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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





Lua: tema poético por excelência. Símbolo dos enamorados, 
na dramaturgia, ela foi motivo da única desavença do casal 
ícone do romantismo clássico, Romeu e Julieta. De seu bal-
cão, no jardim dos Capuletos, a mocinha se recusou a aceitar 
as juras que seu amado lhe fez tendo a Lua por testemunha, 
pois em nada lhe agradava a inconstância característica do 
satélite. Afinal, a história criada por Shakespeare, naquele 
século XVI, era a de um amor definitivo, selado pela morte 
do jovem casal. Mas essa foi apenas uma das inúmeras inspi-
rações provocadas pela Lua na história da cultura ocidental. 
Isso sem falarmos nos povos antigos, como os maias e os as-
tecas, que, longe de ver na inconstância da Lua um proble-
ma, faziam dela justamente o motivo que regia suas vidas.

“Tenho fases como a Lua”, assim o verso da poetisa Cecília 
Meireles, no poema “Lua adversa”, apresenta a inconstância 
que reside em cada um de nós. “E você? Quantas vezes você 
foi Lua?”, nos pergunta a voz em off no desfecho de O menino 

que visitou a Lua, de Tauã Barbosa. E é por essa face moder-
na, da aceitação do transitório que é a vida e de que somos 
variados e inconstantes, que o jovem autor visita a Lua, em 
sua primeira obra para o teatro.

Como informa na nota de abertura, a peça é composta de 
um ato e sete cenas, elaboradas entre os diálogos de Pedro 



e Maria e os flashbacks dos encontros entre Pedro e a Lua. 
Na sucessão entre os planos temporais, encontramos as di-
ferentes camadas do texto: o plano da realidade cotidiana de 
Pedro em suas conversas com Maria e o plano das visitas que 
o menino faz à Lua, que poderíamos pensar como um plano 
da imaginação, ou dos sonhos de Pedro. 

O rico da construção dramatúrgica de Tauã está justamente 
em não estabelecer essa dicotomia entre sonho e realidade, 
construindo com os encontros entre o menino e a Lua me-
táforas para uma das questões centrais da trama, a separação 
dos pais. O que poderia ser considerado como escapismo, 
fuga da realidade, o típico mundo dos lunáticos é então 
apresentado como lugar de produção de ideias e sentimen-
tos. Desse modo, e aí está um dos méritos do texto de Tauã, o 
espaço da imaginação ganha o estatuto de lugar de reflexão. 

Merece destaque a forma como são apresentados os temas 
complexos, como a diferença física de Maria, as brigas e a 
separação dos pais de Pedro, o desejo de vingança e os dife-
rentes ciclos de vida e morte pelos quais passamos. O autor 
consegue equilibrar-se na corda bamba que é falar das com-
plexidades da vida em tom de esperança e fé na construção 
de um mundo melhor, sem ser didático ou moralista. Como 



mostra a fala de Maria ao contar a Pedro a explicação que 
sua mãe lhe deu sobre seu albinismo: “Quando nasci, todas 
as cores do mundo ficaram extremamente felizes. Elas gos-
taram tanto de mim que decidiram invadir todo o meu cor-
po e, lá dentro, se misturaram. Eu não sei se você sabe, mas 
quando todas as cores do mundo se misturam, elas viram 
uma só, o branco.” 

Ao final, na última visita que Pedro faz à Lua, em que de-
cidem que serão mais felizes se não se encontrarem mais – 
percebemos com mais nitidez o paralelo entre os encontros 
e a separação dos pais – temos o bonito desfecho do diálogo 
entre eles: “Tenho certeza que, apesar da nossa distância, va-
mos estar, como nunca, ligados um ao outro. Além do mais, 
estamos unidos por um futuro”, diz Pedro. “Que futuro?” 
(Lua). “Um futuro bonito que nasceu de nós” (Pedro).

O menino que visitou a Lua é um belo exemplo de como lidar 
com as situações desconhecidas e enfrentar as mudanças de 
ciclos intrínsecas à vida. Visitar a Lua de Tauã é conhecer 
pelo afeto, pela certeza de que “só os sentimentos podem 
nos reconstruir”.

