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É com imensa satisfação que a Escola SESC de Ensino 
Médio e a Assessoria de Cultura abrem espaço para novos  
talentos da dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem sido objeto 
constante de nossas ações. Nesse sentido, o I Concurso Jovens 
Dramaturgos revelou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âmbito das Artes 
Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no potencial da nossa 
dramaturgia de sintonizar o imaginário coletivo e de rein-
ventar-se cotidianamente.

É um grande presente para todos nós.

Claudia Fadel
Diretora da Escola SESC de Ensino Médio
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A publicação dos cinco textos selecionados no I Concurso 

Jovens Dramaturgos é o início de um programa que tem como 
objetivo estimular jovens criadores brasileiros não só nas 
linguagens das Artes Cênicas, mas em todas as áreas de artes 
e cultura.

 O concurso incentiva a escrita dramática entre jovens de 15 a 
20 anos e proporciona ao jovem dramaturgo a oportunidade 
de desenvolver sua vocação literária ao oferecer ferramen-
tas que lhe auxiliem em sua orientação profissional. Ações 
complementares são realizadas, como ciclos de leituras en-
cenadas dos textos selecionados e um encontro-residência 
entre os autores premiados e representantes da nova geração 
de dramaturgos brasileiros. 

Dessa forma, entendemos que compomos um campo de 
força, colaboração e desenvolvimento em torno da drama-
turgia, acompanhando os elos de uma cadeia criativa que 
engloba criação, leitura pública, intercâmbio e publicação, 
indo um pouco adiante do simples concurso e seleção de 
textos e autores. Na verdade, estamos em consonância com 
uma política de direitos culturais – extensão dos direitos 
humanos – que são resumidos em um trio de direitos essen-
ciais: o direito à participação da vida cultural, das conquistas 
científicas e tecnológicas e o direito moral e material à pro-
priedade intelectual.

Sidnei Cruz
Assessor de Cultura da Escola SESC de Ensino Médio





A mitologia grega representa o vento na personificação de 
nove deuses que se responsabilizam pela suave brisa e tam-
bém pelas fortes tempestades. O texto de Elise Vasconcelos 
Braga – A rosa e o vento –, aqui apresentado, traz outra histó-
ria sobre o vento, um mito de amor e liberdade.

Ambientado em uma pequena cidade que recebe a alegre e 
controversa trupe de artistas com poderes mágicos, o texto 
mescla mitologias que permeiam e compõem o imaginário 
coletivo da cultura atual; a narrativa tem características de 
uma realidade fantástica, onde duendes, faunos, rainhas e 
outros seres passeiam entre os humanos, influenciam suas 
escolhas e têm suas vidas modificadas após esse encontro.

A primeira fala do personagem Orates, o fauno que dirige 
a trupe, apresenta um jogo metalinguístico que conduzirá 
o enredo. Ele complementa o narrador chamando de “tea-
tro de ilusões” a história que será mostrada. Essa impressão 
conduz o leitor por todo o caminho, ora narrado, ora ence-
nado pelos personagens, revelando a natureza de cada ser 
representado. Nesse espaço de ilusões, o bem e o mal serão 
mostrados a partir dos seus interesses, configurando, ao fim, 
uma tragicomédia – o homem ilude e é iludido.



A estrutura dramática lembra, no tema e na composição das 
cenas, os textos renascentistas. A cena da primeira apresen-
tação da trupe, quando chegam à cidade, é um sinal imediato 
dessa característica, que aparece no desenvolvimento da tra-
ma, apresentando, primeiramente, a trupe, as relações entre 
os artistas – antigos amigos, companheiros de estrada – e 
seus desgastes. Tudo aponta para um encaminhamento dra-
mático do texto, para depois explorar o encontro e o amor de 
Derwind, o vento, e da moça Rosa.

Um ponto alto do texto é o primeiro encontro do casal, que 
remete, em inspiração e estrutura, o clássico Romeu e Julieta, 
de William Shakespeare, no qual é explorada a relação entre 
o permitido e o proibido, muito bem representado pelas ar-
timanhas de Derwind, que usa seu poder de invisibilidade 
para galantear Rosa. Eles anseiam por uma liberdade que,  
em um primeiro momento, se mostra através desse amor,  
das possibilidades que se abrem nos planos dos apaixona-
dos. É tanto o amor que Derwind se transforma em um pás-
saro que encanta sua amada – o símbolo máximo da liberda-
de é poder voar.



