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Há uma idade em que se ensina o que se sabe; mas vem em seguida outra, em que se ensina 

 o que não se sabe: isso se chama pesquisar. Vem talvez agora a idade de uma outra  

experiência, a de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível  

que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças  

que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre e fora de  

moda, que ousarei tomar aqui sem complexo, na própria encruzilhada de  

sua etimologia: Sapientia: nenhum poder, um pouco de saber 

   e o máximo de sabor possível.
1
 

(Roland Barthes) 

                                                 
1
In “Aula”, pg. 45 
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1. INTRODUÇÃO 

Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível.
2
 

(Paulo Freire) 

 

Este é um memorial descritivo-analítico que relatará o processo de criação do 

espetáculo teatral “DE CABRAL A CABRAL”, dentro do projeto de extensão Teatro em 

Comunidades – Redes de Teatro da Maré. O projeto é uma parceria entre a Unirio – com a 

coordenação da Prof.ª Dr.ª Marina Henriques Coutinho – e a ONG Redes de Desenvolvimento 

da Maré. Teve início em março de 2011 com apenas um grupo e, hoje, acontece em três 

diferentes locais da comunidade: sede da Redes, Centro de Artes da Maré e Centro de Saúde 

Américo Veloso, em Ramos.  

De acordo com Marina Henriques, idealizadora do projeto, para além dos 

progressos pessoais que as atividades teatrais possam vir a promover – não apenas no trabalho 

em comunidades, mas na sociedade de uma maneira geral –, tais como a desinibição, a 

autoconfiança, o desenvolvimento e a ampliação do potencial criativo, 

 

... essas ações enfrentam a ideologia imobilizante para provar que, mesmo que 

estejamos vivendo em tempos de “desengajamento”, a arte, sobretudo o teatro, por 

se tratar de um evento sempre coletivo, é capaz de recriar a comunidade e engajar 

grupos em projetos inspirados pela cultura da mudança. (COUTINHO. 2012, p. 219) 

 

E a mudança vem acontecendo. Em dois anos o projeto “desdobrou-se” nos três 

polos citados acima. Ao todo, perto de 80 pessoas, entre crianças, jovens e adultos, compõem 

as quatro turmas atualmente em atividade. Sempre dialogando com a cultura local, o projeto 

baseia-se, principalmente, nos legados de Paulo Freire e Augusto Boal, pois, ainda segundo 

Marina Henriques, “tanto nas ações pedagógicas, como nas ações teatrais, o que os dois 

pensadores defendem é uma atitude política que inclui as noções de diálogo, autonomia e 

participação”.
3
 É precisamente esta qualidade de intervenção dialógica que norteia nossa 

prática, seja como orientadores ou como graduandos.  

Para participar deste projeto é necessário que o licenciando curse a disciplina 

“Teatro em Comunidades”, ministrada pela própria professora Marina. O curso busca tratar 

das especificidades do teatro em comunidades e a perspectiva histórica desta vertente teatral, 

além de refletir sobre os alicerces teóricos do teatro realizado em comunidades. Ao entrar para 

                                                 
2
 In “Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa”, p. 46.  

3
 In “O Universo e a Abrangência do Teatro Aplicado”. Disponível em http://www.portalabrace.org/vicongresso/ 

pedagogia/Marina%20Henriques.pdf.  

http://www.portalabrace.org/vicongresso/%20pedagogia/Marina%20Henriques.pdf
http://www.portalabrace.org/vicongresso/%20pedagogia/Marina%20Henriques.pdf
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o projeto, em março de 2012, cursei a disciplina e iniciei minhas atividades na extensão. Logo 

de início fui designado para trabalhar na Comunidade Nova Maré, mais precisamente na Lona 

Cultural Herbert Vianna. Um novo grupo, de aproximadamente 15 pessoas entre 13 e 25 anos, 

formou-se neste espaço que, em janeiro de 2013, foi fechado pelo poder municipal para se 

adequar às normas de segurança pública.  

Durante todo o ano de 2012, porém, trabalhamos na Lona Cultural e 

desenvolvemos, ali, o espetáculo “NAS ONDAS DA MARÉ”, de minha autoria, escrito com 

base nas improvisações realizadas durante nossos encontros. Neste primeiro trabalho na Maré 

buscamos, através dos jogos teatrais, a integração do grupo e, ao final do primeiro semestre, o 

tema “emissora de rádio” já havia sido escolhido pelos jovens para ser desenvolvido enquanto 

espetáculo a ser apresentado no dia 02 de dezembro de 2012, no Centro de Artes.  

Na busca por “o que dizer?”, a preocupação inicial do grupo foi a de não 

representar, na cena, o cotidiano violento do lugar, mas, antes, aproveitar o rádio para 

“anunciar” situações cômicas, algumas delas realmente ocorridas na comunidade. 

Começamos, então, as pesquisas: entrevistas com idosos e primeiros moradores da Maré 

foram realizadas pelos jovens, o que levou todo o grupo a ter um conhecimento ampliado 

sobre a localidade em que vivem ao trocarem, entre si, as histórias recolhidas. As pesquisas 

realizadas pelo grupo também serviram de suporte à dramaturgia. 

Como o próprio título já denuncia, NAS ONDAS DA MARÉ parte de situações 

vivenciadas pelos próprios moradores. Personalidades marcantes do lugar foram retratadas no 

espetáculo, promovendo, assim, uma maior aproximação entre a comunidade e o teatro. As 

“propagandas” criadas para o espetáculo retratam empreendimentos reais que fazem parte do 

comércio local. Partindo, portanto, da realidade do lugar, o grupo pode comunicar uma visão 

bem humorada da comunidade e de seus habitantes.   

Ao final do ano, muitas dúvidas, por parte dos jovens, se evidenciaram: faríamos 

outras apresentações? Como e quando retomaríamos o processo? Teríamos outra montagem? 

Qual novo texto encenaríamos? As indagações do grupo tinham fundamento. Afinal, muitos 

jovens da Maré já viveram a experiência frustrada de se inserirem em uma prática teatral 

pontual, patrocinada por ONGs ou empresas que propõem uma atividade artística, geralmente 

com a duração de seis meses a um ano, sem grande comprometimento com a localidade ou 

mesmo com a continuidade de um processo. A fala de muitos deles coincide quando se trata 

da sensação experimentada ao final dessa modalidade de intervenção: abandono.  
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Todos sabemos que a pré-adolescência e a adolescência são épocas críticas na 

formação de um indivíduo. Quando questionados, os jovens da Maré revelam os sentimentos 

pelos quais atravessam: insegurança, inconstância, timidez, necessidade de auto-afirmação... 

A vivência em grupo pode ser, portanto, um território onde se torne possível vivenciar e 

elaborar essas emoções. Estar engajado em um projeto, muitas vezes, representa, para eles, a 

certeza de que, de alguma maneira, estão inseridos em sua própria localidade, acompanhados 

de outros jovens que pensam da mesma forma, ou que buscam os mesmos ideais. Daí, a 

importância de “estar junto” por um projeto comum.  

No início de 2013, felizmente, retomamos o projeto. O grupo da Lona, agora sem 

espaço para suas atividades, foi incorporado ao grupo do Centro de Artes. Diferentemente do 

ano anterior, porém – quando o texto de “NAS ONDAS DA MARÉ” lhes foi apresentado “na 

íntegra” –, começamos o atual projeto “DE CABRAL A CABRAL” com o propósito de 

adotarmos o processo colaborativo de criação.  

Em nossas reuniões semanais de planejamento na Unirio
4
, sentimos que o trabalho 

colaborativo permitiria a possibilidade de uma pesquisa coletiva da temática a ser retratada na 

montagem, criando-se, então, uma oportunidade onde a voz do espetáculo poderia se dar 

através do grupo. Durante o primeiro semestre trabalhamos com jogos teatrais e 

improvisações, tendo como objetivos a integração dos dois grupos e a investigação das 

necessidades deste novo coletivo.  

Já no segundo semestre, e motivados, então, pelas recentes mobilizações ocorridas 

no Rio de Janeiro, bem como pela remodelação pela qual passa a cidade para os mega-

eventos, o grupo optou por retratar, em cena, os movimentos reivindicatórios ocorridos 

recentemente. Na busca pela compreensão das manifestações populares – passeatas, 

desapropriações, abusos dos poderes municipal e estadual –, fomos levados ao passado da 

nossa cidade para, nele, localizarmos as raízes históricas desses acontecimentos. Vários temas 

surgiram – propostos por nós, licenciandos, e pelos próprios jovens – para serem 

improvisados: “a quem pertence o Rio de Janeiro?”, “quem manda aqui sou eu!”, “você não 

tem estrutura econômica para viver nesta cidade”, “a violência policial”, etc. Assim, a 

dramaturgia foi sendo criada por mim, através das improvisações realizadas pelos 

componentes do grupo. 

                                                 
4
 As reuniões dos licenciandos que atuam na Maré com a coordenação do projeto acontecem todas as quartas-

feiras, na Unirio. Têm por objetivo discutir o andamento de cada processo, compartilhando informações e 

planejando ações futuras.  



10 

 

 DE CABRAL A CABRAL propõe, portanto, uma visita bem humorada à história do 

Brasil e do Rio de Janeiro: 1500 e a chegada de Cabral; 1808 e a vinda da Família Real; 1904 

e a Reforma Pereira Passos, passando pela ditadura militar e chegando até os dias atuais. A 

escolha desses momentos específicos da nossa história se deu pelo fato de que, neles, 

acontece a “desapropriação da propriedade privada”. Em 1500, a desapropriação do próprio 

país; em 1808, a desapropriação de imóveis em nome do Príncipe Regente para servirem de 

moradia aos fidalgos da comitiva real; em 1904, o bota abaixo, promovido por Pereira Passos, 

desapropria todo o centro da cidade em nome do progresso, da saúde pública e da estética 

europeia; na ditadura militar, o cidadão é “desapropriado” de sua liberdade de expressão; 

agora, em 2013, os preparativos para os mega-eventos também promove a desapropriação de 

várias áreas em nome da modernização da cidade. Ao final da viagem, fica a pergunta: quais 

as perspectivas futuras do nosso presente?  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

As margens que compõem o rio também são compostas por ele. 

(dito popular) 

 

O fato de, neste DE CABRAL A CABRAL, priorizarmos o processo de 

construção da cena – e não a encenação de um texto já formatado – trouxe-me a seguinte 

questão: estariam os jovens do projeto dispostos a desenvolver esse tipo de trabalho, uma vez 

que sua referência, em geral, é o modelo televisivo de atuação, com textos e personagens pré-

definidos? Ao apresentarmos “oficialmente” o nosso novo projeto, fui surpreendido pela 

animação do grupo. Todos se mostraram eufóricos com as possibilidades da nova empreitada.  

Mais tarde, refletindo sobre minhas primeiras impressões, pude compreender 

melhor o meu questionamento: eu teria que, necessariamente, ampliar meu olhar e meu 

entendimento sobre um processo de montagem. Participar de um método colaborativo de 

criação significaria que o meu trabalho de direção não ocorreria antes dos ensaios, como de 

costume, planejando um organograma a ser seguido ou mesmo definindo atores e 

personagens. Minha atuação, assim como a de toda a equipe, iniciaria no momento em que os 

ensaios começassem, uma vez que a dramaturgia não estava totalmente definida ou 

programada.  

Antonio Araújo, encenador ligado ao Teatro da Vertigem, grupo teatral que tem 

como método de encenação o processo colaborativo de criação cênica, diz que 

 

... dentro desse contexto, os ensaios tornam-se como um “meio de cultura” para a 

germinação de cenas. Contudo, o encenador não se relaciona com seus 

colaboradores como se eles fossem meros fornecedores de matéria cênica em estado 

bruto. A instância processual cria associações, interpolações, mutações, polissemias, 

redes de conexões nas quais todos se tornam, simultaneamente, produtores, 

receptores e transformadores de tudo o que emerge em sala de ensaio. O diretor não 

é, portanto, apenas um mero organizador material do caos criativo – ele é, antes, um 

“organizador” da experiência -, nem também um “aproveitador” ou “expropriador” 

de contribuições artísticas alheias. O seu texto espetacular é, ele também, uma 

escritura em processo.
5
 

 

No decorrer do trabalho, pude reconhecer alguns pontos que vieram enriquecer 

nossa experiência, uma vez que pudemos, todos nós, experimentar inovações em nossa 

prática, percebendo mais claramente a relação existente entre a autonomia e a 

                                                 
5
 In “A Encenação-em-Processo”. Disponível em http://www.portalabrace.org.br  
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responsabilidade para com o processo criativo de todos os integrantes do grupo, além de 

ampliarmos o nível de participação de todos nós, sem exceção, no processo.  

