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Ao longo do tempo, os projetos nacionais e 
regionais do Sesc tornaram-se referência e con-
quistaram credibilidade do público, com iniciati-
vas que expressam a contribuição permanente do 
empresariado para o desenvolvimento cultural da 
sociedade brasileira.

As ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e 
Lazer traduzem a busca da entidade em promover 
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo.

Democratizar o acesso aos bens culturais, apoiar 
manifestações que contribuam para a criação ar-
tística e intelectual, estimular projetos de interes-
se público, especialmente os que circulam à mar-
gem do mercado, são objetivos da entidade.

Uma das formas de o Sesc atuar no campo da 
cultura é o estímulo à produção artístico-cultural. 
Ao se constituir como um dos espaços de sua via-
bilização, o Sesc cria condições para o seu revi-
goramento e contribui para o aperfeiçoamento da 
produção cultural brasileira, a melhoria do nível 
intelectual do povo brasileiro e o fortalecimen-
to do sentimento de identidade nacional, vistos 
como condições essenciais do desenvolvimento.

Antonio Oliveira Santos

Presidente do Conselho Nacional do Sesc
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Há mais de seis décadas o Sesc trabalha para 
proporcionar aos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo uma melhor qualidade de 
vida por meio de uma atuação de excelência nas 
áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer.

Apoiar manifestações que contribuam para a 
criação artística e intelectual; estimular projetos 
de interesse público, especialmente os que circu-
lam à margem do mercado; democratizar a cultura 
nacional promovendo o acesso aos bens culturais 
são objetivos cotidianos da entidade.

A proposta do III Concurso Jovens Dramaturgos 
2013 é incentivar a criação artística da juventude 
brasileira contemporânea e contribuir para o hábi-
to da leitura e da escrita.

Conscientes de que a cultura brasileira é um im-
SRUWDQWH�SLODU�SDUD�D�DˉUPD©¥R�GH�QRVVD�LGHQWLGD-
de, esperamos continuar contribuindo para atingir 
as mais diversas comunidades e difundir toda a  
riqueza cultural de nosso país.

Maron Emile Abi-Abib

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc
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É com imensa satisfação que a Escola Sesc 
de Ensino Médio, por meio da sua Gerência de 
Cultura, abre espaço para novos talentos da 
dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem 
sido objeto constante de nossas ações. Nesta 
direção, o III Concurso Jovens Dramaturgos re-
velou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âm-
bito das Artes Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no poten-
cial da nossa dramaturgia em sintonizar o imagi-
nário coletivo e de reinventar-se cotidianamente.

É, de fato, um presente para todos nós.

Claudia Fadel

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio
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Educação da sensibilidade

Múltiplas são as vias de acesso à educação da sen-
sibilidade do jovem cidadão brasileiro e para dar 
conta de tão variadas possibilidades é que imagi-
namos e praticamos uma regularização sistemática 
de projetos de incentivo para o desenvolvimento da 
leitura e da literatura, da fruição e da criação. Acre-
ditamos que a ampliação de oportunidades para a 
produção de escritas criativas por meio de concur-
VRV�� ODERUDWµULRV�� RˉFLQDV�� SXEOLFD©·HV�� OHLWXUDV� SHU-
IRUP£WLFDV�� SDOHVWUDV�H�HQFRQWURV� FRP�SURˉVVLRQDLV�
e amadores é um horizonte que se abre com vistas à 
formação de novas comunidades de ideias.

Sempre pensamos em ações conjugadas que, como 
ondas se desdobram sobre o terreno arenoso da prá-
xis, de tal maneira que o Concurso Jovens Dramatur-
gos se liga a um encontro-residência entre os auto-
res selecionados e os participantes da comissão de 
seleção e, em outro momento, se liga a uma ativida-
GH�GH�FRQYLY¬QFLD�FRP�DXWRUHV�SURˉVVLRQDLV�GD�QRYD�
geração, ligando-se ainda a um programa de debates 
com a experiência de ver os textos publicados com 
direito ao ritual da noite de autógrafos.

Estamos atentos à necessidade de estimular os 
diversos elos da cadeia criativa que alimentam o 
desenvolvimento da sensibilidade. O sistema vai 
dos impulsos mentais da criação, da vontade de 
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se expressar pela escrita, passando pelo jogo, pela 
prática social da formalização no papel, na tela, na 
lida da fabricação do artefato escrito, até a confec-
ção do objeto livro e do prazer de fazê-lo circular 
de mãos em mãos.

O Concurso Jovens Dramaturgos não é uma ação 
isolada; pelo contrário, é uma ação-imã que atrai e 
integra um conjunto de atividades componentes das 
linhas de ações da política de incentivo à literatu-
ra e à formação de leitores realizadas pela Gerência 
de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Trata-se 
de um agir cotidiano com o propósito de contribuir 
para o desenvolvimento cultural local, estendendo e 
disseminando práticas culturais para as populações 
juvenis escolares e comunitárias.

Assim, ambicionamos dialogar com as pedagogias 
formais das escolas públicas e privadas, oferecendo 
uma rede de ações que abrigam projetos e espaços 
como o Poética, o Canto Poético, o Café Literário, o 
Banco de Con/Textos, as Leituras em cena, os Labora-
tórios de Crítica Teatral, o Diário de Bordo de Vivên-
cias Culturais, a Caixa de Ferramentas e a Incubado-
ra Cultural. Parafraseando Michel de Certeau, pelas 
artes de fazer vamos reinventando o cotidiano.

Sidnei Cruz

Gerente de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio
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Euler Lopes Teles nasceu em Aracaju-SE, 
em 1990. É formado em Letras pela Universida-
de Federal de Sergipe onde realizou pesquisa na 
área de literatura. Teve seu primeiro contato com 
as artes cênicas, no Ensino Médio, no IFS (antigo 
CEFET-SE) onde fundou o Grupo Amador Gia.  Em 
������FRPH©RX�QR�WHDWUR�SURˉVVLRQDO��WUDEDOKDQGR�
com diversos grupos sergipanos. Montou, em 2010, 
o Grupo de Teatro A Tua Lona no qual atua como 
ator, diretor e dramaturgo. Entre as montagens do 
grupo, há textos de sua autoria como O Vizinho do 
203 (2010) – montado também pela Cia Acontece 
(CE) –, Menina Miúda (2011), O Vômito (2011) e Ela 
esteve aqui (2013).
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Texto de apresentação da obra  
O conselho de Euler Lopes Teles

por Fabiano Barros

Tudo nasce de um interesse. Não sabemos ao certo 
qual o tempo da trama; o cenário é um ringue que nos 
orienta à força verbal e a ação na dramaturgia é cons-
truída nas próprias falas. Uma explosão é o pretexto 
usado pelo dramaturgo para garantir a extinção huma-
na. Essa mesma explosão é também a grande ativado-
ra do lado mais primitivo e animalesco do ser humano 
que se desmascara e mostra sua forma crua durante a 
estória. Onde estão guardados os pudores e os limites? 
Até que ponto vão as convenções e os tabus da socie-
dade? É assim que o jovem dramaturgo Euler Lopes Te-
les apresenta seu texto O Conselho. 

$� ˉP� GH� JDUDQWLU� D� VREUHYLY¬QFLD� LQGLYLGXDO�� (GJDU��
Matilda, Ingrid e Noel se organizam de forma civiliza-
da em um conselho deliberativo no qual são discutidas 
e cumpridas as leis por eles criadas, sendo a morte a 
VHQWHQ©D�SDUD�VDFLDU�D�IRPH�GR�SUµ[LPR��GH�TXHP�ˉFD��
É uma batalha psicológica na qual os personagens se 
apresentam como verdadeiros gladiadores em uma are-
na rodeada de arames farpados. Nada mais importa e o 
SDVVDGR�Q¥R�LQWHUHVVD��PDV�LQˊXHQFLD��1R�PRPHQWR�HP�
que a dor do vazio grita em um estômago desesperado, 
somos lembrados como devoradores natos, famintos, 
sempre singularizando nossos objetivos na busca de 
viver mais um pouco. Não é apenas a fome física que 
LPSRUWD��TXH� LQˊXHQFLD�� VHJXQGR�D�SHUVRQDJHP� ,QJULG�
que, em uma enfática lição de moral, situa os outros três 
sobreviventes dizendo: “[...] no tempo em que as coisas 
existiam [, nós] só pensávamos em devorar, despedaçar, 
engolir o outro. Comer, comer, devorar, pôr os dentes! 
9RF¬V�ˉQJHP�TXH�HVVD�VLWXD©¥R�«�FRQVWUDQJHGRUD��PDV�
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já estão habituados com ela desde que nasceram”. Nessa 
curva dramatúrgica, o autor nos lembra que o ser huma-
no não precisa de uma situação apocalíptica para ser 
FODVVLˉFDGR���GHVFREHUWR�FRPR�DQLPDO�GHYRUDGRU�FUXHO��
um carniceiro. Uma catástrofe serve apenas para deli-
near essa essência do ser humano que, mesmo em um 
mundo em que nada existe e mais nada importa, ainda 
se vale de estratégias de guerrilhas para sobreviver. O 
projeto que o autor pretende buscar através das ques-
W·HV� HVSHF¯ˉFDV�SURS·H�XP� LQWHUHVVH� DFHUFD�GDV� UHOD-
ções humanas e das incomunicabilidades, representa-
das neste caso pela antropofagia através das ações.
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O conselho

por Euler Lopes Teles

PERSONAGENS

NOEL 
EDGAR 
INGRID 

MATILDA

(O cenário é composto por um ringue  
delimitado por arame farpado. Os quatro 
personagens caminham mecanicamente, 

desenhando esse quadrado. Estão  
vestidos em farrapos. Em suas roupas há  

manchas vermelhas simbolizando sangue.)
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(Cada personagem repete as palavras abaixo.)

EDGAR: Vai acontecer de novo. Eu sei que vai acontecer 
de novo. Já sinto em mim a necessidade de acontecer 
de novo! 

MATILDA: Somos dois, já se foram cinco... Em breve se-
remos dois... Os dois últimos neste mundo todo. 

INGRID: Ave Maria cheira a desgraça, o seu poço 
QRYR��&HUWLˉFDGR� VHMD�R�SURQRPH��%HQTXLVWD� VRX�HX�
entre as donzelas. . . 

NOEL (socando uma mão na outra): Eu vou sobreviver! 
Eu sei que vou! Vou sobreviver! Sobreviver! Sobreviver! 
Eu vou... 

(Matilda é a primeira a interromper o movimento, vai 
ao centro e põe a mão na barriga.)

MATILDA: Noel! (ele não a escuta) Noel! Vem cá! 

NOEL: O que há? 

MATILDA: Sente? (põe a mão dele em sua barriga) Já 
está na hora! 

NOEL: Não é possível. Não faz nem uma semana que o 
VDFULˉFDPRV��

MATILDA: Como não? Eu tenho fome! O tempo aqui pa-

rece uma eternidade! Por mais que eu tente, não consi-
go desejar outra coisa além de comida. 

NOEL: Matilda, desse jeito não teremos carne até o res-
gate chegar! 

MATILDA: Você ainda acredita mesmo que há gente 
viva lá fora? Sobramos apenas nós, Noel. Agora somos 
quatro, já fomos nove! Mas somos apenas nós, entende? 
Não há quem nos salve. 

NOEL: Precisamos crer em alguma coisa, Matilda! 

MATILDA: Quem vai ser o próximo? 

NOEL: Não sei. 

MATILDA: Como não sabe, Noel? Está quase na hora do 
conselho, o que vamos fazer? Você me prometeu que 
sobraríamos apenas você e eu. Eu não quero morrer, 
Noel! Não posso morrer. Não depois de ter visto o que 
somos capazes de fazer. 

NOEL: Vê se cala essa boca! Eu preciso pensar! 

MATILDA (enlouquecida): Matemos a louca. Ela não terá 
como se defender no conselho! 

NOEL: Por esse mesmo motivo que a deixamos por úl-
timo. O Edgar sempre me preocupou, Matilda. E se ele 
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tem um plano? A louca é inofensiva. Vive a repetir coi-
sas sem sentido, não nos dará trabalho, nunca nos deu. 

MATILDA: Eu não acredito nas loucuras dela. 

NOEL: E quando sobrar apenas você e eu? E o resgate 
não vir e a fome bater? Como vai ser? 

MATILDA: Aí, nesse momento, você me come, Noel! 

INGRID (em sua ária): Era maio de 2026. Agora eu 
não sei em que ano estamos. Mas era maio! Isso eu 
lembro porque meu trigésimo quarto aniversário se-
ria no dia seguinte. Mas a terra cedeu antes. Houve 
uma explosão? Não sei. Procuramos saídas, mas aqui 
só havia nove pessoas. Sem água, nem comida, apenas 
com essa luz incandescente a queimar nossas vistas. 
(puxando velas do bolso, acende cinco uma a uma) Foi 
quando o Lauro morreu, depois a Cíntia, a Viviane, a 
Maria Flor, o Saulo.. . 

MATILDA: O que você está fazendo? 

INGRID: Acendendo vela aos mortos! Já são cinco, mais 
uma e poderei chamar de altar. 

MATILDA: Para de sandices! Estou farta das tuas lou-
curas, Ingrid. Por acaso pensa que é fácil para a gente 
decidir? 

INGRID: É preciso! 

MATILDA: Isso! É preciso! Deixe os mortos em paz. 

INGRID: São apenas umas velas! 

MATILDA: Já disse para deixá-los em paz! 

EDGAR: Os mortos te preocupam, Matilda? 

MATILDA: Não. Apenas não vejo necessidade de recor-
rer a eles! 

EDGAR: Quando ela acende essas velas parece que nos-
sas vísceras queimam, não é mesmo? Eu sei que você 
sente o mesmo! É como se tivéssemos engolido, junto 
com a carne dos corpos, a alma de cada um. 

MATILDA: As coisas tendem a piorar mesmo com o passar 
dos dias. Vai me dizer que agora também enlouqueceu? 

EDGAR: Se pensa que me engana, está errada! Depois 
desses dias, depois das coisas que fazemos, é como 
se eu estivesse dentro da mente de cada um. Eu sei 
o que vocês pensam, sei que planejam a todo tempo 
o próximo.. . 

NOEL: Deixamos claro que só começaremos a falar so-
bre o próximo quando o conselho começar. 

EDGAR: Você pensa mesmo que eu acredito nesse seu 
papinho de que temos que manter as ordens? Não há 
mais lei, homem! Não há mais nada a obedecer! Somos 
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os que sobram. Os últimos da espécie, você sabe! Mor-
rer é uma simples questão de tempo. 

NOEL: Se é assim, se não tem mais esperança, por 
que ainda está entre nós? Poderia ter poupado qual-
quer outro. 

EDGAR: E acabar sendo devorado por vocês? Não. Eu 
não quero acabar revirado nessas bocas porcas! 

INGRID: Somos os últimos. E isso é triste. Todos morre-
ram. Todos! Mas e se há outros lugares como este? Se 
há pessoas que conseguiram se livrar da explosão? 

('*$5��6H�IRUDP�FRUDMRVDV�R�VXˉFLHQWH��GHYHP�WHU�GH-
vorado umas as outras como nós. A fome é insuperável, 
não é mesmo? Eu via os meninos nas ruas, com seus 
frasquinhos de cola, com seus olhos marcados de ódio 
e não era capaz de entender. Eu não percebia a fome. 
Hoje eu sei do que ela é capaz. 

MATILDA: Acho melhor voltarmos para os nossos luga-
res. (se põe a caminhar pelo quadrado, sendo seguida 
por Noel) 

EDGAR: Você percebe, não é mesmo Ingrid? Se faz de 
louca, de tonta, mas está entendendo tudo. 

INGRID: O quê? Eu não sei de onde veio a explosão, não 
fui eu que causei aquela chuva de peles e ossos que 
nós vimos pela rachadura! 

EDGAR: Psiu! Você quer que eles nos ouçam? Eles não 
viram o vácuo que está o mundo lá fora, eles não viram 
D�UDFKDGXUD��0H�UHˉUR�¢�UHOD©¥R�GHOHV�GRLV��,QJULG��VH-
remos os próximos e eu não quero ser mastigado por 
ninguém, entende? 

INGRID: O que você quer dizer? 

EDGAR: Eles estão juntos! Eles querem que sejamos os 
próximos. Se prepara, eles vão querer nos comer! Te-
mos que reverter essa situação. No próximo conselho, 
não deliberaremos nem por mim, nem por você! (volta 
a andar pelo quadrado) 

INGRID:  Toda a água que temos é a que nossos corpos 
produzem! Passo o dia a lamber os braços, cotovelos. 
Quando eles dormem, lambo as testas, os pescoços, os 
buços. Essas partes que transpiram. Tenho muita sede, 
muita. Até quando uma pessoa resiste com sua própria 
urina? Queria saber. 

NOEL: O quê? 

INGRID: Nada. Estava a pensar na gente. Eu gostaria de 
conhecê-los em outras condições, não nestas. 

NOEL: Você gosta, não é mesmo? 

INGRID: De quê? 

NOEL: Das carnes! Desde o começo nunca resistiu, 
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sempre voou em cima do cadáver com as mãos, com 
os dentes. 

INGRID: É a fome. Resistimos tanto antes do conselho! 

NOEL: Está com fome agora? 

INGRID: Muita. 

NOEL: Mas é preciso esperar. 

INGRID: Eu sei. 

NOEL: É a louca mais consciente que conheço. 

INGRID (enfurecida): Eu não sou louca! 

EDGAR: Será possível que vocês não podem deixá-la 
em paz? 

INGRID: Eu não sou louca! 

MATILDA: Não surta! Ele não quis te ofender! 

INGRID: Ninguém nunca quer ofender! Sempre falam 
“louca”, “louca” e dizem que é sem querer. 

EDGAR: Quantas interrupções teremos ainda hoje? Pro-
PHWHPRV�XQV�DRV�RXWURV�ˉFDU�TXLHWRV�DW«�R�PRPHQWR��

MATILDA: É chegado o momento! 

NOEL: Ainda podemos resistir mais um tanto. 

MATILDA: Mas a fome já devora as tripas que ainda me 
restam. Tenho fome. Vamos: eu sei que vocês também 
sentem! Eu vejo o estômago de vocês revirando... 

EDGAR: Não minto. A fome já me corrói. 

INGRID: Eu também vivo com uma fome danada. Na ver-
dade, desde que cheguei aqui, não penso em outra coisa. 

EDGAR: E quanto a você, Noel? 

NOEL: Sou voto vencido! Comecemos! 

EDGAR: Já não aguenta mais esta situação. Está cansa-
do de engolir restos de peles, de pelos, eu sei. 

NOEL: Apenas estava tentando evitar que mais um 
fosse morto. Mas vejo que não há esperança! Vamos 
O£��0H�GLJDP��TXHP�TXHU�ˉFDU�PDLV�XP�WDQWR"�4XHP�
quer ser o último e acabar se devorando com os pró-
prios dentes? 

EDGAR: Ora, Noel! Ainda temos muita carne. Deixa que 
o último se resolva! 

NOEL: Eu nem acredito a que ponto chegamos. Matamos, 
devoramos carne humana, carne dos nossos irmãos. 

EDGAR: Comemos bois, galinhas, porcos. Eles também 
V¥R�ˉOKRV�GH�'HXV�H�QHP�QRV�LPSRUWDPRV��
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MATILDA: E então, como deliberaremos? 

EDGAR: Tenho a leve impressão que dessa vez será mais 
fácil. Se o Noel resiste tanto à nossa realidade, se ainda 
HVSHUD�VHU�VDOYR�SRU�DOJR��VH�VHQWH�DVFR�H�Q¥R�GHVHMD�̄ FDU�
aqui sozinho... É melhor pouparmos tanta discussão. 

NOEL: Você nunca me enganou, Edgar! Sabia que esse 
PRPHQWR�LD�DFDEDU�FKHJDQGR��0DV�HX�Q¥R�HVWRX�D�ˉP�
de servir de banquete para a sua boca. 

0$7,/'$��(�HX�Q¥R�FRQFRUGR�TXH�HOH�VHMD�VDFULˉFDGR��

('*$5�� $ˉQDO�� R� TXH� K£� HQWUH� YRF¬V"� 6HPSUH� YRWDP�
juntos, olham-se de forma diferente. Vocês já se conhe-
ciam, não é verdade? 

MATILDA: Não surta! 

NOEL: Nós não temos nada. Mas você há de convir que 
não sou o mais fraco entre nós. 

EDGAR: Nem eu. 

MATILDA: Claro que não. A mais fraca é ela. A louca. 

INGRID: Eu não sou louca! 

MATILDA: Está vendo? Ela nem sabe se defender! Vive 
os dias a repetir que não é louca e a fazer umas orações 
estranhas. Matemos ela. 

INGRID: Eu não sou louca! 

NOEL: Pouco importa! Temos que decidir por alguém 
e escolhemos você! Além do mais, quem nos garante 
que não vai acabar nos atacando durante a noite? Você 
sempre sente prazer devorando os outros. 

INGRID: Eu não sou louca! 

EDGAR: Espera! Ainda não decidimos nada! Eu não votei! 

12(/��2UD�� (GJDU�� (OD�Q¥R�«� FRQˉ£YHO��$OL£V�� GHVGH�R�
começo pensamos em escolhê-la, mas nunca aconteceu 
de verdade, por quê? Por piedade! Mas já não há tempo 
para compaixão! 

MATILDA: Só há espaço para a fome, Edgar!

INGRID: Sempre só houve espaço para isso! Desde os 
tempos em que ainda víamos os outros. No tempo em 
que as coisas existiam. Nós só pensávamos em devorar, 
despedaçar, engolir o outro. Comer, comer, devorar. Pôr os 
GHQWHV��9RF¬V�ˉQJHP�TXH�HVVD�VLWXD©¥R�«�FRQVWUDQJHGR-
ra, mas já estão habituados com ela desde que nasceram! 

(Silêncio)

INGRID: Vamos! Digam alguma coisa! Digam que sou 
louca! (rindo) Covardes! Comeram uns aos outros e acha-
vam que não ia chegar o momento de virar ração? O mo-
mento sempre acontece. Sempre há quem vai nos comer! 
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MATILDA: Cale-se! (puxando pelos cabelos da outra) 
Cale-se ou eu não respondo por mim! Eu posso cegar 
seus olhos! Nada me impede de te matar agora mesmo. 

EDGAR (separando-as): As regras! Temos um trato, 
Matilda! 

INGRID: Quem é mesmo a louca? Eu? Ou você? Eu não 
tenho medo! Querem me comer? Vamos! Venham! Mas 
garanto que serei uma péssima digestão! 

NOEL: Acho melhor nos acalmarmos! 

EDGAR: Com essa fome a nos corroer? 

