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BRIEFING

A peça teatral intitulada de “Facetas”, trata-se de uma montagem inspirada

nas obras de Nelson Rodrigues, esta montagem conta com recortes de três de suas

dramaturgias: O Beijo no Asfalto, Álbum de Família e Boca de Ouro. Mais do que

montar uma peça do Nelson Rodrigues, Facetas aborda a questão da ambiguidade

entre os seres humanos e a contradição como uma característica existencial. Com

seus personagens repletos de paixões afloradas e instintos repreendidos,

acredita-se que as peças de Nelson Rodrigues expõem um viés trágico, que vai

justamente ao encontro com o tema escolhido (ambiguidade e contradição humana).

Em suas peças encontramos a expressão que se opõe entre o instinto animal

escondido no humano e a forma como a moral social é construída a fim de conter e

equilibrar esses desejos, que em seu estado bruto pode ser destrutivo, assim como

a tentativa excessiva de sua contenção. Saindo do campo dos nossos instintos e

indo pra nossas relações pessoais, percebe-se que em nossa sociedade

praticamente todo e qualquer tipo de discussão geralmente tentam direcionar para

os conceitos de “certo” ou “errado”, e muitas vezes não percebemos que aquilo que

acreditamos como certo e errado estão diretamente ligados às nossas construções

sociais. Ao colocar os nossos instintos como algo errado nos privamos de ter

empatia, de nos identificarmos com o outro que se encontra em determinada

situação. A realização do espetáculo se dá com o propósito de evidenciar o tema

alvo de nossas pesquisas - a ambiguidade e a hipocrisia humana - e ao mesmo

tempo, potencializá-lo por meio da estética escolhida para a montagem, pois como

dizia o próprio Nelson Rodrigues, “o verdadeiro teatro sempre agride, agride o autor,

o diretor, os intérpretes, os personagens e os espectadores, qualquer peça autêntica

é um julgamento brutal, mas um julgamento que não absolve nunca”.

Com isso, de acordo com o Guia Prático de Classificação Indicativa

disponibilizado pelo Ministério da Justiça, o referido espetáculo, tem classificação

indicativa de 16 anos, devido aos temas abordados como coação sexual e morte.



Apesar de o espetáculo está disponível para qualquer adulto com interesse

no tema, cremos que esta montagem dialoga com mais clareza com um público que

já tenha algum contato prévio com as linguagens teatrais.

Por se tratar de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), a princípio todo o

custo de produção do espetáculo foi absorvido pelo grupo por estar em um espaço

escolar o espetáculo não visa retorno financeiro, porém, após essa etapa há a

possibilidade de levarmos o projeto adiante para o mercado.

A intenção estética desta montagem era remeter ao máximo à mesma

profundidade “analítica” que Nelson Rodrigues trabalhava em suas dramaturgias.

Para tanto, foi levantada uma pesquisa sobre a influência do pensamento freudiano

sobre sua obra, assim como sobre todo o período estético conhecido como

expressionismo, sendo que esta escola artística (em especial as obras de Egon

Schiele e Gustav Klimt) veio a influenciar o nosso design de luz, maquiagem, figurino

e até mesmo atuação.



MONTAGEM

O processo deste espetáculo iniciou-se nas aulas de Planejamento do

Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC), sob a orientação do professor Valmir

Budoia. A partir de improvisações e elaborações de pequenas cenas notamos que

em todos os experimentos era recorrente a prevalência do mesmo tema: pressão

social. Discussões sobre como a sociedade julga e é julgada a todo tempo, tem

conceitos fechados de status social e de moralidade e quem não se enquadra nisso

acaba sendo marginalizado socialmente. Como não havia no grupo, em sua maioria,

o interesse de trabalhar com dramaturgia autoral, discutimos com base no

conhecimento prévio do grupo autores que trabalham com o tema que foi escolhido,

concluímos que pesquisaríamos o dramaturgo Nelson Rodrigues.

O grupo então passou pelo processo de levantar cenas de trechos de suas

obras, pesquisá-las a fundo e discutí-las incansavelmente. A construção da

dramaturgia - assim como os primeiros passos rumo à definição conceitual da

montagem - iniciou-se com recortes de “Senhora dos Afogados”, o destaque dessa

obra era D. Eduarda, a esposa da família Drummond, que, constantemente era

lembrada da necessidade de pureza e fidelidade (“Família Drummond, 300 anos de

mulheres puras, que se envergonham do próprio corpo”), enquanto em sua

intimidade, esta nunca foi considerada por seu esposo. Com a soma de diversos

fatores, esta trai seu marido, e pelos conceitos sociais, acaba assim manchando o

nome da família. Esta obra trouxe para a montagem o recurso dos “vizinhos”, que

nela são tidos como elementos de uma comunidade que são inerentemente

dissimulados e têm prazer em comentar sobre a “impureza” dos outros membros

daquela comunidade.

Ainda dentro da mesma temática de pesquisa, as obras foram reduzidas por

compatibilidade com o tema:

● Viúva porém honesta (psicológicas)

● Os Sete Gatinhos (tragédias cariocas)

● Boca de Ouro (tragédias cariocas)



● Beijo no Asfalto (tragédias cariocas)

● A Serpente (tragédias cariocas)

● Senhora dos Afogados (mítica)

● Álbum de família (mítica)

De acordo com a divisão de Sábato Magaldi, as obras de Nelson Rodrigues

são divididas em três categorias: Míticas, Psicológicas e Tragédias Cariocas. Ao

estudar todas as obras, encontramos algo a mais do que estávamos procurando.

Fomos pesquisar “pressão social” e encontramos algo mais profundo do que isso: a

contradição. Todos os personagens que se “enquadravam” no tema pesquisado não

eram apenas vítimas de uma “sociedade cruel”, mas eram também protagonistas

dessa violência. O ciclo social dentro das obras se repetia, e em determinado

momento o personagem expunha e acusava outros, em outro, era acusado, exposto

e reprimia seus instintos. E a linha tênue que dividia esses momentos era sempre a

moral da sociedade contemporânea às obras.

“Se Nelson Rodrigues não fez questão de mostrar seu posicionamento

político em seus textos, como o fez Oswald de Andrade (em O Rei da Vela),

nem foi tão fortemente ligado às questões da aristocracia, como aconteceu

com Jorge Andrade (em A moratória), tampouco desceu às camadas mais

renegadas pela sociedade, como no teatro de Plínio Marcos, ou não lutou em

defesa dos proletários, como no caso de Gianfrancesco Guarnieri (em Eles

Não Usam Black-Tie), ainda assim, ele se manteve como um grande leitor da

sociedade, a seu modo, é claro, mas efetivamente foi um ferrenho crítico

social, apontando para cada anseio reprimido, reflexo de uma sociedade

cristalizada por dogmas cristãos. Assim, esta leitura social é a linha (...): a

maneira como Nelson construiu as suas personagens, repletas de desejos,

(...) a leitura social que o dramaturgo realiza em suas peças ao enfocar a

repressão sofrida pelas várias camadas sociais gerada justamente por

códigos de ética e moral.” (MEDEIROS, 2005. Pág. 14)

Reconhecemos que falar em Nelson Rodrigues é limitar a sociedade em

questão para uma classe social mais privilegiada, mas como citado, apesar disso,

não deixa de ser sociedade e uma parte relevante dela. E assim como grande parte



da produção artística do século XX, a obra de Nelson foi influenciada pelo

pensamento freudiano.

“Nascida entre a medicina e a literatura, a Psicanálise tem lugar garantido no

campo da construção ficcional, encontrando na tragédia uma chave para o

trabalho de interpretação, uma vez que ela já oferece uma representação

privilegiada do que é posto em jogo em uma Psicanálise: a relação do desejo

com a castração (Lyotard)” (FRAYZE, Revista Cult)

A hipocrisia e a contradição desses personagens se tornaram a nova sina do

grupo. E da obra “Viúva porém Honesta” brotou o que consideramos hoje a base da

discussão levantada com o espetáculo, na boca do personagem Diabo da Fonseca:

“Eu vou provar o seguinte, querem ver? Que é falsa a família, falsa a psicanálise,

falso o jornalismo, falso o patriotismo, falsos os pudores, tudo falso”.

“Os grandes vitoriosos da sociedade

capitalista são aqueles que apenas se

importam com seu ego, não

necessariamente maus, apenas egoístas.

Amorais. Feliz e vitorioso é quem olha só

pro seu umbigo, sem escrúpulos dentro

dessa sociedade.” Sábato Magaldi

Orientados pela nossa Banca de Pré-TCC – composta por Élder Sereni e

Petícia Carvalho – reavaliamos e procuramos entender melhor a questão do Drama

e do contexto histórico social, nisso concluímos que muito do que pensávamos e

estávamos propondo não tinham um ponto de coesão com a temática que

pretendíamos abordar. Uma das principais questões levantadas na banca de

Pré-TCC foi entender qual a nossa intenção em discutir Nelson Rodrigues, e como

fazer isso nos dias atuais, a relação "oprimido x opressor" também foi algo bastante

levando em consideração, chegamos até a cogitar em dialogar Nelson Rodrigues



com as questões do Teatro do Oprimido, mas vimos que não era o caminho que

queríamos seguir, um outro ponto bastante discutido na ocasião foi que as

contradições que apresentamos não eram dialéticas e sim dramáticas, sendo que as

contradições humanas são na verdade um conflito, que é o principal elemento do

drama. Através de uma pesquisa mais abrangente, concluímos como exemplo, que

a dramaturgia de Nelson Rodrigues se encontra num contexto de modernidade,

onde os assuntos individuais e de uma sociedade capitalista eram a pauta de um

momento artístico-histórico em que, de algum modo, se usava a arte para punir e

moralizar.

“O verdadeiro teatro sempre agride. Agride o diretor, o autor, os personagens,

a platéia e os espectadores. Uma peça autêntica é um verdadeiro julgamento.