Cláudia Sampaio





Tauã DElmiro nasceu em niterói, mas passou a maior parte 

de sua infância e adolescência na cidade do Rio de Janeiro. Em 2002, 

aos nove anos, iniciou seus estudos de teatro na Casa de Artes de 

Laranjeiras (CAL) e desde então esteve envolvido em diversos espe-

táculos como ator, cantor, dançarino e compositor. todas essas expe-

riências foram determinantes para desenvolver seu trabalho como 

dramaturgo. O Menino que visitou a Lua é seu primeiro texto desti-

nado ao público infanti e trata de questões e problemáticas limítrofes 

entre o teatro adulto e o infantil. Atualmente, cursa licenciatura em 

teatro na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).  
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16 Cena 1

PEDRO – Maria, você já percebeu que as gaivotas só voam 

de dia?

MARIA – Já sim. É porque de noite elas devem dormir.

PEDRO – Estou começando a desconfiar que elas têm 

medo da Lua.

MARIA – Medo da Lua? Por quê?

PEDRO – Não sei, mas se for verdade, elas são incrivel-

mente bobas.

MARIA – Eu também acho.

PEDRO – A Lua é uma das coisas mais bonitas que eu já vi 

em toda a minha vida. Às vezes, bem de noitinha, quando 

todo mundo já foi dormir, eu saio da cama, sem fazer ba-

rulho algum, e abro a janela do meu quarto... Só para ficar 

lá, olhando para ela. Quando eu vejo aquela maravilha no 

céu, esqueço tudo.

MARIA – Pedro, do que a Lua é feita?

PEDRO – Ela é feita de...

MARIA – Espera! Como é que a gente pode saber? Nós 

nunca chegamos perto dela.
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PEDRO – Quem disse isso? É claro que eu já cheguei 
perto da Lua.

MARIA – Sério?

PEDRO – Seriíssimo!

MARIA – Como você conseguiu?

PEDRO – Um dia, na hora em que fui dormir, meus 
pais começaram a falar super alto. Eu não sabia o que 
tinha acontecido, mas parecia algo sério. Acho que 
mamãe bateu, novamente, com o carro do papai con-
tra um muro (risos). Quando virei de lado, para ver 
se o barulho diminuía, sem querer olhei pela janela 
e, entre as cortinas, lá estava ela... De um jeito que eu 
nunca tinha visto antes: redonda e muito, muito ver-
melha. Parecia que estava brava ou que tinha comido 
alguma coisa apimentada. Foi então que comecei a 
conversar com a Lua.

MARIA – Mas ela te ouviu, mesmo você estando tão 
distante?

PEDRO – Maria... Não sei se você vai entender, mas 
eu fiquei com os olhos tão fixados nela que, sem 
explicação alguma, acabei chegando muito pró-
ximo. Estava tão perto que podia até tocar a Lua. 



18 Cena 2

PEDRO – Oi! Boa noite!

LUA – Boa noite!

PEDRO – Tudo bem?

LUA – Tudo.

PEDRO – Eu gosto muito de você, sabia? Você é linda. 
Eu sempre fico...

LUA – Silêncio! Eu não quero mais ouvir nenhuma  
palavra sua.

PEDRO – O que foi que te fiz para me tratar assim?

LUA – Você? Nada!

PEDRO – Então, por que está nervosa?

LUA – Eu não estou nervosa.

PEDRO – Está sim! Está até vermelha... Vermelha de 
raiva.

LUA – Não é verdade.

PEDRO – É, sim. Mas, mesmo desse jeito, continua  
bonita!
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LUA – Você está falando isso só para me agradar.

PEDRO – Não, não estou.

LUA – Eu conheço você muito bem. Vejo que me  
observa faz tempo. Só não entendo por quê. Diz que 
gosta de mim, que me acha bonita, mas anda sempre 
de mãos dadas com o Sol. Vai à praia com ele, ao par-
que... A única coisa que você faz quando me vê é ir 
dormir.

PEDRO – Não é verdade. Eu durmo porque faço muita 
coisa de dia e acabo chegando em casa muito cansado 
de noite. Outra coisa, eu nunca saí de mãos dadas com 
o Sol.

LUA – Que mentira! Acha mesmo que eu não sei que 
sempre vai passear de dia com ele?

PEDRO – Então, quer dizer que sempre que saio de dia 
estou andando, obrigatoriamente, com o Sol? Eu nunca 
tinha pensado desse jeito! Fique despreocupada. Pos-
so até ficar mais tempo com ele, mas gosto mesmo é 
de você.

LUA – Você deve dizer isso para todo o universo... Para 
o Sol, para as estrelas de segunda grandeza, para os 
planetas, para os asteroides e até para os planetas 
anões.
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PEDRO – Eu posso te garantir que não.