 

2.1. Por que processo colaborativo? 

 

O processo colaborativo de encenação caracteriza-se, principalmente, pela 

construção do texto durante a montagem do espetáculo e desenvolve-se a partir da 

colaboração de todos os componentes envolvidos.  De acordo com o Dicionário de Teatro 

Brasileiro, o processo colaborativo é um 

... processo contemporâneo de criação teatral, com raízes na criação coletiva.Teve 

também clara influência da chamada “década dos encenadores” no Brasil (década de 

1980), bem como do desenvolvimento da dramaturgia no mesmo período e do 

aperfeiçoamento do conceito de ator-criador. Surge da necessidade de um novo 

contrato entre os criadores na busca da horizontalidade nas relações criativas, 

prescindindo de qualquer hierarquia preestabelecida, seja de texto, de direção, de 

interpretação ou qualquer outra. Todos os criadores envolvidos colocam experiência, 

conhecimento e talento a serviço da construção do espetáculo, de tal forma que se 

tornam imprecisos os limites e o alcance da atuação de cada um deles, estando a 

relação criativa baseada em múltiplas interferências. O texto dramático não existe a 

priori, vai sendo construído juntamente com a cena, requerendo, com isso, a 

presença de um dramaturgo responsável, numa periodicidade a ser definida pela 

equipe.
6
 

 

A pesquisadora Rosyane Trotta
7
 traça o seguinte quadro ao descrever o processo 

colaborativo de encenação: 

  

Processo Colaborativo 

 

• O texto não existe antes do processo 

• Os atores participam da construção do espetáculo 

• Insere-se o escritor no processo de criação, como função específica e 

especializada 

• O ponto de partida para a experimentação cênica e para a criação do texto é o 

projeto apresentado pelo encenador 

• O texto é construído em diálogo com a cena 

• As escolhas ligadas ao texto cabem ao escritor 

• Cabe ao diretor e ao escritor estabelecerem a forma como se opera o diálogo 

entre o texto e a cena 

                                                 
6
 “Dicionário do Teatro Brasileiro”. Ed. Perspectiva/SESC-SP, 2009, p. 279-280. 

7
 “Autoralidade, Grupo e Encenação”. Artigo publicado na Revista Sala Preta, nº6, 2006, p. 161. 
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• O grupo se forma por afinidade com o projeto, cada integrante tendo sido 

convidado pelo diretor a ocupar determinada função 

• Campo autoral plural, hibridismo. 

 

O processo de criação do espetáculo DE CABRAL A CABRAL passou, 

logicamente, por tensões e conflitos.  Antônio Araújo comenta, em seu artigo, que  

O processo teatral coletivo não é, necessariamente, um campo 

pacífico e organizado. Ele é marcado por assimetrias, irrupções, transbordamentos 

propositivos, conflitos e instabilidades. A encenação in progress vive, então, o 

paradoxo de querer controlar esse sistema dinâmico e, ao mesmo tempo, de ter 

pouco controle sobre ele. Na verdade, trata-se de uma resultante em constante 

estado de tensão, em que as cristalizações e dissipações cênicas são forjadas através 

de contínuas lutas e negociações. 

 

A própria natureza do processo exige uma dedicação precisa, e nem todos os 

jovens pareciam, a princípio, dispostos a essa dedicação. Com o passar do tempo, porém, e 

com a seleção natural que sempre ocorre nos coletivos teatrais em formação, conseguimos 

criar um campo profícuo de trabalho, onde as contribuições artísticas de todos os 

componentes foram avaliadas pelos integrantes e, após algumas negociações e debates, aceitas 

ou descartadas.   

A escolha deste tipo de construção da cena é bastante comum nos trabalhos 

realizados com grupos comunitários, pois vem ao encontro da necessidade básica que esses 

coletivos têm em desenvolver o que se convencionou chamar de “narrativas alternativas”. Em 

sua tese de doutorado a professora Marina Henriques Coutinho, chamando a atenção para a 

necessidade da criação de narrativas alternativas nos trabalhos em comunidade, comenta:  

Mais uma vez o que está em jogo aqui é a tensão entre o poder da narrativa 

dominante e a possibilidade da criação de narrativas alternativas; é o discernimento 

sobre a diferença entre as iniciativas desenvolvidas como estratégia pelos “vetores 

de cima”, a fim de perpetuar a dependência dos “vetores de baixo”; e as iniciativas 

que colaboram com a realização de outra história, ações imunes a vícios perigosos 

como aquele alimentado pela noção de que alguém, atrasado, precisa ser assistido 

ou atendido por outro alguém, supostamente mais evoluído. (COUTINHO, 2012, 

p.142) 

 

Para a pesquisadora, a criação das narrativas alternativas deve contribuir para a 

construção da identidade do lugar, tornando o palco um espaço no qual a comunidade pudesse 

agir como sujeito. (idem, p.175)  

Um dos aspectos abordados por Tim Prentki, pesquisador do assunto e professor 

da Universidade de Winchester, diz respeito ao “teatro aplicado” e seu emprego prático. O 

termo “teatro aplicado” abrange várias práticas teatrais, em diferentes espaços não 
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convencionais como: hospitais, prisões, comunidades, igrejas. O pesquisador britânico reforça 

o fato de que – no teatro aplicado – existe o desejo político de usar a linguagem teatral 

visando uma mudança social. Para Prentki, o teatro aplicado trata-se de  

um amplo leque de práticas teatrais e processos criativos que levam os participantes 

e as audiências além do teatro convencional (...) para o mundo de um teatro que 

responde a pessoas comuns, suas histórias, suas localidades e prioridades. O trabalho 

que acontece, quase sempre, em espaços informais, em lugares não teatrais, numa 

variedade de ambientes geográficos e sociais: escolas, rua, prisões, centros 

comunitários, conjuntos habitacionais, ou qualquer outro lugar que possa ser 

específico ou relevante aos interesses da comunidade.” (PRENTKI apud 

COUTINHO, 2012, p. 93) 

 

Existem várias denominações para o que se convencionou chamar teatro aplicado: 

teatro para o desenvolvimento, drama aplicado, teatro em comunidade. Em todas elas, como 

diz Márcia Pompeo Nogueira, “trata-se de um teatro criado coletivamente através da 

colaboração entre artistas e comunidades específicas”
8
. Em sua grande maioria, as atividades 

realizadas nesses diferentes espaços guardam algumas afinidades:   

 

• Trabalha-se, na maior parte das vezes, com grupos de não atores; 

• Os ensaios e as apresentações ocorrem em locais alternativos; 

• As apresentações baseiam-se, em grande parte, em histórias locais: 

• Busca-se, ainda que indiretamente, a transformação coletiva; 

• Preocupa-se em proporcionar e vivenciar uma experiência estética; 

• Leva em consideração a qualidade artística. 

 

Para a pesquisadora Marina Henriques os alicerces teóricos do teatro aplicado são 

as obras de Paulo Freire e Augusto Boal, uma vez que as práticas do teatro aplicado desenvolvem 

processos criativos que envolvem quase sempre a colaboração entre artistas e grupos 

comunitários, permitindo a emersão de um teatro que responda à comunidade, que exerça uma 

comunicação e impacto específicos para os seus participantes e platéias; que os interesses, 

temas, histórias e formas estéticas da comunidade sejam aproveitadas pela cena. (COUTINHO, 

2012, p. 27) 

Por todos os argumentos expostos até aqui, torna-se claro o quão enriquecedor 

podem vir a ser a utilização do teatro aplicado e do processo colaborativo com grupos 

                                                 
8
NOGUEIRA, Márcia Pompeo. Teatro em comunidades: questões de terminologia. ANAIS do V Congresso da 

ABRACE, Belo Horizonte, 2008, pp 4 e 5. Disponível em: 

portalabrace.org/vcongresso/progpedagogia.html. Acesso em 06/10/2012. 
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comunitários e o quanto nos remete, realmente, aos legados de Paulo Freire e Augusto Boal: 

tanto o educador como o dramaturgo propõem uma educação e um teatro populares, que 

promovam a autonomia do sujeito; visam, ainda, proporcionar, ao indivíduo, meios para que 

este construa seu próprio conhecimento.   

Freire e Boal concebem a educação e a arte como instrumentos de luta que deve 

provocar a transformação do cidadão, comprometendo-se verdadeiramente com o contexto 

social, objetivando um diálogo libertador e baseado numa filosofia dialógica. É exatamente 

isso o que nos diz Paulo Freire e a sua “Pedagogia da Autonomia”, ao afirmar que  

a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos aprendem e crescem na 

diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar sendo coerentemente 

exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se tornam radicalmente 

éticos. (FREIRE, 2002, p. 35) 

 

Augusto Boal destaca que o teatro é uma arma e é o povo quem deve manejá-la. 

(BOAL, 2005, p. 182). Segundo ele, devemos entender o teatro como instrumento capaz de 

conscientizar as pessoas de suas potencialidades criativas, colaborando para a formação do 

indivíduo, dotando-o de mecanismos que o tornam capaz de ler o mundo e produzir saberes 

sensíveis. (idem, pg. 183) 

 

 

2.2. A teoria, na prática. 

 

No início de 2013 reiniciaram-se os encontros na Maré. Primeiramente, o 

processo buscou reunir os jovens da Lona Cultural e do Centro de Artes, formando, assim, um 

único grupo. Através da aplicação de jogos teatrais, de improvisação de cenas e também com 

exercícios de expressão corporal e vocal, demos início ao DE CABRAL A CABRAL. Após 

esta fase inicial, e com as cenas já escritas, partimos para a montagem, já no segundo 

semestre.  

Em nossas conversas semanais de planejamento, tínhamos o cuidado maior de não 

permitirmos que nossos objetivos se diluíssem em discussões estéreis, uma vez que a prática 

colaborativa lida, o tempo todo, com o abstrato e o subjetivo.  

Antes de se chegar à cena, portanto, houve todo um trabalho de busca pelo tema, 

pesquisas teóricas, definição de interesses, mapeamento de ideias, etc. Após esse período, 

todo o material recolhido nas pesquisas foi disponibilizado ao grupo para, juntos, pensarmos 

no encadeamento das cenas. Após definirmos a estrutura básica do espetáculo coube, a mim, 

propor uma estruturação básica das ações e dos personagens.  
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2.3. A voz do texto / a voz do grupo.   

 

DE CABRAL A CABRAL busca, através de uma encenação cômica, revelar as 

máscaras do sistema político e suas articulações escusas, retratando as relações de força entre 

povo e poder. Expressa o desejo dos jovens da Maré por um país diferente do encenado no 

espetáculo. Procura revelar os problemas da cidade, ironizando a realidade e denunciando 

comportamentos corruptos. A cidade do Rio de Janeiro – antiga capital do império – serve de 

inspiração para o texto, através dos acontecimentos históricos nela protagonizados. O tom 

cômico se dá através de deformações dos fatos reais, da imitação irônica, do exagero dos 

defeitos individuais e da crítica social.  

Evidenciam-se, na construção das personagens e no desenvolvimento das ações 

cênicas, características sociais e culturais, marcando a incompatibilidade que sempre houve 

entre o povo e o poder público: o interesse pela conquista do território, em Cabral; o falso 

refinamento da corte portuguesa e seu apego às aparências, na chegada da família real; a 

valorização da propriedade em detrimento do bem moral, na reforma de Pereira Passos; o 

desdém com que o homem do povo é tratado e o mau uso da máquina pública na 

administração atual. Nosso esforço, em DE CABRAL A CABRAL, não foi o de elaborar uma 

reconstrução cronológica da história do Brasil e do Rio de Janeiro, mas, antes, promover a 

análise crítica do momento que vivemos e que se depara, o tempo todo – aqui e lá –, com o 

despreparo dos representantes do poder público que, historicamente, se repete.  
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3. CONCLUSÃO 

 

“O senhor mire e veja. O mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não 

estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando. 