O destino e a mão humana, entretanto, são traiçoeiros, e 
criam as tais ilusões proferidas pelo fauno: a trupe não quer 
perder o vento que os leva errantes pelo mundo. O grupo 
decide que a vontade e o amor de Derwind e Rosa devem 
ser acabados. Assim, bolam um plano para provocar o de-
sencontro dos amantes, como uma comédia de erros que, 
na verdade, configura o fim trágico dessa história. Rosa, por 
sua vez, querendo agradar seu amor, acaba por prendê-lo em 
forma de pássaro, impedindo o vento de reverter a situação.

Finalmente, o grande mérito do texto é a criação de um cli-
ma lúdico e que permite a manipulação estética de várias 
configurações cênicas, abrindo diversas possibilidades de 
encenação do texto, desde a manipulação de formas anima-
das à utilização de recursos tecnológicos. Como uma brisa 
que acaricia e refresca, A rosa e o vento deixa a sensação de 
que mais virá, um desejo de outras histórias vindas dessa jo-
vem dramaturga.

tahiba Melina Chaves





Filha e neta de artistas plásticos, EliSE VaSConCEloS 
Braga nasceu em Belém do Pará, no dia 21 de março de 1992. 

Em 1999, ingressou no curso de Dança Moderna da Escola Superior 

de Educação Física da Universidade Estadual do Pará (Uepa), onde 

permaneceu durante cinco anos, participando de diversas montagens. 

Concluiu o ensino médio no ano de 2009 e, em 2010, foi convidada a 

participar de um grupo independente de teatro de rua — do qual faz 

parte até hoje —, cuja vivência inspirou a presente obra. desde peque-

na, nutre grande interesse pelo universo da literatura. Entre seus au-

tores prediletos destacam-se José Saramago, Edgar Allan Poe e Gabriel 

garcía Márquez. Atualmente, trabalha como auxiliar administrativo 

em uma distribuidora, é vegetariana e ativista pelo direito dos animais.
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Personagens:
narrador 
a trupe, Derwind, Thali, orates e Flora 
Derwind, o vento 
Thali, duende zombeteira 
Melpo, fantoche de Thali 
orates, fauno, diretor da Trupe 
Flora, rainha 
rosa, apenas uma mortal 



16 Cena 1

Praça de uma pequena cidade ao pôr-do-sol. Entra o 

narrador.

narraDor – o céu tingido de laranja. Quatro estra-

nhas figuras surgiam do horizonte, trajando vestes co-

loridas, cada qual com sua máscara. Cantavam músi-

cas de terras distantes, saltavam e rodopiavam numa 

dança insana. Com seus gestos e palavras faziam rir 

e chorar, encenando um espetáculo que mais parecia 

um sonho. entidades ou apenas atores? ninguém ao 

certo sabia se era pata de bode, bico de pássaro ou 

fantasia. se orelha pontuda, coroa de ouro ou estri-

pulia. o mais antigo, e diretor da trupe, parecia um 

fauno, esses seres mitológicos que adoram entornar 

vinhos e perseguir mulheres. Com ele, assim o povo 

dizia, andavam uma rainha, um garoto pássaro e uma 

criatura que só de olhar a gente ria. 

Entra a trupe.

oraTes – respeitável público! É com imenso prazer 

que viemos a esta cidade. Conheçam Flora, a rainha 

das flores, senhora dos perfumes; Thali, a mestra das 
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travessuras, mensageira das confusões; Derwind, o 

príncipe das estradas, o próprio vento, e orates, este 

reles fauno que vos fala. neste exato momento, nos 

encontramos entre o dia e a noite, entre o sonho e 

a realidade. estão abertas as cortinas! atrevam-se a 

atravessá-las e mergulhem em um universo cujo li-

mite é a própria imaginação. Permitam-se vivenciar 

esta extraordinária experiência. Dancemos com as 

sombras neste fantástico baile de máscaras onde tudo 

não passa de um jogo de espelhos, fragmentos de ver-

dades em um teatro de ilusões. 