LUA – Eu não acredito.

PEDRO – Se você não acredita em mim, acho melhor 
ficarmos algum tempo sem nos vermos.

LUA – Concordo.

Cena 3

MARIA – E você nunca mais a procurou?

PEDRO – Para falar a verdade eu não consegui ficar 
sem vê-la... Mas eu tomava muito cuidado para ela não 
perceber, ficava atrás da cortina, olhando de rabo de 
olho...

MARIA – Nossa, que história engraçada! Quem pode-
ria imaginar que a Lua ficaria com ciúmes do Sol? Eu 
achava que eles eram amigos.

PEDRO – Eu também, mas parece que ela morre de 
ciúmes dele.

MARIA – É o que está parecendo mesmo.

PEDRO – Apesar de ela ter sido tão brava comigo, 
consegui, pelo menos, realizar meu sonho de visitar 
a Lua.
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MARIA – Quer dizer, então, que esse era o seu maior 
sonho? Eu também tenho um sonho. Quero conhecer 
o Sol.

PEDRO – Você já conhece!

MARIA – Mas não digo conhecer só pelos olhos... Digo 
conhecer no corpo inteiro. De andar na rua e sentir 
seu calor nos cabelos, de ficar com as bochechas ver-
melhas no verão, de fazer anjinho na areia da praia e, 
para não morrer de calor, sair correndo para a água e 
mergulhar.

PEDRO – Eu sempre tive vontade de te perguntar isso, 
mas esqueço quando estou perto de você.

MARIA – Pois então, me pergunte.

PEDRO – Outro dia, meu pai falou que você não podia 
sair de dia, senão o Sol poderia te machucar muito. É 
verdade?

MARIA – É sim!

PEDRO – Mas por que o Sol te faria mal?

MARIA – Mamãe me explicou que, quando nasci, to-
das as cores do mundo ficaram extremamente felizes. 
Elas gostaram tanto de mim que decidiram invadir 
todo o meu corpo e, lá dentro, se misturaram. Eu não 
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sei se você sabe, mas quando todas as cores do mundo 
se misturam, elas viram uma só, o branco.

PEDRO – Então, quer dizer que, ao mesmo tempo, 
você tem todas as cores, mas não tem nenhuma?

MARIA – Mais ou menos isso. Quando as cores inva-
diram o meu corpo, elas ocuparam muitos espaços e 
num desses morava a... Eu sempre esqueço o nome, 
mas anotei aqui num papel... Melanina, isso! Num 
desses espaços morava a Melanina, que dá cor à nos-
sa pele e nos protege do Sol. Ela é como se fosse uma 
armadura, só que invisível. O sol é quente, justamente 
para manter as pessoas aquecidas dentro dessa arma-
dura... Só que, como ele está muito longe, não conse-
gue ver que não tenho essa proteção. Aí, ele manda 
uma quantidade de calor muito grande que faz mal 
para mim... Eu até posso sair de dia, mas vestida dos 
pés a cabeça, assim como estou, e com bastante prote-
tor solar e óculos. Minha mãe é que não deixa. Diz que 
é melhor eu evitar.

PEDRO – Agora eu entendo porque não costuma sair 
durante o dia. (Olha para Maria.) Sua pele é tão boni-
ta branquinha. Parece até farinha de trigo. É tão clara 
que quase chega a ser transparente. Igual a um fan-
tasminha...

MARIA – Eu não gosto que falem que pareço um fan-
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tasma. As pessoas não conseguem entender que eu 
sou gente, de carne e osso, igual a elas. Que eu só não  
tenho essa tal de melanina. Às vezes, eu fico muito bra-
va com as cores. Por que elas gostaram de mim e não 
de outra pessoa? Por quê? (Tempo.) Eu sempre vejo 
as pessoas rirem de mim. Tem gente que pensa que  
tenho uma doença de pele contagiosa e, por causa 
disso, nem se aproxima. Acabei de encostar em você.  
Alguma coisa mudou?

PEDRO – Não!

MARIA – Então, de onde as pessoas tiraram essa ideia 
maluca? 

(Silêncio.)

PEDRO – Quero pedir desculpas por falar que você  
parecia um fantasma.

MARIA – Está desculpado. Eu sei que não foi por mal. 
Só vai ter que me prometer que vai me levar quando 
for à Lua pela segunda vez.

PEDRO – Eu já fui lá pela segunda vez.

MARIA – Sério? E como foi?