Afinam e desafinam. Verdade maior. O senhor saiba: eu toda a minha vida pensei por mim, 

forro, sou nascido diferente. Eu sou é eu mesmo. Diverjo de todo o mundo... Natureza da 

gente não cabe em nenhuma certeza. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo: 

julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado.”
9
 

(Guimarães Rosa) 

 

Em 1985 entrei para o Curso Técnico de Artes Cênicas no Conservatório Musical 

Carlos Gomes, em Campinas-SP. De lá para cá venho atuando como ator e, desde 1999, como 

diretor de teatro. Entre 1999 e 2005 gerenciei o Espaço Cênico Isolda Cresta, no então 

Casarão Cultural dos Arcos, na Lapa. Lá, acompanhado pela atriz Neila Tavares, tive a 

oportunidade de dirigir vários espetáculos e leituras dramatizadas, dedicando especial atenção 

ao ofício do ator. Em 2008 decidi ingressar na universidade – com a clara intenção de cursar 

Direção Teatral – para oficializar a posição que vinha ocupando desde então: a de diretor.  

Ao chegar à Unirio, em 2008.2, tracei o caminho que deveria seguir: cursaria três 

períodos de interpretação e faria a prova para Direção Teatral. No meio desse processo, tive 

contato com alunos da licenciatura e vislumbrei, ali, a possibilidade desenvolver um trabalho 

no ensino do teatro.  

No final de 2011 pude assistir aos espetáculos apresentados no Centro de Artes da 

Maré e encantei-me com o trabalho realizado. Procurei a professora Marina e falei-lhe, então, 

do meu interesse em participar do projeto. Penso que, além de ser um espaço que provoca a 

interlocução ente teoria e prática, os projetos de extensão também funcionam como 

instrumento que nos possibilita tomar conhecimento das necessidades políticas, econômicas e 

sociais das comunidades a que se dirigem, contribuindo para a formação de profissionais mais 

comprometidos com a sua área de atuação. 

Participar deste projeto me fez ver o quanto eu, como diretor, estava próximo do 

tipo de diretor/professor autoritário, ao reproduzir, nas minhas práticas, o tipo de formação 

que eu próprio recebi. Não tenho dúvidas de que trabalhar com a linguagem teatral faz com 

                                                 
9
 Riobaldo, em “Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa. SP: Ed. Nova Fronteira, 1984. 
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que se desenvolvam indivíduos mais atentos e capazes de liberar-se das estruturas opressivas 

da sociedade em que vivem.  

Foi pensando nisso que desenvolvemos o espetáculo DE CABRAL A CABRAL, 

procurando mostrar a realidade com sentido crítico, o que significa muito mais do que estar 

apenas informando sobre os fatos do presente ou do passado: significa ser capaz de interpretar 

seu sentido.  

Hoje, percebo que levar o fazer teatral para grupos comunitários pode contribuir, e 

muito, de diferentes maneiras:   

 Forma indivíduos mais independentes;  

 Torna-os atentos aos diferentes conteúdos culturais;  

 Desenvolvem uma busca pela criatividade;  

 Estimula-os a receber as informações de uma maneira crítica.  

 Fazem uso da palavra para denunciar a situação de opressão em que, muitas 

vezes, vivem.  

 

Pude acompanhar, por dois anos, os jovens da Maré que, agora, integram o elenco 

do DE CABRAL A CABRAL. Alguns deles estiveram comigo na montagem de NAS 

ONDAS DA MARÉ. É evidente que o processo de assimilação e o entendimento das técnicas 

teatrais, para eles, ficaram mais aprofundados, tornando visíveis as mudanças na elaboração 

das cenas, hoje, em relação ao processo anterior. 

Nosso grande objetivo, enfim – através da montagem deste espetáculo e de toda 

nossa atuação como orientadores no projeto Teatro em Comunidades-Redes de Teatro na 

Maré –, é o de propiciar a esses jovens e adultos vivências libertadoras, pois sabemos que 

apenas libertos e conscientes de nossa força de intervenção no mundo é que podemos 

desenvolver um espírito crítico capaz de expressar toda a nossa criatividade, sejamos nós 

professores e/ou alunos. 
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ANEXOS:  

Texto 1. NAS ONDAS DA MARÉ 

 

 

 

NAS ONDAS DA MARÉ  
 

 
 

 

 

 

 

MÓDULO I 

 

ABERTURA 

 

 

Atores/personagens: Bate Prego (contra-regra), Saulo 

Siqueira (locutor), Marília Montenegro (atriz 

veterana), Creuza (camareira pessoal de Marília), 

Noêmia (atriz recém-contratada que, mais tarde, 

adotará o nome artístico Arlete Montenegro), Jardel 

Procópio (ator canastrão, bêbado), Chiquinho (técnico 

de som/eletricista), Diretor (voz em off), Suzana Seco 

(atriz no auge da carreira), Caio Assunção (galã), 

Coro da Rádio (quantos forem necessários). 

 

 

Penumbra. Bate Prego (o contra-regra), entra e arruma o palco. Aos poucos, 

todos vão entrando, menos Jardel Procópio, Suzana Seco e Caio Assunção. Confusão 

geral. Artistas e técnicos se movimentam, nervosos com a proximidade do início. Saulo 

Siqueira (o apresentador) irrita-se com Bate Prego, que faz tudo vagarosamente, de 

má vontade. Ouvem-se apenas burburinhos. Tempo. Todos demonstram preocupação e 

descontentamento. 

 

SAULO SIQUEIRA: (irritado) Agiliza, Bate Prego, agiliza!  

 

BATE PREGO: (para Chiquinho) Todo dia é essa confusão. Custa terminar o 

programa e deixar as coisas no lugar?  

 

CHIQUINHO: Trinta ano fazeno a mesma coisa e cê ainda não aprendeu, Bate Prego? 

É assim mesmo, meu camarada. Entra artista, sai artista, e nóis aqui, ó. E assim 

possessivamente, como de fato é mesmo! 

 

Entra Noêmia, a jovem atriz recém-contratada. Fica encantada com o que vê. Todos 

param para olhá-la. Marília Montenegro, a veterana, olha para Creuza, sua 

camareira pessoal, interrogativamente.  

 

CREUZA: (entregando-lhe um microfone dourado) Essa é a tal atriz que o diretor 

insistiu em contratar. Noêmia Arlete Pinheiro Esteves (com deboche) Vê lá se isso é 

nome de atriz...  

 

Noêmia vê Marília Montenegro com seu microfone dourado e, deslumbrada, vai até 

ela. Marília a ignora. 

 

NOÊMIA: (timidamente) A senhora é a Marília Montenegro, não é? Só mesmo um 

microfone de ouro para poder captar sua voz. Eu sempre fui sua fã. Lembro da senhora 

quando eu tinha nove anos. A senhora trabalhava na Rádio Baixa Maré, lembra? 
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(começa a falar descontroladamente, irritando a estrela) Sabe que eu virei radio-atriz 

por causa da senhora? É verdade! Era tão emocionante ouvir a senhora pedindo perdão 

pro seu pai porque abandonou ele, cego e na cadeira de rodas...  

 

CREUZA: (delicadamente) Não foi ela, não. Foi a personagem! 

 

NOÊMIA: E quando a senhora resolveu matar os seus filhos para se vingar do 

marido...?  

 

CHIQUINHO: (repreendendo) Foi ela, não. Foi a personage... 

 

NOÊMIA: Quer dizer, a senhora não, né. A Medéia. Que interpretação! Que voz! (num 

rompante) Lembra de quando a senhora começou a namorar o Tony Gracindo, mas 

ainda estava casada com o Paulo Ramos? Todas as revistas só falavam da senhora... 

 

CHIQUINHO: (concordando) Como de fato é mesmo... 

 

Marília faz sinal para Creuza para que esta interrompa Noêmia.  

 

CREUZA: Oi, eu sou Creuza Machado Torreão Dumont, camareira, maquiadora, 

secretária particular e assessora direta de Marília Montenegro. (Creuza afasta-se com 

Noêmia, cruzando a cena.)  

 

NOÊMIA: Jura?! Você faz tudo isso? Nossa! 

 

CREUZA: E também cuido do sossego dela. Por isso eu te peço para nunca falar com 

ela fora de cena.  

 

NOÊMIA: Mas como assim? Ela não conversa com ninguém? 

 

CREUZA: Ninguém! Ela só fala quando está interpretando.  

 

NOÊMIA: Nossa! Isso é que é uma Diva!  

 

CHIQUINHO: (ouvindo, irônico) Como de fato é mesmo! 

 

CREUZA: Ela vai entrar em cena em alguns minutos, num diálogo muito difícil, e 

precisa se concentrar. E você aprenda uma coisa: uma radio-atriz não deve falar à toa, 

para não gastar a voz e...  (Ouve-se, em off, a voz do diretor.)  

 

DIRETOR: Atenção, estúdio! Entraremos no ar em 1 minuto! (movimentação geral. 

Creuza volta imediatamente a cuidar de Marília, atenta ao que está acontecendo) O 

elenco está todo aí? 

 

BATE PREGO: Que nada! O Jardel ainda nem chegou. (malicioso) E o casal de 

pombinhos continua no camarim. 

 

DIRETOR: Vai lá, Bate Prego, e pede para virem logo. O programa já vai começar. 

(Bate Prego sai, contrariado) 
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SAULO SIQUEIRA: (para Noêmia, galanteador) Seja bem-vinda! Saulo Siqueira, a 

seu dispor. 

 

NOÊMIA: (tímida) E quem não conhece o grande Saulo Siqueira!?  

 

SAULO SIQUEIRA: Fico muito feliz em te ver aqui. Eu vi o seu teste e, sinceramente, 

você foi a melhor. Sem a menor dúvida.  

 

CREUZA: (ouvindo a conversa, fala para Marília)  Mas ela foi a única... (entram 

Suzana Seco e Caio Assunção, abraçados, seguidos por Bate Prego) 

 

NOÊMIA: (com surpresa) O senhor viu o meu teste? Nossa, quanta honra. Muito 

obrigada! Estou muito nervosa. (emocionada) É a primeira vez que vou interpretar o 

choro de um bebê. 

 

DIRETOR: (em off) Atenção, estúdio! No ar, ao vivo, em 30 segundos! 

 

SAULO SIQUEIRA: Você, com essa voz marcante, tenho certeza que irá desempenhar 

muito bem o seu papel e conquistar todos os nossos rádio-ouvintes...  

 

CHIQUINHO: (Fala para Noêmia) Fui muito amigo de seu pai, sabia? Amigo assim 

tipo parcerão mesmo. (todos param o que estão fazendo e olham para Noêmia.) 

Grande inletricista! Sabia de um tudo de rádio. Matava dois coelho com uma caixa 

d´água só! (Marília e Creuza se olham, cúmplices) Nóis aqui chamava ele de Pavio 

Curto.  

 

Ao ouvir o nome Pavio Curto, Marília Montenegro tem um espasmo. Ela e Creuza 

ficam aterrorizadas.  

 

DIRETOR: (em off) Atenção, estúdio. (Bate Prego exibe um cartaz onde se lê 

SILÊNCIO, em letras pretas) Cinco, quatro, três, dois, um. No ar! (Bate Prego vira o 

cartaz, onde agora se lê NO AR, em vermelho. Luz sobe. Ouve-se a vinheta da 

emissora. Imediatamente, todos se revelam simpáticos e felizes.)  

 

SAULO SIQUEIRA: Abrem-se as cortinas do nosso grande rádio-teatro. Os nossos 

cumprimentos a todos os rádio-ouvintes ligados nas ondas da nossa Rádio Maré Alta. 

Nossos cumprimentos também a todos vocês que se disponibilizaram a vir até aqui, ao 

vivo, no nosso auditório, para acompanhar o desfile de astros e estrelas que, hoje, irão 

nos encantar com seu talento e simpatia. Tudo isso num oferecimento da Quentinha da 

Dona Eunice.  