FLora – senhoras e senhores! Venham se deleitar 

com nossos encantos, realizar todos os seus dese-

jos. Façamos um trato, um acordo selado através do 

olhar: nós mentiremos, vocês acreditarão e, em troca, 

receberão um mundo de maravilhas, perfumado por 

um aroma de beleza e mistério, repleto de delícias e 

delírios. 

DerWInD – atenção, senhores passageiros com 

destino aos sonhos. Toda jornada começa com o 

primeiro passo e tem um motivo. o que os trouxe 

aqui esta noite? Fome de mudança ou sede de es-

quecimento? o destino ou o mero acaso? Hoje, o 

que vocês assistirão é algo único, nasce e morre esta 
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noite a cada segundo. o bem e o mal, o caos e a or-

dem, encruzilhadas, tudo girando na mesma roda. 

Muitos são os caminhos, toda estrada é possível.  

os dados foram lançados. É tudo ou nada! 

Thali não entra no momento certo.

MeLPo – Vamos, garota. É tua deixa, não sejas tão dis-

traída. 

THaLI – (Se recompondo para apresentar sua cena.) 

Deste dia qualquer façamos nosso carnaval e que os 

tolos sejam reis. Por um breve momento, esqueçam 

suas pequenas preocupações mundanas e não se le-

vem tão a sério, pois brincando, brincando, falaremos 

da vida, a maior das piadas. e em meio a trapalhadas 

de amor e outras acrobacias, aquele que não entender, 

esconda a burrice fingindo risada. 

TrUPe – respeitável público, o espetáculo vai começar! 

Todos saem gargalhando, como se tudo fosse uma 

grande brincadeira. 

narraDor – Verdade ou invenção? Quem se atreve 

a responder? Uns dizem já terem visto, outros dizem 

não passar de mito. o fato é que existem muitas his-
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tórias a respeito deles. a minha preferida aconteceu 

em uma cidadezinha, após mais um dia de espetáculo. 

Cena 2

Praça à noite. Entram Derwind e Thali com suas  

máscaras.

THaLI – estou entediada! esta noite quero aprontar. 

estou com espírito zombeteiro.

MeLPo – esta e todas as outras noites. 

THaLI – ah, Melpo, não enche! ninguém te chamou 

para a conversa. (Para Derwind.) e então, meu nobre 

sem-terras, que peça nós vamos pregar? 

DerWInD – Hoje não, Thali. não estou para embus-

tes. 

THaLI – sem ti não tem graça. Como é que a gente vai 

ficar invisível? 

DerWInD – Podes assumir a aparência de quem qui-

seres. Divirta-te sozinha. 

THaLI – Tu nunca negas uma boa trapaça. Que bicho 

te mordeu? 
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DerWInD – eu estava pensando... Como seria perma-

necer no mesmo lugar? 

THALI – Muito chato. Para que ficar se tem sempre 

algo novo para conhecer? 

DerWInD – seria algo novo ver o que acontece quan-

do não vamos embora. 

THaLI – não pensei que viveria para ouvir essa tris-

te piada. Logo quem? Derwind, o melro selvagem, o 

vento errante falando em não seguir mais viagem. 

não diga uma palavra a mais, alguém pode ouvir essa 

blasfêmia. 

DerWInD – Minhas pernas cansam de tanto vagar e 

não chegar a lugar nenhum. Quero um canto para des-

cansar, um ninho para chamar de meu. 

THaLI – não sei mais o que fazer. Melpo, ajude-me 

com esse truão! Faça esse tapado recompor sua lou-

cura. 

MeLPo – acorda, seu paspalho! o que estás dizendo? 

Quando perdes tua casa, ganhas o mundo. Quando 

perdes rua, ganhas as estradas. Quando perdes uma 

namorada, todas as mulheres são tuas. Quando per-

des alguns amigos, da saudade se faz poesia… 
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THaLI – … e com a poesia se faz música, com a música 

se dança e com a dança flutuamos. A questão não é 

chegar a lugar nenhum, mas poder ir a qualquer lugar. 

DerWInD – Disso tudo eu já sei, fui eu mesmo quem 

te ensinou. Como aprender a voar senão com o vento? 

Mas, por ora, quero repousar. 