NOEL: E ela não nos corroeu desde o começo? Já sa-
bemos que alguém há de morrer, seja por bem ou por 
mal. A Ingrid é completamente desequilibrada, Edgar. 
Sejamos justos com os outros que já se foram, devemos 
escolher o mais fraco. 

EDGAR: Não foi ela quem tentou arrancar os olhos de 
outra. Além disso, se ela morre agora, quem garante que 
não serei o próximo? Bem ou mal, ela é a única aliada 
que me resta. 

MATILDA (para Ingrid): Está vendo? Nem ele acredita 
na tua lucidez, se te protege é apenas por necessidade. 

INGRID (para Edgar): Você também acha que sou louca? 

EDGAR: Não começa! 

INGRID (alterada): Responde: acha mesmo que sou 
louca? 

NOEL: Ele não consegue responder. Está vendo? Ele 
WDPE«P�Q¥R�FRQˉD�HP�YRF¬��(OH�WDPE«P�GHVFRQˉD�GDV�
coisas que você vive a repetir. Pelo menos, nós dizemos 
o que pensamos, ele não. 

INGRID: Eu não sou louca, Edgar! Eu não sou louca! (cai 
no centro chorando e repetindo essas palavras) 

MATILDA: Vê, Edgar! É inútil! Ela já se comporta como 
uma presa. Já está pronta para ser devorada! 

NOEL: Ao menos no próximo conselho teremos muito 
o que deliberar, não neste, Edgar. Não esquentemos a 
cabeça agora! Ela já se entrega. 

INGRID: Lá fora as pessoas repetiam as mesmas coisas! 
Elas pensam que não penso. Mas eu sei de tudo, eu ape-
QDV�Q¥R�TXHUR�ˉQJLU�TXH�Q¥R�SHUFHER��TXH�Q¥R�SHUFHER�
a fome. E não é essa fome que o corpo pede, é a fome 
da mente. Fome de não ter o que ser. De faltar o que 
falar, o que querer. Fome é falta! Falta! E mesmo que 
me devorem agora, lentamente, continuarão sentindo 
fome. Mesmo que se devorem, a falta nunca se sacia. 

(Pausa)
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EDGAR (para Ingrid): Olha para mim. (pausa) Se você é 
louca, eu não sou gente! 

MATILDA: Nossa! Digno de uma história de amor! Des-
sas bem bregas, que viviam passando nos cinemas! Mas 
não há mais cinema, pessoal! Não há mais historinhas 
para nos entreter. Comovente essa declaração, mas ela 
tem que morrer! 

EDGAR: Eu não concordo! E se vocês tocarem nela, eu 
não me responsabilizo por mim. Enquanto ela estiver 
entre a gente, nunca vamos esquecer que se estamos 
nesta situação é por nossa própria causa. Se o mundo 
explodiu, nós somos os únicos culpados. 

NOEL: E quem te garante que o mundo explodiu? 

EDGAR: Nós vimos, havia uma rachadura no primeiro 
GLD��1¥R�VREURX�QLQJX«P��2�PXQGR�GHˉQLWLYDPHQWH�VH�
transformou num vácuo. 

INGRID: Não há nada para se ver! No segundo dia, olhar 
pela rachadura era como olhar para o nada. 

MATILDA: Nada? 

NOEL: Então, você quer dizer que ninguém vai mesmo 
nos salvar? Que somos os últimos? Que temos devora-
do e acabado com todos? (pausa) Mas sendo assim, que 
diferença faz quem será o próximo? Acabaremos mor-
tos, todos! Estamos discutindo, deliberando, nos humi-

lhando, para alimentarmos cadáveres? Que importa? 
Somos todos comida! A única diferença é a ordem! Mas, 
vamos todos morrer! 

EDGAR: Mas somos bichos alimentados pela esperança 
também. Esperança que do nada algo nasça. Eu não cedo. 

INGRID: Nem eu. Não cedi no começo, não quero ser 
devorada agora. 

MATILDA: Vocês estão juntos desde o começo. Falavam 
da gente, mas são uns crápulas. Estão tramando desde 
o começo a ordem. 

EDGAR: Nós não decidimos quem morria, sempre foram 
os votos de vocês que prevalecia. Dois era mais que um. 
Vocês mataram todos, pessoa a pessoa. Mesmo acredi-
tando que poderiam ser salvos, vocês queriam matar 
para sobreviver. Nunca cogitaram em sobrevivermos 
todos juntos. Era apenas vocês dois. 

INGRID: Os dois preocupados apenas com o próximo. 
Adiantando o conselho, simulando fome. Os dois sim, 
tramando pelas costas. 

12(/��(X�Q¥R�WUDPHL�QDGD��4XHULD�DSHQDV�ˉFDU��$�FDGD�
reunião, tinha esperança que alguém ia entrar neste 
poço e nos descobrir. Pensava que alguém daria pela 
nossa falta, mas não há esse alguém. 

MATILDA: Não há ninguém lá fora, mas nós estamos 
aqui. E então, o que vamos fazer? 
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12(/��3RU�TXH�Q¥R�QRV� VDFULˉFDPRV� WRGRV� MXQWRV"� -£�
que teremos que morrer, não precisamos sentir nova-
mente o gosto da carne do outro em nossa boca. Mor-
reremos juntos. 

EDGAR: E como isso vai se dar? 

NOEL: Paremos de respirar. Todos juntos, paremos de 
respirar! 

EDGAR: Está louco? 

NOEL: Não há mais saída! Vamos, paremos de respirar. 

(Aos poucos, os quatro se posicionam e tapam os nari-
zes. Passam cerca de 30 segundos e Noel é o primeiro 

a desistir.)

NOEL: Eu não consigo! Eu não consigo! Suicidas não 
entram não céu. 

EDGAR (segurando pelo pescoço): Imbecil! Eu vou te 
matar! Agora é a sua vez, você não escapa. Queria que 
parássemos de respirar, mas não foi capaz nem mesmo 
GH�LU�DW«�R�ˉP��

MATILDA: Covarde! Sempre fraquejou, inclusive agora, na 
hora da nossa morte! Você impediu que nos livrássemos 
de mais um banquete, mas agora, você será a comida. 

NOEL: Matilda, sou eu! Não me reconhece? Planejamos 
chegar juntos. 

MATILDA: Cala essa boca! Eu não planejei nada. Você 
quem sempre escolheu o próximo! 

('*$5��$ˉQDO��TXHP�HVW£�PHQWLQGR"�

MATILDA: Ele! Esse covarde não é capaz nem mesmo 
de se salvar. 

NOEL: Assume, Matilda! Assume! Você sempre anteci-
pava sua fome, sempre vivia à espera do próximo. Você 
não sentia fome, Matilda, sentia prazer! Prazer em ver 
as pessoas sendo mortas, em ouvir o estalar dos ossos, 
os cortes na pele. 

MATILDA: É mentira! Foi ele quem planejou tudo, 
não percebem? 

NOEL: Você disse que quando restássemos apenas você 
e eu e a fome batesse, eu poderia te comer. E agora? 
Você vai permitir que eles me matem? 

MATILDA: Matem-no logo. 

INGRID: Espera! Não, Edgar! Matemos a mais fraca. Ma-
temos a traidora, incapaz de conter seus próprios laços. 

(Ingrid avança para cima de Matilda.) 

MATILDA: Me larga! (Edgar pega Matilda e a coloca 
na forca) 
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NOEL (ajudando os outros): Perdão, Matilda! Eu tenho 
medo da morte! Tenho medo! 

INGRID: Eu tenho fome! 

(Noel, Edgar e Ingrid põem a corda no pescoço de 
Matilda. Antes de puxá-la, Matilda grita.)

,1*5,'��9RF¬�PDWD�R�WHX�ˉOKR��1RHO��2�WHX�ˉOKR��

(Puxam a corda. Matilda morre. Blackout.)

FIM
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Comissão

julgadora

Carolina Correia do Santos é doutora em Teoria 
Literária e Literatura Comparada pela Universidade de 
São Paulo. Entre 2011 e 2012 atuou como pesquisadora 
visitante na Universidade de Columbia, em Nova York. 
Exerceu a atividade de professora de língua e literatura 
inglesas na Escola da Vila (2002 - 2006) e de leitura e 
escrita no Colégio Oswald de Andrade (2009), ambas 
em São Paulo, além de ter ministrado cursos sobre teo-
ria e crítica literárias na USP (2011). Tem artigos publi-
FDGRV�HP�SHULµGLFRV�FLHQW¯ˉFRV�GR�%UDVLO�H�GR�H[WHULRU�

Daniela Toscano é graduanda em Letras (Português-
-Literaturas) na Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro. Trabalhou com literatura em pesquisas de 
LQLFLD©¥R�FLHQW¯ˉFD�QD�PHVPD�XQLYHUVLGDGH��WHQGR�GH-
senvolvido, em 2011, o projeto A literariedade na obra 
de Evandro Teixeira, em parceria com o fotógrafo Evan-
GUR�7HL[HLUD��(P�������GHVHQYROYHX�RˉFLQDV�GH�OHLWXUD�

e projetos de incentivo à leitura no programa PIBID 
– Programa de Iniciação à Docência, promovido pela 
CAPES. Atuou como professora em cursos preparatórios 
e, atualmente, é estagiária do Espaço Cultural Escola 
Sesc.

Daniele Ávila Small é pesquisadora, tradutora e crí-
tica de teatro. Mestre em História Social da Cultura pela 
PUC-Rio, fez a graduação em Teoria do Teatro na UNI-
RIO. Em 2008, criou a Questão de Crítica, revista eletrô-
nica de críticas e estudos teatrais, da qual é editora e 
na qual publica regularmente textos críticos, ensaios e 
traduções de textos teóricos sobre teatro e crítica. É a 
coordenadora geral e integrante da comissão julgadora 
do Prêmio Questão de Crítica. É uma das fundadoras e 
atual presidente da Projéteis - Cooperativa Carioca de 
Empreendedores Culturais.

Dora Sá é carioca, residente em Belo Horizonte desde 
������$WXD� FRPR�DWUL]� SURˉVVLRQDO� GHVGH������� WHQGR�
incorporado, ao longo dos anos, outras facetas de atu-
ação nos grupos de trabalho que integrou no Rio de 
Janeiro, abarcando as áreas de produção, registro e edi-
ção de imagem (audiovisual).  Atualmente desenvolve 
atividades com o Arande Coletivo de Atores; é analista 
de Artes e Cultura no Sesc-MG, além de cursar especia-
lização em Mediação em Arte, Cultura e Educação na 
Escola Guignard da UEMG.
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Fabiano Barros é natural de Recife, radicado em 
Rondônia desde 1999. Iniciou suas atividades com o 
teatro ainda em Pernambuco. É formado em Letras pela 
Universidade Interamericana de Porto Velho, tendo se 
especializado em Gestão Cultural pelo Senac-MT. Em 
2011 foi curador do Prêmio Myriam Muniz da Funarte. 
Cursa Licenciatura em Teatro na Universidade Federal 
de Rondônia, na qual apresentará ainda este ano sua 
PRQRJUDˉD�LQWLWXODGD�$�KXPDQL]D©¥R�GRV�PLWRV�H�OHQ-
das na dramaturgia amazônica. Dirige a Cia de Artes 
Fiasco, que atua há treze anos em artes cênicas em 
Porto Velho. Escreveu cerca de vinte textos de teatro, 
entre os quais O Segredo da Patroa, Já passam das Oito, 
Memória da Carne e O Dragão de Macaparana, todos 
montados em Rondônia. Atualmente coordena o Setor 
de Cultura do Sesc-RO. 

José Manoel Sobrinho é coordenador de Cultura do 
Sesc Pernambuco. Encenador, professor de teatro; ges-
tor cultural nos setores público, privado, e terceiro se-
tor; curador de festivais, mostras, galerias de arte, casas 
de espetáculos, seminários e projetos diversos de tea-
tro, dança, música, artes visuais e literatura. Na área de 
teatro, participa nos processos de articulação no inte-
rior do estado. Coordena o programa de teatro do Sesc 
Pernambuco, inclusive no desenvolvimento de grupos 
e núcleos de pesquisa. Criou a Escola Sesc de Teatro 
e o Curso de Formação de Atores do Sesc Pernambu-
co. Participa do estudo Laboratório de Palhaçaria: uma 
pesquisa sobre o palhaço brasileiro, desenvolvido pela 
Companhia 2 em Cena de Teatro e Dança.

Mariana Fausto é atriz, palhaça e manipuladora de 
bonecos. Graduada em Interpretação Teatral e Licen-
ciatura em Teatro pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente integra a Cia 
Pequod de teatro de animação, tendo recebido cinco 
prêmios Zilka Sallaberry  com o espetáculo Marina, a 
Sereiazinha  e o Prêmio especial APTR pelo trabalho 
desenvolvido no espetáculo Marina (2011). Integra 
também o grupo Bando de Palhaços, que atua em par-
ceria com a ONG Doutores da Alegria no projeto Pla-
teias Hospitalares. Foi estagiária de artes cênicas do 
Espaço Cultural Escola Sesc em 2012.

Patrícia Zampiroli é gestora sociocultural, pós-gradua-
da em Gerenciamentos de Projetos no Terceiro Setor pela 
Fundação Getúlio Vargas. Foi coordenadora geral da ONG 
Usina de Cidadania, projeto vencedor de vários prêmios, 
entre os quais o LIF 2007 – Finalista nacional em “Apoio à 
cultura” pela Câmara de Comércio Francesa e, em 2012, o 
prêmio de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sus-
tentável e Responsabilidade Social – Categoria “Desen-
volvimento Cultural” pelo Instituto Ambiental Biosfera. É 
bacharel em Direção Teatral pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo dirigido e roteiri-
]DGR�WDQWR�PRQWDJHQV�XQLYHUVLW£ULDV�TXDQWR�SURˉVVLRQDLV��
entre elas Valsa nº 6 e Os Sete Gatinhos de Nelson Rodri-
gues, Roda Viva de Chico Buarque, Ensaio sobre a Ceguei-
ra de José Saramago. Além disso, dirigiu montagens sobre 
textos de sua autoria, como A Casa Amarela, O Reino de-
sencantado no tempo em que a liberdade era azul, Brasil 
80, Salve Rio e Nise da Silveira: Atelier e Emoções.  
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Renata Mizrahi é dramaturga, roteirista, diretora de 
teatro, professora de dramaturgia e interpretação. For-
mada pela UNIRIO, integra a Cia Teatro de Nós. Estudou 
roteiro na Escola de Cinema de Cuba – EICTV – com o 
roteirista premiado Eliseo Altunaga. Foi a ganhadora de 
melhor texto do Prêmio Zilka Sallaberry 2012 por Coi-
sas que a gente não vê e melhor texto no Prêmio Zilka 
Sallaberry 2010 por Joaquim e as Estrelas. É roteirista 
do programa Tem Criança na Cozinha” do canal Gloob 
(Globosat).

Viviane da Soledade�««�DWUL]�SURˉVVLRQDO�FRP�IRU-
mação pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), ba-
charel em Teoria do Teatro pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), pós-graduada 
em Arte e Cultura pela Universidade Candido Mendes 
(UCAM) e mestranda em Bens Culturais e Projetos So-
ciais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É Assessora 
Técnica em Artes Cênicas da Gerência de Cultura da 
Escola Sesc de Ensino Médio, na qual desenvolve o tra-
balho de curadoria, programação, produção cultural e 
coordenação do Projeto Social. Integra também a co-
missão julgadora do Prêmio Questão de Crítica.
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Ao longo do tempo, os projetos nacionais e 
regionais do Sesc tornaram-se referência e con-
quistaram credibilidade do público, com iniciati-
vas que expressam a contribuição permanente do 
empresariado para o desenvolvimento cultural da 
sociedade brasileira.

As ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e 
Lazer traduzem a busca da entidade em promover 
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo.

Democratizar o acesso aos bens culturais, apoiar 
manifestações que contribuam para a criação ar-
tística e intelectual, estimular projetos de interes-
se público, especialmente os que circulam à mar-
gem do mercado, são objetivos da entidade.

Uma das formas de o Sesc atuar no campo da 
cultura é o estímulo à produção artístico-cultural. 
Ao se constituir como um dos espaços de sua via-
bilização, o Sesc cria condições para o seu revi-
goramento e contribui para o aperfeiçoamento da 
produção cultural brasileira, a melhoria do nível 
intelectual do povo brasileiro e o fortalecimen-
to do sentimento de identidade nacional, vistos 
como condições essenciais do desenvolvimento.

Antonio Oliveira Santos

Presidente do Conselho Nacional do Sesc

7
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Há mais de seis décadas o Sesc trabalha para 
proporcionar aos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo uma melhor qualidade de 
vida por meio de uma atuação de excelência nas 
áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer.

Apoiar manifestações que contribuam para a 
criação artística e intelectual; estimular projetos 
de interesse público, especialmente os que circu-
lam à margem do mercado; democratizar a cultura 
nacional promovendo o acesso aos bens culturais 
são objetivos cotidianos da entidade.

A proposta do III Concurso Jovens Dramaturgos 
2013 é incentivar a criação artística da juventude 
brasileira contemporânea e contribuir para o hábi-
to da leitura e da escrita.

Conscientes de que a cultura brasileira é um im-
SRUWDQWH�SLODU�SDUD�D�DˉUPD©¥R�GH�QRVVD�LGHQWLGD-
de, esperamos continuar contribuindo para atingir 
as mais diversas comunidades e difundir toda a  
riqueza cultural de nosso país.

Maron Emile Abi-Abib

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc

8

É com imensa satisfação que a Escola Sesc 
de Ensino Médio, por meio da sua Gerência de 
Cultura, abre espaço para novos talentos da 
dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem 
sido objeto constante de nossas ações. Nesta 
direção, o III Concurso Jovens Dramaturgos re-
velou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âm-
bito das Artes Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no poten-
cial da nossa dramaturgia em sintonizar o imagi-
nário coletivo e de reinventar-se cotidianamente.

É, de fato, um presente para todos nós.

Claudia Fadel

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio

9
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Educação da sensibilidade

Múltiplas são as vias de acesso à educação da sen-
sibilidade do jovem cidadão brasileiro; e para dar 
conta de tão variadas possibilidades é que imagi-
namos e praticamos uma regularização sistemática 
de projetos de incentivo para o desenvolvimento da 
leitura e da literatura, da fruição e da criação. Acre-
ditamos que a ampliação de oportunidades para a 
produção de escritas criativas por meio de concur-
VRV�� ODERUDWµULRV�� RˉFLQDV�� SXEOLFD©·HV�� OHLWXUDV� SHU-
IRUP£WLFDV�� SDOHVWUDV�H�HQFRQWURV� FRP�SURˉVVLRQDLV�
e amadores é um horizonte que se abre com vistas à 
formação de novas comunidades de ideias.

Sempre pensamos em ações conjugadas que, como 
ondas se desdobram sobre o terreno arenoso da prá-
xis, de tal maneira que o Concurso Jovens Dramatur-
gos se liga a um encontro-residência entre os auto-
res selecionados e os participantes da comissão de 
seleção e, em outro momento, se liga a uma ativida-
GH�GH�FRQYLY¬QFLD�FRP�DXWRUHV�SURˉVVLRQDLV�GD�QRYD�
geração, ligando-se ainda a um programa de debates 
com a experiência de ver os textos publicados com 
direito ao ritual da noite de autógrafos.

Estamos atentos à necessidade de estimular os 
diversos elos da cadeia criativa que alimentam o 
desenvolvimento da sensibilidade. O sistema vai 
dos impulsos mentais da criação, da vontade de 
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se expressar pela escrita, passando pelo jogo, pela 
prática social da formalização no papel, na tela, na 
lida da fabricação do artefato escrito, até a confec-
ção do objeto livro e do prazer de fazê-lo circular 
de mãos em mãos.

O Concurso Jovens Dramaturgos não é uma ação 
isolada; pelo contrário, é uma ação-imã que atrai e 
integra um conjunto de atividades componentes das 
linhas de ações da política de incentivo à literatu-
ra e à formação de leitores realizadas pela Gerência 
de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Trata-se 
de um agir cotidiano com o propósito de contribuir 
para o desenvolvimento cultural local, estendendo e 
disseminando práticas culturais para as populações 
juvenis escolares e comunitárias.

Assim, ambicionamos dialogar com as pedagogias 
formais das escolas públicas e privadas, oferecendo 
uma rede de ações que abrigam projetos e espaços 
como o Poética, o Canto Poético, o Café Literário, o 
Banco de Con/Textos, as Leituras em cena, os Labora-
tórios de Crítica Teatral, o Diário de Bordo de Vivên-
cias Culturais, a Caixa de Ferramentas e a Incubado-
ra Cultural. Parafraseando Michel de Certeau, pelas 
artes de fazer vamos reinventando o cotidiano.

Sidnei Cruz

Gerente de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio

11
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André Luis Silva é um jovem soteropo-
litano, nascido em janeiro de 1988 e especialis-
ta em Direito do Trabalho por formação. Todavia, 
suas grandes paixões são o teatro e a literatu-
ra. É a estas artes, portanto, que tem se dedica-
do com grande entusiasmo ao longo da vida. 
Desde pequeno, atua junto a grupos amadores 
e em seu currículo consta participação em mon-
tagens de textos de Dias Gomes e Martins Pena.  
Atualmente, segue de perto os passos do grande 
ator e encenador, mestre do teatro baiano, profes-
sor Harildo Déda. Em seu repertório textual, in-
cluem-se, além de textos dramáticos, um romance 
ainda não publicado e contos, dos quais se destaca  
Arnie, vencedor do Primeiro Concurso Literário 
promovido por sua escola secundária em 2004.
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O Escavar 
da Alma

Texto de apresentação da obra  
Escavadores de André Luis Silva

por Patrícia Zampiroli

A peça Escavadores�QDUUD�R�FRQˊLWR�GH�GRLV�KRPHQV�
que, após um desmoronamento, tentam, apesar dos ris-
cos e das adversidades, salvar uma criança soterrada 
há 40 dias. A persistência desses homens revela a forte 
mensagem de solidariedade do autor. O texto possui 
grande simbolismo e trabalha signos da ordem do so-
cial e do humanitário.

Um escavador seria “aquele que escava”. Segundo a 
Bíblia, Adão foi o primeiro homem a cavar, pois era dele 
a missão de cultivar e guardar o Jardim do Éden, edi-
ˉFDQGR��GHQWUR�GD�GRXWULQD�GR�FULVWLDQLVPR��D�QREUH]D�
GD�SURˉVV¥R�GH�MDUGLQHLUR��$R�SHFDU��$G¥R�WHULD�WUD]LGR�
a morte ao Éden. 

