
. l 



De Antônio d'ÁvUa: 
" ... seu livro O Congresso das Bruxas 
me dj a impressão de uma pena hábil e 
flexível no manejo da língua, por vezes 
bela, por vezes toada de belos vôos 
líricos. Linguagem correta, pura, a autora 
se revela de boa formação humanística, 
de espírito muito elevado no pensamento 
e na filosofia de quanto escreve. De 
imaginação fecunda, soube enlaçar, ao 
mesmo tempo, o real e a fantasia, o 
tradicional e o moderno, a fada e a 
t.éaúca, de modo muito engenhoso. 
Parabéns, Marietta! A mim me alegra 
encontrar uma autora forrada de cristia
nismo e com visão segura do mundo, do 
homem e dos problemas humanos. E 
mais, grande conhecedora dos pequenos 
leitores". 

De Ganymedes José: 
" ... plagiando as palavras de Nelly Alves 
de Almeida, vod tem not.6vel habilidade 
pua escrever e suas histórias vão varar 
o tempo. E só não desculpo a Nelly por 
haver declarado que, se vod consegue 
isso, t porque o faz com carinho, inteli
geitcia e amor. Porque estas sio também 
minhas palavras, pois t Hcil identificar 
o coração, quando ele fala, atrav~ das 
palavras que atingem o ser humano 
independentemente de sua idade -
porque o coração t eterno. Vod t limpa, 
objetiva, coloquial, simples, coloriantc. O 
que t isso? É um termo meu: colore as 
coisas com simplicidade". 
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DADOS BIOGRÁFICOS 

Marietta Telles Machado nasceu em Hidrolândia, Goiás, 
no dia 25 de setembro de 1934. 

A í passa a infância e faz os estudos primários, transfe
ri ndo-se para Goiânia, onde estuda no Colégio Santa Clara e 
Liceu de Goiânia. Por essa época já se fazia notar na Literatura 
e abraçaria sua futura profissão. Cursa Direito e Letras Vernácu
las na Universidade Federal de Goiás (UFG), e, como bolsista de 
diversas instituições, faz cursos de especialização em Biblioteco
nomia nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro, Medellin, 
Madrid, Paris. Como bibliotecária, inicia inigualável atuação em 
Goiás. Sua primeira função é na Biblioteca Pública Municipal de 
Goiânia - que hoje tem o seu nome - exercida de 1955 a 1962. 
Nesse ano transfere-se para a UFG, onde realiza intenso trabalho 



na organização de bibliotecas das diversas Unidades, e lidera 
movimento para a criação da Biblioteca Central, entidade que 
dirigiria de 1973 a 1981. Cria associações de classe e luta para 
a fundação do curso de Biblioteconomia. 

Na década de 60, filia-se ao Grupo de Escritores Novos, 
GEN, que buscava caminhos de renovação para a literatura e 
mantinha contato com os principais núcleos de vanguarda do 
país. Membro da UBE-GO, aí ocupa vários cargos até a vice
presidência em 84/86. 

Colaborou na imprensa desde a década de 50 até seu 
falecimento. Além de contos e crônicas, publicou ensaios, 
poesias, críticas, trabalhos técnicos, etc. Era solicitada conferen
cista e exerceu o magistério em épocas alternadas. 

Em 1977 ganha a "Bolsa de Publicação Hugo de 
Carvalho Ramos'', um dos mais importantes prêmios literários 
goianos, com seu livro de contos Narrativas do quotidiano. 
Nesse mesmo ano, recebe o troféu TIOKÔ como destaque na 
literatura. 

Sua prosa para adulto é muito rica, com contos realistas 
quase sempre de temática urbana, perpassados de solidariedade 
humana e lirismo. Teatro para crianças é seu décimo livro e o 
quinto de literatura infantil. 

Marietta Telles Machado faleceu a 28 de fevereiro de 
1987. Desempenhava por essa época as funções de Assessora 
Cultural da Prefeitura Municipal de Goiânia. Aos cinquenta e 
dois anos foi acometida de infarto agudo, na fazenda "Bar
reirão", propriedade familiar localizada no município em que 
nascera. Era uma madrugada de canto de pássaros, mas a 
natureza foi se ensombrando e, pelo resto do tempo, chuviscos 
cobriam de cinza o dia entristecido. Também, um sábado de 
Carnaval. Festa a que Marietta não haveri a de fa ltar, com o 
entusiasmo vital que a movera sempre. 

Antônio Carlos Machado Tefles 
Bras(fia, março de 1992. 
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A TRAIÇAO 
NAS TERRINHAS 

DO COELHO* 

PEÇA EM DOIS ATOS 

'u :G 
a.o. 

• Esta peça foi publicada isoladame111e na sene "Arte na Educação" da "Onda Editora 
ConJemporánea" sob orien1ação de Divanir Pimenla, on 1984. Também sob a direção de 
Divanir Pimenta o grupo "Pirlimpimpim" apresentou-a no Cine Teatro Goiânia, de fevereiro 
a junlio de 1983. A 1' monlagem da peça foi pelo grupo leatral "Laboratório" sob a direção 
tk Carlos Fernando Magalhães, cuja estréia foi em 28 de maio de 1976. Vários outros grupos, 
°" Ooiâma e n.o inlerior do Estado, encenaram "A traição nas terrinha.s do Coe/Jio" 
especialmente o,, cluba e escolas. 

Antônio Carlos Machado Tdlu 
Brasília, março de 1991 



PERSONAGENS 

Coelho 
Coelha 
Coelhinhos (uns três). 
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Sapo e Sapinha 
Bicho Preguiça 
Piolho de Cobra 
Onça 
Raposa 
Tatu 
Papagaio 
Lobo 
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CENA 1 

(Aparece um ranchinho caindo aos pedaços. Pano de fundo: 
uma paisagem seca, árida. O Coelho está assentado à porta com 
a mão no queix.o, triste. Dona Coelha varre a casa. Os filhos 
pedem de-comer: "tô com fome, mãe ... quero cenoura ... quero 
leite ... um deles choraminga baix.inho). 

COELHA -

COELHO -

COELHA -

COELHO -

COELHA -

COELHO -

COELHA -

Olhe aí, marido, está ouvindo? Nossos filhos 
estão chorando de fome. É um absurdo. 
A vaquinha morreu no brejo. Nem um Jeitinho 
tem para eles. A galinha não quer botar. Falta 
de milho. 
Gastei ontem o resto dos mantimentos. Está 
ouvindo, Coelho? 
Emprestado, eu não vou pedir mais. De jeito 
nenhum. Tenho até vergonha dos vizinhos. 
Dona Onça é tão rica! Ela bem que podia 
ajudar a gente. 
Deixe de ser louca. Você bem sabe como ela 
é sovina. É uma miserável. 
É verdade. Vai querer um de nossos filhos de 
garantia. E se você não der conta de pagar, já 
viu. Cruz credo! 
(Corre e abraça os coelhinhos) - Também 
você fica aí sentado, Coelho, com essa mão 
no queixo. Assim, nada vai ser resolvido. Aja, 



COELHO -

COELHA -

COELHO -

COELHA -

marido, levante. Vá fazer alguma coisa. Vá 
tomar alguma providência, c ri atura de Deus! 
Até o tempo está contra nós . Essa sequidão. 
Além disso, essa terra aqu i é um cerrado. 
Muito ruim. Como é que se planta? 
Veja se ao menos arruma esse rancho. Olhe 
ali, os adobes. .. estão prontos. Os esteios 
lavrados. Ação, homem ! 
Primei ro comida pros filhotes. Que adianta 
rancho novinho e panela vazia? 
Vai até criar teia de aranha nas vasil has. Não, 
desse jeito não vai. Levante, coelho. 
(O Coelho levanta-se, espreguiça, apanha uma 
folhinha e começa a mastigar). 

CENA li 

(Entra o macaco dando pinotes) 

MACACO -
COELHO -
MACACO -

Olá, compadre. 
Olá. 
Bom dia, comadre. (Aos coelhinhos): Bênção 
aqui pro padrinho. 
Trouxe umas castanhas pra vocês. (Ao Coe
lho): Que cara mais desanimada é essa, com
padre! 
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COELHO -

MACACO -

COELHO -

MACACO -

COELHO -

MACACO -

COELHO -
MACACO -

COELHO -

MACACO -

COELHO -

E o compadre queria que eu estiv~ 
Olhe o fogo apagado. Olhe as panelas vazias. 

Olhe o cerrado seco (Aponta). Até a mulher, 
até os filhotes agarram no rabo da enxada. Não 
dá nada. Olhe o rancho. 

Também você usa métodos do tempo da Bíblia 
para cultivar a terra. Capinar de enxada. Tocar 
fogo na terra. Isso já era. 
E quem me ensinou a usar métodos diferentes? 

O que aprendi de meu pai fo i isso. Ele apren
deu do avô. Eu estou ensinando pros filhotes . 

Não seja atrasado. Eu já lhe falei . Tem de 

mandar arar a terra. Usar fertilizantes. 

Eu tenho lá dinheiro para comprar arado? E 
esse tal de fer. .. fer. .. 
Fertilizante, compadre. É o mesmo que adubo. 

São essas substâncias que se põem na terra 

para torná-la fértil, isto é, para fazê-la produzir 
muito. 

Ah, então é isso. 

A raposa aluga arado e tem fertilizante pra 
vender em seu armazém. 

É verdade. Mas olhe o preço que ela cobra. 
Nem a colheita toda dá para pagar. 

Vá ao banco de "seu" Raposo. Ele financia 
lavoura. 

Financia pros ri cos, compadre. Solta dinheiro 

pra uns como o Lobo, que já tem dinheiro e 
tem poder. O que desanima a gente também é 

esse Lobo. Ele exige parte de nossas colheitas, 

ameaça devorar nossos filhotes, rouba nossas 
coisas. 
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MACACO -
COELHO -
MACACO -

E ninguém toma providência .. . 
Sozinho, quem vai enfrentar? 
Bem, eu vou indo. A gente precisa agir. Sem 
lutar as coisas não mudam, não é, pessoal? 

(Volta-se para a platéia). 

CENA Ili 

(Uma estrada, algumas árvores; ao pé de uma delas o bicho 
preguiça molengo, sonolento. O macaco vai passando, assovian
do, dando pulos. De repente dá um tapa na própria cabeça). 

MACACO -
BICHO 
PREGUIÇA -
MACACO -
BICHO 
PREGUIÇA -

MACACO -

BICHO 
PREGUIÇA -

Pronto. Já sei ... já sei!. .. 

Uai, Macaco, ficou doido? 
(Surpreso) Ah, é você, Bicho Preguiça? 

(Falando bem mole) Sim, senhor "seu" Maca

co 
Você está sempre aí dormindo feito um parasi
ta. Acabo de arranjar-lhe um serviço. E é para 

ficar esperto, escutou? 

Claro, "seu" Macaco (Levantando-se rápido 
e Jazendo continência). Pois não, pois não 
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MACACO -

BICHO 
PREGUIÇA -

MACACO -

Uf~ l ::H C. 
"seu" Macaco. Diga. Estou pronto. Mas na 
de ameaças. Não seja agressivo. 
Vamos da r uma traição no coelho. Você sabe 
como anda a vidinha dele, não é mesmo? 

A vida está dura pra todos nós com essa 
sequidão. O sapo lá no brejo anda com uma 
tristeza! Canta pela noite adentro. Dá até dor 
no coração. 
Você ao invés de lamentar, deve é trabalhar. 
Agir. Bem, tratemos do assunto que interessa. 
Vamos dar uma traição no Coelho. Vá convo
car a bicharada pra gente combinar, tá legal? 
Convide todo mundo, menos o Lobo. Vá 
andando. 