THaLI – Desisto, Melpo. Vamos embora. eu não sei o 

que o Derwind tem, mas pode ser contagioso. 

Saem.

DerWInD – (Ouvindo passos.) Quem vem lá? Uma 

passageira. É melhor me esconder. (Põe o capacete e 

fica invisível, espreitando.) 

Entra Rosa.

rosa – (Falando em solilóquio.) não irei voltar. eles 

que me procurem. Já posso até ouvir, “rosa, sua irres-

ponsável! rosa, sua incorrigível!”. será um dramalhão, 

meses de castigo. ainda assim, será melhor do que ter 

ficado. Aguentar todas aquelas pessoas falando coisas 

chatas e forçando sorrisos. Como se não bastasse es-

ses sapatos apertados e esse vestido ridículo. não pos-

so fazer o que quero nem no dia do meu aniversário.  
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(Observa ao redor.) ninguém na praça. Pelo visto, o  

teatro já acabou! Uma pena. nem isso para me dis-

trair. Droga de vida. Como eu queria que o vento vies-

se e me levasse para bem longe.

Derwind começa a assobiar e a rodear Rosa. Ela olha à 

sua volta e, espantada, não vê ninguém.

DerWInD – olá, Passageira! Falando sozinha ou en-

saiando um monólogo? 

rosa – o que é isso? será visagem? Quem está aí? 

DerWInD – Diga o seu nome que eu apareço. 

rosa – Diga o seu primeiro. 

DerWInD – eu sou a leve brisa que sopra pela manhã 

ou o furor de uma tempestade, eu sou o vento. Tu me 

chamaste. 

rosa – se és o vento mesmo, balance meus cabelos. 

Derwind, invisível, passa veloz e balança os cabelos de 

Rosa, que se assusta.

rosa – se és o vento mesmo, ourice a minha pele.
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Derwind, invisível, sopra suave o pescoço de Rosa, que 

se arrepia.

rosa – se és o vento mesmo, então apareça de uma 

vez e te dou um beijo.

Derwind retira seu capacete e se revela para Rosa.

DerWInD – só para constar, gosto de beijos bem  

prolongados. 

ROSA – Devo estar ficando louca, pirei de vez. Isso não 

pode estar acontecendo, deve ser fruto da minha ima-

ginação. 

DerWInD – sou tão real quanto você. Pode tocar. 

(Rosa, hesitante, toca Derwind.) agora pode beijar. 

rosa – nem pensar! sou moça de família, não saio 

beijando qualquer um. 

DerWInD – o trato está feito e não pode ser desfeito. 

até que do acordo se cumpra a sua parte, é minha a 

tua liberdade. 

Rosa tenta sair do lugar, mas fica presa.

rosa – o que é isso? não posso me mover. 
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DerWInD – Minha alçada é a das andanças. roubo de 

ti a liberdade de ir e vir. 

rosa – Isso é inconstitucional. 

DerWInD – são as regras do meu mundo, feliz de 

mim se me beneficiam. 

rosa – não te beijarei. 

DerWInD – reclamarei o que é meu por direito. sou 

imortal, se eu quiser posso te perturbar por toda a 

eternidade. 

rosa – Imortal? Para mim é só um ator fajuto em uma 

máscara. 

DERWIND – E desde quando um ator pode ficar in-

visível? 

ROSA – É mesmo. O que você é afinal? 

DerWInD – sou feito dos sonhos, da imaginação de 

quem inventa as histórias. Minhas vestes são tecidas 

com o próprio luar. 

rosa – então, a máscara não passa de disfarce. 

DerWInD – nada de disfarce, esta máscara carrega 

minha essência feérica. Como podes ver, sou tam-
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bém de carne e osso, uma consequência por ter me  

refugiado no seu mundo. 

rosa – e por que saístes de tua terra? 

DerWInD – alguém me sonhou e, então, me esque-

ceu. sou como o resto de minha trupe: personagens 

apagados pelo tempo. Vagamos por aí, espalhando 

nossa arte, tentando fazer as pessoas se lembrarem 

de nosso antigo reino. 

rosa – Parece triste. 

