhos 
fechados e em silêncio. Começa a rezar a oração do Pai Nosso. É 
esperado que a plateia a acompanhe. 

Neste momento, entram em cena homens e mulheres de branco 
andando próximos a Nice. Ela não enxerga ninguém. Eles também 
rezam. Entre as pessoas, está Conceição que, chorando, também reza. 
O aglomerado se aproxima de frente ao palco, permanece por um 
momento, depois se afasta e sai de cena.

Conceição fica no palco. Achega-se para perto de Nice, observa o 
ambiente e a amiga cheia de fé esperança. A dor também está ali e 
Conceição consegue perceber. Passa os dedos grandes levemente entre 
os objetos do altar improvisado, porém tão significativo, como quem 
é grata por aquele gesto e por toda força emanada. Pega um terço 
que está entre os objetos e traz para perto do seu coração. Nice estava 
certa. Conceição viu e ouviu tudo. 

As amigas rezam o Pai Nosso juntas, até o final. Nice não a vê. 
Ao abrir os olhos, bebe a água que está no copo. Termina, ali, um 
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momento de súplica, dor e esperança. Assim como esse, tantos outros 
aconteceram. Mesmo dia, mesmo horário, mesma hora toda vez. 

As luzes se apagam. 

CENA 6 - AQUI, NESSA MESA DE BAR

Mesmo em planos diferentes, Conceição e Nice nunca se desligaram 
uma da outra. Em suas vidas muitos ciclos se fecharam, tantos outros 
se fortaleceram e novos ainda surgiram. As lembranças continuavam 
ali, mais vivas do que nunca. A amizade também continuava ali. O 
carinho, a risada, o choro e a dor. Mais vivos do que nunca. 

Duas mesas de bar compõem a cena, uma de cada lado do palco. 
Há cervejas, cachaças e cadeiras. Em uma das mesas está Nice. Na 
outra, Conceição. As amigas bebem em botecos diferentes. Para dar 
a sensação de que estão distantes ao mesmo tempo em que ligadas, 
refletores fazem a separação de cena, acendendo-se por cima da 
respectiva personagem no momento em que uma delas começa a falar. 
Nice fala, a luz a se acende para ela e se apaga para Conceição, como 
se apenas a amiga estivesse ali. O contrário também acontece.

As duas permanecem sentadas, bebendo e compartilhando histórias e 
lembranças. Enquanto isso, um entra e sai e um senta e levanta de 
gente nas mesas dos botecos. Toda vez que a luz se acende, ou para Nice 
ou para Conceição, há uma pessoa diferente que senta à mesa, bebe, 
ri, abraça, chora, ouve e conversa com elas. É para essas pessoas, parte 
desses ciclos todos – que se fecham, se fortalecem e se abrem –, que as 
amigas compartilham todos os sentimentos que chegam no coração. 

Luz sobre mesa de Nice.
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Nice (nostálgica) – E hoje eu cozinhei feijão... Do jeitinho que 
ela me ensinou, eu faço. Na hora de temperar (gesticulando, como 
quem mostra o passo a passo), cê coloca dois dedin de óleo na 
panela. Fogo baixo. Joga o alho picadinho e quando começar a 
fritar, cê despeja o trem na panela de pressão e refoga. (Nostálgica, 
como se estivesse sentindo o cheiro do feijão da amiga) NOSSA!!!! Eu 
sinto o cheiro só de pensar... cê não tá entendendo! E quando eu 
faço fica com o mesmo cheirinho, o mesmo gostinho. (Sorrindo, 
nostálgica) Cozinhar e bater um pratão de feijão fresquinho de 
colher... É quase reviver Conceição!

Luz se apaga. Luz sobre mesa de Conceição.

Conceição (nostálgica, rindo) – Quando eu apontava lá na porta 
do quarto dela e ela tava com a vassoura na mão, varrendo aquela 
ba-gunça, (gesticula) botando TUDO pra cima... podiiia saber: ia 
receber visita! (Ri muito) Eu falava: (Como quem já sabia) “Calango 
tá vindo, Nice?”. E os pano de prato e as panela? Cê tinha que ver 
o que que ela arrumava... deixava TU-DO de molho. Tudo! Se 
não era eu tirar, ficava ali um mês os pano apodreceno. Esquecia, 
tava nem aí (com a mão na cabeça, sinal de negação, rindo) Dooooi-
dinha... Ai, Nice... 

Luz se apaga. Luz sobre mesa de Nice.

Nice (triste) – Ela queria terminar tudo logo, trabalhar logo... não 
aguentava mais a faculdade. Falava tanto que queria sair daquela 
casa... Falava tanto da roça, mas não queria voltar pra lá. Tinha 
seus planos, que eram simples... mas eram seus. 

Luz se apaga. Luz sobre mesa de Conceição.

Conceição – Ela falava que ia e foi mesmo. (Orgulhosa) Corajosa! 
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Admiro a coragem de Nice de ir pra longe sem conhecer ninguém... 

Luz se apaga. Luz sobre mesa de Nice.

Nice – E esses dias eu tava cavucando as coisas nossas. As fotos, 
as mensagens. Fiquei uma noite inteira relendo antes de dormir. 
(Pega o celular, fala olhando para a tela) Eu achei essa aqui, que ela 
me mandou uns meses depois que fui embora.

Luz de Nice se apaga. Pausa. 

Palco ainda escuro, porém, ambas as luzes se acendem sobre as 
personagens. A mensagem é relembrada pelas amigas. É um momento 
de nostalgia maior ainda. Dói o coração.

Conceição – Ai, você faz falta aqui...

Nice – Você também! Uma hora dessas já estávamos na mesa da 
cozinha, comendo o que tinha na geladeira com dois litrões e 
pinga. Aqui não tem você e não tem mesa. (Olhando para a pessoa 
que divide a mesa de bar com ela naquele momento, fala baixinho) 
E não tinha mesmo, menina! Uma merda!

Conceição – Sim... mas quem sabe não nos encontramos em 
fases melhores...

Nice – Se Deus quiser.

As luzes se apagam.

CENA 7 - MANGO NEVER MORE 

Diversão nunca foi sinônimo de luxo. Pelo contrário: Conceição e 
Nice viviam na pindaíba. Dinheiro contado, bagaceira. Por outro 
lado, se faltava grana, não ter história para contar nunca foi uma 
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situação enfrentada por elas. Não ter ressaca também não. Muito 
menos o porre. 

Em cena e ao som de “Mamonas Assassinas”, Conceição e Nice 
estão com mais três amigas em uma boate. Nathanael – um grande 
amigo de Nice e consequentemente das meninas – havia conseguido 
entradas no camarote da festa para todas. De brinde, uma vodca 
“Absolut” sabor manga. 

Nice (impressionada) – CARALHO, gente! Nathanael é cheio dos 
contatos, hein? (Empolgada) Só assim memo pra gente beber um 
trem desse e vir parar no camarote. (Empolgadíssima) Olha isso, 
mano... A-B(i)-SO-LUT... cês têm no-ção? 

Conceição (feliz e incitando um brinde) – Vamo bebê!!!!!

Em um coro uníssono, brindam o drink que, a princípio, é a coisa 
mais animada naquela noite. As três amigas bebem e dançam 
animadas em cena. Conceição e Nice, uma do lado da outra, estão 
entre puffs quadrados que enfeitam o espaço. Balançam as pernas de 
um lado para o outro, tentam manter a classe – não que a tivessem. 

Conceição dá seus goles na bebida forte. Nada de caretas, como 
sempre. Nice mata a vodca do copo. Quanto às caretas, no seu caso, 
há um grande esforço. 

Conceição (olhando ao redor, começa a se sentir desanimada) – 
Tá vazio. Por isso que botaram a gente aqui, Nice! (Como quem 
entendeu tudo) É pra fazer vista pros outros!

Nice (compartilhando do mesmo sentimento da amiga) – É, mas 
acho que hoje essa merda aqui não vai dar em nada, viu?

Conceição (desanimada) – É. O jeito é beber esse trem.
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As amigas pegam a garrafa que está em cima de uma mesinha, entre 
os puffs. Enchem o copo. Viram mais uma dose da bebida forte com 
arzinho de manga. De graça, não é mesmo? E chique. E cara. Não dá 
para desperdiçar. Como de praxe, Conceição vira tudo. Sobra nada. 
Zero careta. Nice já não pode dizer o mesmo. Mais uma dose. A 
mesma coisa. E mais uma... 

O som da música vai aumentando. As amigas, sem os sapatos, 
dançando em cima dos puffs. Apagam-se as luzes.

CENA 8 - PORRE NO CHUVEIRO

A cena se passa no banheiro da casa. Embriagadas, Nice e Conceição 
entram por um dos lados do palco cambaleando, rindo, gesticulando, 
falando alto – a bebida cara lhes custou um belo dum porre. 

No centro do palco, as amigas conversam. Vozes de “bebum”. A cena 
é regada a muitas e altas risadas.

Conceição (rindo, com os braços no ombro de Nice) – E a gente 
achando que não ia dar em na... (Ri muito).

Ao rir, sente ânsia e faz como se fosse vomitar a bebida. Conceição 
senta no chão. Não sabe se ri ou se tenta colocar tudo para fora. 

Nice (rindo, já segurando os cabelos da amiga) – Mai vai gorfar DE 
NOVO, Conceição??? 

Conceição (bêbada, gesticulando) – Mango never more! Mango 
never more! Never...more, Nice... Never. More. 

Nice, embriagada, pega no braço de Conceição levando-a para 
debaixo do chuveiro.
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Nice – Vem, Conceição! (Bêbada, fala gritando em pausas, igual 
mãe quando vai dar bronca) Nós... vamos... entrar... nessa... 
MERDA! Vamo melhorá, Conceição. Mango... never... more... 
Vamo melhorá!

Começa a tocar uma música alta. As amigas estão debaixo do 
chuveiro, sentadas no piso, de roupa e tudo. Ficam repetindo “Mango 
never more”, gesticulando, rindo muito, se abraçando, chorando e 
rindo mais. Um verdadeiro de um porre no chuveiro. 

As luzes se apagam.

CENA 9 - NO CÉU TEM MESA... ATÉ BREVE

Nice – E a gente gorfou em todas as merdas de coqueiro daquela 
cidade, cara! TO-DAS! E você ainda foi embora com a cara pra 
fora do vidro do carro do Léo... (Rindo, inconformada com a 
capacidade de Conceição) GORFANDO MAIS! 

Conceição (debochada) – Ah é... e você, que foi trabalhar sem 
calcinha no outro dia porque tinha acordado ainda bêbada?! 
(Rindo) Nem vem falar de mim que você é doida, Nice! Doi-
dinha! 

Nice – Se Catarina não tivesse ficado em casa aquele dia... eu ia 
dormir no chuveiro, com certeza!

Conceição – Com certeza...

As amigas riem muito lembrando de tudo. Brindam a cerveja. 
Viram. Brindam a cachaça. Viram. Como de praxe, Conceição não 
deixa nenhuma gotinha no copo e Nice dá aquela disfarçada. 

Pausa longa. 
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Conceição (bem baixinho) – Nice...

Nice (olhando para a amiga) – Oi... 

Conceição pega nas mãos da amiga, faz um carinho. Olha bem 
fundo dos olhos de Nice. 

Conceição – Chegou tudo aqui, viu?

Nice – O quê?

Conceição – As orações. 

Nice (aliviada) – Que bom, Conceição... Que bom. Não teve 
um dia que eu não rezei. Toda terça-feira. Mesmo dia, mesmo 
horário. Meia hora toda vez. Lá estava eu... Mesmo dia, mesmo 
horário. Meia hora toda vez. (Acariciando as mãos da amiga) Que 
bom, Conceição... (Segura a mão de Conceição, olha nos olhos da 
amiga e sorri) Que bom. (Engole o choro. Pausa) E eu pedi tanto 
pra sonhar! Mas tanto... cê não faz ideia!!

Pausa. As amigas se olham por um tempo. 

Outra vez brindam a cerveja. Viram. Brindam a cachaça. Viram. 
Tudo se repete. 

Pausa.

Conceição (sorri, suspira) – Ai, Nice... E falando nisso... Cê ainda 
anda acordando atrasada?

Nice – Um pouquinho. (Justificando-se) Cê era meu despertador, 
né, Conceição? Cê sabe.

Conceição (levanta da mesa, pega na mão da amiga) – Tá, então 
vem. (Abre um sorrisão, olha nos olhos de Nice) Vou te mostrar o 
mar daqui. Não que eu não tenha estado com você lá, é claro. De 
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um jeito ou de outro eu sempre tô. Mas neste momento estamos 
aqui, oh... (aperta os braços dela e da amiga para sentir a pele de 
verdade uma da outra) e juntas! Já tomamos nossa cachacinha, já 
ri das suas bobeira, cê já falou seus palavrões... Vem, vamos!

Nice (levantando) – Tá bom, Conceição. (Também sorri grande) 
Vamos! (Pouco se lixando) Não me importo se amanhã eu acordar 
atrasada, também, foda-se... Dou um jeito depois. Tô cagando! 
(Também aperta os braços dela e da amiga pra sentir a pele de verdade 
uma da outra) Tô aqui com vo-cê! (Sorri e abraça a amiga pela 
cintura) É o que importa. (Soltando o abraço e falando a Conceição 
como quem lhe encarrega uma missão que precisa ser cumprida) Só 
dá um jeito aí, minha filha... agora que cê tá do lado de cá e tal, 
(gesticula com os braços) me benze, me passa umas energia, uns 
trem, uns negócio... sei lá. Se vira! E me ajuda a não levantar de 
ressaca, porque eu num gueeeeen-to mais não. Tô véia.

Conceição (ri. Nice não estava lhe contando nenhuma novidade) – 
E cê acha que eu já não tô sabendo?!

As amigas se olham, dão risada e se abraçam. Apesar de saberem 
que nunca estiveram distantes, é um abraço demorado. Estão felizes 
pelo encontro físico. Sentir o outro de perto e de verdade é sempre 
diferente, mesmo que em sonho. 

Há uma sugestão de música a ser tocada durante este momento: “O 
Tempo é Sua Morada, de “Francisco El Hombre”. Com a música 
bem alta e em cena, as amigas vão se observando, tocando-se. Há 
muito carinho, amor e saudade neste momento. A dor, desta vez, 
não é percebida.

Nice pega nas mãos de Conceição, observa as unhas feitinhas. 
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Conceição faz Nice tirar os sapatos para conferir os dedinhos 
mindinhos dos dois pés sem esmalte, que por sinal ainda continuam 
lá. As amigas dão risadas gostosas das constatações óbvias, como quem 
diz: “eu sabia”. Os universos são outros, mas nada mudou. Tocam os 
cabelos umas das outras. Nice dá um tapinha nas ancas da amiga. 
Conceição ri. Abraçam-se e andam juntas em direção ao mar do 
universo de Conceição. 

Vendo uma cerveja que ficou para trás, em cima da mesa, Nice puxa 
amiga até lá. Pega a cerveja, enfia debaixo de um de seus braços. Com 
o outro, abraça Conceição. As duas seguem sorrindo e caminhando – 
agora sim! – ao mar daquele universo. 

FIM



| 101 



102 | 

Isabella Mariano nasceu em 1992, no Rio de Janeiro, mas logo veio para Vi-
tória, nos braços da mãe. É jornalista, escritora, designer e mestra em Comu-
nicação e Territorialidades. Em 2013, publicou o livro “gotas” e, em 2015, o 
“Cortes Lentos” – ambos de poemas. Nunca pensou em escrever dramaturgia, 
mas sabe que muito do que já fez até hoje também nunca havia imaginado 
que fosse possível. Feminista, gosta de pensar a questão do gênero de diversas 
maneiras em seus textos. No “Outras Tramas”, o processo foi catártico e, por-
tanto, inesquecível.
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AS MATRIARCAS
Isabella Mariano

APRESENTAÇÃO

O ser mãe e o ser mulher são posições de sujeito que, tradicio-
nalmente, possuem relações fortes e históricas. Para alguns psi-
cólogos, o ser mãe se coloca como resposta do ser mulher. Esse 
comportamento foi naturalizado por décadas pelas mulheres, 
mas sua carga natural tem sido questionada. Ser mãe é o ápice da 
realização do sujeito mulher? Ter um filho representa mesmo fe-
licidade, um desejo realizado? Queremos ser mãe ou nos impõem 
esse desejo a ponto de acharmos que desejamos isso de fato? Ser 
mãe é, afinal, algo bom por natureza? Qual o grau de influência 
das mães com quem nos relacionamos por toda uma vida em 
nosso comportamento afetivo? Mãe de pet é mãe?

PERSONAGENS

SELMA: Selma já é idosa e finge não sentir a idade que adorme-
ce a sua língua, pesa a coluna e desacelera o passo. Quer sempre 
fazer algo e está sempre fazendo algo, ainda que à custa de muitas 
queixas. Seu espinho na carne é a bebida, maldita amiga que a 
acompanha a vida inteira. Aos 60 anos, gosta de se gabar das gra-
tuidades e meias entradas de que tem direito. É irônica sempre, 
sóbria ou ébria. Uma vez bêbada, o deboche e a tristeza invadem-
-na. Avó dedicada, passa os dias cuidando de seu netinho, a quem 
todos chamam de Rique. É mãe de Heloísa.
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HELOÍSA: Helô já foi mais comunicativa e amorosa, mas esse tem-
po passou. Para ela, parece que foi em outra vida. É tímida, reser-
vada, tem a mania de evitar conflitos a qualquer custo e, portanto, 
acaba não dizendo tudo o que precisa ou quer dizer. Guarda muito 
do mundo em si. Às vezes, parece insensível ou negligente, justamen-
te por não conseguir dizer o que pensa. Heloísa precisa aprender a 
desaguar sem que seja por meio de crises e explosões. É a filha mais 
nova de Selma. Culpa a mãe por muito do que é hoje, mas tenta ter 
empatia e entender tudo o que Selma já sofreu. Não gosta de ver a 
mãe bêbada, porque se lembra da infância negligenciada que teve.

RIQUE: Henrique, ou Rique, como todos o chamam é como ele 
também gosta de ser chamado, tem 10 anos. Adora usar o celular 
e é muito inteligente com estratégias de jogos. Sabe fazer boas 
piadas, mas ainda não sabe ler. Rique tem autismo e é neto de Sel-
ma, sobrinho de Heloísa. Sua mãe, Bárbara, foi ausente durante 
os anos iniciais de sua vida, então, Selma e Heloísa cuidaram do 
menino até a mãe decidir assumir o filho.

MÔNICA: É prima distante de Selma. Sempre muito dedicada à 
família, gosta de receber a todos com banquetes. Incorpora a ver-
dadeira cuidadora e está sempre disposta a cuidar de um amigo 
doente, um parente idoso. Sua mãe, Mirtes, começa a desenvol-
ver demência e é Mônica quem cuida dela.

SIMONE: É irmã de Selma. Tem mania de atraso e vive se per-
dendo em dívidas. Acha que as pessoas se magoam à toa, mas é 
ela quem se comporta assim. Por isso, evita dizer o que sente a 
quem deveria dizer. Mas gosta de criar intrigas. Simone ainda 
guarda resquícios de valores patriarcais, fruto de uma vida violen-
ta que ela e Selma tiveram.
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CENA 1 - MÔNICA

Estão na sala da casa de Mônica: Mônica, seu filho Leandro e sua 
mãe – já velhinha – Mirtes. A eles, se juntam Selma, sua filha He-
loísa e seu neto Rique. Prima distante, Mônica convidou Selma para 
passar o Dia das Mães com ela, para que não ficassem solitárias nessa 
data. Pelo menos, não nessa data e não dessa vez.

Mônica – Pode entrar, cumadi, já tô preparando a farofa de ovo 
do jeito que eu me lembro que cê gosta. Entra, entra. Fiquem à 
vontade, viu? A casa é de vocês.

Rique e Heloísa se entreolham. Selma os empurra porta adentro. Um 
latido esganiçado, mas quase inaudível se solta pelo ar.

Selma – Ah, não precisava se preocupar, menina. A gente come 
de tudo, não tem dessa.

Rique – Eu quero peru.

Selma – Liga não, Mônica. Você sabe da situação do Rique, né? 
Ele fala as coisas assim, mas não é por mal. A gente come o que 
vier na mesa.

Heloísa entra, cumprimenta a prima de sua mãe, a quem chama de 
tia Mônica, e segue em direção a Mirtes, na sala.

Heloísa – Feliz dia das mães, vó Mirtes. (Vira-se para Rique) Dá 
feliz dia das mães pra sua vó.

Rique faz que não com a cabeça e pega seu celular. Fica submerso 
em seus pensamentos e em seus jogos de estratégia. Mirtes resmunga. 
Heloísa sorri para a velha e se senta ao lado de Rique, ouvindo a 
conversa da mãe, que está na cozinha. Lá, Mônica já lhe serviu um 
copo de cerveja e a garrafa deixou sobre a mesa. Ela está cozinhando.
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Mônica – (...) a gente gosta de almoço com tudo que tem di-
reito, você sabe, né? Leandro adora essa farofa também. Você, 
prima, e ele são parecidos. A farofa vai ovo, bacon, manteiga. 
Mas tem que fritar o bacon primeiro, pra pegar o gosto. Ah, e 
Bárbara, não vem?

Heloísa olha para a mãe que está desconcertada ao lado de Mônica.

Selma – Não vem. E tá tocando violão agora, cumadi? Não tava 
sabendo dessa.

Mônica – Não, menina. É de Leandro esse violão. Esqueceu? 
Não, você sabe que ele gosta de música, né? Gosta de Roberto 
Carlos, igual você. (Gritando para a sala) Ninguém vai me dar 
feliz dia das mães, aí, não?

Heloísa corre até Mônica e a abraça demorado.

Heloísa – Feliz dia das mães, tia!

Mirtes – Dia das mães é amanhã!

O cachorro volta a latir, mas agora está mais alto.

Mônica – É, não, mãe. É hoje. Por que a senhora acha que Selma 
veio pra cá? Oxe!

Rique – Amanhã não existe.

Selma pega a mão de Mônica e sorri. Heloísa fica na cozinha, mas 
mexendo no celular.

Mônica – Vamos também fazer um salpicão. Quer dizer (ela lim-
pa as mãos no avental, que já está todo sujo, como quem cozinha há 
dias), ele já tá quase pronto.

Selma – Leandro que não gostava de salpicão…
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Mônica – É mesmo. Ele é enjoado com essas coisas de passa.

Selma – Passa?

Mônica – É, Selma. Uva-passa, ué. Ele não pode ver uma dessas 
bichinhas peçonhentas na comida que desiste até de comer pelo 
resto do dia. Enjoado…

Selma – Quer ajuda?

Rique (na sala) – Tem um cachorro latindo. Que cachorro é esse?

Mônica – Impressionante, prima. Você falou igualzinho ele agora.

Selma não entende o que Mônica diz. É surda de um ouvido, mas 
finge que entende. Heloísa vai para sala conversar com Rique, per-
guntando-se também que cachorro seria esse.

Selma – Querida, posso te perguntar?

Mônica – Perguntar o quê, cumadi? Ué, você pode tudo.

Selma – Mônica…

Mônica – Selma?

Selma – O que você vai fazer com as coisas do Leandro?

O cachorro late tristemente, desenfreadamente, late tão alto que todos 
olham em volta buscando por esse horror sonoro, exceto por Mônica.

Heloísa (para a plateia, com um ar neutro) – É, ele tá morto. Tem 
dois meses já (volta para si com um rosto mais tristonho).

Rique – Esse cachorro não cala a boca.

Mônica (que estava estática desde a pergunta da prima, cai em si e 
volta a ralar a cenoura em uma velocidade que só vai aumentando 
enquanto fala) – Prima, como assim o que vou fazer com as coisas 
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do Leandro? (Ri, meio que debochando, meio que incrédula). Você 
mesma disse, as coisas são do Leandro. Deixe que ele decida o que 
fazer com elas…

Selma (estarrecida, toma a cerveja de seu copo num gole só, se apro-
xima da prima e encosta em seu braço para que ela rale a cenoura 
mais devagar) – Feliz dia das mães, minha prima.

Mônica (retribui o olhar fraterno de Selma) – Feliz dia das mães, 
minha prima.

CENA 2 - SELMA

Heloísa chega em casa depois de trabalhar o dia inteiro. Ela tem 
mania de limpeza, então volta e meia está limpando algum canto 
da casa. A louça já foi toda e nada de Selma chegar em casa. A 
noite começa a acender e então a mãe chega e, cambaleante, no sofá 
da sala se joga. Corpo pesado de quem mal sabe um motivo para se 
levantar da cama. Helô não demonstra preocupação, mas se senta 
em uma poltrona na sala também, onde finge assistir TV.

Selma está bêbada e, mexendo no celular, ri muito. Debocha de tudo.

Heloísa (também no celular) – Que foi?

Selma – Ah, domingo é dia das mães e já tô cansada desde já. Vai 
ser... Vai ter um monte de foto com mãe pra cá, mãe pra lá...

Heloísa – Na internet?

Selma – É (sorri um pouco). Não aguento com isso...

Heloísa – Com o quê?

Selma – É tudo mentira, né. Você sabe. (Ri) Você sabe bem... (A 
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filha olha para a mãe, abaixa o celular). Chega a ser engraçado, 
sabe. Buscar a verdade e viver de mentira. A gente gosta de um 
teatro mesmo... Um belo e bem montado espetáculo.

Ouve-se um cachorro rosnar ao fundo.

Heloísa – Ué, que verdade, mãe? Não existe verdade. Tudo é o 
que alguém diz que é. Você tá dizendo isso. Eu não.

Selma – Você diz o quê? Diz nada (E gargalha, meio debochada). 
Nem você, nem seu irmão, muito menos sua irmã. Ninguém 
diz nada.

Heloísa (volta a olhar o celular) – Cadê o Rique?

Selma – Tá com sua tia.

Na TV, a propaganda toca uma música suave e ouve-se “Neste 
Dia das Mães, o melhor presente é você”. O cachorro agora uiva 
tristonho.

Selma (apontando para o celular) – Olha aí o que te mandei. 
Mandei lá também pra todo mundo ver.

Heloísa – No grupo? Não sei pra que esse grupo... Só pra ter 
outro lugar pra brigar. Só pode. Vocês amam uma boa intriga. 
Um teatro, como diz você (ri de um jeito debochado, como a mãe).

Outra propaganda diz “Não deixe de dizer o quanto a ama hoje. 
Amanhã pode ser tarde demais. Feliz dia das mães!”.

Selma – Viu, aí? É verdade isso. É um monte de gente que tira 
foto com a mãe. Mãe isso, mãe aquilo. Ah! O resto do ano é o 
quê? Ninguém. Não tem presente. Não tem foto. Nada. Muito 
fácil ser bom na internet. Só postar e pronto...
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Heloísa – Não é você quem vive dizendo que se não postar não 
aconteceu?

Selma (bebe da cerveja quente) – É mesmo. Quero só ver domin-
go... Vai vir todo mundo, até sua irmã.

Heloísa – Bárbara vem?

Selma – Diz ela que vem. Todo mundo vai tirar foto comigo, 
mamãezinha querida. (Ri) Vocês me agradecem com uma foto na 
internet. Puta que o pariu, hein. Puta que o pariu...

Heloísa – Vai começar? (Silêncio por alguns segundos). Se eu não 
falo nada, tá ruim. Abandonei. Se eu falo, tá ruim, é mentira. 
Você queria o quê? Mais fácil fosse ter tido filho nenhum.

O cachorro, ao fundo, late ritmado e encerra com um choro.

Selma – Eu gosto quando vem assim. A arrogância em pessoa… 
(Tenta levantar, mas o corpo pesa demais, é preciso seguir a cena).

Heloísa – Você quem começou. Não entendo o motivo de tanto 
ataque. É pra jogar na cara? É pra fazer cena? Um bom e bem 
montado teatro? Pois você que trate de se lembrar da mãe ne-
gligente que foi. Deixava a gente se virar na cozinha. Deixava a 
gente com babá. Deixava.

Selma – Ah, pelo amor de Deus, Heloísa, não me vem com essa. 
Tô falando de agora. Vocês vivem as vidas de vocês e “tchau, ma-
mãe”. Tchau. Aí, no domingo é feliz dia das mães? (Ri) Eu cuidei 
de todo mundo, eu cuido do garoto todos os dias e na hora de 
cuidar de mim? Só sobra deus.

Heloísa (com os olhos cheios de água) – Mãe...

Heloísa se ajoelha aos pés da mãe e chora, enquanto a mãe liga para 
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alguém pelo celular. O cachorro chora junto.

Heloísa (para a plateia, enxugando as lágrimas) – Eu queria ter 
dito boa parte dessas coisas. Mas a minha vida não é um bom e 
bem montado teatro. É só um amontoado de não ditos. É só um 
chorume amargo de angústia. É só a falta da falta.

Mãe e filha voltam para marcação anterior.

Heloísa – Não é você quem vive dizendo que se não postar não 
aconteceu?

Selma (bebe da cerveja quente) – É mesmo. Quero só ver domin-
go... Vai vir todo mundo, até seu irmão. Diz ele que vem. Todo 
mundo vai tirar foto comigo, mamãezinha querida. (Ri) Vocês 
me agradecem com uma foto na internet. Puta que o pariu, hein. 
Puta que o pariu...

Heloísa (segura o choro mexendo no celular) – Não é verdade, 
mãe... Pera, vou lá ver se ele chegou. Já volto.

A mãe liga pra irmã Simone e fala sobre o dia das mães, internet e 
sobre estar sozinha. Um cachorro late ao fundo e insiste até o fim da 
cena. Enquanto Selma e Simone conversam, encenam seu próprio 
teatro, Heloísa entra em seu quarto e chora copiosamente na cama. A 
mãe não a vê, mas a plateia vê. A plateia vê tudo. Helô se engana ao 
pensar que não performa sua própria fala entupida.

Selma (ao telefone) – Ei, Simone... Tudo bem sim… Qual filme? 
De terror?... Vou falar com ele… Você viu? (Ri) É o dia das mães, 
né, Simone, mas você não entende, você tem tudo... Na internet 
todo mundo é a melhor mãe do mundo, o melhor filho do mun-
do, mas é só na foto… Bárbara mesmo. Até parece mãe. (Ri) Não, 
não, eu vou deitar já, já, mas é que eu achei ótima essa foto... Tô 
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bem sim… (Levanta-se com dificuldade e vai saindo de cena) Deixa 
eu falar. É que na internet o teatro é bem montado. Até no grupo, 
quem vê acha que é todo mundo unido, uma beleza...

CENA 3 - SIMONE

Simone (o telefone toca e ela, esbaforida, tenta pegar o celular que 
esconde no sutiã) – Alô? …Oi, Selma … Teatro? Hoje? Mas é dia 
das mães, Selma… Selma… Hm… Selma, olha só, eu tô atra-
sada, eu acabei de sair do mercado, ainda tenho que fazer o ba-
calhau… Hm… Não sei, Selma, vamos ver… Também tenho 
saudades desse tempo. A gente ia no teatro todo fim de semana, 
lembro sim… Uhum… Tá bom, então, feliz dia das mães, minha 
irmã. Até daqui a pouco.

A campainha toca. É Heloísa.

Simone – Ei, minha filha.

Heloísa (fala enquanto abraça Simone) – Feliz dia das mães!

Um cachorro late feliz ao fundo, ao ouvir a visita chegar.

Simone – Obrigada, minha querida. Chegou cedo.

Heloísa – Cedo nada, tia. São sete horas já. Tá é todo mundo 
atrasado. Daqui a pouco minha mãe chega com Rique.

Simone – Já? Nossa. Esse bacalhau vai sair lá pras onze, então. Vai 
entrando, Helô. Fica à vontade. Quer um cafezinho? A Amora tá 
lá no meu quarto. Se deixar ela solta aqui com visita, você já sabe 
como ela fica, né?

Heloísa – Sei. Essa cachorra é terrível... Quer ajuda?
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Simone – Não precisa, minha filha. Quer dizer, você pode juntar 
esses papéis? Tem muito lixo aqui nessa cozinha.

Heloísa faz o que a tia pede e depois se senta para ver TV. Está pas-
sando jornal da noite e a notícia é sobre o assassinato de uma médica. 
A polícia descobriu que foi o marido quem mandou matá-la. Paren-
tes dizem que ele não aceitou a separação. Amigas da vítima falam 
em feminicídio. O cachorro chora, ao fundo.

Amiga da vítima (na televisão) – (…) ela era uma ótima mãe. 
Médica dedicada. Aceitou de tudo pelas filhas. Não merecia esse fim 
tão violento…

Heloísa (debochada) – Agora pra ser uma boa mãe tem que acei-
tar marido violento. Eu hein…

Simone (conversa um pouco distante da sobrinha, enquanto co-
zinha) – Ah, filha, é a vida… Mas agora que as mulheres estão 
mais assim…

Heloísa – Assim?

Ouve-se um, somente um, latido.

Simone – É assim… Não aceitam mais, fazem o que querem… 
Não tô dizendo que é ruim, minha filha. Só que… Homem você 
sabe como é, né?

Heloísa (desconfiada do rumo da conversa, mas curiosa) – Sei?

Novamente, ouve-se somente um latido.

Simone – É, homem não aguenta ver assim a mulher desse jeito, 
sabe? Ah, você entendeu. Aí, quanto mais a mulher é pra frente, 
enfrentando os homens, mais eles são violentos…



114 | 

Heloísa – Hm. Não sei, tia. Acho que homem sempre foi violen-
to, hoje e no passado também. Você bem sabe, né? Só que agora 
as mulheres estão tendo mais apoio pra denunciar. Então, parece 
que tá acontecendo mais…

Simone – É, é… Acho também. Mas você entendeu o que eu 
quis dizer?

Heloísa – Entendi, tia, mas não sei bem se é por aí não. Se a 
gente pensar assim, fica parecendo que a mulher poderia ter feito 
alguma coisa pra evitar…

Simone – De certa forma…

Heloísa – Mas nunca é culpa da vítima, tia… É isso que a senho-
ra precisa entender…

Simone – Não, eu concordo com você, filha. Que isso? Imagina! 
Culpa da vítima? Jamais… Eu só acho que, bom, a gente sabe o 
mundo que a gente vive… Então, não custa nada tomar alguns 
cuidados, né?

Heloísa sente muito porque a tia pensa assim. De alguma maneira, 
sabe que ela sente uma culpa tremenda por ser mulher.

Heloísa – Ah, chega desse papo. Eu hein, coisa triste. Hoje é dia 
das mães ou não é? (A tia ri. Heloísa sorri) Cadê Amora? Vou lá 
falar com ela...

CENA 4 - HELOÍSA

É dia das mães. Heloísa está em um bar, almoçando com outras três 
amigas. Duas delas são mães e, juntas, comemoram. Falam sobre 
maternidade e Heloísa brinca dizendo que é mãe de pet.
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Heloísa – Odin é um bom filho, do tipo que não traz desgosto 
pra mãe. Tirando o fato de que é um Pinscher, né? Fazer o quê? 
Não se pode ter tudo (gargalha como se fosse uma piada divertida, 
mas sabe que não é. As amigas riem também).