 

CORO DA RÁDIO:     (cantando) Com ela não tem lé-lé-lé, 

e nem tem disse-me-disse, 

o melhor almoço da Maré 

é a quentinha da Dona Eunice.   

 

SAULO SIQUEIRA: E sem mais disse-me-disse, quero convidar para abrilhantar este 

grande espetáculo, ninguém mais, ninguém menos que elas, as exuberantes, as 

espetaculares, as afinadíssimas cantoras do coral da minha, da sua, da nossa Rádio 

Maré Alta. Uma salva de palmas para elas.  
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Bate Prego exibe a placa APLAUSOS. Os cantores entram cantando CANTORES DO 

RÁDIO, de Lamartine Babo, João de Barro e Alberto Ribeiro, de 1936, na versão 

gravada por AS FRENÉTICAS em 1977.   

 

- NÚMERO MUSICAL (duração de 02m40s +ou-) 

 

SAULO SIQUEIRA: Aplausos e mais aplausos para as nossas magníficas cantoras do 

rádio. Lembrando a todos que esse número musical foi mais um oferecimento 

exclusivo do Quiosque da Amizade.  

 

CORO DA RÁDIO:     (cantando) Não sofra por amor, 

não sofra por saudade, 

cure de vez a sua dor, 

no Quiosque da Amizade! 

 

SAULO SIQUEIRA: (Chiquinho faz sinais para Saulo, insistentemente) Faremos 

agora um pequeno intervalo para apresentar os nossos patrocinadores e, na sequência, 

voltaremos com mais um capítulo da emocionante radionovela... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO!  

 

SAULO SIQUEIRA: Voltaremos em um minuto. Nossos comerciais, por favor!  

 

Bate Prego exibe o cartaz INTERVALO COMERCIAL. Luz diminui. Entra, em volume 

alto, gravação original de propagandas antigas. Aos poucos o volume vai diminuindo. 

Confusão no estúdio. As propagandas continuam, agora em volume baixo. 

 

DIRETOR: (voz em off) Atenção, estúdio! Intervalo de 1 minuto.   

 

CHIQUINHO: (nervoso, falando para o alto) Ô seu diretô, tamos com pobrema. Vamo 

te que fazê a novela só com dois microfone, como e fato é mesmo.  

 

BATE PREGO: Eu falei desde ontem que tinha pifado tudo.  

 

DIRETOR: Mas isso não é possível. (noutro tom) Por favor, Dona Creuza, pergunte à 

talentosíssima Marília se ela não se importa em dividir seu microfone com os outros 

radio-atores. (tempo. Marília fala baixinho ao ouvido de Creuza, entregando seu 

microfone dourado.) 

 

CREUZA: (entregando o microfone a Chiquinho) A talentosíssima radio-atriz Marília 

Montenegro diz não se importar, desde que... 

 

Jardel Procópio entra visivelmente bêbado. 

 

JARDEL PROCÓPIO: Desde que seja para dividir comigo, não é, minha deusa? 

 

BATE PREGO: Calma, seu Procópio! 

 

CHIQUINHO: Mas esse microfone é uma luxúria!  
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DIRETOR: Atenção, estúdio. (Bate Prego exibe um cartaz onde se lê SILÊNCIO, em 

letras pretas) Três, dois, um. No ar! (Bate Prego vira o cartaz, onde agora se lê NO 

AR, em vermelho. Luz sobe. Entra vinheta)  

 

MÓDULO II 

O PREÇO DA AMBIÇÃO 

(radionovela) 

 

 

Atores/personagens: Todos do bloco anterior, mais 

Virgínia Rúbia (locutora/radialista) 

 

SAULO SIQUEIRA: Já estamos de volta, caros radio-ouvintes! E aí vem ela, a voz 

número um da Rádio Maré Alta, a primeira e única apresentadora de radionovelas, a 

insuperável radialista Virgínia Rúbia, para apresentar, num oferecimento exclusivo de 

Sula Lanche, a radionovela... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO!  

 

SAULO SIQUEIRA: Os camarins dos nossos radio-atores são abastecidos diariamente 

com os deliciosos sanduíches da Sula Lanche.  

 

CORO DA RÁDIO:     (cantando)  Não tem maionese que estrague, 

nem katchup que manche 

para comer sanduíche perfeito 

só indo no Sula Lanche. 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Boa noite, prezados ouvintes! (entra vinheta da novela. Na 

medida em que Virgínia anuncia os personagens, os atores ocupam seus lugares ao 

microfone) Uma excelente história. Um emocionante e imprevisível desfecho. Uma 

grande fortuna em jogo disputada por uma família inteira. O multimilionário Candiolli 

Batista, magistralmente interpretado por nosso primeiro radio-ator Jardel Procópio, 

sofre uma tentativa de assassinato depois de cortar as regalias de seus sobrinhos e 

tentar colocá-los no melhor caminho. Sua esposa, Malvina Marques Batista, vivida pela 

inigualável primeira radio-atriz Marília Montenegro, oferece uma festa a seus 

sobrinhos, com a intenção de reaproximá-los do marido.  

 

SAULO SIQUEIRA: É exatamente nesta noite, durante uma queda de luz, que a 

tentativa de homicídio acontece. Os suspeitos são muitos. A começar por Fausto, um 

dos sobrinhos, interpretado pelo galã Caio Assunção. Ou será que foi a outra sobrinha, 

a linda e pura Rosália, que aqui ganha vida através do talento da nossa linda radio-atriz 

Suzana Seco?  

 

VIRGÍNIA RÚBIA: A radionovela ficará ainda mais emocionante com a presença do 

pequeno Davi, vivido pela estreante radio-atriz Noêmia Arlete Pinheiro Esteves, numa 

emocionante interpretação do choro do bebê. Davi, uma criança de apenas dois anos, 

filho de Candiolli Batista e herdeiro de sua incalculável fortuna, desaparece 

misteriosamente.  

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO!  

 

VIRGÍNIA RÚBIA: ...vai eletrizar você. Preparem-se, caros ouvintes, pois está 



25 

 

entrando no ar, pelas ondas da nossa Rádio Maré Alta... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO! (sobe vinheta. Candiolli Batista está no banho, 

preparando-se para a festa. Malvina, sua esposa, do lado de fora do banheiro, 

conversa com o esposo. Sonoplastia reproduz som de chuveiro) 

 

MALVINA (Marília Montenegro): Candiolli, meu bem, vamos logo! Daqui a pouco 

seus sobrinhos começam a chegar.  

 

CANDIOLLI (Jardel Procópio): (som do chuveiro acaba) Estou terminando, Malvina. 

Onde está o Davi? 

 

MALVINA: Está com a babá. Eu subi para me arrumar e deixei ela dando  banho nele.  

 

CANDIOLLI: Pronto! Nada como um bom banho. (ruído da porta do banheiro se 

abrindo) Nossa, como você está bonita! Caprichou, hein! (insinuando-se) Vem, dá um 

beijinho aqui pro seu marido, dá! 

 

MALVINA: (esquivando-se) Deixa disso. Olha a hora, Candiolli. (risos. Sons de 

beijos) Pare! Vai amassar o meu vestido. (afirmativa) Agora chega.  

 

CANDIOLLI: (desistindo) Eu pensei que era só uma recepção para meus dois 

sobrinhos, e não uma festa de gala.  

 

MALVINA: Ora, Candiolli, você sabe que eu gosto de me cuidar. Já escolheu a roupa 

que vai usar? 

 

CANDIOLLI: Nada de especial. E você não precisava ter se produzido tanto, senão 

vão pensar que estamos esbanjando dinheiro. (ouve-se barulho de carro chegando)  

 

MALVINA: Acabaram de chegar. Vou descer para recebê-los e você não demore, está 

bem? (som de beijo) E por favor, Candiolli, não provoque o Fausto. Ele anda muito 

aborrecido desde que você disse que iria pedir a casa onde eles moram para vender.  

 

CANDIOLLI: Mas eu vou fazer isso mesmo! Se prepare, Malvina, porque a comida 

com certeza será boa, mas a conversa vai ser bastante indigesta.  

Agora vá. Fique com eles na varanda. Vá, vá! Não gosto de saber que esses dois estão 

sozinhos na minha casa. (sons dos passos de Malvina descendo a escada. Barulho 

diminui lentamente)  

 

VIRGÍNIA RÚBIA. Enquanto Candiolli Batista se prepara para dar um fim nas 

mordomias dos sobrinhos, Malvina desce para recepcioná-los na varanda.  

 

MALVINA: (sons de pássaros e de uma fonte próxima) Olá, Rosália, como vai? (som 

de beijos)  

 

ROSÁLIA: Tudo bem, tia. 

 

MALVINA: E onde está o seu irmão? 
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ROSÁLIA: Fausto está estacionando o carro.  (som de batida de porta de carro) 

 

FAUSTO: (chegando, mascando chiclete) Olá! 

 

MALVINA: Oi, Fausto, tudo bem? 

 

FAUSTO: (irônico) Melhor agora, titia Vivi. 

 

MALVINA: Não fale assim perto de seu tio. Você sabe que ele não gosta. E por favor, 

Fausto, não provoque o Candiolli. Ele já está por aqui com as coisas que você vem 

aprontando.  

 

FAUSTO: Relaxa, dona Malvina! Pode deixar que eu vou fazer tudo do jeitinho que a 

titia quer. Ora, ora, temos aqui um bom vinho! Onde está o saca-rolha? 

 

MALVINA: No lugar de sempre, na primeira gaveta.  

 

FAUSTO: (som de gaveta se abrindo) Não tem nenhum saca-rolha aqui. 

 

MALVINA: Mas é aqui que guardamos o... Rosália, minha querida, você viu o saca-

rolha por aí? É um saca-rolha de prata maciça que seu tio trouxe da Austrália.  

 

ROSÁLIA: Saca-rolha? Da Austrália? Prata maciça? Não, não vi nada, não! (passos na 

escada. Candiolli chegando) 

 

CANDIOLLI: Será que não está na sua bolsa, Rosália?  

 

DAVI (Noêmia): (chorando, de dentro da casa) Buááááááá! (vinheta de suspense) 

 

MALVINA: (apavorada) Davi, Davi! (Malvina sai atrás do filho. Sons de passos 

apressados, que vão diminuindo) 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: O que terá acontecido ao pequeno Davi? E onde, afinal, foi parar 

o valioso saca-rolha? Não perca, amigo ouvinte, o próximo e emocionante capítulo da 

radionovela que está agitando as ondas da sua Rádio Maré Alta... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO!  

 

SAULO SIQUEIRA: Lembrando, amigo ouvinte, que o sucesso de... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO!  

 

SAULO SIQUEIRA: ...só é possível graças à sua audiência e ao apoio dos nossos 

patrocinadores, como, por exemplo, a Oakley Night.  

 

CORO DA RÁDIO:     (cantando) Aqui nós não have problem, 

tudo é must, é best, é light. 

Venha comemorar a sua festa 

com os bambas do Oakley Night! 
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SAULO SIQUEIRA: E agora, no quadro A MÚSICA DO DIA, ouviremos a canção 

DE MARÉ, de Roque Ferreira e Toninho Gerais, nas vozes cristalinas de Camila Costa 

e Nilze Carvalho. Em poucos minutos retornaremos com o nosso esperado quadro 

CANTINHO DA MAGIA, que hoje poderá estar respondendo a sua cartinha, caro 

rádio-ouvinte.  Aguarde só mais um minuto. Maestro, música! 

 

Bate Prego anima o auditório com palmas. Luz diminui. Música entra em volume alto 

que, aos poucos, vai diminuindo. Confusão no estúdio. Marília e Creuza cochicham 

num canto.  

 

DIRETOR: (voz em off) Atenção, estúdio! Intervalo de 1 minuto.  Marília, minha 

querida, parabéns. Você pegou inteiramente o espírito da Malvina. É isso! (Marília 

olha, orgulhosa, para Virgínia, que sai, aborrecida) Jardel, sem palavras. Perfeito! 

Suzana, minha linda! É isso mesmo. Conserve esse ar enigmático. (Marília olha para 

Suzana, com deboche) Caio, meu filho, por favor, não exagera não! Seu personagem é 

descolado, mas sem perder a linha. Acho que esse chiclete não tá te ajudando em nada. 