DerWInD – seria, se eu tivesse esse sentimento. a 

tristeza é coisa para mortais. Movo-me tão depressa 

que não tenho tempo para essas tolices. o desconheci-

do está sempre à minha espera. 

rosa – Falas grandes para um olhar melancólico. 

Quem tu queres enganar? os olhos são o que são e as 

máscaras que usamos não podem escondê-los. Por 

trás delas somos todos iguais… seu rosto, eu gostaria 

de ver. 

DerWInD – não quero mostrar, quero teu beijo. 

rosa – não te vou beijar para ganhar de volta a liber-

dade, é algo que eu devo escolher por minha própria 
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vontade. se me soltares, posso escolher se te beijo de 

verdade. 

DerWInD – Uma aposta? então, que seja. estás livre 

(Derwind liberta Rosa). 

rosa – agora, liberta, revelo meu desejo: se tirares 

tua máscara, juro que te beijo. (Derwind tira a más-

cara.) És mais bonito quando estás sem personagem. 

Qual é o teu nome? 

DerWInD – Já não lembro o nome que me deram, 

mas podes me chamar de Derwind. (Aproximando-se 

de Rosa.) e tu? Digas teu nome.

rosa – Podes me chamar de rosa. 

Beijam-se.

narraDor – Com o tempo, os dois se apaixonaram. 

ele a fazia esquecer sua tristeza e ela o fazia conhe-

cer seu lado humano. e assim, o vento foi perdendo 

a vontade de voar para novas terras. Por muitas ve-

zes, ele se transformava em pássaro para continuar 

ao lado de sua amada. Durante o dia, cantando be-

líssimas canções, fazendo a moça criar um carinho 

especial também pela misteriosa ave que começou a 
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aparecer na mesma época em que ficou apaixonada. 

eles viviam um grande romance. ela assistia a todas 

as suas apresentações e os dois se encontravam às es-

condidas após os espetáculos. Mas enquanto isso, nas 

penumbras, outras tramas eram tecidas. 

Todos saem.

Cena 3

Acampamento da trupe. Flora está fazendo massagem 

em Orates.

oraTes – ai, minhas costas! Parece que gigantes dan-

çaram sobre ela. 

FLORA – Deixe que sua florzinha cuide de você. Nossa! 

Como tu estás tenso! Precisas relaxar, meu bodinho. 

oraTes – ah, Flora! eu não sou mais o mesmo de an-

tes, estou ficando velho demais para isso. Tenho sau-

dade dos tempos em que era mortal. 

FLora – Todos nós temos. achas que não sinto falta 

de todos aqueles servos me adulando e me adoran-

do? não sabes a cena toda que tenho que fazer para  

ganhar um pingo de atenção. 
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oraTes – Mas tu não tens toda a vivência que tenho. 

as coisas vão perdendo o sabor, nada mais é novo. o 

conhecimento é algo pesado de mais, é ele quem en-

torta nossas costas. 

FLora – Mude essa conversa, nem pareces meu bo-

dezão falando. Não amofine meu glamour com essas 

banalidades. 

Entra Thali com máscara.

THaLI – a vocês dois, trago um alerta. o Derwind tem 

falado coisas estranhas e agora deu para andar com 

mortal. eu estou muito preocupada. 

MeLPo – seu quadro é deveras preocupante. 

oraTes – Isso pode ser um problema. (Para Flora.) 

Peço permissão para usar teu espelho, minha rainha. 

Preciso ver com meus próprios olhos o que está acon-

tecendo. 

FLora – assim seja. Venham comigo. Mas não repa-

rem a bagunça do meu camarim. não se fazem mais 

empregados como antigamente. 

Todos saem.



29Cena 4

Jardim da casa de Rosa. Entram Derwind, sem máscara, 

e Rosa.

rosa – (Sorrateira.) estou com medo. e se meu pai te 

encontra aqui? 

DERWIND – Não precisas te preocupar, posso ficar in-

visível, lembra? 

rosa – É tudo tão fantástico! Deve ser maravilhoso 

viver no mundo de vocês. 

DerWInD – nem tanto quanto pensas. É estranho ser 

imortal, não ter fim. A morte é o que dá sabor à vida. 

o que para ti é fantástico, para nós é uma incessante e 

interminável rotina. não existe a diversão sem o tédio. 

rosa – Mas, quando o tédio se torna cada vez maior, 

a solidão te consome. Tudo que eu queria era ir para 

um lugar bem longe, onde ninguém me conhecesse, e 

eu pudesse ser quem eu quisesse. 