Um julgamento que nunca absolve.” Nelson Rodrigues

Ao início da volta às aulas (em 23 de julho de 2018), reduzimos nossas obras

de trabalho para “Boca de Ouro”, “Álbum de Família” e “Beijo no Asfalto”.

Procuramos, a partir disso, entender que gostaríamos e estávamos trabalhando com

o gênero Tragédias. Apesar de na divisão de Sábato Magaldi, “Álbum de Família”

ser considerado uma peça

Mítica, reconhecemos nela

elementos que se

enquadram dentro do

conceito estético de

Tragédia. Sendo um dos

principais elementos a

“hamartia”, que, segundo a

Poética de Aristóteles, é um erro cometido pelo personagem de uma tragédia, que

resulta na peripécia (peripéteia). Para Aristóteles, uma tragédia com peripécia (ou

tragédia complexa: peplegméne) é mais perfeita que uma tragédia sem peripécia (ou

tragédia simples: haplê).



“Se o homem não for trágico, sua vida será ridícula e dolorosa, ‘cômica

mesmo’, e, ao revelar seu absurdo, conseguimos uma espécie de tragédia.”

Eugène Ionesco

Assim como na Tragédia Grega, os personagens estavam fadados ao seu

destino. Vemos nossos personagens, apesar de tudo que tentam e querem velar,

presos aos seus instintos; e um coro que os avalia e tem opiniões a respeito de suas

ações e destino.

A intenção da montagem, talvez através da hamartia de Aristóteles, talvez do

teatro julgador que nunca absolve de Nelson Rodrigues, é permitir que o público

sinta-se co-participante da peça, sendo um dos acusadores no recorte de “O Beijo

no Asfalto”, ao se envolver como vizinho em “Álbum de Família”, e ser integrante da

mesma comunidade em “Boca de Ouro”,com isso, o nosso objetivo é fazer com que

o público possa sentir de perto que essa contradição humana permeia não apenas

os personagens, mas, segundo o pensamento psicanalítico, é inerente à nossa

própria condição humana.

Além de uma forte reflexão que fora levantada sobre a

tragédia, enquanto gênero literário e teatral,

discutimos muito sobre o indivíduo social e sua

relação com a sexualidade, e a tênue linha entre o

instinto e a moral. Nelson Rodrigues escrevia,

constantemente sobre sexo. Sobre algo, que ele

aborda como instinto. O ser humano selvagem,

civilizado pelo meio em que se encontra, que se

reprime, porém, sempre acha uma forma de fugir a tal

regra. Visto isso, chegamos à Michel Foucault.

Usamos a obra “A História da Sexualidade”,

particularmente “A História da Sexualidade; A Vontade

do Saber”, que em sua obra, aborda o que ele chamou de “Homem de desejo”, além

de ir no caminho contrário ao que traçamos dizendo que a sexualidade não foi

reprimida ao longo do tempo, com o capitalismo, sua hipótese é que, desde o século

XVI - processo que se intensifica a partir do século XIX -, o sexo foi incitado a se



manifestar por uma vontade de saber sobre sexualidade, que é peça das estratégias

de controle dos indivíduos e das populações características das sociedades

modernas. Usamos como disparador, sobretudo em matéria de pesquisa de

personagem, a sexualidade nas relações de poder, o qual Foucault, em primeira

análise, distinguiu em quatro grandes conjuntos estratégicos que desenvolvem

dispositivos específicos de saber e poder a respeito do sexo e que atingiram certa

eficácia na ordem de poder e produtividade e na ordem do saber, que permitem

descrevê-los em sua relativa autonomia. Seriam eles, a histerização do corpo da

mulher; um corpo integralmente saturado de sexualidade e posto em comunicação

orgânica com o corpo social, com o espaço familiar e afins. A Pedagogização do

Sexo da Criança; a dupla afirmação de que toda criança se dedicam ou são

suscetíveis a se dedicar a uma atividade sexual, a mesma sendo indevida e ao

mesmo tempo natural. Socialização das condutas de procriação; controles de

natalidade e a psiquiatrização do prazer perverso. O instinto sexual foi isolado como

instinto biológico e psíquico autônomo, fez-se a análise clínica de todas as formas

de anomalia que podem afetá-lo, atribuiu-se-lhe um papel de normalização e

patologização de toda a conduta; enfim, procurou-se uma tecnologia corretiva para

tais “anomalias”, como tudo que fugiria de heterossexualidade e afins. O mesmo

aborda muitas questões nesse assunto que nos interessou para a construção da

montagem, tendo um embasamento maior que nossas experiências pessoas e de

outros, nos levando a camadas mais profundas para a compreensão das

personagens e situações que como atores criadores éramos colocados, diríamos

que se mostra de forma sutil, todas as reflexões ampliadas pelas teses de Michel

Foucault.



ESTÉTICA

Apesar de não virem à cena, “Senhora dos Afogados” e “Sete Gatinhos”

foram essenciais ao processo de pesquisa e construção. Como já citado, houve uma

identificação com o elemento dos “vizinhos”, como representação de uma sociedade

que mede valor de acordo com o seu próprio juízo.

Uma das primeiras tentativas de montagem de cena foi com a obra “Os Sete

Gatinhos”, momento em que o pai oferece suas filhas para prostituição e assim, “sua

máscara cai”. Num primeiro momento tentou-se uma montagem realista. Sem

identificação dos atores ou qualquer sucesso, procurou-se desconstruir a

“naturalidade/realidade” dos acontecimentos da cena, usando-se de imagens

desconstruídas, que potencializassem os efeitos do “discurso da cena”. Esta cena,

por não ser finalizada, nunca foi apresentada. Contudo, como o grupo já havia se

identificado com o método de criação, a primeira tentativa - que chegou a ser

concluída - já foi direto para uma pesquisa de resultados de cena a partir do corpo. E

assim se iniciou o processo de montagem com a cena onde os personagens

“Amado” e “Cunha” acusam “Arandir” de ter um caso com o acidentado (Beijo no

Asfalto).

Em paralelo a isso acontecia a pesquisa de cenografia, que se consolidou

com um conceito de Grotowski, em sua primeira fase de trabalho, sobre a relação

do público com o espaço físico em que assistia ao espetáculo e afetava a percepção

e o sentido da obra para seus espectadores.

A função de entender o espectador, segundo Grotowski, seria um

dos problemas essenciais do ofício do encenador. Isto é, o diretor deve ter a

capacidade de guiar o olhar, de despertar, e de concentrar a atenção do

espectador. O trabalho do encenador é um trabalho de um “espectador

profissional”, como definia o mestre polonês. (...) Um espetáculo não

representa nada, ele é aquilo que se percebe. O seu sentido é uma

construção que emerge da relação da representação com um lugar singular

da sensibilidade do observador. Só se tem acesso ao espetáculo a partir do

próprio espetáculo, através de um contato direto com ele, por isso é sempre

um processo ligado à experiência e ao pensamento. Nessa concepção, o



espaço cênico era prioridade para Grotowski, colocando o espectador como

testemunha da experiência ao pensar na relação palco-plateia. (ROSSETO,

2014. pág.122,123)

Encontramos aí a nossa relação com os vizinhos, que seria maior do que até

então havia sido planejada. O conceito de sociedade sai do palco e chega ao

público, agora como co-participante do espetáculo.

Quando o nome Grotowski vem à tona, somado às aulas de Práticas

Corporais e Vocais para Produção de Espetáculos, da professora Lana Sultani, a

intenção de trabalhar com os potenciais do corpo em cena é potencializada. E essa

se torna a nossa linguagem, um drama não realista, num teatro intimista, em contato

direto com o público.



CENÁRIO

A pesquisa de cenário partiu de uma peça chamada “O Príncipe Constante”

encenada pelo Teatro Laboratório do encenador Jerzy Grotowski. Nessa montagem,

havia a idéia de uma caixa, encenada em arena, onde o público se estabeleceria em

todos os lados do espaço cênico. A “caixa” remetia a um tribunal, no qual

trabalhando o conceito de público ativo, ou seja, que não se limita a apenas um

espectador e passa a fazer parte da montagem apresentada, o público passava a

julgar também o personagem em uma sessão de tortura - por conta da relação com

o espaço físico do cenário.

Imagem: Montagem “O Príncipe Constante”, de Calderón de la Barca, pelo Teatro Laboratório
Fonte: http://teatropontual.blogspot.com

Além das propostas físicas impostas, no qual os espectadores tinham de,

literalmente, assistir nas pontas dos pés para conseguir, de fato, ver algo através da

parede alta que envolvia toda a cena. Então, tomando como inspiração todos os

pontos já expostos, decidimos que nos organizaríamos em uma arena, chegando a

uma maquete de papelão. A mesma lembrava o cômodo de uma casa com janelas,

por onde o público nos assistiria, e uma porta para entrada e saída dos atores. Com

resistência, abandonamos a idéia pelo custo e pela estrutura que já não se

encaixava mais no que estava sendo construído.



Com a intenção de manter a

relação de curiosidade dos

espectadores, espiando por entre as

frestas, surge em meio aos ensaios a

idéia de um ringue de boxe. O

público, assim, olharia por cima das

cordas a batalha dentro deste espaço

- alegoria escolhida pelo grupo para

potencializar as relações em “Álbum

de Família”.

Ringue estabelecido como uma boa idéia surge a necessidade do que

sustentar as fitas que o comporiam. Mancebos entram em cena como uma solução

versátil e de excelente custo benefício. E a partir de improvisos de cena surge a

necessidade de algo pra sentar, que poderia ser um elemento útil para compor a

imagem de diversas cenas, e assim definem-se dois bancos de madeira

confeccionados especialmente para nossas necessidades cenográficas.