Você está fazendo um Fausto muito bôbo. Foca no interesse dele, tá bem? (Chiquinho 

sai)  

 

CAIO ASSUNÇÃO: Tá bem, diretor. Deixa comigo! 

 

SAULO SIQUEIRA: (para Noêmia) Você também foi perfeita! Que interpretação! 

Você foi maravilhosa!  

 

CAIO ASSUNÇÃO: Atuou como uma atriz experiente, no tempo certo, a pausa exata. 

Perfeito! (Suzana Seco irrita-se com Caio) 

 

NOÊMIA: Verdade? Jura? Eu estava tão nervosa! (procura por Chiquinho) Onde está 

o rapaz que disse que conheceu meu pai? 

 

SUZANA SECO: (abraçando Caio Assunção) Quem, o Chiquinho? Deve estar 

consertando algum fio desencapado por aí.  

 

DIRETOR: Atenção estúdio! No ar em 20 segundos! 

 

CHIQUINHO: Ô seu direto, o vidente ainda não chegou não. Não vai poder ter o 

quadro da magia hoje, não, como de fato é mesmo. 

 

DIRETOR: (irritado) Como não chegou!? Dá um jeito, Chiquinho! Se vira. O quadro 

vai entrar no ar de qualquer maneira. O Bar do Mário e a Farmácia Principal até já 

pagaram o patrocínio adiantado. Com ou sem vidente o quadro tem que ir pro ar. Se 

vira! 

 

CREUZA: (para Noêmia) Venha até aqui, menina. Quero te fazer algumas perguntas. 

Você deve ter uns 20 ou 21 anos, não é?  

 

NOÊMIA: Faço 21 em dezembro. (Marília e Creuza se olham. Chiquinho entra. 

Noêmia corre até ele) O senhor conheceu mesmo o meu pai? 

 

CHIQUINHO: (suspense) Conheci. Morreu novo, ele. Trabalhamo junto na Maré 
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Baixa, como de fato é mesmo.  

 

NOÊMIA: Então, por favor, me diga, o senhor sabe quem é a minha mãe? (Chiquinho 

olha para Marília, que olha para Creuza, que sai apressada do estúdio.)  

 

DIRETOR: Atenção, estúdio. (Desespero geral. Bate Prego pega o turbante do vidente 

e o coloca em Chiquinho que, contrariado, tenta se fazer passar por Doctor Love. Bate 

Prego exibe um cartaz onde se lê SILÊNCIO, em letras pretas) Três, dois, um. No ar! 

(Bate Prego vira o cartaz, onde agora se lê NO AR, em vermelho. Luz sobe. Entra 

vinheta do Programa Cantinho da Magia) 

 

MÓDULO III 

 

CANTINHO DA MAGIA 

 

Atores/personagens: Virgínia Rúbia, Bate Prego, 

Saulo Siqueira, uma ouvinte ao telefone, Doctor 

Love, Assistentes 1 e 2. Todos os outros, ao fundo. 

 

 

SAULO SIQUEIRA: Já estamos de volta, caros ouvintes! E agora, com vocês, os 

mistérios revelados através da vidência do nosso grande mago. Preparem-se, queridos 

ouvintes e amigos presentes nos nossos estúdios, porque está entrando no ar... 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: (entra música) CANTINHO DA MAGIA. A seção ternura da 

Rádio Maré Alta que investiga o seu passado e analisa o seu presente para resolver o 

seu futuro. E com vocês, Doctor Love! (entra Chiquinho, acompanhado por duas 

assistentes, com o turbante de Doctor Love. Bate Prego organiza o cenário: mesa, 

cadeira e bola de cristal no centro do palco.)  

 

CHIQUINHO/DOCTOR LOVE: (lendo) Abrem-se as portas do grande Templo. Piso, 

neste instante, o chão dos deuses. Venho para falar do movimento sagrado da vida 

humana. Aproveitem, caros ouvintes, pois neste exato momento converso com a 

eternidade...  

 

ASSISTENTE 1: (cortando) Hoje iremos responder a cartinha do ouvinte que prefere 

não se identificar, mas que utiliza o pseudônimo de Bode Encalhado...  

 

DOCTOR LOVE: (animando-se) Sim, sim... Não precisa dizer mais nada. Já estou 

captando. Esta pessoa encontra-se na nossa plateia. (escolhe uma pessoa) É ele! 

(Assistente 2 vai com o microfone até a plateia) Meu caro Bode Encalhado, devo dizer-

lhe que... sinto que as coisas estão bastante difíceis para você, não é, meu irmão?  

 

ASSISTENTE 2: (para o consulente da plateia) Confirma? As coisas estão difíceis 

para o senhor? 

 

DOCTOR LOVE: (interrompendo) Uma vida cheia de altos e baixos, não é, meu 

irmão?   

 

ASSISTENTE 2: Sua vida é cheia de altos e baixos. Confirma? 

 

DOCTOR LOVE: (interrompendo) Posso ver, através dos meus poderes, que o senhor 

tem um atraso na sua vida emocional, como se o senhor estivesse assim meio 
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encalhado. É isso? 

 

ASSISTENTE 2: Sua vida emocional está encalhada. Confirma? 

 

DOCTOR LOVE: (interrompendo) Sinto também que você está bastante descontente 

com a sua vida financeira, não é meu filho? 

 

ASSISTENTE 2: O senhor está descontente com sua vida financeira. Confirma?  

 

DOCTOR LOVE: (interrompendo) Mas eu tenho a solução para a sua vida. Me diga: 

você quer a solução para a sua vida? 

 

ASSISTENTE 2: (para o consulente) Confirma logo aí... 

 

DOCTOR LOVE: Pois então, meu irmão, anote direitinho, pois você terá que fazer 

uma simpatia para desencalhar sua vida amorosa e financeira. (Marília Montenegro, 

Assistente 1, Bate Prego, Creuza e Jardel Procópio pegam papel e caneta para 

anotarem a simpatia) Acorde numa sexta-feira bem cedinho, antes do nascer do sol. Vá 

até a Farmácia Principal (merchandising) que tem os melhores preços e a maior 

variedade de medicamentos e compre 3 vidros, veja bem, 3 vidros de óleo de rícino.  

 

BATE PREGO: (anotando) Pode ser do genérico?  

 

DOCTOR LOVE: Poder, pode, desde que seja comprado na Farmácia Principal 

(merchandising) que tem os melhores preços e a maior variedade de medicamentos. 

Mas eu não me responsabilizo pelo resultado. Continuando: na primeira sexta-feira 

você toma um vidro. Espera e veja se desencalha. Se não desencalhar, você repete essa 

simpatia por mais uma sexta-feira. Se ainda assim nada acontecer, você repete mais 

uma sexta-feira. Entendeu, meu filho? Pode acontecer de você desencalhar logo na 

primeira, porque todo esse problema na sua vida emocional e financeira nada mais é do 

que toxinas emocionais presas nas entranhas do seu espírito, como de fato é mesmo! 

(todos olham para Chiquinho em sinal de reprovação)  

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Temos uma ouvinte na linha, Doctor Love! Alô, quem está 

falando? 

 

OUVINTE: Alô, aqui é a Mara, da Maré.  

 

SAULO SIQUEIRA: A ligação não está muito boa... Qual é o seu nome? 

 

OUVINTE: Mara, da Maré.  

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Sara, de onde? 

 

OUVINTE: Não é Sara, é Mara! 

 

SAULO SIQUEIRA: Ah, Mara. Mara de onde? 

 

OUVINTE: da Maré. Mara, da Maré! 
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VIRGÍNIA RÚBIA: Pois não, Mara de Oxumaré, qual é o seu problema? 

 

OUVINTE: Não, não... é Mara da Maré. Estou ligando porque tem uma semana que eu 

estou muito pálida... 

 

DOCTOR LOVE: Exatamente... eu não gostaria de dizer isso, mas você está mesmo 

grávida. E devo dizer, Mara de Oxumaré, que se não for um menino, sua criança será 

uma menina... 

 

OUVINTE: Não, não!  Meu nome é Mara, aqui da Maré, e eu estou muito pálida e eu 

quero saber se eu vou ficar ainda mais... 

 

DOCTOR LOVE: Claro que você tem que contar pros seus pais. Eles vão saber dessa 

gravidez, mais cedo ou mais tarde, e é melhor que saibam por você.  

 

OUVINTE: O senhor não está entendendo. Eu acho que estou muito doente. Quero 

saber se eu tenho alguma esperança... 

 

DOCTOR LOVE: Você não sabe quem é o pai da criança?  

 

OUVINTE: Quero saber também se eu devo morar com a minha tia... 

 

DOCTOR LOVE: Sim, sim, claro. Uma simpatia. Anote aí a simpatia para descobrir 

pai de criança. (Suzana Seco corre pegar papel e caneta) Acorde numa segunda-feira 

bem cedinho, antes do nascer do sol. Vá até a quadra do Bar do Mário, o lugar ideal 

para se beber aquela cerveja bem gelada, e dê sete voltas na quadra, começando pelo 

lado direito. Depois, dê mais sete voltas, começando pelo lado esquerdo. O primeiro 

homem que cruzar a sua frente, na quadra do Bar do Mário, é aquele que... é o pai da 

criança. Entendeu, minha irmã? Anotou tudo direitinho? Então vá e seja feliz. E não se 

esqueça de comemorar o nascimento do bebê no Bar do Mário, o lugar ideal para se 

beber aquela cerveja bem gelada, está bem? (entra vinheta do quadro. Chiquinho faz 

sinal para terminar o quadro) 

 

SAULO SIQUEIRA: E assim foi mais um CANTINHO DA MAGIA. A seção ternura 

da Rádio Maré Alta que investiga o seu passado e analisa o seu presente para resolver o 

seu futuro. (sai vinheta) 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: E ainda hoje, na sua Rádio Maré Alta, a radionovela que está 

parando o Brasil de norte a sul. Finalmente todo o mistério da família Batista será 

revelado no último e emocionante capítulo da sua radionovela... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO.  

 

SAULO SIQUEIRA: Nosso elenco milionário de rádioatores está se preparando para, 

dentro de mais alguns minutos nos encantar com suas inesquecíveis interpretações. Não 

percam, após o nosso intervalo comercial, o último e emocionante capítulo da 

radionovela O PREÇO DA AMBIÇÃO! Nossos comerciais, por favor! 

 

(Bate Prego exibe o cartaz INTERVALO COMERCIAL. Luz diminui. Entra, em volume 

alto, gravação original de propagandas antigas. Aos poucos o volume vai diminuindo. 
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Confusão no estúdio. As propagandas continuam, agora em volume baixo) 

 

MÓDULO IV 

BASTIDORES 

(a revelação) 

 

Atores/personagens: Todos 

 

(Todos os atores adotam a mesma posição do final da cena anterior, antes do 

Momento da Magia)  

 

NOÊMIA: Por favor, me diga. Isso é muito importante para mim. O senhor sabe quem 

é a minha mãe?  

 

CREUZA: (entrando, descontrolada) Eu não agüento mais. Está na hora de falar tudo 

o que eu sei. Sua mãe é ela! (aponta para Marília Montenegro. Surpresa geral) 

 

NOÊMIA: Como? Eu sou filha de Marília Montenegro?  

 

CREUZA: Sim, é verdade. Sua mãe estava no auge da carreira e não queria que uma 

criança atrapalhasse sua vida...  

 

MARÍLIA MONTENEGRO: Cale-se, Creuza. Você não sabe o que está dizendo. (para 

Noêmia) Eu te procurei, eu juro. Ah, como eu te procurei. Seu pai te afastou de mim, 

não deixou que eu me aproximasse de você. E agora você está aqui. Começando uma 

carreira como rádio-atriz, assim como eu comecei um dia. Deve ser o talento! Pode se 

negar tudo, menos o talento! 

 

JARDEL PROCÓPIO: (visivelmente bêbado) Ih, a novela já começou e ninguém me 

avisou ou isso aqui é só um ensaio?  

 

SUZANA SECO: Calma, seu Procópio!  

 

JARDEL PROCÓPIO: Afinal, qual história aqui é novela e qual é vida real. Vocês 

estão me confundindo. Eu vou processar vocês. Vocês estão querendo me enlouquecer.  