DerWInD – Já vivi tantos papéis. agora, tudo o que 

quero é saber quem sou. representar a mim mesmo. 

rosa – Deve ser ótimo ser ator. 



30
DerWInD – Todos são atores, a vida é um imenso  

palco. 

rosa – não quero falas decoradas. se todos nós usa-

mos máscaras, prefiro colocar a de vocês, que traz a 

alegria improvisada. Por favor, leve-me contigo. Já não 

aguento viver em meio a essas pessoas cinzentas. 

DerWInD – não posso. Para meus companheiros, tu 

não passas de uma mortal, não iriam te receber na 

trupe. Tenho uma ideia melhor: e se eu ficasse? 

rosa – estás louco? Minha família jamais te aceitaria. 

DerWInD – então, vamos fugir. 

rosa – Como assim? estás falando sério? 

DerWInD – seríamos nós dois e o mundo, ninguém 

nos dizendo o que fazer. 

rosa – Mas a realidade não é como tuas peças de  

teatro. aonde poderíamos ir? Como iríamos nos sus-

tentar? 

DerWInD – a gente descobre no caminho. amanhã, 

te espero na saída leste da cidade ao pôr-do-sol. 

rosa – estarei lá. Porém, antes de partir, tenho algo 
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importante para levar conosco, será meu presente 

para ti. agora tenho que ir, antes que meu pai dê por 

minha falta. (Beija Derwind.) adeus! (Sai.) 

Entram Thali, Orates e Flora, todos mascarados.

DerWInD – o que estão fazendo aqui? 

oraTes – Viemos à tua procura. Confesso que ando 

preocupado contigo. nunca mais fostes em nossas 

festas, raramente tens colocado a tua máscara. 

THaLI – Tu não és mais o mesmo desde que se uniu 

àquela sem graça. 

MeLPo – Isso é verdade. eu sou testemunha. 

DerWInD – sou o vento, não preciso dar satisfações. 

ORATES – Precisas enquanto fizeres parte de nossa 

trupe. 

FLora – Teu aroma exala o odor dos apaixonados, 

turva é a visão de quem se perde nesses domínios. a 

paixão é efêmera, se esvai tal qual a essência de um 

perfume e tudo o que resta é um frasco vazio enfei-

tado. 

DerWInD – a paixão eu já conheço. agora é diferente. 
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FLora – não me digas que é amor, sabes que este é 

para sempre. És o vento. eterno em ti, somente tua 

inconstância. só irias machucar a quem dizes amar. 

DerWInD – não sei se é amor, nem se tem nome. sigo 

apenas meu impulso. 

oraTes – não acredito que estejas pensando em dei-

xar a trupe para viver com uma mortal! Precisamos 

de ti e tu precisas de nós. És tu quem empurra nossa 

nau, quem muda nosso curso. O que queres afinal? 

achas que podes, de uma hora para outra, esquecer 

a tua essência? não demorarás muito para se sentir 

preso, ter vontade de conhecer outras garotas e viajar 

para outros lugares. Ficarás sufocado pelos tolos cos-

tumes dos homens fundamentados na covardia e nas 

aparências. Perderás tua liberdade. 

THaLI – além do mais, ela não passa de uma humana 

fedorenta. Tá te enchendo de mortalidade. 

MeLPo – Haja vista as circunstâncias, é uma situação 

deprimente. 

FLORA – Reflita melhor. Se seguires com ela, teu fado 

será a infelicidade, posso ver claramente em teu des-

tino. se quiseres, posso revelar teu futuro. 
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DerWInD – Fico com a incerteza. não meço meus 

passos, sou apenas movimento. 

oraTes – amanhã partiremos. esperaremos na saí-

da oeste da cidade, ao pôr-do-sol. Caso não chegues 

até o anoitecer, seguiremos sem ti. Faça tua escolha e 

lembre-se de que não terá volta. 

DerWInD – então, até amanhã ou nunca mais. (Sai.)

oraTes – não podemos correr o risco de perdê-lo. 