PEDRO – Na segunda vez que fui à Lua... Eu me lembro 
muito bem do dia... Foi quando papai arrumou suas 
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malas... Eu adoro meu pai. Quero ser como ele quando 
crescer. Ele é legal, engraçado e sempre me defende. 
Eu também estou sempre comprando a briga dele. Ma-
mãe disse que ele ia ter que fazer uma longa viagem, 
pois havia conseguido uma promoção no trabalho.

MARIA – O que é promoção?

PEDRO – Como posso explicar...? É quando uma pes-
soa pode mandar mais nas outras. Não, essa ainda não 
é uma boa explicação. É quando uma pessoa consegue 
fazer algo, dentro do mesmo emprego, e ganha mais 
por isso...

MARIA – E se uma pessoa gostar de fazer, dentro do 
mesmo emprego, aquilo pelo que se recebe menos?

PEDRO – Ninguém gosta daquilo pelo que se recebe 
menos...

MARIA – Deve ter sido por isso que o seu pai concor-
dou em viajar por muito tempo e aceitou ficar longe 
de você e da sua mãe...

PEDRO – É... Deve ter sido por causa disso... (tentando 

esconder algo). Nesse dia, depois que papai arrumou 
as malas, logo saiu de casa... Já era noite e fui correndo 
para a janela vê-lo na rua, como era de costume quan-
do ele ia trabalhar. Fui até a sala e vi mamãe muito 
triste e falando coisas pela casa e, rapidamente, voltei 
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para o meu quarto e me deparei com a Lua. Nesse dia 
ela me chamou. Eu tenho certeza.

MARIA – Mas vocês não estavam brigados?

PEDRO – Estávamos, mas, mesmo assim, ela me cha-
mou. E pelo nome.

MARIA – Jura? E dessa vez, como ela estava?

PEDRO – Amarela e minguante... Parecia uma banana.

MARIA – Nossa! E você respondeu? Você foi até ela?

PEDRO – Fui, mas não falei muita coisa.

MARIA – E ela? O que disse?

Cena 4

LUA – Pedro! Pedro, venha cá. Eu estou muito triste. 
Parece que uma parte de mim não existe mais... Que 
foi embora. Eu estou amarela, abatida... Eu chamei 
você aqui porque precisava muito de uma companhia. 
Às vezes eu acho que minha outra parte nunca mais 
vai voltar. E agora? Eu estou muito feia... Ninguém 
mais vai gostar de mim.

PEDRO – Hoje não vou poder demorar aqui...

LUA – Não... Por favor, fica... Não me deixe aqui sozinha, 
por favor... Você não disse que sempre gostou de mim?
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PEDRO – Eu ainda gosto de você, mas não entendo 
você... De longe, é linda, e parece tão tranquila! Mas, 
quando chego perto, a gente briga. Eu queria ficar 
mais, juro! Mas hoje não vai dar... Preciso muito ir em-
bora. Tem gente esperando por mim.

LUA – Não, por favor, não vá. Fica só mais um pouco... 
Eu gosto muito de você também...

PEDRO – Eu não posso. Mas um dia eu volto e, quem 
sabe, a gente não se acerta?

Cena 5

MARIA – Nossa, Pedro! Dessa vez você foi tão frio com 
a Lua...

PEDRO – Ela precisava aprender a lição, tinha me tra-
tado muito mal... e eu não deixei por menos.

MARIA – Nunca imaginei que você fosse tão vingativo.

PEDRO – Mas eu não sou vingativo.

MARIA – Você pode não ser, mas foi.

PEDRO – Mas eu não quero ser vingativo!

MARIA – Tudo bem, Pedro! Todo mundo erra. Eu mes-
ma já quis me vingar.
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PEDRO – Sério? Por quê?

MARIA – Uma vez, na hora do recreio, os meninos fica-
ram rindo de mim. Gritavam “albina, albina”.

PEDRO – Nossa, que coisa horrível!

MARIA – É, mas depois ficou muito pior. Quando deu 
a hora de voltar para a sala, a professora pediu que 
formássemos grupos para fazermos um trabalho e 
ninguém quis fazer comigo. Ela me colocou num gru-
po lá, mas as pessoas nem olharam para mim. Eu até 
tentava dar opiniões, participar, mas nunca ouviam o 
que eu falava. Na hora da saída, o João, um menino da 
minha sala, disse: “Viu?! Ninguém quis fazer parte do 
mesmo grupo que você porque ficaram com medo de 
virarem albinos também. Por que você é diferente?” 
Eu, realmente, não soube o que responder. Na hora, 
comecei a chorar e todo mundo riu da minha cara. Eu 
fiquei com tanta raiva, tanta raiva, que pensei em me 
vingar...