Amiga 1 – Ah, Heloísa, você fala essas coisas da boca pra fora. Ter 
filho foi a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos!

Amiga 2 – Ai, amiga, honestamente? Se eu pudesse ter esco-
lhido, não teria tido não. Amo minha filha, mas tive que largar 
a faculdade. Você sabe disso e sabe como foi difícil. Volta e 
meia eu ainda surto pensando no que eu poderia ser se não 
tivesse engravidado.

Heloísa (fala no fim do gole que dá em seu copo de cerveja, apon-
tando para Amiga 2) – É disso que eu tô falando. Sem contar que, 
gente, olha esse mundo, né? Temos um boçal na presidência que 
manda a gente cagar dia sim, dia não pra salvar o planeta. Pra que 
botar mais gente nesse mundo? Pra sofrer?

Amiga 3 – Ah, eu acho que isso vai de cada pessoa, né? Eu 
concordo com você, Helô, quando você fala sobre maternida-
de compulsória e essas coisas. Pra mim, ninguém nasce com 
esse destino traçado não. É coisa que querem colocar na gente. 
Coisa pra dar função pros nossos corpos, como se fosse natu-
ral. Mas não é.

Amiga 1 – Eu não sei não, viu? Tem tanta coisa que a gente não 
explica nesse mundo. E eu acho, sim, que alguma coisa acontece 
no momento que tem outro serzinho se formando na sua barriga. 
Como se fosse algo sublime, inexplicável mesmo…

Heloísa – Ah, se fosse assim, amiga, toda mãe seria uma ótima 
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mãe. E a gente bem sabe que isso não é verdade.

As amigas continuam conversando, enquanto a iluminação des-
taca somente Heloísa, que olha distante. Está vagando. As amigas 
perguntam se está tudo bem com ela, mas Helô as ignora. Então 
continuam a falar amenidades até que Heloísa se levanta e as 
amigas congelam.

Heloísa (agora fala com a plateia) – É foda ter que lidar com 
isso. Todo dia parece que tem um novo desafio pra vencer. Todo 
dia, não! Quase todo dia. Tem gente que chama o que aconteceu 
agora comigo de despersonalização, dissociação, sei lá. Tem nome 
pra tudo o que a gente sente hoje em dia, né?

Ela anda até o outro lado do palco, onde tem um sofá e uma mesa 
cheia de livros. Dezenas de livros. E cerveja, claro. Tem cerveja e 
cigarros na mesa. Ela acende um cigarro e fala enquanto folheia 
um dos livros.

Heloísa (em tom como quem lê uma passagem de um dicionário) 
– “A despersonalização é entendida como uma desordem disso-
ciativa, caracterizada por experiências de sentimentos de irrea-
lidade, de ruptura com a personalidade, processos amnésicos e 
apatia”. (Dá um trago no cigarro e olha pra plateia) Que merda, 
né? (Ri) Como eu poderia explicar pra vocês de fato? É como se 
de repente você tivesse certeza de que vive numa matrix, num 
simulacro, numa ilusão… Como se percebesse personagem de, 
sei lá, uma peça de teatro, por exemplo? De um bom e bem 
montado teatro…

Amiga 1 – Helô? Tudo bem? Tem certeza?

Heloísa – É comum acontecer isso comigo. É comum que as 
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pessoas se preocupem, perguntem se está tudo bem. Mas nessa 
hora a verdade é que o “tudo” (fala fazendo aspas com as mãos) 
meio que não existe pra mim. Por alguns minutos. Às vezes, eu 
sinto também como se eu fosse um personagem daqueles jogos 
em que você ordena tudo o que ele deve fazer, sabe? Dormir, 
tomar banho, comer, trabalhar… Como se eu só seguisse um 
comando. E aí, não tem muita importância saber de onde vem 
o comando. Afinal, lidar com a ideia de que não tenho, eu mes-
ma, um desejo pra chamar de meu já é estarrecedor por si só. 
Ainda que essa ideia vá embora logo depois. Sim, o sentimento 
passa. Como tudo na vida passa...

Heloísa se levanta e se despede das amigas que saem de cena.

Heloísa – E, aí, de repente, você já voltou pra casa. Mal mal deu 
tempo de digerir todas as emoções do dia, de viver o dia. Por 
outro lado, é nessa hora também que me vem um pensamento 
simples. Ora, se isso é tudo um grande espetáculo, só me resta 
encenar o melhor drama que eu souber fazer (ri).

Seu cachorro, o pinscher Odin, late feito louco, feliz, ao ouvir a dona 
chegar. Ela cantarola alguma música, olhando para o nada.

Heloísa (cantando) – … a solidão me faz cantar em descompas-
so… hm hmmm hmm

Ela pega a cerveja e se escora no sofá, com um braço só e a mão 
segurando a cabeça pelas têmporas. Sempre fazia isso, nessa exata 
posição. Era o cansaço. Estava sempre muito exausta de seus afa-
zeres que pareciam nunca, nunca ter fim. Viver, para Heloísa, era 
sempre um esforço.

O cachorro late e intercala a felicidade com um choro leve, como 
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quem pede a liberdade.

Heloísa (gritando para fora, como se falasse com o cachorro, que 
estava preso) – Quieto! (Dá um gole na cerveja, apoia o cigarro no 
cinzeiro e abre um caderno onde faz alguns rabiscos).

Heloísa (fala sozinha, mas por vezes parece que fala com a plateia) 
– Volta e meia, fico me perguntando por que amamos coisas que 
nos causam tantos problemas, sabe? Coisas barulhentas, que nos 
tiram o sono. Coisas que, secretamente, vez ou outra, pedimos 
aos céus que, se possível, elas sejam magicamente e misteriosa-
mente extintas da face da Terra. Mas que, apesar disso tudo, ama-
mos e amamos muito (fecha o livro forte. O cachorro chora). Falo 
de coisas como Pinschers (o cão rosna). Odin é meu cachorro. Di-
zem que a gente agora é tudo mãe de pet. Feliz dia das mães pra 
mim, então? (Gargalha, ri de si com facilidade. Ri de sua solidão). 
Minha mãe teria odiado ouvir isso.

Heloísa (coloca seus óculos de grau e fala como se desse uma aula) 
– Mas, bem, os cães dessa raça não são os mais bonitos, nem 
mesmo os mais calmos e muito menos os mais amigáveis. Con-
tudo, têm o tamanho perfeito para habitar em uma casa pe-
quena, um apartamento. Sua pelagem não exige tosas e esco-
vações regulares. É, afinal, um cachorro que precisa de poucos 
cuidados e, ainda assim, cumpre bem sua função de melhor 
amigo. Os Pinschers têm muitas dificuldades em se relacionar 
com qualquer outra pessoa ou bicho que não seja seu dono, ou 
de seu convívio. Ele vai latir ferozmente na ilusão de conseguir 
defender seu lar da invasão que ameaça seu reinado. Ele vai tre-
mer sem parar. Ele vai te espetar com seus ossos pontiagudos e, 
às vezes, você vai sentir que ele, no fundo, te odeia.
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Com qual propriedade digo isso? Pouca ou nenhuma. Mas, como 
qualquer ser humano vivente neste planeta tenho todo direito 
de falar sobre coisas que pouco sei. Ou sobre o que quero achar 
que sei para dar um significado mais útil para minha existência. 
(Ri um pouco) Ai, ai… O que estou querendo dizer é que acho 
que a gente se agarra a algumas ideias, a algumas normas – sem 
ao menos tomá-las como normas –, a alguns comportamen-
tos, da mesma maneira que determinadas pessoas se agarram a 
seus Pinschers magricelos. Muitas vezes, a gente opta pela pra-
ticidade, pela conveniência de não ter que fazer mais do que 
o mínimo e ainda assim receber o pouco que quer em troca: 
companhia. Esses dias eu li por aí que colecionismo de animais, 
ou seja, aquele desejo forte por ter dezenas de bichos em casa, já 
tem sido tratado como um transtorno psiquiátrico.

Heloísa olha para o horizonte, deixa um riso estranho no rosto, como 
se tivesse lembrado de algo estarrecedor no meio de sua fala. Faz um 
breve silêncio.

Heloísa – Diferente dos “elefantes na sala de estar”, os Pins-
chers no meio da sala não se mostram como um problema à 
primeira vista. É fácil aceitar suas minicabeças cheias de fofura, 
ainda mais se os adquirir ainda filhotes. Porém, de repente, de-
pois de meses, quando você já está apegado a ele mais do que 
nunca, chamando-o por nomes e apelidos carinhosos, é aí que 
o pequeno bicho começa a se transformar em uma questão a 
ser resolvida (o cachorro rosna e começa a latir de um jeito mais 
ritmado e insistente. Heloísa grita) ODIN!

Heloísa (suspira) – E você se perguntará: por que eu escolhi um 
Pinscher? Por que não outro animal ou outra raça? Independen-
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te do que seus pensamentos imorais possam sugerir, você jamais 
irá se livrar do bichinho. A não ser que queira se transformar no 
mais vil dos humanos. E, então, por ser incapaz de pensar em 
alguma alternativa, vai aceitando, por comodidade, sua irritante 
presença. Irritante, porém afetiva. Até que tudo aquilo que você 
tinha idealizado se esvazie completamente de sentido.

No meio de um dos livros que folheava, encontra uma foto. Heloísa 
e Selma, juntas. Rique estava em seu colo. Olhos marejados, He-
loísa bebe da cerveja que começa a esquentar. Ela se embriaga com 
as lembranças.

Heloísa (limpando as lágrimas, fala olhando fixamente para a 
foto) – Pra mim, toda família tem um quê de Pinscher. Só que 
família é pior. Deixa um monte de sequela na gente. Trans-
torno dissociativo, depressão, ansiedade, borderline, pânico… 
Minha psicóloga me perguntaria: o que você tem apagado aí 
nessa memória para ter esse sentimento em relação a sua famí-
lia? Ou algo assim (depois de um breve silêncio, já com o rosto 
vermelho, Heloísa libera as lágrimas e chora compulsivamente). 
Não importa o que não quero lembrar! Não tem como voltar 
no tempo e, mesmo eu dizendo e sabendo que o tempo é uma 
coisa só, eu sinto. Eu sinto o passado como um trator que me 
amassa cotidianamente. Que aperta meus miolos a cada se-
gundo que passa. O tempo que vira gastrite, rinite. Escoliose, 
lordose. O tempo vira dor, em mim. E é por isso que, para 
mim, viver é sempre um sofrimento...

Heloísa (tem um estalo e limpa as lágrimas) – Meu deus, que horas 
são? Puta merda...

Ela começa a guardar tudo desesperadamente, a organizar tudo, 
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preparando uma linda mesa de jantar, cada vez mais bêbada. Mesa 
pronta, Heloísa pega outra cerveja. Senta-se novamente no sofá e 
lá espera.

Faz uma ligação.

Heloísa – Ei, Bárbara, você não vem trazer ele? …Hm …
Olha, vou te contar, que ingratidão. Puta que o pariu! Que 
ingratidão! (Segura o choro) Não fosse por mim nos primeiros 
anos do Rique o que seria de você, (fala enfatizando a palavra, 
num tom debochado) irmã? Vai me deixar aqui sozinha? Que 
merda de família é essa? (Lágrimas caem. Odin, o Pinscher irri-
tante, late e chora).

Heloísa (coloca o celular na mesa e fala para a plateia) – É claro 
que não falei isso, vocês já devem me conhecer.

Heloísa (leva novamente o celular ao ouvido) – Ei, Bárbara, você 
não vem trazer ele? … Hm… Tudo bem… Não, não, sem pro-
blemas. Amanhã então? …Tá, pode ser. Amanhã eu busco ele aí. 
Tá certo, tá certo… Feliz dia das mães.

Ela desliga o telefone, apaga o cigarro, bebe toda a cerveja que resta-
va e escreve um poema.

Heloísa (declama enquanto escreve) 

– Mãe

Quanto mais vivo 

Mais me vejo

Mais me perco 

Mais te entendo
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Começa a tocar Cartola, o Pinscher agora só chora querendo o colo 
da mãe. Heloísa chora junto, sozinha, engasgada. Entalada com sua 
própria dor.

FIM
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Jaiara Dias Soares e também Jaia. Às vezes, Jaiara Dias Solares. 
22 anos de enCantos e sonhos pelos mundos.
Nascida e criada em Vila Velha-ES, mas sempre nutrindo a Bahia que mora em 
mim, memória ancestral da alma.
Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo 
e Pesquisadora no Museu Capixaba do Negro, venho experimentando as 
angústias e os prazeres da pesquisa biográfica.
Sigo me entregando ao ser/estar cantora, poeta, escritora e aspirante a 
desenhista que me compõem, tomando posse dessa graça que é o poder das 
imagens e palavras. Seguirei palavreando e imaginando por aí.
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O ESPELHO DE FRANCISCA
Jaiara Dias

APRESENTAÇÃO

A dramaturgia O espelho de Francisca foi criada para falar de an-
cestralidades, de cura, de mim, de você e de nós: corpos femini-
nos que são vilipendiados há séculos. Esse texto reflete o poder 
da autoimagem, a importância do espelho como ferramenta de 
autoconhecimento, o choro que cicatriza, e o rio que flui em cada 
uma de nós. A supervalorização da imagem caucasiana em detri-
mento de outras cosmologias ou modos de ser/estar no mundo 
é um projeto colonial bem estruturado e em curso, e o que vem 
sendo feito para combatê-la é uma autoafirmação e resistência de 
corpos que não se encaixam nesse padrão de humanidade impos-
to pelo colonialismo.

Portanto, um corpo que não retorna para um entendimento de 
si no mundo, está condicionado a infertilidade do seu autoamor. 
Um corpo infértil, tem raízes fracas. Um corpo sem amor inte-
rior, experienciam afetos que machucam e violentam. Francis-
ca é um corpo que migrou, um corpo afro-atlântico, e também 
um corpo nordestino com raízes fincadas no sudeste do Brasil. 
Francisca está num processo de rasgos e costuras de si mesma 
para caminhar de modo mais firme nesse território. É a busca 
do movimento. É um corpo feminino que está num processo de 
busca da autoimagem, da cura de si. Um corpo que se dispôs a 
se ancorar no cais de sua ancestralidade para produzir curas em 
feridas e cortes inflamados em sua alma-carne.
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O simples ato de se olhar no espelho como faz essa personagem 
é um modo simbólico de representar o mergulho em si mesma, 
do reconhecimento da sua imagem através de um fio condutor: 
Seu poder ancestral.

Francisca sou eu, minha mãe, minha tia, minha amiga e tantas 
outras mulheres pretas que conheci pela vida afora.

PERSONAGENS

FRANCISCA DA SILVA: Preta. 56 anos. Cabelos crespos e gri-
salhos, está sempre sorridente, falante e amorosa com seus entes 
queridos. Saiu da Bahia aos 20 anos em busca de melhoria de 
vida, veio parar em terras capixabas e fincou raízes, sendo esteio 
para outros familiares que se encontravam na mesma condição.

MULHER: Preta. Modo firme e sereno de falar. Postura altiva e 
doce. Olhos amorosos. Movimentos delicados e dançantes. Usa 
um espelho dourado na mão direita.

JANAÍNA: Preta. Filha mais nova de Francisca, 23 anos. Univer-
sitária, única que mora com a mãe. Está num processo de se amar, 
se entender e acreditar na sua potência enquanto uma intelectual. 
Simpática, sorridente e atenciosa a tudo, vive tentando levantar a 
autoestima da mãe.

CENÁRIO

Essa peça se passa no quarto de Francisca e seu esposo, espaço de 
intimidade e profundas reflexões. As cenas se passam essencial-
mente em torno de 3 grandes espelhos, um ao lado do outro, po-



| 127 

rém, dois espelhos estão inclinados para as laterais do ambiente, 
facilitando ver as laterais da pessoa que encara o espelho do meio. 
Os espelhos estão localizados, na boca de cena.

Uma cama de casal abarrotada de roupas, esperando serem passa-
das e dobradas, e um ferro de passar roupas. A cama está localiza-
da no centro do palco.

CENA 1 - O MERGULHO EM SI

Cenário todo escuro, somente com luzes nas personagens.

Francisca encara o espelho do seu quarto, põe a mão no rosto, o braço 
na frente, como se seu reflexo machucasse as vistas. Expressão tensa, 
olha e desvia, chora, grita, tenta se acalmar. Respira fundo e repete 
as mesmas frases:

Francisca (diz gritando e chorando enquanto olha para os espelhos 
com a mão no rosto e desce as mãos lentamente esticando a pele) – 
Eu num consigo! Aaaahhh! Dói, dói, dói... dói me ver. Isso me 
mata. Num posso fazer isso, num gosto de me olhar no espelho. 
Ele mostra tudo! Eu vejo tudo. Tudo! Meus olhos me dizem o que 
sinto. Eu sinto tanta coisa! Eu sinto tanta dooooooor!

Uma mulher elegante entra em cena. Usa um vestido longo de seda 
dourada, delineando sua silhueta. Se aproxima e se mantém parada 
atrás de Francisca. Postura calma, altiva e com sorriso acalentador.

Mulher – Olhe… isso… encare... olhe pro espelho… ele não 
quer te machucar.

Assustada e chorosa, Francisca olha para trás e indaga.

Francisca – Quem é você?
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Mulher – Eu sou a coragem…

Francisca interrompe numa expressão de estranhamento e dúvida.

Francisca – Corag…

A mulher interrompe.

Mulher – Olhe para o espelho… o que você vê? Tente, olhe para 
ele e diga.

Francisca respira fundo, consegue se acalmar e encara o espelho.

Francisca (num tom de amargura) – Eu vejo, rugas… fome de 
tudo… sofrimento…

Ela fecha os olhos repentinamente e olha para baixo, se encurva en-
casulando a cabeça com os braços, como um caramujo protegendo seu 
corpo.

Som de água e tambor começa a tocar em cena. Toque de Ijexá. A 
mulher começa a cantar de modo calmo e suave bem próximo do 
ouvido de Francisca.

Mulher – Oro mi má

Oro mi maió Oro mi  maió Yabado oyeyeo

Oro mi má Oro mi maió Oro mi maió

Yabado oyeyeo
1

Francisca começa a se acalmar, levanta seu corpo lentamente e fica 
numa postura ereta, a mulher a abraça pelas costas.

Mulher – Olhe para o espelho… O que você vê? Tente, olhe para 
ele e diga.
1 Tradução: “Me ajudou a vencer/ E Deus é o mar/ Deus é o maior/ Deus é o maior/ 
Me ajudou a vencer”. Ponto de Oxum, nação Ketu.
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Francisca – Vejo uma alma endurecida, me sinto seca até a alma. 
Vejo cortes inflamados e algumas cicatrizes, vejo desamor e luto. 
(Vira o rosto para o lado, fecha os olhos) Não... não... não consigo 
ver mais, não tenho coragem.

Mulher (fala enquanto segura nos ombros de Francisca e ajeita sua 
postura frente aos espelhos) – Não desvie o olhar, encare o espelho. 
(Põe o espelhinho dourado que segura em sua mão direita frente ao 
rosto de Francisca) Eu sou a coragem.

Francisca (expressão de estranhamento e dúvida) – O que disse?

Mulher – Eu sou sua coragem. É preciso ter coragem para se 
encarar no espelho.

Francisca – Eu sou fraca, num gosto muito de me olhar no es-
pelho. Sempre fugi deles, mas eles estão em todo lugar, na sala, 
nesse quarto e até nos rios…

Mulher – Nos rios e dentro de você.

Francisca (se assustada e olha para a mulher) – Dentro de mim?

Mulher – Sim, os rios sempre correram dentro de você. Até nos 
seus olhos tem rios, e esses nunca secaram, não é mesmo?

Francisca – Acho que esse é o único rio que não pode ser crime 
ambiental se secar…

Vim de Itabuna, tenho 56 anos e 5 filhos, 3 mulheres e 2 homens, 
um casamento de anos. Tô sempre alegre e amorosa com minha 
família, mas tem dias que fico assim como o rio dos meus olhos, 
sempre em maré cheia. (Olha fixamente para o espelho) Dizem que 
sou forte, num sei por quê… Talvez seja por isso que sempre fugi 
dos espelhos, através deles enxergo minhas fraquezas e tenho que 
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lidar. (Irritada, sai da frente do espelho enquanto diz) Num tenho 
tempo pra isso! Eu tenho que dar conta da minha família! Do 
trabalho! De tudo! De tudo! Estou exausta de tudo!

Apagam-se as luzes.

CENA 2 - A FUGA DE SI

Acendem as luzes na cama de casal cheia de roupas. Francisca entra 
em cena. Prepara a cama e o ferro para passar e dobrar as roupas. A 
mulher entra em cena. Se aproxima e observa Francisca passar uma 
camisa do marido com maestria e dobrá-la com todo cuidado.

Mulher – Você tem que dar conta de você, Francisca. Você está 
exausta de tanto se esgarçar para cuidar de outras pessoas e não 
de você. E vem tentando, esses anos todos, curar e acalentar as 
feridas de quem você ama, anulando as suas que continuam aber-
tas, ora inflamadas, ora sangrentas. Sabe o que isso me mostra? 
Que você não se ama. E quando não há um cultivo desse amor 
interior, não há amor pelos outros.

Francisca (arretada, olha diretamente para a mulher, numa pos-
tura incisiva) – Oxente! Eu amo meus filhos! E amo meu ma-
rido! Quem é tu pra me dizer que não amo? Tudo o que eu fiz 
todos esses anos foi me dedicar a eles! Tu nem me conhece! Tu 
num sabe o que diz!

Volta a passar as roupas, pegando as peças de modo ríspido.

Mulher (calmamente diz) – Aaah, mas eu sei sim… te conheço 
muito bem.

A mulher se aproxima e direciona seu espelhinho redondo e dourado 
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no rosto de Francisca.

Mulher (eleva o queixo de Francisca com as pontas dos dedos) – 
Olhe, Francisca, o primeiro passo para conhecer o amor, é em 
direção ao espelho. É no mergulho dentro que você produzirá 
adubo para cultivar esse amor em cada canto do seu âmago.

Apagam-se as luzes.

CENA 3 - SUTURAS DE SI

Acendem-se as luzes nos espelhos novamente. A mulher, elegantemen-
te, conduz Francisca para o grande espelho de seu quarto.

Mulher (animada e sorridente) – Veja, Francisca, veja! Veja o rio 
nos seus olhos, observe as rugas ao redor deles, toque sua pele, 
encare suas feridas e cicatrizes, comece a fazer suturas. (Levanta 
os braços de Francisca na altura dos seus olhos e a faz olhar para eles 
e também através do espelho) Enxergue a beleza nessas cicatrizes, 
elas são marcas de curas…

Francisca – Ai, é difícil, tenho que reviver muita coisa, muitas 
perdas…

Mulher – Mas vai ganhar muita coisa fazendo isso.

Francisca (abaixa a cabeça, tapa o rosto com a mão e chora) – Acho 
que não consigo, não tenho coragem.

A mulher, numa postura de quem sabe o final dessa cena, retira sua-
vemente suas mãos do rosto e alinha a postura de Francisca.

Mulher – Você tem sim e já conseguiu. Estamos aqui há um bom 
tempo e você fez isso frente ao espelho, enfrentou medos, reviveu 
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dores, está enxergando suas cicatrizes como potência de cura e 
suas feridas como urgência de continuar nesse processo. Tem que 
ter muita coragem pra fazer isso, Francisca!

Francisca abraça a mulher e continua a chorar.

Mulher (fala maternal e carinhosa) – Isso… chore... O choro lim-
pa a alma, lava as feridas, o sal cicatriza, sabia? Mas não pode 
afundar em lágrimas, pois vai se afogar. Chorar é essencial, porém 
tem que saber que o choro é um banho de cicatrização, um mer-
gulho de cura. Você precisa retomar o fôlego e respirar, as feridas 
precisam de oxigênio, nosso corpo não funciona sem um bom 
equilíbrio entre o inspirar e o expirar.

A mulher levanta a postura de Francisca e, num gesto, a convida 
a repetir sua frequência de respiração. Inspiram e expiram deva-
gar e juntas. Francisca suaviza a expressão e sorri para o espelho 
e para a mulher através do espelho. Ajeita as sobrancelhas com 
as pontas dos dedos, ergue a cabeça, alinha a postura e ajeita as 
roupas no corpo.

Francisca (aliviada) – É… eu me sinto mais leve! Parece que 
estou anestesiada, sabe? A dor no peito aliviou…

Mulher (fala firme) – Que corpo é esse que está sendo consti-
tuído somente pela dor, e quando há alívio devido a um pro-
cesso de cura, associa essa leveza a uma anestesia? Seu corpo 
não pode continuar sendo constituído somente pela experiên-
cia da dor, Francisca.

Francisca arregala os olhos, e congela numa postura de quem acabou 
de morrer de susto

Mulher – Se acalme, o processo de cura é lento e necessário. Você 
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vai conseguir refletir e transformar os sentidos do seu corpo aos 
poucos.

Francisca faz um gesto de concordância e descontrai as feições e pos-
tura rígida pelo susto.

Francisca (expressão de dúvida e postura inquisidora) – Oxi… 
Quem é você?!

A mulher serena e soberana, num tom calmo, a responde com uma 
voz límpida e contundente.

Mulher – Eu sou a coragem, eu sou seu espelho, sou as águas que 
correm dentro de você, Francisca.

Apagam-se as luzes.

CENA 4 - O AFETO ANCESTRAL

Francisca admira seu Black Power com ânimo, desfila admirada 
com seu vestido colorido frente ao espelho e passa batom verme-
lho. A cama está forrada e sem roupas amontoadas. Na cama de 
Francisca está o espelhinho dourado da Mulher, ancestralidade que 
também se faz presente desse modo. No quarto de Francisca contém 
alguns. Janaína, sua filha mais nova, entra em cena.

Janaína – Bom dia, minha mãe! (Surpresa) minha mãe, a senhora 
tá linda! Eu nunca te vi com o cabelo solto! (Admirada) Seu black 
é lindo demaais!

Francisca continua a olhar no espelho, sorridente e cheia de si.

Janaína – A senhora vai pra onde? Nunca te vi tão animada pra 
sair assim numa manhã de sábado.
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Senta-se na cama da mãe e pega o espelhinho dourado com muito 
encanto e admiração. O diálogo segue dividindo a atenção com a 
mãe enquanto faz caras e bocas no espelho.

Francisca (animada) – Vou visitar uma grande amiga da juven-
tude, a Maria D’ajuda, lembra? (Janaína confirma com a cabeça) 
Então, faz anos que não a visito, liguei pra ela e vou. Sei que essa 
visita vai me ajudar a encontrar aquela Francisca mocinha, cheia 
de sonhos e brilho nos olhos. Conversar com ela e matar a sauda-
de vai ser um reencontro comigo mesma. Tenho certeza de que 
essa Francisca vai dar muitas respostas a Francisca de agora.

Janaína – Nossa… que maravilha! Painho tá sabendo?

Francisca – Oxi… sabe, Janaína! Eu sou mulher de sair às escon-
didas, é?

Janaína – Não… não foi isso que quis dizer… é… ele não se 
importou que a senhora vai sair pra ver essa amiga que há tanto 
tempo não vemos?

Francisca – Oxi, marminina! Seu painho num manda em mim 
não, se tá se importando, ele que se importe pra lá, só num 
quero que venha me impedir de sair. Casamento é confiança 
e respeito, e ele tem que ter isso comigo, tantos anos juntos. 
Cadê ele agora pra sair comigo? Tá lá no futebol dele, nada 
contra, sabe… mas tava pensando… nem me lembro a última 
vez que fomos num boteco tomar um litrão juntos. Mas tam-
bém, né? Só vivia enfurnada nessa casa, limpando e cozinhan-
do, limpando e cozinhando. Isso é um prato cheio pra homem 
que gosta de pagar de solteiro.

Janaína (orgulhosa) – Caraca, mãe… A senhora tá arretada mes-
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mo, viu!

Francisca – Filha, aprenda uma coisa: A gente tem que se amar 
primeiro, senão, homem nenhum faz isso por nós, não! Depois 
que nos casamos, ele sempre viveu a vida dele, tivemos o pri-
meiro filho, depois veio mais um, mais uma e, assim, foi vin-
do! (Gargalhadas) Foi difícil? Oxente... demais, passamos muita 
dificuldade pra criar vocês. Ele tem os defeitos dele, como eu 
também tenho os meus, mas uma coisa não posso reclamar: Ele 
é um pai! Sempre presente do jeito que pode e sempre trabalhou 
muito pra botar comida dentro de casa.

Janaína – É mesmo, minha mãe, disso não reclamo. A gente 
conhece tanta gente que não tem um pai presente, né? A mãe 
criando com a ajuda de outras mulheres, e pior, sem pensão... 
E eu vejo nos olhos dele o esforço em nos manter bem até hoje, 
mesmo já cansado de tanto trabalhar.

Francisca – Sim… e isso vai acabando a relação, sabe? A gente 
vira mãe e pai, mas e o casal? E a paixão? E o fogo que aquece 
a cama? E cai tuuuudo nas costas da mãe, é casa limpa, roupa 
lavada e comida feita. Se vocês aprontarem, também cai tuuudo 
nas minhas costas.

Janaína  – Aah, mãe… mas agora isso já passou, né? Tá todo 
mundo casado, cuidando da sua vida, menos eu que num arrumei 
ninguém que preste ainda.

Francisca – Oxi! Raiai! Pra mim, vocês continuam digno de 
algum puxão de orelha, pode tá velha com 5 filho nas costas, 
mas se vacilar, vai levar! E num case por agora mesmo não, 
termine seus estudos primeiro, mas se casar, num fique besta 
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igual eu fiquei não.

Janaína (gargalha) – Misericórdia, minha mãe!

Francisca – Pois é, minha fia, saiba de uma coisa: Sou uma nova 
mulher! Uma nova mãe e uma nova esposa, (põe a mão na cintura 
e balança os ombros) fique esperta que agora eu tô é mais que ar-
retada! (Gargalha).

Janaína (surpresa) – Mainha… Eu tô tão feliz em ouvir isso! A 
senhora num tem noção da minha alegria! Depois que ingressei 
na universidade e comecei a ter acesso aos textos das intelectuais 
negras, passei a te admirar tanto! Pela sua garra e inteligência em 
muitas coisas nessa vida. Sempre tentei te botar pra cima e cha-
mar pra sair, passear, conhecer outros lugares, outras pessoas... 
mas a senhora sempre me enfiava uma desculpa esfarrapada para 
num ir… agora, taí, toda toda pra sair e se divertir! (Sorri).

Francisca (reflexiva) – É, filha, essa situação tinha que acabar… 
Eu precisei mudar o rumo da minha vida e, pra mim, isso só foi 
possível depois que tive contato com minha ancestralidade. Eu 
me sinto firme... enraizada… mais dona de mim, mais centrada 
no meu corpo, minha mente, meu espírito... me sinto oxigenada, 
sabe?! Até minha respiração melhorou! Não me sinto mais de-
samparada, sozinha, perdida de mim mesma e do mundo. Eu tô 
me encontrando, filha. Estou retornando ao meu centro. Demo-
rou 56 anos, mas esse momento chegou! (Sorri).

Se levanta, com o espelhinho dourado na mão, e vai até Francisca em 
frente ao grande espelho na boca de cena.

Janaína (sorri encantada) – Ôh, minha, mãe, que lindo ouvir 
isso, viu! Para mulheres como nós, é muito importante essa 
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construção de afeto com nossa ancestralidade. Foi conversando 
mais vezes com minha vó, com a senhora, com minhas tias e vá-
rias mulheres mais velhas que eu, que me fez admirar e conhecer 
melhor a mulher que venho me tornando também. Se eu tô na 
universidade hoje, falando da minha história, do meu olhar so-
bre o mundo, é porque me amparo na ousadia de todas vocês, 
das intelectuais negras que travam guerras com suas palavras 
que gritam: Eu existo! E vejo que a senhora está gritando isso 
também: “Eu existo!” E eu existo muito mais aliviada e feliz em 
te ver assim. (Encosta a mão no ombro da mãe e sorri).

Francisca se emociona e seca as lágrimas dos seus olhos.

Janaína – Nossas ancestrais têm muita força, minha mãe. Muito 
amor pela própria vida, tanto que sempre lutaram para se man-
terem vivas e autoconscientes. É preciso retomar a esse passado, e 
aprender com elas a viver melhor agora, é uma prática de revisita-
ções mesmo... Esse retorno ao autoconhecimento é poder, minha 
mãe. É o poder da autoimagem! (Sorri).

Francisca (reflexiva) – Verdade, minha filha… E foi depois de 
uma visita poderosa na minha vida que eu fiquei assim. Sabe, 
Janaína… sou muito orgulhosa por tu ser assim… tão sabida 
desde criança, tu me ensina tanto! Sempre admirei sua força de 
vontade, tão nova e tão decidida do que quer, me dizendo coisas 
que, antes, eu não pensava… Eu, no auge dos meus 56 anos, es-
tou aprendendo a me amar agora, mas graças ao nosso Axé que 
tu tá aprendendo isso na casa dos 20! (Fala firme) Tenho fé que 
tu num vai viver metade das coisas que vivi, porque tu mesma 
não vai permitir.

Francisca segura firme nas mãos de Janaína, que ainda segura o es-
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pelhinho.

Francisca – Tenho orgulho em ser sua mãe, viu!

Emocionada e choramingando, Janaína abraça a mãe.

Francisca (abraça mais forte e se emociona) – Janaína, depois que a 
gente entra em contato com nossas ancestralidades e se encontra 
nelas, ninguém nos derruba. A gente tem que ser igual bambu: 
Enverga, mas não quebra. E eu não quero me quebrar mais, estou 
catando meus cacos e me regenerando, é demorado… mas não 
vou desistir de me amar. Isso é cura, minha filha. Se amar é cura.

Apagam-se as luzes.

FIM
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UM POUCO MAIS DA METADE 
Lilian Menenguci

APRESENTAÇÃO

A dramaturgia de “Um pouco mais da metade” foi criada a partir do 
processo colaborativo do projeto Outras Tramas, do Coletivo Elas 
Tramam, na capital capixaba. A narrativa traz a história de três mulhe-
res que, entre si, reinventam-se. Em cada cena, protagonizam temas 
inerentes ao processo de formação humana e cultural, sobretudo fe-
minino, dentro de uma sociedade marcada por preconceitos estrutu-
rais. A tríade – composta por avó, mãe e filha – remonta a ideia cristã 
da Trindade. Nessa lógica, a palavra Trindade é utilizada para descre-
ver Deus como sendo um só em três pessoas. No caso desta trama de 
mulheres, ao invés de Deus, assume-se Deusa ou Luz Mais Linda.

O texto traz as construções sociais sobre o feminino, ao mesmo 
tempo em que propõe a desconstrução de um único modo de ser 
mulher. Numa espécie de ode à memória, tem o nascimento, a 
vida e a morte como vozes que entrelaçam todos os diálogos que 
se constroem e se reconstroem a partir das situações vividas pelas 
personagens. Assume a memória como uma espécie de casa que 
abriga o que fomos, o que somos e o que, de alguma forma, nos 
impulsiona na direção do que desejamos vir a ser.