O texto Escavadores remete, em certa medida, aos 
coveiros de Hamlet, de William Shakespeare. Em ambas 
as peças, há no diálogo de seus personagens uma dis-
cussão sobre o valor da vida e da morte, um dos pon-
tos centrais da obra de André Luis. Há um elo entre as 
SURˉVV·HV�GRV�FRYHLURV�H�GRV�HVFDYDGRUHV�TXH�IXQFLRQD�
como espelho. As armas como a pá e a enxada, dentro 
desta perspectiva, são os objetos escolhidos para a sal-
vação desde Adão. No conceito cristão, as armas que 
esses personagens possuem expurgariam seus pecados 
no caminho da redenção. Há, portanto, nesses homens 
uma profunda necessidade (ou pressão) para que se 
comportem sob valores morais e cristãos.

O Primeiro Escavador possui uma obstinação em 
salvar a vítima enquanto o Segundo Escavador esta-
belece um contraponto, pois não está disposto a sa-
crifícios. Através desses personagens, o texto traz a 
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discussão do conceito de herói, reforçando o tom de 
moralidade do texto. O autor relativiza essa ideia na 
passagem em que o Segundo Escavador diz não existir 
“esta história de homem bom e homem mau. Só o que 
existe é o que fazemos e o que deixamos de fazer”, 
desconstruindo uma ideia romântica e maniqueísta 
que impregna o ideário social. 

Não obstante o antagonismo desses escavadores, 
muitas vezes percebemos a complementaridade desses 
SHUVRQDJHQV��UHˊHWLQGR�XP�GXSOR��RX�DOWHU�HJR��GH�XP�
mesmo homem: bom e mau, que faz e desfaz, que avan-
ça e recua. 

2�FRQˊLWR�FRPH©D�D�VH�LQWHQVLˉFDU�TXDQGR�R�6HJXQ-
do Escavador questiona o sentido de continuarem ali, 
como traduz a passagem: “Olhe, todos foram embora, 
desistiram. Não há mais esperança... O que você ouviu 
foi o eco de nossas vozes. Ouviu a nós mesmos, isso 
sim. Nós mesmos de lá debaixo”. Cria-se a ideia de um 
duplo artaudiano, dessa vez entre os vivos, os escava-
dores, e os mortos ali soterrados. A existência de um se 
dá somente na presença do outro. O Primeiro Escavador 
rebate: “Então cave, nem que seja para nos tirar de lá!” 
E continua: “é que dói lá dentro quando alguém morre. 
[...] Um alguém qualquer. É como se morresse também 
um pedaço de mim”.

Nessa última fala, o Escavador revela sua inadapta-
bilidade frente à dor do outro, em uma comunhão uni-
versal. Como se o mundo fosse uma colcha de retalhos, 
conforme sugere o autor. Dentro dessa linha de cone-
xão dos eventos, caberia pensar no estudo do “efeito 

ERUEROHWDȣ��WHRULD�GR�FDRV��TXH�UHˊHWH�D�UHVSHLWR�GD�LQ-
terdependência entre os acontecimentos. 

2�FO¯PD[�GR�FRQˊLWR�VH�G£�TXDQGR�R�6HJXQGR�(VFDYD-
GRU�UHVROYH�SDUWLU�GD�FDYHUQD�D�ˉP�GH�GHL[DU�RV�PRUWRV�
para salvar os vivos. Neste ponto, podemos estabelecer 
uma alusão ao “Mito da Caverna” de Platão. Na peça, 
por 40 dias, dois mundos foram divididos: o de fora e o 
de dentro. Os escavadores, conhecedores da realidade 
de fora, passam a desbravar a realidade de dentro da 
caverna, como em uma inversão à alegoria de Platão, já 
que é na caverna que esses escavadores se libertam de 
VXD�FRQGL©¥R�GH�HVFXULG¥R��$�SDUWLU�GHVVH�FRQˉQDPHQWR��
fazem uma revisão da lógica e do sentido de seus va-
lores e verdades.

Enquanto o Primeiro Escavador está em busca da 
criança, ganha ênfase a guerra na fala do personagem: 
“Esta guerra parece que nunca vai acabar e nós já es-
tamos perdendo a força. O que mais me intriga é que 
o nosso inimigo está em quase todos os lugares, em 
WRGRV�RV�SD¯VHV�H�WHP�RV�PDLV�GLYHUVLˉFDGRV�URVWRV��)D]�
com que vejamos os nossos amigos da maneira mais 
odiosa e nos afasta uns dos outros. Quando olho para 
frente, a sensação que tenho, a cada dia, é que estamos 
mais longe do recomeço”. Novamente o personagem re-
ˊHWH�VREUH�D�SHUGD�GH�LGHQWLGDGH��FRPR�VH�R�VHU�KXPD-
no se afastasse cada vez mais de si mesmo ao quebrar 
a comunhão com o outro. 

No desfecho da história, o Segundo Escavador retor-
na ao local e se depara com a situação: a criança, uma 
menina, e o companheiro, ambos feridos. Caberá a ele 
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D�ȢHVFROKD�GH�6RˉDȣ��$R�VDOYDU�D�PHQLQD��R�KRPHP�SHU-
mitirá que parte de si morra ali, naqueles escombros, 
conforme o Primeiro Escavador havia profetizado. Na 
UXEULFD�̄ QDO��D�SRHVLD�GDV�OX]HV�TXH�GLPLQXHP�H�VH�DSD-
gam, sendo a última luz a do lampião. 

 A peça Escavadores recupera valores que parecem 
pouco em voga na sociedade atual: coragem, solidarie-
dade, perseverança, generosidade e fé.  Traz o questio-
namento de uma guerra promovida pelo egoísmo hu-
mano que dissemina a crença de que qualquer rosto é 
um potencial inimigo. Há um pessimismo entranhado 
HP�DOJXQV�GL£ORJRV�TXH�UHˊHWH�D�UX¯QD�GH�XPD�VRFLH-
dade e, em contraponto, os personagens, ao escavarem 
para dentro de si, libertam suas almas para novas pos-
sibilidades e caminhos. 
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Escavadores
por André Luis Silva

PERSONAGENS 

PRIMEIRO ESCAVADOR 
SEGUNDO ESCAVADOR 

 
(O palco deverá está coberto de lixo e 

entulhos. Aqui e acolá, pequenos montes 
de pneus, escombros, jornais. No centro, 

deverá estar um enorme buraco escavado 
no lixo. Os dois escavadores trabalham.)
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PRIMEIRO ESCAVADOR: O que vê?

SEGUNDO ESCAVADOR: São apenas alguns traços... 
Não sei ao certo.

PRIMEIRO ESCAVADOR: Escave mais, vamos. Deve ter 
alguém aí embaixo.

SEGUNDO ESCAVADOR: E se não tiver?

PRIMEIRO ESCAVADOR: Teremos tentado, ainda assim...

SEGUNDO ESCAVADOR: (vai até o buraco) Tem alguém aí?

PRIMEIRO ESCAVADOR: (aproxima-se do buraco) Ou-
viu? Tem alguém sim. Continue com a pá. Eu afastarei 
o entulho.

SEGUNDO ESCAVADOR: Farei, farei... Mas não se anime 
muito. Já se vão quarenta dias. Ninguém resiste tanto 
tempo. Olhe, todos foram embora, desistiram. Não há 
mais esperança... O que você ouviu foi o eco de nossas 
vozes. Ouviu a nós mesmos, isso sim. Nós mesmos de 
lá debaixo.

PRIMEIRO ESCAVADOR: Então cave, nem que seja 
para nos tirar de lá! Vamos, meu amigo, enquanto 
ainda há luz.

SEGUNDO ESCAVADOR: É perigoso. Aqui o terreno é in-
certo... Se acertarmos a base, cairemos, tenho certeza. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Depois virão nos salvar. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Ora, mais que diabo! Não quero 
que me salvem. Não preciso cair, não mesmo. Por que 
me cobra assim...? Fique sabendo que não sou herói. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Não preciso de um herói agora. 
Preciso de você. 

(Silêncio)

SEGUNDO ESCAVADOR: Quem foi que lhe disse que ha-
via alguém aí? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: A mãe. Precisava ver. Estava ca-
tatônica e eu, bem, eu prometi... 

SEGUNDO ESCAVADOR: Você prometeu! Aí está. E mais 
essa agora. Morrerei tossindo mais do que um tubercu-
ORVR�SRU�FRQWD�GH�VXDV�PDOGLWDV�SURPHVVDV��2V�ˉOKRV�GD�
puta mandaram suspender a operação, arrancaram as 
máscaras e, nem assim, você se deu por satisfeito. Olha 
pra mim! Todo melado de lama. (pausa) Parece até que 
«�ˉOKR�VHX��

PRIMEIRO ESCAVADOR: Podia ser. Não, não é. Mas po-
dia... Acaso não se sente assim? 

SEGUNDO ESCAVADOR: Assim como? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Responsável, de alguma forma, 



24 25

pela vida dos outros. Não me entenda mal. Minha mãe 
diz que sou muito sentimental para essas coisas, mas é 
que dói lá dentro quando alguém morre. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Quando morre alguém especial? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Um alguém qualquer. É como 
se morresse também um pedaço em mim. Às vezes, 
penso que cada átomo do meu corpo corresponde a 
uma vida na Terra. E que tudo o que diz respeito às 
outras pessoas também me diz respeito. Como se fôsse-
mos ligados, costurados como uma colcha de retalhos. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Você é maluco se acha que 
pode dar conta do mundo. Puxa! Sabe quantas pessoas 
morrem todos os dias e quantas nascem? É muita res-
ponsabilidade para uma pessoa só! 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Aqui, já somos dois... 

SEGUNDO ESCAVADOR: Moleque, aguenta aí. Estamos 
chegando. 

(Cavam com mais força.)

PRIMEIRO ESCAVADOR: O que é isso aí? (aponta para 
um pedaço de pano metido entre os escombros) 

SEGUNDO ESCAVADOR: Espera. Ah! Uma calça e... (vas-
culha os bolsos da calça) Bem, uma carteira também. 
Que merda. Está vazia... só papel, nenhum dinheiro! 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Tem um documento e foto, veja. 
Um tipo comum. Não dá para ler o nome, a água estra-
gou... Mas há um número. 

SEGUNDO ESCAVADOR: De que adianta um nome ou 
um número? Para este sujeito, que nunca conhecere-
mos, está tudo perdido. Já não existe mais. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Calma. Ainda temos uma lem-
brança dele: a foto. Não basta? E então, o que acha des-
ta cara risonha? Terá sido feliz? 

SEGUNDO ESCAVADOR: Nestes dias, alguém pode dizer 
que foi ou que é? Não. Todo este sorriso... Canastrão. 
Só posou para a foto. Veja os olhos e as pálpebras aqui 
na esquerda. É dor. Coitado. Deve ter sido coagido pelo 
fotógrafo. Olha aí o imbecil, a boca escancarada... 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Tenha mais respeito. O sujeito 
cumpriu a missão dele e, se tiver sido um homem bom, 
honrou a todos nós. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Lá vem você com essa con-
versa mole. Não existe esta história de homem bom e 
homem mau. Só o que existe é o que fazemos e o que 
GHL[DPRV�GH�ID]HU��6H�VREUD�DOJXPD�FRLVD��LVWR�ˉFD�SRU�
conta da tagarelice dos desocupados. Tome. Fique com 
a foto, já que se importa tanto. Aposto que o dono não 
precisa mais. 

(Silêncio)
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PRIMEIRO ESCAVADOR: Por que você não foi embora? 
Digo, por que não foi embora com os outros?

SEGUNDO ESCAVADOR: Sabe, toda vez que olho para 
esta sujeira, me pergunto a mesma coisa. Toda hora, 
sinto uma vontade imensa de largar a pá. E não pense 
que pretendo ser sacana. Também não acho que aque-
les caras o foram. Quero dizer, alguns foram. Vendidos 
H�FRYDUGHV�ˉOKRV�GD�SXWD�TXH�PHUHFHP�XPD�VXUUD�EHP�
dada. Mas é que... Estou cansado. Meus ombros doem, 
minhas mãos amontoam calos e os pés... Sem falar do 
medo. O que vamos encontrar enterrado aí embaixo? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Sei como é... 

SEGUNDO ESCAVADOR: Se tivéssemos ao menos a cer-
teza do sucesso. Ora, de que vale o esforço quando o 
terreno é instável? Engulo o choro todas as manhãs e 
me sinto um nada. A tarefa é grande demais. Também 
sofro, sabia? 

35,0(,52�(6&$9$'25��(�SRU�TXH�ˉFD"�

SEGUNDO ESCAVADOR: Como ser de outro jeito? (pausa) 
Sempre que já não posso mais e vou para o balde lavar o 
corpo, fecho os olhos um pouquinho e vejo meus meni-
nos. Então, percebo o quanto ainda preciso acreditar. Por 
eles. Acreditar que ainda nos resta alguma coisa.
   
PRIMEIRO ESCAVADOR: Cava amigo, cava. Ele tem que 
estar aí. 

(Silêncio)

SEGUNDO ESCAVADOR: Já é noite, precisamos parar 
um pouco. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Não podemos parar. Não agora. 
Pode ser que chova ou que a terra desmorone ainda 
mais. Viu o que aconteceu ontem. Falta pouco.

SEGUNDO ESCAVADOR: Faltava pouco de tarde tam-
E«P�� &RPH©R� D� GHVFRQˉDU� GH� TXH� VHPSUH� IDOWDU£� XP�
pouco. Ora, como pode saber? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Apenas sei. 

SEGUNDO ESCAVADOR:  “Apenas sei”! Meto esta pá na 
sua cabeça e acabamos com isto de uma vez. Chega. 
Não podemos cavar de noite. Não enxergo um palmo à 
frente do nariz e, por conta disto, o perigo nunca esteve 
tão próximo. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Tenho querosene aqui. Pode-
mos improvisar um lampião. Dê-me esta calça, bastará 
um trapo dela. Pronto. Coloque aqui dentro deste fras-
co... Me diz, sabe fazer fogo? 

SEGUNDO ESCAVADOR: Que pergunta idiota. É claro 
que não. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Nossos ancestrais faziam fogo, 
não deve ser difícil. 
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SEGUNDO ESCAVADOR: Estes macacos foram extintos 
há anos com os dinossauros. Devem ter levado consi-
go o segredo da chama. Sabe, é bem possível que, se 
tivessem existido hoje, estes homens de “neandeo-não-
-sei-de-que-merda”, é possível que o fogo não tivesse 
sido descoberto. Digo isto porque nos acostumamos e 
nos adaptamos tanto que... Sim, eles também teriam se 
adaptado ao frio e à noite, então... 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Quanta besteira. Olhe para 
você... O seu fedor me diz que os macacos não foram 
extintos (risadas). Ora, não deve ser tão difícil. Veja, duas 
pedra e uma fagulha. Não precisamos de muito, só uma 
fagulha e... (se agacha, pega duas pedras e esfrega uma 
na outra. Acende o lampião) Aí está, fogo. 

SEGUNDO ESCAVADOR: É lindo. Como se uma estrela 
tivesse pousado na terra... E ao mesmo tempo, tão frágil 
e pequenino...  

PRIMEIRO ESCAVADOR: Venha, traga suas mãos para 
perto do frasco. Alivia o incômodo dos calos. 

SEGUNDO ESCAVADOR: No que nos transformamos: um 
ponto na escuridão. Há tanta gente lá fora e quantos 
estão aqui? Dois? Me sinto só. 

35,0(,52� (6&$9$'25�� 1¥R� ˉTXH� DVVLP�� 9HMD�� O£�
adiante, outros lampiões, lanternas e candeeiros. Veja, 
meu amigo! Sabem que estamos aqui, torcem por nós. 
Acreditam. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Não se iluda. Acenderam por-
que é noite. Porque acendem todas as noites e nós ain-
da estamos aqui. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Pode ser.. . Muito embora ain-
da goste de pensar que, pelo menos, uma daquelas 
chamas foi acesa para nós esta noite. E que o dono 
ou a dona daquela chama cuidará o máximo possível 
para que o fogo não se abrande. Pelo tempo em que 
for noite. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Pode ser... Pegue a pá.
 

(Silêncio)

SEGUNDO ESCAVADOR: Já passa da meia noite. A chuva 
vai apagar a chama, minhas botas estão enterradas na 
lama e não há mais para onde ir. Precisamos voltar ou 
morreremos aqui. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Não! Não vamos voltar. Morrer? 
Que seja... 

6(*81'2�(6&$9$'25��7HQKR�PXOKHU�H�ˉOKRV��Q¥R�SRV-
so me dar ao luxo de ser inconsequente! Vou largar a 
pá. Está me ouvindo? Vou largar a pá! 

35,0(,52�(6&$9$'25��4XHP�SRGH�REULJ£�OR�D�ˉFDU"
 
SEGUNDO ESCAVADOR: Quer fazer com que me sinta 
PDO��Q¥R�«"�,VWR�«�PXLWR�VXMR�GH�VXD�SDUWH��1¥R�ˉFDUHL��
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Quer me manipular, não é? Diz, desgraçado! Olha para 
mim e diz. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Vá se quiser. 

6(*81'2�(6&$9$'25��9RF¬�«�XP�ˉOKR�GD�SXWD��VDEH"�
Um desgraçado, cretino... Não vou entrar no seu jogo, 
ouviu? Não vou entrar! Já há desespero demais nesta 
PHUGD��6H�FRQWLQXDU��ˉFR�ORXFR��

PRIMEIRO ESCAVADOR:  Vá... 

SEGUNDO ESCAVADOR: Chega, por favor. Já não pode-
mos mais. Olha para mim... Olha para mim, porra! Vem 
comigo. Não vou te deixar aí... Desiste. Quarenta dias. 
Para! Para! Olha para mim... Ele entenderia... O menini-
nho. Ele nos perdoaria...  

PRIMEIRO ESCAVADOR: Vá... 

(Silêncio)

SEGUNDO ESCAVADOR: Imbecil de merda. Fica com a 
pá. Aproveita e cava um buraco para o teu corpo. Não, 
melhor: cava um buraco bem grande e enterra o mundo 
inteiro. (pausa) Sabe, você é uma ameaça. Sim, agora 
vejo. Por isso mandaram suspender a operação. Tanta 
REVWLQD©¥R�Vµ�SRGH�VLJQLˉFDU�DPHD©D��3ULPHLUR��VDOYDU�
um menino morto... Depois, que vai querer? Mudar o 
mundo? Você é mau, sabe? Muito mau. Posa de santo e 
essa sua loucura, ou sabe-se lá o que, faz com que seja-

mos mais rasteiros do que este monte de merda. Para o 
diabo com você e o seu garoto. (pausa) Espero que ele 
esteja morto. Pois é. Morto. Seria bom para você apren-
der. Ficar aí e chorar diante da surpresa velha. (pausa) 
Vou para casa e serei muito mais digno.  Salvarei meus 
meninos vivos. Farei com que se sintam bem enquanto 
ainda respiram e pelo tempo que respirarem. Vai... Cres-
ce e arruma uma família.

 PRIMEIRO ESCAVADOR: Vá. 

(Silêncio. O Segundo Escavador sai de cena.  
O Primeiro Escavador vai até o buraco)

PRIMEIRO ESCAVADOR: Estou aqui, ouviu? Não desani-
me, a chuva vai passar, mas enquanto ela cair, aproveita 
a água. Estamos quase lá, não se preocupe. Quem sabe, 
devêssemos conversar um pouco? Sim. Assim não ha-
veria meio do silêncio instigar o medo e, desta forma, 
você teria a certeza de que continuo aqui, escavando. 
Bem... O que posso lhe falar de reconfortante? Não sou 
engraçado, sabe? Não consigo ser. Aquele meu amigo, 
ele... Talvez esteja interessado nas notícias do mundo 
DTXL�IRUD��DˉQDO��TXDUHQWD�GLDV�GH�LVRODPHQWR�«�PHVPR�
muita coisa. Por onde começar? Ah! Acho que gostará de 
saber que estamos vencendo a guerra. Sim! E também, 
agora as pessoas estão reconstruindo suas vidas. Todo 
mundo junto. E... Desculpe, estou mentindo. Acho que é 
PHOKRU�PHVPR�OKH�FRQWDU�D�YHUGDGH��DˉQDO��XP�GLD��VDL-
rá desta caverna e verá com seus próprios olhos e tudo 
será ainda mais frustrante e doloroso. Pois bem... Já que 
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é assim... Esta guerra parece que nunca vai acabar e 
nós já estamos perdendo a força. O que mais me intriga 
é que o nosso inimigo está em quase todos os lugares, 
HP�WRGRV�RV�SD¯VHV�H� WHP�RV�PDLV�GLYHUVLˉFDGRV� URV-
tos. Faz com que vejamos os nossos amigos da maneira 
mais odiosa e nos afasta uns dos outros. Quando olho 
para frente, a sensação que tenho, a cada dia, é que es-
tamos mais longe do recomeço. Perspectiva arrasadora, 
eu sei. Mas é que todo processo demora um pouco, en-
tende? Penso que, enquanto alguém ainda estiver lá, 
dizendo e se opondo e propondo... Ah! Não estamos 
habituados, é isto. Eu acho. Mas há muito que... (pausa) 
Sabe, vai acontecer. Ou destruímos de vez isto aqui ou... 
um braço... um braço... um braço! Espere! Estou indo. 

(Corre para o outro lado do buraco. Afunda no monte 
de entulho. O Segundo Escavador entra em cena.)

SEGUNDO ESCAVADOR: Desistiu? Sabia que não ia su-
SRUWDU�ˉFDU� Vµ��9LP�SRUTXH� OHPEUHL�TXH�D�S£�Q¥R�HUD�
minha. O dono vai querer de volta, sabe como é... Ou-
viu? Ei! (pausa) Ei! (pausa) Sabem que estamos aqui. É 
perigoso. Disseram-me que vão interditar o lugar. Vem 
comigo. (pausa) Sem brincadeira, porra. Acabou, vamos. 

(Silêncio)

6(*81'2�(6&$9$'25��4XH�PHUGD��(VWH�ˉOKR�GD�SXWD�
foi... Minha nossa! (começa a escavar com as mãos). Eu 
disse para vir comigo! Falei tanto que... Que merda! 
Está me ouvindo?

PRIMEIRO ESCAVADOR: Você voltou?

SEGUNDO ESCAVADOR: Você acha? Presta atenção. Vou 
cavar um pouco mais e assim... Puxo sua mão, está bem?

PRIMEIRO ESCAVADOR: Não vai ser fácil, acho que que-
brei a perna e... São apenas alguns ossos. Mas, ouça, 
também achei o menino!

SEGUNDO ESCAVADOR: O quê?

PRIMEIRO ESCAVADOR: O menino. Achei o menino. O 
bracinho dele... Olhe para sua esquerda.

SEGUNDO ESCAVADOR: Sim, estou vendo! Você é um 
miserável sortudo.

PRIMEIRO ESCAVADOR: Você acha? Bem... Salva o garoto.

SEGUNDO ESCAVADOR: Não temos tempo. Chegarão 
em meia hora, não mais. Me dê a mão. Ora, mas por que 
está fazendo isto? Vamos.