PEDRO – E o que você fez?

MARIA – Quando minha mãe foi me buscar na escola, 
ela me perguntou por que eu estava chorando daque-
le jeito e eu contei toda a história. Disse que estava 
querendo me vingar...
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PEDRO – E o que ela falou?

MARIA – “Pois então se vingue, filha... Mas da melhor 
forma possível.” Foi então que eu perguntei a ela: “Qual 
é a melhor forma possível?” E ela respondeu: “Tratando 
esse menino e todos os outros com carinho e respeito”.

PEDRO – O quê? Mas isso não é vingança. Vingança é 
quando a gente dá uma boa lição na pessoa para ela 
aprender a nos tratar melhor.

MARIA – (Risos.) Sabe que, no início, eu falei a mesma 
coisa para minha mãe...

PEDRO – Sério? Eu sabia que você não iria cair nessa 
conversa...

MARIA – Mas ela falou: “Pois então, aplique o que eu 
disse a você, amanhã, na escola. Se der certo, você 
continua, se der errado, eu ajudo a preparar a vingan-
ça que você quiser.”

PEDRO (desacreditado) – E o que aconteceu?

MARIA – Estranhamente, deu certo...

PEDRO (espantado) – O quê?

MARIA – Isso mesmo! Deu muito certo. No outro dia, 
antes de eu chegar à escola, os garotos colocaram na 
cadeira que eu costumava sentar aquelas tachinhas 
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que os professores espetam nos quadros de avisos. 
Só que, assim que entrei na sala, percebi o que eles  
tinham feito e me sentei em outro lugar. O Lucas che-
gou atrasado e, sem saber de nada, foi em direção à 
única carteira que tinha sobrado, a das tachinhas. 
Quando ele estava prestes a sentar, todos os meni-
nos começaram a rir. Foi aí que gritei “Para! Você vai 
se machucar, sua cadeira está cheia de tachinhas.” 
Toda a sala ficou em silêncio. Foi então que o Lucas 
me perguntou: “Por que você me ajudou, Albina?”, e 
eu respondi: “Eu te ajudei porque ajudaria qualquer 
um desta sala. Porque, para mim, todo mundo é igual”. 
E ele me respondeu: “Pensando bem, você não é tão 
diferente assim, Maria.” E todos, a partir desse dia, 
passaram a falar comigo e a me tratar do jeito que eu 
queria.

PEDRO – Como?

MARIA – Assim como eu sou. A Maria que é albina, 
sim, mas que não é só isso. Eu sou um ser humano. De 
carne e osso.

PEDRO – Nossa! Que história incrível!

MARIA – Eu também aprendi muito com essa lição.

PEDRO – Não sei se conseguiria agir da mesma forma. 
Você é muito boazinha.
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MARIA – Não sei se existem pessoas más ou boas.

PEDRO – Claro que existem. Ou você é mau ou bom.

MARIA – Não. Às vezes fazemos coisas boas e, às ve-
zes, ruins. Só temos que tomar cuidado para não ser-
mos mais vezes maus do que bons. Você agiu de forma 
errada com a Lua.

PEDRO – Mas eu pedi desculpas a ela. Fui lá, mais uma 
vez, só para isso.

MARIA – Mais uma vez?

PEDRO – É. Foi a última vez que eu a vi de perto.

MARIA – E quando foi isso?

PEDRO – Anteontem. Ainda lembro como se fosse 
hoje. Nesse mesmo dia, encontrei papai na rua, quan-
do minha mãe estava me buscando na escola.

MARIA – Mas seu pai não estava viajando?

PEDRO – Eu achei isso, mas mamãe me contou toda 
a verdade.

MARIA – E qual é a verdade?

PEDRO – Eles decidiram morar cada um em uma casa, 
mas meu pai me visita sempre que pode. (Tempo.) A 
Lua (desconversando), nesse dia, não estava aparecen-



31
do muito. Ficou transparente, mas eu ainda conseguia 
ver seu contorno... Fui até lá. Não estava me sentindo 
muito bem por tê-la tratado daquele jeito.

Cena 6

LUA – Eu sabia que viria me ver mais uma vez.

PEDRO – Vim aqui pedir perdão, por ter sido tão frio 
com você naquele dia... Quer dizer, naquela noite.  
Hoje vai ser a última vez que venho te ver assim, tão 
de perto.