Thali, amanhã, antes de a mortal chegar ao encontro, 

use seu chapéu, transforme-se em Derwind e diga que 

partirá com a trupe. Depois vá até Derwind, disfarça-

da de Rosa, dizer-lhe que desistiu de partir e quer fi-

car sozinha. Isso partirá o coração do rapaz, mas será 

para seu próprio bem. 

THaLI – Pode deixar, não falharei. 

Todos saem.

Cena 5

Saída da cidade ao pôr-do-sol. Entra o Narrador.

narraDor – o palco estava armado, cada um mo-

via sua peça. Derwind já havia se decidido, partiria  
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com rosa pela saída leste da cidade. Mas, entre os 

maiores defeitos do rapaz-vento, havia sua curiosi-

dade. Pela manhã, em vez de fazer seus preparativos, 

o jovem impaciente resolveu bisbilhotar a fim de sa-

ber o que receberia de presente. Transformou-se em 

pássaro e voou para o jardim da moça, como era de 

costume. Quando lá chegou, antes que percebesse, foi 

capturado por sua amada e posto em uma gaiola. não 

podendo voltar ao normal enquanto confinado, ten-

tou dizer-lhe que ele mesmo era o pássaro, mas tudo 

o que foi ouvido foram os seus piados. a ave a quem 

rosa se afeiçoara, ele mesmo, era o regalo prometido. 

Para ser mantida a surpresa, a gaiola fora coberta com 

um tecido. ele tentou escapar, mas seu esforço foi em 

vão. Cansado de tanto relutar, caiu em sono profundo. 

Entra Thali. Põe o chapéu e transforma-se em Derwind. 

Entra Rosa com a gaiola coberta em seus braços.

THaLI (fingindo ser Derwind) – estava esperando que 

não viesses, seria mais fácil para todos. Pensei melhor 

nesta madrugada, não posso deixar a trupe, eles são 

minha família. além do mais, não conseguiria viver 

longe de Thali. 
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rosa – Por que brincas comigo? Fizeste-me crer em 

tuas juras e agora, sem mais nem menos, mudas de 

ideia. 

THaLI (fingindo ser Derwind) – sempre fui assim.  

Tolice sua imaginar que pudesse ser diferente. 

rosa – realmente imaginei te conhecer, mas vejo que 

fui apenas mais uma rima em seus poemas. adeus, 

Derwind. não volte nunca mais. (Sai.)

narraDor – Feliz com sua trapaça, Thali esperou por 

Derwind, morrendo de alegria ao ver que o rapaz não 

compareceu ao encontro. “ele escolheu partir com a 

trupe”, pensou ela, mas quando chegou à saída oeste 

da cidade, viu que o rapaz também ali não aparecera. 

“Foi embora… como o vento, como sempre”, disse o 

fauno. Com essas palavras a trupe quedou-se em silên-

cio, seguindo sua viagem em meio a lástimas. a moça, 

chorosa, decidiu ficar com o pássaro como lembrança 

daqueles momentos tão breves, mas inesquecíveis. 

e o rapaz foi obrigado a ver sua amada envelhecer e 

morrer, já que era imortal. a trupe continuou vagando 

pelo mundo, espalhando sonhos. Uma das histórias 

que eles contam é esta que acabaram de ouvir. se  

realmente aconteceu, ninguém pode saber. Dizem que 
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para esquecer sua tristeza, o pássaro cantava uma 

canção belíssima que pode ser ouvida até hoje por 

todos aqueles que riem para esconder suas lágrimas. 

FIM
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Comissão 
julgadora 
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1ª Fase

Caroline alCiones 
Formada pelo curso de Letras – Português/Inglês da 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atuou como estagiá-
ria no projeto Periódicos literários da Fundação Biblio-
teca Nacional (FBN). Na FBN, desenvolveu projeto 
próprio sobre caricatura. Atualmente cursa o bacha-
relado de Produção Cultural da Federal Fluminense 
(UFF) e a licenciatura da UFRJ e integra, como esta-
giária, a equipe da Assessoria de Cultura do Teatro 
Escola SESC.