PERSONAGENS

CÂNDIDA: Tem habilidades manuais inquestionáveis. Sua sa-
bedoria transcende portais da existência concreta de vida. Em 
virtude das marcas do seu tempo, não teve a oportunidade de 
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frequentar a escola tanto quanto gostaria. Sua fé é inabalável. Ca-
sou-se cedo e foi mãe de oito filhos. Aprendeu a amar o marido, 
escolhido pelo seu pai. É do signo de peixes.

MARIA LUIZA: De personalidade forte. Mão para toda a obra. Im-
paciente. Sempre do contra. Nunca está satisfeita com nada. Em mui-
tas ocasiões, se sente a vítima do mundo. Apegou-se à religião depois 
de saber que foi traída pelo marido. Adora comprar roupas e sapatos, 
apesar de quase não lembrar de usá-los. Nasceu no dia de Vitória. 

BERTA: Mulher solteira, por opção. Realizada profissionalmen-
te. Sempre proativa, não aprendeu a dizer não – apesar da vida 
lhe dar mostras sobre a necessidade de fazê-lo. Eclética, desde 
sempre. Tem fé nos momentos de agonia, mas gosta de se perce-
ber filha das circunstâncias. Tem ascendente em escorpião.

Berta (foco em Berta que está no centro da cena. Ela olha fixamente 
para as duas mãos estendidas – ora com as palmas para cima, ora 
com as palmas das mãos para baixo – depois de um longo silêncio...) 
– Tinham razão! (Pausa longa como se estivesse com o pensamento 
longe) Ele chega para todo mundo... 

Maria Luiza (a luz se abre para toda a cena e Maria Luiza, irônica, 
interrompe a filha) – Eu avisei! (Com ar de comemoração) Eu avisei! 

Cândida (olha para Maria Luiza, como quem quer dar fim à iro-
nia, e volta o olhar para Berta) – Parece que foi ontem, né?

Berta (meneando a cabeça afirmativamente, olhando bem dentro 
dos olhos da avó, em tom reticente) – É! 

Maria Luiza (com ar de quem quer estragar a festa) – Só que não foi, 



| 143 

né, meu povo? A bichinha já tá aí, cheia de cabelo branco no alto 
da cabeça. (Fala e vai em direção a Berta, para tocar-lhe a cabeleira 
abrindo-a como se fosse uma caixa). Tô mentindo? (Fala ao público 
como se estivesse buscando dele aprovação para o que mostrara).

Cândida (interrompendo o que poderia vir a se tornar um monólogo 
de Maria Luiza) – E, daí? Foi-se o tempo, minha filha! Foi-se o 
tempo em que cabelo branco era sinônimo de velhice. Que ve-
lhice era sinônimo de inutilidade ou de braço dado com a morte. 
(Incisiva) Foi-se o tempo, Maria Luiza! 

Berta – É mesmo! Conheço muita gente, jovem, viva-morta!

Maria Luiza (falando à Cândida) – É, mãe, mas eu me lembro 
muito bem de quando a senhora descobriu os primeiros fios de 
cabelos brancos na sua (virando os olhos para cima como quem 
procura palavras), digamos, intimidade. Você ficou uma semana, 
uma semana inteirinha, com a cara fechada e triste pelos cantos.

Cândida (em tom decepcionado, balançando a cabeça negativamen-
te) – Você não entendeu nada! (Volta-se para Maria Luiza com um 
pouco mais de agressividade) Eu também me lembro, e bem, do 
escândalo que você fez quando deu com o primeiro fio branco, 
que naquela época era único, bem no meio dela. 

Berta (curiosa à avó) – Conta, vó? Conta!

Cândida – Ela ficou louca! Parecia um siri na lata. Gritava como 
se estivesse dentro do olho do final do mundo! (Imitando a reação 
de Maria Luiza em tom agudo) Pelo amor de Deus, gente, arran-
que isso de mim! Não, não é possível... Eu não mereço isso! Por 
que comigo, por quê? Chorava, chorava e chorava... 

Berta (rindo baldes e sentindo-se descoladíssima) – Eu já tenho pe-
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los brancos na minha perereca, vó, e olha que não são poucos! 

Maria Luiza (com ar de nojo) – Eca! Por quê? Depile isso, meni-
na! Coisa mais deprimente, meu pai!

Berta (rindo) – Já fiz isso, tanto com gilete quanto com cera 
quente! Já usei o aparador de pelos, fiz desenhos com tesoura e 
navalha e já até deixei crescer para fazer trancinhas.

Cândida (rindo animadamente) – Só falta me dizer que foi bati-
zada de “Rapunzel”.

Berta (rindo) – Esse foi só um dos apelidos, vó! Tem mais um tanto: 
(Revela quase descontrolada de tanto rir) Kojak, Pedrita, moicano...

Cândida (explodindo em gargalhadas gordas interrompendo a neta) 
– Isso é que é sensacional! Podemos fazer o que quisermos, porque 
queremos, e não porque dizem que temos que fazer isso ou aquilo. 
Quer depilar? Depile. Quer deixar com o matinho alto? Deixe! 

Maria Luiza – Quem te viu e quem te vê, minha mãe!

Cândida (com algum estranhamento) – Eu não entendi! 

Maria Luiza (com ar de espantada) – Como não entendeu, mãe? 
No meu tempo...

Cândida (meio impaciente) – Lá vem você com essa coisa cafona 
de “no meu tempo”... (Parecendo impaciente) Francamente! 

Maria Luiza (interrompendo-a) – No meu tempo, sim! Quando 
eu tinha lá pelos meus 11 anos, você sequer quis ouvir sobre a 
minha agonia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada comigo.

Cândida (assustada) – Eu?

Maria Luiza (com tom de fina ironia) – Não, a Xuxa!
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Berta (tentando acalmar as duas) – Eita!

Cândida (estranhando) – Do que é que você está falando? 

Maria Luiza – De mim, mãe! De mim! (Parecendo testemunhal) Você 
nunca olhou para a criança que eu fui, para a adolescente que eu fui...

Cândida (surpresa com a revelação e tentando justificar-se) – Minha 
filha, o que você esperava? Eu nunca soube o que foi ou o que era 
ser criança. Minhas memórias infantis são de uma menina que, 
para suportar o trabalho duro, encarava tudo como uma grande 
brincadeira. Era isso ou morrer de tédio pela falta de perspectiva. 

Maria Luiza (ressentida a Cândida) – Mas isso não justifica a 
ausência do seu olhar. 

Cândida (em tom amistoso) – Ai, filha! Assim como foi roubada 
a minha infância, infelizmente, por muito tempo, foi roubado o 
meu olhar sobre ela. Por isso, sou contra essa história de trabalho 
infantil. Isso é crime. Duplo homicídio e qualificado! Matou a 
criança que eu fui e, por muito tempo, deixou morta a minha 
forma de reconhecer a infância. 

Berta (decepcionada) – Que triste, vó! Hoje, o país tem um pro-
jeto de governo, se é que podemos considerar que existe governo, 
que defende o trabalho infantil e é apoiado por uma legião que 
nunca se colocou nessa condição ou colocou os filhos nela. 

Cândida (assertivamente) – É como diz o ditado, com perdão da ex-
pressão, (faz o gesto de cu com as mãos) “pimenta no su-cu dos outros”... 

Maria Luiza (melancolicamente) – Mas, eu, assim como você, 
mãe, também fui essa criança! Quantas vezes tive que madrugar 
para seguir até o mercado popular para abastecer meus tabuleiros 
e vender legumes, verduras e frutas na feira livre, quantas?
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Cândida (interrogativamente) – Você acha que foi por que eu 
quis? Sinceramente, você acha que eu escolhi isso para você? 

Maria Luiza (convictamente) – Eu tenho certeza que não! Prova 
disso, de algum modo, é avó que se tornou. 

Berta (reflexiva) – Dizem que avós são melhores como avós do 
que foram como mães e pais. 

Maria Luiza – Eu concordo! Penso que tiveram a oportunidade 
de aprender e ressignificar uma série de questões vividas na vida. 
(Para a filha com uma certa indireta e aparente implicância). Mas, 
como eu não sou avó... 

Berta (ríspida para a mãe) – Sinto decepcioná-la! Por mim, não 
será! (Com amorosidade para a avó) Eu, Dona Cândida, não tenho 
dúvida, sou uma privilegiada por tê-la como minha avó...

Cândida (derretida) – Ah, que bonitinha! 

Maria Luiza – E, olha, é privilegiada mesmo! Quando eu estava 
para ganhar você, fui e voltei do hospital por, pelo menos, três 
vezes. Os médicos diziam que não estava na hora. Na quarta vez, 
sua avó rodou a baiana e eu, finalmente, fiquei internada. Foram 
48 horas de agonia. Vinha um, vinha outro, e mais outro e metia 
o dedo em mim e dizia (simulando a voz da médica) ainda não 
tem passagem! Por pouco, muito pouco, você não morreu. 

Cândida – Quando peguei aquele pacotinho nos braços, ah, 
meu Deus, coitadinha daquela criança! De tanto fazer esforço 
para nascer, você veio com um monte de hematomas na cabeça. 
Pensamos que não fosse resistir! 

Berta – Talvez, por isso também, eu siga sendo resistência, né, 
vó? Já competi com uma série de espermatozóides, óvulos e, nove 
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meses depois, disputei, a aposta pela vida, com alguns negligentes 
do sistema público de saúde. É resistir que fala, não é?

Cândida (com apurada crítica) – Nascer, neste país, já é um ato 
de resistência...

Berta – (decidida) Viver, então... só se for por teimosia! 

Maria Luiza (à filha) – Você sempre foi mesmo muito, muito teimosa! 

Berta (com curioso cinismo) – Hum... fale mais sobre isso!

Maria Luiza (irritadiça) – E debochada!

Berta (rindo) – Tudo é espelho! 

Cândida (concordando com Maria Luiza) – Nisso, sua mãe tem 
razão! Você sempre teve respostas para tudo na ponta da língua.

Berta (com ar de revelação) – Eu odiava quando tinha que usar 
vestidos. Eles roubavam a minha liberdade. 

Cândida (com ternura e amorosidade fala para neta) – Mas, eu sem-
pre os costurei como quem vai bordando amor e pregando afeto.

Berta (com receio de ter magoado a avó) – Sim, vó, eu sei! No fun-
do, os vestidos eram só figuras. Eu quase nunca me lembro dos 
cortes, modelos e tecidos deles. Em compensação, as frases que 
eu ouvia quando estava metida dentro deles permanecem fresqui-
nhas na minha cabeça. (Fala, agora, olhando para a mãe parecendo 
imitar a voz dela) Senta direito, menina! Fecha essas pernas! 

Maria Luiza (querendo convencer) – Mas, você não parava quieta mes-
mo! Parecia um moleque-macho. Suas marias-chiquinhas viviam tortas, 
despencadas. Uma para cima, outra para baixo. Uma coisa, demonha!

Berta (em tom confessional) – Eu sempre detestei marias-chiqui-
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nhas! (Coloca a cabeça entre as mãos puxando as bochechas e esti-
cando-as para lados diferentes) Meus olhos ficavam finos, parecen-
do dois traços, de tanto que elas puxavam meus cabelos. Eu me 
sentia partida ao meio, quase pocando. (Fala com os olhos fechados 
como se sentisse a liberdade soprando-lhe o rosto, o cabelo e as asas do 
corpo) O que eu gostava mesmo era de ficar com a cabeleira solta!

Maria Luiza (contrariada e meio irritada) – Ah, você não sabia 
cuidar do seu cabelo, nem tinha idade para isso. Já imaginou um 
casal de piolhos nesse cabelo? Então, eu precisava cuidar dele. 
Caso contrário, era passar a máquina.

Berta – Com isso, fazia do dia de sábado o pior dia da minha semana 
na vida. (Revirando os olhos para cima como se estivesse revendo as cenas) 
Lavava minha cabeça no tanque de água fria. Sabão de coco, em bar-
ra, shampoo, condicionador e creme para pentear. Secava com uma 
toalha grande me sacudindo toda, parecia que eu era um carro na 
máquina automática do lava jato. (Como se estivesse sacudindo uma sa-
cola) Depois, derramava a sacola de rolinhos, bobes, de todas as cores 
do mundo sobre a cama, e lá ia eu na versão Dona Florinda. Ficava 
de rolo até o cabelo todo secar. Quando secava, começava a outra 
parte da saga. Tinha que fazer a touca de meia calça. Primeiro, virava 
o cabelo todo para a direita. Tempo depois, virava para a esquerda. 
Isso tudo para controlar o volume, diminuir o frizz e manter o cabelo 
liso. Quanto mico! Quando o ritual acabava, já era domingo. E, para 
dormir, tinha que dormir sentada que era para não estragar o cabelo.

Maria Luiza (com doçura para filha) – Mas, seu cabelo ficava tão 
bonito! Essa reclamação toda é típica da complexidade adoles-
cente. Aliás, adolescente é uma gente misteriosa e esquisita. Que 
gente entediada, ave! Nada está bom! Vê mico em tudo...
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Cândida (impaciente e como se tentasse educar a filha) – Maria 
Luiza, por favor, me poupe! Eu e você já fomos adolescentes. Eles, 
ao contrário, nunca foram adultos. Nós, sim, temos a obrigação 
de compreender esse movimento, esse comportamento. Além do 
mais, vocês não vão ficar aí lavando roupa suja, né? (Uma pequena 
pausa) Eu tenho muito orgulho de ter sido lavadeira, mas, esse 
não foi o projeto de vida que eu imaginei para as mulheres que 
descenderiam de mim. (Impaciente) Parecem duas lavadeiras! 

Berta (curiosa) – Foi lavadeira, vó?

Cândida (orgulhosa) – Fui, minha filha! Lavadeira, bordadeira, 
costureira e tantas outras “eiras” de coisas que exigem habilidade 
com as mãos. Entretanto, (em tom de brincadeira) nunca fui sem 
beira! Se tivesse tido a oportunidade de estudar, queria ter sido 
médica neurocirurgiã. (Meio desconsolada) Mas, fazer o quê?

Berta (convicta) – Eu tenho habilidades com as mãos, vó!

Maria Luiza (rindo sarcasticamente) – Hum... não sabe pregar 
um botão!

Berta (simulando movimento de masturbação) – Mas eu sei exata-
mente o que fazer com as mãos, mãe!

Maria Luiza (repreendendo o comportamento de Berta) – Ave Ma-
ria, menina! Cruz, credo! (Incisiva) Respeite sua avó! 

Cândida (com ar de quem está gostando) – Mas, isso é tão bom 
Maria Luiza, tão bom! Isso é liberdade, minha filha, poder de es-
colha. Afinal, não criei vocês para que dedicassem suas vidas, ex-
clusivamente, a lavar cuecas ou calcinhas de quem quer que fosse. 
A gente sempre pode mais que isso! Inclusive, se quiser, com um 
pouco de criatividade (rindo) pode até se resolver sozinha!
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Berta (encantada) – Vó, você não existe! 

Cândida – Existo, sim, minha querida Berta! Eu adoraria ter es-
tudado. Mas, não estudei porque meu pai não deixou. Na cabeça 
dele, mulher tinha que aprender a cuidar da casa... dos afazeres... 
Fui educada para lavar, passar, costurar, cozinhar, servir as visitas, 
os vizinhos, o marido e cuidar dos filhos. Esse era o entendimen-
to dele sobre o ser mulher. (Determinada defendendo o seu ponto 
de vista) Nunca foi o meu! 

Maria Luiza (delicadamente surpresa) – Mãe, nós nunca falamos 
sobre isso! 

Cândida – Verdade, minha querida! Existem muitas outras coisas 
sobre as quais não tivemos oportunidade de falar. Isso também 
é resultado do projeto patriarcal, machista, que nos engoliu por 
muito, muito tempo. Tentaram silenciar nossas vozes; engolir 
nossas falas; impedir nossos encontros... Eu jamais pude dizer o 
que pensava. Mas, eu pensava! Sempre pensei! Enquanto minhas 
mãos cerziam, com cada fio de linha colorida que eu tinha, meu 
coração costurava pensamentos, e dos mais diversos.

Berta (com declarada ternura) – Que lindo isso, vó! 

Cândida – Lindo, mas não suficiente! As revoluções são necessá-
rias, minhas queridas! E, elas também começam em nós. (Falando 
a Maria Luiza) Quando eu me casei com o seu pai, eu não o ama-
va. Aliás, nem o conhecia. (Falando a Berta) Foi o seu biso que 
arrumou o casamento. Gostou do homem porque era de família 
boa, honesto e muito trabalhador. 

Berta (rindo) – Então, o biso que deveria ter se casado com ele, né? 

Maria Luiza (espantada) – Ah, se o seu avô lhe ouvisse dizendo isso...
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Cândida – Com o passar do tempo, fui aprendendo a amá-lo. 
Então, foi aí que, numa das primeiras vezes na vida, eu escolhi. 
Escolhi permanecer ao lado dele. 

Maria Luiza (com ar de apaixonada fala a Berta) – Eu me apaixo-
nei pelo seu pai na primeira vez que o vi. Ele estava tão bonito... 
Foi o único homem que conheci.

Berta (decepcionada) – Que pena!

Cândida (confessando) – Eu nem sabia que tinha que ficar pelada 
com o marido. Imagina, eu só tinha 12 anos!

Berta – 12?

Cândida – 12!

Berta (chocada) – Isso é pedofilia!

Cândida – Pois é! E tem mais, apesar de uma vida inteira com ele, 
eu nunca gozei de verdade. Desculpem a expressão, mas, meter era 
tudo o que ele sabia fazer, coitado! Foi aos 55 anos de idade que eu 
descobri o prazer clitoriano e, então, chorei de tanto gozar. 

Berta (com absurda curiosidade) – E, como foi?

Maria Luiza (desconjurando) – Sagrado Coração de Maria, per-
deu o senso Berta?

Berta (faz uma careta para a mãe e se reporta, ainda mais curiosa, 
à avó) – E?

Cândida – No banheiro. Tomava um banho longo, demorado. Nin-
guém em casa para bater à porta com qualquer ansiedade particular e 
intransferível. Delicadamente massageava o meu corpo com o sabo-
nete branco e, aos poucos, sem pressa, ia percebendo o mapa que ele 
é. Reparei em cada parte como nunca havia feito antes. Deslizei mi-
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nhas mãos entre os meus seios. Pousei-as sobre o meu ventre. Àquela 
altura, as espumas eram como segunda pele. Evitei o chuveiro. Que-
ria esticar aquele tempo. Então, para enxaguar-me, tomei a man-
gueirinha. Da nuca aos pés, sentia a cortina d’água escorrendo em 
mim. Quando percebi, deixei o jato, delicado e firme, lavar a minha 
intimidade. Eu não sabia direito o que estava acontecendo. Só tinha 
certeza de que era bom. Mantive-o ali, permanente. De repente, fui 
assaltada por uma sensação diferente. Então, fechei os olhos. Percebi 
as pernas tensas. Coração batendo rápido. Estava ansiosa. E como o 
nascer do sol, algo explodiu em mim. Feito chuva de verão, inespe-
radamente, caí no choro; e chovi! Fiquei completamente derretida.

Berta e Maria Luiza, com olhos esbugalhados e sensíveis a Dona 
Cândida, fazem uma pausa significativa.

Berta (com ar de surpresa) – Uau! (Com tom mais tranquilo) A 
minha ginecologista disse que 90% das pacientes dela não gozam 
com penetração. 

Maria Luiza (curiosa) – Você está nessa estatística?

Berta (balançando a cabeça afirmativamente) Ainda disse que me-
tade das brasileiras não tem orgasmo nas relações sexuais. 

Maria Luiza – Mas, por quê?

Berta – Ah, as razões são as mais diversas! Tem muita coisa envol-
vida, sabe? Isso vai desde o processo de excitação às dores na relação 
e, claro, passando pela cumplicidade, ou não, dx parceirx. Acho, 
mesmo, que o importante (batendo no próprio peito) é a gente ter a 
oportunidade de se conhecer. De conhecer a nossa mente e o nosso 
corpo para dizermos do que gostamos, de como gostamos...

Cândida – Eu quase não conhecia meu corpo! Jamais tive uma 
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conversa com a minha mãe sobre isso. Era algo impensável. Um 
dia, nem me lembro quando foi, tive a curiosidade de me ver. 
Então, peguei o espelhinho da minha cômoda. Fiquei de cócoras 
sobre ele e vi minha intimidade refletida. Fiquei impressionada!

Berta (com ar de surpresa) – Vó, você me fez lembrar de um es-
pecial que passou na televisão. Acho que o nome dele é (tentando 
lembrar) “O besouro e a rosa”, um conto de Mário de Andrade que 
foi adaptado para a TV.

Maria Luiza – Eu me lembro vagamente disso? Do que tratava, mesmo?

Berta – Mãe, eu não tenho certeza de todos os detalhes. O tempo os 
fez escapar. Mas, tem uma cena que ficou muito marcada para mim.

Maria Luiza (ansiosa) – Desembucha!

Berta – A noite estava muito quente. Rosa, então, quis dormir 
com a janela aberta. Dentro da sua camisola, ela rolava o corpo nu 
e adormeceu. Aí, um besouro entrou. Zzz, zzz, zzzuuummmm! 
Rosa, adormecida, se entregou à sensação daquelas perninhas no 
peito. Abriu os olhos no escuro. Lentamente, o besouro passeava. 
Por um buraquinho da camisola, avançou ardente. Rosa sentiu 
uma mordida horrível. Num pulo, sentou-se apertando o colo. 
Com isso, o besouro tombou na barriga da moça. Aguda, ela gri-
tou. Finalmente, se enredou, tzz-tzz, ficou preso. Rosa esticava as 
pernas com endurecimentos de ataque e, então, relaxou.

Maria Luiza (incrédula e ao mesmo tempo admirada) – Meu Deus! 
Mas, tudo isso para dizer que o besouro fez a menina gozar?

Cândida (interpelando a filha) – Quanta falta de poesia, hein? 

Berta – Só sei, vó, que nunca mais dormi sem calcinhas!
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Cândida (rindo, confessa) – Pois eu, nunca mais teria era fechado 
as janelas!

As três explodem em gargalhadas.

Maria Luiza (acreditando terrivelmente no que diz) – Acho que 
é por isso que eu tenho horror, até hoje, às baratas. Elas estão se 
tornando imortais. Sério! Se você reparar, elas olham bem dentro 
dos olhos da gente, mostram os dentes e vem caminhando para o 
nosso lado! É fato! Elas crescem para assustar a gente, é verdade! 
As baratas não andam mais com as patinhas no chão, gente! Elas 
estão andando de salto alto. Eu tenho pós-doutorado em barata! 

Cândida (determinada) – Eu taco alguma coisa nelas!

Maria Luiza (com indignação) – Eu não consigo! (Fala a Berta) 
Por causa disso, eu quase me separei do seu pai. Ele não quis 
matar a barata. (Enfurecida) Que inferno, que ódio! Homem tem 
que servir, pelo menos, para matar barata.

Cândida – Ninguém tem que servir, para nada ou alguma coi-
sa. Esse sentimento de utilidade é o que nos distancia do mais 
importante. Definitivamente, não é isso que deve medir nossas 
relações. O essencial é, sempre, simples. Muito simples!

Berta (deliciando-se) – Eu gosto de uma boa xícara de café com 
leite e pão quente com manteiga. 

Maria Luiza (quase contemplativa) – Eu adorava receber cartas! 
Ficava muito feliz quando o carteiro passava para deixar a cor-
respondência. Hoje, ninguém mais manda cartas. Pelo menos, 
ninguém que eu conheça.

Cândida (como se estivesse oferecendo outras alternativas) – Mas, 
pode telefonar. Ouvir a voz. Perceber a respiração. Notar a velo-
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cidade das palavras. Observar as pausas. Comungar do silêncio... 

Berta – Você se torna interessante para o mundo, quando você 
mostra para o mundo o que você é. Essa é a graça da vida! 

Maria Luiza (irônica) – Profunda... 

Berta – DNA! Ah, mas, quantas vezes, ao chegar em casa, e para 
não me sentir sozinha, eu ligava a televisão só para ouvir vozes. 

Maria Luiza – Ou, ficar no “zap-zap”, né? 

Berta – É! Um monte de “zap-zap”, com ou sem listinhas azuis, 
ou áudios de 10 minutos com uma dezena de emojis e a gente 
pensa que já resolve, né? 

Maria Luiza – O que resolve, mesmo, é comprar sapatos! 

Cândida (denunciando a filha) – Não usa a metade dos sapatos 
que comprou! Se tivesse que fazer uma caminhada com cada par 
de sapatos que tem, até gastar as solas, os saltos, daria, no míni-
mo, uma volta ao mundo! 

Berta (rindo debochadamente da alfinetada da avó na mãe) – Ah, 
vó, eu já acho que a melhor coisa é comprar livros! 

Maria Luiza – Para ler?

Berta – Não, para escorar a porta! 

Maria Luiza – Duvido, Berta! (Silabicamente) Du-vi-do! Dou o meu 
cu para um jumento, se você tiver lido todos os livros que já comprou! 

Cândida e Berta, pasmas, boquiabertas, com o palavreado de Maria Luiza

Berta e Cândida (juntas) – Tá amarrada! 

Maria Luiza, ao constatar a cena, ri.
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Maria Luiza – No fundo, cada umx de nós tem uma, duas, três 
ou dezenas de manias, né? 

Berta – É verdade! Uma das minhas manias era, e continua sendo, 
desvirar chinelo que está virado para cima. Sempre achei que era 
sinal de morte da mãe. Claro, não era bom arriscar, né? Mãe é mãe! 

Cândida – Superstição!

Maria Luiza (falando à filha com amorosidade) – Ah, tem prova 
de amor mais bonita do que essa? (Confessando) Eu não gosto é de 
sair da cama e deixá-la desarrumada. Posso estar na porta de casa, 
pronta para sair para algum compromisso, me dá uma coisa por 
dentro e, aí, eu volto para arrumar.

Cândida (fala à filha como se estivesse vendo a si mesma) – Quando 
eu tinha a sua idade também era assim, Maria Luiza! Não deixava 
um friso, unzinho só, no lençol. Esticava bem (fala silabando) 
es-ti-ca-di-nho! 

Berta (reconhecendo-se na fala mãe e da avó) – Eu não era assim, não! 
Mas, estou ficando desse modelo. Então, tenho chances de evoluir, né? 

Cândida (rindo) – Ah, minha linda, tem sim! Todxs sempre te-
mos. Estamos aqui para isso! Hoje, a minha cama pode fica por 
fazer o dia inteiro. Se bobear, a semana toda que eu não estou 
nem aí. (Batendo uma mão na outra) Pra que arrumar se eu vou 
ter que desarrumar para deitar de novo?

Maria Luiza (falando a Cândida) – Mãe, se essa sua lógica pega, 
eu não deveria comer já que depois teria que fazer coco; voltar a 
comer de novo... 

Berta (irônica) – Agora, então, que estão dizendo por aí que é pra 
gente fazer coco dia sim, dia não, lascou, vó! (Com notável debo-
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che) Estamos condenadas a ser mulheres enfezadas!

As três riem.

Cândida (à filha, com curiosidade) – Você se define como mulher 
enfezada? (Sem dar tempo para que Maria Luiza responda) Tudo 
depende da sua resposta. As respostas exigem tomada de atitudes 
e as atitudes, minha filha, são revolucionárias!

Maria Luiza – Verdade! Mas, de vez em quando, não tomar ati-
tude também é uma atitude, né? No meio disso, às vezes, prefiro 
mesmo tomar um remedinho novo. Adoro remédios! 

Cândida (reprovando a filha) – Maria Luiza, você tinha era que 
tomar jeito! Hipocondríaca até a tampa! Que mania mais idiota! 

Maria Luiza (com ar de quem sabe a dor e a delícia de ser o que é) – Mi-
nha amada mãe, a vida, quase sempre, nos exige assinatura no mun-
do. A minha, em algumas situações, passa mesmo pela tarja preta! 

Cândida – Eu lamento, minha filha! Lamento, mesmo! Se ainda 
fosse uma faixa-preta!

Berta – Mas, mãe, você é uma pessoa tão religiosa! Vai escolher 
uma tarja preta em vez de sua profissão de fé?

Maria Luiza – Apesar do “livrai-nos do mal, amém”, aqui, nin-
guém está imune às dores da existência concreta de vida. Falando 
nisso, Berta, minha filha, você precisa ir mais à igreja. 

Berta (revirando os olhos para cima) – Mãe, ir ou não à igreja não 
significa que eu não tenha fé. Religião é diferente de religiosidade!

Maria Luiza (com afeto fervoroso) – Filha minha, você foi consa-
grada a Nossa Senhora. 

Berta – Agradeço mesmo, mãe! Tenho muito respeito por ela. 
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Mas, confesso, quando bate o tambor... 

Cândida (interrompendo as duas) – O tambor é conhecido como 
toque do amor. Ele vibra como pulsa o coração. 

Berta – Tenho sonhado tanto com rituais. Que curioso!

Maria Luiza – Eu, sonhado com dentes caindo! Dizem que so-
nhar com dentes é sinal de morte!

Berta – Nada! Às vezes é só o seu inconsciente mandando um 
recadinho, do tipo (fala com voz mais grave) “Maria Luiza, vá ao 
dentista!”.

Cândida (com riso triste) – Ah, minhas amadas, a morte é a pior 
dor de dentes que eu já experimentei.

Maria Luiza – Nem imagino a dor de enterrar um filho.

Cândida – Eu, já enterrei quatro.

Berta – A minha, foi ter que ser a declarante na certidão de óbito 
do meu pai.

As três se olham com afeto e respeito.

Cândida (interrompendo o silêncio) – Eu tenho um dó de morrer 
e deixar vocês aqui...

Berta (tentando quebrar o clima) – Num vai dizer que vai querer 
levar a gente junto ou voltar para puxar pelos pés, né?

Berta e Maria Luiza riem juntas.

Cândida – Vocês estão rindo, né... mas, é isso mesmo o que eu 
sinto, (confessa) um dó...

Berta – Isso é mesmo muito curioso. A gente vive repetindo o 
discurso de que a escola prepara a gente para a vida. Mas, nem em 
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casa e nem na escola a gente fala da morte. Quer coisa mais pre-
sente e inevitável na vida do que a morte? Todo mundo já passou 
por essa dor. Quem não passou, vai passar. 

As três fazem um silêncio quase sepulcral.

Berta (interrompendo o silêncio) – Eu já imaginei o meu velório!

Maria Luiza (assustada) – Credo, coisa mais mórbida!

Berta – É verdade! Eu lá, esticada dentro daquela caixa alongada 
no meio do salão com dois chumaços de algodão dentro do nariz...

Maria Luiza (debochada) – Com esse tamanho de nariz, dois 
chumaços serão poucos!

Berta e Maira Luiza riem.

Cândida (esperta) – Reconheço esse riso! É riso de angústia.

Berta – Mas, pensemos bem! A gente, lá, inerte, rodeada de um 
monte de gente que, no fundo, no fundo, só foi ao velório para 
constatar que está é vivo.

Cândida – Nessas horas, diante do corpo morto, parece que a 
gente dá sentido à vida...

Maria Luiza (contemplativa) – A vida inteirinha da gente, nesse 
momento, passa num minuto cabeça dentro da cabeça... Aí, a 
gente se promete tantas coisas...

Cândida – Por isso, meninas, a gente precisa seguir colecionando 
experiências.

Maria Luiza – Quem se mexe bastante sente menor dor. E quem 
sente menor dor tem mais chance de preservar a memória.

Berta (constatando) – O relógio da vida não para!
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Maria Luiza (comemorativa) – Nunca é tarde para se redescobrir, 
se reinventar. 

Berta (curiosa) – Vó, você quer chegar aos 100 anos de idade?

Cândida – Se a Luz Mais Linda achar conveniente, eu aceito!

 A luz total da cena vai sumindo como se apagasse as personagens da 
memória de Berta. Ela, sozinha, no centro da cena, olhando fixa-
mente para o bolo de aniversário que sustenta em suas mãos estendi-
das. Depois de um longo silêncio...

Berta – Tinham razão, vó e mãe! (Pausa longa) Ele chega para 
todo mundo... Hoje, eu amanheci saudades. Saudades de tudo o 
que nós dissemos e dos segredos que jamais compartilhamos. De 
como surpreendíamo-nos a nós mesmas. Das nossas noites longas 
na sala desta casa, cujas paredes testemunharam nossas caras e 
bocas, nossas semelhanças e diferenças. 

Berta anda pela sala, com sentimento agridoce, como se estivesse pro-
curando pelas presenças de Cândida e Maria Luiza em cada parte da 
casa. Sorriso triste. Olhar de agradecimento. 

Berta – Sei que, de algum modo, vocês estão aqui. Mas, se eu 
pudesse ter a chance de materializar um pedido (fechando os olhos 
para fazer o pedido), agora, neste instante (respirando fundo e alto), 
queria dois abraços. Neste meu aniversário, onde comemoro um 
pouco mais da metade da vida que já vivi, vocês continuam sen-
do meus presentes! Saudade é a certeza do amor que permanece.

Sopra a vela do bolo. Apagam-se as luzes.

FIM
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Aranha tecelã de ideias e conversas, Marianna se tornou Manni, carioca se 
tornou capixaba. Corpo-voz em transição entre modais. Fia conversas pelo 
absurdo e crocheta imagens. Veste a realidade com cacos de espelho distorcido, 
pra refleti-la na essência da forma. Ah, ela dança e, de vez em quando, ataca 
de poetisa, mais por acidente do que por vocação. Um dia vai rodar o Brasil de 
bicicleta, mas, por hora, as suas pernas doem.
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DOBRADEIRAS
Manni

APRESENTAÇÃO

Dobradeiras é fruto de uma epifania cotidiana sobre alienação do 
trabalho, e acabou se transmutando no processo da escrita sobre 
relação entre pessoas com diferentes resoluções de mundo, filtra-
das por suas idades, acessos e escolhas. Pode ser uma comédia, 
pode ser uma reflexão, pode ser um espelho. Mas também é uma 
homenagem ao afeto formado pelas micro-famílias que a gente 
forma quando passa muito tempo frequentando uma “firma”.

PERSONAGENS

NEIDE: primeiro dia de emprego, recatada

MIRTES: bonachona, debochada

ETELVINA: véspera da aposentadoria, grave

GLÓRIA: questionadora, desconectada

Uma mesa longa, quatro cadeiras, dois cestos, uma pilha de roupas. 
As personagens pegam a roupa do cesto de um lado da mesa, desdo-
bram, sacodem, redobram, empilham, e põem no cesto na ponta da 
mesa. Trocam os cestos de lado da mesa, como uma linha de monta-
gem, durante todo o ato. Interrupções da ação serão feitas pra ênfase 
no diálogo, imediatamente interrompidas e censuradas por alguma 
das personagens, sempre que a pilha de roupa parar tempo demais, 
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ou a “produtividade” for atrapalhada – a máquina não pode parar.

Mirtes – Se achega, aí! Tetêzinha já te passou o básico aqui, né?