CENA IV 

(O Macaco sai. Daí a pouco o Bicho Preguiça resmungando: 
"Pensa que é o Rei, pra ficar aí dando ordens!" O Macaco 
ainda grita de longe: "depressa, depressa, não temos tempo a 
perder. Deixe a preguiça de lado". A luz diminui. Entra um som 
de mato: ruído, cricris, chilreios. É madrugada. O Macaco vem 
à frente montado num burro. Os bichos carregam sacos com 
mantimentos, instrumentos musicais, ferramentas etc). 
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PAPAGAIO · 
RAPOSA · 
PAPAGAIO· 
SAPO · 

MACACO · 
PIOLHO DE 
COBRA 
RAPOSA · 

PAPAGAIO · 
SAPO · 

PAPAGAIO· 

PIOLHO DE 

Força no muque, gente, é pro serviço render. 
Eu só penso no pagode. 
(No ouvido do sapo): agiota e sapeca. 
(Para o Papagaio: "Psiu!") E eu no catira. 

(Dá pulos). 
E eu na cachaça. 

Uai, gente, e o Jacaré que não está aqui! 
Ele é sempre retardatário. Decerto vai chegar 
com tempo ao menos de garantir o violão. 

E o pandeiro? 
É com o Calango e a Cotia, que certamente 
chegarão do outro lado do córrego. 
E "seu" Piolho de Cobra, está com os cento 

e cinquenta dedos afiados? 

COBRA . Tão coçando pra dedilhar uma sanfona de 
cento e vinte baixos. 

PAPAGAIO · Êh diacho! Vai sobrar dedos. 
(Risada geral) 

SAPO . Como é, dona Raposa, vai matar a gente de 
fome? 
(A Raposa está carregadíssima de sacos; olha 
com cara ruim). 

ONÇA . Ah, gente, ouvi dizer que a bóia vai ser fina: 
pelota de carne de vaca; arroz com pequi; 
frango com macarrão; tutu com torresmo ... 

Verdade, amiga Raposa? Olhe, um conselhi
nho: não vá esconder a comida e deixar a 
gente passando fome. Dizem, eu não sei ao 

certo, comentam por aí, que a senhora é bas

tante econômica! 
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(A Raposa está muda de ódio. Dá dois passos 
em direção à onça, bufando de raiva). 

PAPAGAIO - Tenha senso de humor, dona Raposa. Tudo não 
passa de brincadeirinha de amigos. Eu, me 
desculpem, trouxe minha própria comida. Meu 
estômago é muito delicado. 

ONÇA - Sopa de língua de beija-flor ou minhoca reche
ada com semente de capim gordura? 

PAPAGAIO - Não exageremos, dona Onça. Sou gente do 
povo. Não gosto de "menu" sofisticado. 

MACACO -

(O Macaco dá ordem para uma ligeira parada. 
Apeia do Burro. Os bichos formam um cfrculo 
em torno dele e fazem muito barulho). 

Silêncio! Pois é, minha gente. Como já expli
quei, o Coelho anda num atraso de fazer dó. 
Até a comida estamos levando, porque ele não 
tem condições de nos oferecer sequer uma 
xícara de café. Nesse mundo a gente não pode 
ser egoísta. Temos de nos ajudar uns aos 
outros. Vocês conhecem aquela historinha 
linda do pingo de chuva? Um dia um pingo de 
chuva olhou pra terra. Estava aquela sequidão. 
Ele ficou muito triste e então disse: - Eu vou 
cair na terra. Quem sabe se com minha ajuda 
não vai nascer um pé de milho? Que adianta 

um pé de milho só, disse o pingo de chuva seu 
vizinho. Adianta, respondeu o primeiro. O que 
está ao meu alcance, eu faço. Então eu também 
vou ajudar. Aí um terceiro gritou: eu vou com 

vocês. Gritou o quarto, gritou o quinto e 

19 



TODOS OS 
BICHOS -
MACACO · 

ONÇA -
SAPO · 
MACACO . 

milhares de pingos de chuva resolveram cair 

na terra. E caíram. Cresceu aquele milharal 
mais lindo! Assim, hoje nós vamos colaborar 

com o Coelho. Trabalhem com vontade. Ele 

vai mudar de vida. 

- Muito bem! Muito bem! (Palmas) 
Silêncio! Uns vão consertar a casa, outros vão 

capinar a roça . 
As mulheres cuidam da comida e da fiação. 

Êh, mundão de Deus, já estou é com fome . 

Onça, você só pensa em .comida. 

Silêncio! Ainda não terminei. O T atu será o 

cabaceiro. A Raposa e a Onça vão servir o 
quentão à noite. O Sapo vai dirigir o catira. E 

trabalhem, minha gente, é pra fazer o dia 

render. 

(O Macaco monta no burro e os bichos se
guem a marcha. A luz se apaga). 

CENA V 

(Foco de luz sobre a casa do Coelho. Ela está fechada. Os 
bichos vão depositando as coisas à sua beira). 
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MACACO· 

COELHO· 

MACACO -

COELHO · 
TODOS -

MACACO -

COELHO· 
MACACO· 

COELHO· 
MACACO -

TATU -

Ô de casa! Compadre Coelho, abra a porta. 

(Depois de umas três chamadas, o Coelho abre 
a porta cautelosamente. Aparece esfregando os 
olhos). 

Compadre Macaco, tão cedo? .. . 

Cedo nada, compadre Coelho, o sol já está 
arrebentando mamona. Nós viemos prender 
você. 

(A Coelha aparece espantada, medrosa, com 
os coelhinhos em roda). 
(Assustado). Que é isto, minha gente? 
Bom dia "seu" Coelho. 
(O Coelho mal responde e continua assusta
do). 
É uma traição, compadre. Viemos ajudar você 
a consertar a casa e a roçar seu eito de terra. 
Êh, gente boa! (Sai dando pulos de alegria). 
Amolem as ferramentas depressa. O dia é 
curto, meu povo. 
Primeiro vamos tomar um cafezinho. 
Não se preocupe, compadre. Nós trouxemos 
tudo. Dá licença que a mulherada vai cuidar da 
cozinha. O Bicho Preguiça trabalha devagar, 
mas se encarregará dos esteios. O Tatu tem 
boas unhas, vai furar os buracos. 
(Falando baixo para o lado do sapo) - Essa 
não. Além de cabaceiro, fura r buracos. O 
Macaco quer é me matar! Na hora do pagode 
eu vou estar é duro e seco. 
(As mulheres, que se encarregam da comida e 
da fiação, põem-se a ajeitar as coisas num 
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jirau, a varrer, a limpar, a fiar. Os outros vão 
trabalhar no rancho. Os que vão capinar a 
roça saem pela direita, com as ferramentas às 
costas. No rancho, preparam o quentão e o 
provam com algazarra). 
Narração (Uma voz gravada). Assim os bichos 
trabalham o dia todo. Trabalham sem descanso. 
O Bicho Preguiça, pra exibir os músculos, foi 

levantar sozinho um esteio. Ele caiu em cima 
de um jirau. Quebrou algumas coisas, mas 

ninguém se importou. Tudo era festa. A Sapi
nha, a moça mais bonita, ficou o tempo todo 

namorando o Cururu. De vez em quando era 
preciso o Macaco dar uns croques na cabeça 

dele pra ele largar a viola e o namoro e ir 
cuidar do serviço. Ah, Sapo poeta!. .. A Sapi

nha é namoradeira, mas deu conta de fiar três 

quartos de linha. Êta moça prendada! Ainda 
por cima, bonita. Mas todo mundo pensava 

mesmo era no pagode. Só no pagode. 
(Escurece, baixa a cortina). 
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CENA 1 

(Aparece o rancho todo embandeirado. Os bichos enfeitados, 
cada qual com seu instrumento. Servem o quentão. Música. 
Vozes. Risadas). 

SAPO -

PAPAGAIO 

MACACO -
RAPOSA -

(Com a viola, acaba de tomar um grande gole 
de quentão). 
Vamos ver, Papagaio. Mostre sua inspiração. 
Eu começo o desafio. 
(Dedilha as cordas, limpa a garganta e canta): 

"Senhora dona da casa, 
Escuta o que vou dizer, 
Festa boa como esta, 
É difícil de acontecer." 

(Virando o copo): 
"Meu amigo, compadre Coelho, 
Escuta o que vou fa lar: 
Espero que a nossa ajuda, 
Vá sua vida melhorar.'' 

(Gritando) - Venha a Raposa. 
(Toma um gole e pega a viola): 

"Me mandaram aqui cantar, 
Pensando que eu não sabia, 
Eu não sou como o Tatu, 
Que não canta, nem assobia." 
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TATU - (Tomando um gole) Sustenta as cordas aí, 
amigo Sapo: 

'' A Raposa goza de fama, 
De ser boa cantadeira, 

Chega aqui é um vexame, 
Só sabe dizer besteira." 

(A Raposa dá um tapa no Tatu. Ele a arranha 
com suas unhas). 

MACACO - (Pulando para apartar os dois). Pronto, chega. 
Agora os machos pro catira. 

(Organiza-se o catira. Dança-se um pouco). 

MACACO - Agora vamos pôr as mulheres pra dançarem. 

PAPAGAIO - (Aproximando-se da sapinha). Quer dançar 
comigo? 

SAPO - (Dá um pulo entre os dois). Al to lá . Ela é 
minha namorada. 

PAPAGAIO - Sua namorada que nada! Se fosse, não me 

dava bola. 

(A Sopinha abaixa a cabeça envergonhada). 

SAPO - (Para o Papagaio) - Vá dançar com a Raposa. 
PAPAGAIO - Danço com quem eu quiser. 

(Atacam-se, a confusão se estabelece. Caem 
por cima do violão que fica em cacos). 
(Nesse momento, chega inesperadamente o 
Lobo. Pára à porta, olha em torno. A briga 
cessa como por encanto. Silêncio completo). 

LOBO - (Em voz bem alta) - Então, fazem festa e não 
me convidam? 

Essa é muito boa. Não sabem que eu sou a 

figura principal desta região? Eu, o poderoso e 
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ONÇA 
LOBO · 

valente Lobo. Vocês não sabem de nada seus 
bichinhos vagabundos. 

(Hesitante e tremendo) - Mas compadre .. . 
(Olhando feroz e caminhando para o lado 
dela). Qual compadre, qual nada. Agora, vou 

querer meu banquete. Estou com fome. (Dá um 

urro). Qualquer bichinho miúdo serve. Ou 
grande mesmo. 

CENA li 

(Os bichos vão se ajuntando, se encolhendo e se empurrando 
imperceptivelmente para a porta, a onça dá um pulo para fora 
e sai correndo. A bicharada emenda atrás. O Macaco salta: 
"Esperem! Esperem!" Consegue ajuntar os bichos no fundo do 
palco, à direita. Tramam alguma coisa. Tudo através de mímica. 
Simultaneamente prossegue a cena com o Lobo). 

COELHO -
LOBO · 

COELHO -

(Tremendo) Vamos assentar, "seu" Lobo. 

O Senhor escutou? Foi um desaforo não me 

terem convidado para a festa. Um desacato. 

Agora quero meu banquete. 