 

CAIO ASSUNÇÃO: Calma, seu Procópio! 

 

CREUZA: Me perdoe, menina. Eu apenas cumpri as ordens da sua mãe. Ela me 

contratou para ser sua babá e quando seu pai te levou embora, ela me deixou 

trabalhando com ela em troca de eu nunca revelar o que sabia.  

 

DIRETOR: Atenção, estúdio. No ar em 20 segundos. 

 

JARDEL PROCÓPIO: Isso ainda vai virar novela... 

 

ASSISTENTE 1: Calma, seu Procópio! 

 

MARÍLIA MONTENEGRO: Eu sempre quis saber onde você estava, como você 

estava... Mas seu pai sumiu. Pediu demissão e sumiu. Ele ficou muito magoado quando 

eu disse que não iria me casar com ele. Entenda, minha filha, eu tinha mais ou menos a 
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sua idade e também estava começando uma carreira. Um casamento, com um 

eletricista, só iria atrasar os meus planos. Me perdoe, eu te peço... 

 

JARDEL PROCÓPIO: Quem é pai dela? Acho que eu perdi esse capítulo... 

 

ASSISTENTE 2: Calma, seu Procópio! 

 

NOÊMIA: Eu te entendo. Acho que eu te entendo. Ficar longe de sua filha foi o preço 

da sua ambição. (abraçam-se) 

 

JARDEL PROCÓPIO: Não falei? Olha aí, ó. Tem até nome de novela... 

 

TODOS: (gritando) Calma, seu Procópio! 

 

NOÊMIA: Eu gostaria de pedir uma coisa.  

 

MARÍLIA MONTENEGRO: O que você quiser, minha filha! 

 

NOÊMIA: Eu gostaria que a senhora escolhesse meu nome artístico. 

 

MARÍLIA MONTENEGRO: Pois então, a partir de hoje, seu nome é Arlete 

Montenegro. 

 

DIRETOR: Atenção, estúdio. Três, dois, um. No ar! 

 

MÓDULO V 

 

O PREÇO DA AMBIÇÃO 

(final) 

 

Atores/personagens: Todos do bloco anterior, mais 

Virgínia Rúbia (locutora/radialista) e Nice (a nova 

babá) 

 

 

 

 

SAULO SIQUEIRA: Já estamos de volta, caros radio-ouvintes! E para apresentar o 

sucesso radiofônico que domina o Brasil, eu gostaria de chamar a radialista exclusiva 

da Rádio Maré Alta, Virgínia Rúbia. 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: E a saga da família Batista continua. Preparem-se para viver fortes 

emoções, caríssimos ouvintes, porque neste momento está entrando no ar, nas ondas da 

Rádio Maré Alta... 

 

TODOS: O PREÇO DA AMBIÇÃO!  

 

SAULO SIQUEIRA: Lembrando, amigo ouvinte, que este sucesso só é possível graças 

ao patrocínio exclusivo de...  

 

CORO DA RÁDIO: (cantando) Sula Lancheeeee. 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: No capítulo anterior, Rosália e Fausto, os sobrinhos do casal 

Batista, chegam à mansão. Uma forte chuva, acompanhada de raios e trovoadas, é o 
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prenúncio de que alguma tragédia está prestes a acontecer. Malvina corre em socorro 

do filho Davi, que após chorar, cala-se misteriosamente. Ouve-se um grande estrondo, 

todas as luzes se apagam e a mansão de Candiolli Batista é tomada pela escuridão.  

 

CANDIOLLI: (furioso) Eu sei que tudo isso é culpa sua, Fausto. Está tentando, de 

alguma maneira, me impedir de colocar você e sua irmã no olho da rua. E não adianta 

mentir, Rosália. Foi você que roubou o saca-rolha, assim como vários objetos de valor 

desta casa. Assim como sua mãe, você também é cleptomaníaca! 

 

FAUSTO: Calma, titio. O senhor está muito nervoso.  

 

ROSÁLIA: O que será que aconteceu com o Davi? 

 

CANDIOLLI: Seja o que for, não é problema seu.  

 

MALVINA: (histérica, gritando de dentro da casa) Davi, meu filho! Roubaram o meu 

filho! Socorro! Roubaram o meu filho! Davi! 

 

CANDIOLLI: (saindo) Eu sei que tudo isso é armação de vocês! Se alguma coisa 

acontecer ao Davi, eu vou arruinar a vida de vocês dois. Ouviram? 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Candiolli Batista sai para tentar descobrir o que aconteceu com 

Davi e percebe que o carro de Fausto está estacionado bem em frente à caixa de luz. Ao 

chegar ao quarto de seu filho, Candiolli ouve a esposa falando com a babá. 

 

MALVINA: Aí tem dinheiro suficiente para você passar dois meses. Fique lá com o 

Davi e espere, que assim que eu resolver tudo por aqui, eu vou me encontrar com 

vocês. (para o filho) Vai ficar com saudades da mamãe, vai, meu filhinho querido? 

Fique bonzinho com a Babá, está bem? Assim que mamãe se livrar disso tudo aqui, ela 

vai te buscar, viu, minha criança... 

 

CANDIOLLI: Mas o que é que está acontecendo aqui? Quem está aí com você?  

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Ao ver Candiolli, Malvina leva um susto e resolve adiantar seu 

plano de matar o marido. Atira três vezes, mas o escuro do quarto atrapalha sua 

pontaria e nenhum tiro atinge Candiolli. Seus sobrinhos, ao ouvirem os tiros, correm 

para o quarto de Davi.  

 

FAUSTO: O que foi que houve? O que ele fez com a senhora, titia? 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Neste exato momento acendem-se as luzes. Um apagão, ocorrido 

pela sobrecarga do sistema, foi o causador do black-out. Todos vêem, então, Malvina 

com o revólver na mão. 

 

ROSÁLIA: Quer dizer que foi a senhora que... 

 

MALVINA: Cale a boca, sua inútil. Sim, fui eu. E sabem por quê? Porque eu não 

agüentava mais ouvir as reclamações desse bêbado. Meu plano era matar esse velho 

mão-de-vaca e ficar com todo o dinheiro. Para isso eu precisava de alguém que levasse 

a culpa por mim. Quem poderia ser o assassino perfeito senão meu querido e 
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imprestável sobrinho?  

 

CANDIOLLI: Então foi tudo armação sua, Malvina? Todas as histórias que você 

contou sobre meus sobrinhos foram invenções suas? 

 

MALVINA: É isso mesmo! Toda vez que sua sobrinha vinha até aqui, eu tratava de 

esconder alguma peça valiosa para que você pensasse que, assim como a mãe, ela 

também roubava objetos.  

 

VIRGÍNIA RÚBIA: Malvina Marques Batista, a insuspeitável senhora, confessa seu 

crime e é presa. Candiolli Batista adota definitivamente os sobrinhos como seus 

herdeiros. Rosália e Fausto vão morar na mansão e ajudam o tio a cuidar de Davi. 

Alguns meses se passam e a rotina da mansão é alterada com a chegada de Nice, a nova 

babá. 

 

NICE (Arlete Montenegro): Senhor Candiolli, achei isto no meio das fraldas de Davi. 

Parece ser um saca-rolha... 

 

VIRGÍNIA RÚBIA: E assim termina, caro ouvinte, O PREÇO DA AMBIÇÃO. E não 

percam, na próxima semana, a estreia de ANJO MAU, a nova radionovela da sua 

Rádio Maré Alta.  

 

SAULO SIQUEIRA: Está chegando a hora, amigos ouvintes, de encerrarmos nossas 

transmissões por hoje. As antenas da Rádio Maré Alta, a partir de agora, entram em 

repouso para retornarem amanhã. Agradecendo aos nossos patrocinadores Sula Lanche, 

Quentinha da Dona Eunice, Farmácia Principal, Bar do Mário, Oakley Night, Quiosque 

da Amizade e a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Nosso muito obrigado 

também a todos os que vieram assistir, ao vivo, as transmissões radiofônicas da Rádio 

Maré Alta. Fiquem agora com esse grande sucesso do carnaval carioca. Boa noite e 

música, maestro! 

 

(entra samba-enredo da Portela DAS MARAVILHAS DO MAR FEZ-SE O 

ESPLENDOR DE UMA NOITE, de 1981) 

 

FIM 
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Texto 1. DE CABRAL A CABRAL 

de 

a 

 

 

 
(2013 -Abertura) 

 

MC POVO: Aí, galera da Maré. Se liga nessa, agora! Formô uma nova situação. O Teatro em 

Construção, que era a companhia lá da Lona e a Cia. JR, que começou na Redes e veio pro 

CAM, agora é tudo um povo só... Uma trupe só, tão ligado?  E prá botar o dedo na ferida, 

denunciar legal e pra acabar com toda a sacanagem do governo vai chegar chegando, na 

humildade e na base do respeito, pedindo apoio de geral pra cantar com a gente assim, ó: 1,2 – 

1, 2, 3, 4... 

 

Cai, Cabral. Cai, Cabral. }3x  

Cai, cai, cai, cai. }1x  (repetir tudo 2x) 

 

Cabral, queria que você }2x 

Investisse em educação e esquecesse a UPP }2x (repetir tudo 2x) 

 

Salve esta casa, nobre morada, 

Nova jornada vamos começar. 

 

Abram as portas pro meu reinado, 

Cantos e loas vamos entoar (repete) 

 

(transição. Todos saem) 

 

(1500 – Chegada de Pedro Álvares Cabral) 

 

Cabral e seu ajudante, Pé Grande, no navio, atrás da rotunda. 

 

CABRAL: (aos berros) Pé Grande. Pé Grande! 

 

PÉ GRANDE: (surge, assustado) Pois não, senhor Cabral, meu capitão! 

 

CABRAL: (de um lado para o outro) Onde estavas, homem? Não vês que estou preocupado. 

Estou a pensar. Acho que estamos perdidos, Pé Grande. Dê-me cá os mapas. (examinando) 

Não fiz nada de errado, ora pois. Por que, então, ainda não avistamos as tais terras? 

 

PÉ GRANDE: (eufórico) Senhor Cabral, meu capitão, eu estou a ver... sim, sim... estou a 

enxergar uma ilha. (pega uma luneta) É terra, Senhor Cabral, meu capitão.  
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CABRAL: Dê-me cá esta luneta. (observando) É terra... terra à vista! Terra à vista! 

 

TODOS: (Música. Todos, cantando, vão para seus lugares. Cabral, Pé Grande, Frei 

Henrique de Coimbra e alguns portugueses entram em cena passando por baixo do pano. 

Jaciara Tamoiaré e os outros nativos aparecem entrando pelos lados. Ao final da música, 

cada um assume a postura de seu personagem.) 

 

Música: 

 

Quem foi que inventou o Brasil? 

Foi seu Cabral, foi seu Cabral. 

No dia 22 de abril, 

Dois meses depois do carnaval. (repete) 

 

Encontro dos índios com Cabral (espelho - a cena do improviso) 

 

CABRAL: Pé Grande, que povo mais estranho é esse?  

 

PÉ GRANDE: Temos que tentar nos comunicar, Senhor Cabral, meu capitão. (Cabral toma a 

frente com todo cuidado e tenta, das maneiras mais primitivas, comunicar-se com os nativos. 

Pé Grande vai atrás, agarrado à sua cintura) 

 

CABRAL: Olá. Mim, Cabral. Ca-bral.  Mui-topra-zer, na-ti-vos. 

 

PÉ GRANDE: (vendo Jaciara Tamoiaré, interessa-se por ela. Fala para a nativa, imitando 

Cabral) O-lá. Mim Pé Gran-de, mas po-decha-mar mim de Pé-zão.  

 

Cabral também se interessa por uma nativa e repousa com ela. Pé Grande e Jaciara 

Tamoiaré saem juntos. Nascimento de Povo (a cena do improviso). Frei Henrique batiza a 

criança. 

 

NATIVO 1: Curumim. Tapir jabuti liana alamandra! 

 

NATIVO 2:  Piau ururau anhangá itararé. 

 

NATIVO 3: Carioca, açu, mangorová, catumbi. 