Neide (chegando tímida entre as cadeiras, com uma pilha de roupas 
nos braços, e uns panfletos e cadernos caindo das mãos – tenta ocupar 
o menor espaço possível) – Sim, sim, obrigada, ah, desculpa.

Mirtes – Fica à vontade, qualquer coisa pergunta pra gente, viu? 
Mas não tem mistério. É só isso aí mesmo.

Neide – Tá.

Etelvina – E tem os dois intervalos de refeição. Quando quiser 
usar o banheiro, avisa que a gente cobre, mas não pode passar de 
dez minutos.

Neide – Tá bom.

Mirtes – No mais, é só seguir o manual e qualquer dúvida é só 
perguntar, viu?

Neide – Entendi. Mas é só isso mesmo, né?

Mirtes – Isso, só isso mesmo.

Etelvina – Só isso mesmo.

Glória – É. Só isso. Mesmo.

Etelvina – Ela já entendeu.

Glória – Mais nada.

Neide – Mais nadinha?

Mirtes – É. E que que tem?

Glória – Nada não.
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Etelvina – Então, tá bom.

Pausa.

Glória – Mas é engraçado que…

Etelvina (impaciente) – Que que é, Glória?

Glória – Já parou pra pensar por que a gente fica oito horas por 
dia, seis dias por semana, fazendo isso?

Etelvina (entre os dentes, olhos baixos na roupa) – Isso o quê? Tra-
balhando?

Glória – Isso, (ênfase pras roupas) isso. Esse trabalho, especifica-
mente, dobrando e desdobrando essa pilha de roupas?

Neide (justificando, consultando panfleto) – Não, porque no ma-
nual da firma tem a importância da oxigenação das fibras e...

Glória (interrompe, exasperada) – Sério? A mesma pilha, dobrada 
e desdobrada, empilhada e amassada, que ninguém usa? 

Neide – Como assim ninguém usa?

Mirtes – Nunca vi ninguém usando.

Etelvina – Mirtes, não estimula.

Glória – Mas, sério, pra que diabos pagam a gente pra isso?

Neide se esconjura, murmurando “tárepreendidoemnomede” ou similar.

Etelvina – E o que diabos isso te interessa, criatura? Ah! Descul-
pa, Neide!

Glória – Só queria saber, oras. Eu sou uma trabalhadora respon-
sável, tenho lá minhas objeções de consciência, só queria saber as 
razões e o impacto que tem o que eu trabalho, e pessoalmente...
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Etelvina (interrompe) – Tu e estas tuas ideias sindicalistas. Te dis-
se mil vezes que nada de bom vem daí. Não é tão difícil fazer o 
seu trabalho sem fazer perguntas ou pensar sobre. É só trabalhar, 
receber, pagar as contas e seguir vivendo. Veja meu caso, fazendo 
a mesma coisa sem reclamar de nada, todos os dias, criei meus fi-
lhos e botei na faculdade. Todos crescidos e amanhã me aposento. 
É meu último dia e depois eu vou fazer o que me der na telha. 
Por isso, hoje é o dia que, mais do que nunca, nada vai estragar 
o andamento desse expediente, pra eu sair daqui com chave de 
ouro, e currículo i–m–a–c–u–l–a–d–o!

Neide – Ai, que bênção!

Mirtes – Nem adianta, que cê não sai daqui sem a gente come-
morar, nem que seja um bolinho de padaria!

Etelvina – Não precisa, Mirtes, não faço a menor questã...

Mirtes – MAS EU FAÇO, e no final do expediente a gente corta 
um bolinho, sim! 

Sinal sonoro.

Mirtes – É hora do café!

Etelvina – Rápido e sucinto, pra não atrasar a produção, me-
ninas.

Uma mesa longa, quatro cadeiras. Garrafa de café, canecas, biscoitos 
cream cracker, e a mesma linha de montagem.

Mirtes – E o que você vai fazer daqui pra frente?

Etelvina – Não sei. Pensei em abrir uma empresa de dobra. 
Igual a essa daqui. É o que eu sei fazer, sabe? Especialista, tenho 
experiência…
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Glória olha incrédula pra Etelvina.

Etelvina (encara de volta enfurecida – fala entre os dentes, raiva 
contida) – Se não está satisfeita, saia, tem muita gente aí fora lou-
ca pra ter uma chance como essa que você reclama tanto. Essas 
porcarias que você estuda na faculdade que te dão essas ideias. 
Cansei de te falar que você precisava de um trabalho pra fazer a 
sua casa, a sua vidinha e nada mais.

Glória (explode e fica de pé) – Afinal de contas, se você não queria 
que a gente pensasse e crescesse no mundo, mais do que vocês 
puderam, por que você pôs a gente na faculdade afinal, mãe?

Climão. Etelvina e Glória se encarando com olhar hostil, Mirtes e 
Neide inteiramente sem graça, sem saber pra onde olhar.

Neide (nervosa, apaziguadora, insegura) – Calma, gente, a produ-
ção, já deve ter acabado a pausa do café, né?

Longo silêncio antes do sinal sonoro. Volta pra mesa de dobra. Ges-
tual da dobra mais duro, roupas socadas na mesa, gestos bruscos. 
Climão e hostilidade.

Mirtes (cochicham) – ...Mãe?

Neide – Tu sabia?

Mirtes – Nem. Tou aqui há cinco anos e nunca vi tanta conversa 
feito hoje nessa firma.

Neide (bem lentamente, arrastado e baixo) – Eita.

Etelvina levanta da mesa e sai para o lavabo.

Todas se entreolham, e se sobrecarregam pra cobrir a falta da outra 
– ação simultânea.



168 | 

O espelho é uma moldura em frente a plateia. Um sanitário ao fun-
do. O lavabo é apertado e sem muito espaço de movimentação.

Etelvina (molha o rosto, puxa o cabelo pra trás, esfrega as mãos no 
rosto. Exaltada, porém se refreando, pra não elevar a voz) – Maldita 
hora que paguei aquele pré-vestibular. Devia ter ouvido tua tia e te 
colocado no Técnico de Enfermagem. (Se apoia na pia, suspira com 
ar de frustração) Ingratidão. É isso! A gente se mata de trabalhar a 
vida toda pra isso. Mãe não presta! Tudo é defasado, tudo tá errado, 
errado, errado. (Bufa, mostra os dentes. Se recompõe) Em casa eu lido 
com isso. Hoje tudo vai acabar perfeito e sem defeitos.

Etelvina retorna. Silêncio longo, foco no trabalho, constrangimento.

Glória – É realmente tão errado eu querer entender o significado 
do que eu faço pra ganhar o meu dinheiro?

Etelvina – Teu mal sempre foi querer entender as coisas demais, 
Glória.

Glória – E como você consegue viver sem perguntar? Como você 
aguenta esse silêncio?

Etelvina – Eu tenho coisas mais importantes que porquês pra 
me preocupar. Meu foco sempre foi cuidar de vocês. E, por favor, 
vamos encerrar esse… essa… isso. Em casa a gente conversa, isso 
não é assunto pra ambiente de trabalho, e você sabe que eu pre...

Glória (interrompe) – E você sabe que eu prezo muito a separa-
ção da minha vida e trabalho, que eu tenho profissionalismo e 
etecetera, mas, pelo amor de Deus, você vive em função dessa 
máquina! Seus horários, a comida, o tempo com a gente...

Etelvina (interrompe) – Eu vivo em função de vocês! Fiz questão 
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de ser a melhor peça desse lugar e me fazer insubstituível pra ter 
a certeza que vocês tivessem mais recursos, mais escolhas e mais 
chances do que eu, VIU, SUA INGRATA!

Glória – ...E fica magoada assim quando eu pergunto o que você 
tá fazendo aqui?

Raiva? Mágoa? Engole? Lacrimeja? Sabe quando você não sabe 
que emoção escolher e reagir primeiro? Etelvina encara Glória sem 
ação, com a garganta fechada com a emoção que você enxergar 
melhor aqui.

Glória (pesada) – Eu não sou ingrata ao meu trabalho, meu con-
tracheque, eu (separando as sílabas com força) realmente agradeço 
o perrengue que você passou pra me arranjar essa vaga. (Pausa-
damente, nota de dor e doçura na voz) Mas o que eu queria que 
você visse, mãe… é que você é mais que isso aqui. E ver isso 
não desmerece o trabalho, ou o patrão, ou qualquer outra coisa. 
Mas você nunca quis me ouvir sobre. Tava sempre ocupada, cons-
truindo o sonho, as ideias de outra pessoa. Pra pagar as contas. A 
faculdade. A aposentadoria. (Desespero) Meu deus, e os seus pla-
nos pra ocupar a aposentadoria, a mesma repetição sem sentido! 
Eu QUERO respeitar as suas escolhas, de coração. Mas pra isso, 
eu queria que elas fossem, de fato, escolhas suas.

Pausa – foco no trabalho, todas olhando pra mesa, pensativas.

Glória – Eu preciso… gente, cinco minutos, tá.

Glória vai pro lavabo, mesma ação simultânea de ambientes – Ela 
encosta na parede e esfrega a cabeça com as mãos, angustiada? Alívio 
talvez. A cara é de dor, mas acaba escapando um sorriso estranho. Há 
quanto tempo esperando pra dizer isso?
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Neide (entre os dentes) – No meu tempo, se respeitava pai e mãe, 
viu? Que horror. (Mirtes encara com cara feia) Que foi?

Glória (retorna) – …desculpa. Não era momento pra isso. Acabei 
com o seu último dia de trabalho, desculpa.

Etelvina – Não, tudo bem. Eu… não vou dizer que eu entendo 
o seu ponto, mas… eu vou pensar no que você disse. Tá? (Enca-
ra Glória, que está cabisbaixa – pequenas ênfases de cabeça a cada 
“assim”) Você tem que entender que essa coisa de escolhas é mui-
to nova. Eu simplesmente fui fazendo. As coisas sendo como são, 
porque são assim e pronto. Pra mim, está bom assim. E, assim, eu 
consegui te dar essa escolha, que você tanto preza. Eu não preciso 
mais que isso, não. Só quero vocês felizes. E eu consegui isso assim.

Silêncio solene.

Glória – Obrigada, mãe.

Mirtes (falando alto, interrompendo o climão falando fora do tom) 
– Olha, eu tou feliz de sair daqui e comprar uma cerveja, viu?

Etelvina – É, ajuda sim. (Rindo, sem graça).

Neide – Deus me livre, tá repreendido, isso é coisa do inimigo.

Mirtes – Me erra, Neide! Se fosse errado, Jesus tinha virado água 
em guaraná, invés de vinho!

Burburinho – Neide ralha em censura, Mirtes provoca e ri.

Etelvina (sorrindo, porém com voz severa) – Olha a boca, Mirtes.

Mirtes (prolongado as sílabas) – Etelvina, vá a merda!

Risos – Neide está incomodada, deslocada.

Etelvina – Mas bem que eu queria passar um tempo na praia. 



| 171 

Tipo um ano. É, um ano longe do teu pai! (Gargalhada – sorriso 
discreto, balança cabeça, se autocensurando? foco no trabalho).

Glória – Te ajudo a comprar as passagens, tá? (Sorri – foco no 
trabalho).

Silêncio incômodo. Neide não sabe pra quem olhar ou puxar assunto. 
Ninguém toma iniciativa de voltar a falar de imediato. Sinal sonoro 
para o café.

Mirtes (andando para a mesa do café) – …Mas afinal de contas, 
de quem são essas roupas?

Etelvina – Ah, pelo amor de deus, Mirtes, não recomeça essa 
celeuma. Isso não me interessa.

Mirtes – Ai, Tetê, só fiquei curiosa, sabes que cago e ando, só 
trabalho aqui. Que mal tem ficar curiosa?

Neide – Ah, não sei. Não acho bom ficar procurando motivos 
pras coisas não, sabe. Quem muito procura, uma hora, acha, e 
acaba não gostando do que vê, sabe?

Etelvina – Muito sensato.

Glória – Olha, não estou entendendo vocês, viu. Entra gente, sai 
gente, isso aqui é um silêncio de cemitério, e só hoje eu vejo vocês 
mais dispostas a bater um papinho. Isso é um saco! É só porque 
minha mãe vai embora?

Mirtes – Cê realmente não lembra quando a gente parou de ten-
tar puxar conversa no café, né, Glorinha?

Glória – Lembro não, que que eu fiz?

Mirtes – Ah, é? Espia só! Ô, Neide, pergunta pra Glória que que 
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tem aquele livro do tal do kafta!

Glória – Na verdade é Kafka, e se você tá falando do Metamor–

Etelvina (interrompe) – EU TE PROÍBO, GLÓRIA, EU TE 
PROÍBO! AQUELA BARATA ASQUEROSA NA MESA DE 
CAFÉ DE NOVO, NÃO!

Mirtes gargalha. Neide não sabe como reagir.

Glória – Mas é uma metáfora genial pra relação do trabalh–

Etelvina (interrompe) – Que metáfora o quê, eu estou comendo! 
Tem pão na mesa, pão é sagrado, nada de barata na mesa do café!

Neide – Quê, tem barata no café?!?

Glória – Não, é o livro… Ah, você é uma peste, Mirtinha! (Ri e 
joga migalhinhas de biscoito em Mirtes – segue a cena com as duas 
num joguinho de implicâncias, enquanto o diálogo segue).

Neide (encolhida, se volta pra Etelvina) – Ai, que horror… Como 
você, que parece uma pessoa tão centrada, tão… você tem o jeito 
certo de se cuidar de um lar, como consegue estar aqui nessa lou-
cura, e deixar a casa solta?

Etelvina – Como assim?

Neide – Ah, assim… longe de mim ser ingrata a chance, mas… 
a gente trabalha porque precisa, né. Mas a função de uma esposa, 
de uma mãe, é ser uma mãe, né?

Etelvina – Não sei onde você quer chegar com isso. Tá dizendo 
que eu não sou boa mãe?

Neide – Nãaaaaao, longe de mim! É que...

Etelvina (interrompe) – Você nem me conhece, mal conversa e já 
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está nesses termos? Credo, graças a Deus hoje eu me aposento…

Sinal sonoro – volta pra mesa de dobra. Etelvina trabalha em silên-
cio, Mirtes e Glória trabalham se cutucando e rindo, Neide trabalha 
encolhida e sem graça. Etelvina afasta a cadeira de Neide, que fica 
nitidamente isolada.

Mirtes – Tá jururu, hein, novata. Tetê te mordeu?

Neide – Nada não… é só… ah, não sei, eu não encaixo nesse 
mundo de vocês não.

Mirtes – Olha só, cê tá muito dentro da sua caixinha, conselho 
de amiga, tá? Parece até que cê não quer estar aqui! (Neide se enco-
lhe, tanto quanto o que ainda é possível) Não queria, né? Que que 
tá acontecendo?

Neide – Ah… Muita humilhação, sabe?

Mirtes – Não, não sei. Me conta.

Neide – Eu sou uma mulher virtuosa, sabe. Cuido do meu lar. 
Da minha família.

Mirtes – Hum, continua.

Neide – Estou aqui edificando a minha casa. Num tempo de 
provação. Levando pão pra mesa…

Mirtes – Hum?

Neide – Ah, deixa. Você não ia entender.

Mirtes – Eu, hein, mulher.

Pequeno silêncio. Etelvina focada, hipnótica, mecânica, nas roupas. 
Glória suspirante, o olhar se volta para pilha de roupas, pra mãe, pro 
teto. Neide, ombros encolhidos, olhando para as colegas nervosa, como 
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se quisesse falar e interrompesse a si mesma, olhando para as roupas. 
Mirtes trabalha displicente, e balança a cabeça como se ouvisse música.

Mirtes – Glória, cê tem notícia de Míriam?

Glória – Desde que ela foi demitida, sumiu, mas melhor coisa 
que ela fez, viu?

Etelvina – Fez por onde…

Mirtes – Etelvina!

Glória – Credo, mãe!

Mirtes – Ela não tinha feito nada de errado, e jogaram a culpa 
toda nela!

Neide – O que aconteceu?

Mirtes – Ih, nem queira saber, quando menos ouvir, melhor, viu.

Glória – Melhor que a Shirley.

Etelvina – Sou obrigada a concordar nesse caso, aprontaram com 
a coitada.

Neide – Que que houve?

Mirtes – E aquela história louca com a Deise?

Glória – Tá doida, mulher? Fica levantando vespeiro a essa hora? 
(Gargalha).

Neide – Gente…

Etelvina – E aquele dia do lote novo?

Mirtes – Ma nem me lembra, Tetê, nem me lembra!

Glória – Eu achei que a Carmelita ia surtar.
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Neide – Gente...

Mirtes – Foi um período complicado, não me admira a Telma...

Etelvina – Que que cê quer saber de Telma?

Neide – Quem é Telma?

Glória (se levanta de sopetão) – PAROU?

Susto geral.

Glória – Nin–guém. Fale. De. Telma. Ok?

Acenos positivos e cabeças baixas.

Etelvina – Muita gente passou aqui e só a gente ficou… 

Mirtes – Somos as me–lho–res, meoamor!

Neide – Erhn… gente… eu… (Acena pra direção do lavabo).

Etelvina – Tá, mas vai rápido, já estamos quase acabando por 
hoje, graças a Deus.

Neide vai pro lavabo carregando discretamente uma bolsinha embai-
xo do braço – na mesa continua se conversando, de forma não au-
dível e dobrando roupas, aparentemente sobre as colegas de trabalho 
anteriores – Neide parece apavorada, vasculha estabanada a bolsa, 
apanha um telefone e liga.

Neide – Paz do senhor, irmão. Cê disse que se eu precisasse, era pra 
te ligar, certo? Então… isso não vai dar certo… era pra eu estar em 
casa, lavando as roupinhas do Jairo, cuidando das plantas, lendo A 
Palavra… sério, aqui só tem gente perdi... não, não, não nesse pon-
to, mas… olha, onde já se viu, filha respondendo mãe, papo de bo-
tequim, uns troços estranhos com uma barata num livro… Cê sabe 
que eu não sou do mundo, irmão, eu não preciso disso aqui... Não 
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sei, acho que isso não vai dar certo. Cê fala pro Pastor Nelsinho 
que eu tou precisando falar com ele? Tá bom. Tá. Tá bom. Aviso 
sim. Manda um abraço em Cristo pra irmã Laurinha. E pergunta 
pra irmã Cida, que morou por aqui, se ela conhece alguma Telm...

Mirtes (interrompe) – Ô Neideeê? Cê demora?

Neide – Depois me fala, tá? Paz do Senhor, viu? Obrigada. (Des-
liga correndo e sai catando coisas, estabanada) Desculpa a demora, 
eu tava...

Mirtes – Ih, relaxa. Volta lá que tá pegado o negócio, viu.

Mirtes entra no lavabo e Neide volta pra mesa – todas trabalham 
mecanicamente, e Mirtes… joga um joguinho no telefone sentada 
na privada, ocasionalmente olhando o relógio, com um sorriso re-
laxado no rosto.

Glória – Será que o rapaz da padaria já trouxe o bolo?

Etelvina – Eu disse que não precisava se preocupar com essas 
besteiras.

Glória – Besteira, nada. Depois de tanto tempo aqui, pelo me-
nos isso.

Etelvina – Só não quero bagunça. Imagina arcar com prejuízo no 
dia da minha aposentadoria?

Neide – Tá repreendi... (arma um espirro. Alarme falso. Funga) 
...dido. Em nome do Senhor.

Etelvina – Repreendido, impedido e esconjurado. Meu nome vai 
estar gravado nessa empresa como marco de competência.

Glória – Sempre achei isso besteira, mas já que te faz feliz…
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Mirtes volta pra mesa de dobra.

Mirtes – Ah, pronto. Então, vamos trabalhar?

Sinal sonoro pro café. Na mesa tem um bolo simples de padaria e 
uma vela colorida.

Etelvina (andando pra mesa do café) – Morcegando de novo!

Mirtes – Me erra, Telvina! (Se volta pro bolo) O importante é 
comemorar!

Mirtes puxa um parabéns pra você, Glória bate colheres, Etelvina 
não sabe se aplaude ou se só acena, ou dança.

Neide (cantando) – A Etelvina será abençoada, porque o senhor 
já derramou o seu...

Mirtes – COM QUEM SERÁAAA?!? COM QUEM SE-
RÁAAA?!?

Etelvina – Eu não tou fazendo aniversário, suas malucas!

Glória – E quais são suas últimas palavras?

Neide – Credo, menina!

Etelvina (risadas) – Etelvina, perpetuamente, funcionária do mês!

Comemoração e leveza – aos poucos, retorna o clima intimista.

Glória – Mas me conta, Neide, tou te achando esquisita. Que 
que aconteceu?

Neide – Não sei se você vai entender.

Glória – Eu tento, uai.

Neide – É que… eu tou aqui trabalhando por necessidade, sabe?
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Glória – Hum.

Neide – Mas eu sou uma mulher de virtude… uma varoa de 
valor…

Mirtes – Aquela história de hoje cedo? Hum, continua.

Neide – Então… eu não devia estar trabalhando, sabe? Meu ma-
rido devia prover o lar e eu cuidar da casa, da família e dele. Eu 
só tou aqui porque as coisas tão difíceis, e, ah… cês entendem?

Glória – Na verdade, não.

Mirtes – Acho, queridinha, que cê tá falando merda.

Neide – Mas, mas...

Mirtes – Seguinte, minha ovelhinha do Senhor. Cê não confia no 
cara lá de cima?

Neide – Hm.

Mirtes – Cê tá numa situação em casa que o trabalho do varão 
não tá dando, né?

Neide – Hm.

Mirtes – Cê conseguiu o trabalho e tem uma casa! Agradece, mu-
lher! Pensa só! Cê acha que Deus ia te botar pra fazer uma coisa 
que é errada só de sacanagem? Ou será que ele não tem uma coisa 
boa guardada pra você?

Neide – Não sei… vou pensar.

Mirtes – Olha, não te entendi não, viu. Come bolo, que é o me-
lhor que cê faz.

Neide come fungando. Sinal sonoro pro trabalho e todas retornam. 
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Neide visivelmente está pegando um resfriado.

Etelvina – Reta final, última rodada de trabalho antes do meu 
sonhado descanso!

Comemoração geral.

Glória – Então, que que cê prefere? Arraial do Cabo ou Porto de 
Galinhas?

Etelvina – Do que cê tá falando, garota?

Glória – Um ano na praia, longe de papai…

Neide – Ah, esse mundo tá perdido… (Esfrega o nariz).

Etelvina – Ah, isso! Eu falei brincando garota!

Mirtes – Tá bom que alguém fala isso brincando! Se solta, meni-
na! Pensa só, uma praia cheia de surfista… todo suado… bron-
zeado… cabeludo…

Glória – Paraty tem feira literária e cachaça…

Neide arma um espirro – alarme falso.

Etelvina – Cachaça é turismo pros teus colegas de turma, Glória.

Glória – Pô, mãe!

Neide arma um espirro – alarme falso.

Etelvina – São Luís parece uma cidade bonita, tem muita coisa 
pra tirar foto…

Mirtes – Assim que eu gosto de te ver, Tê. Cê vai ficar linda longe 
dessa pilha de trapo!

Neide arma um espirro – alarme falso.
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Etelvina – Mas vamos focar aqui. Deixe os planos pra quando o 
trabalho acabar. Hoje o dia vai terminar bem, e a minha carreira 
profissional vai se encerrar sem nenhuma manch...

Neide espirra. Em cima da pilha de roupas. E enfia a pilha de roupas 
no rosto pra espirrar por reflexo. E assoa o nariz.

Etelvina – ...Nãaaaaaao. Ah, não. Não, não, NÃO, NÃO, NÃO! 
(Levanta furiosa).

Mirtes – Tetelzinha, pelamordedeus.

Glória – Mãe, se acalma.

Neide – Pelo sangue do cordeiro, desculpa!

Etelvina – AH, NÃO! (Em direção a Neide).

Mirtes – FOI SEM QUERER, MULHER!

Glória – MÃE, A SUA PRESSÃO, PELO AMOR DE DEUS!

Etelvina – EU TE MATO!

Etelvina parte pra cima de Neide, Mirtes segura Neide, Glória prote-
ge Neide, Neide ajoelha e mistura oração e desculpas, todas correndo 
uma atrás da outra ao redor da mesa, derrubando coisas – uma cena 
ridícula. 

FIM
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Oi! Sou a Mariana Alves, tenho 19 anos e amo gatos.
Nasci no Sul do estado e me mudei para Vila Velha para estudar Artes Cênicas, 
foi assim que comecei a estudar dramaturgia e acabei descobrindo a paixão pela 
escrita que, até então, não sabia que tinha. Hoje, quero poder levar histórias 
pelo mundo através das letras, para assim, quem sabe, tornar o mundo um 
pouco melhor.
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AQUARELA HELENA
Mariana Alves

APRESENTAÇÃO

Esta dramaturgia surgiu de um corpo vazio que observava ou-
tros corpos vazios maltratando corpos cheios de amor, esperança 
e criatividade. Neste mundo tão lindo e, ao mesmo tempo, tão 
cruel as pessoas preferem se voltar para as coisas superficiais e 
supérfluas, não dando valor ao que realmente importa, ao que 
realmente vale a pena ser aproveitado, ser vivido.

PERSONAGENS

HELENA: 7 anos, uma criança doce, porém complexada pelo aban-
dono dos pais. Ama desenhar e se orgulha dos desenhos que faz. 

MOIRA: Amiga imaginária de Helena. 18 anos, magra e pálida. 
Cheia de esperança em volta dela, onde entra ilumina o ambiente 
com seu sorriso. Ama brincar com Helena e ouvir suas histórias.

GABRIELA: É Helena, é Moira.

LILIAN: Vive sempre no celular trabalhando. Mãe de Helena.

MARCOS: Ninguém liga, ele nunca está. Pai de Helena.

MÉDICO: Apenas o médico mesmo.

CENA 1

Em um quarto verde, com vários brinquedos espalhados, Moira está 
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sentada na cama observando os desenhos espalhados pela parede do 
quarto. Como um furacão, Helena entra no quarto carregando em 
sua mão mais uma folha com desenho.

Helena – Olha, Moira, meu desenho novo!

Helena senta ao lado de Moira na cama e estende seu desenho de 
forma que Moira possa ver. Na folha está desenhado uma menina 
pequena ajoelhada de frente com a cabeça baixa em uma floresta 
de árvores secas, entre as árvores vários pares de olhos com íris azuis. 
Moira observa o desenho atentamente.

Moira – De onde tirou inspiração para esse desenho, Helena?

Helena – São os olhos que vejo na escola.

Moira – E essa menina? Quem é?

Helena – É a Gabriela.

Moira – E ela tá assim por quê?

Helena – Porque os olhos não gostam dela.

Moira – E os olhos fazem mal a ela?

Helena (pausa) – Vamos brincar, Moira.

Helena puxa Moira para que fique em pé.

Helena – Vamos brincar de mamãe e filhinha, você é a filhinha.

Moira – Mamãe, brinca comigo de esconde-esconde?

Helena – Não, não tenho tempo, venha, temos coisas mais im-
portantes pra fazer.

Moira (melancólica) – Mas, mãe...

Helena – Nada de mãe, apenas faça o que eu digo.



| 185 

Moira – Tô com fome, mamãe.

Helena pega um pratinho de brinquedo na sua estante, chega em 
frente a Moira e joga o prato na frente dela.

Helena – Engole isso logo.

CENA 2

No quarto Moira está sentada no chão olhando alguns desenhos de 
Helena, em segundos Helena entra no quarto animada com mais um 
desenho na mão, ao contrário dos outros que eram feitos com lápis de 
cor esse era feito com tinha guache.

Helena – Moira, olhe meu desenho novo, a professora deu tinta 
hoje.

Moira – Que legal, Helena! Deixe-me ver.

Helena senta ao lado de Moira no chão e mostra o desenho no qual 
tem 2 pessoas de mãos dadas num canto e no outro canto a mesma 
menina do primeiro desenho deitada chorando.

Moira – É a Gabriela? 

Helena – É, sim.

Moira – E por que ela está chorando?

Helena – A família dela não gosta dela.

Moira – Sério? Por quê?

Helena  – Não sei, mas a mãe dela falou que deveria ter abortado, 
não sei o que significa, mas ela ouviu a mãe dela falando isso.

Moira – É mesmo? E como foi isso.
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Plano da memória.

Lilian – Preciso de você aqui, Marcos, não aguento sozinha. 
(Pausa) Não aguento cuidar da Gabriela sozinha. (Pausa) Não é 
só o dinheiro que preciso. (Pausa) Deveria ter abortado, não pos-
so perder minha vida por causa de uma criança. (Pausa) Droga, 
tchau, Marcos.

Plano da Realidade.

Moira – Meu Deus! E Gabriela escutou tudo isso?

Helena – Escutou sim. E ela ficou muito triste.

Moira – Mas quem é Marcos?

Helena – É o pai dela.

Moira – E ele não mora com ela?

Helena – Não, tem quase 2 anos que ela não o vê.

Moira – Ele não a procura?

Helena – Não, ele não liga.

Moira – Isso é tão triste. Gabriela parece uma menina legal.

Helena – Ela é sim, eu gosto dela.

CENA 3

Caminhando normalmente Helena chega em seu quarto com um 
desenho na mão e procura Moira, em segundos Moira aparece com 
um sorriso brilhante e largo.

Moira – Oi, Helena! Como vai?
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Helena – Minha cabeça tá doendo, mas mamãe falou que é por 
que eu corri demais na escola e fiquei com a cabeça por muito 
tempo debaixo do sol.

Moira – Entendi. E esse desenho? Fez hoje?

Helena – Fiz, sim! Olha como tá!

Nas mãos de Helena um desenho da mesma menina de antes de bra-
ços abertos com várias facas indo em direção a ela.

Moira – Meu Deus, Helena! Por que tantas facas em direção a 
ela?

Helena – Ela é muito julgada, todos falam como ela deve ser e o 
que deve fazer. Nunca escutam o que ela sente.

Moira – Tadinha dela. E como ela se sente com isso?

Helena – Ela se sente muito triste, se sente sozinha.

Moira – Fala com ela que se ela quiser serei amiga dela!

Helena – Ela já te considera como amiga.

Moira – Sério? Mas a gente nem se conhece.

Helena – Ela te conhece bem.

CENA 4

Helena chega em seu quarto cabisbaixa, com a mão na cabeça, em 
sua mão a costumeira folha de papel desenhada. Ela senta em sua 
cama e fica olhando em volta.

Helena  (cabisbaixa) – Moira? (Pausa) Moira?

Helena encolhe o rosto e põe a mão livre na cabeça, deita-se lenta-
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mente em sua cama, fecha os olhos e adormece. O desenho que estava 
em sua mão cai no chão.

Na escuridão já se ouvem passos, Moira acende o abajur que fica no 
criado-mudo. Senta-se ao lado cama e começa a acariciar os cabelos 
de Helena. Helena lentamente vai acordando, ao ver o rosto de Moi-
ra, solto um lindo e sincero sorriso rosto.

Helena (sentando-se da cama) – Achei que não fosse te ver hoje.

Moira – Sempre estarei aqui, Helena, enquanto você me quiser 
por perto estarei aqui.

Helena – Eu te amo, Moira!

Moira – Também te amo, Helena!

Moira vê o desenho jogado no chão e o pega na mão. Na folha está 
desenhado a mesma menina dos outros desenhos dentro de uma gaio-
la enorme.

Moira  – Foi você quem fez esse desenho Helena?

Helena – Fui eu, sim!

Moira – É a Gabriela?

Helena – É, sim.

Moira – Por que ela está na gaiola?

Helena – Prenderam ela aí.

Moira – Por que prenderam ela aí?

Helena – A mamãe dela ficou brava porque ela não a deixou tra-
balhar, mas ela só queria brincar com a mamãe dela.

Moira – Sério? Só por isso?
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Helena – Sim, a mamãe dela tava no telefone com o chefe, mas 
Gabriela não tinha visto, e aí foi chamando a mãe dela, nisso a 
mãe dela ficou brava e a prendeu na gaiola.

Moira  – Que horrível.

Moira fica observando o desenho, levanta-se, coloca o desenho no 
criado mudo e vira-se para Helena estendendo a mão.

Moira – Venha, vamos brincar que somos pássaros.

Helena levanta-se da cama e sobe nas costas de Moira, assim entran-
do em uma brincadeira de faz de conta.

CENA 5

Helena está deitada na cama com o rosto pálido, com a coberta por 
cima dela. 

Moira (voz em off) – Helena! Helena! 

Moira entra no quarto.

Moira – Helena, o que houve?

Helena – Tô dodói, mamãe me deixou em casa com a babá.

Moira – Mas cadê a babá?

Helena – Não sei. Já tem horas que ela não vem aqui.

Moira – E sua mãe?

Helena – Ela voltou pro trabalho, estava brava por eu ter ficado 
doente e ter feito ela se atrasar pro trabalho. Todo tempo ficou no 
celular com o chefe dela, ela sempre faz isso.

Moira – Meu Deus! Você está doente e não tem ninguém com 
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você, ficarei aqui e cuidarei de você.

Helena – Obrigada, Moira, você é a melhor amiga da minha 
vida.

Moira – Mas, então, não desenhou nada hoje?

Helena – Não, fiquei o tempo todo na cama.

Moira – Mas você sempre desenha.

Helena – Não consegui dessa vez.

Moira – Então, desenharei para você.

Moira vai até a escrivaninha pega um papel e lápis de cor e assim 
começa a desenhar. Durante todo o tempo em que Moira está de-
senhando, Helena a observa deitada em sua cama, poucas vezes se 
distraindo com movimentos que faz com as mãos. Quando Moira 
termina de desenhar, senta-se na cama ao lado de Helena e mostra a 
ela o desenho. Na folha tem várias flores e uma árvore enorme. Em 
um dos galhos da árvore, um enorme balando onde duas pessoas estão 
sentadas.

Moira – Somos nós brincando no balanço!

Helena – Queria ir num balanço assim, esse lugar parece lindo, 
cheio de flores!

Moira – Um dia iremos, Helena, um dia!

CENA 6

Helena estava jogada no chão do seu quarto com a pele pálida.

Lilian (voz em off) – Gabriela venha jantar. (Pausa) Gabriela, ve-
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nha, a janta está pronta! (Pausa) Gabriela, não me faça ir aí!

Em poucos segundos, Lilian entra no quarto de Helena com seu ce-
lular na mão.

Lilian  (de olho no celular) – Bora, Gabriela, venha!

Lilian tira os olhos do celular e olha para Helena, vai até ela e a sa-
code calmamente. Helena não levanta, Lilian começa a se desesperar.

Lilian (sacodindo Helena) – Acorda, Gabriela, por favor, acorda, 
acorda!

Helena não reage. Lilian a pega no colo e a leva correndo. Sons de 
sirene ecoam pelo espaço junto com o som do frequencímetro. Médicos 
aparecem com uma maca levando Helena enquanto Lilian está do 
lado. Ao fundo da cena, Moira aparece e some gritando por Helena. 
Os médicos somem com a maca e Lilian para e pega seu celular. Moi-
ra se agacha chorando copiosamente.

CENA 7

Marcos entra na sala de espera num só impulso.

Marcos – Cadê ela?

Lilian – A levaram pra dentro.