Tem umas sobrinhas lá dentro. Se o senhor 
quiser, a mulher esquenta. 
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LOBO · 

COELHO · 

LOBO· 

COELHO· 

COELHO· 

LOBO · 

MACACO -

(Furioso) Imagine, eu, o Lobo, comer sobras. 
Não quero sobra. 
(Tremendo cada vez mais). Olhe aqui, "seu" 
Lobo, temos no quintal, uma galinhazinha, que 
de vez em quando bota um ovinho pros filho
tes. Se o senhor quiser, a mulher faz uma 
gatinhada. 
Assim é que se fala, Coelho. Depressa. Não 
aguento mais olhar para sua cara. 
Vá, mulher, ande. A galinha é mansinha. Está 

lá no poleiro. 
(A Coelha entra. Demora. O Lobo não tira os 
olhos do coelho. De vez em quando escancara 
a boca e dá um passo para o lado do Coelho. 
Enquanto isso, no outro canto, os bichos se 
armam de ferramentas, vassouras, pedaços de 
pau. O Macaco tem uma corda comprida e 
forte nas mãos). 
Depressa, mulher. (Pausa. Gaguejando). Esta
mos muito agradecidos aos amigos pela trai
ção. Agora nossa vidinha vai melhorar. 
(Dando um salto e gritando). Melhorar o quê? 
Vida de pobre não tem jei to. A galinhada não 
sai , não é? Eu vou é comer você! 
(À frente do grupo e já entrando). Vamos 
minha gente! Coragem. Vamos acaba r com 
esse ti rano. É tempo de mudar. .. 

(Os bichos invadem o rancho. O Lobo quer 
fugir, ruge, ameaça. Os bichos conseguem 
agarrá-lo. E enquanto a Onça e o Macaco 
amarram-no fortemente, fala o Papagaio). 

28 



PAPAGAIO - Ele não é um líder. É um parasita. Só nos 
explora e ameaça nossas vidas. Não ajudou na 
traição, agora vem acabar com nossa festa. 
Rouba tudo de nós e não nos ajuda em nada. 
Enquanto não nos livrarmos dele, não seremos 
livres e felizes. Somos muitos. Ele é um só. 
Devíamos ter feito isso há muito tempo. Mas 
é preciso apanhar para aprender. .. 
(Levam o Lobo e o atam bem, a um tronco ou 
esteio, perto do rancho). 

MACACO - Volte, pessoal, a festa continua! 
(Ouve-se música. Dançam com grande ani
mação. De vez em quando sai um bicho e 
mostra ao Lobo alguma coisa de comer, che
ga-lhe ao focinho a comida e sai dançando). 

PAPAGAIO - (Passa requebrando diante do Lobo). Vamos 
dançar "seu" Lobo? 

COELHO - (Abraçado à Coelha e aos coelhinhos, bem 
perto do público. Todos os personagens de 
mãos dadas cantam). 

"Coisa boa é roça plantada, 
Coisa boa é bicho valente, 
Coisa boa é lutar unido, 
Pra mudar a vida da gente." 

FIM 
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A SEMENTE MÁGICA 

PEÇA EM CINCO ATOS 



PERSONAGENS 

OLA VO - garoto de 10 a 12 anos - de família de 
classe média alta 

CHICO - idem 
PEDRO - idem 
ZEZINHO - menino de 8 anos - pobre, mal 

vestido, morador de invasão 
LELINHA - garota de 10 a 12 anos - classe 

média alta. 
GUTA - idem 
FEITICEIRO BOM - velho feiticeiro 
MAGO ÁUREO - uma pessoa adulta 



tr ATO 1]\ 





-
O ENCONTRO 

(Os meninos brincam num lote vago próximo a uma mansão, na 
zona nobre da cidade). 

OI.AVO -
CHICO -
PEDRO -
ZEZINHO -

OI.AVO -
CHICO -
PEDRO -
ZEZINHO -
OI.AVO -

CHICO -
PEDRO -

OI.AVO -
CHICO -
PEDRO -
ZEZINHO -

OI.AVO -

CHICO -

Eh, Chico, mande essa bola aqui rapaz! 
Lá vai, garotão. 
(Grita) - Eu também estou jogando, pô. 
(Chega com jeito humilde, mal vestido, fica 
olhando). 
(agressivo) - O que você quer aqui, menino? 
(idem) - Pode dar o fo ra! 
Pensa que qualquer um vai chegando e entrando? 
Vim pedir ajuda. 
Pedi r ajuda? Não tenho nada! Nenhuma grana 
(enfia a mão no bolso e exibe-o vazio). 
(rindo) - Nem eu. 
E eu? Olhe a fortuna ! (Joga uma moeda para 
cima). Não dá nem um picolé. (Todos riem). 
Você não trabalha? 
Nem seu pai? 
Nem sua mãe? 
(Com a cabeça baixa) - Nós todos trabalhamos. 
A gente morava na invasão. A polícia chegou lá 
e expulsou todo mundo. 
Se a polícia foi lá, é porque vocês estavam 
fazendo coisa errada. Não é assim, Chico? 
Não sei. 
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ZEZINHO -

PEDRO -
OIAVO -

CHICO -
ZEZINHO -

PEDRO -

ZEZINHO -

LELINHA -

GtrrA 
OLAVO -

LELINHA -

GtrrA
PEDRO -

ZEZINHO -
CHICO -
ZEZINHO -
CHICO -

Meu pai só queria terreno para fazer uma casa. 
Nós viemos da roça. Meu pai pensou que aqu i 
nossa vida ia melhorar. Ele só queria fazer um 
barraco pra nós não ficarmos morando no tempo. 
Tem tanto terreno desocupado. Olhe ali! Mas a 
polícia não deixa. 
Não é polícia não. São os donos dos lotes. 
É mesmo. As pessoas que querem casa tem que 
comprar um lote. Não existe nada de graça. Tudo 
é comprado. 
Por que seu pai não compra um lote? 
Por que não tem dinheiro. Somos dez irmãos. Ele 
não dá conta nem de dar comida direito pra nós. 
Aí seu pai fez um barraco no terreno dos outros. 
Por isso é que a polícia foi lá. 
Ele fez. Nós não podíamos ficar morando no 
tempo, não é? 
(As duas meninas chegam). 
(Menina esperta) - Olavo, deixe nós duas jogar
mos também, deixe? 
Podemos, Olavo? Queremos brincar com vocês. 
Nem pensem nisso. Menina não brinca de futebol. 
É coisa de menino-homem. 
Machão! Que bobagem ter jogo só de homem ou 
jogo só de mulher. Isso é coisa do tempo em que 
minha avó andava de bicicleta. 
É isso mesmo. Bobalhões! Machistas! 
Calem a boca, suas gralhas. Estamos ouvindo a 
história desse menino. (Voltando-se para Zezinho) 
- Como é mesmo seu nome? 
Zezinho. 
Zezinho de quê? 
Sei não 
Não sabe? Todo mundo tem sobrenome. 
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OLAVO -

ZEZINHO -

PEDRO -
ZEZINHO -

LELINHA -
ZEZINHO -

GUfA
ZEZINHO -
OLAVO -
CHICO -
OLAVO -

GUfA
OLAVO -

PEDRO -
LELINHA -

PEDRO -
OLAVO -
GUfA
CHICO -

\U7 "' ( e.e . 

Já que ele não sabe, deixe ele em paz. O que foi 
mesmo que a polícia fez com vocês? 
Soltou cachorro em cima da gente. Tinha até um 
helicóptero voando em cima dos barracos. Num 
instante os homens desmancharam tudo. 
Que horror! 
Minha mãe machucou o braço. Caiu uma tábua 
em cima dela. Quase pegou a cabeça do nenem, 
meu irmãozinho caçula. 
Puxa vida, como tem gente ruim nesse mundo! 
Os homens quebraram nossos trens. Não escapou 
quase nada. 
E agora? 
Estamos morando no tempo. 
M eu pai disse que um lote custa muito dinheiro. 
E uma casa também. 
(entusiasmado). Gente, vocês já ouviram falar 
daquele mago que transforma em ouro tudo o que 
toca? 
Como assim? 
Por exemplo, se ele põe a mão nessa bola, ela 
v ira de ouro. 
Ele concentra e fala umas palavras mágicas. 
Que maravilha! Se ele fosse nosso amigo, podia 
transformar alguma coisa em ouro e com esse 
ouro a gente comprava um lote e uma casa para 
o Zezinho. 
É mesmo, pessoal! 
Mas onde será que ele mora? 
Dizem que é em Saturno. 
O Saturno só tem um anel muito brilhante. Lá 
não mora ninguém. Não ouviram falar nas pesqui
sas feitas pela aeronave americana? Lá não tem 
vida. 

37 



PEDRO -

OIAVO -

CHICO -

LELINHA -

CHICO -
LELINHA -
OIAVO -

CHICO -

OIAVO -

LELINHA -

OIAVO -

Já ouvi dizer que ele mora numa ilha muito 
distante. Uma ilha perdida. 
Ele se chama Áureo. O nome é por causa do 
poder que ele tem. Mas, escutem, meninos, 
vamos investigar. Se ele mora numa estrela, 
vamos construi r uma nave espacial para chegar 
até lá. 
(entusiasmado) . E se for numa ilha, nós construi
remos um barco. É mais simples e mais fácil. 
Um barco pode ser mais simples. Mais fácil, acho 
que não. As coisas mais simples, às vezes, são 
mais difíceis de serem feitas. 
Olhem que sabichona ! 
Sou sabida e não é da conta de ninguém. 
Calma pessoal. Tive uma idéia. Vamos procurar 
o Feiticeiro Bom. Ele nos revelará onde mora o 
Mago Áureo. 
Você sabe o caminho da casa do Feiticeiro Bom, 
Olavo? 
Eu sei. Vamos num pequeno grupo: Pedro, Chico 
e eu. O caminho é difícil e tudo deve ser feito em 
segredo. E vocês, garotas, boca de si ri. 
Você ainda é do tempo de que mulher não guarda 
segredo, hem, machão? 
Sou. Quer ouvir um verso? 
"Mulher não guarda segredo! 

Sei de uma que guardou. 
Mal acabou de ouvi-lo, 
Caiu um raio e a matou!" . 

(Risada geral) - OLA VO CONTINUA: Todos 
aqui amanhã. 

(Cortina). 
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CONVERSA COM O 
FEITICEIRO BOM 

(Um velho barbudo - mora numa espécie de gruta, com muitos 
bichos, pássaros, flores etc. Tudo muito alegre. Ele é um 
feiticeiro bom. Só procura ajudar os outros com os seus 
poderes. Ouvem-se ruídos, vozes de animais, um cachorro 
latindo etc. O/avo, Pedro e Chico vão chegando. O/avo é o 
líder). 

OLA VO - Bom dia, vovô! (Os outros dois meninos repetem 
- bom dia, vovô). 

FEITICEIRO BOM - Deus vos abençoe, meninos. Como con
seguiram chegar até aqui, hem malandros? O 
caminho não é nada fácil. 

OLA VO - Um pouquinho só de coragem leva a gente longe, 
não é, Senhor Feiticeiro? 

F. BOM - É verdade. Então, como é que vieram? Contem-

CHICO -
F. BOM -

PEDRO -

OLAVO -

F. BOM -
OLAVO -
F. BOM -

me. 
Isso é segredo, Senhor! 
Eu sou também adivinho. Sei ler na mente de 
vocês. Não adianta me esconder nada. 

(rindo) - Então o Senhor já sabe, não é preciso 
dizer! 

E sabe também para que viemos. 

Sim, eu sei. 

E o Senhor vai nos ajudar? 
Vou ajudar, sim, meus filhos. 
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F. BOM -

OLAVO -

F. BOM -

OLAVO -

F. BOM -

OLAVO -

F. BOM -

(Nesse momento passa uma cobra. Os meninos 
pulam de susLo. Ameaçam fugir). 