 

CABRAL: (para Frei Henrique) Vamos logo, Frei Henrique! Acho que eles estão a organizar 

uma passeata. Este povo adora um ajuntamento. Vamos logo batizar o recém-nascido e 

dispersar essa reunião. Se for preciso, troque a água benta por pimenta. 

 

FREI HENRIQUE: Em nome da autoridade a mim concedida pela Santa Madre Igreja, eu 

batizo o primeiro cidadão a nascer nesta nova terra, filho do português Pé Grande, mais 

conhecido pela alcunha de Pezão e da nativa 

Jaciara Tamoiaré. Este rebento terá por nome Pacato Cidadão de Pé Grande. Amém! 

 

Transição – música (PACATO CIDADÃO – SKANK) 

 

Letra (selecionar trecho)  
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Oh! Pacato Cidadão! Eu te chamei a atenção 

Não foi à toa, não. C'estfinila utopia 

Mas a guerra todo dia, Dia a dia, não... 

E tracei a vida inteira, Planos tão incríveis 

Tramo a luz do sol, Apoiado em poesia 

E em tecnologia, Agora à luz do sol... 

Pra que tanta TV, Tanto tempo pra perder 

Qualquer coisa que se queira Saber querer 

Tudo bem, dissipação De vez em quando é "bão" 

Misturar o brasileiro Aaaaai! 

Com alemão. Pacato Cidadão! 

É o Pacato da Civilização... 

 

(Todos saem, menos o ator que fará o pacato cidadão adulto, que dorme) 

 

 

(1808 – Chegada da Família Real) 

 

(vinheta de telejornal. Repórter entra acompanhado pelo cinegrafista) 

 

REPÓRTER: (simpático) Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui, direto da cidade de 

São Sebastião do Rio de Janeiro, para transmitir a chegada da família real. Temos aqui um 

típico cidadão brasileiro (tentando acordá-lo) que, com certeza, está descansando depois de 

um dia de muito trabalho. (faz sinal para o cinegrafista parar de gravar. Mal humorado) Esse 

povo só pensa em dormir. Dá um jeito de acordar esse vagabundo aí. 

 

CINEGRAFISTA: Xá comigo! (gritando) Olha o rapa! (cidadão acorda, assustado) 

 

REPÓRTER: (ordenando) Liga a câmera. (simpático) Vamos ouvir agora a opinião de um 

legítimo representante do povo brasileiro. Primeiro me diga: qual o seu nome? 

 

PACATO CIDADÃO: (Cidadão, acordando) Me chamo Augusto Tamoiaré, filho de índia 

com português. Trabalho como ajudante do Padre Luis Gonçalves, que nós chamamos de 

Padre Perereca. (repórter tenta desvencilhar-se. Cidadão insiste) Padre Perereca é um padre 

muito bom! Ele que nos dá trabalho, vestimenta, comida... Ah, comida! (repórter não 

consegue pará-lo) Perto de onde eu vivo existe uma moça que se chama nega Duda. É ela que 

entrega comida pra gente. Ah, comida! Ah, como morro de paixão por essa nega Duda... 

Dizem por aí que ela dá umas fugidas, até mesmo com o padre. Dizem! Onde já se viu!? O 

padre vem lá da p....ponta da praia para se divertir com as mulheres daqui! (pega o microfone, 

animado) Mas como estava a dizer, Padre Perereca é muito bom. Foi ele que me ensinou a 

falar melhor o português, quando eu tinha 10 anos. (cansado) E, logo depois, me deu trabalho. 

(ouve uma batucada, ao longe. Anima-se) Por falar nisso, tenho que voltar para o trabalho. O 

dever me chama. (música. Entra um bloco tipo Olodum cantando Alagados) 

 

Alagados (Bi Ribeiro, João Barone e Herbert Vianna) 

 

Todo dia o sol da manhã Vem e lhes desafia 

Traz do sonho pro mundo Quem já não o queria 

Palafitas, trapiches, farrapos, Filhos da mesma agonia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bi_Ribeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Barone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herbert_Vianna
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E a cidade que tem braços abertos Num cartão postal 

Com os punhos fechados da vida real 

Lhe nega oportunidades, Mostra a face dura do mal  

Alagados, Trenchtown, Favela da Maré 

A esperança não vem do mar, Nem das antenas de TV 

A arte de viver da fé, Só não se sabe fé em quê... 

 

PADRE PERERECA: Brasileiros e Brasileiras! Atenção. Tenho um pronunciamento... 

 

REPÓRTER: (Vê o padre Perereca. Faz sinal para o cinegrafista focar o padre. Enquanto 

fala, policiais vão enxotando as pessoas, tirando-as de seus lugares. Improviso da remoção) 

Padre Perereca, ou melhor, padre Luis Gonçalves, o senhor que é a santidade em pessoa, não 

só no pessoal, mas também no profissional, conte pra gente: quais são as últimas notícias? (O 

cinegrafista tenta mostrar a confusão, que acontece em silêncio. O repórter chama-lhe a 

atenção, sussurrando) Mídia Ninja aqui, não! (ao padre) Alguma novidade, Padre, sobre a 

chegada da Família Real? 

 

PADRE PERERECA: (anunciando, eufórico) Atenção, atenção todos! Hoje, 08 de março de 

1808, será um dia que passará para a eternidade. O Rio de Janeiro recebe, recém chegados de 

nossa terra mãe, Portugal, a rainha Maria I e seu filho, nosso muito querido Dom João, 

acompanhado de sua esposa Carlota Joaquina e dos dois herdeiros do trono, os príncipes Dom 

Pedro e Dom Miguel. (entra toda a família real, menos Maria I e Donana. Estão 

acompanhados por Lobato. Ao ser anunciado, cada personagem se apresenta) Portanto, 

alegrem-se, povo do Rio de Janeiro. A partir de agora, todos deverão abandonar as suas casas 

e oferecê-las, de bom grado, para a nobre e digníssima família Real.  

 

DOM JOÃO: (pegando o microfone) Alegrem-se, povo desta terra. Enfeitem-se com suas 

mais belas roupas. A partir de hoje eu decreto que esta cidade será a capital mundial da 

felicidade. Vocês têm frango assado aqui? Lobato, traga o meu franguinho. Onde está a minha 

mãe? Eu quero a minha mãe. Lobato, meu amigo, me diga: onde está a minha mãezinha? 

 

LOBATO: A digníssima rainha se recusa a sair da embarcação, minha Alteza. 

 

CARLOTA JOAQUINA: Deixe essa velha louca mofar com os ratos. 

 

REPÓRTER: Ok, Ok, Ok. Temos aqui, recém chegada da semana de moda de Madri, a 

elegância sutil de Dona Carlota Joaquina. O que tem a dizer para os nossos telespectadores? 

 

CARLOTA JOAQUINA: [... (texto do Jean) ...] E agora chega. Cansei! Vão todos limpar as 

minhas casas. Ninguém tem o que fazer aqui nesta terra? (vai saindo, vê Dom Pedro 

brincando com o povo) Pedro, meu filho, não brinque com essa gentalha.  

 

DOM PEDRO: Gentalha! Gentalha! (todos saem. Entram Maria I e Donana) 

 

MARIA I: Já se foram? Oh, sim, já se foram. E agora, o que estou eu a fazer nesta terra de 

ninguém? Donana, estou triste. Imite um cachorro. (Donana obedece) Não, não. 

Chega,Donana, chega! Preciso saber do futuro. Descobriu o que eu lhe pedi? 

 

DONANA: Sim, minha majestade, dona Maria I. Dizem que tem aqui nesta terra uma tal de 

Nega Duda que vê o futuro no copo d´água.  
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MARIA I: Pois então, ordeno que me tragas esta mulher até aqui. Agora! (entra Nega Duda, 

grávida, com vários bebês colados na saia e um no colo) 

 

NEGA DUDA: Quer dizer, então, que a senhora quer conhecer o futuro? De quem? O seu ou 

o meu? O meu está bem fácil de ver. Eu sonhava com um futuro mais justo, mais humano. A 

gente quando é criança tem um monte de sonho no coração, só que com o passar do tempo vai 

se transformando em miséria. Eu sonhava com um futuro onde as crianças pudessem correr, 

sorrir, cantar, brincar, onde a gente pudesse amar, ser amado, respeitar, ser respeitado. Mas se 

a senhora ficar até o final desse espetáculo, a senhora vai ver que nada disso vai acontecer. Eu 

vejo mais e mais crianças na rua, eu vejo racismo, falsidade, miséria, desemprego, fome, 

violência. Eu vejo violência! 

 

(música. Trecho de UM HOMEM TAMBÉM CHORA, de Gonzaguinha, cantado à capela, 

com o surdo marcando um ritmo fúnebre. Todos saem) 

 

... Um homem se humilha, Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida, E vida é trabalho... 

E sem o seu trabalho, O homem não tem honra 

E sem a sua honra, Se morre, se mata... 

Não dá prá ser feliz, Não dá prá ser feliz. 

Não dá prá ser feliz, Não dá prá ser feliz... 

 

 

Transição - (1904 – Revolta da vacina – reforma Pereira Passos) 

 

JORNALEIRO: Leiam na Gazeta de Notícias! Prefeito Pereira Passos decreta o BOTA 

ABAIXO. Extra! Extra! 

 

MORADOR 1: Que negócio é esse moleque. Me dá um jornal aí. (paga. Outros moradores se 

juntam e Morador começa a ler a notícia.) A partir de hoje, dia 30 de setembro de 1904, fica 

oficialmente decretado, pelo prefeito Pereira Passos, o Bota Abaixo, que irá demolir cortiços e 

favelas do centro da cidade, acabando, assim, com os focos de doenças perniciosas. 

 

MORADOR 2: (tirando o jornal das mãos do Morador 1, continua a ler com bastante 

dificuldade) Dan-do se-quên-cia às transforma-ções ini-ciadas pe-lo pre-fe-i-to Bara-ta Ribe-i-

ro, a cida-de do Rio de Jane-i- 

 

MORADOR 1: (pegando de volta o jornal, continua a ler) A cidade do Rio de janeiro passará 

a viver uma grande reformulação, ganhando novas ruas, igualando-nos às mais belas e 

modernas cidades da Europa, tornando-se, assim, merecedora do título de Cidade 

Maravilhosa.  (funcionários marcam as casas com as iniciais PP, expulsando os moradores. 

Cena do improviso) 

 

MORADOR 3: Isso só pode ser piada. Primeiro vem o tal do Oswaldo Cruz dizendo que vai 

vacinar todo mundo prá acabar com a doença do mosquito. Agora vem esse jornaleco aí e diz 

que vão botar tudo abaixo? Você leu direito isso? 

 

MORADOR 1: Claro que li. Tá aqui, ó. Leia você mesmo. (tenta entregar o jornal, mas 

Morador 3, constrangido, recusa)  
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MORADOR 2: Que foi? Não sabe ler, não? (começa a debochar do Morador 3) Aí, gente! O 

nosso amigo aqui é analfabeto. Sabe ler não! (inicia-se um tumulto que se confunde com as 

expulsões que estão acontecendo na cena do improviso) 

 

(Cena do improviso. Rádio dando a notícia da vacinação – velho que morre)  

 

MENINO: (entra correndo) Mãe, mãe. Liga o rádio. Estão falando que a prefeitura vai vir 

aqui e dar uma injeção em todo mundo. Tá a maior confusão lá na cidade. Tem um tal de 

Black bloc quebrando tudo. (o próprio menino tenta ligar o aparelho) 

 

MORADORA: Até conseguir fazer isso funcionar, a notícia já acabou.  

 

RÁDIO: (chiando) ...o povo, revoltado, acaba de derrubar o bonde que faz a linha Praça 

Mauá-Botafogo. No dia de hoje, 13 de novembro de 1904, vários conflitos envolvendo 

populares e forças do governo ganham as ruas do centro do Rio de Janeiro. 

 

MORADORA: Eu é que não tomo esse troço. Eles querem, mesmo, é matar o povo. Vem 

com essa desculpa de que é pra acabar com as doenças, mas eu não sou trouxa não. 

 

RÁDIO: Segundo fontes do governo, a principal causa dessa revolta popular é a campanha de 

vacinação obrigatória contra a varíola, realizada pelo governo brasileiro. 