Marcos – Mas o que aconteceu?

Lilian – Não sei direito, eu só a chamei para jantar e quando fui 
ao quarto ela estava jogada no chão.

Marcos – E ela já estava doente antes?

Lilian – Não sei.
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Marcos – Como assim você não sabe se ela estava doente?

Lilian – Eu não sei, ué, não vi nada de diferente. (Alterada) E não 
me olhe assim, não venha me culpar, Marcos, você nunca estava 
aqui, eu cuidava dela sozinha, você só veio no aniversário de 1 
ano dela. Você não a viu dar os primeiros passos, não a viu falar 
as primeiras palavras, não a viu criar os primeiros desenhos, não a 
viu criar a primeira amiga imaginária, tal de Moira, nem mesmo 
a viu tirar a primeira nota 10 na escola. Não sou a mãe mais per-
feita do mundo, mas eu estava lá. E você nada, nem quando ela 
tinha febre e eu precisava trabalhar, você se dispôs a ficar com ela. 
Antes eu tivesse abortado, você falou que iria cuidar dela comigo.

Marcos – Mas eu nunca deixei faltar nada, sempre mandava o 
dinheiro e eu nem podia estar aqui, você sabe que meu trabalho 
não permite. E eu sei muito bem que você passava horas nesse 
celular conversando com o seu “chefe”, não venha se achar dona 
da razão.

Lilian – Meu Deus! O que fiz? Destruí a vida dessa criança.

Lilian e Marcos andam de um lado para o outro na espera do médico.

CENA 8 

Na sala de atendimento, Helena está deitada na cama desfalecida, 
médicos e enfermeiros a cercam. No canto direito da sala, Moira 
observa tudo imóvel enquanto chora.  O som do frequencímetro fica 
cada vez mais acelerado. Moira, assim, se ergue e seca as lágrimas 
do rosto.

Moira (falando de forma dura) – Tortura a minha alma
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Diz que eu não tenho capacidade

Conta mentiras para mim

Invalida meus pensamentos 

Fala que sou louca

Finge eu não existo

Me joga aos leões

Arranca minha pele

Arrepende-se da minha existência

Me culpa pelos seus erros

Apaga minha luz

Me julga

Me machuca

Me fere

Me enterre

Me chame de HELENA!

CENA 9

Na sala de espera, o médico entra e Lilian e Marcos ficam em frente 
ao médico.

Médico – Descobrimos que o que tomou o corpo de Gabriela foi 
o Enterovírus D68, essa doença é uma versão agressiva da Polio-
mielite, ela ataca a coordenação motora e o sistema respiratório. 
Gabriela já estava muito tomada pelo vírus, fizemos tudo que 
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pudemos, mas, infelizmente, não foi o suficiente, sinto muito, 
mas ela não resistiu.

Lilian e Marcos se viram um para o outro, respiram fundo, acenam 
com a cabeça, se viram em direções opostas, pegam os seus celulares 
e saem. Frequencímetro apita interminantemente declarando morte 
até não ter mais nenhuma pessoa no teatro.

FIM!
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Eu me chamo Paloma Paz Miranda, nasci em Vila Velha, mas moro há três 
anos na bucólica vila de Patrimônio da Penha, localizada nas lindas montanhas 
da Serra do Caparaó. 
Sou mãe de dois meninos de luz, Allan e Lótus, que me acompanham nas 
idas e vindas do meu ser. Além de mãe dos dois, também pari e nutri milhões 
de projetos: Doula, Terapeuta Homeopata, Alquimista e Escritora. Faço das 
palavras um alimento diário, mas não vejo como um dom. Escrever bem é 
sintoma, mas a causa da boa escrita sempre foi a boa observação da vida e de 
suas realidades. Vivi pouco, tenho só 25 anos, mas coleciono uma infinidade 
de delícias e prazeres dentro de mim.
Praticando o autoconhecimento e a escrita terapêutica, pude ir além de mim 
mesma tantas vezes, que duvidei se algum dia enxergaria meus limites de ser. 
Sou uma mulher cíclica, nascendo e morrendo em todas as fases de mim. 
Vivo entre a floresta e a cidade, a palavra e o silêncio. A magia e a ciência. 
O caos e a calmaria.
Sou poética, porque acredito que se Deus é a palavra, a Deusa é poesia. 
Sou um ser em toda sua potência. Ama-me ou engulo-te.
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SETE MINUTOS
Paloma Paz

APRESENTAÇÃO

Munahr é uma mulher-alma que está atravessando sua última 
encarnação para renascer novamente.

Ela se depara com um relicário de suas personas na vida, no éter 
expandido, o tempo parece ser apenas um espaço onde Munahr 
passeia. 

Neste momento de reflexões, Munahr não sabe se morreu verda-
deiramente ou se sonha. 

Unindo ciência e espiritualidade, esta dramaturgia procura des-
pertar os sentidos e provocar reflexões sobre o viver e o morrer 
em todos nós.

PERSONAGENS

MUNAHR: A personagem principal é uma colagem de mim e de 
outras tantas pessoas, ela é dramática, articulada e até um tanto 
desesperada. Ela entrega-se para a morte como nunca fizera na 
vida, entendendo seus últimos minutos post mortem como uma 
última chance que nunca aproveitou. Munahr revive-se em um 
processo mórbido e lúdico. Invertendo os papéis, podemos dizer 
que a personagem principal morreu em vida, mas que depois do 
fim, felizmente viveu na morte.

MORTE: Morte é infeliz com as condições trabalhistas do seu 
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ofício. Ela não pode relaxar nunca. Para se consolar, ela vive se 
deleitando com seus deboches e rindo sarcasticamente de seu tra-
balho. Da última vez que tirou férias, o Criador matou todos 
os dinossauros numa tacada só. Para vocês verem, o trabalho da 
morte é difícil, mas é uma tarefa que dá para realizar em um dia. 
Sonha com o próximo período de férias, mas tem medo de que, 
se acabar essa remessa humana, fique sem ocupação e desempre-
gada para sempre.

MÃE: A mãe de Munahr é doida e sem um pingo de juízo. Des-
compensadamente sensata, prefere esquecer as mágoas da vida e 
se reconciliar com sua filha para seguir para um lugar de paz.

AMANTE: O amante principal é o amor verdadeiro, a alma 
gêmea, sempre apaixonado e à espera de se reencontrar com 
Munahr. O amante tem presença, como se sugasse todo o ar do 
local para ele. Sempre perdendo o fôlego com suspiros apaixo-
nados, é a personificação do amor e de suas loucuras. Impulsivo, 
forte, viril. 

VELHA: Seus cabelos são grisalhos, tem porte de uma velha ár-
vore. Sábia e segura. O silêncio sempre será sua palavra final.

SOMBRA: A parte obscura de Munahr, imprevisível e transpa-
rente. Verdadeira demais para ser exposta. Anda trajada de panos 
negros, cobrindo suas formas horrendas, mas mostrando com or-
gulho todo seu pior ser. Uma parte que precisa ser acolhida, e por 
mais incompreensível e rejeitada que seja, luta para ter seu lugar 
ao sol.

ELISA: A próxima mãe de Munahr, sonha com seu parto natural, 
é sensível e determinada. 
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MARIA: É parteira da tradição, experiente. Acompanhou muitos 
partos, auxiliou muitas vidas a chegarem à Terra. Seu nome Ma-
ria é sempre acolhido e associado a Virgem Mãe.

CENA 1 - SETE MINUTOS

A peça começa com barulho de rádio, chiando e sintonizando. No 
rádio anuncia uma nova descoberta dos cientistas. O som da propa-
ganda ecoa na voz normal do locutor.

Locutor – “Pesquisadores afirmam que após uma pessoa morrer, o 
seu cérebro ainda fica ativo durante sete minutos. Eles descobriram 
que nesse período a pessoa revê um recorte de sua vida, suas memó-
rias numa sequência de sonhos. Seria como se recordasse sua vida 
toda em instantes! É possível existir vida após a morte? Você acredi-
ta que existe luz no fim do túnel? Ou tudo seria apenas um sonho? 
A morte é mesmo o fim? Tudo isso hoje no Globo Repórter.”

A voz começa a repetir, em tom grave, em slow motion.

Locutor – Suas memórias numa sequência de sonhos… suas me-
mórias numa sequência de sonhos… suas memórias… sonhos. 
Morte… vida após a morte… sonhos…

Essa voz é a mesma que se repete no final algumas cenas. É uma voz 
distorcida, distante, como se estivesse em slow motion.

CENA 2 - A MORTE

Ela morreu como nasceu. A morte não é o fim. Enquanto ela mor-
ria, outros ainda viviam. A morte não é o fim, enquanto ela mor-
ria, outros morriam, também. Enquanto ela morre, outros nascem. 
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Morrer é pausa. É descanso no meio da estrada. É recuperar fôlego. 
Recalcular rota. Morrer não é o fim. Talvez seja o começo. Talvez 
seja o começo do fim. Talvez seja o fim do começo. Talvez morrer seja 
acordar da doce ilusão de que vivemos. Vivemos? Se vivemos, abra-
çamos a morte, no momento em que respiramos, entendemos que um 
dia deixaremos de respirar. Partiremos para reintegrar. Existiremos 
sempre, em outras coisas, outros sonhos. Morrer também é saber viver. 
Viver também é saber morrer.

Munahr entra no palco se arrastando, ela está pálida, como uma 
noite fria e solitária, tenta puxar o ar em completo desespero. A morte 
está do outro lado do palco. Quando Munahr a vê, sai cambaleando 
até ela, ainda de quatro, puxando o ar, tateia o corpo de morte, como 
se pudesse pegar o ar com as mãos e devolvê-lo aos seus pulmões. Doce 
ilusão, seu corpo jaz imóvel em algum outro lugar do mundo, porém 
seu espírito está lutando para se reerguer e continuar sua jornada. 

Munahr – Aju... Ajuda!!!! ME... A... JU... DA!!! 

Fala com pausas sofridas, tentando se lembrar como era o movimento 
da respiração.

A Morte está imóvel, ela é uma espécie estranha, de humor ácido, 
mas, ainda assim, compassiva, ela tenta erguer Munahr.

Morte (tentando erguer Munahr e ordenando) – Se acalma! (Vi-
rando-se para a plateia) Eles sempre chegam aqui assim... Alguns 
piores, outros melhores, mas sempre desesperados pelo sopro da 
vida. (Vira novamente para Munahr que está se debatendo, tossindo, 
desesperada por mais um golpe de ar) Você não precisa mais respirar. 

Munahr – Me ajud... Aaaahhh…(tossindo, como se estivesse desen-
gasgando)... Por favor.... O que está... A.. Con.. Tecen... dooo....
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Morte faz uma pequena pausa, como se fizesse isso um milhão de vezes.

Morte – Você vai se acostumar, vou te ajudar, se acalma. Não 
tente respirar… Isso! Abandone o ar de vez… Vamos! 

Munahr começa a tentar focar no que a Morte está falando, mas 
ainda tenta encher seus pulmões de ar uma última vez, em vão.

Morte – Abandone o ar… Você não está mais viva… Não precisa.

Munahr (arregala o olho) – O QUÊ???

Morte (tentando dizer calmamente, mas prevendo todo o desespero 
que virá a seguir, coloca as mãos nos ombros de Munahr e diz firme) 
– Munahr, você morreu.

Munahr se acalma por breves segundos antes de perceber o que estava 
acontecendo. Começa a rir de nervoso. Anda pelo lugar vazio e escu-
ro, como se procurasse uma câmera escondida.

Munahr – Você só pode estar brincando! Morri? Não...

Morte – Você morreu.

Munahr – Morri? Morri?... Não, espera, não!

Morte – Vai ficar tudo bem. Calma. Só morreu...

Munahr – Como assim “Só morreu”!? Quem é você? 

Morte – Eu sou a Morte.

Munahr – Eu acho que estou sonhando, será que eu dormi? (Co-
meça a dar tapinhas na sua própria cara) Preciso acordar!!

Morte (tentando ser calma, enquanto Munahr está vivenciando uma 
mistura de sentimentos e negações) – Dessa vez, você não vai acordar.

Munahr (começa a entrar em desespero) – Meu Deus! Eu ainda 
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tinha tanto pra viver! Não posso morrer assim! Por favor, me faça 
voltar a viver!

Morte (virando-se para a plateia, suspira tediosamente) – Ahhh... 
Sempre assim! Nunca estão satisfeitos com o tempo de vida que 
têm! Sempre lutando para merecer o próximo momento. O presen-
te nunca é suficiente, não sei por que o Criador fez essas criaturas 
com livre arbítrio... Sinceramente, eu gostava mais dos dinossauros. 

Munahr (cerca a morte, implorando) – Por favor! Eu deixei filhos, 
marido, eu estava perto de pegar aquela promoção no emprego! 
Eu nem conheci o Taj Mahal! Foi tão pouco! Me deixe voltar... 
Não pode ser o fim! Tenho tantos arrependimentos, tantas coisas 
que não fiz...

Morte – E quem disse que é o fim?

Munahr (se sentindo perdida pensando no que teria feito e não con-
seguiu) – Eu nem me aposentei, dona morte! 

Morte – É..., mas isso aí no Brasil, você não ia conseguir nem 
vivendo mais 100 anos!

Munahr e a Morte riem.

Com uma aceitação tosca, Munahr começa a tentar negociar.

Munahr – É... Mas, por favor, eu prometo que vou mudar, vou 
viver cada segundo como se não houvesse o seguinte, vou per-
doar, ah, Meu Deus! Tantos ressentimentos... Foi tão pouco!

Morte – Você acha que é a primeira a tentar me passar essa con-
versinha? 

Munahr  –  O que eu posso fazer? Parecia que eu teria tanto tem-
po de vida! Morrer não estava nos meus planos, morrer agora, 
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então? Meus filhos (começa a chorar), meu cachorrinho! Eu acho 
que não fui uma boa pessoa.

Morte – Ah... Depois de morto, todo mundo se arrepende. Mor-
rer nunca está nos planos! Mas é inevitável. Pare de chorumelas! 
Não tenho o tempo todo! (Olha no relógio), inclusive, preciso ir! 
Mas antes…Vamos ver o que posso fazer por você.

Munahr – Você vai me ajudar? 

Morte – Vou te dar sete minutos. Sete minutos para se resolver. 

Munahr – Sete minutos? O que eu vou fazer com isso? É tão pouco! 

Morte – Sempre pouco. O tempo é pouco. Nunca é o bastante, 
não é mesmo? Tão insatisfeitos. Sete minutos. O tempo aqui é ou-
tro, se resolva! É pegar ou largar. E, cuidado, porque se você largar... 

Munahr (amedrontada) – Não, tudo bem... Eu aceito seus sete 
minutos. Mas, e agora? 

Morte dá de ombros, como se a pergunta não fosse para ela e sai.

Locutor (em slow motion) – Sonho… Como se fosse sonho… 
(Munahr olha assustada, saindo de cena como se procurasse a voz 
que está dizendo isso). Suas memórias… Suas memórias numa se-
quência de sonhos…

Munahr – Preciso acordar! 

CENA 3 - TEMPLO ESQUECIDO

A cena começa com muita luz, som de risadas infantis ecoam no espaço.

Munahr tem uma crise de riso, ela se sente invadida por uma felici-
dade intensa.
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Fica boba, se porta como criança. Cantarola, como se fosse uma lembran-
ça muito boa a invadindo, tudo se faz poesia, inclusive suas palavras.

Munahr (recordando) – Eles me engoliram. 

Assim que olhei para aqueles olhos-portais. 

Me mudou completamente. 

A vida era outra e eu já nem me lembro mais.

Os olhos dele é tudo o que vejo em todos os lugares.

Os olhos dele me olham com ar de santidade, como se eu fosse 
uma Deusa abandonada em algum templo esquecido e só ele ha-
via me achado.

Eu era sua religião, sua política, sua casa, sua comida.

Os olhos dele me olhavam como pura, que nunca fui. 
Como um ser perfeito, incapaz de quebrar, incapaz de cair.

Era veneração, reverência. Pra mim, era força, amor e um tanto 
de pesar.

Eram os olhos do meu filho. (Pausa)

Assim que os vi pela primeira vez, sabia que nunca mais seria 
comum de novo!

Assim que aquela criança nasceu e colocou os olhos 
em mim, me transformei em um ser a cima da Ter-
ra, acima do bem e do mal, senti o gosto de ser Deus.  
Senti-me sagrada e inviolável.

Munahr chega perto do altar onde repousa uma santa enorme. O 
altar parece abandonado, ele de fato está abandonado, ela conclui. 
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Munahr (como se tivesse uma conversa interior) – Filhos! Tive os 
meus... mal bati as botas e já estou preocupada com eles. (Achan-
do graça de seu infortúnio) Será que ficarão bem? O que pude dei-
xar para eles? Trabalhei tanto, cuidei com tanto carinho… Será 
que se lembrarão de mim? Sua amada mãe…. Mãe… 

O som da palavra mãe reverbera e ela percebe que a santa na verdade 
é sua mãe.

Munahr – Mamãe!!! É você?? (A mãe olha para ela como se estivesse 
perdida, sem saber por que estaria ali) Sinto que não fui uma boa 
filha. Ah, mamãe, por que estás aqui neste lugar?

Mãe – Eu não me lembro. (A mãe fala olhando para os lados, como 
se tentasse se lembrar do porquê de estar ali) Filha, é você mesma? 
Filha!!

A mãe abre os braços e Munahr a abraça.

Munahr – Mamãe, sinto que não temos muito tempo e eu preci-
so te dizer alguma coisa.

Mãe – Eu acho que fiquei aqui, esperando… Não me lembro 
como vim parar aqui… Você sabe onde está o seu pai?

Munahr (ignorando o que a mãe havia perguntado) – Mãe, eu morri…

Mãe (rindo, descompensada e se aproveitando da loucura do espaço) 
– Isso é morrer? Que lugar lindo é morrer!

Munahr (fala baixo) – Mamãe, eu só queria te dizer que te perdoo.

Mãe (falando alto, como se não entendesse) – Pelo quê? Por acaso, 
eu fiz alguma coisa? Com você? E meus netos? Se você morreu…

Munahr – Eu te perdoo por você ter ido embora… (A mãe faz 
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uma cara de desentendida, enquanto Munahr começa a se justificar 
rapidamente) Eu fiquei com raiva por muito tempo até entender 
que eu não deveria te deixar num templo perdido. E quando eu 
ocupei o lugar da santa é que fui entender como era solitário ro-
gar por todos os outros…

Mãe (fazendo sinal de desimportância com as mãos) – Ah... são águas 
passadas, olhe, filha! (Começa a rir) Olhe esse lugar, estamos mortas! 

Munahr (sendo insistente no assunto) – Mãe, você morreu e eu não 
pude te dizer isso. Eu ressenti por tantos anos, você também me per-
doa? Eu te entendo… Eu te entendi em algum momento, mas o mo-
mento já havia passado e perdemos contato, depois que você morreu, 
esse sentimento foi como uma pedra que carreguei na garganta.

Mãe (deixando de ignorar a filha) – Eu te perdoo filha! (A mãe aca-
lenta sua filha com um abraço e senta em uma cadeira pedindo para que 
a filha apoie sua cabeça em seu joelho, começa a acariciar seus cabelos 
enquanto conclui) Eu já te perdoei há tantos anos. (Os olhos pairam no 
horizonte, ela espreme os olhos como se puxasse da memória) Agora me 
recordo... Fiquei aqui, escutando suas preces, rogando por ti. Toda 
vez que você orava pelos meus netos, ou que pedia pela sua saúde ou 
a da nossa família, toda vez que você chorava (olha com compaixão 
para a filha) eu chorava junto. E a sua dor, sempre foi a minha. Eu 
sempre estive aqui rogando por vocês. Até que foram diminuindo, 
diminuindo… e todas as orações cessaram. Então, fiquei aqui, por-
que não tinha nenhuma vontade de conhecer o tempo e me esqueci! 
(Ri um riso de contentamento) O que posso fazer? Eu sou sua mãe…

Munahr – Mamãe, agora a senhora se lembra... me perdoe por 
perder a fé, por esquecer de orar, por te abandonar completamen-
te neste lugar (olha ao redor, sentindo pena da mãe). 
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Uma luz surge no fundo do palco.

Mãe (apontando para a luz) – Olhe, o que é aquilo?

Munahr (levantando a cabeça, se levantando do colo da mãe) – 
Não sei… Aqui tudo parece como um sonho.

Mãe – Acho que agora posso seguir, entraremos por aquela porta? 
(A mãe risonha e ainda perdida) Seria a luz no fim do túnel? (Le-
vanta da cadeira e pega a filha pela mão) Vamos juntas! 

Munahr – Mamãe, acho que é a sua luz no fim do seu túnel.

Mãe (sentindo-se atraída pela luz) – Então, preciso ir, minha filha. 
Você era a minha luz no fim do túnel, mas sinto que agora es-
tou livre para seguir, me sinto pronta para explorar a imensidão! 
Estou livre… (Gritando) ESTOU LIVRE!!! (Rindo de felicidade, 
abraça a filha, dá um beijo e rodopiando, entra pela luz). 

Locutor – Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que recor-
remos a vós…

Que recorremos a vós… Rogai por nós.

CENA 4 - A DANÇA

A música cresce enquanto os amantes entram dançando com fitas, os 
amantes podem ser homens, mulheres, velhos, jovens, sem distinção. 

Munahr entra, um pouco perdida, confusa. Olha pelo cenário, vasculha 
até que seus olhos param no homem que está rindo docemente para ela. 

A música da vida, os amantes simbolizam seus amores e desejos em vida. 
Munahr dança com todos eles, passando de mão em mão. É uma dança 
sensual, sensível, que expressa o desejo, a paixão e o amor vividos em 
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um relacionamento. Os amantes de sua vida, os amores que encontrou, 
desejou e deixou para trás.

Amante 1 – Então és tu! És tu que meu corpo procura desesperado.

Amante 2 – Então és tu! És a Deusa que habita em meu coração 
desde os primórdios do tempo. 

Amante 3 – És a provocadora de sorrisos e lágrimas de minha vida. 

Amante 4 – És a geradora dos meus caminhos.

Amante 1 – És tu, minha parceira atemporal.

Entra o Amante Principal, ele domina o espaço, sua voz é forte, 
ecoando no local 

Amante Principal – Minha amada, sou eu, teu par! Sou aquele com 
quem danças há tantos anos. Tantas vidas passamos dançando só 
pelo prazer de nos encontrar novamente. (Virando-se para a plateia, 
voz muito apaixonada, alta, como se encontrasse todas as certezas em seus 
devaneios, todos declamam) O amor entre iguais tão desiguais!

Munahr – O amor é como uma dança, a gente procura encaixe, 
a gente procura ritmo. Um relacionamento é uma dança a dois. 

Amante 2 – O amor é como uma dança e todos querem dançar, 
até aqueles que não sabem, querem dançar. 

Munahr (fala apaixonada, delirante, febril, ardente) – O amor é 
música silenciosa da alma, ensurdecedor é o seu silêncio, inquie-
tante é o seu vazio. O amor encontra ritmos, tons, vibrações. Ele 
encontra seu lugar no coração de cada um. 

Amante Principal – O amor entre eu e você (estende a mão para 
Munahr que a pega), o amor que faz nossos corpos ora se encosta-
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rem, ora se afastarem, que faz com que as lágrimas e o suor escor-
ram em nossa pele. (Acelera nos seus devaneios) O amor, a dança, o 
delírio do encontro, o prazer do toque. O atrito entre os corpos, o 
deságue dos lábios ardentes… (Vira para Munahr, loucamente apai-
xonado, deixando-se levar pela energia daquelas palavras, encontrando 
sentido no sentir, vibração de amor incondicional por tudo que vive-
ram juntos) Sempre achei que nossos corpos não tinham o encaixe. 
O encaixe perfeito que todos falam. Sempre nos vi tão diferentes.

Munahr (sentindo-se um pouco arrependida) – Por muito tempo 
achei que não combinássemos em nada. Por muito tempo amal-
diçoei nossos tantos encontros… 

Amante principal – Mas eu entendi que a beleza da nossa dan-
ça era estarmos sempre em desalinho, era o esforço que fazía-
mos para nos encaixar. O amor estava lá, encontrando lugares, 
abrindo espaços onde jurávamos que não havia. O amor estava 
lá! Contornando nossas ações, dando poesia ao nosso cotidiano 
medíocre e a nossa rotina maçante. E eu sentirei sua falta. Enten-
do que tu tens de seguir. Mas antes de ir… (O amante principal se 
coloca aos pés de Munahr) Tu danças comigo mais uma vez?

Musica sugerida: Undercover - Susanne Sundfor.

Todos os outros amantes vão se retirando lentamente, restando apenas 
Munahr e o Amante Principal. Eles dançam juntos, parando cara a cara.

Munahr – Sinto muito por ter de partir assim, dentre todos estes 
que amei.  (Aponta para os outros) Você foi o meu maior amor. (Com 
sorriso tosco, conclui) Engraçado... Como a gente morre e não deixa de 
amar. Morri e ainda te amo. Como saberei te encontrar novamente?

Amante principal – Você sempre sabe onde me encontrar. Sou 
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tua alma gêmea de todos os tempos.

Munahr – E você é a minha.

Amante principal – E estaremos juntos. Criando na vida, dan-
çando na morte.

Munahr e Amante principal – Unidos no amor, até o fim. 

Locutor – (...) amor...fim… até... O fim… unidos na morte… 
unidos na vida… Sonho... Doce ilusão (…). 

CENA 5 - SILÊNCIO, A VOZ INTERIOR

Um barulho de chuva forte começa. Trovões, buzinas de carro, gritos, 
choro de criança, sons começam a se misturar, virando uma grande 
bagunça, um grande tormento, muito barulho. Insuportável. Mu-
nahr está atordoada e coloca as mãos no ouvido, enquanto ela se 
encolhe para isolar o barulho, a velha chega calmamente e senta no 
chão em posição de Lótus, despretensiosamente, chega sem fazer alar-
de. O som vai diminuindo e dando lugar às batidas do coração, 
muitas vozes começam a falar juntas. São as conversas da cabeça 
de Munahr, suas vozes interiores, algumas gentis outras irritantes. 
Raivosas, ignorantes, chorosas, vitimistas, muitas vozes habitaram 
a sua cabeça, muitas falas presas. Muitos gritos engolidos. Munahr 
anda pelo espaço, um pouco atordoada com as vozes. Algumas frases 
se sobressaem: “A culpa sempre foi sua!”, “Por que você é sempre as-
sim?”, “Ah, Munahr, tão invejosa!”, “Gorda, baleia, saco de areia!”, 
“Ninguém nunca vai te amar”, “Eu to falando é pro teu bem!”, “Se 
você continuar com esse seu jeito, acabará sozinha para sempre…” 

Munahr – Não! Não! É mentira! Talvez, a culpa seja minha! Eu 
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me arrependo! Deveria ser melhor! (Munahr percebe a Velha) Ei, 
senhora! Me ajude!

Velha (falando baixo e com firmeza) – Silêncio! 

Munahr – Não! Me ajude! Como faço para elas pararem?

A Velha gesticula, fazendo sinal de silêncio com o dedo na boca.

Munahr – Parem de falar, calem a boca! Eu não aguento mais 
esse barulho!

Velha (bradando para cessar com todo o tormento) – SILÊNCIO!!!

Todas as vozes se silenciam. O tempo parece parar por um segundo. 
Um silêncio mórbido começa... Munahr paralisa, como se não sou-
besse que ação tomar, senta ao lado da Velha, na posição de Lótus. 
Fica em silêncio, por medo, por não saber o que fazer.

Velha – Poucos sabem… Mas o silêncio também tem voz. (Mu-
nahr faz que vai falar algo, mas a Velha sobe a mão, como se pedisse 
silêncio) Não recomece! Todas aquelas vozes… silencie! Pois aque-
las vozes são parte de você.

Munahr (coloca as mãos na boca com espanto e pergunta) – E você?

Velha – Eu? Também. 

Munahr – Então é assim que eu ficaria se ficasse mais velha?

Velha – De tudo que você teria a falar, é a aparência que te preocupa? 

Munahr – Desculpe, eu só... Pensei.

Velha – Sempre pensando... Vozes… Eu sou uma parte de você 
que aparece no silêncio. Uma voz que vem de dentro e se sobres-
sai quando você me dá espaço.
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As vozes ameaçam recomeçar, como um burburinho. Munahr olha 
para cima.

Munahr – Parece que você não teve muito espaço nessa vida.

Velha – Não. Mas eu apareci, algumas vezes, enquanto você toca-
va a grama com seus pés descalços, ou quando tomava um banho 
de chuva, quando você absorvia a luz do sol até suar... Eu sou a 
sua voz interior, a intuição. Ando silenciada neste mundo. Mas 
estou aqui para te lembrar: O silêncio tem voz.

Munahr (em tom animado) – Você parece tão sábia. Agora que 
morri, gostaria de ouvir teus conselhos.

A velha ri, balançando a cabeça, como se fosse algo impossível.

Velha – Munahr, meus conselhos são apenas para os vivos. Aos 
mortos, dou o meu silêncio.

Munahr – Mas...

Velha (levantando a mão novamente) – Silênccccccio.

Munahr silencia a contragosto. A Velha faz sinal de meditação com 
as mãos e fecha os olhos inspirando e expirando profundamente.

As luzes vão se apagando, ficando apenas uma luz azul tranquilizadora.

Um “OM” tibetano começa a tocar, invadindo todo o espaço. To-
cando a intuição de cada um presente, acordando os que dormem. 
Silenciando os que falam demais.

Munahr continua sentada de olhos fechados, como se encontrasse em 
si alguma paz. 

As luzes se apagam, ficando apenas o som do OM.
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CENA 6 - A SOMBRA

A cena começa com pouca luz, quase escuro. 

Munahr ainda está sentada no chão de olhos fechados, porém a ve-
lha já não está mais ao seu lado. A Sombra chega por trás devagar. 
Observa o que Munahr está fazendo, faz caretas e poses antes de 
chamá-la a atenção.

Sombra  – Com licença… Eu...

Munahr – Pois não?

Sombra – Eu precisava falar com você.

Munahr – Pode falar.

Sombra – A gente não teve muito tempo cara a cara na vida.

Munahr – Tá escuro aqui né?

Sombra – Tá sim, eu prefiro assim.

Munahr – Será que tem uma lanterna, abajur? Uma luz? Deixa-
-me ver (procura a luz pelo cenário).

Sombra – Hum, acho que não... Mesmo se tivess...

Munahr – Ah, pera! Tô procurando! 

Munahr vagueia no cenário, sem dar atenção ao que a Sombra 
quer falar.

Sombra – Mesmo se tivesse, eu prefi…

Munahr – Olha! Talvez ali, daquele lado…

Sombra – Ei! Ouça-me! Você é sempre tão dispersa! Não presta 
atenção! Não quer saber mais de ninguém além de você! Sempre 
EU, EU, EU! EU DISSE: EU PREFIRO ASSIM!!!
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Munahr (paralisada, volta-se para sombra) – Ah, tá! Desculpa! 
Quem é você pra falar de mim? Não tô te vendo! Queria saber… 
Só queria te enxergar melhor.

Sombra – Você não aguentaria…

Munahr – Como você sabe?

Sombra – Você nunca aguentou, Munahr! Nunca!

Munahr faz uma cara de negação, confusa, não acreditando no que 
Sombra está falando.

Sombra – Eu estive com você toda sua vida! Esse tempo todo! 
Logo que você me via, desviava o olhar...

Munahr volta a procurar a luz.

Munahr (Acha um isqueiro, se aproxima de Sombra e o acende) – 
Achei! (Grita de horror e desliga) Acho que prefiro assim, sem luz.

Sombra – Como eu estava falando… Eu sei! Eu sei que é muito 
difícil olhar para mim! Eu sou aquilo que você não quer ver!

Munahr – Não quero! Não, mesmo!

Sombra – Mas eu vim do mesmo lugar que você! Nós somos iguais!

Munahr – Não! Tá louca? TÁ LOUCA! Nós?

Sombra – Bem… Eu sou você!

Munahr – Como? Não! Olha, tem um espelho aqui! Eu sou mui-
to mais...

Sombra – Eu sou você.

Munahr – Eu não acho isso… Eu …

Sombra – Eu sou você!
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Munahr – Não, não mesmo! Claro que não, como assim? (En-
contra um espelho no cenário e mostra-o a Sombra) Acho que você 
tá louca, olhe aqui, olhe nesse espelho…

Sombra (gritando) – EU SOU VOCÊ!

Munahr solta um grito preso, como se sentisse dor por ouvir aquilo, 
entra em crise, se ajoelha colocando as mãos nos ouvidos, tentando se 
esquivar da verdade. Sombra continua dizendo “Eu sou você”. As luzes 
que estavam baixas, se acendem no máximo como um clarão, Munahr 
se depara com Sombra na luz, depois de momentos de horror. As luzes 
permanecem acesas, um silêncio mortal toma conta do espaço.

Sombra (quebrando o silêncio) – Munahr… Eu entendo.  (Aponta 
para Munahr, toma o espelho de suas mãos e mira em Munahr.) 
Essa. Essa é a parte que você quer ver de você.

Mas eu sempre estive aqui. E você não pode me negar para sem-
pre. (Se olha no espelho, se validando) Eu sou uma parte de você 
que caminha na escuridão. Viemos juntas a este mundo e saire-
mos juntas dele. Por mais que você queira fingir que eu não exis-
to, eu estou aqui! Sempre! Por mais que você me negue! E quanto 
mais você me nega, mais eu fico incontrolável!

Munahr – Como eu nunca me dei conta da sua existência?

Sombra – Há, seu ego, seu brilhantismo, Munahr! A maravi-
lhosa, ótima mãe, esposa dedicada, excelente profissional! Mas 
eu estava lá também! Pra te lembrar da completude, eu estava 
lá quando a maternidade te dilacerou e te deixou aos pedaços. 
Quando você descobriu que o mundo também poderia ser um 
lugar solitário! Eu estava lá quando você se descobriu mesquinha, 
hipócrita, mentirosa! Eu estava lá quando seu ego e sua raiva su-
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biram a sua cabeça. Eu fui tua placenta, o que fizeram comigo? 
Você sabe o que fizeram com a sua placenta? Você sabe o que fize-
ram com as suas sombras? Eu sumi na escuridão, era melhor não 
falar de mim para ninguém. “Seja boazinha” eles diziam. “Seja do 
lar, seja uma ótima mãe”. E todas as vezes que eu te vi chorar por 
acreditar que não poderia ser menos do que perfeita. E todas as 
vezes que eu te vi imersa em sua negatividade. ERA EU. A SOM-
BRA, Munahr! A SUA SOMBRA!

Munahr cai frente a sombra, chorando.

Munahr – Eu não aguento te olhar na luz, é demais para mim 
saber que todas essas partes existem em mim. E que tudo que 
julgo ser o outro, na verdade... Sou eu.

Sombra – Me compreenda, me acolha. Olhe para mim.

Munahr – Não consigo, não quero!

Sombra – Me olhe, me ouça! 

Munahr – Não posso! Dói demais!

Sombra – Você precisa passar por isso, todos precisam olhar para 
suas sombras. E eu sou a sua!