(Dá uma risada. Fuma o cachimbo, tirando uma 
baforada). Na verdade, vocês têm um pouquinho 
só de coragem. Essa cobra é mansinha, rapazes. 
É uma filha de Deus, inofensiva. Se não a ataca
rem, não fará mal a ninguém. É muito minha 
amiga. De vez em quando, eu converso com ela. 
Pode ser filha de Deus, mas prefiro filha de Deus 
sem veneno. Dela, o Senhor me desculpe, mas eu 
quero distância! Bem, o Senhor já sabe para que 
vimos. Poderia nos dizer onde mora o Mago 
Áureo e o que faremos para chegar até lá? 
(Ouve-se o urro de uma fera. Os meninos, assus
Lados, agarram-se uns aos outros). 
(Dá risada. Tira uma baforada no cachimbo) -
Com essa coragem toda, não sei se chegarão até 
a casa de meu amigo Áureo! 
(Procurando se recompor e parecer valente) -
Estamos também aprendendo a ser valentes, não 
é, meninos? 
Você tem razão, meu filho, é afrontando os 
perigos que aprendemos a ser valentes. Quem se 
esconde ou foge, nunca aprenderá nada. 
Então, se o Senhor quer ter a bondade, meus 
amigos e eu gostaríamos de saber onde mora o 
Mago Áureo. Estamos com um pouco de pressa. 
(Zangado) Pressa! Tempo curto! O tempo é 
sempre o mesmo. Dez mil anos passados ... Dois 
mil anos futuros. Aí está o mesmo sol. De noite, 
as mesmas estrelas. Só o homem passa, correndo, 
correndo, atrás do que, eu não sei. Construindo 
para que, eu também não sei, porque ele mesmo 
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destrói tudo o que construiu. Aonde o homem 
quer chegar? Nas estrelas, para também loteá-las, 
corromper a natureza e fazer desertos? Não 
fiquem tristes, garotos. Essa é a verdade. Eu sei 
que um dia eles vão chegar até esse meu refúgio 
e eu tenho medo. Medo de que matem as árvores, 
minhas irmãs, os bichos, meus irmãos. Eu sei que 
um dia não mais ouvirei os meus passarinhos, 
nem as vozes amigas dos animais, nem o cantar 
de minhas fontes, nada! (Calou-se triste). 

PEDRO - Não fique triste, "seu" Feiticeiro Bom. Apesar 
de tudo, ainda há muita gente querendo lutar para 
salvar o mundo. 

CHICO - E pensando em ajudar os outros ao invés de 
fazer-lhes o mal. 

F. BOM - Isso é verdade, meus filhos. Não devemos ser 
pessimistas. É muito pior. Vocês querem saber 
onde mora o Mago Áureo, não é verdade? Ele 
mora no fim do Rio Sem Fim. Lá tem uma ilha 
muito bonita, a Ilha das Garças. Prestem atenção. 
Vocês vão convidar o Áureo para ir até sua terra 
e transformar qualquer coisa em ouro, não é 
assim? Precisam desse ouro para ajudar algumas 
pessoas, não é certo? 

MENINOS - (Juntos) - É certo. Isso mesmo. 

F. BOM - Mas há na Ilha das Garças outra coisa muito mais 
importante e que talvez os ajude mais que o 
poder do Mago Áureo. 

OI.AVO - (Entusiasmado) - Conte-nos "seu" Feiticeiro 
Bom, esse segredo que nós desconhecemos. 

F. BOM - Nessa ilha, a Ilha das Garças, cresce uma árvore. 
É o único lugar no mundo onde essa árvore 
existe. Essa árvore dá um fruto. É a Árvore do 
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Fruto que Faz Renascer o Amor. Quer dizer, esse 
fruto terá a força de renovar o amor no coração 
do homem. O amor está morrendo. E quando o 
amor morre, a loucura toma conta do mundo. O 
amor já morreu no coração de milhares e milha
res de homens. A humanidade está se transfor
mando em um bando de bonecos vazios e mecâ
nicos, correndo de lá pra cá e de cá pra lá. Uns, 
nadando em farturas e riquezas. Outros, famintos 
e nus. Uns, com o coração feito pedra, batendo 
no peito. Outros carecendo até de um olhar de 
carinho. 
(Os meninos arregalam os olhos de espanto. Já 
não tinham medo do urro das feras) . 

OI.AVO - Precisamos de ajuda do Mago Áureo urgente. 
Zezinho e a família dele estão morando no tempo 
como bichos. Mas procuraremos também as 
sementes da Árvore do Fruto que faz Renascer o 
Amor. 

CHICO - É muito importante trazer essas sementes. 
PEDRO - Não é só o Zezinho que precisa de ajuda. É muita 

gente. 

OS TRÊS 
MENINOS - É muita, muita gente! 
F. BOM . Sim, meus filhos, essa árvore está extinta do 

mundo, sobretudo nas cidades grandes, onde os 
homens moram empilhados em enormes edifícios 
ou nos barracos provisórios como o Zezinho. E a 
violência e a desconfiança estão em toda parte, 
como uma praga. 

OI.AVO - Senhor Feiticeiro, queremos as suas instruções 
para viajar pelo Rio Sem Fim. 
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F. BOM -

) . ~ \ -~ 
\ 9 .C . 

(Levanta-se, firmando num cajado. Vai ao fundo 
da gruta e volta trazendo dois objetos) - Escutem 
bem, meus filhos. Construam um barco. Colo
quem a vela encantada. Aqui a têm. Esse é o 
arpão invencível. Não tenham medo de nada. 
Com essas instruções vencerão todos os perigos. 
Deus os abençoe. (Coloca a mão na cabeça de 
cada um deles). 

(Cortina) . 
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OS PREPARATIVOS PARA A 
VIAGEM E A PARTIDA 

(O/avo, Chico, Pedro, Lelinha, Guta e Zezinho vão construir o 
barco. Esta poderá ser uma cena livre, com ação e fala 
improvisadas). 

OLAVO -

PEDRO -
CHICO -
LELINHA -

GlITA -
OLAVO -

LELINHA -

OLAVO -
PEDRO -
CHICO -
OLAVO -

LELINHA -
GlITA -

(Entra carregando coisas necessárias à cons
trução de um barco) - Eu nunca fiz um barco. 
(Idem) - Nem eu, tão pouco. 
(Idem) - E você pensa que eu já fiz? 
Uma vez tem que ser a primeira. Assim é tudo na 
vida. 
É mesmo. 
(Irônico) - As garotas sempre solidárias. Tudo o 
que uma fala a outra aplaude. 
Lógico. Se fôssemos esperar apoio de vocês 
estaríamos perdidas. 
(Vaias dos meninos). 

Mãos à obra, turma. Comecemos pelo casco. 
Passe aí as tábuas. Todas. Rápido. 
Agora os pregos e os instrumentos. 
Vocês duas, senhoritas, mexam-se. Mulher pode 
ajudar a fazer barco. Não vai morrer por isso. 
Deixe a vela conosco. Vamos cuidar dela. 
Boa idéia. A vela exige cuidados especiais. Ela é 
uma vela de seda, uma vela encantada. 
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(Pode haver um fundo de mus,ca e todos os 
gestos e encenação da azáfama da construção de 
algo trabalhoso e importante. Quando o barco 
estiver pronto, postam-se três de cada lado e o 
vão empurrando lentamente e cantando). 

A CANÇÃO 

1 
Vai barco, barquinho, vela encantada, 
Vai navegando pelo Rio Sem Fim. 
Vence corredeiras, vence tempestades, 
E não te destruam os monstros ruins. 

2 
Vai barco, vai meu barquinho ligeiro 
Vai afrontando todos os perigos, 
Chegaremos à Ilha das Garças. 
Lá nos espera Áureo, nosso amigo. 

3 
Vai barco, vai meu barquinho guerreiro, 
Vai navegando ao sabor da corrente, 
Acharemos o pé dos frutos do amor, 
E colheremos todas as sementes. 

4 
Vai barco, vai meu barquinho invencível 
Vai por essas águas misteriosas 
Nossa viagem será um sucesso 
E nossa volta há de ser gloriosa! 
(Cortina) 
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A ESPERA 

(No lote vago, ao lado da mansão) 

LELINHA -

CHICO -
LELINHA -
ZEZINHO -
LELINHA -

(Entregando um pacote a Zezinho) - Isso aqui é 
comida para você. Ficamos construindo o barco 
e nos esquecemos. (Voltando-se para o Chico) -
Um sanduíche para você também, Chico. 
Jóia! Eu já estava morto de fome. Obrigado! 
Você não diz nada, Zezinho? 
Deus lhe pague. 
Amém. Às ordens. 

(Comem). 

LELINHA - A Guta deve estar passando cada apuro na via
gem. Ela é medrosa e devagar! Coitada! (Ri) 

CHICO - O Feiticeiro Bom disse que não aprendemos a 
ficar corajosos, se não enfrentamos as dificulda
des. 

LELINHA - Isso é mesmo. 
ZEZINHO - Meu pai disse, uma vez, que no Rio Sem Fim 

tem muitos monstros feios. 
LELINHA - Verdade? Se a Guta soubesse, eu garanto que ela 

não teria ido. 
CHICO - Assim foi melhor! Eu imagino o pavor da pobre 

Guta. Você é que devia ter ido, Lelinha. Você é 
que é metida a valente. 
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LELINHA · 

CHICO· 

LELINHA · 

CHICO · 
LELINHA -

CHICO · 
LELINHA · 

ZEZINHO · 

CHICO -

LELINHA · 

ZEZINHO · 

(Pretensiosa) - Metida, não, senhor; me respeite. 
Eu sou valente. Ah, vai ser uma experiência boa 
para a Guta. Além do mais, o Olavo tem coragem 
por todos. Quando um agüenta o rojão, o resto 
acompanha. 
A Guta cismou que ela é que devia colher as 
sementes da Árvore do Fruto que Faz Renascer o 
Amor. 
É. Ela disse toda importante: a minha missão é 
essa. 
Ela tem sonhos de se tomar famosa. 
Quem sabe? Ou vocês, os homens, querem tudo 
para vocês? 
Não comece. 
Esqueça. Oh, veja minha cabeça! (Levanta-se 
apanha um pacote, entrega-o ao Zezinho). Minha 
mãe mandou essas roupas. Acho que servem para 
você. 

Oba! Deus lhe pague! Eu tinha só uma muda de 
roupa. Na briga da invasão, ficou tudo por Já, 
debaixo de tábuas e cacos. 

Não vamos pensar nisso. Meu pai diz sempre: 
olhar para a frente. Sempre para a frente. Ah, por 
falar nisso, acabo de ter uma idéia. E uma boa 
idéia, garanto! Vamos construir um pequeno 
barraco aqui para o Zezinho? O que você acha, 
Lelinha? 

Eu acho bom. Mas só que daqui a pouco chega a 
prefeitura e derruba. 

Eu acho bom. Trago o Tião para ficar comigo. 
Sozinho eu tenho medo. 

LELINHA . O Zezinho fica aqui até que a turma traga o 
Áureo. Aí todo o nosso problema será resolvido. 

54 



ZEZINIIO -

LELINHA -
CHICO -

LELINHA -

CHICO -

LELINHA -

CHICO -

Não só o do Zezinho, mas de muitas outras 
pessoas. Tinha muita gente lá na invasão? 
Eu escutei meu pai falando que tinha umas trinta 
famílias. 
Puxa! Só naquela, hem? 
Bem, vamos começar logo. Ali tem umas tábuas 
que sobraram do barco. Mãos à obra! 
Essas tábuas são pesadas demais para mim. Não 
dou conta. 
Você não é tão esperta e não quer ter os mesmos 
direitos que os meninos? 
Direito de ter força física, isso não. Nem de 
carregar coisas pesadas. Mamãe disse que a 
mulher tem uma natureza delicada. É igual ao 
homem só na inteligência. 
Muito bem sabichona. Mesmo assim, ação! Faça 
o que puder, contanto que faça. 

(Corlina) 
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A CHEGADA 

(Estão as três crianças assentadas em pedaços ele tijolos ou 
tocos à porta do pequeno barraco que construíram. Estão em 
expectativa). 