 

MORADORA: Não falei? Eu falei. 

 

RÁDIO: De acordo com o comandante desta operação, o sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, a 

grande maioria da população, formada por pessoas pobres e desinformadas, não conhece os 

efeitos positivos da vacina e se negam a receber a injeção. 

 

MORADORA: (desligando o rádio) Vizinho, vizinho. Você ouviu o que deu na rádio? Eles 

tão querendo furar todo mundo. Temos que impedir isso. Eles querem acabar com os pobres. 

 

MENINO: Mas, mãe. Eles não iam matar um montão de gente assim. O que mais tem aqui é 

pobre. Se morrer todo mundo, não vai ter lugar pra enterrar. 

 

MORADOR 3: Meu bisavô dizia que o corpo de um homem é suficiente para fazer 50 quilos 

de sabão. Ou será que era 100 quilos. Se não me falha a memória, eu acho que era 50 quilos 

mesmo. 

 

VIZINHO: Deixa de ignorância, pai! Onde já se viu. Pois se eles vierem aqui, eu tomo a 

injeção. Vocês não tão vendo o monte de gente doente, caindo pelos cantos? 

 

MORADOR 3: É... Se não me falha a memória, a Zefa, filha da Dona Porcina, foi enterrada 

ontem... 

 

VIZINHO 1: Ela morreu no mês passado, pai! 

 

MENINO: E o seu Antenor e o sobrinho também já abotoaram o paletó. Os dois na mesma 

semana. 
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MORADORA: Pois eu não tomo, não tomo e não tomo. E se vier alguém aqui querendo me 

obrigar a fazer o que eu não quero, vai se ver comigo. Tão pensando que pobre é trouxa, 

besta, ignorante? Mas eu não. Comigo não! 

 

MORADOR 3: Se não me falha a memória, eu acho que eu já tomei essa vacina aí. Ou será 

que foi a injeção do reumatismo? 

 

MORADORA: Pois se o senhor tomou esse treco, eu vou é sair de perto. Esse negócio é 

contagiante. 

 

MENINO: Contagioso, mãe! 

 

MORADORA: Que seja. Vamos, meu filho. Prá dentro, agora. (para o vizinho) Não dou dois 

dias pro seu pai bater as botas. (sai com o menino) 

 

AGENTE DE SAÚDE: (batendo na casa do velho) Ô de casa! Tem alguém aí? 

 

VIZINHO: Pois não? 

 

AGENTE: Eu sou agente de saúde da prefeitura e estou aqui para vacinar todos os moradores 

daqui. Devo lembrar aos senhores que a vacinação é obrigatória e, caso algum de vocês se 

recusar, teremos que usar a força.  

 

VIZINHO: Eu sou a favor da vacinação, moço. Não precisa usar de força aqui, não.  

 

MORADORA: (saindo de sua casa com o filho) Pois comigo vai ter que fazer força, sim. E 

muita. 

 

VIZINHO VELHO: (passando mal) O meu filho, me ajuda aqui que eu não to bem, não. 

(olha para o agente) Se não me falha a memória, eu acho que você é o filho... (morre. 

Confusão) 

 

MORADORA: Eu não falei? Eu sabia. Eu sabia. Ele tomou a vacina e capotô. Eu tô falando! 

Isso tudo é prá acabar com a raça dos pobres. Eu ninguém vai furar, não! 

 

AGENTE: Mas o seu pai tomou a vacina? 

 

VIZINHO: (triste) Eu não sei, moço. Ele foi no hospital semana passada para tratar do 

reumatismo. Ele disse que tomou uma injeção, mas não sei se era a tal vacina... 

 

MORADORA: É claro que era. Era sim. Por isso ele morreu. Misturou a vacina com o 

reumatismo e olha só no que deu. Eu não tomo isso. Vai que eu também tenho reumatismo. 

Aí mistura uma coisa com outra e ó eu descendo os sete palmos. Eu não! 

FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA: (entrando. Confusão) Quero tudo isso limpo. Isso 

parece um chiqueiro de porcos. Derruba tudo. Bota abaixo. Derruba! 

 

Transição – música – Ditadura (cartazes, prisão, fuga, confusão geral. Muita ação) 
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Opinião (Zé Ketti) 

 

Podem me prender, podem me bater, 

Podem até deixar-me sem comer, 

Que eu não mudo de opinião, 

Daqui do morro, eu não saio não. 

Se não tem água, eu furo um poço, 

Se não tem carne, eu compro um osso 

Boto na sopa e deixo andar 

Deixo andar... 

 

Cena do casal telejornal. (dois casais, um de cada lado da cena, arrumam-se para entrar no 

ar) 

 

APRESENTADORES 1 e 2: (vinheta. Falam juntos) Boa noite. 

 

APRESENTADORAS 1 e 2: (falam juntas) Boa noite. 

 

APRESENTADOR 1: Sábado, 7 de dezembro de 2013. A Polícia Federal prendeu 16 pessoas 

ontem durante uma operação contra desvio de recursos públicos. A investigação foi conduzida 

pela polícia federal, após informações de irregularidades. Todos os mandados de prisão foram 

cumpridos, sendo dez apenas no Rio de Janeiro.  

APRESENTADOR 2: A Polícia Federal prendeu 2 pessoas ontem durante uma operação 

contra desvio de recursos públicos. A investigação foi conduzida pela polícia federal, após 

denúncia de irregularidades. Porém, nenhum mandado de prisão foi cumprido no Rio de 

Janeiro.  

APRESENTADORA 1: Segundo a Polícia Federal, as fraudes envolviam duas entidades da 

sociedade civil. Os recursos públicos recebidos por elas eram, em parte, desviados em favor 

de seus dirigentes.  

APRESENTADORA 2: Segundo a Polícia Federal, as fraudes envolviam duas secretarias do 

governo estadual. Os recursos públicos recebidos pelas secretarias eram desviados em favor 

de funcionários fantasmas. 

APRESENTADOR 2: O golpe foi descoberto após a divulgação de escutas telefônicas 

autorizadas pela justiça. 

VOZ TELEFONE 1: Então faz isso mesmo. Tira a verba da saúde e coloca o dinheiro pra 

render. Deixa esses p.... (piiiiiiiiiii) mais um mês sem remédio.  

VOZ TELEFONE 2: Aproveita e pede pro homem não esquecer daquele terreninho que eu 

tenho prá ele desapropriar. Ficou fechado em 60 por cento. 

VOZ TELEFONE 1: 60 por cento prá dividir prá todo mundo? Quantos são? 
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VOZ TELEFONE 2: Nós 3 só. 

APRESENTADORA 2: Os suspeitos podem responder pelos crimes de peculato, associação 

criminosa, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 

APRESENTADOR 2: No início desta tarde o advogado dos réus entrou com pedido de 

habeas corpus e os dois suspeitos aguardarão o  julgamento em liberdade. 

Reunião da quadrilha  

CORRUPTO 1: (brindando) Poxa. Esse advogado podia ter agido mais prontamente. Tive 

que ficar 4 horas naquela delegacia.  

CORRUPTO 2: Você não quis molhar a mão do delegado!  Se tivesse dado uns trocos, não 

ficaria nem meia hora.  

CORRUPTO 3: (para o corrupto 1) Você fez bem em não oferecer nada, não. Vai que o cara 

tem uma câmera lá. Hoje em dia tem câmera em todo lugar. Não dá nem prá gente roubar 

sossegado. 

CORRUPTO 4: O delegado Gomes, da 52, é gente fina. Já me quebrou muitos galhos. (para o 

corrupto 2) Por falar nisso, eu fiz o que combinamos. Tirei a verba da saúde e coloquei o 

dinheiro pra render. Deixa esse povinho mais um mês sem remédio.  

CORRUPTO 1: (para o corrupto 3) Aproveita e pede pro homem não esquecer daquele 

terreninho que eu tenho prá ele desapropriar.  

CORRUPTO 3: Mas esse terreno é em Maricá. O homem tá desapropriando em Jacarepaguá.  

CORRUPTO 2: Desapropriando é gentileza sua. Ele tá é botando prá fora mesmo. (riem) 

CORRUPTO 4: E como ficou acertado? 

CORRUPTO 1: 60 por cento. 

CORRUPTO 3: 60 por cento prá dividir prá todo mundo? Quantos são? 

CORRUPTO 2: Nós 3 só. 

CORRUPTO 4: Quer dizer que eu fui incluído fora dessa? 

CORRUPTO 1: Você já está bem servido com a coordenação da Copa do Mundo.  

CORRUPTO 4: É, não tenho do que reclamar, não! (riem) 
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CORRUPTO 3: Bom, temos que trabalhar um pouquinho. Vamos? Precisamos “desapropriar” 

uma vila aí. (vão saindo) 

 

CORRUPTO 2: (saindo) Desapropriar. Sei! (riem) 

 

(Povo. Cena da desapropriação. Tumulto. Penduram cartazes com as iniciais SMH) 

 

MORADOR 1: Eu não quero vender minha casa, não! Isso aqui é meu, eu tenho escritura. 

 

CORRUPTO 4: Mas vocês não têm estrutura econômica para viverem nesta cidade 

 

CORRUPTO 1: E o nosso governador vai pagar um bom dinheiro.  

 

MORADOR 2: Um bom dinheiro quanto? 

 

CORRUPTO 2: (fazendo as contas) Descontando a nossa comissão, deve sobrar uns 10 mil 

para cada proprietário. (mostrando a sigla no cartaz) A Secretaria Municipal de Habitação vai 

providenciar tudo.  

 

MORADOR 3: (mostrando a sigla no cartaz) Gente, isso aqui não é Secretaria Municipal de 

Habitação, não! Isso aqui é SAIA DO MORRO HOJE.  

 

(grande tumulto. Frases soltas. Passeata, 20 centavos. Professores em greve, cartazes. O 

barulho vai diminuindo. Entra o texto da Declaração dos Direitos Humanos. O texto pode 

entrar em ‘off’ ou cada frase pode ser dita por um ator que sai do tumulto e dá a fala. As 

ações vão se desenrolando em ‘slow-motion’ até formar uma fotografia: a fotografia do 

protesto) 

 

 Todos os seres humanos nascem iguais e livres em dignidade e direitos, sem  

distinção de raça, sexo, cor, idioma, religião, opinião política ou de qualquer  

outra índole.  

 Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança de sua pessoa;  

 Ninguém será submetido à escravidão;  

 Ninguém será submetido a torturas e a tratos cruéis;  

 Ninguém poderá ser arbitrariamente preso, detido ou desterrado;  

 Toda pessoa tem direito a sair de seu país e a regressar livremente a seu país;  

 Toda pessoa tem direito à propriedade;  

 A maternidade e a infância têm direito a cuidados especiais;  

 A vontade do povo é a base da autoridade do poder público;  

 E todos são iguais perante a lei.  

 

 

Final:  

 

Música: Tô voltando (Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós) 

 

(enquanto cantam, todos vão pintando o rosto, numa alusão aos caras pintadas) 
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Pode ir armando o coreto 

E preparando aquele feijão preto 

Eu tô voltando 

Põe meia dúzia de Brahma pra gelar 

Muda a roupa de cama 

Eu tô voltando 

Leva o chinelo pra sala de jantar 

Que é lá mesmo que a mala eu vou largar 

Quero te abraçar, pode se perfumar 

Porque eu tô voltando 

Dá uma geral, faz um bom defumador 

Enche a casa de flor 

Que eu tô voltando 

Pega uma praia, aproveita, tá calor 

Vai pegando uma cor 

Que eu tô voltando 

Faz um cabelo bonito pra eu notar 

Que eu só quero mesmo é despentear 

Quero te agarrar 

Pode se preparar porque eu tô voltando 

Põe pra tocar na vitrola aquele som 

Estreia uma camisola 

Eu tô voltando 

Dá folga pra empregada 

Manda a criançada pra casa da avó 

Que eu to voltando 

Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar 

Telefone não deixa nem tocar 

Quero lá, lá, lá, ia, porque eu to voltando! 

 

FIM 
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Encontro dos grupos – Unirio – 2013 

 

 
DE CABRAL A CABRAL – ensaio – 2013 
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