Munahr – Mas eu gostaria que não fosse! Por quê? Por que eu? 
Por que você?

Sombra – Porque todos os seres nesta terra, são uma mistura de 
luz e sombras. Olhe para mim, só assim você ficará completa. 
Esta é a prova final. Admita. Me abrace. Me ame!

Munahr – Você é desprezível!  

Sombra – Então, você é desprezível!
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Munahr – Você é asquerosa, mentirosa! Você é hipócrita! Você é 
egocêntrica! Como ousa se comparar a mim?

Sombra – Agora, sim, estamos falando a mesma língua! A língua 
da sombra... (Risada) repugnante! Sem sentido, sem empatia…

Munahr – Essa discussão só me faz concluir que te odeio! Gosta-
ria que você nunca tivesse nascido!

Sombra – Então, quer dizer que você não gostaria de ter nas-
cido? Isso tudo só porque não quer olhar pra mim? (Começa a 
falar mais calmamente) Eu sei… Eu sou mesmo desprezível. Mes-
quinha... Eu sou O-DI-O-SA! E muito mais! (Rindo de deboche) 
Eu sou tudo isso! Quanto mais você me ignora, mais eu cresço 
para te engolir! As sombras... (Vira-se para a plateia) Todos vocês 
também têm as suas! Como ousam julgar uns aos outros? Como 
ousam ser tão... Mesquinhos, falsos, medíocres...

Vocês sairão daqui e continuarão em suas vidinhas medíocres! 
Respirando a ilusão de um novo dia! Viva o existencialismo que 
os deixa inertes! Pois, bem! Trago verdades! A verdade é que vocês 
fogem! Vocês todos fogem de si, de se verem de verdade! E quan-
do morrem... Ahhh... Quando morrem é que querem resolver 
todos os problemas! (Começa a vasculhar na plateia, encontrando 
pessoas alheias) Aquele ali... (Apontando enquanto debocha) tem 
cara de ser evoluído! (Faz uma careta e ri, debochando) Pelo menos 
é o que ele pensa. Olha aquela lá! Ali, ó!

Munahr – Pare! Quem é você para dizer isso dos outros?

Sombra – Eu sou você. Eu sou essa voz. Eu sei que moro aí, den-
tro de ti, tão evoluída, Munahr!

Munahr – Mas eu não faço isso...
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Sombra – Vai mentir pra mim? Vai admitir, então, que você 
mente?

Pausa, as duas estão cansadas de discutir.

Munahr – Você é toda a verdade, não é?

Sombra – Sim e não. Eu sou uma parte dela.

Munahr – E onde está a outra parte?

Sombra – A outra parte é você, a luz.

Munahr – Às vezes, eu acho que não tenho nenhuma luz, só você 
mesmo...

Sombra – Não, Munahr, eu sou apenas a metade. A outra meta-
de é aquela menina que sabia sorrir com os olhos, é aquela me-
nina que apesar de todos os traumas, acreditava que sempre teria 
um novo dia para se reinventar. É aquela mulher que encarou 
seus medos e pariu seus filhos. É aquela que aprendeu o seu lugar, 
seu verdadeiro lugar no mundo. É a mulher que com humildade 
reconheceu seus privilégios e suas limitações. É aquela que abriu 
a porta para mim e me acolheu e aprendeu comigo. E me amou 
por ser a parte mais frágil e a mais forte ao mesmo tempo.

Munahr – Isso é tão difícil. Parece que quanto mais me achei 
boa, mais me encontrei errando, presa nos julgamentos duros que 
fiz de mim e dos outros. Acho que não aprendi muito com você 
nessa vida, talvez se eu tivesse mais tempo...

Sombra – Eu sei, foi difícil, eu sou você e sei o tanto de partes 
ruins que você tem... Mas eu vim para te falar uma coisa e eu 
ainda não consegui.

Munahr (ri envergonhada, abaixa a cabeça) – Pode falar... Eu es-
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tou ouvindo.

Sombra – Quando você olha pra mim e me acolhe, quando 
você me escuta com sabedoria, quando você me encara mesmo 
que por alguns segundos e entende que eu sempre estarei aqui, 
quando você realmente entende que sempre vai haver esse lado 
escuro em você, é quando você mais se aproxima da luz. É no 
encontro de luz e sombra, nesse nosso encontro cara a cara, 
que você consegue ser de verdade. Ser você, Munahr, comple-
ta.  É isso que eu trago pra você: a possibilidade de quebrar a 
ilusão. Os sussurros que permeiam sua cabeça, ou até mesmo 
os gritos que escapam, as vozes que você não deu ouvidos, suas 
dores e delícias. Seus julgamentos e opiniões. Eu faço parte de 
todos eles. Você pode aprender comigo, se me der as mãos e 
me levar lado a lado. (Faz uma ameaça, brava e aterrorizadora) 
Não me esconda! Ou eu ficarei tão grande que será impossível 
ver qualquer luz. Não finja que não me vê! Ou eu cegarei seus 
olhos! (Pega o rosto de Munahr e força que ela fique bem perto de 
sua face) Olhe para mim! (Respira, volta a um tom mais cordial) 
Porque juntas somos inteiras! Uma não pode viver sem a outra, 
assim como o bebê não vive sem a placenta. Eu te nutro, para 
que sigas sendo luz. Eu te alimento, aprende comigo. Me olhe! 
Me ame. Para se amar, se olhar... Eu sou você.

Munahr – Eu te acolho e te levarei comigo agora. Eu te ouço 
agora, que pena que te ouvi tão pouco. Mas tentarei te entender, 
para me entender...

Sombra estende os braços para Munahr que a abraça. No fim, as 
duas dão as mãos e saem de cena cochichando e rindo.
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CENA 7 - A VIDA

E, então, ela veio, a sombra.

A minha sombra veio e me fez companhia.

Luz na Escuridão.

Para haver luz, há de haver antes a escuridão.

Luz e Sombras.

Tempos depois, não sei quanto.

O sétimo minuto era o sétimo espaço. 

Do espaço-tempo interior. 

Senti sede, era de vida.

Precisava beber a água, 

A água sagrada da vida.

E me esquecer do que fui outrora.

Não me lembro mais,

Oh, Deus! 

Quanto esquecimento cabe entre o

Morrer

e o

Viver?

Munahr e Sombra entram, elas estão ligadas por um fio vermelho na 
cintura. O cordão umbilical.

Munahr está sentindo muita sede. Ela vasculha o ambiente a procura 
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de água. 

Munahr – Estou com tanta sede! Com muita sede! Vou morrer... 
(Dá de ombros, concluindo que já está morta, dramatiza) Estou 
morta! Morta de sede! 

Ambas estão vasculhando o lugar, até que Sombra encontra um reci-
piente com água. Este espaço aquático simboliza a bolsa gestacional 
com líquido amniótico, ou poeticamente falando: a água da vida. 
Munahr sente a sede de viver. Reencarnar e nascer novamente. O 
sétimo minuto é também o primeiro minuto da vida.

Sombra – Munahr! Achei água! Aqui!

Munahr (indo até Sombra)  – Olha, água! Estou com tanta sede!

Munahr bebe a água, enquanto Sombra começa a envolvê-la. Mu-
nahr entrou no útero junto com sua placenta, a Sombra. Elas se mo-
vimentam suavemente. As luzes ficam vermelhas, o som que se houve 
é o do coração. A sensação é acolhedora, tranquila. No ar, bolhas de 
sabão simbolizam a efemeridade da vida e da morte. Atrás de uma 
tela branca, em um jogo de luz e sombras, se vê apenas as sombras das 
personagens, imitando os movimentos fetais dentro do útero materno.

Munahr – Sinto tanta sede... É tão acolhedor aqui... Sombra... 
Quem eu sou? Que lugar é esse?

Sombra – Shh...Shh... Continue bebendo a água... Mate sua 
sede. Sede de viver...

CENA 8 - O PRIMEIRO MINUTO

Elisa entra andando rapidamente, ela é a mulher grávida que está em 
trabalho de parto. Maria e Celina, parteira e doula, estão logo atrás dela.
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Elisa (se agachando)  – CONTRAÇÃAAAAAAAO!

Maria e Celina param, Celina pega Elisa pelas mãos. 

Celina – Você vai conseguir, Elisa! Respira!

Elisa – Estão ficando mais fortes. (Dá um grito de dor, mais uma 
contração). 

Maria (eufórica, mas comentando com Celina baixinho) – Tá perto, 
olha (mostrando no celular para Celina) 3 minutos e 90 segundos 
de duração!

Elisa (berrando de dor) – Não aguento mais! Está muito forte!

Maria – Vamos, Elisa! Você consegue!

Celina começa a massagear a lombar de Elisa, que está com a respi-
ração alterada.

Maria busca uma banqueta pra Elisa, que senta agachada. Ela está 
suada, cansada, com os olhos fechados, às vezes se contorce de dor 
fazendo uma careta, começa a se entregar ao momento e falar coisas 
que não tem sentido.

Elisa – Eu acho que vou morrer! AAAAAHHHHHHHHHH!

Maria – Respira!

Celina está molhando a testa de Elisa com um pano.

Maria (se abaixando para olhar dentro do vestido de Elisa) – Elisa, 
se concentra e quando você estiver pronta... (Olha para Celina 
e gesticula, para que Elisa não perceba) Celina, me traz os panos.

Elisa (variando na partolândia) – Estou indo buscar você das es-
trelas, estou indo, meu amor! (Grito de dor, contração) E vou des-
cer com você nos braços... Brilha... Brilha, estrelinha...
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Maria (dando corda) – Claro! Vai lá buscar esse bebê lá nas 
estrelas!

Celina volta com os panos, entrega para Maria que pega um e come-
ça a abri-lo. Elisa começa a sentir os puxos do momento expulsivo, 
ela começa a gritar fazendo força. No meio das contrações, ela volta 
a cantar cantigas e rezas que não fazem mais sentido, só o faz para 
tirar o foco da dor. Há um som de coração acelerando no fundo.

Maria (encorajando Elisa) – Elisa, estou vendo a cabeça! Você está 
fazendo um ótimo trabalho!

Elisa começa a gritar e fazer força, seu rosto se contorce todo, seu 
corpo se abre, ela agacha, com Celina atrás dando apoio e Maria 
na frente, com os panos, pronta para receber o bebê. Elisa faz mais 
duas forças, Maria continua encorajando-a com palavras amorosas, 
enquanto Celina é toda apoio físico para ela.

Maria – COROOU! Mais um pouco e vai nascer!!!! 

Elisa grita muito alto. Um grito que vem das entranhas, o som que é 
a chave mestra para abrir o portal da vida. Todo o corpo de Elisa está 
concentrado para se abrir e no último puxo, no ápice do nascimento 
as luzes se apagam. Munahr se dirige para a frente do palco, no cen-
tro. Virada para plateia. No momento em que as luzes se acendem, 
Munahr puxa e sorve o primeiro golpe de vida. O ar abre seus pul-
mões novamente e ouve-se um choro de bebê.

Maria – É menina!

FIM
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Sou Soraya, uma professora capixaba apaixonada pelas artes, para quem o vín-
culo entre o corpo e a palavra é uma busca incessante. Nela, me faço atenta a 
todas as formas de expressividade, mas confesso que a poesia, a literatura e a 
dança são as minhas preferidas. Porque escrever é condição existencial, onde 
quer que eu esteja. Porque a dança é a minha (c)asa. E, porque, afinal, nenhu-
ma palavra sequer vem, se não pelo corpo. Poesia é carne. Eu sou.   
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¡VIVA LA FRIDA!
Soraya Reginato da Vitória

APRESENTAÇÃO

A dramaturgia ¡Viva la Frida! surgiu de um despretensioso exercício 
de escrita: suas personagens foram criadas por duas mulheres dife-
rentes e escolhidas por mim ao acaso. Essas personagens receberam, 
inicialmente, os nomes de Uma e Outra, pois poderiam ser qual-
quer uma de nós, qualquer mulher – o importante aqui é o fio que 
une a vida das duas. Uma e Outra estão unidas de muitas maneiras, 
mas vale destacar a experiência com a morte que se repete em cada 
um dos três atos – não meramente a morte das personagens, mas, 
em especial, o contato com aquilo que, em cada uma, precisa mor-
rer para que o novo tenha lugar na vida. Para que, ao terceiro ato, 
possam enfim receber nomes próprios. As cenas de ¡Viva la Frida! 
foram construídas no campo do simbólico e do surreal e, para tan-
to, três quadros de Frida Kahlo serviram de inspiração. São eles: As 
duas Fridas (1939), O pequeno cervo (1951) e Viva la vida (1954). 

PRIMEIRO ATO: AS DUAS FRIDAS

Mi noche no conoce sueño más hermoso y más cruel hoy que éste. 

Mi noche grita y desgarra sus velos, mi noche choca con su pro-

pio silencio, pero tu cuerpo permanece inencontrable. Te extraño 

tanto. Y tus palabras. Y tu color. Y tus lunares. Y tus hollitos. Y tu 

sonrisa. Y tus ojos negros como la noche. Pronto va a amanhecer.

Trecho de carta de Frida Kahlo a Diego Rivera em 1939
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CENA 1

Uma entra em cena como se caminhasse sobre uma corda bamba até 
que, repentinamente, cai de uma grande altura. Sua queda produz 
um som seco e ela ali fica, imóvel no chão, de barriga para baixo. 
Enquanto isso, a cidade não para: ouve-se os sons do trânsito, das 
construções, das pessoas passando, vendendo, comprando, apressadas, 
falando, porém não é possível entender o que dizem. Todos os sons se 
misturam num excesso de informações que obstruem os sentidos.

Uma – Estranho... pensar. Uma queda dessa altura... eu devia es-
tar morta. Como ainda posso estar viva? Se é que estou. (Apalpan-
do algumas partes do seu corpo). E os meus ossos, estarão inteiros? 
Eu queria levantar, mas uma queda dessa... eu só posso ter morri-
do. Dessa altura, é certo que não escapei. É certo! (Pausa. Tenta se 
mover, mas não consegue). Por outro lado, alguém que morre não 
pergunta se já morreu. E do que adianta estar viva, afinal, se estou 
sozinha aqui? INFERNO! 

Luz sobre Uma apaga, porém, os sons da cidade continuam. 

CENA 2

Luz acende em outro ponto do palco, onde a Outra caminha aflita, 
como quem está perdida. Tonta, procura por algo sem encontrar, pede 
informações às pessoas da cidade, sem que estas a percebam. Seu ca-
minhar, aos poucos, fica cada vez mais aflito e ofegante. É como se o 
espaço que ocupa se reduzisse e o ar lhe faltasse.

Outra (sentindo-se sufocada) – Socor... alguém? Ei, você pode me 
ajudar? Ei, por fav... Socor, por favor. Por favor... Ei! Eu tô preci-
san... eu queria, oi, você! Senhora, por favor, eu... Oi, tudo bem? 
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Desculpa, eu preciso... Ei, você! Por favor! Por favor... por fa... por...

A luz e os sons da cidade reduzem até restar apenas o silêncio, o escuro. 

CENA 3

Luz reacende no centro do palco e agora Uma e Outra estão em pé, 
a alguns passos de distância uma da outra, porém não se enxergam.

Uma (voz mais nítida) – Ei, alguém pode me ajudar? Eu preciso 
de ajuda para levantar. Alguém aí? Eu caí lá de cima, mas eu tô 
bem. Só preciso de uma ajuda. Alguém poderia? Alguém me aju-
da aqui? Olá? Alguém aí? 

Outra – Oi?

Uma – Oi, eu tô te ouvindo!

Uma e Outra – Eu preciso de ajuda!

Outra – Ajuda?

Uma – É, você pode me ajudar?

Outra (confunde o pedido de Uma com uma afirmação e se anima) 
– Você pode me ajudar?

Uma – Eu pre... ci... so... de ajuda para levantar.

Outra – Ajuda? Eu posso ajudar. Na verdade, eu também preci...

Uma – Cadê você?

Outra – Eu não sei, mas estamos próximas, eu te escuto bem.

Uma – Estou aqui embaixo! Vejo você!

Outra – Onde?
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Uma – Aqui!

Outra – Aí, sim! Estou indo! Que bom que te encontrei.

Luzes se apagam e reacendem rápido, assim como os nossos olhos se 
abrem e fecham incontáveis vezes em uma noite intensa de sonhos. 
Ao reacender a luz, Uma e Outra estão próximas uma da outra.

Uma (surpresa) – VOCÊ?

Outra – Eu...

Uma – O QUE VOCÊ FAZ AQUI?

Outra – Eu não sei. Eu tô perdi... O que houve com você?

Uma – Que ironia...

Outra – Não posso te levantar de qualquer jeito. Vou precisar 
chamar alguém, mas tá difícil, ninguém escuta por aqui...

Uma – Chamar quem? ELE?

Silêncio. Outra fica onde está, não procura mais. Agora entende. Lu-
zes apagam. 

CENA 4

Luzes reacendem. Uma e Outra estão no centro do palco, sentadas 
em um banco de dois lugares, de costas para o público, pintando um 
quadro apoiado sobre um cavalete.

Uma – Deve ter sido o meu tamanho. Eu era muito mais alta 
que ele. 

Outra – Ele disse que gosta das minhas mãos pequenas... do jeito 
que a gente se encaixa. 
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Uma – Ou foi o tempo. Tantos anos de relacionamento, nenhum 
filho... 

Outra – Você não suspeitou?

Uma – O que garante que ele não vai te deixar também? 

Outra – Talvez ele se canse, procure outra mais nova... 

Uma – E as minhas cores fortes.

Outra – Tem homem que não gosta, né, que se incomoda. 

Uma e Outra riem.

Uma – Minha mãe dizia e eu não dava bola. Maquiagem forte. 
VÊ SE PODE?

Outra – Dia desses ele me deu um batom. Bem vermelho.

Uma – Hmmmm, sim.

Outra – Disse que é pra deixar o meu sorriso ainda mais bonito...

Uma – São esses dentes, espaçados demais. Ele dizia que não, que 
gostava do meu sorriso. Mas eu nunca gostei. 

Outra – As amigas dele disseram que eu ficaria com cara de puta, 
mas ele disse que adora, que eu ia ficar linda...

Uma – Dizem que agora ele está com uma mais nova...

Outra – Sei que ela era maior, que dizia as coisas... e eu tão... 

Uma – Ela deve ter mais dinheiro, algo assim.

Outra – ... tão pequena. (Olha para si mesma) Tudo em mim. 

Uma – As pessoas confundem com fragilidade.

Outra – Ele disse que ela já não acreditava mais em nada. Nem 
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em Deus, nem no amor...

Uma – Sinceramente? Prefiro dormir.

Outra – Eu o amo tanto...

Uma – Eu o amei TANTO! 

Outra – Deve ter sido uma queda imensa...

Uma – Foi uma queda TÃO GRANDE.

Outra – ... eu não queria sentir essa culpa.

Uma – Eu não queria sentir mais nada.

Uma e Outra – Mas sinto.

Luzes apagam.

CENA 5 

Luzes reacendem. O quadro já não se encontra no palco, apenas Uma e 
Outra, sentadas no mesmo banco, agora de frente para o público. Uma 
está caracterizada como a Frida mexicana e a Outra como a Frida eu-
ropeia, do quadro As duas Fridas, de Frida Kahlo. O coração de uma 
está ligado ao da outra. Juntas, elas formam um quadro vivo.

Uma e Outra – Minha noite berra e rasga os seus véus, minha 
noite se choca contra o próprio silêncio, mas meu corpo continua 
impossível de ser encontrado.

Uma – Você me faz tanta falta, tanta. E suas palavras. E sua cor.

Outra – Logo o dia vai raiar.
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SEGUNDO ATO: O PEQUENO CERVO

CENA 1

Sons de um animal a galope. Tiros no escuro. A Outra vai morrer, 
isso é certo. Tanto Uma quanto Outra sabem que se encontram diante 
daquele momento em que não há o que ser feito para impedir este fato. 
Meia-luz acende sobre as personagens, que usam vestes pretas. Uma se 
encontra agachada atrás da Outra, que está caída no lugar onde foi 
baleada. Uma passa as mãos pelos cabelos de Outra: cuidar, mesmo que 
seja dos últimos instantes de alguém, é o que ela sabe fazer de melhor.

Uma – (...) essas coisas que você costuma dizer.

Outra – Que coisas?

Uma – Poesia, sabe? É o que vejo agora. 

Luz sobre as personagens se apaga lentamente. 

CENA 2

Luz reacende. Apenas Uma se encontra em cena, deitada no chão, 
acordando de um sonho intranquilo. Sente como se tivesse um sol na 
garganta. A imagem da Outra ainda está tão viva que Uma ainda 
não consegue distinguir na escuridão o que é real e o que é fantasia.

Uma (move-se deitada no chão, fala com dor e angústia, como se deliras-
se) – Não me deixa aqui. Por favor... Fica. Não me deixe aqui sozinha.

No mesmo estado de angústia, a respiração ofegante, Uma começa a 
se mover em plano baixo, demonstrando estar em um espaço limita-
do, do qual não pode sair. Luz apaga lentamente. 
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CENA 3

Ao reacender a luz, a Outra aparece deitada, tendo em sua cabeça 
um par de chifres de cervo e em seu corpo nove flechas cravadas. Uma 
se encontra sentada, com a cabeça da Outra apoiada em seu colo. 

Outra – E, então, como foi?

Uma – Mais rápido que adormecer.

Uma retira a primeira flecha do corpo da Outra, que solta um gru-
nhido e se contrai de dor de modo animalesco. Som dos galopes de 
um cervo.

Outra (ainda sentindo dor) – Me conta, você viu quando aconteceu?

Uma (retira a segunda flecha acenando positivamente com a cabeça 
e o sorriso tranquilo) – Vi, sim.

Outra solta um grunhido animalesco e se debate com a respiração 
ofegante. Som dos galopes de um cervo.

Outra – Eu fiquei preocupada desde aquela vez que eu li em 
algum lugar...

Uma – ...que a morte é o nascimento da alma, sim (retira outra 
flecha do corpo da Outra).

Grunhido animalesco de dor. A Outra tenta fugir, mas seu corpo 
está fraco e Uma consegue conter seu impulso. Som dos galopes de 
um cervo.

Uma (acariciando o corpo da Outra) – Primeiro achei que era só 
mais uma das suas poesias... mas quando olhei bem eu pude ver.

Outra – Mesmo?

Uma – E vi que ela estava ali também (retira mais uma flecha) 
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...até no seu morrer tem poesia. 

Outra solta um grunhido animalesco mais alto enquanto seu corpo se 
contrai de dor. Som dos galopes de um cervo.

Outra (sentindo dor) – ...Eu realmente tive medo.

Uma (acariciando o corpo da Outra) – Medo do quê?

Outra (sentindo dor) – De que a minha alma... você sabe, que ela 
não nascesse.

Uma retira a quinta flecha. O corpo da Outra e se contrai de dor e 
ela bufa feito um animal. Som dos galopes de um cervo.

Uma (orgulhosa, acariciando o corpo da Outra) – Mas, nasceu, eu 
vi. Você foi tão corajosa! (Retira a sexta flecha).

Outra solta um grunhido baixo e suas patas se debatem. Seu corpo 
arde em febre. Som dos galopes de um cervo.

Outra – Já te disse, mulher... (respira fundo) pra morrer não precisa 
de coragem. (Grunhido animalesco) Já pra viver nesse mundo...

Uma (indignada) – Viver, viver... QUE VIDA?

Outra (suspira) – Isso que você tem.

Uma (retirando a sétima flecha com raiva) – EU? Besteira... 

Outra solta vários grunhidos de dor, o corpo contraindo de dor. Uma, 
maternal, tenta acalmá-la. Som dos galopes de um cervo.

Outra (irônica) – Uhum, besteira.

Uma – A vida toda só o que escutei foi “não faz nada de errado”. (Re-
tira a oitava flecha com cuidado enquanto Outra apenas se contorce e os 
galopes de um cervo soam ao fundo). Hoje já nem precisam mais dizer. 
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Outra – Mas se está aqui (bufando feito um animal) foi porque 
não obedeceu tanto assim. 

Outra retira de si mesma a última flecha. Ouve-se o som do mar 
ao fundo. Outra levanta e oferece a mão para a Uma se levantar 
também. Outra caminha para o fundo, tira sua roupa, mas os chifres 
de cervo permanecem. Entra no mar sozinha, para não mais voltar. 
Uma, em silêncio, apenas a observa ir. Luz apaga lentamente.

TERCEIRO ATO: VIVA LA VIDA

CENA 1

Ao reacender a luz, Uma e Outra estão em um espaço repleto de melan-
cias de todos os tamanhos. No centro, uma mesa com melancias: uma in-
teira e alguns pedaços cortados. Em outros pontos do palco, se encontram 
alguns objetos que representam os atos anteriores (o quadro no cavalete, 
os chifres de cervo, as roupas usadas no quadro vivo d’As duas Fridas), 
mostrando um pouco do caminho que as personagens fizeram nos atos 
anteriores. Ainda não é verão, mas o dia está bem quente e as duas se re-
frescam com melancias repletas d’água. A cena inicia com Uma e Outra 
cortando alguns pedaços de melancia para oferecerem ao público. Elas 
esperam a chegada da morte, que também é uma mulher. Não uma 
caveira, como dizem algumas histórias, mas uma mulher como Uma, 
Outra e tantas mulheres. Sua memória é ancestral, sua sabedoria é da 
mais profunda sensibilidade. Poucos sabem, mas a morte é guardiã das 
memórias da humanidade e, por isso, conta histórias como ninguém.

Uma – Menina, que horas será que ela vem? (Morde com muita 
vontade um pedaço de melancia).
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Outra – Olha, ela não deve demorar… (Animada) Nem acredito 
que logo entraremos para o livro das memórias! (Come melancia).

Uma – Já decidiu como quer ser chamada? 

Outra – Ainda não sei se escolho nome de flor ou nome de poeta…

Uma – Os dois são a sua cara!

Outra – E o que será que ela come? Será que gosta de melancia? 

Uma (com jeito de quem está aprontando) – Mas é claaaaro que 
sim! E sabe do que mais?

Outra (olhar de desconfiada, de quem já imagina a resposta) – 
Hum, fala… (Come melancia).

Uma (animada) – De uma boa caipirinha!

Uma e Outra (animadas)  – Um brindeee! (Brindam com dois pe-
daços de melancia, dançando e mordendo as melancias).

Outra – Safada! Já entendi... Cadê? Ainda tem cachaça?

Uma – (fala com a boca cheia de melancia) – Claro, procura… ali! 
(Indica com o dedo).

Outra dá mais uma mordida na melancia antes de procurar a ca-
chaça.

Uma – Eu adoro a sua caipirinha… é perfeita! Nem muito doce, 
nem muito amarga…

Outra (fala enquanto começa a preparar a caipirinha na mesa) – 
Aprendi de pequena… Quando eu era criança, aos domingos 
os homens passavam o dia fora com os amigos e as mulheres se 
juntavam para fazer o almoço. Aí, a caipirinha era de lei. Até eu 
bebia! Elas diziam que fazia bem a criança tomar um pouquinho.
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Uma – Sábias mulheres...

As duas se olham e fazem um segundo brinde de melancias e mordem 
ao final.

Outra – E você, já escolheu o seu nome para o livro de memó-
rias? (Morde a melancia).

Uma – Eu já! O meu vai ser Carmem! (Agita uma das mãos como 
se abrisse um leque).

Outra – Olé! (Oferece um grande copo de caipirinha para Uma).

Uma – Quando falo em caipirinha, lembro muito da minha avó. 
Ela ADORAVA um biricotico! (Prova a caipirinha com prazer) 
Humm... melancia com limão!

Outra – ...e um pouquinho de gengibre, que faz bem pra garganta. 

Uma – Essa entende das coisas! 

Outra – Se você pudesse guardar só uma lembrança da sua avó 
pra vida toda, qual seria? (Prova a caipirinha e acha boa).

Uma – Sem dúvida, seria das histórias que ela contava. Esse mun-
do tem coisa!

Outra – Ãh? Que coisa? (Bebe um bom gole de capirinha).

Uma – É o calango!

Outra – Calango? Onde você tá vendo calango, mulher?

Uma (bebe caipirinha) – Das histórias da vovó. Sempre que ela 
via um calango, costumava dizer que, quando ele balança a cabe-
ça, desse jeito assim, ó (imitando o fazer que “sim” com a cabeça), é 
porque ele está dizendo: “Esse mundo tem coooisa… esse mundo 
tem coooisa…”
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Outra – E não é que tem mesmo? (Bebe mais caipirinha). 

Uma – Estão certinhos! Ela e o calango. E você? Se pudesse guar-
dar só uma lembrança pra sempre, qual seria?

Outra – Tenho uma de quando eu era criança. Durante o meu 
banho, minha mãe aproveitava pra tomar o dela também, e eu 
costumava pedir pra brincar de escorregador. Então, ela me pe-
gava no colo (faz que pega uma criança no colo) e me soltava o 
suficiente pra que eu escorregasse pelo corpo dela (solta os braços 
como se a deixasse escorregar).

Uma – Que divertido!

Outra (molha as palavras com mais um gole da caipirinha) – A 
gente não se envergonhava da nossa nudez, das nossas formas. O 
que importava era só o prazer daquele contato, de corpo que só é 
vivo de verdade quando brinca. 

Uma – “O corpo é uma festa!”, não é mesmo? (Dá mais uma 
bicada no copo e sorri com ternura).

Outra – Nós ali, mãe e filha, sabíamos bem disso. Ali eu aprendi 
bem cedo o que significa ser dona de um corpo mágico! 

Uma – Magia das boas... (Bebe a caipirinha e percebe que está aca-
bando) Caramba, você bebe, hein!

Outra – Eu? Você que secou o copo! (Bebe o restinho que sobrou).

Uma – Acho que precisamos de mais caipirinha.

Outra – Acho que preciso decidir o meu nome. 

Uma – Então decide logo, que ela deve estar chegando!

Som de alguém batendo à porta. Uma se encaminha para atender.
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Uma – Parece que ela já está aí…

Outra – Pode me chamar de Flora!

Uma atende à porta.

Uma (para a morte) – Oi, prazer, eu sou a Carmem.

Uma (para a Outra) – Corre, Flora! Faz mais caipirinha!

FIM
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Stela Raye é dramaturga, modelo, atriz, ativista do Fórum de Pessoas com 
Deficiências de Vila Velha-ES, integrante da Organização Produção Crioula 
e educadora social. 
Usa das várias formas de linguagem que a arte a permite como meio de 
transporte para se locomover, resistir, insistir, aprender e viver.
A escrita me movimenta, mesmo quando meu corpo estaciona, propondo-me 
liberdade para centralizar no espaço meu, me mover no espaço seu.
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RASGANDO O TEMPO
Stela Raye

APRESENTAÇÃO

A dramaturgia apresenta uma mulher que tem uma relação com o 
tempo respeitoso, contemplativo e verdadeiro na cidade de Ipasė 
Lasan. Porém, quando mostra sua persona de forma crua e des-
nuda, Senhor Aago – o grande relógio que comanda a cidade – se 
agita em fúria, isolando a mulher entre a mata e o rio, e como 
forma de punição, tira dela a tecnologia, a deixando somente com 
trabalhos manuais. Mas o isolamento torna-se a libertação da mu-
lher, que descobre o poder que tem o seu falar, o poder que tem o 
seu agir, e mesmo sem espaço – propulsionado por Senhor Aago –, 
descobre o poder de viver seu tempo, descobre o poder dos deta-
lhes, festejando seu corpo e tudo ao seu redor, se revigorando nas 
águas do rio, aprendendo com o solo da terra a ser justa, justa com 
seu tempo, respeitando sua soberania. Aceitando o descanso que 
o tempo proporciona, mesmo com pressa de Senhor Aago sendo 
constante, escolhe este caminho para sua jornada.

PERSONAGENS

MULHER: Sempre esteve ali, mora numa cidade chamada Ipasė 
Lasan, foi expulsa da construção que abriga atividades da população 
que rodeia o grande relógio e todo seu maquinário por não seguir 
as regras. O Senhor Aago encaixou a cápsula da Mulher entre a ci-
dade, a mata, e o rio, sem tecnologia como forma de punição. Mas 
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o isolamento do meio urbano é a liberdade, força, fuga e aconchego 
que precisava. De rosto sereno, carrega consigo uma força das ancas 
largas, sente o peso dos glúteos grandes, quer sair da cápsula onde 
mora, sua relação com o tempo dentro da sua prática rotineira não 
agrada o Senhor Aago, é perseguida numa vigília constante, encon-
tra na mata e nas águas o passaporte para fora da cidade.

SENHOR AAGO: É o relógio que lidera a cidade de Ipasė Lasan. 
E Ipasė Lasan não é uma cidade agradável, de primeira, ela te pren-
de como num sonho... quando você está envolvido vem Senhor 
Aago e te multa, com o argumento de que até para sonhar tem 
limites. Pois tempo é dinheiro que nunca deve ser perdido, mas se 
você seguir as regras impostas “tudo vai dar certo”, te é dado uma 
cápsula ao lado de outras de pessoas que passaram pelo o que você 
passou. Você e os outros vivem em cápsulas iguais, montada uma 
na outra formando um prédio com uma janela/porta em forma 
de hexágono de abertura automática que só abre sob o domínio 
padrão de Senhor Aago, direcionada ao grande relógio da cidade. 
Senhor Aago de característica redondamente grande, pés compri-
dos, pontilha cada parada, sempre apressado, se alimenta do ins-
tantâneo. Com muitos anos de autoritarismo, quer não só medir, 
mas também controlar o tempo, até tornar-se o tempo. Sente-se 
ameaçado pelo natural respiro que a mulher traz em seu caminhar.

CENA 1 - ENTRE O CHÁ E O CAFÉ

Pela manhã, um barulho ensurdecedor abre a cápsula, que é mi-
núscula. Tudo nela é compacto. Em um lado da cápsula tem uma 
prateleira acoplada que vira mesa com um fogão de duas bocas no 
meio, a cama na parede de cima da colmeia no outro lado um micro-
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banheiro. Abre tudo permitindo que o sol entre, mostrando a mulher 
no lugar onde dorme, abaixada em posição fetal com as mãos nos 
ouvidos. Uma luz voltada para mulher, com sofrer, que abre e fecha 
os olhos rapidamente. 

Mulher – Quê? Mas já? (Sem saber o que fazer no tom de incerteza) 
Nem comi minha tapioca, nem tomei meu chá, nem...

Senhor Aago (irritado) – Tá aí, este é seu problema, vá tomar 
café, (gritando) café acorda, acelera, acorda, acelera A-C-E-L-E-
-R-A... (Gritando ainda mais rápido) Acelera e acorda.

Mulher – Acalme a alma Senhor Aago, acalma, relaxa, o senhor 
precisa…

A mulher levanta devagar como se fosse uma felina e se longa.

Senhor Aago (com brasas nos olhos de tensão) – Preciso, preciso, 
sabe o que preciso?

Mulher – Do quê?

Senhor Aago – Que tu sigas o tempo que te dou, siga rápido 
sem quebrar passos (batendo o pé firme no chão de forma ritmada) 
conte: TIC 1, TAC 2, TIC 3, TAC 4, é só contar.