CHICO -
LELINHA -
ZEZINHO -
CHICO -

LELINHA -

CHICO -

Puxa, como demoram! 
Parece uma eternidade! 
(Alegre) - Já tenho até um barraco. 
É mesmo. Você já tem casa para morar e eles 
não chegam. 
Quando a gente espera, o tempo fica muito maior. 
Um dia parece um ano. 
Quando a gente vai para o clube, o dia parece um 
minuto. 

LELINHA - O barco tem uma vela encantada. 
CHICO - E um barco de vela encantada deve ser mais 

rápido que um transatlântico. 
LELINHA - Mas lembre-se: eles foram ao fim do Rio Sem 

Fim. 
CHICO -
LELINHA -

CHICO -

CHICO -

É verdade. Deve ser longe o fim do sem fim ! 
Esse rio é muito cheio de mistérios. O barquinho 
deve ser rápido, mas garanto que houve muitos 
atrapalhes pelo caminho. 
Logo saberemos. 
(Um momento de silêncio) 

(Pulando de alegria) - Espere! Silêncio! Ouço 
ruídos. Vozes. São eles. 
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(Os três e o Mago entram empurrando o barco e 
cantando de novo a canção do barquinho. Eles 
têm a pele queimada e os cabelos revoltos). 

CHICO - (Muito alegre) - Vocês chegaram! Que maravilha! 
Viva o Olavo! Viva o Pedro! Viva a Guta! 

LELINHA - Guta! Que bom que você voltou. Como eu estava 
com saudades. Você está queiºmada, com ar de 
exploradora! 

MAGO-

CHICO -

LELINHA -

MAGO
LELINHA -

LELINHA -

(Zezinho fica em silêncio, com ar de espanto e 
entusiasmo: o Mago está solene, com seu manto 
preto cheio de estrelas e um chapéu de mago na 
cabeça. Quando Lelinha e Chico se lembram do 
Mago, cessa de repente a sua euforia. Olham 
para ele cheios de respeito e se inclinam. l elinha 
cutuca o Zezinho para fazer o mesmo. O menino 
se inclina meio desajeitado). 

Olá, meninos. Você é o Chico. Falaram muito de 
você nessa viagem. E a garota ali é a Lelinha; 
dizem que é valente e esperta. Teria gostado da 
viagem. Você está convidada a conhecer a Ilha 
das Garças. Muito prazer em conhecê-los. E você, 
meu garoto? Ah, é o Zezinho, o que está preci
sando de uma casa! Arranjaremos isso. 
(Meio tímido) - Muito prazer, senhor Mago 
Áureo. 
(Saliente) - Muito prazer! É a primeira vez que 
eu vejo um Mago. 
(Sorrindo) - Está gostando? 
Adorando, sobretudo o manto cheio de est relas! 
(Todos riem. O Mago aperta a mão do Zezinho, 
que, embaraçado, não diz nada). 
Conte, Olavo, conte depressa como foi a viagem! 
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OLAVO -

PEDRO -

MAGO

GlITA -

LELINllA -
GlITA -

LELINf-lA -

CHICO -

OLAVO -

) Uf G 
t f.C 

(Talvez possa passar slides ou algum efeito visual 
meio fantástico, enquanto a viagem vai sendo 
narrada). 
O rio é mesmo um rio sem fim. De dia, suas 
águas são escuras, ora verdes, ora azuis. De noite, 
parece uma estrada de prata, iluminada por uma 
luona desse tamanho! 
O barco ia passando e a gente via um bando de 
aves, nas margens, nas ilhas. 
(Falando pausado) - Garças, patos, marrecos, 
codornas, inhambus, jacus, jacupebas, jaós. 
Eu vi jaburus com as asas enormes, abertas ao 
sol. E bandos de aves voando e baixando à beira 
dos lagos. O rio tem mais de quinhentos peque
nos lagos. E as praias? São lindas! Vão acompa
nhando o rio, por quilômetros e quilômetros. São 
de areia cor-de-rosa. 
(Espantada) - Cor-de-rosa? 
Cor-de-rosa, sim. Mas de vez em quando ficam 
douradas. Depende da posição do sol. 
Já pensou se trouxessem um pouco dessa areia 
para o nosso clube? Seria um sucesso. Ele se 
tomaria o clube mais famoso do mundo. 
Contem, contem as aventuras, estamos loucos 
para saber. 
(Com suspense e com muita ênfase) - Uma noite, 
a lua acabava de se esconder. Ficou tudo escuro 
e silencioso. Só o rio brilhava como uma estrada 
de prata. De repente, ouvimos um barulho ensur
decedor. Parecia um terremoto rasgando a terra. 
O barco tremeu. Nós nos abraçamos e ficamos 
firmes. Eu peguei o arpão e esperei. As águas 
estavam revoltas e parecia que as margens do rio 
estavam despencando. Foi, então, que, apesar do 

\ 
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breu da noite, conseguimos enxergar uns animais 
escuros, parecendo porcos, que pulavam das 
margens para dentro do rio, com uma grande 
algazarra. Lembrei-me de Circe, aquela feiticeira 
que transformou os amigos de Ulisses em porcos. 
Foi aí que o Pedro gritou: não tenham medo. É o 
banho das capivaras. Vamos parar o barco um 
pouquinho, à margem. O barulho seguiu por mais 
uma meia hora. Depois veio o silêncio. Refeitos 
do susto, prosseguimos a viagem. 

LELINHA - Você passou medo de virar porco, Olavo? Já 
pensou, eu ser amiga de dois porcos e uma 
porquinha? 
(Risada geral) 

GUTA . Nem sei bem do que eu tive medo. Talvez de que 
um príncipe porco me raptasse. Só sei que tremi 
de sacudir o barco. 

LELINHA - Se o príncipe porco te raptasse e depois virasse 
príncipe, bem bonito e com um castelo de ouro, 
até que seria legal! 

OLA VO - Mas escutem. Tem mais. E melhor. Num outro 
dia, íamos tranqüilos e despreocupados. De 
repente, as águas se levantaram num paredão. Eu 
pensei que aquela muralha de água fosse cobri r
nos para sempre. No alto dela, surgiu o vulto de 
um homem tão escuro, tão escuro, que a princípio 
a gente só via os olhos e os dentes brilhando. 
Pensei que fosse um fantasma sem cabeça. Mas 
a cabeça dele era pelada e brilhante que nem uma 
cuia. E não te conto nada! Tinha as mãos e os 
pés de pato. Ele sorriu para nós, o riso mais 
estranho do mundo. E veio vindo, veio vindo, 
veio vindo com os braços estendidos. É o Negro 
D'água, Santo Deus! E o medo dele levar a Guta! 
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CHICO -
PEDRO -

GUTA -

Esses monstros gostam de meninas boni tas. 
Pedro, com presença de espírito, virou o leme 
para a direita, num golpe. Lá vem ele mais 
depressa, com suas mãos de pato, quase alcançan
do as bordas do barco. Ele quer virar o barco, 
Pedro gritou. Ele é mau. Quer nos afogar. Foi aí 
que eu me lembrei. Apanhei o arpão e zás ! Ele 
tirou o corpo a tempo, mas o paredão d'água se 
desmanchou. Deu uma gargalhada horrorosa e 
sumiu no meio das águas. 
Viram a piranha gigante? 
Ora, se vimos. Foi também um momento emocio
nante da viagem. Deixe-me contar. Ela parecia 
uma bola de fogo com dentes afiados, brancos 
como uma serra. Veio vindo, traiçoeira, quietinha, 
abriu a bocarra para engolir o barco. Fui mais 
ágil. Peguei o arpão que foi certeiro entre os 
olhos dela. Ao menos uma vez o Olavo me 
deixou ser herói! O único lugar vulnerável na 
bichana, era aquele. As águas ficaram vermelhas 
com seu sangue. Recolhemos o arpão e seguimos. 
Ah, deixem-me falar. Pensam que só eles foram 
os heróis? Estão enganados. Eu também tenho a 
minha história. E essa não poderia ser esquecida. 
O barco ia no seu ritmo normal. Nós tomávamos 
nosso lanche. Eis que surge uma cachoeira. O rio 
se despencava lá em baixo a uns mil metros de 
altura. Não havia tempo de desviar o barco. A 
água era uma corredeira só. Olavo gritou: dessa 
vez estamos perdidos! Não, não estamos perdidos. 
Eu sei as palavras mágicas que o Feiticeiro Bom 
nos ensinou. E gritei com todas as minhas forças: 

"Oh, velinha de prata 
E de muito poder. 
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Livra-nos do perigo, 
Não nos deixe morrer!" 

Nisso, a vela se estendeu como duas asas brancas 
e transpusemos, mansamente, a cachoeira. Depois 
do susto, pudemos ver a beleza das águas despen
cando como um véu de renda. E vi o arco-íris 
mais lindo de minha vida. 

LELINHA - Eh, Guta, ao menos uma vez na vida você foi 
heroína. Pela sua cabeça, não pela sua coragem. 

GUTA - Você é que pensa. Não se lembra das palavras do 
Feiticeiro Bom? Só se aprende a ter coragem, 
afrontando os perigos. Acho que voltei outra. 
Sim, voltei outra! 

MAGO - (Levanta-se solene, pede silêncio). E eu os acolhi 
com prazer e alegria no meu reino, na Ilha das 
Garças. Meninos tão valentes e de coração tão 
nobre, meninos amigos do Feiticeiro Bom só 
podem ser meus amigos. Agora, deixem-me falar 
um pouco do meu reino. Querem que eu conte? 

TODOS - (Animados, batendo palmas) - Queremos. 
(O Mago volta-se para a platéia e pergunta: 
vocês também querem ouvir?) 

MAGO - Todos já sabem que o meu reino é na Ilha das 
Garças. E lá tem muita garça mesmo. É cheinho 
de garças. Umas são brancas, até brilham de tão 
brancas! Outras são cor-de-rosa. Bem mimosas e 
elegantes. Elas pescam no rio, com muita esperte
za. Voam pelas manhãs e pelas tardes em bandos 
alegres. Eu posso caminhar no meio delas e elas 
não se espantam, porque todos vivemos em paz e 
nenhum animal jamais ouviu por lá o som de um 
tiro. Elas são minhas amigas e entram até dentro 
de minha casa. Sabem como é minha casa? 
Minha casa é diferente. Não como a de vocês 
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OLAVO -

TODOS
MAGO -

-
'= G 

com portas, paredes, janelas, teto. Minha casa é 
na Gruta Dourada. As paredes dela são fosfores
centes, isto é, são luminosas e brilham à noite 
como se tivessem mil lampadazinhas embutidas. 
Também os vagalumes gostam de passear nela e 
a tornam mais iluminada. Meus móveis são 
pedaços de rocha.e;, que eu transformo em blocos 
de ouro. E tem muitos enfeites de ouro, porque 
tudo o que me agrada, quando eu quero, eu 
transformo em ouro. Sou diferente daquele rei, o 
Midas, da Grt!cia, que por um desejo louco, 
recebeu o dom de transformar em ouro tudo o 
que tocasse. Com esse dom, também seus alimen
tos e água se transformavam em ouro. O rei 
estava para morrer de fome e sede. Arrependido, 
pediu ao deus Baco que lhe retirasse o dom. Baco 
teve dó dele e lhe retirou o maldito poder. Eu, 
não. Digo umas palavras mágicas e faço v irar 
ouro só o que eu quero. 
(Faz uma reverência) - Senhor Mago, perdão se 
eu o interrompo. Todos estamos adorando ouvir 
os seus relatos. Mas o Zezrnho e sua família 
estão esperando há muito tempo. Estamos ansio
sos para que o senhor nos ajude. Depois podemos 
conversar uma conversa sem fim. 
(Em coro) - Estamos esperando a sua ajuda. 
Sim, meus filhos, eu sei para o que vim. Eu vou 
ajudar voc~s a resolverem o problema do Zezinho 
e talvez de muitos outros. O pai de Zezinho foi 
expulso de uma 1n ... asão. Deus cnou os espaços e 
deu-os aos homens. Os mais gananciosos e mais 
espenos "ão tomando conta de tudo. E para os 
pobres e humildes pouco sobra. O pai de Zezinho 
tem dez filhos e não possui sequer uma casa para 
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OLAVO · 