Uma vez que conseguíssemos manter a relação “espreitar pelas janelas”, de

“se meter na vida alheia” experienciada pelos espectadores, essa seria nossa nova

proposta de cenário. E assim foi:

BEIJO NO ASFALTO - Faixa de isolamento passada uma vez, como em

acidentes na rua, onde, comumente, se aglomeram transeuntes para espiar o

acontecimento, se compadecer ou gerar qualquer opinião a respeito, ainda que este

seja totalmente alheio aos envolvidos no acidente ou possa fazer qualquer coisa a

respeito.

O acidente de rua que envolve Arandir e gera grande movimentação da

opinião pública estaria assim representado, o que, somado à atuação, intenta

proporcionar ao público a sensação de realmente presenciar o acidente e ter uma

opinião sobre a ação de Arandir ao beijar o acidentado na boca.

ÁLBUM DE FAMÍLIA - Um ringue de boxe. A família de Jonas e Senhoria é

um constante cabo de guerra. Nossa intenção é que da mesma maneira como um



público de uma luta de boxe torce pra ver sangue, nossos espectadores também o

façam.

BOCA DE OURO - Um caixão. Boca de Ouro é conhecido em sua história por

desejar comprar um caixão de

ouro para o dia que chegar

sua morte, e toda a trama é

influenciada justamente por

este fato, que se torna fator

determinante sobre a

“verdade” a ser contada.

A partir de tudo que

estávamos trabalhando com

cenário, e da necessidade de trocas de figurino - uma vez que todos os atores têm

mais de um personagem, decide-se trabalhar com Teatro Revelado, essa estética

assumirá que tudo que fazemos diante do público faz parte do jogo teatral.

Com todas as mudanças, temos agora um cenário que atende todas as

necessidades da cena, mantém a relação com o público que intentamos desde o

princípio e com um bom custo benefício e mobilidade, o que permite fácil adaptação

à qualquer lugar que a peça FACETAS seja apresentada.





ILUMINAÇÃO

Quando concluímos que queríamos trabalhar a partir de uma linguagem

expressionista, sentimos a necessidade de uma iluminação teatral. Ainda estávamos

em fase de procurar teatros e algumas das casas que estavam cogitadas não tinham

iluminação própria, assim como a própria Etec de Artes. Então, construímos nossos

próprios refletores.

A partir de refletores de obra de construção e lâmpadas halógenas

domésticas fizemos a base do que precisávamos. Apesar de um resultado pontual, o

processo foi árduo, fiação construída uma a uma e um processo de pesquisa de qual

lâmpada atenderia nossa necessidade, uma vez que precisaríamos trabalhar com

uma luz dura, de preferência direcional e potente.

Refletores improvisados e uma mesa de luz também improvisada. Com

dimmers para luzes domésticas nosso orientador Valmir Budoia providenciou uma

mesa de luz dentro de um pote de sorvete. Todos os fatores se influenciavam entre

si. Poucas lâmpadas no mercado são dimerizáveis e de luz dura, como

intencionávamos. Achamos nossa lâmpada ideal: R63, ela é isolada em suas

laterais, o que a torna direcional. Mas, elas estão em processo de retirada do

mercado e a potência máxima que encontramos foi 60W, o que seria insuficiente

para apenas 5 refletores. Por fim, ficamos com lâmpadas halógenas de 150 w.

Com cinco refletores e o uso de gelatinas âmbar, amarela e vermelha e azul,

distribuídos em duas varas que ficarão nas laterais da arena, conseguimos boa

parte do efeito planejado.

Uma iluminação densa e que gere tensão, com cores fortes e que em

momentos pontuais gere desconforto no público, é essa nossa intenção.





SONOPLASTIA

Esse foi um dos últimos elementos pensados nessa montagem. Seguindo a

estética já proposta, começamos a sonoplastia pensando como resolver os

problemas que surgiam na encenação. custou até pensarmos a mesma, como um

elemento independente, isto é, que carrega um significado mais profundo e não

apenas preenche a cena.

Em virtude da experiência musical presente nos que assinam a sonoplastia,

partimos de referências da MPB, procurávamos melodias, bem como letras que

questionassem a moral, nos levando às figuras populares do cenário musical

brasileiro. As mesmas abordavam questões LGBTQ+, família e afins, também

abordados nas três dramaturgias de Nelson Rodrigues trabalhadas pelo grupo. Não

fizemos uma trilha sonora para a montagem, nunca foi o intuito, não é uma peça

musicada e muitos menos musical.

Sonoramente, ambientamos a primeira cena, para remeter as ruas

paulistanas, com sons de pessoas caminhando, conversando, carros manobrando e

buzinando e todo esse frenesi de uma metrópole contemporânea.

Trouxemos um som característico para um dos personagens; o Speaker, que

no processo se transfigurou em um apresentador de um ringue de luta. O mesmo,

operar um instrumento de metal, que faz um som idêntico ao de um sino que marca

o começo e o fim de uma luta, trazendo também características da estética

Revelada, no qual o próprio ator desempenha a parte técnica desse elemento da

cena.

No processo optamos pelo piano, por afinidade artística e principalmente por

ser um instrumento tradicional do século XVIII, em que historicamente o mesmo

costuma ser explorado por instituições religiosas. Levando em conta o grande peso

que o tema religião ganha no recorte do Álbum de Família, começamos tocando à

tradicionalíssima Marcha Nupcial de Felix Mendelssohn Bartholdy na cena do

casamento de Jonas e Senhorinha, porém, ela começava como foi composta e

então elementos a deixam disfônica e não harmônica, trazendo as nossas

referências do grotesco, dando assim a dramaticidade do teatro. O mesmo



aconteceu com a música usada nas cenas do Nonô, desse mesmo texto. A música

escolhida e rearranjada foi Alecrim Dourado, que engloba a infantilidade da

personagem, bem como o trauma sofrido por ela, e foi aí que entrou o rearranjo,

acrescentando acordes graves que davam o tom característico de um

expressionismo alemão, discutido com veemência enquanto pensávamos

caracterização cênica (Maquiagem, figurino e ademais).

Na primeira cena do Boca de Ouro, sinos são tocados, como em uma

procissão fúnebre, religiosa para o então falecido, Boca, trazendo mais uma vez

essa referência da religião. Além de acordes de “Glória, Glória aleluia”, modificados

para a cena das Granfinas, que ganhou também um toque moderno com a música

do quadro do “programa do Gugu” transmitido pelo SBT, chamado “A Banheira do

Gugu”. Exploramos também, outros sons metálicos como moedas e afins, que

remetem a ganância que permeia a obra como um todo. Todas as músicas, da

montagem, foram pensadas a partir de referências como Olivier Messiaen,

particularmente de uma de suas peças chamada “Livre D’orgue”.

Os acordes são tocados em tons menores, passeando pelos diminutos, em

momentos precisos do diálogo entre as personagens, procurando potencializar a

relação exposta durante a montagem.

Inicialmente, pensamos em usar áudios, gravados em estúdio das músicas,

porém, refletimos mais sobre a estética a qual estávamos trabalhando, e muito

girava em torno do Teatro Revelado, então surgiu o questionamento “Porque não

fazer a sonoplastia ao vivo?”.

Pensamos a sonoplastia como um elemento que potencializa a cena, que não

se limita aos problemas lançados pelo texto, como em apenas desempenhar o som

de ‘bala saindo de um revólver’, tentamos pensá-la por si só, atribuindo assim, mais

significados e possibilidades de leitura à complexidade do facetas.



FIGURINO

Para o figurino pensamos em algo mais simples e minimalista, pensando na

estética da peça e no modelo “arena” decidimos fazer as trocas dos personagens

em cena, por esta razão escolhemos uma

base única para todos os atores, onde, à

medida que os personagens vão trocando,

essa troca será feita em cena. Para a

diferenciação dos personagens, iremos usar

algum acessório ou peça de roupa distinta que

visualmente possa distinguir o personagem e

mostrar aquilo que ele deseja representar. Para a escolha da paleta de cores e

estética visual dos personagens, fizemos algumas pesquisas e decidimos por algo

mais sombrio, para representar as nuances emocionais e a relatividade do que é

certo ou errado, por esta razão a base de todos os atores será na cor preta para

mostrar aquilo que queremos esconder e mostrar algo mais feliz, bonito e amigável,

será usado cores vivas por meio dos acessórios e outras peças de roupas

sobrepostas. Pegamos referência do expressionismo alemão no cinema e o nome

Tim Burton foi destaque em alguns pontos do figurino, tanto como na maquiagem e

iluminação, mas também pegamos muita referência do expressionismo das artes

plásticas, em relação as cores e na extravagância. Escolhemos não seguir uma

paleta de cores em especial, pelo contrário, achamos interessante as diferentes

cores para mostrar as diferentes “facetas” da moralidade, da verdade e da alma

humana. Para a construção dos figurinos foi ouvido de cada um dos atores o que

eles imaginavam de cada um dos personagens. Pensando também em como os

atores fariam as trocas dos figurinos em cena, de maneira

rápida, foi pensado em roupas sobrepostas e também em

como uma peça de um Cinema Expressionista Alemão,

onde determinado personagem funcionaria em outro, como

por exemplo, a personagem “Selminha”, ela usará uma

camisa preta, que estará presente na personagem “Dona

Senhorinha”, desabotoada, e também na personagem



“Celeste”, amarrada na altura dos seios. Isso ocorrerá também com outros

personagens, por isso usamos roupas leves e de fácil troca. Quanto às demais

roupas e acessórios, estamos dando preferência por artigos usados e seminovos,

por conta do orçamento e também porque acreditamos que as roupas trazem um

pouco de história, uma roupa “surrada” tem um diálogo totalmente diferente de uma

roupa nova.



MAQUIAGEM

A distorção e o jogo de sombras foram determinante para a escolha da

maquiagem, para representar o jogo de esconder o que realmente somos e ainda

com a referência no expressionismo, nos filmes de Tim Burton e outros. Nossa

maquiagem empalidece os atores e escurece a região dos olhos.