PRIMEIRO ESCAVADOR: Eu prometi à mãe.

SEGUNDO ESCAVADOR: Esqueça esta maldita promes-
sa. Vamos. Me dê a mão!

PRIMEIRO ESCAVADOR: Salva o garoto.

SEGUNDO ESCAVADOR: Desgraçado! (pega a pá e cor-
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re para o buraco. Cava depressa. Retira uma criança do 
buraco) Oh... É. É. É uma menina, ouviu? Uma menina! 
Minha nossa... Ela está respirando. Ela está respirando. 
Seu cretino milagreiro. É uma menina... E como é linda. 
É linda. Uma menina. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Oh... Leve-a daqui. Rápido. Ela 
precisa de ajuda. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Não posso. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Vá. Não temos muito tempo. 
Ela precisa de água e de comida. Está morrendo.  Vai.. . 
Mas, antes de ir, acende o lampião e deixa aí, onde eu 
possa vê-lo. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Não, não posso. Sabe que, se eu 
for, não me deixarão voltar. Ora! Arriscou-se pela meni-
na, por que não podemos nos arriscar por você? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Porque esta história é feita por 
homens como você, não por homens como eu. 

(Silêncio)

SEGUNDO ESCAVADOR: O que está dizendo? 

PRIMEIRO ESCAVADOR: Sabe bem o que digo. Em seu 
peito bate um coração, ora forte, ora fraco, e é assim 
que ele deve ser. Nem bom, nem mau. Apenas fazendo e 
desfazendo. Agora vai e deixa meu lampião. 

SEGUNDO ESCAVADOR: Você é um cretino, sabia? Um 
cretino odioso.
 
PRIMEIRO ESCAVADOR: Se quiser lembrar de mim, pega 
a carteira, está aí, em algum lugar. Vazia. Só papel, ne-
nhum dinheiro. Talvez encontre meus documentos e 
alguma foto. Não precisarei mais dela. 

(Silêncio)

SEGUNDO ESCAVADOR: Aqui está o lampião. 

PRIMEIRO ESCAVADOR: É como uma estrela que pou-
sou na terra. Debaixo, para mim, parece que ela voltou 
para o céu. Vá agora. 

(O segundo escavador sai de cena com a criança. As 
luzes diminuem e se apagam uma a uma. O lampião 

deve ser a última de todas elas.)

FIM
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Comissão

julgadora

Carolina Correia do Santos é doutora em Teoria 
Literária e Literatura Comparada pela Universidade de 
São Paulo. Entre 2011 e 2012 atuou como pesquisadora 
visitante na Universidade de Columbia, em Nova York. 
Exerceu a atividade de professora de língua e literatura 
inglesas na Escola da Vila (2002 - 2006) e de leitura e 
escrita no Colégio Oswald de Andrade (2009), ambas 
em São Paulo, além de ter ministrado cursos sobre teo-
ria e crítica literárias na USP (2011). Tem artigos publi-
FDGRV�HP�SHULµGLFRV�FLHQW¯ˉFRV�GR�%UDVLO�H�GR�H[WHULRU�

Daniela Toscano é graduanda em Letras (Português-
-Literaturas) na Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro. Trabalhou com literatura em pesquisas de 
LQLFLD©¥R�FLHQW¯ˉFD�QD�PHVPD�XQLYHUVLGDGH��WHQGR�GH-
senvolvido, em 2011, o projeto A literariedade na obra 
de Evandro Teixeira, em parceria com o fotógrafo Evan-
GUR�7HL[HLUD��(P�������GHVHQYROYHX�RˉFLQDV�GH�OHLWXUD�

e projetos de incentivo à leitura no programa PIBID 
– Programa de Iniciação à Docência, promovido pela 
CAPES. Atuou como professora em cursos preparatórios 
e, atualmente, é estagiária do Espaço Cultural Escola 
Sesc.

Daniele Ávila Small é pesquisadora, tradutora e crí-
tica de teatro. Mestre em História Social da Cultura pela 
PUC-Rio, fez a graduação em Teoria do Teatro na UNI-
RIO. Em 2008, criou a Questão de Crítica, revista eletrô-
nica de críticas e estudos teatrais, da qual é editora e 
na qual publica regularmente textos críticos, ensaios e 
traduções de textos teóricos sobre teatro e crítica. É a 
coordenadora geral e integrante da comissão julgadora 
do Prêmio Questão de Crítica. É uma das fundadoras e 
atual presidente da Projéteis - Cooperativa Carioca de 
Empreendedores Culturais.

Dora Sá é carioca, residente em Belo Horizonte desde 
������$WXD� FRPR�DWUL]� SURˉVVLRQDO� GHVGH������� WHQGR�
incorporado, ao longo dos anos, outras facetas de atu-
ação nos grupos de trabalho que integrou no Rio de 
Janeiro, abarcando as áreas de produção, registro e edi-
ção de imagem (audiovisual).  Atualmente desenvolve 
atividades com o Arande Coletivo de Atores; é analista 
de Artes e Cultura no Sesc-MG, além de cursar especia-
lização em Mediação em Arte, Cultura e Educação na 
Escola Guignard da UEMG.
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Fabiano Barros é natural de Recife, radicado em 
Rondônia desde 1999. Iniciou suas atividades com o 
teatro ainda em Pernambuco. É formado em Letras pela 
Universidade Interamericana de Porto Velho, tendo se 
especializado em Gestão Cultural pelo Senac-MT. Em 
2011 foi curador do Prêmio Myriam Muniz da Funarte. 
Cursa Licenciatura em Teatro na Universidade Federal 
de Rondônia, na qual apresentará ainda este ano sua 
PRQRJUDˉD�LQWLWXODGD�$�KXPDQL]D©¥R�GRV�PLWRV�H�OHQ-
das na dramaturgia amazônica. Dirige a Cia de Artes 
Fiasco, que atua há treze anos em artes cênicas em 
Porto Velho. Escreveu cerca de vinte textos de teatro, 
entre os quais O Segredo da Patroa, Já passam das Oito, 
Memória da Carne e O Dragão de Macaparana, todos 
montados em Rondônia. Atualmente coordena o Setor 
de Cultura do Sesc-RO. 

José Manoel Sobrinho é coordenador de Cultura do 
Sesc Pernambuco. Encenador, professor de teatro; ges-
tor cultural nos setores público, privado, e terceiro se-
tor; curador de festivais, mostras, galerias de arte, casas 
de espetáculos, seminários e projetos diversos de tea-
tro, dança, música, artes visuais e literatura. Na área de 
teatro, participa nos processos de articulação no inte-
rior do estado. Coordena o programa de teatro do Sesc 
Pernambuco, inclusive no desenvolvimento de grupos 
e núcleos de pesquisa. Criou a Escola Sesc de Teatro 
e o Curso de Formação de Atores do Sesc Pernambu-
co. Participa do estudo Laboratório de Palhaçaria: uma 
pesquisa sobre o palhaço brasileiro, desenvolvido pela 
Companhia 2 em Cena de Teatro e Dança.

Mariana Fausto é atriz, palhaça e manipuladora de 
bonecos. Graduada em Interpretação Teatral e Licen-
ciatura em Teatro pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente integra a Cia 
Pequod de teatro de animação, tendo recebido cinco 
prêmios Zilka Sallaberry  com o espetáculo Marina, a 
Sereiazinha  e o Prêmio especial APTR pelo trabalho 
desenvolvido no espetáculo Marina (2011). Integra 
também o grupo Bando de Palhaços, que atua em par-
ceria com a ONG Doutores da Alegria no projeto Pla-
teias Hospitalares. Foi estagiária de artes cênicas do 
Espaço Cultural Escola Sesc em 2012.

Patrícia Zampiroli é gestora sociocultural, pós-gradua-
da em Gerenciamentos de Projetos no Terceiro Setor pela 
Fundação Getúlio Vargas. Foi coordenadora geral da ONG 
Usina de Cidadania, projeto vencedor de vários prêmios, 
entre os quais o LIF 2007 – Finalista nacional em “Apoio à 
cultura” pela Câmara de Comércio Francesa e, em 2012, o 
prêmio de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sus-
tentável e Responsabilidade Social – Categoria “Desen-
volvimento Cultural” pelo Instituto Ambiental Biosfera. É 
bacharel em Direção Teatral pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo dirigido e roteiri-
]DGR�WDQWR�PRQWDJHQV�XQLYHUVLW£ULDV�TXDQWR�SURˉVVLRQDLV��
entre elas Valsa nº 6 e Os Sete Gatinhos de Nelson Rodri-
gues, Roda Viva de Chico Buarque, Ensaio sobre a Ceguei-
ra de José Saramago. Além disso, dirigiu montagens sobre 
textos de sua autoria, como A Casa Amarela, O Reino de-
sencantado no tempo em que a liberdade era azul, Brasil 
80, Salve Rio e Nise da Silveira: Atelier e Emoções.  
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Renata Mizrahi é dramaturga, roteirista, diretora de 
teatro, professora de dramaturgia e interpretação. For-
mada pela UNIRIO, integra a Cia Teatro de Nós. Estudou 
roteiro na Escola de Cinema de Cuba – EICTV – com o 
roteirista premiado Eliseo Altunaga. Foi a ganhadora de 
melhor texto do Prêmio Zilka Sallaberry 2012 por Coi-
sas que a gente não vê e melhor texto no Prêmio Zilka 
Sallaberry 2010 por Joaquim e as Estrelas. É roteirista 
do programa Tem Criança na Cozinha” do canal Gloob 
(Globosat).

Viviane da Soledade�««�DWUL]�SURˉVVLRQDO�FRP�IRU-
mação pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), ba-
charel em Teoria do Teatro pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), pós-graduada 
em Arte e Cultura pela Universidade Candido Mendes 
(UCAM) e mestranda em Bens Culturais e Projetos So-
ciais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É Assessora 
Técnica em Artes Cênicas da Gerência de Cultura da 
Escola Sesc de Ensino Médio, na qual desenvolve o tra-
balho de curadoria, programação, produção cultural e 
coordenação do Projeto Social. Integra também a co-
missão julgadora do Prêmio Questão de Crítica.
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Ao longo do tempo, os projetos nacionais e 
regionais do Sesc tornaram-se referência e con-
quistaram credibilidade do público, com iniciati-
vas que expressam a contribuição permanente do 
empresariado para o desenvolvimento cultural da 
sociedade brasileira.

As ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e 
Lazer traduzem a busca da entidade em promover 
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo.

Democratizar o acesso aos bens culturais, apoiar 
manifestações que contribuam para a criação ar-
tística e intelectual, estimular projetos de interes-
se público, especialmente os que circulam à mar-
gem do mercado, são objetivos da entidade.

Uma das formas de o Sesc atuar no campo da 
cultura é o estímulo à produção artístico-cultural. 
Ao se constituir como um dos espaços de sua via-
bilização, o Sesc cria condições para o seu revi-
goramento e contribui para o aperfeiçoamento da 
produção cultural brasileira, a melhoria do nível 
intelectual do povo brasileiro e o fortalecimen-
to do sentimento de identidade nacional, vistos 
como condições essenciais do desenvolvimento.

Antonio Oliveira Santos

Presidente do Conselho Nacional do Sesc

7
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Há mais de seis décadas o Sesc trabalha para 
proporcionar aos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo uma melhor qualidade de 
vida por meio de uma atuação de excelência nas 
áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer.

Apoiar manifestações que contribuam para a 
criação artística e intelectual; estimular projetos 
de interesse público, especialmente os que circu-
lam à margem do mercado; democratizar a cultura 
nacional promovendo o acesso aos bens culturais 
são objetivos cotidianos da entidade.

A proposta do III Concurso Jovens Dramaturgos 
2013 é incentivar a criação artística da juventude 
brasileira contemporânea e contribuir para o hábi-
to da leitura e da escrita.

Conscientes de que a cultura brasileira é um im-
SRUWDQWH�SLODU�SDUD�D�DˉUPD©¥R�GH�QRVVD�LGHQWLGD-
de, esperamos continuar contribuindo para atingir 
as mais diversas comunidades e difundir toda a  
riqueza cultural de nosso país.

Maron Emile Abi-Abib

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc

8

É com imensa satisfação que a Escola Sesc 
de Ensino Médio, por meio da sua Gerência de 
Cultura, abre espaço para novos talentos da 
dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem 
sido objeto constante de nossas ações. Nesta 
direção, o III Concurso Jovens Dramaturgos re-
velou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âm-
bito das Artes Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no poten-
cial da nossa dramaturgia em sintonizar o imagi-
nário coletivo e de reinventar-se cotidianamente.

É, de fato, um presente para todos nós.

Claudia Fadel

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio

9
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Educação da sensibilidade

Múltiplas são as vias de acesso à educação da sen-
sibilidade do jovem cidadão brasileiro e para dar 
conta de tão variadas possibilidades é que imagi-
namos e praticamos uma regularização sistemática 
de projetos de incentivo para o desenvolvimento da 
leitura e da literatura, da fruição e da criação. Acre-
ditamos que a ampliação de oportunidades para a 
produção de escritas criativas por meio de concur-
VRV�� ODERUDWµULRV�� RˉFLQDV�� SXEOLFD©·HV�� OHLWXUDV� SHU-
IRUP£WLFDV�� SDOHVWUDV�H�HQFRQWURV� FRP�SURˉVVLRQDLV�
e amadores é um horizonte que se abre com vistas à 
formação de novas comunidades de ideias.

Sempre pensamos em ações conjugadas que, como 
ondas se desdobram sobre o terreno arenoso da prá-
xis, de tal maneira que o Concurso Jovens Dramatur-
gos se liga a um encontro-residência entre os auto-
res selecionados e os participantes da comissão de 
seleção e, em outro momento, se liga a uma ativida-
GH�GH�FRQYLY¬QFLD�FRP�DXWRUHV�SURˉVVLRQDLV�GD�QRYD�
geração, ligando-se ainda a um programa de debates 
com a experiência de ver os textos publicados com 
direito ao ritual da noite de autógrafos.

Estamos atentos à necessidade de estimular os 
diversos elos da cadeia criativa que alimentam o 
desenvolvimento da sensibilidade. O sistema vai 
dos impulsos mentais da criação, da vontade de 
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se expressar pela escrita, passando pelo jogo, pela 
prática social da formalização no papel, na tela, na 
lida da fabricação do artefato escrito, até a confec-
ção do objeto livro e do prazer de fazê-lo circular 
de mãos em mãos.

O Concurso Jovens Dramaturgos não é uma ação 
isolada; pelo contrário, é uma ação-imã que atrai e 
integra um conjunto de atividades componentes das 
linhas de ações da política de incentivo à literatu-
ra e à formação de leitores realizadas pela Gerência 
de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Trata-se 
de um agir cotidiano com o propósito de contribuir 
para o desenvolvimento cultural local, estendendo e 
disseminando práticas culturais para as populações 
juvenis escolares e comunitárias.

Assim, ambicionamos dialogar com as pedagogias 
formais das escolas públicas e privadas, oferecendo 
uma rede de ações que abrigam projetos e espaços 
como o Poética, o Canto Poético, o Café Literário, o 
Banco de Con/Textos, as Leituras em cena, os Labora-
tórios de Crítica Teatral, o Diário de Bordo de Vivên-
cias Culturais, a Caixa de Ferramentas e a Incubado-
ra Cultural. Parafraseando Michel de Certeau, pelas 
artes de fazer vamos reinventando o cotidiano.

Sidnei Cruz

Gerente de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio

11
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Cecilia Ripoll Eizirik nasceu em 1986 na 
cidade do Rio de Janeiro. Formou-se em Licencia-
tura Plena em Artes Cênicas pela UNIRIO no ano 
de 2009. É atriz e integra o núcleo de criação da 
Companhia do Gesto, desde 2001, junto da qual se 
dedica à pesquisa de linguagens cênicas não con-
vencionais, tendo atuado em diversos espetáculos 
de teatro gestual. Seu desejo de aventurar-se na 
escrita dramatúrgica nasceu da intensa vivência 
que é a prática teatral em grupo. 
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Paco  
e o tempo

Texto de apresentação da obra 
Paco e o tempo  

de Cecilia Ripoll Eizirik

por Renata Mizrahi

“O tempo é um senhor muito ocupado. Ele não passa 
durante o dia, ele não passa durante a noite. Ele não 
está nos relógios, ele não está nos livros, ele me atrasa 
para ir à escola, como diz minha mãe, mas também não 
está lá, ao meu lado, no momento em que estou me 
atrasando. Sei onde o tempo não está. E por esse moti-
vo, vocês veem uma criança fora da cama na hora mun-
dial das crianças estarem na cama: quero saber onde o 
tempo ESTÁ...”

Uma peça curta que fala sobre o tempo. Onde ele 
está? O que ele é?

No meio de um turbilhão, me deparo com esse texto 
que fala justamente sobre aquilo que mais procuramos: 
o tempo! Começo a ler o texto de Cecilia Ripoll e, an-
WHV�PHVPR�GH�WHUPLQDU��DUUHEDWDGD�TXH�ˉFR�FRP�D�LGHLD�
e principalmente com sua execução, penso e falo alto: 
que coisa linda! Quanta poesia, imagem e singeleza em 
um mesmo texto!

� ,GHQWLˉFR�PH� WDQWR� FRP�HVVD�REUD� WDOYH]�SRUTXH�R�
texto de Cecilia não tem medo de ir fundo na poesia e 
corrobora com uma coisa que sempre falo: escrever para 
teatro é não ter medo de ir fundo no que queremos. 

Paco e o Tempo foi escrito para o público infantojuve-
nil, mas eu digo que foi escrito para o público infantil, 
juvenil e adulto, porque é profundo e simples. Atinge 
todas as idades. Para mim, não há segmentação quan-
do uma obra fala para todos. Cecilia aborda um tema 
universal. Quem nunca se perguntou sobre o que é o 
tempo ou onde ele está? Quem nunca pensou em como 
o tempo passa? 
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Sem medo das palavras, Cecilia me surpreendeu com 
uma história simples e encantadora de um menino que 
só quer saber o que é o tempo e onde ele está. Mas será 
TXH�LVVR�«�Vµ"�7¥R�SURIXQGD�H�ˉORVµˉFD�«�HVVD�SHUJXQWD�
que o texto cria um universo lúdico onde tudo é possí-
vel, porque dentro de Paco, tudo cabe. 

 Os diálogos de Cecilia surpreendem cada vez mais, 
eles são bem trabalhados e lapidados, possuem rit-
mo, humor e poesia na dose certa. A história evolui na 
medida em que cada personagem, seja a atendente de  
telemarketing, seja a velha senhora, sejam os mendigos, 
nos revela um ponto de vista diferente. 

É uma peça que dá margem a várias interpretações. 
Ela não nos responde, ela nos instiga, o que para mim 
é a melhor função da dramaturgia. Seu texto é clássi-
FR��LQ¯FLR��PHLR�H�ˉP�FRP�£SLFH�H�YLUDGD���'HVVD�IRUPD��
Cecilia vai fundo no que pretende dizer – o tempo é 
relativo. E Paco vai descobrindo isso em seu caminho, 
em sua trajetória, juntando peça por peça, começando 
pela mãe e acabando no próprio Tempo que pede para 
ser chamado de “você”! O tema tempo, tantas vezes 
abordados na história da dramaturgia e da literatura, é 
descrito aqui de forma direta, simples, de fácil compre-
HQV¥R��SRU«P�Q¥R�PHQRV�SURIXQGD�H�ˉORVµˉFD��2�WH[WR�
de Cecilia é todo poesia sem cair na subjetividade. É 
simples e ao mesmo tempo contemporâneo, porque 
nada mais pertinente que falar do tempo hoje em dia. 

Termino dizendo que foi uma grande alegria me de-
parar com esse texto. Talvez ele tenha sido feito parar 
meu tempo e pude ser um pouco o Paco. Pois tive que 

pensar, respirar, pulsar sobre ele. Sabem aqueles mo-
mentos em que tudo para e parando pensamos como 
vale a pena existir? Tive um desses lendo o texto de 
&HFLOLD�H�ˉTXHL�UHDOPHQWH�YLYD��UHDOPHQWH�IHOL]�

Que essa obra se eternize além do tempo. E que mui-
ta, muita gente possa ter o privilégio de ler, montar e 
compartilhar!

Viva o Teatro!

Evoé!
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Paco  
e o tempo

por Cecília Ripoll Eizirik

PERSONAGENS 

PACO  
MÃE DE PACO 

AMIGOS DE PACO 
ATENDENTE DE TELEMARKETING  

VELHINHA 
MENDIGUINHO

MENDIGÃO 
CEGO

TEMPO 

(A ação da peça se alterna entre a casa  
de Paco e a rua.)
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Cena 1

(Casa de Paco. A luz sobe gradualmente como em um 
amanhecer. Vê-se Paco dormindo.)

MÃE: (voz da coxia) Paco! Paco! Acorda! 

(Ele se espreguiça e volta a dormir.)

MÃE: (entrando em cena)�3DFR��PHX�ˉOKR��YRF¬�SHU-
deu a hora! 

PACO: (se levantando subitamente) Achei! Achei! 

MÃE: Achou? Achou o quê? 

PACO: A hora que você disse que eu tinha perdido. Vas-
culhei num amontoado e encontrei lá o número 7, em 
ponto. Imagina, mãe, que ele estava lá dormindo.  

0�(��9RF¬�HVWDYD�GRUPLQGR��PHX�ˉOKR��$�KRUD�TXH�YRF¬�
perdeu já passou, o seu tempo está passando e você 
não sai da cama.  

PACO: Passando? Por onde? Mãe, como você sabe que o 
tempo realmente passa? 

MÃE: Quando você perde a hora certa de acordar, chega 
na escola e recebe um aviso em vermelho na sua cader-
neta escrito “ATRASADO”, isso é uma prova bem grande 
de que o tempo realmente passa, não?    

PACO: Mas o que é tempo?  

MÃE: Ah, Paco... São as horas, os minutos, os segundos. 
(brava, olhando no relógio) Tempo é o que faz você es-
tar sempre atrasado. Tempo é o que faz você se atrasar 
tanto a ponto de não poder mais entrar no colégio e 
assistir sua aula (a mãe sai, bastante zangada). 
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Cena 2

(3DFR�ˉFD�VR]LQKR�HP�FHQD��SHQVDWLYR��2XYH�VH�D�IUDVH�
de sua mãe em off se repetindo, como o ponteiro de 

um relógio: “Tempo é o que faz você estar sempre atra-
sado. Tempo é o que faz você estar sempre atrasado.”)

(3DFR�ˉFD�FDGD�YH]�PDLV�V«ULR��DW«�TXH�SHJD�XP�EDQ-
quinho e vai se sentar na rua, em frente à sua casa. 
Atravessam a cena dois amigos com a bola embaixo 

do braço.)

AMIGO 1: Paco, vamos jogar? 

PACO: Não posso, hoje não posso: estou esperando o 
tempo passar.  