PEDRO · 
TODOS -

morar. Nem o próprio pão de cada dia ele pode 
dar, como deve, aos filhos. Na invasão dele, 
havia umas trinta famílias. Nesta cidade, há 
outras invasões. Há outras cidades com invasões. 
Imaginem vocês o tanto de gente com o mesmo 
problema. Já andei muito pelo mundo, meus 
filhos. Sou mais velho que o tempo. Conheci 
povos e civilizações. Tentei ajudar a consertar as 
coisas erradas. Os séculos passam e o homem não 
muda. Há épocas, então, em que o amor desapa
rece e o homem se torna louco. Ele só adora um 
deus - o ouro. Torna-se insensível e desumano. 
Eu me cansei. Eu me cansei e fugi. Fugi para o 
fim do Rio Sem Fim, um lugar bonito e calmo 
que parece um paraíso. Fui morar na Ilha das 
Garças. Só vim com vocês, meus filhos, porque 
me comovi com a coragem que possuem e a 
grande bondade de seus corações. Há séculos que 
eu não saio da Ilha das Garças. Eu vim para 
ajudá-los. Mas eu quero dizer uma coisa muito 
séri a. Prestem bastante atenção: mesmo que eu 
transforme em ouro as montanhas que os ro
deiam, o problema de vocês não estaria resolvido. 
Senhor Mago, basta transformar em ouro o 
barraco do Zezinho. Vamos tentar ajudá-lo pri
meiro. Depois pensaremos nos outros. 
Transforme em ouro o barraco do Zezinho! 
Transforme em ouro o barraco do Zezinho! 
(O Mago se encaminha solenemente para junto 
do barraco. Todos se levantam ansiosos, em 
expectativa. Acompanham o Mago. Foco de luz. 
Música forte. Ele estende a mão direita. Com a 
outra cobre os olhos. Concentra. Fala umas 
palavras mágicas. Toca o barraco. Espera). 
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OI.AVO -

CHICO -

GUTA 

LELINHA -

TODOS 
MAGO -

CHICO -

TODOS 
MAGO -

(Adiantando-se, comovido e ansioso, passa a mão 
pelas tábuas. Contempla a própria mão. Silêncio 
completo. Todos olham ansiosos. Esperam). 
O barraco não se transformou em ouro! (Gritan
do). 
(Passa a mão pela parede) - É verdade. Não 
virou ouro. Continua tábua e papelão. 
(Todos tocam no barraco) - Continua de tábua e 
papelão (Desolada). 
E agora? 
(O Mago se afasta horrorizado. Assenta-se num 
1oco e esconde o rosto nas mãos). 
O barraco de Zezinho não virou ouro! 
(Levanta-se e fala com voz dramática). Ah, agora 
me lembrei. Só agora me lembrei. Há muitos 
séculos, um Bruxo, meu inimigo, jogou contra 
mim uma maldição. Disse que haveria de vir um 
dia em que, se eu me afastasse de meu reino, 
esqueceria as palavras m~ígicas e, longe dele, não 
transformaria as coisas em ouro. E, se completas
se sete noites, perderia o dom para sempre. Agora 
está se cumprindo a maldição. Deixem-me parti r, 
meninos. Emprestem-me o barco, com a vela 
encantada. Tenho de chegar antes da madrugada. 
(Suplicando) Por favor, emprestem-me o barco! 
E nós, Senhor Mago, como ficaremos? E o 
Zezinho? 
O que faremos com o Zezinho? 
(Afobado e emocionado, falando com ênfase) - O 
problema de vocês, meus filhos, deixem que eu 
diga a verdade - não é o ouro. É o amor. É esse 
que anda escasso. É a fraternidade que não mais 
existe. Quando o amor vier, virá a justiça. E com 
a justiça, todos se transformarão em criaturas 
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OLAVO -
TODOS -

CHICO -
PEDRO -

OLAVO -

humanas - o que nll verdade são. Plantem a 
árvore do Fruto do Renascimento do Amor! 
Depressa! Antes que seja tarde! Adeus! 
(O Mago sai correndo e O/avo acompanha-o). 
Vou emprestar-lhe o barco! Espere! (O/avo grita). 
Vamos plantar a árvore. Corram, antes que seja 
tarde . 
Guta, as sementes. q epressa! 
Um pouco de terra. Agua, também precisamos de 
, d 1 agua, an em. 
(Os meninos estão em círculo, plantando a 
árvore). 
(Entra afobado) - Guta, Lelinha, Chico, Pedro! 
Atenção! Uma boa nova! A árvore nem bem foi 
plantada, já está produzindo frutos. Mamãe acaba 
de me dizer. Meus pais vão criar o Zezinho. Ele 
vai morar em nossa casa para sempre! Isso é só 
o começo. Depois, nós todos lutaremos. Lutare
mos sempre para que não haja mais invasão, para 
que todos possam viver como gente. A sementi
nha está plantada. A árvore crescerá. 
(Todos se abraçam. Poderão cantar a canção do 
barco). 

FIM 
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ASSEMBLÉIA DOS 
CAPETINHAS 

PEÇA EM TRÊS ATOS 

Est11 peço se baseio no ''Lendo do Gomelnro'', recolhido pdo Prof. Emíbo Vieira, em seu livro 
"INTERSECÇÃO GOIÁS-BAHIA, à página 141. A mesmo lendo foi recolJrido com o título de 
"No figu<iro do Inferno", por Regina Lacuda, em seu hvro "PAPACEIA ", à página 71. 
Hom0111gem aos autores, que trobolhorom paro preservar o nossa memória. 



PERSONAGENS 
Capeta Chefe 
Três capetinhas: Bombinha, Corisco e Cotó 
Romãozinho 
Três meninos: Pedro, Olavo e Chico 
A Velha 
A Benzedeira 
A Fada do Sonho 
Figurantes do Bailado do Sonho e do Bailado 
da Narração: 

podem ser todos os personagens e, no 
1 ° bai lado, menos o Chico e o Ro
mãozinho. 



t,_ ATO I n 





CENA 1 

(Debaixo de uma game/eira, encontra-se o Capeta Chefe e três 
Capelinhas. O Chefe es1á assentado num banco alto, à guisa de 
trono. Os três Capelinhas em banquinhos baixos). 

CHEFE - Estou gostando muito desta gamelei ra. É um 
lugar ótimo para a gente se reunir. Esse si lêncio 
assustador, essa escuridão, tudo nos ajuda. 

CORISCO - É mesmo, Chefe! 
BOMBINHA - É mesmo, Chefe! 
COTÓ - É mesmo, Chefe! 
CHEFE - (Zangado) - Parem de aprovar tudo o que eu 

digo, seus puxa-sacos! Falem alguma coisa 
interessante. Detesto gente burra! 

COTÓ - (Capelinha sem rabo, meio tímido) - Vamos ficar 
por essas bandas muito tempo, Chefe? 

CHEFE - Está com saudades de meu reino escuro? Quer 
voltar a conar lenha para minhas caldeiras lá no 
fundo do abismo? Se quiser, eu o despacho 

COTÓ-

CHEFE -

jazinho. 
(Tremendo) - Não, Senhor Chefe. De jeito ne
nhum. Nunca. Detesto escuridão. E de lá não 
posso ver as estrelas. Adoro estrelas. Eu queria 
mesmo era morar numa delas. 
(Dando uma gargalhada) - Olhe o poeta! (Rugin
do) - Saiba que capeta e poeta não combinam. Ou 
você é capeta ou é poeta! 



COTÓ - Puxa, Chefe. Um pouquinho de sensibilidade não 
faz mal a capeta nenhum! 

CHEFE - (Explodindo) - Pare de falar bobagem. Calado, 
você parece muito mais inteligente. 

BOMBINHA - (Rindo) - Desde que o Cotó perdeu o rabo, ficou 
meio lelé, coitado ! 

CORISCO - (Rindo junlo com Bombinha) - Então o nosso 
irmão é poeta! Ver estrelas, pode? 
(Nisso, Romãozinho pula no meio deles) 

ROMÃOZINHO - (Saliente) - Olá, colegas! 

(Os Lrês capelinhas se levanlam rapidamente e 
agarram o Romãozinho) 

ROMÃOZINHO - Retirem essas mãos quentes de cima de 
mim. Não sabia que vocês eram tão brasas. 
Credo! Não sei como tudo por aqu i já não virou 
carvão. Cuidado, não vão incendiar a paisagem e 
secar os rios. Já bastam os estragos que o homem 
faz. 

CHEFE . (Gritando) - Você disse uma palavra que eu 
detesto. Nunca mais a repita na minha presença! 

ROMÃOZINHO - É a palavra "credo", senhor Chefe? 
CHEFE - (Zangad(ssimo) - Tomou a pronunciar a palav ra! 

Cale a boca seu atrevido! Afinal de contas, quem 
é você? Não o conheço. Chega e vai dando 
palpites em nossa Assembléia. 

ROMÃOZINHO - (Inclinando-se) - Perdão, Majestade! 
CHEFE - Diga logo quem é e que veio fazer aqu i. 
ROMÃOZINHO - O Senhor é tão sabido, tão esperto e tão bem 

CHEFE -
informado e não me conhece? 
Olhe o respeito, criatura maligna! 
(Os capelinhas sacodem o Romãozinho como uma 
reprimenda por ele ter ofendido o Chefe). 
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ROMÃOZINHO - (Voltando-se para os três capelinhas) -
Calma, meus 1rmãozinhos. 
(Inclinando-se para o Chefe) - Perdão, Majestade! 
Vou me apresentar: sou Romãozinho, gêmeo do 
Saci e primo em terceiro grau do Negrinho do 
Pastoreio. Acho que sou meio aparentado com o 
Nego D'água. ~asei lá no norte da Terra dos 
Goiases. Já andei pelo centro e pelo sul. Gosto 
muito de andar, sabe. 

CHEFE - O que você sabe fazer? 
ROMÃOZINHO - (Virando-se para a platéia: coitado do 

Chefe, está por fora que dá dó. Também ele deve 
ter uns dois mil anos de idade. Deve estar mesmo 
é caducando). 

CHEFE - HEIN? O que você está dizendo? 
ROMÃOZINHO - Nada não, Chefe. Agora, vou dizer-lhe o que 

eu sei fazer: jogo pedra nos telhados, quebro 
potes nas fazendas, apago o fogo dos fogões, 
coloco suJe1ra nas panelas, roubo moça bonita, 
escondo objetos etc. Mas eu sou boa praça no 
fundo. Gosto mesmo é de brincar e de zombar dc6 
outros. Quando me dá na telha, até aJudo os ou
tros a encontrar objetos perdidos e a dar recados. 

CHEFE - O que você está querendo aqui? 
ROMÃOZINHO - Divertir-me um pouco, com vocês. 
CHEFE - Pode ficar, mas nada de dar uma de bonzinho, 

ouviu? Capeta é sempre mau e pronto. Quem 
anda com ele, tem de ser a mesma coisa. 

(Os três capelinhas soltam-no) 

ROMÃOZINHO - O que vão fazer nessa região? 
CHEFE - Por enquanto, quero acabar com o sossego daque

la cidadezinha. Chamam-na Lagoa Dourada. 
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(Aponta ao longe e dá uma risada). O povo de lá 
é certinho! A cidade é tranquila demais. Eu não 
gosto de gente ordeira. 