Juntamente com a iluminação escolhida, a maquiagem vai se sobressair em

meio à penumbra e quando a luz cresce o olhar escurecido fica evidente.

Imagem: Comparação entre Dr. Caligari e Pinguim em “Batman: O Retorno” (dirigido por Tim Burton)

Por não ter tanto exagero na maquiagem, aliado com a iluminação e à

atuação as emoções serão maximizadas, e o público se sentirá envolvido nas cenas

propostas pelo grupo, despertando assim empatia e ao mesmo tempo, asco pelas

situações expostas.





CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO





RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Data Atividade Descrição

26/02/2018 Aula
Foi proposto que levássemos cenas e idéias para discutirmos

prováveis assuntos do TCC.

05/03/2018 Aula
Nenhuma cena foi proposta. Daí, o professor sugeriu que a classe

se dividisse em grupos a fim de tentarmos propor cenas.

12/03/2018 Aula
Foi levada por um dos grupos uma cena a partir dos textos

“Psicose”,  de Sarah Kane e “Gota d'água”, de Chico Buarque.

19/03/2018 Aula
Um outro grupo levou uma cena sobre mídias sociais, trabalhado

junto à um trecho de “Hamlet”, de William Shakespeare.

19/03/2018 Aula

Dando continuidade a idéia abordada a partir de “Psicose” e “Gota

d’água, o mesmo grupo trouxe uma proposta de cena com

trabalho corporal intenso, o mais fraco seria motivo de exposição

pública e chacota.

26/03/2018 Aula

Discutimos qual seria o assunto a ser tratado no TCC, foi cogitado

a idéia de “pressão social”, juntamente com “mídias sociais”. Para

a próxima aula, o professor Valmir pediu novamente novas

propostas de cenas.

02/04/2018 Aula

Não foram apresentadas, contrariando a orientação do professor.

Com isso, cogitou discutirmos algumas dramaturgias já prontas,

alguns membros do grupo queriam uma dramaturgia autoral, o

professor propôs que lêssemos algumas dramaturgias já

existentes. Algumas escolhidas foram “Sonho de Uma Noite de

Verão” de William Shakespeare, e “A Serpente” de Nelson

Rodrigues.

09/04/2018 Aula

Um grupo apresentou uma baseada em "A Serpente" - cena

preparada para Estudos do Movimento II. Por votação decidimos

que Nelson Rodrigues seria o dramaturgo que embasaria nossa

pesquisa e montagem. A classe foi dividida em 5 grupos, cada um

ficou responsável por trazer um recorte de uma obra diferente do

Nelson Rodrigues, que apresentasse "pressão social" na trama.



16/04/2018 Aula
Foram levantados resumos de obras pelos grupos. "Beijo no

Asfalto", "Anjo Negro" e "A Serpente", ao mesmo tempo que foi

apresentado  um recorte de Senhora dos Afogados.

23/04/2018 Aula Foi apresentado o recorte do “Beijo no Asfalto”.

30/04/2018 Aula
Através de uma pesquisa na disciplina de LTT, surgiu a idéia de

trabalharmos com Teatro Físico.

07/05/2018 Aula
Foram selecionadas 7 obras para nosso processo de pesquisa:

Álbum de Família, Boca de Ouro, A serpente, O Beijo no Asfalto,

Viúva porém honesta, Os sete gatinhos e Senhora dos Afogados.

14/05/2018 Aula
Foi apresentada a ideia de fazermos uma "caixa" onde as pessoas

olhariam para dentro dela, como se fossem vizinhos, idéia essa de

cenário que surgiu a partir dos estudos de Grotowski.

21/05/2018 Aula Proposta de recorte de Álbum de Família é apresentada.

28/05/2018 Aula Discussão  sobre a contradição humana nas obras de Nelson.

04/06/2018 Aula
É montado alguns recortes de “O Beijo no Asfalto” e “Álbum de

Família” para a pré-banca.

11/06/2018 Aula
A maquete de um possível cenário é levada por um dos alunos.

Mostrando as grandes janelas e aberturas para que os vizinhos

pudessem olhar pra dentro da "caixa"

18/06/2018 Aula Preparação para a apresentação da semana seguinte.

25/06/2018 Apresentação
Apresentamos para pré-banca, com os professores Valmir Budoia,

Peticia Carvalho e Élder Sereni.

27/07/2018 Aula

No retorno das aulas, o professor Valmir apresentou o cronograma

do semestre e pediu para a classe ler as três peças, Beijo no

Asfalto, Álbum de Família e Boca de Ouro, e trazermos propostas

de cenas de algum recorte delas.

03/08/2018 Aula

O cenário em "caixa" foi substituído por um ringue. O recorte de

Álbum de Família incluiria apenas D. Senhorinha, Jonas e Nonô.

A turma se dividia em grupos para poder pensar nos recortes das

três peças, Beijo no Asfalto, Álbum de Família e Boca de Ouro.



10/08/2018 Aula

Dado o feedback que tivemos na banca, foi feita uma reunião para

decidirmos se iríamos permanecer com Nelson Rodrigues, se

continuaríamos com os recortes o se iríamos adaptar os

personagens para um época contemporânea.

17/08/2018 Aula
O professor Valmir organizou diferentes fotografias dos recortes,

onde se criava uma primeira foto e outros atores iriam se

adicionando e compondo uma fotografia maior

24/08/2018 Aula
A sala foi dividida em dois grupos, onde permaneceram no projeto

de Nelson Rodrigues apenas, Alessandra, Anderval, Diogo,

Gabriel, Nonato, Vagner e William.

31/08/2018 Ensaio
A partir desta data, todas as aulas foram usadas para ensaios.

Montagem do recorte "O Beijo no Asfalto"

07/09/2018 Ensaio Ensaio do Beijo no Asfalto.

14/09/2018 Ensaio Ensaio do Beijo no Asfalto.

21/09/2018 Ensaio Damos início ao recorte do "Álbum de Família".

28/09/2018 Ensaio Passadão do Beijo no Asfalto e ensaio do Álbum de Família

05/10/2018 Ensaio O aluno Thiago desiste do curso, e assim, sai da montagem.

12/10/2018 Ensaio A atriz Dariane Araújo é convidada a participar da montagem.

19/10/2018 Ensaio
O aluno Gabriel Ramalho foi convidado a se retirar o grupo,

deixando de fazer parte da montagem.

26/10/2018 Ensaio Damos início ao recorte do "Boca de Ouro".

02/11/2018 Ensaio Ensaio do Boca de Ouro

09/11/2018 Ensaio Passadão dos recortes e ensaio do Boca de Ouro

16/11/2018 Ensaio Passadão Geral

23/11/2018 Ensaio Passadão Geral

30/11/2018 Ensaio Passadão Geral

03/12/2018 Apresentação Apresentação da montagem na Etec de Artes

05/12/2018 Banca
Banca composta por Elder Sereni, Nina Hotminsky e Valmir

Budóia, na Etec de Artes



FINANCEIRO

Pela proposta do grupo a quantidade necessária é de R$ 238,40 reais, os

valores adquiridos para chegar nesse valor foram da seguinte forma:

❖ Apresentação de Teatro de Ra da peça “Eles não usam Black-Tie” de

Gianfrancesco Guarnieri, no valor de R$ 57,00 reais.

❖ Uma contribuição espontânea do grupo no valor de R$ 30,00, sendo a primeira

parcela no valor de R$ 15,00 coletado no dia 22 de outubro de 2018 e a

segunda parcela no valor R$ 15,00 coletado no dia 22 de novembro de 2018.

❖ O valor de R$ 300,00 reais como apoio da empresa R5 Manutenções prediais

recebido no dia 14 de novembro de 2018, conseguido pelo membro do grupo

Nonato Pereira dos Reis.

❖ Apoio do Hipermercado Bergamini em um vale compras no valor de R$ 100,00.

Produtor: Nonato Pereira dos Reis.

A tabela a seguir mostra o cronograma financeiro, estes valores foram

utilizados para a compra do cenário, figurino e alimentação. Grande parte do que foi

utilizado no cenário e do figurino foram doados pelos próprios atores da peça. Não



Data

Entrada

Data

Saída

Descrição Valor Descrição Valor

05/09

Valor adquirido

(apresentação Black Tie) R$ 57,00 22/09 Alimentação para o dia das fotos R$ 13,50

22/10 Contribuição Alessandra R$ 15,00 22/09 Compra de Jornais R$ 3,50

22/10 Contribuição Anderval R$ 15,00 07/11 Fita adesiva R$ 4,00

22/10 Contribuição Vagner R$ 15,00 07/11 Fita isolante q R$ 4,00

22/10 Contribuição Diogo R$ 15,00 08/11 Pino adaptador R$ 5,50

22/10 Contribuição Nonato R$ 15,00 5/11 Lâmpada ourolux R$ 7,11

9/11 Contribuição Sabrina R$ 20,00 8/11 Vela led R$ 5,00

12/11 Apoio de R5 Man. Prediais R$ 300,00 8/11 Tecido malha jacquard R$ 12,61

22/11 Contribuição Alessandra R$ 15,00 8/11 Tecido R$ 12,80

22/11 Contribuição Anderval R$ 15,00 06/11 Bijuterias R$ 2,99

22/11 Contribuição Vagner R$ 15,00 12/11 Renda R$ 11,90

22/11 Contribuição Diogo R$ 15,00 12/11 Vela eletrônica R$ 13,90

22/11 Contribuição Nonato R$ 15,00 12/11 Materiais para iluminação R$ 21,90

22/11 Contribuição Sabrina R$ 15,00 12/11 Fita Isolante R$ 14,69

25/11 Apoio Bergamini R$ 100,00 23/11 Figurino (brechó) R$ 10,00

21/11 Figurino adornos R$ 25,00

21/11 Cenário R$ 40,00

21/11 Materiais para iluminação R$ 30,00

28/11 Material para divulgação R$ 47,00

28/11

Brindes para os professores da

banca R$ 100,00

10/12 Gasolina Vagner R$ 30,00

10/12

Alimentação para o dia da

Apresentação APOIO

10/12 Para locomoção dos atores Ubers R$ 40,00

R$ 642,00 R$ 560,40

Saldo = R$ 81,40



COMUNICAÇÃO

Com o objetivo dar visibilidade ao espetáculo, tanto para tornar o mesmo

conhecido pelo seu público bem como apresentar soluções comunicacionais que

possam atrair mais interessados, fazendo com que o número de frequentadores na

peça seja satisfatório.