(2V�GRLV�VDHP��EULQFDQGR��3DFR�ˉFD�SDUDGR��REVHUYDQ-
do tudo ao seu redor. A cena deve indicar, com poesia, 

o cotidiano de uma tarde. Personagens, elementos 
diversos e caricaturais atravessam a cena – crianças, 

velhinhos, namorados, baleiro, carros e aviões (os dois 
últimos podem ser indicados através de suas sonori-
dades). A mudança de luz indica o cair da tarde. Paco 
permanece observando tudo atentamente. Seus ami-
gos passam de volta com a bola debaixo do braço.)

AMIGO 2: Até agora esperando o tempo passar? 

PACO: Sim. E acreditam que ele não passou? 

AMIGO 2: Passou sim, Paco. Passou o maior tempão. 
Você não percebeu? 

(Pausa)

PACO (constrangido): Claro, claro! O tempão, vi sim... 
Passou mesmo, me cumprimentou, estava bem alegre 
KRMH�� $JRUD� R� 7HPSR�PHVPR� «� TXH� ˉTXHL� HVSHUDQGR�
passar e não vi, talvez eu tenha cochilado.  

(Os amigos se entreolham com cara de dúvida.)

AMIGO 1 (tentando resolver a situação): Claro, claro. 
Quando estamos felizes o tempo voa.  

PACO (olhando para o céu): Voa? Voa mesmo?  

AMIGO 1: É... acho que sim. Tchau, Paco! 

(2V�GRLV�VDHP��3DFR�ˉFD�Vµ��ROKDQGR�SDUD�R�F«X��$QRLWHFH�)
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Cena 3

PACO (consigo mesmo): O tempo voa! Então foi isso, en-
tão foi isso. O tempo passou voando no céu e eu nem 
percebi. Como será que são as asas do tempo? Aposto 
que são macias, tão macias que escorregam.  A primeira 
coisa que eu vou pedir ao tempo quando a gente se co-
nhecer, será um passeio. (pausa) Mas como? Como? Se 
o tempo sempre me atrasa, deve ser porque não gosta 
muito de mim...   

MÃE: Menino! Sabe que horas são? Hora de criança es-
tar na cama! 

PACO (voltando para dentro de casa): Hora de criança 
estar na cama? Nessa hora qualquer criança no mundo 
tem que estar na cama? 

0�(��6LP��PHX�ˉOKR��

PACO: Mãe, o que acontece com a criança se na hora 
mundial de criança estar na cama, ela não estiver na 
FDPD"�2�WHPSR�ˉFD�VDEHQGR�GLVVR"�(�VH�D�FULDQ©D�Q¥R�
tiver relógio? E se a criança não tiver cama?  

0�(��,K�����,VVR�«�VRQR��%RD�QRLWH��ˉOKLQKR���

Cena 4

(Paco adormece, ele sonha que está voando com o 
tempo. Findo o sonho, a luz da cena indica amanhecer, 
exatamente igual ao inicio da cena I. Desta vez, Paco 
acorda rapidamente e com empolgação. Ele pega cor-
rendo seu banquinho e se senta no mesmo lugar do 
dia anterior. Em seguida, aparecem seus dois amigos 

com a bola embaixo do braço.) 

AMIGO 1: Oi Paco! Vamos jogar? 

PACO: Não posso, hoje não posso, estou esperando o 
tempo passar. (pausa, os dois caminham como se fos-
sem sair, mas Paco prossegue) Sonhei que estava voan-
do com ele.  E, enquanto estava lá em cima do mundo, 
nas asas do tempo, eu entendi porque cada país tem 
um horário diferente: é porque o tempo está sempre 
voando em círculos ao redor da Terra! E quando você 
viaja para o interior, que o tempo passa mais devagar, é 
porque nessas regiões ele está voando com mais calma. 
Entenderam? 

AMIGO 2: Sim, sim. Entendemos tudo.

(Os dois saem sem entender nada. Em cena, se repe-
te o cotidiano de um dia, com pequenas variantes; 

algumas pessoas do dia anterior passam novamente, 
outras não. Personagens novos atravessam a cena etc. 

Paco admira tudo serenamente.)
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Cena 5

(Novamente, as luzes indicam o anoitecer. Agora Paco 
está desolado e com dores no pescoço de tanto ter 

olhado para o céu.)

MÃE: Menino! Sabe que horas são? Hora de criança es-
tar na cama! 

(Paco volta para dentro de casa frustrado.)

MÃE: Tenho um presente para você, uma surpresa. (ti-
rando do bolso) Um relógio! Assim, quando você quiser 
saber se está se atrasando, se está na hora de criança 
estar na cama, basta olhar para ele.  

PACO (se reanimando): Posso ver a hora a qualquer 
hora? Que legal! Assim posso saber onde está o tempo? 

MÃE: Claro.  

PACO: Obrigado! Obrigado! (e sai pulando) 

Cena 6

(Paco se prepara para dormir e deita na cama, seguran-
do seu relógio novo como se segurasse um telefone. 
Em off, ouve-se o barulho de um telefone chamando, 

até atender uma voz gravada.)

VOZ GRAVADA: Boa noite. Para saber o fuso horário, 
tecle “um”. Para saber se sua criança está na cama na 
hora de criança estar na cama, tecle “dois”. Para saber 
quantos segundos tem uma hora, tecle “três”. Dúvidas, 
sugestões ou reclamações, tecle “quatro”. 

(Paco faz gesto de quem tecla.)

VOZ GRAVADA: Aguarde um instante, estamos transfe-
rindo sua ligação para um de nossos atendentes. 

ATENDENTE DE TELEMARKETING: Pois não, com quem 
eu falo? 

PACO: É Paco. Tenho um relógio novo e quero marcar 
uma hora com o tempo.  

ATENDENTE: Perdão, não entendi. Você pode repetir? 

PACO: Quero marcar uma hora com o Doutor Tempo, 
uma consulta ou uma visita. Você pode olhar na agenda 
dele quando ele está livre para se encontrar comigo? 
Preciso conversar com ele. 
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ATENDENTE: Perdão, não vai estar sendo possível. O 
tempo não pode parar para conversar, pois o tempo não 
pode parar para nada.  

PACO: Não? 

ATENDENTE: Não. O tempo está sempre passando. 

PACO: Por onde? Por onde? 

(Som em off de ligação caindo.)

Cena 7

(É madrugada e Paco já está exasperado. De pijama, 
ele levanta de sua cama e anda impacientemente 

de um lado para o outro. Quase chorando, conversa 
consigo mesmo.)

PACO: Se o tempo não passa durante o dia, se o tempo 
não passa durante a noite, o tempo deve estar passean-
do como quem não quer nada, pela madrugada.  

(Paco sai silenciosamente de sua casa. A cor da madru-
gada o atrai.)

(Ele topa com a velhinha.)

PACO: Oi, por favor, a senhora por acaso viu o tempo 
passar? 

VELHINHA: Hein? Quem? 

PACO: O tempo. A senhora viu o tempo passar? 

VELHINHA: Ih, menino, ele passou tão depressa que 
nem percebi...  

PACO: Passou depressa, foi?  

VELHINHA: Muito, muito depressa. Num piscar de olhos. 

PACO: Certo. Então, a senhora não viu o tempo passar? 
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9(/+,1+$��2OKD��ˉOKLQKR��YHU�PHVPR�HX�Q¥R�YL�Q¥R����
muito rápido. Mas a gente sente que ele está passando. 
De alguma forma, a gente sente. 

PACO: Sente? Ele faz vento quando passa? 

VELHINHA: Hein? Quem? 

PACO: Quando o tempo passa e a gente sente que ele 
passou, a gente sente o vento que ele deixou? 

VELHINHA (rindo): Vento? A gente sente no rosto mes-
PR��TXH�HOH�YDL�ULVFDQGR�TXDQGR�SDVVD��Q¥R�«"�9DL�ˉFDQ-
do tudo enrugadinho. 

PACO: Uau! O tempo faz vento e o vento do tempo risca 
o rosto da gente? 

VELHINHA: Risca. O tempo passa, passa, passa... Como 
o ferro sobre a roupa de passar... Só que ao invés de 
esticar, o trabalho do tempo é enrugar.

PACO: Obrigado. Vou atrás dele.

VELHINHA (para si, rindo): Em busca do tempo... Que 
menino... O tempo é delivery e vem até a gente, mesmo 
que a gente não peça. 

Cena 8 

(Paco segue sua busca. Mais adiante, ele escuta vozes. 
São dois mendigos conversando e rindo animadamen-
te. Paco se aproxima deles timidamente. Os mendigos 

são tipos clownescos.)

PACO: Oi, por favor, algum de vocês viu o tempo passar? 

MENDIGUINHO: O tempo? Não sei... 

MENDIGÃO: Não, passou não. Mas mesmo que tivesse 
passado, nós não teríamos visto. 

MENDIGUINHO: Não sabemos com que ele se parece. 
Você tem um retrato falado? 

PACO: Sim. O tempo é um senhor muito ocupado. Ele 
não passa durante o dia, ele não passa durante a noite. 
Ele não está nos relógios, ele não está nos livros, ele 
me atrasa para ir à escola, como diz minha mãe, mas 
também não está lá, ao meu lado, no momento em que 
estou me atrasando. Sei onde o tempo não está. E por 
esse motivo, vocês veem uma criança fora da cama na 
hora mundial das crianças estarem na cama: quero sa-
ber onde o tempo ESTÁ. 

(Os dois mendigos olham para ele estupefatos e        
começam a chorar.)
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MENDIGUINHO: Não sabemos. Não sabemos. Menino, se 
essas nossas lágrimas formassem um rio, você poderia 
navegar atrás do tempo, sair atrás dele com seu barco.

PACO: Sim, sim. Poderia navegar o mundo inteiro. Com cer-
teza, em algum momento, eu encontraria com o tempo. 

MENDIGÃO: Mas, menino, é possível que depois de anos 
e mais anos navegando atrás do tempo sobre seu lindo 
barco, você, subitamente, descobrisse que o tempo era 
o próprio rio.  

PACO: Mas será possível? 

MENDIGÃO: Muito contente com sua descoberta, você 
SXODULD�QD�FRUUHQWH]D�GD�£JXD��D�ˉP�GH�ˉQDOPHQWH�HQ-
contrar com o tempo. 

MENDIGUINHO: Só que você descobriria que nada mu-
dou a partir do momento em que você saltou do seu 
barco para entrar na água: sabendo ou não que o tem-
po era o próprio rio, você continuaria sendo levado por 
ele, mesmo sem conseguir dar por isso. 

MENDIGÃO: Então, você voltaria para cima do seu bar-
co. E seguiria sua viagem, agora sabendo que aquilo 
que você procurava estava te levando na sua própria 
procura desde o princípio: o rio do tempo. 

PACO: E aí,  eu veria peixinhos alegres nadando na cor-
UHQWH]D�GR�WHPSR�H�ˉFDULD�W¥R�IHOL]�FRP�LVVR�TXH�WHQ-

taria pegar um deles, pois com certeza o peixinho me 
traria notícias sobre o mundo do tempo. 

MENDIGÃO: Sim, você pegaria um peixinho, como se 
quisesse agarrar um segundo do tempo nas suas mãos. 
Mas, esse um segundo que você teria com o peixe nas 
suas mãos logo escorregaria e seguiria nadando sem 
nem sequer lembrar que esteve nas suas mãos, pois os 
segundos tem a memória de um peixe e suas escamas 
não deixam que nenhuma mão humana os aprisione. 

(Os dois mendigos se divertem em uma pantomima na 
qual tentam agarrar um peixe imaginário. Paco apro-

YHLWD�SDUD�ȢVDLU�GH�ˉQLQKRȣ�VHP�TXH�SHUFHEDP�)
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Cena 9

(Paco segue sua busca. Enquanto procura atentamente, 
escuta distante uma gaita a tocar distante. Segue o 

som como se este fosse uma pista. Encontra um cego 
sentado tocando blues em sua gaita.)

PACO: Com licença. Você viu o tempo passar? 

CEGO: Não vi, porque não vejo. 

PACO: Mas, por acaso, sentiu o tempo passar?

CEGO: Senti. Agora mesmo, enquanto tocava minha gaita.

PACO: Ah! Sim? Ele falou com você? Sabe para onde foi?

CEGO: Falou comigo, sim. Não se toca gaita sem conversar 
com o tempo. Você está em busca de um tempo perdido?

PACO: Estou.  

CEGO: Está perdendo seu tempo. E veja, quanto mais 
tempo você gasta procurando por um tempo perdido, 
mais tempo você perde. E quanto mais tempo você per-
de, maior é a quantidade de tempo que você tem para 
procurar. (rindo) Enxergo isso claramente e não gosta-
ria de estar no seu lugar. 

(Paco começa a chorar. Silenciosamente, parte. Agora 
já perdeu todas as suas esperanças e vaga sem rumo e 

sem forças, até que cai no chão, desacordado.)

Cena 10

(Subitamente, surge na cena sua mãe, que o procura, 
desesperada. Quando o vê, corre até ele e o toma pe-

los ombros. Aos poucos, retornam à cena todos os per-
sonagens da encenação, que se põem ao redor dele, 

enquanto se perguntam em burburinho o que lhe teria 
acontecido. Lentamente, Paco reabre seus olhos. Olha 
ao seu redor sem nada compreender. É como se so-

nhasse. Subitamente silencia-se o burburinho e todos 
os personagens congelam. Paco levanta-se, estupefato. 
Tenta interagir com eles, mas ninguém se move. Passa 
um vento forte. De forma misteriosa e inusitada, surge 

na cena um alegre e atrapalhado senhor.)

TEMPO: Esse vento é de alguém que passa. 

(Paco não compreende.)

TEMPO: Paco, esse vento era de alguém que estará 
sempre passando.

PACO: De alguém que passa? De alguém que está sem-
pre passando? Alguém que venho procurando?

TEMPO: Este. Eu era o tempo, costumava ser, enquanto 
passava. Muito em breve voltarei a ser, assim que vol-
tar a passar. 

(Paco está sem palavras, em um misto de euforia e alívio.)

TEMPO: Estou aqui. Parei para você. 
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PACO: O senhor... 

TEMPO: Me chame você! Somos íntimos! Dormimos 
juntos. Acordamos juntos. Já nos conhecíamos, conhe-
çamo-nos, conheceis. Hein? O que eu dizia? Paco, sua 
cabeça! É bom voar dentro dela. Seus pensamentos são 
R�ˉOKR�TXH�TXDOTXHU�WHPSR�JRVWDULD�GH�WHU��V¥R�D]XOD-
dos e bons de navegar. E sabe? Você deve pensar que 
estaria me procurando, mas pode ser que fosse ao con-
trário. Pode ser que eu estarei há muito tempo te procu-
rei. Hein? Que eu há tempos vou te procurar. Ah, tempo 
verbal! Tempo verbal! Não sei conjugar, me perdoe. É 
que vocês fazem uma confusão com passado, presente 
futuro, mais que passado, mal passado, bem passado. 
Algo como o passado já foi e o futuro ainda vem, é isso?

PACO: É. 

TEMPO: Ninguém tem lembranças do futuro.

PACO: Nem planos para o passado.

TEMPO: Paco, as pessoas acham que o passado passou. 
O passado se mexe o tempo inteiro, sabia? Revira. Ex-
plode. Faz barulho. Mas tem uns que não, tem gente 
que põe o próprio passado pra roncar de barriga pra 
cima. Hein? Ai minha memória. O futuro já está escri-
to? Onde? Seu futuro já passou há muito tempo. Mande 
lembranças a ele. Ampulhetas, relógios, partituras: o 
tempo borbulha na cabeça do homem. Sessenta pei-
xinhos dourados. Agora, o agora são bolhas de sabão. 

Presente é feito de bolhas de sabão que estouram a 
cada instante. Já pensou pegar? Num consegue, não. Só 
admira que é melhor. Assopramos juntos? 

(Pergunta o Tempo, em atitude de quem convida Paco 
para dançar. Caem bolhas de sabão. Os dois dançam 
entrelaçando seus corpos, num gestual delicado e 

envolvente. A luz cai lentamente.)
  

FIM  
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FDGRV�HP�SHULµGLFRV�FLHQW¯ˉFRV�GR�%UDVLO�H�GR�H[WHULRU�
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e o Curso de Formação de Atores do Sesc Pernambu-
co. Participa do estudo Laboratório de Palhaçaria: uma 
pesquisa sobre o palhaço brasileiro, desenvolvido pela 
Companhia 2 em Cena de Teatro e Dança.

Mariana Fausto é atriz, palhaça e manipuladora de 
bonecos. Graduada em Interpretação Teatral e Licen-
ciatura em Teatro pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente integra a Cia 
Pequod de teatro de animação, tendo recebido cinco 
prêmios Zilka Sallaberry  com o espetáculo Marina, a 
Sereiazinha  e o Prêmio especial APTR pelo trabalho 
desenvolvido no espetáculo Marina (2011). Integra 
também o grupo Bando de Palhaços, que atua em par-
ceria com a ONG Doutores da Alegria no projeto Pla-
teias Hospitalares. Foi estagiária de artes cênicas do 
Espaço Cultural Escola Sesc em 2012.

Patrícia Zampiroli é gestora sociocultural, pós-gradua-
da em Gerenciamentos de Projetos no Terceiro Setor pela 
Fundação Getúlio Vargas. Foi coordenadora geral da ONG 
Usina de Cidadania, projeto vencedor de vários prêmios, 
entre os quais o LIF 2007 – Finalista nacional em “Apoio à 
cultura” pela Câmara de Comércio Francesa e, em 2012, o 
prêmio de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sus-
tentável e Responsabilidade Social – Categoria “Desen-
volvimento Cultural” pelo Instituto Ambiental Biosfera. É 
bacharel em Direção Teatral pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo dirigido e roteiri-
]DGR�WDQWR�PRQWDJHQV�XQLYHUVLW£ULDV�TXDQWR�SURˉVVLRQDLV��
entre elas Valsa nº 6 e Os Sete Gatinhos de Nelson Rodri-
gues, Roda Viva de Chico Buarque, Ensaio sobre a Ceguei-
ra de José Saramago. Além disso, dirigiu montagens sobre 
textos de sua autoria, como A Casa Amarela, O Reino de-
sencantado no tempo em que a liberdade era azul, Brasil 
80, Salve Rio e Nise da Silveira: Atelier e Emoções.  
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Renata Mizrahi é dramaturga, roteirista, diretora de 
teatro, professora de dramaturgia e interpretação. For-
mada pela UNIRIO, integra a Cia Teatro de Nós. Estudou 
roteiro na Escola de Cinema de Cuba – EICTV – com o 
roteirista premiado Eliseo Altunaga. Foi a ganhadora de 
melhor texto do Prêmio Zilka Sallaberry 2012 por Coi-
sas que a gente não vê e melhor texto no Prêmio Zilka 
Sallaberry 2010 por Joaquim e as Estrelas. É roteirista 
do programa Tem Criança na Cozinha” do canal Gloob 
(Globosat).

Viviane da Soledade�««�DWUL]�SURˉVVLRQDO�FRP�IRU-
mação pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), ba-
charel em Teoria do Teatro pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), pós-graduada 
em Arte e Cultura pela Universidade Candido Mendes 
(UCAM) e mestranda em Bens Culturais e Projetos So-
ciais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É Assessora 
Técnica em Artes Cênicas da Gerência de Cultura da 
Escola Sesc de Ensino Médio, na qual desenvolve o tra-
balho de curadoria, programação, produção cultural e 
coordenação do Projeto Social. Integra também a co-
missão julgadora do Prêmio Questão de Crítica.
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Ao longo do tempo, os projetos nacionais e 
regionais do Sesc tornaram-se referência e con-
quistaram credibilidade do público, com iniciati-
vas que expressam a contribuição permanente do 
empresariado para o desenvolvimento cultural da 
sociedade brasileira.

As ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e 
Lazer traduzem a busca da entidade em promover 
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo.

Democratizar o acesso aos bens culturais, apoiar 
manifestações que contribuam para a criação ar-
tística e intelectual, estimular projetos de interes-
se público, especialmente os que circulam à mar-
gem do mercado, são objetivos da entidade.

Uma das formas de o Sesc atuar no campo da 
cultura é o estímulo à produção artístico-cultural. 
Ao se constituir como um dos espaços de sua via-
bilização, o Sesc cria condições para o seu revi-
goramento e contribui para o aperfeiçoamento da 
produção cultural brasileira, a melhoria do nível 
intelectual do povo brasileiro e o fortalecimen-
to do sentimento de identidade nacional, vistos 
como condições essenciais do desenvolvimento.

Antonio Oliveira Santos

Presidente do Conselho Nacional do Sesc

7
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Há mais de seis décadas o Sesc trabalha para 
proporcionar aos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo uma melhor qualidade de 
vida por meio de uma atuação de excelência nas 
áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer.

Apoiar manifestações que contribuam para a 
criação artística e intelectual; estimular projetos 
de interesse público, especialmente os que circu-
lam à margem do mercado; democratizar a cultura 
nacional promovendo o acesso aos bens culturais 
são objetivos cotidianos da entidade.

A proposta do III Concurso Jovens Dramaturgos 
2013 é incentivar a criação artística da juventude 
brasileira contemporânea e contribuir para o hábi-
to da leitura e da escrita.

Conscientes de que a cultura brasileira é um im-
SRUWDQWH�SLODU�SDUD�D�DˉUPD©¥R�GH�QRVVD�LGHQWLGD-
de, esperamos continuar contribuindo para atingir 
as mais diversas comunidades e difundir toda a  
riqueza cultural de nosso país.

Maron Emile Abi-Abib

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc

8

É com imensa satisfação que a Escola Sesc 
de Ensino Médio, por meio da sua Gerência de 
Cultura, abre espaço para novos talentos da 
dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem 
sido objeto constante de nossas ações. Nesta 
direção, o III Concurso Jovens Dramaturgos re-
velou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âm-
bito das Artes Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no poten-
cial da nossa dramaturgia em sintonizar o imagi-
nário coletivo e de reinventar-se cotidianamente.

É, de fato, um presente para todos nós.

Claudia Fadel

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio

9
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Educação da sensibilidade

Múltiplas são as vias de acesso à educação da sen-
sibilidade do jovem cidadão brasileiro e para dar 
conta de tão variadas possibilidades é que imagi-
namos e praticamos uma regularização sistemática 
de projetos de incentivo para o desenvolvimento da 
leitura e da literatura, da fruição e da criação. Acre-
ditamos que a ampliação de oportunidades para a 
produção de escritas criativas por meio de concur-
VRV�� ODERUDWµULRV�� RˉFLQDV�� SXEOLFD©·HV�� OHLWXUDV� SHU-
IRUP£WLFDV�� SDOHVWUDV�H�HQFRQWURV� FRP�SURˉVVLRQDLV�
e amadores é um horizonte que se abre com vistas à 
formação de novas comunidades de ideias.