eliane Carmo
Ao longo de três anos participou da Cia. Eletrone de 
Teatro, na qual desenvolveu trabalhos como Sonho de 

uma noite de verão, de Shakespeare, apresentado no 
FESTA! de 2010, e Morte e vida severina, de João Cabral 
de Melo Neto. Além disso, foi monitora de direção te-
atral, auxiliando na montagem das peças Despertar da 

primavera, de Frank Wedekind, e Capitães da areia, de 
Jorge Amado. Atualmente está estudando na Casa das 
Artes de Laranjeiras (CAL).

gustavo Henrique C. 
Wanderley
Estudante do curso de Artes Cênicas (Licenciatura) 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(Unirio), e ex-aluno da Escola SESC de Ensino Médio, 
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integra atualmente a equipe da Assessoria de Cultura 
da Escola como praticante egresso. Encenou as peças 
Jogos na hora da sesta (2008), O despertar da primavera 

(2009/2010) e o O pastelão e a torta (2010) em montagens 
escolares. 

tHiago sardenberg
Bacharel em cinema, ator e escritor, aos 16 anos publi-
cou o romance No abismo da paixão. Escreveu, atuou 
e produziu o musical e monólogo cômico Sai de mim, 

Julie Andrews!, dirigido por Rubens Lima Junior.  
Atualmente cursa Licenciatura em Artes Cênicas 
na Universidade Federal do Estado do Rio de Janei-
ro (Unirio). É estagiário de teatro na Assessoria de  
Cultura do Teatro Escola SESC.

2ª Fase
Claudia sampaio
Jornalista, mestre em Literatura Brasileira (Uerj-Fa-
perj) e doutoranda em Teoria da Literatura (UFRJ-
-CNPQ/Capes), com a tese Diálogos, afetos e pensamen-

to lírico: a poesia de Cecília Meireles. É pesquisadora das 
áreas de linguagem, teoria da literatura e poesia desde 
2006. Trabalhou em jornal, rádio, televisão, internet e 
cinema. Tem experiência em redação, roteiro, edição 
de textos, investigação e preparação de livros. Seus 
textos podem ser lidos na revista Educação Pública: 

www.educacaopublica.rj.gov.br.



40 ieda magri
Graduada em Letras – Português/Literaturas (2002), é 
mestre em Teoria da Literatura (2005) pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutora em 
Literatura Brasileira pela Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). É editora da revista Anjos do Picadei-

ro e em 2007 lançou o livro de ficção Tinha uma coisa 

aqui (7 Letras).

sidnei Cruz
Dramaturgo e diretor teatral (Unirio), MBA em Ges-
tão Cultural (Ucam) e mestre em Bens Culturais e 
Projetos Sociais (FGV-RJ), publicou Palco Giratório: 

uma difusão caleidoscópica das artes cênicas (Dantes Edi-
tora), onde sintetiza os dez anos do projeto que criou 
e coordenou de 1998 a 2007, quando atuava no Depar-
tamento Nacional do SESC. Desde 2008 é Assessor 
de Cultura da Escola SESC de Ensino Médio, onde 
desenvolve projetos de arte e cultura voltados para o 
desenvolvimento cultural local. Suas mais recentes 
montagens são: Onde você estava quando eu acordei? 

(2008), Relicário (instalação cênica com o Bando Filho-
tes de Leão – 2009/2010) e O samba carioca de Wilson 

Baptista (musical brasileiro, de Rodrigo Alzuguir e 
Claudia Ventura – 2010/2011).



41taHiba melina CHaves
Bacharel em Interpretação Teatral pela Universidade 
de Brasília (UnB), cursou especialização em Terapia 
através do Movimento. É assessora técnica de Progra-
mação e Produção Cultural da Assessoria de Cultura 
da Escola SESC de Ensino Médio. 

viviane da soledade
Cursou Profissionalização de Ator na Casa das Artes 
de Laranjeiras (CAL), formou-se em Teoria do Teatro 
pela Unirio e é pós-graduanda em Arte e Cultura pela 
Universidade Candido Mendes (Ucam). Em 2006, 
ministrou aulas de interpretação teatral para adoles-
centes e adultos por meio do projeto Jovem trabalhador 

social, realizado pelo Governo do Estado. Atualmente 
trabalha na concepção e realização da programação do 
espaço cultural Teatro Escola SESC.
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