Abaixo, listamos algumas estratégias pensadas para viabilizar esse objetivo

Material gráfico: Cartazes para serem fixados em locais estratégicos, onde

há circulação de um possível público alvo, para reforçar esse tipo de divulgação

também serão utilizados panfletos/flyers para distribuição e press release para a

imprensa;

Página no Facebook: A página no Facebook é uma estratégia que viabilizará

a concentração de toda a comunicação do evento no ambiente virtual, é onde

estarão todas as informações necessárias e onde o público poderá visualizar a

programação e inclusive interagir com os artistas.

Fazer bom uso das mídias sociais requer um investimento praticamente

nulo de capital e permite uma divulgação de impacto, pois o nosso público alvo está

altamente conectado. Essas mídias atuam na divulgação direta com o público, a

página oficial da Etec de Artes, no Facebook, por exemplo, atualmente conta com

4.937 likes.

Mudar foto de perfil de todo o elenco nas redes sociais: Todo o elenco da

peça irá trocar a sua foto de perfil de todas as redes sociais e irá colocar um foto

com o seu personagem junto a informações da peça (título, data, horário, etc).



RELEASE

PEÇA DE TEATRO INSPIRADA NA OBRA DE NELSON

RODRIGUES TRAZ TRECHOS DE VÁRIAS PEÇAS DO

AUTOR
Facetas é uma peça que aborda a ambiguidade entre os seres humanos

“O verdadeiro teatro sempre agride. Agride o autor, o diretor, os

intérpretes, os personagens e os espectadores. Qualquer peça autêntica é um

julgamento brutal. Mas um julgamento que não absolve nunca.”  Nelson Rodrigues

O duplo, o ambíguo, o contraditório, a verdade que tem duas faces…

Questões com o que se é considerado imoral sempre deram a tônica nas peças

Nelson Rodrigues. Tal imoralidade sempre é apresentada como uma linha que divide

aquilo que se é aceito ou não pelas convenções sociais nas obras do autor.

Nelson Rodrigues é conhecido por ter metade de sua obra teatral

classificada como “tragédias cariocas”, então, além da tragédia carioca e

rodriguiana, trazemos como linha dramatúrgica e estética, a tragédia; a tragédia

humana.

“FACETAS”, com trechos de “Boca de Ouro”, “O Beijo no Asfalto” e

“Álbum de Família”, além de referências a outras obras do autor, levará o público

para um universo de conflitos onde o holofote estará sempre na ambiguidade e no

“julgamento” dos personagens.

Tendo a ambiguidade e hipocrisia como o mote que rege toda a trama

da peça, e também uma experiência teatral diferenciada, “Facetas” propõe ao

público um mergulho numa análise individual e social do ser humano.



ARTES PARA DIVULGAÇÃO





SINOPSE

O duplo, o ambíguo, o contraditório, a verdade que tem duas faces…

Questões como o que é considerado moral e imoral permeiam as peças Nelson

Rodrigues. Tal (i)moralidade sempre é apresentada como uma linha que divide

aquilo que se é aceito ou não pelas convenções sociais. “Facetas” é uma peça que

propõe ao público mergulhar numa análise individual e social do humano, em

especial aquilo que ele expõe pra sociedade e aquilo que ele guarda dentro de si.



FICHA TÉCNICA

Elenco | Alessandra Catarina; Anderval Areias; Diogo Tirbutino; Donato Quinto;

Sabrina Sousa; Vagner Matos; William Gualberto

Atriz convidada | Dariane Araújo

Texto | Nelson Rodrigues

Adaptação | Alessandra Catarina; Donato Quinto; Thiago Panini

Direção | Criação Coletiva

Orientação | Valmir Budoia

Iluminação | Alessandra Catarina; Anderval Areias

Cenário | Thiago Panini

Sonoplastia | Diogo Tirbutino; William Gualberto

Figurino | William Gualberto

Maquiagem | Gabriel Ramalho



Produção | Alessandra Catarina; Donato Quinto

Comunicação | Alessandra Catarina; Vagner Matos; William Gualberto

Assistência de Luz e Som | Clara Marinho; Daniela Martins; Jéssica Borges; Victor

Martins

Produção e Realização | Grupo Facetas

Apoio | Hipermercado Bergamini; R5 Manutenções Prediais



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabíamos que seria um grande desafio montar Nelson Rodrigues, e assim o

foi. Uma pesquisa profunda, incessante e com infinitas possibilidades de diretrizes a

se seguir. Mas grandes desafios trazem consigo grandes aprendizados. E quão

gratificante é olhar para cada trecho da montagem e saber que há uma pesquisa

que compõe e constrói aquele elemento.

Os desafios não se restringiram à parte conceitual. Tivemos inúmeros

episódios de desentendimentos interpessoais, que, de certo modo, influenciaram no

fluir da produção. Houve desistências no meio do processo, substituição de atores

em cenas que já estavam prontas, entre outros infortúnios.

Todos do grupo já tinham experienciado teatro de modo não profissional,

então viver este processo do começo ao fim, com todas as suas fases, desde as

conceituais até as mais práticas, passando por todos os seus detalhes; vivenciar o

desafio de uma produção teatral, do modo mais profissional possível para o

momento, foi, no mínimo, enriquecedor.

Saímos desta produção pessoas diferentes das quais entramos. Só podemos

concluir que Nelson Rodrigues talvez estivesse certo em suas palavras:

“O verdadeiro teatro sempre agride. Agride o autor, o diretor, os espectadores

e os intérpretes. Uma peça autêntica é um verdadeiro julgamento. Mas um

julgamento que nunca absolve”



ANEXO 1: DRAMATURGIA

FACETAS

WILLIAM - Moralidade. Qualidade, característica do que é moral, do que segue os

princípios da moral.

Conjunto dos princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a

honestidade; moral.

A moral não tem nada a ver com o que é falso.

O ser falso é pueril

é orgulho, vaidoso e senil...

Pensa que é o melhor ser da raça,

crê que jamais verão sua trapaça...

E acredita na própria mentira.

O ser mentiroso é ardiloso, julga, agride e escorraça...

A falsidade é amiga do engano

até que a verdade chega e desnuda sem medo

e o mentiroso pede arrego.

DIOGO - Eu vou provar o seguinte, querem ver? É falsa a família, falsa a

psicanálise, falso o jornalismo, falso o patriotismo, falsos os pudores, tudo falso.

ALESSANDRA - O verdadeiro teatro sempre agride. Agride o autor, o diretor, os

personagens, os atores e os espectadores. Qualquer peça autêntica é um

julgamento brutal. Mas um julgamento que nunca absolve.

VAGNER - O duplo, o real, o ambíguo. A verdade que tem duas faces!



ANDERVAL - O verdadeiro teatro sempre agride. Agride o autor, o diretor, os

personagens, os atores e os espectadores. Qualquer peça autêntica é um

julgamento brutal. Mas um julgamento que nunca absolve.

(Dália entra em velocidade baixa, tira a calcinha. Acidentado cai ao chão)

BEIJO NO ASFALTO - RECORTE

Cena 1.

VIZINHO 1 - Gente o que foi isso? Alguém chama uma ambulância! Um acidente!

VIZINHO 2 - Foi uma lotação acertou em cheio aquele cara ali, olha.

VIZINHO 3 - Que que aquele cara tá fazendo? Será que ele é médico?

(Arandir beija a boca do acidentado)

(Flash de foto)

VIZINHO 4 - Só se for médico que ao invés de usar bisturi usa gilete! Vocês estão

vendo o que eu estou vendo? Um sem vergonha em público!

VIZINHO 2 - É um morde fronha!

(começa a alvoroçar a opinião pública ao tomar notas e ofender Arandir)

VIZINHO 5 - Um desavergonhado!

VIZINHO 1 - Esse mundo ta perdido!



VIZINHO 2 - Tem que morrer esse imundo!

VIZINHO 3 - O beijo no asfalto!

TODOS - O beijo no asfalto!

CENA 2
(Flash de foto)

ARANDIR - Foto?

ANDERVAL - Nervoso, rapaz?

DIOGO - (Narrando) Chegou o delegado.

TODOS - Eu!

ALÊ E VAGNER - Você é casado, rapaz?

SABRINA E WILL - Casado ou solteiro?

ARANDIR - Casado.

ANDERVAL E VAGNER - (rápido e incisivo) Gosta de sua mulher, rapaz?

ARANDIR - Naturalmente!

DIOGO - (com agressividade policial) E não usa nada no dedo, por quê?

ARANDIR - (atarantado) A aliança… Ela caiu, no ralo do banheiro.



SABRINA - O que é que você estava fazendo na Praça da Sé?

ARANDIR - Bem, eu fui lá e...

ANDERVAL E VAGNER - Casado há quanto tempo?

ARANDIR - Eu?

SABRINA E WILL - Gosta de mulher, rapaz?

ARANDIR - (desesperado) Quase um ano!

ALE E ANDERVAL - (mais forte) Gosta de mulher?

ARANDIR - (quase chorando) Casado há um ano.

DIOGO - Escuta! O que significa para você? Sim, o que significa para “você” uma

mulher?

ARANDIR - (lento e olhando em torno) Mas eu estou preso?