Sempre pensamos em ações conjugadas que, como 
ondas se desdobram sobre o terreno arenoso da prá-
xis, de tal maneira que o Concurso Jovens Dramatur-
gos se liga a um encontro-residência entre os auto-
res selecionados e os participantes da comissão de 
seleção e, em outro momento, se liga a uma ativida-
GH�GH�FRQYLY¬QFLD�FRP�DXWRUHV�SURˉVVLRQDLV�GD�QRYD�
geração, ligando-se ainda a um programa de debates 
com a experiência de ver os textos publicados com 
direito ao ritual da noite de autógrafos.

Estamos atentos à necessidade de estimular os 
diversos elos da cadeia criativa que alimentam o 
desenvolvimento da sensibilidade. O sistema vai 
dos impulsos mentais da criação, da vontade de 
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se expressar pela escrita, passando pelo jogo, pela 
prática social da formalização no papel, na tela, na 
lida da fabricação do artefato escrito, até a confec-
ção do objeto livro e do prazer de fazê-lo circular 
de mãos em mãos.

O Concurso Jovens Dramaturgos não é uma ação 
isolada; pelo contrário, é uma ação-imã que atrai e 
integra um conjunto de atividades componentes das 
linhas de ações da política de incentivo à literatu-
ra e à formação de leitores realizadas pela Gerência 
de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Trata-se 
de um agir cotidiano com o propósito de contribuir 
para o desenvolvimento cultural local, estendendo e 
disseminando práticas culturais para as populações 
juvenis escolares e comunitárias.

Assim, ambicionamos dialogar com as pedagogias 
formais das escolas públicas e privadas, oferecendo 
uma rede de ações que abrigam projetos e espaços 
como o Poética, o Canto Poético, o Café Literário, o 
Banco de Con/Textos, as Leituras em cena, os Labora-
tórios de Crítica Teatral, o Diário de Bordo de Vivên-
cias Culturais, a Caixa de Ferramentas e a Incubado-
ra Cultural. Parafraseando Michel de Certeau, pelas 
artes de fazer vamos reinventando o cotidiano.

Sidnei Cruz

Gerente de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio

11
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Chamo-me Raysner de Paula Silva e 
tenho 23 anos. Eu gosto muito de contar histó-
rias. Acho que desde pequeno, menino bem novo. 
E mais do que contá-las, gosto muito de inventá-
-las. Vê-las nascer nas minhas ideias e, aos boca-
dos, poder descobrir um pouquinho mais sobre 
elas... E aí, quando me vi já dentro do teatro, lá 
com meus treze para quatorze anos, percebi que 
ele era que nem um jardim, desses bem férteis, 
RQGH�HX�SRGHULD�YHU�ˊRUHVFHU�XP�WDQWR�GHVVDV�KLV-
tórias inventadas. Hoje, já homem crescido, além 
de plantar histórias neste tal jardim, também gos-
to muito de compartilhar o que até aqui consegui 
aprender deste cultivo: sou licenciando em Teatro 
pela UFMG. 
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João e Maria 
Texto de apresentação da obra  

João e Maria de Raysner de Paula Silva

por Dora Sá

1D�DWXDOLGDGH��R�GHVDˉR�GH�HVFUHYHU�SDUD�R�WHDWUR�Q¥R�
«�PXLWR�GLIHUHQWH�GR�GHVDˉR�GH�HVFUHYHU�XP�URPDQFH��
em ambos existe a premente necessidade de buscar 
uma temática que mova autor, leitores e artistas a se 
aproximarem do desenrolar da trama escolhida e a com 
ela se relacionarem.

Entre expectativas e planos para uma travessia, na 
conversa entre dois irmãos, o autor trata de temas 
universais. Raysner introduz traços comedidos de re-
gionalismos em sua escrita que levam ritmo poético à 
sequência de diálogos. Cheio de passagens carinhosas, 
o texto destaca a importância do outro como um con-
traponto que nos instiga a avançar, a constituir sonhos 
H�D�XOWUDSDVVDU�GHVDˉRV����

O texto contém poucas indicações de ação, apenas o 
essencial para localizar o leitor. Nos próprios diálogos 
estão contidas as características básicas do ambiente 
e dos personagens. O restante cabe ao resultado das 
relações que serão estabelecidas com essas palavras 
daqui para frente. As lacunas deixadas serão preen-
chidas pelo trabalho dos atores, diretores e criadores 
que vierem a se envolver com o texto. A forma simples 
na qual a narrativa se apresenta proporciona amplas 
possibilidades de interpretação para os diálogos que 
se desenrolam. Ao contrário de estabelecer uma ordem 
cronológica para a narrativa, o autor oferece um ciclo: 
do início ao início. O recorte que ele propõe é intimista. 
São apenas dois atores, dois irmãos, João e Maria, que 
apresentam no presente e se desdobram em pais para 
narrar o passado. 
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No contexto do atual universo das artes, no qual o 
tradicional e o contemporâneo ainda se confundem, 
mesclando forma e conteúdo de determinados textos 
ou histórias, as referências, mesmo que em um contexto 
pessoal, vem à tona diante de qualquer experiência ar-
tística. Com este texto não poderia ser diferente; ao ler 
o título do texto, “João e Maria”, o primeiro impulso foi 
relacioná-lo com o macabro conto infantil dos irmãos 
*ULPP��KRMH�M£�DGDSWDGR�H�WHQGR�XP�ˉQDO�IHOL]��$R�ˉQDO�
da leitura, no seu jeito limpo e objetivo de apresentar a 
sequência de diálogos, o autor deixa espaços e lacunas 
que, ao serem preenchidas, podem constituir uma peça 
tanto de teatro infantil quanto de teatro adulto, tanto de 
drama, quanto de comédia, dependendo dos ritmos e das 
escolhas de interpretação das cenas. Uma qualidade que 
destaco enquanto criadora do campo cênico: entendo 
ser mais interessante preencher lacunas do que recebê-
-las completas. Ou, dito de outro modo, ter que executar 
uma tarefa ao invés de executar uma ideia. 

O autor é generoso ao permitir que as decisões quan-
WR� DR� DQGDPHQWR� GRV� HVSHW£FXORV� ˉTXHP�D� FDUJR� GD�
abordagem de quem colocará essas palavras em cena e 
de sua equipe de criação. Até porque a efemeridade e as 
condições teatrais não permitem que nada aconteça na 
realidade teatral como está no papel, já que essas pa-
lavras assumirão respiração, corpo e voz ao chegarem 
à cena. Além disso, outra etapa será cumprida quando 
chegarem aos olhos e ouvidos dos espectadores. Nesse 
momento, outras camadas serão somadas e novas co-
nexões formadas com outras histórias. 

O texto proposto por Raysner abre inúmeras possibi-
lidades para a composição cênica, potencializando os 
muitos “Joões” e “Marias” que podem derivar das rela-
ções estabelecidas entre obra, artistas, público e, tam-
bém, com o leitor.

Boa leitura.
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João e Maria 

por Raysner de Paula Silva

Para as minhas Marias:
Helena Paula,
Maria Paula

e Helaine Freitas.

PERSONAGENS

JOÃO
MARIA
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Breve prólogo

-2�2��+RXYH�XP�GLD�HP�TXH�HX�VHJXUHL�̄ UPH�D�VXD�P¥R��
E nós corremos. Corremos como nunca! Corremos como 
loucos! Corremos! Corremos tanto que nenhuma pala-
vra foi capaz de nos alcançar. Nenhuma, nenhuma, ne-
nhuma! Por isso, naquele dia, nem eu, nem ela, soube-
mos dar um nome para aquilo que borboleteava dentro 
dos nossos peitos.
  
Cena 1

MARIA: Do começo, João. 

JOÃO: Quando Maria me conheceu... 

MARIA: João já contava quatro anos de idade... 

JOÃO: Eu era um meninão.  

MARIA: Não me lembro disso. 

JOÃO: A mãe que falou. 

MARIA: Falou nada, João. 

JOÃO: Claro que falou.  

MARIA: Falou que dia?  

JOÃO: Dia desses... 

MARIA: João...! 

(Instante)

JOÃO: Tudo de novo! Do começo, Maria... 

MARIA: Quando João me conheceu. 

JOÃO: Eu já contava quatro anos de idade. 

MARIA: João já era um meninão. 

JOÃO: Viu? Não disse? 

MARIA: Disse o quê? 

JOÃO: Que eu era um meninão. 

MARIA: Disse sem saber! 

JOÃO: Claro que eu sabia. 

MARIA: Sabia nada, João. Você só contava quatro 
anos! E quando a gente conta quatro anos, não tem 
como depois a gente saber se o que a gente conta de 
quando contava quatro anos é verdade ou coisa da 
nossa cabeça. 

(Instante)

MARIA: Do começo! 
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JOÃO: (depois de um breve instante) As coisas eram 
mais simples, Maria. 

MARIA: Porque você só contava quatro anos, João. 

JOÃO: Isso! Foi quando eu só contava quatro anos que 
a parteira gritou: 

MARIA: Corre João, vem ver a Maria! 

JOÃO: Você lembra? 

MARIA: Nadica de nada! Eu tinha acabado de nascer. 

JOÃO: E aí eu corri... 

MARIA: Correu, correu, correu! 

JOÃO: Corri como nunca tinha corrido na vida.  

MARIA: Pulou a cerca do quintal sem ver. 

JOÃO: Atropelei o cachorro velho. 

MARIA: Se estrepou todo nas roseiras da mãe, mas fez 
que nem sentiu. 

JOÃO: Pisei nuns cinco pés de couve da horta. 

MARIA: De um salto só, pulou a janela do quarto 
da mãe. 

JOÃO: E lá estava você! 

MARIA: Pequenininha! 

JOÃO: Mais pequenininha do que agora. 

MARIA: Miudinha, miudinha, miudinha! 

JOÃO: A mãe disse que você veio antes do tempo. 

MARIA: Disse nada! 

JOÃO: Disse sim. 

MARIA: Disse quando? 

JOÃO: Dia desses! 

MARIA: João! 

JOÃO: “Maria veio antes do tempo. Igual manga verde 
que despenca do pé antes de amadurecer”. Mas pra mim 
ela não veio antes do tempo não. Demorou foi é muito 
pra chegar. Naquele tempo, que nem faz tanto tempo, 
nem dormir eu dormia de tanta vontade de ver a Ma-
ria. Ficava sentado, olhando pra mãe com os olhos de 
menino aguado. E eu gostava tanto daquilo. Da mãe, da 
Maria dentro da mãe e de uma brisa faceira que passa-
YD�O£�HP�FDVD�WRGR�ˉP�GH�WDUGH��
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Cena 2

MARIA: Mas eu que não acredito em mais um pingui-
nho dessa sua história João. 

JOÃO: Mas oh! É assim mesmo, Maria. 

MARIA: Como é que eu tô caminhando para esse lugar, 
pra lá do lado de lá do rio, se vem dia e passa dia e eu 
continuo parada neste mesmo chão de terra? 

JOÃO: É porque, por esta estrada, a gente vai é carregado! 

MARIA: Carregado por quem, João? 

JOÃO: A mãe dizia que era pelo tempo, Maria. 

MARIA: E a mãe sabia disso como? 

JOÃO: Não sei Maria. Às vezes, foi a mãe da nossa mãe 
que escutou a mãe dela falar dessas coisas e aí, um dia, 
a mãe da mãe da nossa mãe resolveu contar pra ela 
que era assim que acontecia e tal e coisa e coisa e tal. 

MARIA: Então o tempo não sabe o que é saudade, né João? 
Porque ele caminha tão devagarzinho que parece que ele 
nem quer que a gente tope com o pai e com a mãe. 

JOÃO: Sei lá se é isso... 

MARIA: Então o quê que é? 

JOÃO: Sei não. Não tive tempo para perguntar pra mãe.
 
MARIA: E o pai? 

JOÃO: Que tem o pai? 

MARIA: Fala um pouco do pai. 

JOÃO: Tenho muito pra falar dele não. 

MARIA: Só que ele está pra lá do lado de lá do rio. 

JOÃO: Bem pra lá. 

0$5,$��'R�ODGR�GH�O£�TXH�ˉFD�SUD�O£�GR�EHP�GHSRLV��

JOÃO: Subindo o morro, antes da árvore, vira à direita e 
vai direto... 

MARIA: E ainda assim você vai estar longe de estar perto! 

JOÃO: É aí que falta muito pra andar. 

MARIA: Que canseira!  

JOÃO: Canseira da brava! Já me disseram que nem o 
trem passa lá! 

MARIA: Nem o trem? 

JOÃO: Nem o trem! 
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MARIA: Nossa Senhora!  

JOÃO: Ah! Essa vai! 

MARIA: Nossa Senhora? 

JOÃO: É. 

MARIA: Mas não vai de trem. 

JOÃO: De trem não. 

MARIA: Tadinha da santa... Vou até acender uma vela 
pra ela. (instante) Ela deve andar noite e dia! 

JOÃO: Deve. 

MARIA: Dia e noite sem parar! 

JOÃO: É estrada demais! 

MARIA: Esta vela é pra alumiar o caminho da santa e os 
passos dela no escurinho desta noite. Amanhã eu acen-
do outra. E depois, mais outra. Outra...Outra. 

-2�2��$�VDQWD�YDL�ˉFDU�VDWLVIHLWD�FRP�YRF¬��

MARIA: E o pai? 

JOÃO: O pai também! 

0$5,$��0DV�FRPR�«�TXH�R�SDL�YDL�ˉFDU�VDEHQGR��

JOÃO: A santa conta pra ele. 

MARIA: Nossa senhora conversa com o pai? 

JOÃO: Deve conversar. A santa, além de andadeira, deve 
ser boa de prosa. 

MARIA: Hum... E leva quantas noites para chegar lá? 

JOÃO: Lá onde? 

MARIA: No lugar onde o pai tá. 

JOÃO: Disso eu não sei não. 

MARIA: E agora? Como é que eu vou saber que já não 
precisa acender vela pra alumiar os caminhos da santa? 
Nossa Senhora! Vai ser uma confusão das grandes se eu 
deixar a santa no escuro, João.  
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Cena 3

JOÃO: Foi neste tempo que eu achei que a santa, por 
ser santa, daria um jeito. Um jeito de andar no es-
curo sem precisar das velas da Maria, um jeito de 
falar com o pai daquela menina que outro dia mesmo 
não passava de um pingo de gente e hoje já era essa 
Maria que o tempo – sempre o tempo – usava para 
brincar de esculpir a mãe. Ah! Foi nesse tempo tam-
bém que eu achei que a santa daria um belo de um 
jeito para nunca deixar que também a Maria fosse 
pra longe de mim.. . 

MARIA: Ideia de jerico essa sua, João! 

JOÃO: Vai saber. 

MARIA: Ocupando a santa com coisa à toa! 

JOÃO:  Oh, né não! 

MARIA: Oh, é sim! 

JOÃO: Mas vai que um dia...! 

MARIA: Que não é hoje. 

JOÃO: Pois então! Vai que um dia, que não é hoje, você 
resolva...

MARIA: Resolvo nada.  

JOÃO: Vai saber. 

MARIA: Ideia de jerico. 

-2�2��(X�ˉFDULD�DTXL�SDUD�VHPSUH��

MARIA: Para sempre? 

JOÃO: Para sempre! 

MARIA: Para sempre é muito tempo. É o tempo todo. 
 
JOÃO: Que é que tem? 

MARIA: Tanto chão de terra neste mundo, João! Tanta 
coisa que deve ter por aí... Imagina como deve ser lá do 
outro lado do rio... 

JOÃO: Nem um pouco diferente do que é deste lado de cá. 

MARIA: Você não sabe. 

JOÃO: Sei sim.  

MARIA: Sabe como? 

JOÃO: A mãe me disse... 

MARIA: João! 

JOÃO: Viu! Eu não disse?  
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MARIA: Disse o quê? 

JOÃO: Que qualquer dia você resolve e oh... 

MARIA: A gente bem que podia resolver e “oh” juntos! 

JOÃO: Eu e você do outro lado do rio? 

MARIA: Já pensou, João? 

JOÃO: E deixar essa casa? 

MARIA: A casa já tem tamanho pra se virar sozinha. 

JOÃO: Você acha? 

MARIA: Conversei com ela. 

JOÃO: Com a casa? 

MARIA: A própria! 

JOÃO: E ela o que te disse? 

0$5,$��5DQJHX�XP�SRXFR�DV�W£EXDV��PDV�SRU�ˉP�FRQ-
cordou comigo. 

JOÃO: De verdade? 

MARIA: Verdade verdadeira... 

JOÃO: Se é assim, qualquer dia desses... 

MARIA: Juntos! 

JOÃO: A gente... 

MARIA: Oh! 

JOÃO: Essa coisa toda me deu uma sede das grandes. 
Tanta sede que eu beberia o rio! 

MARIA: Nossa mãe! 

JOÃO: “Nossa mãe”, o quê? 

MARIA: É água demais, João! 

JOÃO: E o que é que tem? 

0$5,$��9RF¬�LD�ˉFDU�FRP�XPD�EDUULJD�GR�WDPDQKR�GR�
mundo! 

JOÃO: Do mundo? Já pensou se minha barriga fosse do 
tamanho do mundo? 

MARIA: Que é que tem?! 

JOÃO: Aí eu poderia devorar o mundo! Já pensou? 

MARIA: Eu nunca pensei nisso não. 
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JOÃO: É isso: a partir de agora, eu quero devorar o mundo! 

MARIA: Nossa mãe! 

JOÃO: “Nossa mãe” o quê? 

MARIA: Já pensou? 

JOÃO: Pensou no quê? 

MARIA: Num passarinho! 

JOÃO: Que é que tem um passarinho? 

MARIA: É um passarinho que você não devorou quando 
devorou o mundo!

JOÃO: Pior que não vai caber mais nada no meu barrigão! 

MARIA: Nem o passarinho? 

JOÃO: Nem ninguém. 

MARIA: O passarinho é uma passarinha! 

JOÃO: Mas não cabe também! 

MARIA: E ela saiu pra buscar comida para os seus pe-
quenos... 

JOÃO: Que é que eu faço? 

MARIA: Aí, quando voltou, você tinha devorado o mundo 
com tudo! 

JOÃO (preocupado): Até os pequenos?! 

MARIA: Tudo no seu barrigão! 

JOÃO: Que é que ela vai fazer? 

MARIA: Bicar o seu barrigão! 

JOÃO: Mas não pode não! 

MARIA: Mas mãe é mãe e você sabe como é! 

JOÃO: Sei não! 

MARIA: Então, eu vou te contar! 

JOÃO: Não sei se eu quero saber! 

MARIA: Ela vai bicar o seu barrigão para tentar salvar 
os pequenos! 

JOÃO: E eu vou estar tão grande, mas tão grande, que 
vou parecer um balão! 

MARIA: Um balão-zão! 

JOÃO: Do tamanho do mundo! 

MARIA: E quando ela der a primeira bicadinha... 
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JOÃO: Não quero saber não! 

MARIA: Mãe é mãe e você sabe como é! 

JOÃO: Na primeira bicadinha... 

MARIA: Era uma vez o balão-zão! 

JOÃO: Tudo pelos ares.

MARIA: Tudo: mundo, barriga e os passarinhos da pas-
sarinha! 

JOÃO: Nossa mãe! Esse negócio de querer devorar o 
mundo assim, de uma vez só, é muito perigoso. 

MARIA: Nossa mãe! 

Cena 4

(João e Maria brincam de ser seu pai e sua mãe nas 
falas em itálico.)

JOÃO: E o que será que ela diria? 

MARIA: A mãe? 

JOÃO: A mãe. 

MARIA: Talvez... Você viu os meninos, Felício? Vão sair 
para o outro lado do rio. 

JOÃO: E o pai responderia: Que ideia de jerico! 

MARIA: ,GHLD�GH�MHULFR�«�̄ FDU�QHVWD�FDVD�FRP�WDQWR�FK¥R�
de terra neste mundo afora! 

JOÃO: Aposto que isso é ideia sua. 

MARIA: Isso é do coração dos meninos, Felício.  

JOÃO: Sei, sei. 
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JOÃO: Sei não viu, Maria. 

MARIA: Pergunta pra ele. 

JOÃO: Pergunta você. 
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MARIA: Você é homem igual o pai. Vai lá: pergunta! 

JOÃO: O pai gosta mais de você. Vai lá! 

MARIA: Tem nada disso, João! Isso é coisa da sua cabeça. 

JOÃO:  Se fosse coisa da minha cabeça eu não via com 
os olhos, Maria. 

MARIA: Ai, ai, João! Então eu pergunto! Pai? 

JOÃO: (...) 

MARIA: Pai? 

JOÃO: (...) 

MARIA: João?! 

JOÃO: O pai era de pouca conversa, Maria. 

MARIA: Vou falar com ele outra hora então! 

JOÃO: Insiste de novo. 

MARIA: Pai?! 

JOÃO: Que foi Maria? 

MARIA: Deixa que outra hora eu falo, pai! 

JOÃO: Fala de uma vez, Maria! 

MARIA: O pai deve estar cansado, João! 

JOÃO: E esse fuxico aí?  

MARIA: Não é fuxico não, pai! 

JOÃO: Pode ir tirando o cavalinho da chuva se for essa 
ideia de jerico do João de ir embora e te levar junto. 

MARIA: Ideia do João? 

JOÃO: Minha? 

MARIA: Não é do João não, pai! 

JOÃO: E eu não conheço esse aí? Nasceu com a cabeça 
virada igual à mãe dele. 

MARIA: A mãe tinha cabeça virada, João? 

JOÃO: O pai que inventou essa história. Tudo dele era 
LVVR��$�P¥H�ˉFDYD�S¬�GD�YLGD�TXDQGR�HOH�IDODYD�TXH�D�
gente era assim. 

MARIA: Nem eu nem o menino temos a cabeça virada 
não, ouviu Felício?  

JOÃO: Ah não tem! Olha a ideia dele, Constância! Além 
de ir pro lado de lá, quer arrastar a menina com ele. 

MARIA: A ideia não é do João não, pai! 
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JOÃO: O pai teimaria que era coisa da minha cabe-
ça, Maria. 

MARIA: Teimaria nada. 

JOÃO: Conheço esse moleque. 

MARIA: A ideia não é do João não, pai! A ideia é da santa! 

JOÃO: Ficou maluca, Maria? Colocar a santa no meio? 

MARIA – Nossa Senhora quem colocou isso no meio das 
nossas ideias, pai. 

JOÃO: 4XH�1RVVD�6HQKRUD�R�TXH��PHQLQD"��7£�ˉFDQGR�
pancada da cabeça também? 

MARIA: Uai, pergunta pra ela! 

JOÃO: Como que pergunta pra santa, Maria? 

MARIA: Ué João. Você é quem disse que ela e o pai vi-
vem de prosa. 