A Mulher tira um pouco de água do pote para chaleira e leva ao fogo 
calmamente, retira uma frigideira pendurada no gancho, lava numa 
bacia com água e leva ao fogo para tapioca.

Mulher – Para que seguir seu tempo se tenho o meu? Não quebro 
passos, Senhor Aago, apenas ouço e respeito os passos e compasso 
de meu corpo, muito simples para mim.

Senhor Aago (ri) – Mas o seu simples complica o meu sistema, 
como se sente com isso?
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Mulher   – Não se afobe, Senhor Aago, seja simples também, 
mude seu sistema.

Senhor Aago – Não posso, todos precisam de mim (com olhar 
distante), as pessoas não vivem sem a pressa que proporciono, sem 
mim vão todos ao chão.

A Mulher coloca um punhado de tapioca na frigideira já quente, 
vira de um lado para o outro calmamente.

Mulher – Então, talvez o chão não seja ruim, talvez, assim, to-
das virem sementes, cresçam, criem intimidade novamente com 
a terra (um leve sorriso) e se transformem em belas árvores com 
raízes fincadas e fortificadas, conectadas umas com as outras.

A Mulher pega duas canecas com erva cidreira dentro e leva até o 
fogo da chaleira. Despeja um pouco de água, reserva, vira a tapioca, 
retira da frigideira e se vira para Senhor Aago com aquele leve sorriso.

Mulher – Pronto, o chá e a tapioca. De nada demorou, aceita, 
Senhor Aago? (Ela fecha os olhos, experimenta sua cidreira como se 
fosse convidada para uma dança) Hum... a tapioca... olhe como 
está linda. (Morde a tapioca, respira, e a cada mastigada os dedinhos 
dos pés e das mãos se mexem, como se fossem um corpo de balé, se 
deixando levar involuntariamente ao ritmo de sua mastigação).

Sem perceber, Senhor Aago se pega mexendo os dedos dos pés compridos.

Senhor Aago – Não tenho tempo para nada. Você é louca, mas 
aceito um pouco de seu chá de cidreira, (num olhar de meia certeza 
tomam chá) tomarei, pois tenho convicção de que meu café é tão, 
mas tão forte, que a feitiçaria usada em seu chá não me fará mal.

Mulher – Está bailando com os dedos, Senhor Aago? (Com olhar 
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brilhante e irônico) Tic-Tac também dança.

Senhor Aago (bravo) – Me respeite, sou autoridade maior por 
aqui!

Mulher – Te respeito, Senhor! E respeito a máquina orgânica 
que sou, por isso, faço o que faço. É tão bom viver curtindo cada 
segundo que nos é dado.

Senhor Aago entrega a caneca a mulher.

Senhor Aago – Mostre que me respeita obedecendo, faça o que 
os outros fazem! Olhe para esta cidade! (Aponta o dedo para o re-
lógio principal da cidade e girando 360°) Tudo isso, ame tudo isso, 
deseje tudo isso, viva por mim, viva por esta cidade e tome este 
seu chá. (Imperativo) Guarde estas coisas.

A mulher guarda as canecas, frigideira e chaleira. Seca as mãos com 
um longo tecido branco e, em seguida, amarra nas ancas larga.

Mulher – Carência, Senhor Aago? Não fique bravo, não fique, 
vou indo, muito trabalho a ser feito.

CENA 2 - FIRME COM VENTO NO BAILAR COM AS ÁGUAS

A luz do palco apaga, em seguida um foco apenas na mulher. Ela 
caminha forte e firme pelo palco carregando tecidos em uma bacia.

Mulher – Pulso firme é você ou sou eu? (Coloca a bacia na cabe-
ça, estica a mão esquerda para frente e o pé direito alonga para trás) 
Pois o senhor é firme em querer me adestrar, me prender em seu 
tempo. (Coloca os dois pés fincados no chão, enquanto o dedão fir-
memente vai de um lado para outro como um pêndulo) Já eu, pulso 
para a vida, pulso sentindo o presente, tenho febre do futuro in-
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certo, (com tremor na voz) certeza aqui somente do passado.

O palco escurece. Ouve-se apenas um tic-tac e as pisadas raivosas e 
pesadas do Senhor Aago. Quando ele aparece a luz retorna.

Senhor Aago – Está dizendo que eu sou a firmeza e você o pulso 
desta cidade? (Risos) Tolice sua não se juntar comigo.

Mulher – Eu e você? (Risos) Não sou o pulso desta cidade, eu 
apenas pulso para o respiro da vida, respeitaria meu tempo? Pois 
eu respeito o seu. (Olhar firme) Eu respeito o seu tempo, Senhor.

Senhor Aago – Que olhar é esse? (Assustado) Que olhar é esse? Eu 
sou o pulso firme desta cidade, sou completo. (Raivoso) O pulso 
firme que esta cidade precisa é o que você também precisa.

Mulher – Eu preciso de espaço, Senhor Aago, (respira profunda-
mente) espaço...

Senhor Aago – Ande rápido, você tem metas a cumprir, (aos gri-
tos) o caminho até o rio é longo, apresse, ande, corra, rápido.

Mulher – Metas? Que metas?

Senhor Aago – Rápido, rápido, ande, corra, voe...

Mulher – Mas voar é que mais faço, (abre os braços enquanto 
anda) observo tudo, tudo ao meu redor, sentindo o vento pas-
sar (sorri) trazendo consigo esperança, esperança que fortifica nas 
águas do rio…

Senhor Aago – Isso é bobagem…

Mulher – O que é bobagem?

Senhor Aago – Essa tal esperança, tu perdes tempo com estes 
pensamentos tolos, esperança definha, D-E-F-I-N-H-A. Principal-



| 249 

mente, você que mora em uma cápsula (com felicidade no olhar). 

Cenário todo iluminado. A Mulher tira a bacia de cima da cabeça e 
coloca no chão, abre os braços e pés juntos, fala com firmeza na voz.

Mulher – Nunca, pois o vento traz doses diárias de esperança, 
(com um brilho no olhar) me renovo todos os dias nas águas do 
rio... todos os dias, Senhor Aago.

Senhor Aago – Sei... menos tempo, é o que tu tens, ande, o 
tempo não para.

Mulher – Digo que tenho tempo para o que pretendo executar...

Senhor Aago – Menos ainda, menos ainda…

Mulher – O que quero é simples, existir dentro do que já sou, 
(com alegria no olhar) e o que sou é um espírito livre dentro deste 
corpo livre, presa nesta cidade, nesta mata, e cheia de emoções 
pulsantes.

Senhor Aago – Tic-tac, menos tempo, menos, menos, tic-tac, 
menos tempo...

Mulher – Cada dia que acordo, é um tempo que eu ganho. (Com 
um sorriso no olhar) Um tempo, mais um tempo, nada de menos, 
Senhor Aago, todos os dias ganho, o tempo está aqui, sempre estará.

Senhor Aago (com raiva) – Não!

Mulher – O senhor apenas é o medidor de algo maior, o tempo, 
o tempo, Senhor Aago.

Senhor Aago anda em círculos pelo palco, em passos largos, acelerados 
e rápidos. Passos pesados, sentido horário. A Mulher anda pelo palco 
em sentido contrário, em total reflexão. Senhor Aago sai de cena.
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Mulher – Sinto a arte do que é a vida com mais intensidade 
quando ele não está por perto (volta um pouco o caminho pega 
a bacia, inspira, expira e segue adiante), minha rotina é um saco, 
mas os detalhes, os detalhes me soltam, vasculho, (suspira fundo) 
esta árvore, por exemplo, está mais desenvolvida que semana pas-
sada, olhe que linda, os detalhes...

A Mulher abaixa e coloca a mão na terra, embaixo da árvore, mexe 
afundando os dedos, com um sorriso no rosto, levanta, move os dedos, 
passa nas ancas, caminhando para o rio.

Mulher – Solo vivo, solo curativo, cura as ancas, (com a mão na 
cintura, e cabeça baixa segura a bacia) minhas ancas, tudo pesa, 
mas ali, ali naquele rio, tudo flui, (ergue a cabeça com um olhar 
fixo para a plateia e com firmeza nas palavras) no rio o pesado fica 
leve, tão leve, mas tão leve que vai, vai no fluxo do rio, vai como 
pássaro no vento.

O palco escurece. Uma luz ilumina a Mulher que chega até o rio, se 
sente e retira os tecidos da bacia um por vez.

Mulher – Em um tempo que é só meu, (estica um tecido no chão, 
pega outro da bacia, envolve nos braços) num lugar pertencente 
ao coletivo, mas quem manda é um arrogante círculo que tem 
complexo de Deus. (Num tom de cansaço) Complexo, complexo, 
complexo...

Mulher – Suas águas são tão fluídas que me esclarecem, chego 
aqui sempre tão pesada, mas saio daqui leve, sempre tão leve.

Sentada em cima de um tecido esticado, a Mulher esfrega um outro 
tecido que está em suas mãos com sorriso profundo.

Mulher – Estou aqui sempre fazendo o mesmo que Ipasė Lasan 
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pede, mas a forma que faço me liberta, (com empolgação) quando 
você está no meio de uma guerra, permita que o amor pela vida te 
guia, te ajude. (Mergulha a mão no tecido) A dica que dou a vocês 
é: as águas curam, o vento leva, a raiz da sua árvore se fortifica 
dentro de um tempo que é só seu, se concentre nele para que 
evolua, regue-se diariamente com as águas deste rio. (Para plateia) 
Olhe para dentro do solo, olhe mexendo, qualifique este solo, de-
dique-se a ele para frutificar, para frutificar, frutificar, (direciona a 
pergunta à plateia) hein... ei, você, você entende?

Com a leveza que as águas trazem, a Mulher flutua sobre os tecidos 
e sob a luz dança no palco. Com elegância do movimento do rio, 
dialoga com a plateia.

Mulher – Ipasė Lasan foi criada com o intuito de aprisionar e con-
trolar. A beleza do natural foi destorcida, tornando belo, o artificial, 
gastando energia em um universo que não compensa, esquecendo 
de seu próprio universo. Há algumas gerações, seus moradores vi-
viam em caixas, com um pouco mais de “espaço” (com um tom de 
ironia) que aqui é apresentado. Ele odeia o verbo viver, por isso 
não se vê animais nesta cidade de M-E-R-D-A! (Com um dilúvio 
na boca) Os animais vivem no tempo deles, na natureza deles, e em 
Ipasė Lasan têm que se seguir o tal tempo de Senhor Aago. Este é 
o motivo de todos morarem em cápsulas. Quando é tirado o lar 
dos seres humanos, acontece uma afronta, daí, rola toda aquela 
reabilitação que todos conhecem. Mas e quando colocam pessoas 
em cápsulas? Envelopando suas origens, essências, padronizando 
alimentação, formatos de corpos, levando com a pressa do relógio, 
o cognitivo de cada um... (Com olhar de tristeza) ainda têm a cora-
gem de chamar os outros seres vivos de primitivos?
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Eles vivem, (ri) vivem, não existe igual em Ipasė Lasan, pois to-
dos aqui existem, não vivem... Mas os animais, não, não, não… 
E-L-E-S V-I-V-E-M. E quem se arrisca viver seu tempo e espaço 
será perseguido como eu fui e sou. É ou não é uma M-E-R-D-A?

A mulher retira da bacia os tecidos restantes, sacode e estica sobre o 
palco. Com corpo pesado de tédio se move.

Mulher – Estou indo ali fazer de novo, de novo, de novo, mais 
um pouco do mesmo, porém, (olhar de esperança) no caminho 
tenho o encontro com o novo e os detalhes, que sempre estão 
ali para mim, os detalhes sempre estão ali para mim e para você 
(aponta para a plateia). Observem os detalhes, brinquem com o 
novo, conversem com o velho, vivendo sempre o presente.

CENA 3 – CARA A CARA COM A VERDADE DITA

A Mulher é presenteada com um impulso, levada ao rio, deita-se 
como se estivesse numa cama, o movimento do fluxo das águas acolhe 
como um edredom. Sorri com serenidade no olhar.

Mulher – Aos poucos, na cidade de Ipasė Lasan, fui me despindo 
e o que estava nas sombras (com delicadeza na voz) foi se revelando 
aos poucos. Características da minha personalidade que a socieda-
de encapsulada não estava esperando ver. Mostrar minha verdade 
dentro do que é meu tempo foi uma blasfêmia ao Senhor Aago.

Senta-se na beira do rio sacudindo os pés, rindo ironicamente.

Mulher – Pobre Senhor Aago, quase se engasga com o seu miojo, 
foi muito difícil para ele visualizar a nudez de minha verdade. Or-
denou a mim que entrasse para cápsula, mas no dia seguinte to-
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dos tiveram que encarar minha pessoalidade desnuda novamente.

Senhor Aago aparece em cena com trovões nos pés e com tempestade 
na voz.

Senhor Aago – Sua obscena, sua surtada, tu não pensas, você é 
abusada! (Aponta para a torre do relógio em Ipasė Lasan) Tô cansa-
do de seu atraso, atraso, está atrasada como sempre, ande, ande, 
vá para sua caps...

A Mulher levanta majestosamente com firmeza na voz.

Mulher – Cápsula, Senhor Aago, cápsula, estou indo. Mas saiba 
que fiz uma viagem num tempo curto dentro de sua percepção, 
Senhor. Porém, uma viagem comprida para mim, num universo 
chamado tempo MEU. O suficiente para compreender que te-
nho um espaço maior que esta cápsula, maior que Ipasė Lasan, 
maior que este tempo que o Senhor proporciona.

Senhor Aago – O que tu dizes, Mulher? Espaço? Tu moras em 
uma cápsula (agitado) vá... O tempo desta tarefa foi extrapolado, 
o tempo...

Com força na voz a Mulher recolhe os tecidos para dentro da bacia.

Mulher – Tempo! O tempo que tu proporcionas é um tempo 
seu, apenas seu, não dá para ignorar a individualidade do tempo 
de cada pessoa da cidade de Ipasė Lasan. Meu tempo está acima 
do que me propõe. O que me propõe todos os dias é, isso sim, 
que é blasfêmia, você pensa apenas em números, números cada 
vez maiores para ti. Números que você engole, que te alimentam 
da saúde mental e física de quem mora em Ipasė Lasan. O Senhor 
que é obsceno, surtado e está surtando a todos, este tempo que 
você diz não é meu, nunca foi e nunca será.
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Senhor Aago – Eu sou o quê? Você me pesa, estou mais pesado 
depois que tomei aquele teu chá, só pode ter sido aquele chá, 
sua bruxa...

Mulher – Bruxa? (Risos) Eu sou bruxa? Surtado é o Senhor. Você 
coloca pessoas em caixas, daí, não satisfeito, comprime uma por 
uma em cápsulas e as conecta umas as outras em uma conexão 
tecnológicas vulgar, se alimentando de seus tempos, vedando suas 
verdades com as suas mentiras, e eu sou que a bruxa?

Senhor Aago – (Raivoso) Calada, calada, você pesa mais que a 
sensação visual de um pêndulo. (Com notas de deboche) Calada e 
vá limpar aquela cápsula manualmente! MANUTENÇÃO DIÁ-
RIA FEITA MANUALMENTE... Vá.

Mulher – Tempo meu, espaço meu, sou maior que aquela cápsu-
la, pois o tempo meu é espaçoso, anote aí, Senhor Aago, espaçoso.

Segura com firmeza a bacia e, com um rebolar de convicção de suas 
ancas largas, segue lenta e graciosamente o seu caminho. Senhor Aago 
pontilha os dedos das mãos sobre o rosto, dá dois passos e para de raiva.

Senhor Aago – Volte aqui, pontilha seu tempo que é meu, é 
meu, o seu tempo é meu... Pare agora estou mandando, o seu 
tempo é meu.

A Mulher anda sobre o palco com um flutuar nos pés nunca visto an-
tes pelo Senhor Aago. Ele grita como um passageiro num horário de 
pico desesperado para o embarque, atropelando a si mesmo, trocando 
vogais, consoantes, batendo os pés como uma marcha de um soldado. 

Senhor Aago – Tere peri care...  (Aos gritos) PARA, PARE, PARE 
AGORA!
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A Mulher para debaixo da árvore, coloca a bacia no chão, esfrega 
os pés na terra fixando os dedinhos, enche as mãos de terra e esfrega 
como um hidratante sobre os pés e subindo até as ancas, coloca as 
mãos na cintura, ergue a cabeça, olha para Senhor Aago, respira fun-
do e... e… e... iiih... Ela já está cansada deste Senhor continuamente 
chato, cansada, coitada. Ela está cansada dele, porém, tranquila con-
sigo. Então, olha para as mãos e as esfrega até os cotovelos. Direciona 
e fixa o olhar no Senhor Aago. Inspira, expira.

Mulher – Parei, parei e aqui estou. Sempre estou aqui e sempre 
estarei, como esta árvore. Está vendo esta árvore, Senhor Aago? 
Ficarei aqui até quando extrair a essência que preciso.

Senhor Aago – Que olhar é esse? De novo este olhar?

A Mulher olha para Senhor Aago com aquele olhar de moleza. Volta a 
esfregar as mãos e os cotovelos. Senhor Aago insiste em ter sua resposta.

Senhor Aago – Que olhar é esse direcionado para mim, que fi-
xação é esta?

Mulher – Fixação é o que o senhor tem por mim. (Com um olhar 
bem direcionado ao Senhor Aago) Por que meus movimentos te 
incomodam tanto, se são somente meus?

Senhor Aago – Você é uma peça de Ipasė Lasan…

Mulher – Uma peça? (Faz uma cara de espanto) Uma peça? Sou 
objeto de seu maquinário?

Senhor Aago – Sim, claro, sinta-se orgulhosa por este privilégio. 
É uma honra as pessoas lutam para conse...

Mulher – Conseguir? E conseguir o quê? Não quero isso, que 
peso horrível é ter seu tempo desrespeitado, ignorado... tudo 
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por... por... por isso?

Senhor Aago – Por poder. (Estufa o peito e enche a boca).

Mulher – Poder? (Ri) Poder quem tem é você, o Senhor decide 
tudo, ninguém em Ipasė Lasan tem poder de decidir nada. Todos 
vendados com a sua mentira contada e o máximo que têm são 
míseras migalhas como recompensa.

Senhor Aago – Ser recompensado é muito bom, não acha?

Mulher – Sua recompensa é punição. É uma tortura. Fazer sacri-
fícios por você?

Senhor Aago – Sacrifícios para obter uma vida melhor, (em tom 
de autoritarismo) uma vida melhor, você realmente acha que terá 
uma vida melhor sem o que eu posso proporcionar?

A Mulher movimenta o pé esquerdo de forma circular sobre a terra, 
alongando o corpo para frente de Senhor Aago que esboça um leve 
e curto sorriso de soberania. A Mulher leva a mão junto à cabeça, e 
como num mergulho, ergue cabeça esticando junto com as mãos em 
direção ao Senhor Aago, que surpreso pontilha os dedos sobre o rosto 
que para variar está furioso pela falta de reverência a ele.

Mulher (com força no olhar) – E você tem certeza que não sabe a 
resposta?

Senhor Aago – De novo com este olhar? Vou te queimar na 
fogueira.

Mulher – Me jogue, (a mulher abre os braços como se voasse) me 
atire na fogueira, que banharei com intimidade, como se estivesse 
numa cachoeira, não tenho medo do fogo, Senhor Aago. Fogo 
purifica, fogo ressuscita, brasa da fogueira vira faíscas, faíscas vi-
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ram cores, cores, Senhor Aago, múltiplas cores. (Abaixa para pe-
gar terra, com as mãos esticadas direcionadas para plateia, joga aos 
poucos a terra no chão) E o que era neste tempo, neste momento 
tudo se eterniza, tudo.

Senhor Aago – Você é persistente Mulher, não tem medo de 
nada, isto é uma lástima, todos tem que temer a mim, pois sou 
o tem…

Mulher – Tempo? (Com sarcasmo) Tu és apenas o medidor, reló-
gio é o que tu és. R-E-L-Ó-G-I-O.

Senhor Aago – Vá embora, vá para sua cápsula, bruxa!

Mulher – Não tenho que ir, o Senhor disse: “PARE, PARE 
AGORA”. Então, cá estou eu debaixo desta árvore, parada, como 
me disse. E está muito bom aqui, no meu Tempo, que não te 
pertence, pertencente apenas a mim.

A Mulher aponta para o relógio da cidade de Ipasė Lasan e com um 
punhado de ironia e outro punhado de insistência, maleável e forte 
como o bambu.

Mulher – Vá, está atrasado. Vá para seu lugar, viver sua tarefa, vá 
sem se incomodar com o meu tempo. Você é um peso, sabia? Que 
saco pesado você é.

Senhor Aago com um olhar de surpreso, com uma cara de fezes apri-
sionada no ânus, fala com raiva.

Senhor Aago – Você é um perigo para cidade com este compor-
tamento, você é um perigo para você mesma, você acha que...

Mulher – Vá, Senhor Aago, está atrasado, vá agora para seu lugar, 
o seu tempo não corre? Então, vá.
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Senhor Aago irritado e preocupado com o olhar da Mulher, se movi-
menta de forma mecânica.

Senhor Aago – Você tem que voltar para sua cápsula!

Mulher – Você que tem que voltar, cuidar de seus ponteiros, dos 
seus números, de suas tarefas. Deixe que do meu tempo cuido eu.

Senhor Aago – Você acha que vai ficar aqui? Você tem uma cáp-
sula para limpar, deixe de abuso e venha comigo agora!

A Mulher pega mais um punhado de terra passa sobre os pés subindo 
até as ancas, concentrada no seu momento de forma imutável.

Senhor Aago – Vamos agora (aos gritos) acorda, vamos, tem tra-
balho a fazer, ande, vá.

Mulher – O que tenho que limpar está aqui, estou parada aqui 
do jeito que queria há alguns instantes, estou num momento de 
higienização completa, não está vendo?

Senhor Aago – Não dei permissão, vá, Mulher.

Mulher – Vou bloquear você, é um saco ouvir o mesmo... e o 
mesmo... Senhor Aago, você é um tédio, é redonda e repetida-
mente um tédio.

Senhor Aago irritado paralisa, pontilhando os dedos das mãos. En-
quanto a Mulher com um olhar de plenitude continua sua esfoliação.

Senhor Aago – Isso é uma utopia, ninguém me corta, ninguém 
vive sem mim, você sabe disso...

Mulher – Disso o quê? Cortar? Cortar, Senhor Aago? Bloquear? 
E, sim,  bloquear sua importância para mim é super possível.

Senhor Aago – Eu sou a ação do permanecer vivo... da vida de 
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todos sua tola, (com raiva) ação, agora vá... vá…

Mulher – Vá, você, vá logo, a cidade te espera. Pois eu não preci-
so de ti, nada que me propõe me cabe, nosso universo é diferente.

A Mulher com um olhar de profunda contemplação tira o excesso de 
terra das mãos com as folhas do chão, com toda calma retira o tecido 
das ancas.

Mulher – Volto aqui sempre para o encontro com meu passado, 
para fortalecer o futuro que me espera. Tempo sagrado (com um 
sorriso celebrativo), meu tempo é sagrado, direciono o fim deste 
ciclo, me lanço ao início do novo e de novo, estou aqui.

Senhor Aago aos gritos como estivesse em queda do alto de uma 
montanha.

Senhor Aago – Saia daí, volte para seu lugar, sua cápsula, ande, 
está atrasada como sempre.

A Mulher num comportamento atemporal se movimenta ao redor da 
árvore fazendo um laço extravagante com tecido branco que retirou 
das ancas.

Mulher – Ajá, um lindo Ajá para ti, enfeite o seu, presente meu, 
pelo aconchego que me dá, um Ajá como agradecimento.

Senhor Aago paralisado, grita como estivesse trancado num cativeiro.

Senhor Aago – As tarefas estão acumuladas, todas te esperando, 
o tempo corre, o tempo voa, anda logo, estou mandando.

A Mulher ignora Senhor Aago majestosamente, com total calma e 
com o olhar antes nunca visto. Enquanto ele grita perdidamente.

Senhor Aago – As tarefas estão acumuladas, todas te esperando, 
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o tempo corre, o tempo voa, anda logo estou mandando.

E a Mulher? Bem... a Mulher fala com uma luz sobre o corpo.

Mulher – Sou mulher da alma cantante, sou mulher da alma livre

Sou mole, sou turrona

Sou noite, sou dia

Sou criança, sou anciã

Sou mistério, sou música

Sou história contada, sou história vivida 

Sou simples de perto, complexa de longe 

Sou desafio, sou brilho

Sou sombra, sou relativa

Sou um andar suave e contemplativo, sou raiz 

Sou um corpo divino, sou o respiro 

No geral, sou um sorriso no caminho  

Sou mulher da alma cantante, sou mulher da alma livre.

FIM
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Tamyres Batista é poeta negra nascida na diáspora. Nos últimos anos, tem se 
dedicado a investigar a potência da palavra, na poesia, na prosa e também na 
escrita dramática. É cineclubista, integrando os coletivos Cineclube Nome 
Provisório, Teresa de Benguela e Cineclube Aldeia. É graduanda no curso de 
Ciências Sociais - UFES, onde compõe o movimento “Negros e negras da CSO”. 
Gosta de andar de bicicleta pela cidade na madrugada e celebrar os encontros 
com café, comida, música entre amigos e conversas até o amanhecer. Ela tem 
lutado para garantir o direito de fabular e habitar dentro do próprio sonho.
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CADERNO DE RECEITAS DE JANAIR
Tamyres Batista Costa

APRESENTAÇÃO

Esta dramaturgia é inspirada em Janair, personagem apagada pela 
escrita feminina e brankkka de Clarice Lispector em “A paixão 
segundo G.H”. Este texto é um exercício, que se esforça em ima-
ginar sua voz e história, a fim de recolocar em protagonismo, sua 
memória, desejo e sonho. É também um passeio íntimo-coletivo 
nas paisagens de grande parte das mulheres negras que foram, são 
ou infelizmente serão empregadas domésticas.

PERSONAGENS 

JANAIR: Preenche a si e aos espaços com risadas intensas. Há 
que se pensar como construir um corpo que possa rir. Rir de 
deboche, rir de medo, rir de ódio, rir porque está indo embora, 
rir porque é necessário chorar. 

SANDRA: Nunca aparece. Mas conhecemos sua voz. 

Em seu último dia de trabalho Janair convida o público para fazer 
uma visita na casa da patroa. Enquanto apresenta os cômodos da 
casa, ela também nos conta sobre as receitas e os sabores de sua vida. 
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CENA 1 - SALA

Janair (conversa com a plateia que se acomoda) – Entrem, entrem, 
entrem. Podem ir sentando, ah, que maravilha, vem garota, senta, 
senta aqui. Não é sempre que a gente recebe visita (com um sorriso 
debochado), ainda mais na casa dos outros. (Uma risada daquelas 
de criança quando apronta). Mas hoje é meu último dia, então vou 
mostrar tudo pra vocês… T-U-D-O! (Enquanto fala varre o chão) 
Tudo aquilo que minha limpeza esconde (risinhos), os segredos que 
costumam estar sempre misturados com a poeira do fim do dia, 
a crosta resistente de gordura e frustração que adere as panelas de 
alumínio, as gotas de sangue menstrual e lágrima que se misturam 
indistinguíveis ao bolor do estofado do sofá, a dança de roupas su-
jas e limpas na lavanderia... Mas nada que uma piaçava, uma palha 
de aço e bastante detergente não resolva. (Olhando ao redor) Esses 
dias tava até pensando, que além de cimento, blocos, vergalhões e 
cerâmica a estrutura de uma casa é feita de grito de criança, oração 
pras coisas darem certo, aborto, boleto de cartão, um “Será que eu 
posso morar com você de novo?”, fraldas geriátricas, cômodos va-
zios, copos de plástico de aniversário de vizinhos, chegadas pé ante 
pé na madrugada... uma casa às vezes só conta com alguns destes 
exemplos, (pausa olhando nos olhos do público) às vezes são todos 
eles juntos em um lugar só...

(Como se estivesse lembrando uma informação importante) Às vezes 
também, existe a nossa casa...

(Com um tom levemente entristecido) Às vezes, só existe a casa 
do outro… 

(Mudando de tom) Mas vamos que vamos que essa visita tem que 
ser bem rápida porque a Sandra está me esperando, eu até gostei 
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de receber vocês, deviam ter vindo antes, oras, passei 7 anos nesse 
teto conversando com as paredes… (Repensa se o tempo é muito ou 
pouco, tudo é uma perspectiva) Eu trabalho aqui há uns 7 anos, né, 
mas é pouco viu... é pouco.... Mamãe chegou a trabalhar uns 32 
anos numa casa. Vovô Leda criou meus tios tudo cozinhando pros 
Moreira Sales, acho que ficou lá uns 45 anos… (Fala sussurrando 
como se estivesse fazendo uma conta mental) 7 mais 32, mais 45... 
uns, 90 anos… (Volta a encarar o público) As filhas dela, a tia Sônia 
e a tia Jandira, trabalharam pros netos da mesma família, cada uma 
ficou lá uns 25 anos… (Volta a sussurrar como se estivesse contando) 
90 mais 25, vezes dois 140… Nossa, acho que juntando tudo deve 
passar de uns 500 anos trabalhando na casa dos outros viu, aiaiaai 
(risada sarcástica) não há aposentadoria que chegue (risada triste) e 
teve a bisa também, essa foi sem sorte coitada, acabou morrendo 
mesmo na casa dos patrões. Mas hoje eu vou embora. 

(Sentada na poltrona, na postura de uma madame) Vocês vão fican-
do à vontade, eu vou sentar um pouco… A minha coluna às vezes 
dói, porque eu carrego o peso das consequências. Hum, ninguém 
acredita… já até me disseram foi uma porção de doença viu, esco-
liose, lombalgia, hérnia de disco, artrose, osteoporose…. Mas eu 
bem sei que isso é a consequência, ou mais precisamente o peso 
dela, sabe? O esforço que a gente faz pra manter as escolhas, e assu-
mir um caminho que é nosso como se estivesse mesmo no controle 
da própria vida… aiaiai. Isso vai tudo pra coluna. Aí, dói. (Franze 
o rosto) Mas sentando assim eu já sinto um alívio. Tudo na vida é 
uma questão de postura. (Fala como se estivesse remendando alguém) 
“Postura e respiração”, (risinho de deboche) diria G.H. se ela esti-
vesse aqui, chegando da aula de Yoga, mas como hoje ela não está, 
ficaremos somente com a resp... (se lembra de um aviso importante) 
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ah, cuidado com as baratas viu, tem um monte no chão, eu colo-
quei remédio só na semana passada… A patroa detesta barata, mas 
ela são tão resistentes, sobem até aqui no alto do prédio, onde já se 
viu barata em último andar, gente? (Risadas) Eu, hein... sei de nada 
não… se elas tão aqui a culpa não é minha. 

Todos os cômodos estão dispostos no palco, mas é pela iluminação que 
somos levados de um para o outro, como num mapa ou numa planta 
baixa conhecemos outras dimensões e posições de um mesmo espaço. 

CENA 2 - COZINHA

Janair – Já que estamos juntos nessa, eu vou me abrir com vocês 
(risada sarcástica), segredinho. A cozinha é a minha parte prefe-
rida dessa casa, eu vou sentir tanta saudade desses azulejos, das 
panelas, esses copos… ir embora é tão difícil….

(Como se estivesse lembrando de algo importantíssimo) Ah, me des-
culpem se eu falo muito rápido, não tô acostumada com ritmo de 
conversa. Duas pessoas olho no olho pra mim é quase um mila-
gre, imagine essa gente toda… (Rindo com um pouco de vergonha) 
Geralmente eu nunca tenho interlocutor, vazio danando... Mas 
tá dando pra entender? 

Enquanto fala organiza os potes de colorau, gengibre em pó, açafrão, 
pimenta do reino e outros temperos.

Janair – Vocês devem até achar estranho dizer isso, mas de todos 
os cômodos esse é o que eu mais sinto que é meu… É… nem 
meu quarto é tão meu quanto a cozinha. Aqui eu imprimo meu 
ritmo, minha forma, meu contorno, meu gosto. (Põe um pouco de 
tempero na ponta dos dedos e prova) Aqui meu gosto se pronuncia 
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com intensidade, meu tempero. É que G.H. não sabe nem fritar 
um ovo, então, esse espaço fica como sendo meu, (se sentindo 
agradecida) nem os pés ela coloca aqui… Tô contando isso pra 
vocês, mas não devia, a Sandra fica brava quando eu digo isso, 
acha uma bobeira sem fim eu me sentir proprietária do espaço 
alheio, mas sabem como é, né? Sentimento a gente não controla, 
só coloca borda, só coloca borda, só coloca borda…

Prepara os ingredientes, bate o bolo e passa o café enquanto conversa 
com as visitas, parece uma bruxa em puro exercício alquímico. 

Janair – Mas Sandra é bobona. (Olha o telefone pra ver se tem men-
sagem dela) Diz isso pra mim porque a gente só consegue colocar 
olhar nas coisas dos outros. Aiaiai… ela mesma pegou um apego 
danado com as crianças dos Salustianos, se bobear até leite pinga do 
peito dela, tão duvidando? (Ri com certeza) Eu já vi isso no jornal já 
tá? Dizem que é quando o corpo tem afeto e sonha muito com al-
guma coisa ele produz de dentro dele mesmo… é… difícil, né? Mas 
a vida é assim. Ceis tão com fome? (Aponta para o público) Fome?

Janair conversa com algumas pessoas negras da plateia e pergunta qual 
é a comida preferida delas, o que as lembra, e quem as preparava. 

Janair – Hummm, bom saber das histórias de vocês, eu gosto 
muito de fofoca. É… eu penso até em um dia juntar todas as his-
tórias e publicar num jornal, bem bonito, pra todo mundo ficar 
sabendo dos outros. Que nem os livros da patroa... Notícia é algo 
tão importante, eu mesmo sei porque quando fico mais de três 
meses sem dar e receber aviso de vida lá da casa de mamãe, (mãos 
entrelaçadas e tensas sobre o peito) meu peito se aperta, aperta que 
nem um nó. Ela bem disse que eu vindo aqui pro centro ia perder 
muito o contato com eles, já que em cidade grande não tem a 
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língua da Dona Gertrudes pra espalhar as notícias pelo bairro, 
então, eu ia ficar dependendo de correio, ou dos dados móveis 
do telefone... Mas ceis sabem, né? Operadora ranca um dinheiro 
da gente com essa palhaçada de crédito, minha nossa… eu perco 
a paciência. Qualquer coisinha já vem mensagem “você utilizou 
não sei quantos por centos da franquia e ela será interrompida, 
blá, blá, blá” Lá o sinal também é muito ruim. Então, pensem, 
comunicação só pela graça divina. 

(Retoma a linha de raciocínio) Nossa, entrei num papo e nem per-
cebi, por que mesmo eu falava de minha mãe?

(Pensativa). 