ALESSANDRA - (sem ouvi-lo) Rapaz, escuta! Se aparecesse, aqui, agora, uma

mulher, uma “boa”. Nua! Completamente nua! Qual seria a tua reação?

(Arandir olha de um para outro acusador, silêncio)

ALE, VAGNER E SABRINA —Com medo, rapaz?

TODOS - Fala!

ALÊ, WILL E DIOGO - Não fala?



ANDERVAL - (falando macio) Conta pra mim, conta. Conta o que você fez na Praça

da Sé.

ARANDIR - Já estava aberto o sinal no amarelo, quando a lotação…

DIOGO - Ô rapaz, a lotação não interessa, entendeu? O que interessa aqui é você.

SABRINA - O que me põe besta é como você, um sujeito casado. Casado! Tem

mulher em casa. Bonitinha talvez...

VAGNER E WILL - Há quanto tempo você conhecia o cara?

ARANDIR - Que cara?

TODOS - O morto.

ARANDIR - Não conhecia.

ANDERVAL - Que piada é essa?

WILL - Escuta, eu quero saber se você era parente da vítima.

ARANDIR - Não sou.

DIOGO E VAGNER - Amigo?

ARANDIR - Nada!

SABRINA - Mas se conheciam de vista?

ARANDIR - Nem de vista.



TODOS - Nem de vista?

WILL - Você nunca. Presta atenção. Nunca, em sua vida, você viu o morto?

ARANDIR - Juro!

ANDERVAL - (exagerando) Por essas e outras é que a polícia baixa o pau.

TODOS - E tem que baixar mesmo!

SABRINA - Espera! Se você não era nada do cara, então explica. Como é que você,

casado há um ano. Um ano! Praticamente em lua de mel. Em lua de mel! Você larga

a sua mulher e vem beijar outro homem na boca, rapaz!

ARANDIR - (atônito) O senhor está pensando que…

DIOGO - (extremamente exaltado) E você, olha... Fazer isso em público! Tinha

gente pra burro, lá. Cinco horas da tarde. Praça da Sé. Assim de povo. E você dá

um show! A cidade inteira viu! Até as crianças!

ALESSANDRA - (furiosa) Escuta! Se um de nós aqui fosse atropelado. Se a lotação

passasse por cima de um de nós, qualquer um de nós. Diz pra mim? Você faria o

mesmo? Você beijaria um de nós na boca, rapaz?

ANDERVAL - (aos berros) Você não perdeu. Você jogou fora a aliança! É isso!

TODOS: Ficou com ciúmes e empurrou seu amante pra morte!

ARANDIR - (em ataque de fúria) Era alguém! Alguém que morreu! Que eu vi morrer!

Era o último desejo dele…



Cena 3

APRÍGIO - Selminha, minha filha, vim te falar uma coisa importante sobre seu

marido…

SELMINHA - Uma coisa, papai? O senhor sabe que, desde o meu namoro o senhor

nunca chamou Arandir pelo nome, né?

APRIGIO -  Selminha, me deixe falar, é algo.. (é interrompido)

SELMINHA - Sério, papai! O senhor sempre dizia “seu namorado”. Depois “seu

noivo”. Agora é “seu marido” ou, então, “meu genro”.

APRÍGIO - Selminha, tenho algo importante. Seu marido correu na frente da…

SELMINHA - (com vivacidade) Papai, o senhor não conhece Arandir.

APRÍGIO - (com mais vivacidade do que desejaria/sentimento de “traído”) E você?

Conhece? Diga: Conhece seu marido?

SELMINHA - Ora essa, papai!

APRÍGIO - Conhece?

SELMINHA - Papai, eu amo o Arandir.

Cena 4.

(Vizinhos atacam Selminha com palavras ofensivas e atacando-lhe fisicamente, essa

se esquiva física e verbalmente)



SELMINHA - Pára. Você sabe o que é amor de verdade? Você sabe o que é

amor? Eu tenho um casamento feliz, o meu marido me ama. Tem muitas

mulheres que é uma, duas vezes na semana; uma vez a cada quinze dias… O

Arandir não, o Arandir é todo dia. O meu marido é homem, o meu marido é

homem”

CENA 5

ARANDIR - Você está bem? (Ao tocá-la, nota que ela está alterada. Com mãos frias,

algum desconforto notório)

SELMINHA - Que bom que você chegou. Os vizinhos, Arandir. Os vizinhos todos

estão falando coisas horríveis, os olhares. O telefone, tive de desligar. Ligavam pra

cá e diziam horrores. Ouvi palavrões que eu nem conhecia. Eu não aguento mais os

comentários.

ARANDIR - Amor, saí do emprego.

SELMINHA - Como assim, Arandir? Te demitiram?

ARANDIR - Pedi as contas.

SELMINHA - Como assim pediu as contas, Arandir? Parece até que você está

fugindo de alguma coisa.

ARANDIR - Fugindo, eu? A troco de quê? Não sou nenhum criminoso! Eu apenas…

SELMINHA - Arandir.

ARANDIR - O que está acontecendo, Selminha?



SELMINHA - Arandir…

ARANDIR - (nervoso) Nós já não conversamos sobre isso? Pelo amor de Deus,

esse assunto, não!

SELMINHA - Arandir, olha pra mim, olha. Eu confio em você, eu só... quero saber.

Só isso, meu bem.

ARANDIR - Ah, Selminha, não estou com cabeça pra isso!

SELMINHA - Eu confio em você, eu só quero saber a verdade. Arandir, você tem

certeza de que não conhecia o rapaz?

ARANDIR - E qual foi a vez que eu menti pra você? Eu já escondi alguma coisa de

você, por acaso?

SELMINHA - Eu não sei! As pessoas falam tanta coisa. Todo mundo fala, todo

mundo tá comentando, todo mundo tem uma opinião, uma coisa pra dizer. E me

afirmaram que te viram com ele!

ARANDIR - Ele quem?

SELMINHA - Ora, Arandir! O morto.

ARANDIR - Você é a minha mulher (tenta beijá-la, ela recusa)

SELMINHA - Por que você fez isso comigo?

SELMINHA - Ele foi à Caixa sabe, fazer o quê? Pegar um empréstimo, porque ele

diz que gosta do meu corpo. E eu to grávida. Ele gosta do meu corpo, não quer



estragar a lua de mel. Diz que é melhor deixar uma criança pra depois. Depois… Se

houver um depois. Ele foi à Caixa Econômica Federal pegar o dinheiro do aborto.

ARANDIR - Selminha, eu preciso sentir, eu preciso saber que você está comigo.

Você é tudo o que eu tenho. Diz que me ama.

SELMINHA - Você sabe.

ARANDIR - Mas eu quero que você repita. Me ama?

SELMINHA - Ah, Arandir, cala a boca.

Cena 6.

DÁLIA - Arandir...

ARANDIR - (na sua angústia) Dália? Selminha não veio?

DÁLIA - Não! Selminha não veio, mas eu vim, tô aqui. Me beija, vai.

ARANDIR - Menina!

ARANDIR - Dália, eu amo tua irmã. Amo tanto que... (muda de tom)

SELMINHA - Meu marido beijou um homem na boca.

VIZINHOS - Ele beijou um cara na boca.

ARANDIR - Eu ia pedir... Pedir à Selminha para morrer comigo.

DÁLIA - Morrer?



ARANDIR - (desesperado) Eu e Selminha!

DÁLIA - Mas ela não veio! Eu morreria. Agora… Diz pra mim, não te julgo, não te

condeno. Você o amava?

ARANDIR - (atônito) O quê?

DÁLIA - Amava o rapaz? Pode dizer, você era amante do rapaz? Do atropelado?

ARANDIR - Amante?

DÁLIA - Querido! Pode dizer a mim. A mim você pode dizer. Confessa. Escuta, meu

bem, eu não sou como Selminha. Selminha não compreende, não aceita. Eu aceito.

Aceito tudo! Fala. Eu não mudo, serei a mesma, eu juro! Fala!

ARANDIR - (gritando) Você é como os outros. Igual aos outros. Não acredita em

mim. Saia daqui (mais forte num berro de louco). Saia!

ARANDIR - (o Morto que cruza o palco e cai aos braços de Arandir) As pessoas

querem que eu enlouqueça, que eu duvide de mim mesmo. Mas eu não estou louco,

Não estou! Eu sei  muito bem porque eu beijei aquele homem. Beijei porque desejei

minha própria cunhada quando entrei no banheiro e a vi nua.. Porque te quis, Dália!

Te quis e sabia que isso estava errado. Eu precisava me redimir da minha culpa…

foi por isso que beijei aquele homem!

Cena 7.

APRÍGIO - Cínico! (muda de tom, com uma ferocidade) Escuta! Você conhecia o

rapaz, sim. Conhecia! Eram amantes! E você matou. Empurrou o rapaz  na frente da

lotação!



ARANDIR - Deus sabe! Não traí sua filha.

APRÍGIO - Eu não acredito em você. Ninguém acredita! Todo mundo só fala nisso,

não há uma pessoa, uma única, em toda a cidade. Ninguém!

ARANDIR - (com a voz estrangulada) Ninguém acredita, mas eu! Eu acredito,

acredito em mim!

APRÍGIO - (fora de si) Cala a boca! Eu te perdoaria tudo! Eu perdoaria o casamento.

Escuta! Eu perdoaria tudo. (mais violento) Só não perdoo o beijo no asfalto. Só não

perdoo o beijo que você deu na boca de outro homem! Pela última vez, diz! Eu

preciso saber! Não precisa responder, não responde!. Eu não acredito. Nunca,

nunca, eu acreditarei. Ninguém acredita!

ARANDIR - Vou buscar minha mulher

(Aprígio recua, puxando o revólver)

APRÍGIO - (Apontando) Não se mexa! Fique onde está! Você era o único homem

que não podia casar com a minha filha! O único!