CORISCO - Nem eu! 
BOMBINHA - Nem eu! 
COTÓ - Nem eu! 
CHEFE - Calem-se. Nunca vi capetinhas mais burros! Só 

sabem repetir. Não têm um pingo de imaginação. 
A culpa é minha. Desde que eu instalei a TV lá 
no meu reino, eles se viciaram e perderam toda a 
criatividade. Parecem uns robôzinhos. Não é, 
meus filhos? 

TRÊS 
CAPETINIIAS 
EM COURO - É sim! É sim! É sim! 

(Romãozinho ri deles. Os capelinhas olham-no 
com raiva). 

ROMÃOZINHO - (Disfarçando) - Quando vamos começar? 
CHEFE - Amanhã mesmo. Essa Lagoa Dourada vai ver 

conosco. 
(Dá uma gargalhada. Começa a batucar. Os 
capelinhas correm para seu lugar e batucam 
furiosamente. Romãozinho dança). 
Depois cantam: 
"É domingo, é segunda, é terça. 
É tempo de toda maldade. 
É quarta, é quinta, é sexta. 
Vamos sacudi r a cidade!" 

"É domingo, é segunda, é terça. 
É tempo de fazer danação. 
É quarta, é quinta, é sexta. 
Estamos às ordens, chefão." 
(Cortma) 
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CENA li 

(Pedro está assentado em uma mesa fazendo suas tarefas 
escolares. Chega Bombinha disfarçado em menino. Pedro olha 
assustado aquele menino esquisito e desconhecido). 

PEDRO - Quem é você? 

BOMBINHA - Me chamam Bombinha. 

PEDRO - De onde você veio? 

BOMBINHA - Você pergunta demais, garoto. Vim chamar você 
pra gente procurar ninho de passarinho. 

PEDRO - Não posso. Estou fazendo minhas tarefas escola
res. 

BOMBINHA - Quando você voltar, dá tempo de acabar. Não 
demoramos muito. 

PEDRO - Não gosto de mexer em ninho de passarinho. 
Tenho dó dos filhotes e da mãe deles também. 

BOMBINHA - Deixe de ser mulherzinha. Dó! Você não vai 
comer os filhotes, vai? 

PEDRO - Que idéia, seu ignorante. Eu gostaria de criar um 
passarinho, isso é verdade. Se eu encontrasse um 
filhote crescidinho, eu o queria para mim. 

BOMBINHA - Pois então vamos. Leve uma gaiola. Você tem 
uma que era de seu papagaio que fugiu, não é 
verdade? 

PEDRO - Como você sabe? 
BOMBINHA - Sei porque sei. 
PEDRO - Isso não é resposta. 
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BOMBINHA - Você é um chato. Todo menino estudioso é um 
chato, porque pensa que é o tal. 

PEDRO - Chato é você. Veio aqui porque quis. Ninguém te 
convidou. 

BOMBINHA - Ah, deixemos de briga. Vamos procurar os 
ninhos? 

PEDRO - Tenho de pedi r minha mãe. 
BOMBINHA - Pedir o que, rapaz! Você já está bem crescidinho 

para estar tomando a bênção toda hora. Sua mãe 
nem vai notar. Vamos. 

PEDRO - Então vamos. 
(Cortina) 

CENA Ili 

(Aparecem Pedro, com o passarinho na gaiola, Bombinha, 
O/avo e Chico). 

OIAVO -

CHICO -
PEDRO -
OIAVO -
PEDRO -

OIAVO -
CHICO -

Que lindo! É tão pequenininho. Está emplumando 
agora. É preciso muito cuidado, senão vai morrer. 
É tão frági l. 
Você vai criá-lo, Pedro? 
Claro que vou. 
Você vai dar um nome a ele? 
Não pensei nisso. Acho que a gente põe nome só 
em cachorro. Em passarinho eu nunca vi. 
A gente põe nome no que quiser. Até em árvore. 
Ou na bicicleta (Ri). 
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3 .C . 

Ol.A VO - Se sua mãe perguntar onde você arranjou o 
passarinho? 

PEDRO - Eu digo que o encontrei por aí. 
CHICO · Isso é mentir. 
PEDRO - Pra que viver dando explicações? 
BOMBINHA · E o que tem mentir? Menti r não arranca pedaço. 
Ol.A VO · Deus me livre de gente mentirosa. 
PEDRO - Você, decerto, gosta de mentir, não é Bombinha? 
CHICO - Se não mentisse, não estaria defendendo a menti-

ra. 
BOMBINHA · Se eu mentir, não é da conta de ninguém. 
PEDRO - Se você for mentiroso, não quero ser seu amigo. 
BOMBINHA · Então eu te tomo o passarinho. 
PEDRO - Eu fui com você com a condição de ficar com o 

passarinho. 
BOMBINHA · Mas eu mudei de idéia. 
PEDRO - Você é mentiroso e sem palavra. 
BOMBINHA - Pouco me importa ser mentiroso e sem palavra. 
Ol.A VO - Cruz credo! 
BOMBINHA · (Enraivecido) - Por favor, não diga isso! 
CHICO - (Repete com O/avo) - Cruz credo! 

(Ouve-se wn estouro. Bombinha transforma-se no 
capelinha que é, pois estava disfarçado. Arrebata 
a gaiola de Pedro e sai correndo). 
(Cortina) 
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CENA 1 
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(A árvore. Em cima dela o Romãozinho. Passa Chico com uma 
pesada cesta de bananas e um ar cansado). 

CHICO· Banana! Banana-maçã! Docinha e barata! Duzen
tos cruzeiros a dúzia! 
(Chico passa a mão na testa) - Ai, como estou 
cansado. Que sol quente! Ninguém quer banana 
hoje. Até agora, nada consegui vender. Minha 
mãe vai achar que eu estava com preguiça e não 
me esforcei. Será que anda todo mundo duro, que 
não pode comprar nem meia dúzia de bananas? 
Minha mãe diz que a vida anda difícil. Dinhei ro 
cada vez mais custoso. Ela diz que se a gente 
tivesse um pé de dinheiro, aí sim, não haveria 
tanto problema. Mas ninguém tem muda de pé de 
dinheiro. Bem que eu já procurei. Vou descansar 
um pouco nessa sombra. Daqui a pouco, quem 
sabe se eu não vou ter sorte? 
(Assenta-se ao pé da árvore. Coloca a cesta ao 
lado com as frutas. Encosta a cabeça no tronco. 
Cerra os olhos. Dorme. Sonha. Seu sonho é wna 
espécte de pesadelo, representado por um bailado 
de figuras fantásticas. Um monstro quer pegar o 
menino Chico. Aparece uma fada com uma 
varinha de condão, com wna estrela na ponta e 
salva o memno, espantando os monstros. As 
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CHICO -

figuras vão saindo lentamente. O menino acorda 
assustado. Esfrega os olhos, olha em torno. 
Depois recomeça a dormir. Romãozinho desce 
devagarinho da árvore. Apanha as bananas e põe 
numa capanga, que ele carrega. Sobe de novo 
para a árvore. Come uma banana e joga a casca 
no Chico, que acorda e se levanta de um salto. 
Olha em volta de si mesmo). 
Meu Deus, cadê as bananas? Vejo uma casca. 
(Apanha-a e a examina). Nessas redondezas, não 
há ladrão. Minha mãe conta que uma única vez 
apareceu um pequeno ladrão. A mãe do menino 
amarrou uma tabuleta em seu peito, com as 
palavras escritas: "NUNCA MAIS VOU ROU
BAR". Colocou o menino à porta de sua casa, 
para que todos os que passassem o vissem. Não 
mais se ouviu falar em roubo nesta terra. Muitas 
coisas esquisitas andam acontecendo por aqui. 
Meu Deus! O que minha mãe vai dizer? 
(O menino está apavorado. Romãozinho joga 
outra casca em cima dele e dá um grande asso
bio. Chico sai correndo). 
(Cortina) 

CENA li 

(Passa wna velhinha, capengando, com wna trouxa de roupa, 
Cotó entra no palco de um lado, observando as coisas, como se 
procurasse algo. O que ele procura é oportunidade para Jazer 
algwna danação. Em um canto do palco deve haver uma árvore 
e no outro canto, com bastante noção de disttJncia, um ranchi
nho). 
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COTÓ - (Aproximando-se da velha) - A mala está pesada, 
vovó? 

VELHA - (Assustada, sem ver ninguém, pois o capelinha 
para ela é invisível). 
Hein? Uái, alguém falou comigo? 
(Cotó dd uma sacudidela na mala). 

VELHA - Divino Pai, que é isso? A mala está sofrendo um 
troço ou sou eu? 
(Cotó dd outro safanão. A velha cambaleia, o 
capelinha ri). 

VELHA - (Apavorada, põe a mala no chão e assenta-se ao 
pé da drvore) - Como estou cansada! Nessa 
idade, ainda é dura a minha vida. Lavo roupa 
para não passar fome. Enquanto tiver forças, não 
aceitarei esmolas. Venho com essa mala pesada e 
a mala fica tremendo. Até parece que o Cão anda 
solto. (O Cotó dd uma risada malvada) - Parece 
que ouvi uma risada? Cruz credo! 
(Cotó fica furioso com a expressão "cruz credo" 
e começa a pular e a gritar. A velha fica muda 
por uns momentos. Cotó fica quieto. A velha 
continua agora quase indiferente). 
F.stou ouvindo sons estranhos sem ver nada. Se 
eu contar para a Comadre Ana, ela vai dizer que 
eu estou caducando. Ai, meu Deus, eu só queria 
sossego para fiar meus novelos de linha e fazer o 
meu croché. Queria também o meu biscoito de 
queijo quentinho todo sábado, como eu podia 
fazer antigamente. Hoje, acordo de madrugactinha 
todo santo dia, mal os galos cantam. Tomo meu 
café ralo temperado com rapadura. Depois, é 
beira de córrego o dia inteiro. De tarde, tenho de 
entregar a mala limpa. Fora a labuta de casa e 
cozinha. Parece que já vivi um século e não sou 
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COTÓ -

VELHA -

VELHA -

VELHA -
COTÓ -

VELHA -

tão velha assim. O sol enrugou minha cara. A 
água fria do córrego me deu reumatismo. Meu 
marido se foi desta. Meus filhos abriram o pé no 
mundo. (Suspira profundamente). 
(C otó se comove. Arrependido, começa a chorar 
de pena da velha. Aproxima-se dela). 
Vamos, Vovó, eu a ajudo, levante-se. 
(A velha levanta-se com rapidez. Apesar de 
lamurienta, é uma velha esperta. Está espantada). 
Meu Divino Pai! Ouço risadas e vozes. Nada 
vejo. Parece que escutei um chorinho. Não estou 
cega, nem surda. Muito menos doida. 
(Cotó apanha a mala e sai andando). 
Me espere, mala. 
(A velha segue a mala. Cotó anda depressa. Põe 
a mala perto da porta do rancho. Quando a 
velha se aproxima, ele tira de seu alforge uns 
biscoitos de queijo e põe na mão dela). 
(Recebendo) - Meu Jesus Cristo! 
Não diga essas palavras, sua velha malvada! 
(Pula, grita, ouve-se um estouro). 
(Com muita energia, grita) - Comadre Ana, 
milagre! Milagre! Milagre, Comadre Ana! 
(Cortina) 

CENA Ili 

(Pode passar um bailado silencioso, meio nas sombras, com os 
mesmos personagens mascarados do sonho. Enquanto isso, um 
dos personagens mascarados, na boca de cena, vai fazendo a 
narração abaixo. Quando a narração termina, a música enrra, 
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cresce, enquanto uma sucessão de luzes coloridas vai sendo 
jogada, criando um clima fantástico, até que a cortina desça). 