JOÃO: Mas não sei se eles têm essa intimidade toda. 

MARIA: Não aporrinha tanto as ideias, não, João! 

JOÃO: A Maria, mãe, que inventou uma história danada 
para o pai. 

MARIA: E o seu pai? 

JOÃO: Acho que não sei se ele acreditou nisso que ela 
disse pra ele não. 

MARIA: Essa Maria! 

JOÃO: Pois é! Essa Maria! 

MARIA: Cada história! 

JOÃO: Ontem mesmo, nem falava. 

MARIA: Miudinha, miudinha, miudinha. 

JOÃO: Só era de fazer um berreiro que dava dó! 

MARIA: Dia e noite, noite e dia. 

JOÃO: E agora já tem cada ideia na cabeça que Nossa 
Senhora! 

MARIA: Essa Maria! 

JOÃO: Disse pra ela que você me disse que lá do lado de 
lá é a mesma coisa que aqui do lado de cá. 

MARIA: Eu não te disse isso não, menino! 

JOÃO: A Maria sabe!  

MARIA: Claro que eu sei João. 
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Cena 5

JOÃO: E o pai? Respondeu alguma coisa? 

MARIA: Só que era pra eu falar com a mãe. 

JOÃO: Assim, só isso? 

MARIA: Sem mais nem menos! 

JOÃO: Sei de nada não menina. Pergunta lá pra sua mãe. 

MARIA: Viu? Sem tirar nem pôr. 

JOÃO: Ah, Maria. Isso é invenção da sua cabeça. 

MARIA: E o que é que não é? 

JOÃO: As coisas fora desta casa, do outro lado do rio, 
são bem diferentes. Bem diferente de como está aí, na 
sua cabeça. 

MARIA: Isso que é invenção da sua cabeça, João. 

JOÃO: O pai vivia dizendo pra mãe que, lá do lado de lá, 
as coisas não eram bem assim, Maria... 

0$5,$��9RF¬�HVW£�ˉFDQGR�LJXDO�D�HOH�-R¥R��

JOÃO: Igual? 

MARIA: Pior que ele. 

JOÃO: Pior por quê? 

MARIA: Quê que é isso aí, João? 

JOÃO: Nada não, mãe! 

MARIA: Pior que o pai! 

JOÃO: Você nem conheceu o pai! 

MARIA: Mas aposto que ele era medroso que nem você! 

JOÃO: Medroso é uma pinoia, Maria! 

MARIA: Medroso de uma pinoia esse João! 

JOÃO: Vou te mostrar agora quem é medroso... 

MARIA: João! 

JOÃO: Senhora? 

MARIA: A gente só tá conversando, mãe. Não é briga não! 

JOÃO: E isso é jeito de irmão conversar? 

MARIA: Se você não quer ir, eu vou sozinha! 

JOÃO: Quem disse que eu não quero ir?
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 MARIA: Sua cara! 

JOÃO: Invencionice sua! 

MARIA: Então, quero ver a gente sair daqui, agora! 

JOÃO: Agora? 

MARIA: Neste tic-tac do relógio! 

JOÃO: Neste? 

MARIA: Este já foi. No próximo! 

JOÃO: Então é neste? 

MARIA: Neste! 

JOÃO: Naquele?  

MARIA: Pode ser. 

JOÃO: Mas naquele tic-tac não dá. O tempo é coisa que 
só caminha de ida! Como é que a gente faz? 

MARIA: Ai que já nem sei mais!  

JOÃO: (após um breve instante) As coisas eram mais 
simples, né Maria? 

MARIA: Deve ser porque a gente já não conta mais ape-
nas quatro anos, João! 

Cena 6

MARIA: Fiz este bolo. Receita da mãe.  

JOÃO: Tá cheirando! 

MARIA: Fiz pra gente levar pro outro lado do rio no dia 
que a gente  “oh”! 

JOÃO: Menina danada. 

MARIA: Vai que a fome aperte. 

JOÃO: Mais que a saudade... 

MARIA: Ô! Se mais! 

JOÃO: Mais do que tudo! 

MARIA: Por isso, um bolo! 

JOÃO: Coisa antiga. 

MARIA: Receita da mãe. 

JOÃO: O pai que gostava... 

MARIA: Fiz pra Felício. 

JOÃO: Um bolo pra mim? 

MARIA: Neste tempo, acho que a gente nem tinha nascido. 
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JOÃO: Precisa se aporrinhar com essas coisas não, 
Constância. 

MARIA: Fiz com gosto, Felício. Come uma provinha. 

JOÃO: Diz à mãe que o pai era um homem bom. 

MARIA: Homem direito, trabalhador. 

JOÃO: Até prometer que qualquer dia faria a mãe feliz 
ele prometeu! 

MARIA: Prometeu até que levava a mãe pro outro lado 
do rio. 

JOÃO: Qualquer dia desses, Costância! 

MARIA: E a mãe, João, você sabe se foi? 

JOÃO: Algum dia, para o outro lado do rio? 

MARIA: Feliz com a vida ao lado do pai? 

JOÃO: Ah, Maria! Bem que chegou um dia que os olhos 
da mãe diziam que não. 

MARIA: E foi neste dia que ela fechou os olhos para 
descansar? 

JOÃO: Foi neste dia que ela fechou os olhos para o lado 
de cá e conheceu o que tinha de mais bonito pra lá do 
lado de lá. 
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MARIA: Perto da árvore seca. 

JOÃO: Bem pra lá da primeira direita. 

MARIA: Onde nem se vê mais a reta. 

JOÃO: Nem a descida. 

MARIA: Nem poeira da estrada. 

JOÃO: Do outro lado do rio. 

MARIA: Depois desta porta, do outro lado dessas pa-
redes. 

JOÃO: Escuta, Maria! 

MARIA: Que foi? 

JOÃO: É aquele seu tic-tac do relógio! Você lembra? 

(Instante)

MARIA: É agora aquele nosso agora, João! 

JOÃO: Agora? 

MARIA: Para sempre. 
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JOÃO: Pega seu bolo, Maria! 

MARIA: Deixa isso pra casa, João! Vem! Desce do colo 
do tempo e corre. 

JOÃO: E a casa? 

MARIA: Eu já te disse que ela se vira sozinha. Corre!  

JOÃO: Segura minha mão, Maria.  

MARIA: Nó que tanto de estrada. Estrada que não aca-
ba mais. 

JOÃO: Nó que tanto de mundo!  

MARIA: É mundo que não acaba mais. 

JOÃO: Oh! Escuta!  

MARIA: Isso é o rio? 

JOÃO: É o nosso rio! 

(Instante. Agora os dois na beira do rio.)

JOÃO: E então: para o outro lado, Maria? 

MARIA: Te vejo por lá, João! 

E INÍCIO
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Ao longo do tempo, os projetos nacionais e 
regionais do Sesc tornaram-se referência e con-
quistaram credibilidade do público, com iniciati-
vas que expressam a contribuição permanente do 
empresariado para o desenvolvimento cultural da 
sociedade brasileira.

As ações nas áreas de Educação, Saúde, Cultura e 
Lazer traduzem a busca da entidade em promover 
a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
comércio de bens, serviços e turismo.

Democratizar o acesso aos bens culturais, apoiar 
manifestações que contribuam para a criação ar-
tística e intelectual, estimular projetos de interes-
se público, especialmente os que circulam à mar-
gem do mercado, são objetivos da entidade.

Uma das formas de o Sesc atuar no campo da 
cultura é o estímulo à produção artístico-cultural. 
Ao se constituir como um dos espaços de sua via-
bilização, o Sesc cria condições para o seu revi-
goramento e contribui para o aperfeiçoamento da 
produção cultural brasileira, a melhoria do nível 
intelectual do povo brasileiro e o fortalecimen-
to do sentimento de identidade nacional, vistos 
como condições essenciais do desenvolvimento.

Antonio Oliveira Santos

Presidente do Conselho Nacional do Sesc
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Há mais de seis décadas o Sesc trabalha para 
proporcionar aos trabalhadores do comércio de 
bens, serviços e turismo uma melhor qualidade de 
vida por meio de uma atuação de excelência nas 
áreas de Educação, Saúde, Cultura e Lazer.

Apoiar manifestações que contribuam para a 
criação artística e intelectual; estimular projetos 
de interesse público, especialmente os que circu-
lam à margem do mercado; democratizar a cultura 
nacional promovendo o acesso aos bens culturais 
são objetivos cotidianos da entidade.

A proposta do III Concurso Jovens Dramaturgos 
2013 é incentivar a criação artística da juventude 
brasileira contemporânea e contribuir para o hábi-
to da leitura e da escrita.

Conscientes de que a cultura brasileira é um im-
SRUWDQWH�SLODU�SDUD�D�DˉUPD©¥R�GH�QRVVD�LGHQWLGD-
de, esperamos continuar contribuindo para atingir 
as mais diversas comunidades e difundir toda a  
riqueza cultural de nosso país.

Maron Emile Abi-Abib

Diretor-Geral do Departamento Nacional do Sesc
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É com imensa satisfação que a Escola Sesc 
de Ensino Médio, por meio da sua Gerência de 
Cultura, abre espaço para novos talentos da 
dramaturgia.

O estímulo a jovens talentos brasileiros tem 
sido objeto constante de nossas ações. Nesta 
direção, o III Concurso Jovens Dramaturgos re-
velou, e agora apresenta ao grande público, a 
riqueza da expressão literária brasileira no âm-
bito das Artes Cênicas. 

Esta bela coletânea revigora a crença no poten-
cial da nossa dramaturgia em sintonizar o imagi-
nário coletivo e de reinventar-se cotidianamente.

É, de fato, um presente para todos nós.

Claudia Fadel

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio
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Educação da sensibilidade

Múltiplas são as vias de acesso à educação da sen-
sibilidade do jovem cidadão brasileiro e para dar 
conta de tão variadas possibilidades é que imagi-
namos e praticamos uma regularização sistemática 
de projetos de incentivo para o desenvolvimento da 
leitura e da literatura, da fruição e da criação. Acre-
ditamos que a ampliação de oportunidades para a 
produção de escritas criativas por meio de concur-
VRV�� ODERUDWµULRV�� RˉFLQDV�� SXEOLFD©·HV�� OHLWXUDV� SHU-
IRUP£WLFDV�� SDOHVWUDV�H�HQFRQWURV� FRP�SURˉVVLRQDLV�
e amadores é um horizonte que se abre com vistas à 
formação de novas comunidades de ideias.

Sempre pensamos em ações conjugadas que, como 
ondas se desdobram sobre o terreno arenoso da prá-
xis, de tal maneira que o Concurso Jovens Dramatur-
gos se liga a um encontro-residência entre os auto-
res selecionados e os participantes da comissão de 
seleção e, em outro momento, se liga a uma ativida-
GH�GH�FRQYLY¬QFLD�FRP�DXWRUHV�SURˉVVLRQDLV�GD�QRYD�
geração, ligando-se ainda a um programa de debates 
com a experiência de ver os textos publicados com 
direito ao ritual da noite de autógrafos.

Estamos atentos à necessidade de estimular os 
diversos elos da cadeia criativa que alimentam o 
desenvolvimento da sensibilidade. O sistema vai 
dos impulsos mentais da criação, da vontade de 
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se expressar pela escrita, passando pelo jogo, pela 
prática social da formalização no papel, na tela, na 
lida da fabricação do artefato escrito, até a confec-
ção do objeto livro e do prazer de fazê-lo circular 
de mãos em mãos.

O Concurso Jovens Dramaturgos não é uma ação 
isolada; pelo contrário, é uma ação-imã que atrai e 
integra um conjunto de atividades componentes das 
linhas de ações da política de incentivo à literatu-
ra e à formação de leitores realizadas pela Gerência 
de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Trata-se 
de um agir cotidiano com o propósito de contribuir 
para o desenvolvimento cultural local, estendendo e 
disseminando práticas culturais para as populações 
juvenis escolares e comunitárias.

Assim, ambicionamos dialogar com as pedagogias 
formais das escolas públicas e privadas, oferecendo 
uma rede de ações que abrigam projetos e espaços 
como o Poética, o Canto Poético, o Café Literário, o 
Banco de Con/Textos, as Leituras em cena, os Labora-
tórios de Crítica Teatral, o Diário de Bordo de Vivên-
cias Culturais, a Caixa de Ferramentas e a Incubado-
ra Cultural. Parafraseando Michel de Certeau, pelas 
artes de fazer vamos reinventando o cotidiano.

Sidnei Cruz

Gerente de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio
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Vinicius Garcia Pires, paulistano nasci-
do em março de 1990, teve sua primeira relação 
com teatro no ano de 2003. Atualmente cursa o 
último ano da graduação em Artes Cênicas – ba-
charelado em Interpretação Teatral – da Escola  
de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA – USP). Integra a quinta turma do nú-
cleo de dramaturgia do Sesi – British Council, co-
ordenado por Marici Salomão. Estagiário como 
orientador do Projeto Ademar Guerra que fomenta 
a formação de grupos de teatro no interior de São 
Paulo. Participou de diversos workshops ligados 
à área de dramaturgia e coordenados pelo dire-
tor mexicano Alberto Villarreal e pela dramaturga  
inglesa Suzanne Bell.



14 15

Cena aberta 
Texto de apresentação da obra  

Cena aberta de Vinicius Garcia Pires

por Daniele Avila Small

$�SH©D�TXH�ˉFRX�FRP�R��|�OXJDU�GHVWD�HGL©¥R�GR�&RQ-
curso Jovens Dramaturgos, promovido pela Gerência de 
Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio, me parece par-
WLFXODUPHQWH�DˉQDGD�FRP�XP�SUHVVXSRVWR� LQDOLHQ£YHO�
do teatro: a experiência compartilhada – que é forma e 
conteúdo no texto de Vinicius Garcia Pires, Cena aberta.

Pela apresentação dos personagens, pela rubrica ini-
cial e pelo jeito como as frases são distribuídas pelos 
enunciadores (não se pode falar aqui em personagens 
QR�VHQWLGR�PDLV�FRPXP���LGHQWLˉFD�VH�GH�LPHGLDWR�XPD�
referência a um dramaturgo de grande relevância no 
cenário internacional da dramaturgia contemporânea, 
Martin Crimp. O ritmo do texto de Vinicius tem muito 
do tom de Crimp. Mas uma questão especial, que toca o 
que acredito ser um pensamento sobre dramaturgia, é 
a forma como ele enreda o espectador / leitor. É carac-
terística do texto de Crimp, e consequentemente des-
ta experiência dramatúrgica de Vinicius Garcia Pires, a 
construção minuciosa de um jogo de alinhavar a pre-
sença do espectador / leitor em uma dinâmica pendu-
lar entre o dentro e o fora, o que, a meu ver, corrobora o 
estatuto da experiência do teatro como uma experiên-
cia compartilhada. 

O dentro e o fora são duas instâncias primordiais da 
experiência do teatro. A própria escrita do texto dra-
matúrgico, seja ela feita em colaboração com os atores 
na sala de ensaio ou, como se dizia, “de gabinete”, se 
relaciona com esta condição ambígua de estar dentro 
e fora, de ser “teatro” e “literatura dramática”, de ser o 
texto a parte (de fora) que permanece, em oposição à 
cena, parte (de dentro) que é passageira. A condição do 
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espectador de teatro também se funda nesse jogo de 
dentro e fora. Assistir a uma peça é, de certo modo, es-
tar dentro daquele contexto que é uma determinada 
apresentação, é fazer parte dela. A presença dos es-
SHFWDGRUHV�LQˊXHQFLD�R�HVSHW£FXOR��2�HVSHFWDGRU�HVW£�
dentro. Mas algo é preservado nessa relação, por mais 
que existam tentativas de romper essa membrana: por 
mais dentro que o espectador esteja, literal ou metafo-
ricamente, a condição mesma de espectador preserva o 
seu olhar “de fora”.

Esta dinâmica aparece na forma do texto. Há uma 
convivência íntima entre o épico e o dramático, uma 
relação intrínseca entre as duas categorias que as pas-
sagens da peça, as falas enunciadas, trazem em si. As 
duas grandes tradições do teatro europeu, como o co-
nhecemos, são fundidas em um trabalho de carpintaria 
sutil. As falas são como diálogos narrativos. O objeto da 
narrativa não está na cena – que é a própria narração 
–, mas também não está exatamente fora dela. Está ali, 
suspenso. Essa suspensão é o pulo do gato. 

Os personagens da narrativa que se constrói não 
são os sujeitos enunciantes. No entanto, estes últimos 
também podem ser vistos como personagens daquele 
que poderia ser um recorte de um drama – um diálogo 
entre subjetividades. Logo o leitor / espectador perce-
be que aqueles sujeitos enunciantes / personagens / 
atores são espectadores de alguma coisa. E os perso-
nagens da narrativa que eles constroem são atores e, 
como personagens, são multifacetados: são aquele-ele 
e ele-mesmo ou aquela-ela e ela-mesma. E logo em se-
guida se percebe que eles não são apenas atores, mas 

são também celebridades. Essa desestabilização da no-
ção inteiriça de personagem, cuja apreensão se dá por 
uma montagem no imaginário, é muito bem articulada 
QR�WH[WR�GH�9LQLFLXV����WDPE«P�XPD�PDUFD�IRUWH�GD�ˉ-
liação a Crimp.

Outra visada que se pode ter da relação dentro / 
IRUD�ȝ�QD�TXDO�R�WH[WR�WDPE«P�JDQKD�VRˉVWLFD©¥R�ȝ�«�D�
constelação de temas que orbitam a cena. Fala-se so-
bre algo que se viu – e aí vemos o exercício de falar 
sobre algo. A vida alheia? Uma experiência estética? Os 
SURFHGLPHQWRV�GH�PRQWDJHP�FLQHPDWRJU£ˉFD"�$�RULJL-
nalidade no cinema caça-níquel? E a fala comum e na-
turalizada do comentário fútil da cultura de massa, com 
frases como “não há como competir com a verdade”. O 
texto oscila entre essas possibilidades, colocando, com 
isso, diversas cartas sobre a mesa. Ele puxa o tapete 
daquele velho hábito de falar sobre teatro dizendo “a 
peça tal é sobre isso”: Cena aberta é sobre muitas coi-
sas e de muitas maneiras, com toda sua propositada e 
bem-sucedida anti-eloquência crimpiana.
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Cena aberta 

por Vinicius Garcia Pires

PERSONAGENS

1
2 (MULHER)

3

(/) Indica ponto de sobreposição  
de diálogos
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3: Foi fantástico.
 
1: Foi brilhante.

3: Sim. Foi brilhante. 

1: Na hora em que ele abre a porta e sabe que não vai 
fechá-la nunca mais. Na hora em que os dois se olham 
e ele sabe que existe / aquele amor verdadeiro.

3: Aquela fagulha de eternidade.
 
1: Fagulha de eternidade? 

3: Na hora em que os dois se olham e ele sabe que 
existe aquela fagulha de eternidade. Ele olha nos olhos 
azuis dela – os olhos dele estão marejados, dá pra ver 
que estão marejados – e sabe que aquilo durará pra 
sempre e todo mundo consegue ter a sensação de que 
é verdadeiro.

1: E a música toca. A música que já era deles. A música 
que tocou no restaurante. A mesma música que ele vai 
cantar pra ela no pedido de desculpas.

3: Todo mundo está com os olhos marejados também 
cantarolando a música dentro da cabeça. Estamos to-
dos cantando juntos o refrão da música e acreditando 
GH�QRYR��(VWDPRV�ˉQDOPHQWH�DFUHGLWDQGR���GH�QRYR��

2: E ela?

1: O quê?
 
2: Ela não está cantando. E seus olhos – azuis tão, tão 
profundos – não estão cantando juntos o refrão.
 
3: O que você quer dizer?
 
2: Que talvez ela ainda queira fechar a porta. Que tal-
vez ela queira fechar a porta e desligar a música. 

3: Mas os dois se olham e a música toca depois que 
HOHV�ˉFDP�ROKRV�QRV�ROKRV��

1: A mesma música do pedido de desculpas. 

3: Ele gosta dela.

2: Não. Ele não gosta dela. Ela gosta dele. Todo mundo 
VDEH�TXH�GHSRLV�TXH�D�SRUWD�̄ FD�DEHUWD�H�D�P¼VLFD�WRFD��
depois que a música termina, ele fecha a porta e ela 
ˉFD�WULVWH�

1: Não é assim. Aquele-ele gosta daquela-ela. O outro 
ele, o ele-mesmo / não.

2: A outra ela, ela-mesma, gosta dele-mesmo�H�ˉFD�WULV-
te. Ela-mesma passou tempo demais pensando no ele-
-mesmo depois que a porta fechou. 

3: Ele-mesmo não gosta dela-mesma. Todos sabem dis-
so. Mas o que estamos querendo dizer é que aquele-
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-ele gosta daquela-ela mais do que aquela-ela gosta 
daquele-ele. 

1:� (� WDOYH]� HVWH�ˉOPH� WHQKD� VLGR� D�¼QLFD� FKDQFH�TXH�
ela-mesma teve para odiá-lo. Quando aquela-ela olha 
com seu azul profundo e quer fechar a porta, talvez seja 
o único momento em que a ela-mesma possa dizer que 
o odeia por ter feito tudo aquilo com ela.

2: Ele-mesmo fechou a porta tendo certeza que não a 
abriria nunca mais. 

3: Ela deu a ele muitos anos de sua vida, muito mais do 
que sabia que tinha. Está se sentindo completamente 
vazia e não sabe mais o que fazer. Apesar de ser uma 
mulher madura ela continua uma mulher muito atra-
ente, com toda a certeza ela poderia seguir em frente.

1: Ele agiu como se não soubesse de tudo isso. E é bri-
lhante a forma como ele-mesmo consegue fazer pare-
cer que aquele-ele realmente ama aquela-ela do fundo 
do seu coração.

3: E o jeito que aquela-ela consegue demonstrar todo 
o desprezo que sente por aquele-ele, mesmo que ela-
-mesma o ame muito mais do que realmente aguente. 

1: Por isso, juntos eles são tão incríveis. Não há como 
competir com a verdade... Aquele-ele se apaixona por 
ela, aquela-ela. A gente acredita que as coisas não 
acontecem assim. Mas elas podem acontecer.

3: Realmente, não há como competir com a verdade.

2: Não, elas não acontecem assim e não podem aconte-
cer. É justamente o que ele-mesmo e ela-mesma falam 
pra gente. 

3: Realmente não há como competir com a verdade.

(Pausa)

1: Já faz quanto tempo?

2: Desde que ela /

1: Ela-mesma.

2: Sim. Desde que ela-mesma fez aquilo? Faz pouco 
tempo. Alguns culparam aquela-ela, disseram que ela-
-mesma acreditava ser aquela-ela. 

3: Tem gente que não consegue separar as coisas, mas / 
não ela.