LUA – Por quê? Não gosta mais de mim? Não me acha 
mais bonita?

PEDRO – Nós já conversamos sobre isso.

LUA – Então, quer dizer que não gosta...

PEDRO – Claro que gosto. Você sabe disso. Só que sa-
bemos que não podemos ficar assim, juntos... A gente 
sempre briga. Eu me sinto muito mais feliz te vendo 
apenas de longe.

LUA – Eu também gosto muito de você. Para falar a 
verdade, muito mais do que você pode imaginar. 

PEDRO – Seremos mais felizes se não nos encontrar-
mos mais.
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LUA – Eu não queria ter que concordar, mas também 
acho.

PEDRO – Tenho certeza que, apesar da nossa distân-
cia, vamos estar, como nunca, ligados um ao outro. 
Além do mais, estamos unidos por um futuro.

LUA – Que futuro?

PEDRO – Um futuro bonito que nasceu de nós. (Lua 

abraça Pedro.) Eu já não consigo mais ver você perfei-
tamente. Por quê?

LUA – Vou iniciar um novo ciclo. Eu preciso seguir o 
meu caminho, minha jornada. Já estou acostumada a 
recomeçar. Sou de fases. Por isso já não pode me ver... 
Pelo menos por enquanto. Tente não me procurar. Eu 
preciso de um tempo para entender que não posso 
gostar de você, assim como gostava antes. Um dia, vou 
ser aquela mesma de quando me conheceu. Eu come-
ço sempre pelas beiradas, me reconstituindo, deixan-
do de ser invisível e, assim, fazendo com que muita 
gente lembre que eu existo. Nesse momento, no meu 
crescente, muitos vão cortar os cabelos e alguns irão 
me procurar para gostar de mim. Uns eu vou amar, 
outros não, mas, muito por conta dessas pessoas, vou 
conseguir crescer e ficar bonita... Cheia, completa-
mente preenchida e renovada. Só os sentimentos po-
dem nos reconstruir. (Tempo.) Já me convenci de que 
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não vou me esquecer nunca de você. Sorte que sou 
Lua e me regenero em pouco tempo. Tem ser humano 
que demora muitos ciclos para recomeçar...

PEDRO – Eu nunca esquecerei a nossa história!

Lua desaparece.

Cena 7

MARIA – Depois disso, você nunca mais voltou lá?

PEDRO – Não... Eu agora podia, apenas no olhar, en-
tender a Lua. Não precisava mais conversar.

MARIA (olha para o relógio) – Tenho que ir, Pedro! 
Adorei sua história... O Sol está indo se pôr e a noite já 
chega. Acho que está na hora de ir para casa.

PEDRO – Ei, eu nunca tinha pensado nisso. Tem  
alguém que deve gostar muito de você.

MARIA – Quem?

PEDRO – A Lua.

MARIA – Por quê?

PEDRO – Se lembra que, quando fui pela primeira vez 
até ela, nós brigamos, justamente porque ela disse 
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que, pelo fato de sair mais de dia que de noite, eu gos-
tava mais do Sol que dela?

MARIA – Lembro...

PEDRO – Então! A Lua deve adorar você.

MARIA – É por isso que algumas pessoas me chamam 
de filha da Lua?

PEDRO (espantado) – Você é parente da Lua, Maria! 
(Pedro abraça Maria.)

MARIA – Eu agradeço o título de parente da Lua, mas 
continuo querendo ser apenas tratada como Maria... 
Um ser humano de carne e osso.

(Voz em off)

Sempre procuramos a Lua

Sempre tivemos o desejo de chegar até ela

Sempre conseguimos

Quando olhamos para o céu

A admiramos

Quando recomeçamos

Admiramo-nos

Por nos reconhecermos, Lua

E você? Quantas vezes foi Lua?
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Quantas vezes foi à Lua?

Uma, duas, ou três?

Ou mais?

Quando o homem chegou à Lua

Ele só queria provar

Que estava mais distante do que nunca

De outros homens

Mas isso só os aproximou

Foi um sonho, coletivo, realizado

Sempre falam

Que o Sol brilha para todos

Mas e a Lua?

A Lua recomeça para todos

A Lua somos todos

E sempre vamos nos observar

E sempre vamos recomeçar

E sempre vamos nos visitar

Tal qual...

O menino que visitou a Lua.

FIM



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.



39ieda 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).



40 taHiba 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.