PERSONAGEM 
MASCARADO 
(NA BOCA 
DE CENA):- " Até aquela noite de quinta-feira, quando houve 

a primeira assembléia dos Capetinhas, Lagoa 
Dourada era um lugar tranquilo. Nada de novo 
acontecia. Os dias eram iguais. Iguais eram as 

\ 
noites. Nessa época, não havia telefone, nem 
televisão, nem rádio. Os meninos brincavam de 
pique-esconde, de maré, de queimada, de finca, 
de roda. De vez em quando, à boquinha da noite, 
ouviam terríveis casos de assombração. Todos 
iam cedo para cama. As comadres gostavam dos 
mexericos e fuxicas. Os homens cuidavam de 
seus trabalhos e de seus negócios. Havia festa 
três vezes por ano. Nessa ocasião, faziam uma 
enorme fogueira no largo da igreja, soltavam 
foguetes de estrela, de rabo e rojões. A Banda de 
Música de seu Altino tocava perto da barraquinha 
do leilão. Quando morria gente, o sino tocava 
com uma tristeza de doer o coração. E os meni
nos ficavam com um medo danado de Dona 
Morte, de olhos ocos, manto preto e com uma 
foice nos ombros. Era tudo igual, sempre igual. 
Depois daquela quinta-feira, o sossego acabou. 
Começou com a estória do Capelinha que tirou 
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Pedro de seus estudos, para em seguida roubar o 
passarinho que ele queria criar. Pedro é um 
menino sério. Ficou tão encabulado, que vai indo 
mal na escola. A pasta do Luís desapareceu da 
sala de aula e apareceu no telhado da casa de seu 
Quinca. A mala de Sá Zabezinha andou sozinha 
e um espírito deu a ela uns biscoitos de queijo 
quentinhos. Na casa de Sá Joana, andaram mistu
rando os mantimentos, isto é, o arroz com o 
feijão, o café com o milho. Limparam as jabutica
bas do quintal de Dona Amélia. Ela mesma não 
chupou uma fruta sequer. Os documentos do 
Coronel João estavam bem escondidos numa 
canastra trancada. Um belo dia, apareceram 
espalhados pela casa toda. Dona Mariquinha 
ouviu um assobio tão horroroso saindo pelo 
buraco da fechadura, que as vasilhas tremeram 
nas prateleiras. Dizem que é arte do Romãozinho 
com um bando de Capetinhas. A coisa anda preta 
em Lagoa Dourada, minha gente! Cruz Credo, 
Ave Maria! 
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CENA 1 

(Nwn ranchinho - pode ser aproveitado o mesmo das cenas 
anteriores, mora a benzedeira, em meio a cachorros, gatos e 
aves. Os meninos se aproximam um pouco temerosos. Ela está 
assentada na sala, fiando). 

PEDRO - Boa tarde, Dona Vindilina. 
BENZEDEIRA · Boa tarde, meu filho. 
OLAVO E 
CHICO - (Também cumprimentam). 
BENZEDEIRA - (Responde o cwnprimento dos dois meninos). -

(Depois de uma pausa) - Desejam alguma coisa, 
meninos? 

PEDRO - A senhora sabe o que está acontecendo em Lagoa 
Dourada, não sabe? 

BENZEDEIRA · E como não houvera de saber, meu filho? 
PEDRO - A senhora pode nos ajudar? 
BENZEDEIRA - Abaixo de Deus, o que eu puder fazer, eu 

OLAVO · 

CHICO· 
OLAVO · 

PEDRO· 
OLAVO • 

CHICO· 

faço. O que vocês querem? 
É o que todo mundo quer. Espantar esses capetas 
que andam pintando o sete na cidade. 
E recuperar nossas coisas desaparecidas. 
Parece que eles estão a fim é de perseguir os 
meninos. 
Um capetinha roubou meu pac;sarinho. 
Meu Mico de estimação, que nunca se afastou do 
jardim lá de! casa, sumiu que exalou. Ele só 
passeava comigo. 
E minha bola novinha, bola verdadeira de futebol, 
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que meu pai me deu no aniversário, lá se foi, 
depois de uma semana. 

BENZEDEIRA ·Como sumiu a bola? 
CHICO · Foi assim. A gente estava jogando futebol no 

largo do Grupo Velho, perto da mangueira. De 
repente, apareceu um negrinho peludo, deu um 
tremendo assovio, que nos deixou zonzos. Agar
rou a bola, correu e subiu na mangueira. 

OLA VO · E nós que já andamos assustados, pernas para que 
te quero! Adeus bola do Chico. 

BENZEDEIRA · É o Romãozinho. Ele está no meio desses 
Capetinhas. Ele não é de todo mau. Só gosta de 
brincadeiras e de confusão. Adora pregar susto e 
fazer raiva nos outros. 

PEDRO . Será que vamos consegui r recuperar nossas 
coisas? 

BENZEDEIRA . Vou dizer um segredo para vocês: suas coisas 
que foram roubadas estão escondidas na gamelei
ra. Toda quinta-feira os capetinhas, o Chefe deles 
e o Romãozinho se reúnem lá para cantar, batucar 
e contar as ruindades que andaram aprontando. 

OS TRÊS MENINOS (JUNTOS) · Cruz Credo! 
PEDRO · O que devemos fazer? 
BENZEDEIRA . Vocês já ouviram falar que os Capetinhas 

cantam aquela música dos dias da semana e não 
pronunciam a palavra sábado? 

CHICO · Por quê? 
BENZEDEIRA · É o que eu vou explicar. Eles detestam sába

do, porque sábado é dia de Nossa Senhora. 
OLA VO • É verdade? 
BENZEDEIRA · É verdade. Eles detestam também o canto do 

galo. 
CHICO . Essa não! O que tem o inocente galo a ver com 

o capeta? 
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BENZEDEIRA - É porque fo i o galo que, com seu ca:nto, 
anunciou o nascimento de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. Dizem que o galo cantou assim: 

Jesus Cristo nasceu! 
O boi perguntou: Aonde? 
A cabra respondeu: Belém. Assim, quando o galo 
canta, e les correm. 
O galo cantando três vezes encarrilhadas, eles 
correm e não voltam mais. 

PEDRO - Então, Dona Vindilina, nos ensine o que fazer 
para ficarmos livres dessa tentação. Desse jeito, 
daqui uns dias nem poderemos brincar mais. 

BENZEDEIRA - Venham cá, meus filhos, bem perto de mim. 

(Os garotos se aproximam, formando uma rodi
nha bem próxima da velha. A Benzedeira cochi
cha com eles, depois diz em voz alta - não vão 
esquecer de nada?) 

PEDRO - Não, Senhora, de jeito nenhum. 
BENZEDEIRA - De nem uma palavra? 
TODOS - Faremos tudo conforme a senhora mandou. 
BENZEDEIRA - Boa sorte, meus filhos! 
TODOS - Adeus, Dona Vindilina, muito obrigado! 

(Cortina) 

CENA li 

(Debaixo da game/eira, o chefão estd no meio deles e em volta 
os tris capetinhas e Romãozinho. Cantam a música do começo, 
batucam, dão gargalhadas. Os meninos, vestidos com as roupas 
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e as máscaras do bailado do sonho, vão se aproximando 
devagar. Os capelinhas, o chefe e o Romãozinho param de 
cantar e se põem de pé um pouco assustados). 

GRUPO DE 
MENINOS 
(CANTANDO): - E DOMINGO, É SEGUNDA, É TERÇA 

É QUARTA E É QUINTA-FEIRA, 
É SEXTA, É SEXTA E É SÁBADO 
É TEMPO DE ARREPIAR CARREIRA. 
É SÁBADO, É SÁBADO. É SÁBADO. 
VÃO EMBORA DE LAGOA DOURADA. 
ÉSÁBADO,ÉSÁBADO,ÉSÁBADO 
SUMAM DAQUI, CAPETADA. 

CHEFE - (Gritando histérico) - Não digam essa palavra 
nunca, seus malditos. Vou arrastá-los para o 
fundo do meu reino escuro! 

CAPETINHAS - Vamos arrastá-los para o fundo do reino 
escuro! 

CORO DE 
MENINOS - É sábado, é sábado, é sábado. (Os meninos 

insultando os capetas). 

(Os capetas atacam. começa uma luta entre eles). 
ROMÃOZINHO - (Gritando) - Meninos, vou ajudá-los! 
PEDRO - Quetemos nossas coisas. 
CHEFE - Você e um traidor, Romãozinho. Não é à toa que 

você é humano. 

(A luta continua. Romãozinho consegue apanhar 



o passarinho, o mico e a bola e vai passando 
para um dos meninos. Pedro luta com o Chefe, 
os meninos com os dois capelinhas. Nisso, o galo 
canta três vezes seguidas. O chefe ajunta os três 
capelinhas e sai gritando: vamos embora dessa 
terra maldita!) 

(Cortina) 

(Voltam os três meninos, a fada, a benzedeira, de 
mãos dadas, cantando ou declamando): 
O chefão e seus três capetinhas 
se mandaram para outras lonjuras 
para novas terras foi-se o Romãozinho 
e prosseguiu com suas diabruras. 

Assim voltou o sossego a morar 
lá nas terras de Lagoa Dourada. 
E aqui termina a nossa história; 
esperamos tenha sido apreciada. 

FIM 
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De Lúcia Machado de Almeida: 
" ... Gostei muito de suas histórias. São 
puras e de comovente simplicidade. Uma 
coisa que faz bem à gente, acredite. 
F.stou certa de que tanto os adultos como 
as crianças se divertirão a valer com 
seus contos que tio bem refletem a bela 
alma que você tem. Um abraço e ... 
parabéns!" 

De Nelly Alves de Almelda: 
" ... Dos contos excelentes às aõnicas 
felizes, dos poemas inspirados ao encan
tamento do teatro e das estórias infantis, 
Marietta Telles Machado parte, neste 
livro, para um outro univezso em que o 
maravilhoso, o fantistico e o ~tico se 
cruzam, se interpõem num amalgamento 
de inspiração e de beleza. 
Marietta confirma, com mais este livro, 
sua forte presença na literatura goiana 
que ela vem, em sua brilhante carreira, 
enriquecendo com um trabalho v~til e 
substancioso". 

De Miguel Jorge: 
" ... Fazer literatura para aianças t tarefa 
diflcil e Marietta Tdles Machado encon
tra-se muito bem neste campo. Encontro 
com Rom4ozinho tem agradado a todas 
as crianças pela beleza das histórias pela 
linguagem simples, pelos ensinamentos 
colocados de maneira sutil, sem impo
sição e, sobretudo, pela capacidade da 
autora de se fazer entendida por se\&.\ 
leitores mirin.s, fazendo-os descobrir um 
mundo novo, cheio de encantamentos". 



A primeira peça que compõe 
Teatro para crianças foi publicada isola
damente na série "Arte na Educação" da 
"Onda Editora Contemporânea" , sob 
orientação de Divanir Pimenta, em 1984. 
Também sob a direção de Divanir Pi
menta o grupo "Pirlimpimpim" apresen
tou-a no Cine Teatro Goiânia, de feverei
ro a junho de 1983. A primeira monta
gem da peça foi feita pelo grupo teatral 
"Laboratório", sob a direção de Carlos 
Fernando Magalhães, cuja estréia foi em 
28 de maio de 1976. Vários outros gru
pos, em Goiânia e no interior do Estado, 
encenaram "A traição nas terrinhas do 
Coelho", especialmente em clubes e 
escolas. 

Antônio Carlos Machado T elles 
Brasília, março de 1992 
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