ARANDIR - (atônito e quase sem voz) O senhor me odeia. Porque deseja a própria

filha. É paixão, carne. Tem ciúmes de Selminha.

APRÍGIO - (num berro) De você! (estrangulando a voz) Não de minha filha. Ciúmes

de você. Sempre tive. Desde o teu namoro, que eu não digo o teu nome. Jurei a mim

mesmo que só diria teu nome a teu cadáver. Quero que você morra sabendo. O meu

ódio... É amor.

(Black-out seguido de barulho de tiro)

APRÍGIO - (Gritando) Arandiiiiir!



(Luz se acende, seguida de flash de foto. Na cena, Aprígio beijando Arandir no chão)

APRÍGIO - Foto?

NONATO - Nervoso, rapaz?

DIOGO - Chegou o delegado.

SABRINA E ANDERVAL - Você é casado, rapaz?

ALÊ E WILL - casado ou solteiro?

APRÍGIO - Casado.

ANDERVAL E NONATO - (rápido e incisivo) Gosta de sua mulher, rapaz?

APRÍGIO - Eu sou casado, sou casado, tenho duas filhas.

TODOS - Gosta de mulher, rapaz?

APRÍGIO - O senhor está pensando que..

ANDERVAL - É isso!

TODOS - Ficou com ciúmes e matou seu amante!

APRÍGIO - Era alguém… (todos viram de costas) Alguém que eu amava, alguém

que eu amei.. Amei sem poder amar, amei sem poder dizer...



RECORTE ÁLBUM DE FAMÍLIA

Cena 1.

VAGNER - …E se há alguém contra esses casamento, que fale agora ou cale-se

para sempre.

(montam piquenique)

VAGNER - 1900. Primeira página do álbum de família. Os primos Jonas e

senhorinha no dia seguinte ao do casamento

DIOGO - Ele, 25 anos, ela 15 risonhas primaveras. Vejam a timidez da jovem

nubente. Natural, trata-se da noiva que apenas começou a ser esposa.

SABRINA - E isso sempre deixa a mulher meio assim, naquele tempo, moça que

cruzava as pernas era tida como assanhada, quiçá sem vergonha.

JONAS E SENHORINHA - (levantam o pote de manteiga) Crescei e multiplicai-vos.

TODOS - Crescei e multiplicai-vos.

CENA 2 (1º Round)

(Speaker como um locutor de boxe de um ringue, mantém o tom de narrador de luta

durante todas as suas falas. Ringue é montado durante a fala do Speaker)

D. SENHORINHA - Eu devo ser sagrada para você depois que tive um amante! E

não, não foi o jornalista!



JONAS - (Atormentado) Foi, eu matei o jornalista!

D. SENHORINHA - Matou à toa. Eu disse que era ele porque não me lembrei de

outro nome. E precisava, ouviu? Precisava salvar o verdadeiro culpado!

JONAS - Mentirosa!

D. SENHORINHA - Contei a Edmundo quem tinha sido. Ele, quando soube, me

amaldiçoou... Me disse um nome pensando que me ofendia, mas eu gostei de ser

chamada assim por ele!  Ele, então, se matou na minha frente! Queres saber o

nome do meu amante? O verdadeiro nome? Eu me senti tão feliz, quando você

matou o jornalista. Respirei: Nonô, Nonô meu filho, estava salvo! (Doce) Ele

enlouqueceu de felicidade, não agüentou tanta felicidade!

JONAS - (Afirmativo) Quando acabei de matar o jornalista… Olhei para você, e vi

que você não era mais nada para mim. Coisa nenhuma! Até a nossa cama parecia

outra, não a mesma, como se fosse uma cama estranha, desconhecida. Inimiga! Foi

dali que comecei a te odiar, porque não te desejava mais... (Depois de uma pausa,

apaixonadamente) Mas eu devia ter adivinhado, desde que Glória nasceu, que você

não era meu amor!

D. SENHORINHA - (Com a mesma paixão) Pois eu adivinhei o meu amor quando

nasceram Guilherme, Edmundo, Nonô! Eu não quis esquecer; eu não quis fugir, eu

não tive medo, nem vergonha de nada. (Possessa) Não botei meus filhos no mundo

para dar a outra mulher!

SPEAKER - Fim do primeiro round! D. Senhorinha não é apenas doublée de esposa

e mãe, é irmã também, irmã generosa e parceira. Nada deixa faltar a quem possui

seu mesmo sangue. Deste outro lado temos sua irmã mais velha  Tia Rute, irmã



extremosa, como as que mais o sejam. Nós vivemos numa época utilitária, e que

afeições assim, singelas e puras, são raras.

CENA 3 (2º round)
(barulho de sino de luta)

(Senhorinha depila as pernas)

D. SENHORINHA - Sem-vergonha!

TIA RUTE - (Espantada) O quê?

D. SENHORINHA - Você!

TIA RUTE - (Dominada também pela raiva) Quem é a sem vergonha, eu?

Senhorinha é que é! Em mim nunca homem nenhum tocou!

D. SENHORINHA - (Mais serena, cruel) Porque nenhum quis – você não é nem

mulher!

TIA RUTE - Graças a Deus, ainda não fiz o que todas fazem, ou querem! O que

minha irmã fez!

D. SENHORINHA - (Exaltada, de novo) Não tem bunda, nem seios, nem nada! Uma

tábua! Ser séria assim, minha filha... Quero ver séria bonita, desejada! Com todos os

homens malucos em volta! Virtude assim, sim, vale a pena!

TIA RUTE - Virtuosa... E aquela noite? No mínimo, ela já se esqueceu, claro,

daquela noite! Mas há uma que ninguém sabe. Eu menti quando disse que nenhum

homem me tinha tocado.



D. SENHORINHA - (Sardônica) Ah, houve alguém que...?

TIA RUTE - Também foi só uma vez. Ele estava bêbado, mas não faz mal. Nenhum

homem antes tinha olhado pra mim. Ninguém, nem pretos. Foi uma graça de bêbado

que fizeram comigo, eu sei. Mas o fato é que fui amada. Até na boca ele me beijou,

como se eu fosse uma dessas mulheres muito desejadas. Esse homem (mudando

de tom, violenta) é o seu marido! Por isso é que eu gosto dele. Sabia que tinha sido

aquela vez só, que não voltaria mais, paciência. Mas como foi bom! Agora, o que ele

quiser eu faço. Quer que eu arranje moças, meninas de 13, 14, 15 anos. Só virgens,

pois não! Para mim, é um santo, está acabado!

D. SENHORINHA - Rute, lembre-se de mamãe…

TIA RUTE - (Agressiva) Mamãe o quê... (Mudando de tom) Ela não gostou nunca de

mim. Tudo era você, você! Tinha uma admiração indecente pela sua beleza. Ia

assistir a você tomar banho, enxugava as suas costas! Quero que você me diga: Por

que é que ela nunca se lembrou de assistir aos meus banhos?

D. SENHORINHA - (Chocadíssima) Você não está regulando bem!

TIA RUTE - (Numa crescente) Ela, papai, todo mundo! Ninguém gostou de mim,

nunca!. Uma vez em Belo Horizonte, eu saí com você...  Uma porção de sujeitos

sopravam coisas no seu ouvido, às vezes cada imoralidade! Mas a mim nunca

houve um preto, no meio da rua, que me dissesse isso assim! Quer dizer, toda

mulher tem um homem que a deseja, nem que seja um crioulo, um crioulo suado,

menos eu!

SENHORINHA - E eu tenho culpa? Se você não é mais bonita, eu é que sou

culpada?



TIA RUTE - Desde menina, tive inveja de sua beleza. Mas ser bonita assim é até

imoralidade porque nenhum homem se aproxima de você, sem pensar em você para

outras coisas!

(Tia Rute começa a fazer uma oração em latim, permanecendo assim até o final da

cena)

SPEAKER - E a alegria não para nessa casa...

(Barulho de sino de luta)

CENA 4 (3º ROUND)

JONAS - (Afastando-se e como para si mesmo) Só não compreendo Guilherme.

Não pode ser frio, é filho de minha carne!

D. SENHORINHA - Guilherme era tão... Desde menino, não saía da igreja.

JONAS - Tem que ser como eu!

D. SENHORINHA - (Doce) Sempre com livrinho de missa!

JONAS - É impossível que não tenha desejo!

D. SENHORINHA - (Feliz) Ele adorava estampa de anjo!

JONAS - (Exultante) Mas eu sei o que vai acontecer, aposto! Guilherme ainda vai

aparecer aqui e vai dizer, “larguei o seminário!”.

(Entra Guilherme, em tempo de ouvir as últimas palavras do pai)

GUILHERME - Larguei o seminário.



GLÓRIA - Cadê papai?

JONAS - (Espantado) Ele! Eu não disse? Eu acabava de dizer...Deus confirmou as

minhas palavras. Foi Deus! Deus, sim. Deus! Eu sei para que você deixou o

seminário, por que desistiu de ser padre... Sei, sim! Foi para ter liberdade, para dar

em cima de alguma prostituta!

D. SENHORINHA - (Num lamento) Deus castiga, Guilherme! Deus castiga!

GLÓRIA - Eu nunca disse a ninguém, sempre escondi, mas agora vou dizer: não

gosto de mamãe.

D. SENHORINHA - Nunca gostei de glorinha, nem quando ela nasceu!

GLÓRIA - Não está em mim, ela é má, sinto que ela é capaz de matar uma pessoa.

D. SENHORINHA - Uma vez há muitos anos quase afogo Glória na lagoinha, mas

na hora veio gente, faltou pouco.

GLÓRIA - Sempre tive medo de ficar sozinha com ela! Medo de que ela me

matasse!

GUILHERME - Papai é pior!

GLÓRIA - (Desesperada)  É uma coisa tão pura, tão bonita, o que eu sinto por

papai. Nem você, nem mamãe, nem ninguém!