Esse bolo de Aipim aprendi com ela, tinham que ver o capricho… 
Mãos de doceira profissional, me passou as artimanhas com maior 
carinho… Mas ela também era tão rígida, firme, firme que só ven-
do. Nem por reza brava deixava eu pôr a mão na colher de pau 
quando estava usando para misturar a massa de bolo. 

Eu insistia. 

Ela dizia: Não.

Eu pedia, pedia.

Ela falava: Nem pensar!!

Eu pedia: “Mãe, deixa eu te ajudar”. Mas ela se recusava catego-
ricamente falando que o bolo conhece a gente, lê a energia da 
gente, e quem começa a aguçar a massa tem que terminar todo o 
processo sozinha, sozinha, se não desanda a mistura e o bolo sola. 

Oferece bolo e café somente para as pessoas pretas.
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CENA 3 - BANHEIRO

Janair se lava cantando uma cantiga de ir embora. Assim, ela se 
lembra que para seguir em frente é necessário se despir, se desfazer e 
recomeçar.

Ela usa todos os produtos de cosméticos da patroa.

CENA 4 -VARANDA 

Janair está fumando com as costas apoiadas em uma pequena parede 
no meio do palco que divide o apartamento em que trabalha com 
outro. Seus olhos estão perdidos olhando a imensidão. Há algumas 
plantas pelo chão - som abafado de trânsito. 

Janair – Bate a cinza do cigarro no “parapeito” e se assusta ao 
perceber a respiração e a pele de outra pessoa do outro lado. 

Janair – Desculpa, senhor!

Sandra (voz off) – Não precisa.

Janair (corrigindo o gênero, e ainda pensando que falava com pa-
trões) – Precisa sim, senhora! 

Sandra (voz off) – Deixa de bobeira mulher, eu também trabalho 
aqui do lado. Como é teu nome? 

Janair – Ah, você quase me assusta, que bom que (lembrando que 
precisa responder) meu nome é Janair.

Sandra (voz off) – O meu é Sandra. 

Janair dramatiza o encontro das duas - enquanto explica para a 
plateia.
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Janair – Daquele dia em diante varamos todas, todas as noite 
conversando pelo vão da varanda. Nossa amizade cresceu que 
nem pão de batata cheio de fermento bom. (Com o tom, de gente 
que ama) E o tempo foi embolando… embolando a gente, sabe? 

Janair – Um dia ela precisou de sabão em pó emprestado. Eu 
estendi a mão com um pouco, depois entreguei também outras 
coisas. (Fala e atravessa o muro indo para o outro lado, como se 
Sandra estivesse de fato lá) Meus olhos, minha voz, e ela passou a 
amanhecer dentro de mim. (Interrompe o ar afetivo) Claro, levan-
tando sempre 15 pras 5, dando o tempo exato, para voltar para 
casa sem fazer alarde e preparar o café da manhã da família ao 
lado. (Enquanto fala reflete) Só a madrugada é nossa, vocês não 
sabem? A madrugada é fêmea… de qualquer espécie.

Flash de uma conversa entre as duas - plano da memória.

Janair (deitada no chão como se Sandra estivesse ao seu lado) – San-
dra, tu gostou do sashimi? 

Sandra  – Sá o quê?

Janair – Shimi, oras...

Sandra (com uma risada contida) – Você fica tão bonita quando 
decora as palavras pra me dizer, mesmo quando não faça ideia do 
que elas significam.

Janair (com ar levemente chateado) – Acho um destrato isso de eu 
guardar as coisas pra você, e você ficar aí, nessa palhaçada.

Sandra – Para, Jana, para com isso. Eu gostei foi é muito. Comi 
até dois, só que é cru, né, interessante. 

Janair (fala com toda pompa) – É chique ser cru, é chique… essa 
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comida é mó cara, tá?

Sandra – Ah, mas eu não entendo gente rica, viu, é tão caro ter 
um fogão a gás, aí, quando tem fogão, microondas, misteira, fon-
due, quer comer carne crua... É mole? Se vovó tivesse aqui, com 
aquele esforço todo de lenha que ela fazia em Barro Alto, ela não 
ia entender é nada dessa gente. Eu hein... um absurdo...

Janair – Rico é esquisito mesmo, mas é importante… não limpa 
a própria casa e tem todas as contas pagas… Parece maravilhoso...

Sandra – Repete de novo.

Janair – O quê? 

Sandra – A palavra da comida. 

Janair – Sashimi.

Sandra – De novo.

Janair – Sashimi, SA-SHI-MI, SAAAAAshimi, sa-SHIMI, SA-
SASHIMIM

Sandra (gostando da brincadeira) – De novo!

Janair repete tantas vezes o som e a sonoridade de sashimi, expe-
rimentando intensidades e combinações, que no fim, essa palavra 
parece significar amor. 

CENA 5 - LAVANDERIA

Enquanto mexe num cesto de roupas sujas.

Janair – Ceis sabem que amaciante perfuma tudo, até o que é 
podre... 
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Revira as roupas da patroa separando por cor – isso facilita a lavagem 
– cada peça, um sentimento. 

Janair – Morrinha de cigarro é mais difícil de tirar, chiclete, en-
tão, nem se fala, nossa… (Pergunta ao público) A mãe de vocês já 
ficou brava por mancha de chiclete? Crê em deus pai! Graxa de 
sapato também é uma chatice…

As peças aos seus pés, formam um generoso degradê. Arcos-íris sempre 
nascem depois de tempestades. 

Acha cuecas e roupas masculinas.

Janair – Um monte de homem… uma promiscuidade, veja bem, 
eu não sei como ela tem coragem (Cara de asco) H-O-M-E-M? 
Não sei como mulher aguenta perder tanto tempo com homem, 
tem que ter muita coragem… 

Enquanto separa prova algumas roupas e percebem que elas não ca-
bem, elas não cabem.

Janair – Eu dou é até sorte, que eu só cuido das roupas de G.H. 
e de alguns homens que ela traz pra cá. Fico até pensando no 
trabalho da Sandra. Lavar roupa daquele povo todo… os Salus-
tianos são quatro pessoas, um homem, um bebê, um adolescente 
e a mulher. Imaginem o trabalho, cada um com uma mancha 
diferente, o tempo grava marcas desiguais. Mas nada que bastante 
molho e alvejante não resolva.

Ainda tentando experimentar as roupas da patroa, mas elas não ca-
bem, não cabem. 

Janair – Ela até que tem um bom estilo, elegante que só vendo. 
Mas ela é tão magricelinha, nem sonhando um corpo forte e ge-
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neroso como o meu cabe nos panos dela. Também, acho que nada 
aqui é meu número. Nada, nadinha. Mas pelo menos não lavo 
roupa de família, só lavo roupa de mulher (Quando pronuncia a 
palavra mulher ela sai estranha). Acho que nem essa coisa de ser 
mulher a gente é do mesmo jeito, como se a gente fosse de dois 
países diferentes, morando na mesma casa. Nada, nada coincide. 
Por isso, que eu duvido muito de número de loja de sutiã, calci-
nha, blusa, calça e vestido feminino. Tabela que se preze nunca 
acerta. Trinta e oito nem sempre é um número que existe assim 
no corpo, muito menos quarenta e dois. Tudo, tudo vaza. Des-
confiem, desconfiem quando disserem que o número de outras 
cabe pra vocês, na maioria das vezes, não passa nem da garganta. 

CENA 6 - QUARTO DA EMPREGADA

Janair está arrumando as malas. Afetivamente recolhe seu porta-re-
trato, suas roupas, tudo. O telefone toca. Deve ser Sandra. Ela sai. 

RECOMEÇO.

FIM
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Zeni Bannitz tem 60 anos. Poeta, mãe, professora em Vila Velha, pós-graduada 
em Educação Integral e Saberes Populares pela UFES. Atualmente, desenvolve 
projetos de Natação e Meditação Laica para o ensino fundamental. Partilha 
seus poemas desde 2007 no Recanto das Letras e Facebook. Fazer parte de 
“Outras Tramas” foi um grande presente, um processo transformador para essa 
mulher comum que escreve desde criança. Criar a primeira dramaturgia foi 
uma experiência singular, e as poesias continuam a jorrar abundantes do seu 
íntimo universo, que se expandiu na convivência com as “tramáticas”.
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O DIA FORA DO TEMPO
Maria Zeni Bannitz

APRESENTAÇÃO

Esta dramaturgia brotou de um caótico processo de garimpar no 
meu íntimo as personas escondidas no que omito − e dói olhar − no 
que revelo e entrego. Foi uma escrita terapêutica. Este texto apre-
senta algumas vivências banais da jovem à anciã, em suas interações 
com as mulheres e homens que a constituíram. Tudo acontece sob 
a luz da lua cheia, que pode enlouquecer e curar desde sempre.

O nome dado à dramaturgia se reporta ao dia fora do tempo, que 
no calendário Maia é literalmente um dia a cada 13 lunações, por 
ser especialmente para mim, há anos, um dia de olhar para dentro, 
uma pausa para reequilibrar minhas energias. É um marco, um 
grande momento fora do tempo cronológico, onde a personagem 
se reinventa enquanto transita por suas memórias. Me pergunta-
ram qual é a relevância desta narrativa, por que escrever sobre uma 
mulher comum? Porque sou eu quem escreve, e essa mulher sou eu!

PERSONAGENS

MARIA LUZ: Mulher de cabelos brancos e desalinhados, doente 
e de movimentos trêmulos, usa roupas claras, largas e esvoaçan-
tes, os pés descalços. Cega do olho esquerdo, ela sente tudo atra-
vés de uma grande lente de aumento.

MULHERES: Petra, Ayla, Aninha e Dê. Mãe, D. Célia. Elas são 
as vozes do senso comum, da censura, do “self ”, do que foi silen-
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ciado. Representam também as mulheres que foram âncoras, asas 
e sororidade necessária para Maria encontrar sua luz.

VOZ DE HOMEM: Vozes de homens do passado.

CAMOMILA: A Curandeira.

CENA 1 - O DESERTO NA LUA CHEIA

Nesta cena Maria Luz vive recortes da sua infância, juventude e 
vida adulta, de maneira não linear, momentos de dor, solidão e in-
sights importantes, enquanto atravessa os desertos que toda mulher 
atravessará no decorrer da vida.

Maria Luz, Petra e Ayla estão caminhando num parque sob a luz 
da lua cheia.

Maria Luz (aflita) – A noite está muito fria, eu deveria ter ficado 
em casa! (Suspira) Eu estou sentida e amarga como o fel. Estou 
muito cansada, exausta de mim! Minha cabeça dói...

Petra (reprovando) – Como você reclama! Você vive doente, Ma-
ria! Não tem imunidade. Deixe de ser mole mulher! Você dorme 
demais! Eu falo para o seu bem! Você sabe, não é?

Maria Luz (reclamando) − Minha cabeça dói muito! Eu já fiz de 
tudo, e essa dor não passa. Por isso, eu durmo... pra mim dormir 
melhora tudo. Essa dor vai passar, sempre passa! Vai ficar tudo 
bem... (Admirada) Olhe a lua que linda! Vai ficar tudo bem!

Petra (irritada) − Você não cansa de se esconder? Só vai passar 
quando você parar de se aproveitar dessas dores de cabeça!

Maria Luz (indignada) – É fácil você falar! Que dor você tem? 
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Dói demais, eu nem consigo pensar direito! Já busquei tudo que 
foi médico e não encontram nada! Um deles me disse que minha 
cabeça é estéril!

Ayla (curiosa) − Como assim?

Maria Luz − Não tem porra nenhuma!

Ayla (debochando) – Eita Maria isso faz sentido!

Maria Luz (fala objetiva - olhando Ayla) − É dor de cabeça tensio-
nal! Como aguentar os miolos derretendo três vezes por semana!

Ayla – A gente cobre você no trabalho, depois você paga, querida!

Ayla (analisando) – Você tem um ganho com essa dor não é, 
Maria?

Maria Luz (com vergonha) – Talvez... Eu sempre fui muito ca-
rente, corri atrás de aprovação em tudo que fiz, tentando ser boa, 
mas sempre me sentindo culpada.

Petra (reprovando) − Você é fraca! Qual seu problema? Seu pro-
blema de verdade?

Maria Luz − Não sei! Acho que não tenho... Nunca tive grandes 
problemas!

Ayla (crítica) − Você é egoísta, Maria!

Maria Luz – Sou... eu gosto de conforto... mas também já deixei 
confortos por liberdade. Eu fugi da casa dos meus pais! Quando 
deixei o Milho...!

Ayla (fala com curiosidade) – Que Milho, Maria?

Maria Luz (divertida) – O milionário! (As três riem) Todos acha-
vam que eu queria o dinheiro dele, mas eu queria mesmo era ser 
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feliz, não deu, fui embora...

Petra (com crueldade) – Mas, Maria, como você poderia aguentar 
seu pai?

Maria Luz (confirmando) – É! Quando eu fugi de casa, eu tinha 
acabado de fazer dezoito anos, eu tive que escolher entre ficar lá 
trabalhando para ele ou estudar. Eu passei no vestibular, na mi-
nha família mulheres não estudavam, elas casavam!

Petra (zombando) – Ah e você não era louca para casar, Maria?

Maria Luz – Era, mas eu gostava muito de estudar, e eu não que-
ria ser dependente como minha Mãe...

Ayla (debochando) – Falando assim até parece uma mulher inde-
pendente!

Maria Luz (confirmando) – E sou! Estou por minha conta desde a 
faculdade, nunca mais dependi da minha família. Aprendi a viver 
morando com seis moças numa república! Vida difícil, viu?

Petra (fala com raiva) – Você vai ter que limpar o banheiro já! Faz 
três dias que você tá vomitando lá que nojo! Essa é sua semana de 
limpar a casa!

Maria Luz (responde com debilidade) – Pode deixar, eu sei as re-
gras da república...

Ayla (fala com tom de animação solidária) – Maria, hoje eu limpo, 
semana que vem você faz o meu e o seu é claro. (Empolgada) Vai, 
Maria, melhora! Sábado tem baile do Texas no clube, a gente não 
vai perder essa, vai?!

Todas sorriem e dançam ao redor de Maria.
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Petra (com crueldade) – Acho que ela não vai! Agora que tem toda 
liberdade do mundo nem aproveita!

Maria Luz (responde concordando) – Talvez, mas essa vida nem 
se compara com a que eu levava antes, viu... Essas enxaquecas 
roubam minhas forças...

Petra (com crueldade) – Sabe por que você vomita tanto? Porque 
não fala o que sente!

Maria Luz (concorda enfática) – Eu sei! Só quando a “porrada” é 
grande eu consigo falar, mas daí é pra arrebentar.

Petra (zombando) − Outro jeito de vomitar!

Maria Luz (concorda envergonhada) – Eu sei!

Petra (zombando) − Você vomitou na casa daquele seu namorado, 
isso foi muito nojento...

Maria Luz (responde com raiva) − Foi!

Petra (fala cruel) – Ele era ridículo, Maria! Como você pode ficar 
com ele?

Maria Luz (responde com raiva) – Carência, eu acho!

Ayla (pergunta curiosa) – Conta, Maria?

Maria Luz (responde com muita raiva) – Eu fiquei com ele num 
baile da nossa cidade, namoramos um mês. Chegaram às férias de 
verão e eu iria para Sampa fazer um curso de uma semana, ele me 
chamou pra ficar na casa dele! (Com romantismo) Eu pensei: ele 
tá me pedindo em casamento!

Ayla (fala criticando) − Que idiota!

Maria Luz (responde concordando) − Que idiota eu fui! Uma se-
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mana com ele, curso de dia, sexo ruim à noite!

As três riem.

Petra (com ironia) − E quando sexo foi bom pra você?

Maria Luz (fala desolada) – Por muito tempo! Eu não gostava de 
sexo era por causa do abuso. (Olha para a plateia) Nem sempre 
a pedofilia foi crime. Se não há violência, a criança abusada con-
funde afeto com caricias impróprias. (Se volta para Petra) A fase 
da minha infância e adolescência foi muito triste, eu tive um pai 
patrão, era o dono da família, o dono da porra toda!

Ayla (concorda e pergunta curiosa) – Ele era terrível mesmo, mas 
e a história do sexo?

Maria Luz (fala com desolação) – Sexo para mim... por muito 
tempo... foi um jeito de conquistar afeto, e depois motivo de 
aversão... Isso foi muito complicado, viu?... (Fala com senso de 
humor) Sabe como: credo que delícia? E eu era tida como uma 
menina assanhada e fácil, todos falavam. Passei cada uma... Mas 
essa foi a pior! Meu fundo do poço, sabe? Ele tinha 28, e era um 
babaca formado! Na sexta-feira véspera de eu ir embora...

Voz de homem (interrompendo a fala dela com arrogância) – Ma-
ria é chato o que vou dizer para você, mas nós não estamos na-
morando! Entendeu?

Maria Luz (responde surpresa) – Não?

Voz de homem (fala depreciando Maria) – Você é mal falada na 
cidade! Sua mãe disse para a minha que você não presta! Não pos-
so namorar com você! Se quiser, a gente sai de vez em quando...

Maria Luz (responde com muita raiva) – Ah, é? E quem disse que 
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eu quero namorar você? (Aponta para o pinto dele) Olha para esse 
seu pinto! (Faz o gesto com a mão) Minúsculo!

Voz de homem (fala baixo com nervosismo) – Para de gritar, olha 
os vizinhos!

Maria Luz (gritando com raiva) – Seu ridículo! Você nem sabe 
fazer uma mulher gozar!

Pausa. Olha para a plateia. 

Maria Luz (fala muito triste) − Odiei minha mãe naquela noite! 
Odiei ele! Odiei a mim mesma... 

Ayla (chega perto de Maria Ayla e pergunta curiosa) – E o que você 
fez então? 

Maria Luz (com indignação) − Naquela noite a gente tinha bebi-
do muito! (Expressão de  nojo) Porre de “Bloody Mary”, ele dor-
miu e eu vomitei a alma e fiquei sentada na sala esperando ama-
nhecer... (Com muita raiva) Não consegui dormir de ódio! Ódio! 
Pensei em como mataria ele dormindo mil vezes! (Pausa) Mas 
quando amanheceu eu tinha decidido que nunca mais deixaria 
caras como ele chegarem perto de mim! 

Petra chega junto delas e segura o dedo indicador da mão de Maria.

Petra (fala debochando) – Até parece! Esse seu dedo podre só 
aponta para os safados!

Maria acena concordando.

Maria Luz (fala com tristeza) − De manhã eu fui para o curso 
com mala e tudo, de lá peguei o ônibus e voltei para minha cida-
de, como eu poderia voltar pra lá?! Chorei litros a viagem toda. 
Eu entrei numa depressão pesada! Demorei uns seis meses pra 
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falar com a minha mãe...

Maria vai para frente sozinha.

Maria Luz (lamentando) – Todo final de semana, quando eu ia 
pra casa, ela me perguntava...

Mãe (expressa preocupação) – Minha filha você está doente? Está 
tão triste e quieta... filha fala comigo, eu sinto que você está com 
algum problema! 

Maria Luz (fala chorando) − Mamãe por que a senhora falou pra 
mãe dele que eu não presto?

Mãe (pergunta com espanto) – Eu falei o quê?!

Maria Luz (fala chorando) – Foi o que ele disse pra terminar co-
migo, mamãe!

Mãe (abraça Maria e pergunta com expressão de tristeza e indigna-
ção) – Como você pode pensar que eu falaria mal de você, minha 
filha!? Ah, isso não vai ficar assim!

A Mãe furiosa arrasta Maria pela mão desce a rua do comércio toda, 
para na frente do portão de uma casa e bate palmas.

Mãe (fala aos berros) – Dona Célia!

A mulher sai da casa abre o portão e pergunta:

Dona Célia (com preocupação) – Dona Maria, o que aconteceu?

Mãe (fala muito zangada) – Quem a senhora pensa que é pra falar 
da minha filha?! Como pode dizer para o seu filho que eu falei mal 
dela? Guarda essa língua dentro da boca, sua fofoqueira! Jararaca!

As pessoas cercam as três.
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Dona Célia (responde nervosa) – Ah, Dona Maria, a cidade toda 
fala que ela é uma puta!

Mãe (fala gritando) – Olha aqui, sua linguaruda! (Dá um tapa na 
cara da Dona Célia que se afasta chorando).

Mãe (fala berrando com D. Célia que se afasta) – Não se meta com 
a minha filha de novo! A senhora fala para o bêbado do seu filho 
ficar bem longe dela! Fiquem longe da nossa família!

Maria olha a plateia.

Maria Luz (fala com melancolia) – Ela me arrastou de volta pra 
casa, eu fui tropeçando me sentindo estranhamente envergonha-
da e feliz!

Petra (fala sarcástica) – Olha pra você, deprimida e doente!!!

Maria Luz (concorda em desespero) – Sim, eu estou com câncer...

Ayla (fala zombando) – Você tá careca, câncer é mágoa e mata, 
reza e pede perdão a Deus porque você deve ter muitos pecados!

Maria Luz – Como assim!? Pecados, eu tenho feito de tudo para 
sobreviver, e foi assim que eu consegui, mas eu nunca desisti, fiz 
terapia a vida toda! Eu sempre quis me curar de mim!

CENA 2 - SORORIDADE

Essa cena acontece numa praça no meio do nada numa cidadezinha 
quente no norte do Mato Grosso. A Lua cheia ilumina Maria e suas 
amigas estão olhando o céu. Maria Luz corre para frente no meio do 
palco, agacha e abraça os joelhos. Aninha e Dê, entram e sentam-se 
uma de cada lado de Maria e a abraçam.
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Dê (fala com solidariedade) – Você é muito corajosa, Luz! A gente 
atravessaria o continente para ver você!

Maria Luz (toca o peito esquerdo fala desesperada) − Eu estou sen-
tindo tanto medo de morrer! Meu filho é pequeno! Quem vai 
cuidar dele?

Dê (fala afirmativa com solidariedade) – Você vai cuidar dele!

Maria Luz (tocando no peito esquerdo fala se depreciando) – Esse 
câncer me arrancou o peito, os cabelos! Eu estou feia, fiquei bur-
ra, eu me sinto perdida...

Aninha (fala com admiração) – Você está linda! Que cabecinha 
redonda você tem! (Segura o rosto de Maria com carinho) Olha, 
você tem muita vida pela frente! Eu não conheço mulheres mais 
“fodásticas” que nós três!

Dá um Tsuru, um origami de pássaro, para Maria.

Aninha (fala carinhosamente) – Toma! O Tsuru é uma ave sagra-
da, traz saúde, boa sorte, felicidade, vida longa, e fortuna! Nós 
três vamos fazer muita coisa juntas ainda! Acredite, Luz!

Maria pega o Tsuru e as três se abraçam.

Dê (fala saudosa) – Trinta anos se passaram...

Maria Luz (suspira e sorri fala com doçura) – Vocês são demais! 
Desafiaram o tempo comum só para me dar um abraço...

Dê (responde afirmativamente) – Um não muitos! Temos três dias 
de abraços e histórias pra contar!

Aninha (fala alegre) – Viram? É Lua cheia!

As três olham para o céu.
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Aninha (fala com muita alegria) – Poxa esse é o céu mais bonito que 
eu já vi com vocês! Vocês se lembram daquela festa na sua casa, Dê? 
A Lua cheia trouxe chuva, fizemos a simpatia do ovo na colher...

Maria Luz (relembra rindo) – Choveu colher e ovo naquela noite! 
Convidamos tanta gente! Nossos namorados, nossos paqueras, 
tinha tanto homem naquela festa... que briga foi aquela? Sua mãe 
ficou tão brava com a gente, Dê!

Dê (confirma sorridente) – Eu sei fiquei de castigo por muito tempo.

Aninha (fala divertida) – Nós éramos da pá virada!

Dê (fala com animação) – Eu não, vocês duas eram!

Maria Luz (confirma rindo) – Verdade! Mas eu era a mais rebelde 
de nós! 

Dê e Aninha (elas concordam e falam juntas) – Era a mais corajosa!

Elas riem enquanto Aninha passa batom vermelho em Maria e Dê, 
e depois retoca o seu.

Dê (fala com animação) – Nós três juntas de novo! Fomos jovens 
muito loucas e agora...

Elas riem, e as três dizem juntas.

Maria, Aninha e Dê (falam divertidas) – Velhas e loucas!

As três se levantam e dançam. Sugestão de música: “Velha e Louca”, 
de Mallu Magalhães.

CENA 3 - SOBRE O AMOR

As amigas lembram Maria do amor. 
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As três estão sentadas na grama da praça, Maria está deitada no colo 
de Aninha, que faz cafuné, elas olham para a lua.

Dê (fala carinhosamente) – Nos casamos, tivemos nossos filhos, a 
vida nos levou cada uma por um caminho, mas nossos corações 
sempre estiveram unidos, desde meninas!

Aninha (fala risonha) – A gente foi muito romântica, se eu pu-
desse escolher hoje... faria tudo de novo, meus filhos... nossos 
filhos são o melhor das nossas histórias!

As três riem e concordam!

Maria Luz (fala divertida) – Eu sempre fui guiada pela paixão, 
amei muitos homens babacas... (pausa, suspira e fala com carinho) 
e duas mulheres incríveis! Elas cuidaram de mim do jeito que eu 
precisava para crescer, eu aprendi a gozar com uma mulher! Ah, 
nunca mais esqueci o caminho! Eu as amei imensamente... Mas 
nenhuma delas queria se casar, ter filhos...

Aninha (ri e pergunta curiosa) – Se me lembro bem, você também 
não queria ter filhos o que mudou?

Maria Luz (concorda) – Eu não queria, mas namorar e casar eu 
queria muito! Sair de mãos dadas, beijar na boca em qualquer 
lugar... E eu acabei me apaixonando por ele, o peito peludo, o 
cheiro do perfume misturado com suor... cheiro de homem... ai, 
que fraqueza...! (Fala divertida) Eu fiquei doida por ele e ele por 
mim, ele foi casando comigo do jeito dele, todo dia um pouco, e 
a vontade de ser mãe foi surgindo...

Aninha (fala divertida) − Foi amor à primeira vista! Amor de pica 
quando bate fica!
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As três riem.

Petra vem do fundo do palco.

Petra (fala irônica) – Ah, Maria você nunca se sentiu amada, sabe 
pelo menos se amou?!

Maria Luz (responde se justificando) − Sim eu sei, amei, odiei, 
me senti muito desejada! (Fala com tristeza) Agora essa carência 
é um problema meu, dessa e de outras vidas! Então, eu continuo 
fazendo terapia o resto da minha vida!

Dê (fala apoiando Maria) – Luz o que importa é a coragem de 
viver! Você pode dizer o que esses anos com ele tem lhe ensinado?

Maria Luz (responde com convicção) – Sim! Principalmente, 
tenho aprendido que a confiança reside na lealdade, e não na 
posse do outro.

Olha para a plateia.

Maria Luz (fala convicta) − Já se vão vinte e seis anos ao lado 
dele... e eu não sei como chamar esse sentimento se não de amor! 
Nosso filho é fruto de muito amor! Não houve outra pessoa igual 
a ele, nem ele quis outra pessoa. Estamos juntos, somos muito 
amigos. É ao lado dele que me sinto em casa!

As luzes se apagam e todas saem do palco. Uma luz foca Maria no 
centro do palco.

Maria Luz −  Como saber se você vive um grande amor...

Vivendo... dias, meses, anos, vivendo tudo!

Momentos de alegrias, tristezas, sucessos,

decepções, desencontros, rompimentos, recomeços.
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E, principalmente, perdão!!!

É preciso renascer no amor todo dia!

Descobrir que aquele amor sofrido,

tão cotidiano é o grande amor da vida

requer humildade, desapego...

Olhar atento! Pois é tênue essa percepção.

Um grande amor é para quem tem coragem

de seguir perdoando, seguir junto nos caminhos mais árduos.

É para os fortes! É escolha, não é sorte!

CENA 4 - INTEGRAÇÃO

Esta cena se inicia com uma dança espontânea (sugestão de música: 
“O”, do Coldplay), em que Aninha, Dê e Maria Luz expressam o cui-
dado, a sororidade e a leveza entre elas. A dança compõe gestos de aco-
lhimento, de completar espaços vazios, uma dança de eutonia, onde as 
três terminam abraçadas com o êxtase estampado em suas faces.

Muitas mulheres formam uma roda, e as três se integram ao grupo. É 
um encontro do Sagrado Feminino sob a luz da lua cheia. Há uma 
fogueira crepitando no centro da roda. Camomila, a Curandeira, 
compartilha seus saberes e sua medicina. Maria, comovida, vai reco-
nhecendo o amor em tudo que viveu. Camomila se levanta. 

Camomila − Sou a Camomila! Mãe generosa! Nutridora! Sou 
a Matricaria! Útero da mãe Divina! Trago a cura para todos os 
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males femininos, para os males do mundo.

Maria Luz levanta e vai se sentar ao lado de Camomila.

Camomila − Quiseram apagar o meu poder! Fui tratada como 
uma florzinha banal, um remedinho para o estômago, um cha-
zinho para bebê. Negaram o meu poder de curar e transmutar as 
dores do feminino. Eu sou o caldeirão forte e sábio que cura sem 
ferir. Eu revelo sem violar, toco profundamente com delicadeza, 
sem catarse, levo as dores embora, faço fluir a gratidão e a alegria.

Duas mulheres servem chá de Camomila para todas as mulheres da 
roda que falam sobre suas necessidades.

− Estou tão cansada!

− Estou exausta!

− Me sinto só!

−Trabalho demais!

− Preciso de acolhimento!

− Preciso de ânimo!

− Preciso restaurar minha força interior! 

− Preciso reconhecer minha beleza!

− Preciso acreditar que sou capaz!

Maria Luz (fala comovida e toca o peito) – O amor sempre esteve 
aqui, gratidão!

Camomila – Sim! Olhem para dentro, encontrem a mulher sel-
vagem e farejadora que um dia vocês foram!

As luzes se apagam.
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CENA 5 - A ANCIÃ

Maria Luz nos seus sessenta anos começa a compreender sua sensibi-
lidade, a qual o senso comum chama de loucura. Encontra um lugar 
de paz, ganha voz e se faz ouvir na partilha da sua vivência. A roda 
está sob a luz da Lua Cheia.  Maria Luz agora está conduzindo o en-
contro, traz em sua expressão a integração do saberes da curandeira. 
Atrás dela, com as mãos em seus ombros, Camomila.

Maria Luz (fala com assertividade) – Eu, por muitos anos, esque-
cida de mim, fui amante, fui do lar, fui mãe e que maravilhoso 
ser. Como uma violeta doméstica olhava a vida pela janela da co-
zinha, protegida pela trincheira verde escuro das folhas de veludo, 
numa delicada prisão. Amor extraforte feito café sem açúcar coa-
do na hora, insuportavelmente bom. Fui despertando devagar, eu 
precisava me reencontrar, então mergulhei no trabalho, ofício de 
servir, e de tanto cuidar... cuidar... cuidar... adoeci. Foi na poda, 
que eu aprendi realmente a cuidar de mim!

Desce a blusa mostra os seios enquanto fala.

Maria Luz (fala comovida) – Para fazer as pazes com o amor fe-
rido em meu peito arrancado. Eu tive que me deixar cortar! Tive 
que aceitar o que perdi para me fazer inteira! E me perdoar!

Petra fala alto oculta na roda.

Petra (fala crítica) – Maria a verdade é que você é dependente 
dele!

Um tambor começa a ser tocado ao fundo. Maria cobre seu colo com 
um chalé bem devagar em quanto fala.

Maria Luz (fala paciente e firme) − Sou! E nossa troca é justa! Cui-
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damos um do outro, queremos estar juntos! Mas eu aprendi a bus-
car nutrição junto às mulheres! Foram anos de um difícil aprendi-
zado! Uma mulher só aprende a ser mulher com outras mulheres! 
Há séculos as mulheres vêm sendo traídas pelo patriarcado, que ao 
invés de protegê-las tornaram-nas objetos de posse, escravas. Con-
denaram a sororidade entre as mulheres livres. Queimaram-nas 
como bruxas, criminalizaram seus saberes, sua medicina. Fomos 
destituídas dos nossos instintos, fazeres e saberes antigos, ficamos 
adormecidas, esquecidas da nossa força e poder.

Petra (fala criticando) – Mulheres loucas!

Maria Luz (fala com assertividade) − Mulheres corajosas!

Petra (fala com desprezo) − Bruxas!

Maria Luz (fala assertivamente) − Sim! Curandeiras! Mulheres 
guerreiras!

Ayla (fala zombando) − Feministas, sapatão, mal-amadas, feias!!!

Maria Luz (fala com assertividade) − Mulheres sensíveis e sen-
suais!

Petra (fala com desprezo) − Putas!!!

Maria Luz (fala com assertividade) − Mulheres livres!

Todas as mulheres na roda − Ahooo!!!

Petra e Ayla levantam do semicírculo e fazem movimentos dissocia-
dos, do meio do palco para a boca do palco, um movimento para 
cada palavra.

Petra e Ayla (falam em coro, com raiva) − Loucas! Bruxas! Femi-
nistas! Sapatões! Mal-amadas! Feias! Putas!
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Maria se levanta.

Maria Luz (fala com assertividade) – Voltem, irmãs! Nós somos 
uma! Estamos em paz! Eu estou em paz!

As duas voltam para o semicírculo sem graça, todas se levantam. Maria 
oferece as mãos para Ayla e Petra e dando as mãos fecham o círculo.

Maria Luz (fala com assertividade) − Nós somos uma força da 
natureza. Através dos tempos estamos despertando e relembran-
do do nosso poder! Hoje celebramos a Lua Cheia neste dia fora 
do tempo! Estamos reunidas para nos curarmos, para curarmos 
umas as outras!

Aninha (fala com firmeza e suavidade) − Somos filhas de Gaia! 
Precisamos pisar a terra com os nossos pés descalços, nos lavar 
com a água da chuva, dos rios, lagos e cachoeiras. Necessitamos 
do vento para nos elevar, e do fogo para transmutar nossa essên-
cia! Dançamos a luz da lua para restaurar nossas forças!

Foco de luz em Maria.

Maria Luz (fala com sentimento) − Nossa lua tão amada! Os po-
vos antigos olhavam a Lua e viam a Deusa. Os homens olham a 
lua e querem pousar nela! Ser donos dela! Sabe qual é o maior 
prêmio de pisar na Lua? Simplesmente, olhar para o céu e ver a 
terra, nossa mãe Gaia, nosso lindo planeta azul. Curadas somos 
a manifestação da própria natureza. Como a Lua tem suas fases, 
nossas águas também são regidas por ela. A Deusa e seus arqué-
tipos são representações de cada uma de nós, das mulheres que 
fomos e das mulheres que somos. Mulheres selvagens e sábias.

Pausa. Som de um tambor.
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A luz sobre Maria diminui. Ao fundo do palco uma luz ilumina a mu-
lher que bate o tambor ela canta (sugestão de música: “ Mãe Antiga”, 
de Ju Marconato). Todas cantam e dançam girando em círculo com os 
braços em movimento. Evocando a força da natureza feminina, a liber-
dade e o que é selvagem. A luz que incide sobre elas vai diminuindo. A 
mulher que toca o tambor vai diminuindo o volume até parar. As luzes 
se apagam.

FIM
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