2: Não ela-mesma. Ela sabe – sempre soube – separar 
bem as coisas, não teria razão de agora começar a con-
fundir as coisas.

1: Ela está mais velha, talvez ela esteja começando a 
ˉFDU�GRHQWH��7HP�PXLWD�JHQWH�SRU�D¯�GL]HQGR�TXH�HOD�
HVW£�ˉFDQGR�GRHQWH�H�GL]HP�TXH�Q¥R�«� W¥R� LQHVSHUD-
do assim. Dizem que era só ver como ela sempre se 
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comportou. Ela sempre foi daquelas que falavam alto 
e falavam muita coisa. Ela sempre foi daquela que não 
era conhecida por ser a pessoa mais calma do mun-
GR��7DOYH]� DJRUD� HOD� HVWHMD� ˉFDQGR�GRHQWH��7DOYH]� HOD�
sempre tenha sido doente, mas só agora descobriram. 
Talvez ela sempre tenha sabido que era doente e tenha 
escondido isso até hoje. É algo que ela poderia fazer. 
Ela poderia ter escondido esse segredo. Eles estão ten-
tando explicar.

3: Eles querem mesmo explicar que ela se confundiu 
com aquela-ela. É bonito isso. Um amor deste tamanho 
e ser tantas coisas que deixa de ser si mesma.

1: Muito bonito isso.

3: Pessoas assim num mundo assim.

1: Quando aquele-ele conhece aquela-ela e toca a 
música.

3: Quando aqueles-eles se olham dentro do restaurante 
e a música toca quando aquele-ele olha pra aquela-ela 
– que não olha, ou até olha, / mas não olha, entende?

1: A música toca quando aquele-ele olha profundamen-
te e a gente já sabe e vê aquela fagulha / de eternidade.

3: De amor verdadeiro.

2: Mas é engraçado quando você lembra que amor ver-

dadeiro, na verdade, é o que ela-mesma sente por ele-
-mesmo. Isso faz deles grandes.

1: São duas gerações completamente diferentes que se 
FRPSOHWDP�GH�PDQHLUD�PDJQ¯ˉFD�

3: Brilhante. Brilhante.

2: Foi ela quem o levou pro primeiro / teste.

1: Ele-mesmo.

2: Sim, sim. Foi ela-mesma que conseguiu pra ele-mes-
mo�R�SULPHLUR�ˉOPH�

1: Ela tinha olhar pra isso. Ela tinha muita experiência. 

2: Ela acertou, porque o que ele / fez. 

1:�2�TXH�HOHV�ˉ]HUDP�MXQWRV�

2:���PHVPR��R�TXH�HOHV�ˉ]HUDP�MXQWRV�IRL�DOJR�GH�RXWUR�
mundo.

3: E sempre apareciam juntos. Felizes. 

1: Eles sempre apareciam felizes em fotos felizes. Em 
viagens, naquelas fotos desfocadas em alguma praia 
do Caribe ou em alguma calçada da Europa. Naque-
las fotos deles, levando alimento para uma população 
vítima de um terremoto. Estas não eram bem fotos fe-
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lizes, mas você podia ver que eles estavam felizes por 
fazer o bem.

2: Você podia ver que ela estava mais feliz que ele. Ela 
estava realizada porque ela estava amando.

3: “Depois de muito tempo eu estou amando de novo” – 
foi o que ela disse naquela reportagem.

1: E ele não disse nada?

3: Ele sorriu.

(Pausa)

2: E sumiu depois.

3: Eles apareciam menos juntos.

1:�0DV�HVWDYDP�MXQWRV�QRV���ˉOPHV�

3:�1RV�PHVPRV�ˉOPHV�

2: Alguns.

1:�(OD�SDUHFLD�PDLV�WULVWH�QRV�ˉOPHV�

3: O quê?

2:�(OD�SDUHFLD�FDGD�YH]�PDLV� WULVWH�QRV�ˉOPHV�TXH�ID-
ziam juntos. Foi quando começaram a falar.

1: Falar o quê?

2:�)RL�TXDQGR�FRPH©DUDP�D�IDODU�GRV�ˉOPHV��4XH�HUDP�
RV�PHVPRV�ˉOPHV�UHSHWLGRV�PLOKDUHV�GH�YH]HV�

3: Sim. Disseram que ela não sabia mais o que estava 
fazendo.

1: E ela?

2: Ela sabia que não sabia mais o que estava fazendo, 
então tudo o que fazia era criar outras-ela pra poder 
ˉFDU�FRP�outros-ele.

(Pausa)

3: Ele era mais novo.

2: Ele era bem mais novo.

3: Pra falar bem a verdade – não tenho nada com isso 
na verdade, nenhum problema – era um pouco estra-
nho os dois juntos.

2: Sim, sim. Se não soubéssemos quem eram, podía-
PRV�SHQVDU�TXH�HUD�P¥H�H�ˉOKR��1¥R�TXH� LVVR� IRVVH�
um problema, de jeito nenhum. Até essa estranheza 
tinha sua beleza.

3: Eles juntos em todas aquelas fotos desfocadas de 
alegria.



28 29

2: Ele se mantinha distante. Ele não falava muita coi-
VD��QD�YHUGDGH�HOH�DSDUHFLD�SRXFR�IRUD�GRV�ˉOPHV��1LQ-
guém sabia onde ele morava, por isso ninguém podia 
aparecer lá.

3: Ele era muito discreto.

1: Ela começou a desaparecer também. Mas só dos 
ˉOPHV��(OD�VHPSUH�GDYD�XP�MHLWR�GH�DLQGD�Q¥R�VHU�HV-
quecida.

3: “Não há inferno maior que uma mulher rejeitada” –  
era o que diziam em toda parte.

1: Ela nunca respondia?

2: (ao mesmo tempo) Não.

3: (ao mesmo tempo) Sim. 

2: Não, não respondia. 

3: Não do jeito comum de responder. Não era uma mu-
lher tão sutil. Suas respostas tinham de fazer barulho. 

1: Por isso era esperado que já estivesse doente. Ela 
pedia desculpas e arranjava outra briga na mesma 
semana. 

3:�)RL�XP�ˉP�FRQWXUEDGR�H�WRGRV�QµV�DFRPSDQKDPRV�
isso por / um tempo. 

2: Depois nos cansamos, ninguém mais queria saber 
sobre isso. Ela sumiu por um tempo. 

(Pausa)

1:�(��GH�UHSHQWH��H[LVWLULD�XP�ˉOPH��8P�ˉOPH�QRYR�FRP�
os dois.

2: Eu nem sabia que eles ainda se falavam.

1: Ninguém sabia mais o que estava acontecendo e, de 
UHSHQWH��XP�ˉOPH�QRYR�

3:�(VWH�ˉOPH�GD�WURFD�GH�ROKDUHV�QR�UHVWDXUDQWH��GD�P¼-
sica do pedido de desculpas.

2: Surpreendente. Realmente surpreendente.

3: Fantástico.

1:�%ULOKDQWH��1¥R�SDUHFLD�VHU�XP�ˉOPH�LJXDO�DRV�RXWURV��

3:�1¥R�PHVPR��1¥R�HUD�XP�ˉOPH�LJXDO�DRV�RXWURV��3UL-
meiro porque ninguém esperava que eles fossem estar 
juntos depois de tanto tempo. 

1:� (OHV� ˉ]HUDP� DV� SD]HV��PDV� QLQJX«P� HVSHUDYD� TXH�
IRVVHP�ID]HU�RXWUR�ˉOPH�MXQWRV�ȝ�Ȣ(VWDPRV�EHP�DJRUD��
somos bons amigos” – foi o que ele disse quando foi 
SHUJXQWDGR�VREUH�R�ˉOPH��(�WRGR�PXQGR�DFUHGLWRX��&OD-
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ro, ele era um rapaz muito educado, muito discreto. Ele 
não fazia o tipo de pessoa que contaria uma mentira.

3: Estávamos empolgados, entusiasmados. Eles juntos 
QXP�QRYR�ˉOPH�

1: E talvez como nos velhos tempos.

3: Sim, sim. Como nos velhos tempos, como nos tempos 
em que os dois começaram a aparecer juntos. Quería-
mos vê-los juntos de novo, como nos velhos tempos, 
quando só o encontro deles poderia incendiar a tela 
do cinema. 

1: E agora teríamos novamente essa chance. 

3: Começando com a criação de outra-ela. Aquela ela 
dos olhos duros que não parecia em nada com ela-
-mesma.

1: Aquela-ela�TXH�Q¥R�HUD�UXLGRVD��PDV�VXWLO��ˉUPH�

2: E feminina.

1: Oi? 

2: Extremamente feminina, com gestos calculados, di-
ferentes dos gestos dela-mesma que estávamos acos-
tumados a ver naquela época. 

3: Ela continuava grande, como nos velhos tempos. É 

belo quando assistimos estes momentos em que po-
demos presenciar uma resistência do tempo. É como 
se fosse uma fagulha de eternidade que se fez humana 
pra poder nos dar a esperança de continuar. 

1: Ela era como estas / fagulhas. 

3: Não, ela sempre foi uma fogueira inteira de eternida-
de. Nunca poderíamos contemplá-la por muito tempo. 

2:�)RL�TXDQGR�FKHJRX�HVWH�QRYR�ˉOPH��

3: Um outro-ele. Aquele-ele que parecia e não pa-
recia com ele-mesmo. Aquele-ele poderia ser ele-
-mesmo com seu jeito de se comportar, mas não suas 
escolhas. 

2:�1¥R��$TXHODV��GHˉQLWLYDPHQWH��Q¥R�VHULDP�VXDV�HVFR-
lhas justamente porque não foram. 

3:�1D�YHUGDGH�WRGRV�HVWDYDP�SURFXUDQGR�QDTXHOH�ˉO-
me a resolução de uma história que nada tinha a ver 
com ele. 

2: Ou que, na verdade, tinha tudo a ver. 

3: Era isso que nos empurrava a continuar a olhar de 
perto, a olhar a continuidade, a olhar estas / fagulhas 

1: Estas fogueiras. Porque eles eram fogueiras, ou pelo 
menos estavam para se tornar. 
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3: Ah! 

1: O quê? 

3: Isso foi irônico? 

1: Não, claro que não. Desculpe. Isso seria maldoso, não 
foi minha intenção. 

3: Tudo bem. Tudo bem. Continue.

(Pausa)

2:�4XHU¯DPRV�YHU�XP�ˉP�TXH�Q¥R�SXGHPRV�YHU��'HVLVWL-
mos antes e agora queríamos que contassem pra gente 
tudo o que aconteceu nos últimos anos.

1: Quando pararam de se falar. 

3: Quando ela o esqueceu de vez. 

1: Quando voltaram a se falar. 

2:�4XDQGR�ˉFDUDP�DPLJRV�GH�QRYR��

3:�4XDQGR�YHLR�HVVD�LGHLD�GH�ˉOPDUHP�GH�QRYR�MXQWRV�
 
2: Queríamos saber de tudo. 

3: Parecia que eles sabiam disso.

2: Parecia que eles sabiam disso porque parecia que 
eles estavam nos contando. Pra quem tinha acompa-
nhado a história antes era fácil perceber as pistas. 

1: O momento em que aqueles-eles tiram fotos juntos, 
fotos parecidas com a deles-mesmos. 

3: O momento em que ajudam aquela criança que vivia 
na rua, como quando eles-mesmos foram ajudar aque-
las pessoas vítimas do terremoto. 

2: E o pedido de desculpas. 

3: A música do pedido de desculpas. 

2: Todo mundo se lembrou da música do pedido de 
desculpas. 

1: Hã?
 
2: Aquela música era a música que eles-mesmos canta-
ram juntos naquele programa tempos atrás. 

1: É verdade. É a mesma música. 

2: Fantástico. 

3: Brilhante. 

1: Eu não lembrava disso. 
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3: Olha, até dá arrepio. 

2:�)RL�XP�ˉOPH�IHLWR�SDUD�I¥V��FRP�FHUWH]D�IRL�XP�ˉOPH�
feito para nós que acompanhamos esta história de perto. 

3: Sim. Uma história para fãs, mas que pessoas que não 
sabiam disso, pessoas jovens também iriam gostar. 

2: Sim. Mesmo sem conhecer a história, eles estavam 
contando a história toda para que todos soubessem. 

1: O poder da arte. Uma vida inteira em uma hora e 
cinquenta e dois minutos.

3: O poder de nos contar uma vida inteira. Isso é arte. 

1: Jamais saberíamos o que aconteceu.
 
3: Eles nos contaram tudo de um jeito diferente. Inteli-
JHQWHV��(OHV�LQYHUWHUDP�RV�SDS«LV�H�R�ˉP�ȝ�DK�ȝ�R�ˉP�
 
1:�2�TXH�IRL�DTXHOH�ˉP"�

3: A porta aberta, os olhos nos olhos. 

1: Raiva e paixão. 

3: Ressentimento e perdão. 

1: E quando o letreiro começa a subir e você pensa: “Eu 
quero mais! Eu quero mais!” 

3: Muito, muito mais. 

2: Porque eles não contaram tudo. Na verdade, eles 
contaram quase tudo. 
 
1: Eles nos prepararam. 

3: Ela nos preparou. Todos os motivos dela estavam na-
TXHOH�ˉOPH��

2: Ela tinha as razões dela e disso ninguém pode du-
YLGDU����Vµ�ROKDU�QRV�ROKRV�GHOD�DQWHV�GR�OHWUHLUR�ˉQDO��

3: Ela nunca foi uma mulher sutil. E até que ela disfar-
©RX�EHP�R�ˉOPH�LQWHLUR��

2: Mas quem imaginaria que tudo o que ela fez foi pra 
SRGHU�ˉFDU�SHUWR�GH�QRYR��

3: Pra recuperar a amizade dele e a nossa atenção. 

2: Toda aquela história de perdão e “agora somos bons 
amigos”. 

3: Foi só pra gente prestar atenção de novo. 

1: Mas o que a gente não esperava mesmo era o tal 
acidente. 

2: Que não foi acidente, claramente.
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3:�(OD�GHX�ˉP�HP�WXGR��1R�ˉOPH�

2: Neles.

1: Ela realmente não era uma mulher sutil.

2: Era uma mulher apaixonada.

3: Ela fez da vida arte e da arte vida.

1: “Não há inferno maior que uma mulher rejeitada”. 

2: Ela nos preparou. O olhar antes do letreiro. 

1: A fagulha de / eternidade 

3: Amor verdadeiro. 

1: Ela o amava de verdade. 

2: Ele não.

1: Mas ela não podia deixá-lo ir. 

3: Muita crueldade. Ainda tanto pela frente. 

1: Quem sabe assim eles não estarão juntos pela 
eternidade? 

3: Juntos, pois é. 

1: Quem sabe eles não subiram com a fumaça da 
casa inteira. 

2: Ela / conseguiu. 

3: Eles conseguiram. 

1: Duas fogueiras só podem terminar em incêndio. 

3: Eternos. 

1: Fantástico. 

3: Brilhante. 

1: Esse é mesmo o poder da / arte. 

2: Vida. 

(Pausa)
 
1: Alguém quer assistir de novo? 

FIM
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Comissão

julgadora

Carolina Correia do Santos é doutora em Teoria 
Literária e Literatura Comparada pela Universidade de 
São Paulo. Entre 2011 e 2012 atuou como pesquisadora 
visitante na Universidade de Columbia, em Nova York. 
Exerceu a atividade de professora de língua e literatura 
inglesas na Escola da Vila (2002 - 2006) e de leitura e 
escrita no Colégio Oswald de Andrade (2009), ambas 
em São Paulo, além de ter ministrado cursos sobre teo-
ria e crítica literárias na USP (2011). Tem artigos publi-
FDGRV�HP�SHULµGLFRV�FLHQW¯ˉFRV�GR�%UDVLO�H�GR�H[WHULRU�

Daniela Toscano é graduanda em Letras (Português-
-Literaturas) na Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro. Trabalhou com literatura em pesquisas de 
LQLFLD©¥R�FLHQW¯ˉFD�QD�PHVPD�XQLYHUVLGDGH��WHQGR�GH-
senvolvido, em 2011, o projeto A literariedade na obra 
de Evandro Teixeira, em parceria com o fotógrafo Evan-
GUR�7HL[HLUD��(P�������GHVHQYROYHX�RˉFLQDV�GH�OHLWXUD�

e projetos de incentivo à leitura no programa PIBID 
– Programa de Iniciação à Docência, promovido pela 
CAPES. Atuou como professora em cursos preparatórios 
e, atualmente, é estagiária do Espaço Cultural Escola 
Sesc.

Daniele Ávila Small é pesquisadora, tradutora e crí-
tica de teatro. Mestre em História Social da Cultura pela 
PUC-Rio, fez a graduação em Teoria do Teatro na UNI-
RIO. Em 2008, criou a Questão de Crítica, revista eletrô-
nica de críticas e estudos teatrais, da qual é editora e 
na qual publica regularmente textos críticos, ensaios e 
traduções de textos teóricos sobre teatro e crítica. É a 
coordenadora geral e integrante da comissão julgadora 
do Prêmio Questão de Crítica. É uma das fundadoras e 
atual presidente da Projéteis - Cooperativa Carioca de 
Empreendedores Culturais.

Dora Sá é carioca, residente em Belo Horizonte desde 
������$WXD� FRPR�DWUL]� SURˉVVLRQDO� GHVGH������� WHQGR�
incorporado, ao longo dos anos, outras facetas de atu-
ação nos grupos de trabalho que integrou no Rio de 
Janeiro, abarcando as áreas de produção, registro e edi-
ção de imagem (audiovisual).  Atualmente desenvolve 
atividades com o Arande Coletivo de Atores; é analista 
de Artes e Cultura no Sesc-MG, além de cursar especia-
lização em Mediação em Arte, Cultura e Educação na 
Escola Guignard da UEMG.
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Fabiano Barros é natural de Recife, radicado em 
Rondônia desde 1999. Iniciou suas atividades com o 
teatro ainda em Pernambuco. É formado em Letras pela 
Universidade Interamericana de Porto Velho, tendo se 
especializado em Gestão Cultural pelo Senac-MT. Em 
2011 foi curador do Prêmio Myriam Muniz da Funarte. 
Cursa Licenciatura em Teatro na Universidade Federal 
de Rondônia, na qual apresentará ainda este ano sua 
PRQRJUDˉD�LQWLWXODGD�$�KXPDQL]D©¥R�GRV�PLWRV�H�OHQ-
das na dramaturgia amazônica. Dirige a Cia de Artes 
Fiasco, que atua há treze anos em artes cênicas em 
Porto Velho. Escreveu cerca de vinte textos de teatro, 
entre os quais O Segredo da Patroa, Já passam das Oito, 
Memória da Carne e O Dragão de Macaparana, todos 
montados em Rondônia. Atualmente coordena o Setor 
de Cultura do Sesc-RO. 

José Manoel Sobrinho é coordenador de Cultura do 
Sesc Pernambuco. Encenador, professor de teatro; ges-
tor cultural nos setores público, privado, e terceiro se-
tor; curador de festivais, mostras, galerias de arte, casas 
de espetáculos, seminários e projetos diversos de tea-
tro, dança, música, artes visuais e literatura. Na área de 
teatro, participa nos processos de articulação no inte-
rior do estado. Coordena o programa de teatro do Sesc 
Pernambuco, inclusive no desenvolvimento de grupos 
e núcleos de pesquisa. Criou a Escola Sesc de Teatro 
e o Curso de Formação de Atores do Sesc Pernambu-
co. Participa do estudo Laboratório de Palhaçaria: uma 
pesquisa sobre o palhaço brasileiro, desenvolvido pela 
Companhia 2 em Cena de Teatro e Dança.

Mariana Fausto é atriz, palhaça e manipuladora de 
bonecos. Graduada em Interpretação Teatral e Licen-
ciatura em Teatro pela Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO). Atualmente integra a Cia 
Pequod de teatro de animação, tendo recebido cinco 
prêmios Zilka Sallaberry  com o espetáculo Marina, a 
Sereiazinha  e o Prêmio especial APTR pelo trabalho 
desenvolvido no espetáculo Marina (2011). Integra 
também o grupo Bando de Palhaços, que atua em par-
ceria com a ONG Doutores da Alegria no projeto Pla-
teias Hospitalares. Foi estagiária de artes cênicas do 
Espaço Cultural Escola Sesc em 2012.

Patrícia Zampiroli é gestora sociocultural, pós-gradua-
da em Gerenciamentos de Projetos no Terceiro Setor pela 
Fundação Getúlio Vargas. Foi coordenadora geral da ONG 
Usina de Cidadania, projeto vencedor de vários prêmios, 
entre os quais o LIF 2007 – Finalista nacional em “Apoio à 
cultura” pela Câmara de Comércio Francesa e, em 2012, o 
prêmio de Destaque Nacional em Desenvolvimento Sus-
tentável e Responsabilidade Social – Categoria “Desen-
volvimento Cultural” pelo Instituto Ambiental Biosfera. É 
bacharel em Direção Teatral pela Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), tendo dirigido e roteiri-
]DGR�WDQWR�PRQWDJHQV�XQLYHUVLW£ULDV�TXDQWR�SURˉVVLRQDLV��
HQWUH�HODV�9DOVD�Q|���H�2V�6HWH�*DWLQKRV�GH�1HOVRQ�5RGUL-
gues, Roda Viva de Chico Buarque, Ensaio sobre a Ceguei-
ra de José Saramago. Além disso, dirigiu montagens sobre 
textos de sua autoria, como A Casa Amarela, O Reino de-
sencantado no tempo em que a liberdade era azul, Brasil 
80, Salve Rio e Nise da Silveira: Atelier e Emoções.  
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Renata Mizrahi é dramaturga, roteirista, diretora de 
teatro, professora de dramaturgia e interpretação. For-
mada pela UNIRIO, integra a Cia Teatro de Nós. Estudou 
roteiro na Escola de Cinema de Cuba – EICTV – com o 
roteirista premiado Eliseo Altunaga. Foi a ganhadora de 
melhor texto do Prêmio Zilka Sallaberry 2012 por Coi-
sas que a gente não vê e melhor texto no Prêmio Zilka 
Sallaberry 2010 por Joaquim e as Estrelas. É roteirista 
do programa Tem Criança na Cozinha” do canal Gloob 
(Globosat).

Viviane da Soledade�««�DWUL]�SURˉVVLRQDO�FRP�IRU-
mação pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), ba-
charel em Teoria do Teatro pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), pós-graduada 
em Arte e Cultura pela Universidade Candido Mendes 
(UCAM) e mestranda em Bens Culturais e Projetos So-
ciais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É Assessora 
Técnica em Artes Cênicas da Gerência de Cultura da 
Escola Sesc de Ensino Médio, na qual desenvolve o tra-
balho de curadoria, programação, produção cultural e 
coordenação do Projeto Social. Integra também a co-
missão julgadora do Prêmio Questão de Crítica.
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