GUILHERME - O que é que tem papai ? ele já até matou gente

GLORINHA - Mentira suas histórias que você e mamãe inventam, e mesmo se fosse

verdade, eu gosto muito dele eu o adoro.



GUILHERME - Mas de uma coisa você não sabe, não sabe porque fui ao seminário.

É porque eu gosto de você minha irmã, você ainda era pequena naquela época, mas

eu só pensava em você

GLORINHA - Era por isso que você gostava de ficar sozinho comigo?

GUILHERME - Vem comigo!  a gente pode morrer junto. Se você quiser, nós

podemos fazer aquilo que tua amiga queria, a gente se atira, entre dois vagões,

abraçados!

D. SENHORINHA - Eu to cansada, to farta de não falar, de esconder há tanto tempo

as coisas que eu sinto, que eu penso. Podem dizer o que quiserem.

GUILHERME - Pela última vez… Quer vir comigo?

GLÓRIA - Não! Me solta, Guilherme!

GUILHERME - Você não será dele, NUNCA! (Puxa a corda e enforca os dois)

D. SENHORINHA - Mas eu dei graças a Deus quando minha filha morreu!

JONAS -  (Como se falasse para o cadáver da filha) Procurei Guilherme por toda

parte. Para matar. Mas não encontrei em lugar nenhum, disseram que tinha ele tinha

se jogado na linha do trem.

D. SENHORINHA - (Com voz perfeitamente neutra) Jonas, não suporto mais você.

JONAS - (sem dar atenção a nada) Desde que Glória começou a crescer, deu-se

uma coisa interessante: quando eu beijava uma mulher.



D. SENHORINHA - Jonas!

JONAS -  Via o rosto de glorinha. Quando ela começou a crescer...

D. SENHORINHA -  Jonas! Eu não vivo mais com você.

JONAS -  Pra mim passou a existir só meninas no mundo. Não mulher: meninas,

mas tantas! De 12,13,14,15 anos!

D. SENHORINHA -  JONAS, você vai me ouvir ou não?

JONAS - (Despertando) Que foi?

D. SENHORINHA - Vou deixar você.

JONAS - Vai me deixar? Deixe ora essa! Quem está lhe impedindo? A você, eu só

devo a filha!

D. SENHORINHA - (Rápida e terminante) E eu a você os filhos, homens …

Edmundo, Nonô… Guilherme. Edmundo me escrevia bilhetes, mas tão bonitos!

Tinha um que dizia assim, “Só você existe no mundo. Eu queria tanto voltar a ser o

que já fui: Um feto no seu útero”.

JONAS - Porco!

D. SENHORINHA - Lindo! Linda a comparação. Linda! Ele sempre teve queda para

escritor.

JONAS - Pela primeira vez, estou notando em você uma coisa.

D. SENHORINHA - Em mim? O que?



JONAS - (transfigurado em sátiro) Senhorinha, você se parece com Glória. Lembra!

Tens uns traços dela. O jeito da boca, uma maneira parecida no olhar.

D. SENHORINHA - (Em pânico) Não.

JONAS - (Obcecado) Tem sim!

D. SENHORINHA - Não.

Nonô tira Glória e Guilherme de cena

SENHORINHA - Que foi?

JONAS - Não adianta. É inútil!

D. SENHORINHA - Mas o que foi?

JONAS - Minha filha morreu. PARA MIM ACABOU - SE O DESEJO NO MUNDO.

D. SENHORINHA - Se você soubesse o nojo que eu sempre tive de você, de todos

os homens! Só tenho amor para meus filhos!

JONAS - Teve nojo de mim? E ódio! Sempre desejou a minha morte, você e todos

os meus filhos, menos glória! Por que não me matou e por que não me mata agora?

Quer? eu deixo! num instante, Olha! É só você puxar a corda.

D. SENHORINHA - Não, Jonas. Não!

JONAS - Toma! Segura! Agora puxa! Puxe! Ande com isso, está com medo? Pelo

amor de Deus, puxe a corda!



D. SENHORINHA - Nonô me chama, vou-me pra sempre.

(Nono e Senhorinha - partitura corporal)

NONÔ - As vezes sinto como se o mundo estivesse vazio e nada mais existisse a

não ser nós. Quer dizer, você, meu pai e meus irmãos. Os únicos e os primeiros,

então o  amor e o ódio teriam de nascer entre nós.

SENHORINHA - O único amor verdadeiro é o amor por uma pessoa louca

(Enquanto acontece a interação entre Nonô e Senhorinha, outros atores montam a

estrutura de cenário do Boca de Ouro.)

RECORTE BOCA DE OURO

Cena 1

PADRE - Vem ao mundo, Boca de ouro!

CORO - Ouro!

PADRE - Nascido numa pia de gafieira

CORO - Ouro/ Bastardo

PADRE - Banhado direto com água de bica

CORO - Ouro



PADRE - Sua mãe, uma santa senhora que abençoou nossa comunidade com toda

a sua caridade e essa linda criança.

CORO - Ouro/ Vagabunda

PADRE - Boca de Ouro era a pura perspicácia do subúrbio

CORO - Ouro/ Malandro

PADRE -: Al Capone, D. Quixote do jogo do bicho, o drácula do subúrbio

CORO - Ouro/ Ladrão

PADRE - Trocou todos os dentes por pivôs 24 quilates

CORO - Ouro/ Tudo roubado

PADRE - Dizem que era um anjo, Deus da caridade, um santo

CORO - Santo/ Rabo preso

PADRE - Ajudava mulheres pobres, carentes e necessitadas

CORO: Santo/ Cafetão

PADRE - Sonhava com um caixão todo de ouro

CORO - Ouro… Ouro… Ouro…



(Coro se dirige em direção ao morto, arranca-lhe todos os acessórios de ouro. Boca

também se transforma em coro. Coro sae e deixa a cena  livre. Boca de Ouro

fungando e fumando um cigarro, em seguida encara o público)

BOCA DE OURO - Então vocês estão aí, é?

(Boca estica e cheira uma carreira de farinha, ordena que o contra-regra traga o

telefone)

BOCA - Pronto? Que tal? O dentista me disse, que nunca na vida dele, e trabalha

nisso há vinte anos, nunca viu uma boca tão perfeita. Dentes de artista de cinema,

fala sério, quer dizer, uma perfeição. Sabe que quando eu ouço falar em dor de

dentes eu fico até besta, nunca tive esse troço, mas só um instante por favor,

preciso resolver um problema… (boca pega um celular, realiza uma ligação e ao

telefone diz)

- Doutor, é o boca, eu queria um servicinho seu.

- Isso, na boca.

- Que mané crime, vai mexer, vai tirar tudo, tudo doutor.

- Isso, meus dentes, os 32, sao 32? Pois é, os 32 dentes.

- Eu pago doutor, meu chapa, eu pago!

- O senhor vai tirar sim, vai tirar doutor. Vai arrancar tudo, porque eu quero uma

dentadura de ouro.

- Feio? Quem acha ouro feio é burro.

- Mas doutor, eu já disse que paggo! Nao faz assim comigo, sonhei que eu morria e

me enterravam num caixão todo de ouro. Doutor, quanto custa um caixão de ouro?

- Vinte milhões, dinheiro de bala! Eu pago! Eu pago, eu pago!!!

Cena 2

REPÓRTER - Dona Guigui?



GUIGUI 1 E 2 - (Viram-se para o repórter) Eu.

REPÓRTER - A senhora conhece o Boca de Ouro?

GUIGUI 2 - (Sabe que morreu) Conhecia. Vivi com ele, meu boquinha!

GIGUI 1 - (Não sabe que morreu) Conheço, vivi com esse cachorro, é um cachorro!

REPÓRTER - E a senhora pode me dá uma palavrinha sobre ele?

GUIGUI 1 - Meu bem, não fala nesse homem que dá até um peso. Um pé frio que

“Deus o livre”. Ai, isola!

REPÓRTER - Dona Guigui, eu sou do jornal, vou publicar o que a senhora disser.

GUIGUI 2 - Vai publicar?

GUIGUI 1 - Ah, duvido. Esse desgraçado dá dinheiro pra jornalista, pra político, pra

polícia, pra todo mundo.

AGENOR - (de fora da arena) Mulher, tá falando com quem? Quem é que tá aí?

GUIGUI 1 E 2 - É o repórter!

AGENOR - Tá maluca, Guigui? Quer que eu leve um tiro? (entra na arena e se

dirige ao repórter). Jovem, eu vou te   falar um negócio. Essa mulher era casada

comigo, de véu e grinalda na igreja, tudo direitinho. Veio o Boca de Ouro e tomou

minha mulher. Ou eu to mentindo? Largou marido e três filhos. Um ano depois o

Boca de Ouro deu um chute nela. Eu recebi de volta por causa das crianças! Agora

ela dá entrevista pro seu jornal? Eu sou muito burro mesmo.



GUIGUI 1 - Ah, não enche o saco. É macho ou não é? Moço, você quer saber

mesmo? Sob minha palavra de honra, Todo crime misterioso que não se descobre o

assassino, foi o Boca de ouro.

GUIGUI’s - Não fala do Boca que eu te bebo o sangue!

GUIGUI 2 - Não dá ouvido pra ela, mulher com dor de cotovelo é um caso sério.

Moço, mulher não presta! É um bicho ruim, danado. O lance é que o Boca tinha me

dado um pé na…

AGENOR - É assassino, sim. Publica, moço. Publica! Mete o pau.

GUIGUI 2 - Cala a boca! Maldita a hora que eu voltei pra tua companhia! Devia ter

caído direto na zona.

AGENOR - Tem que expor esse filho da puta mesmo.

GUIGUI 2 - Filho da puta é você! O Boca era lindo, tinha até uma pinta de lord.

Parecia um deus asteca.

GUIGUI 1 - Moço, não dá bola. É natural que meu marido tenha medo. O Boca de

Ouro pra mandar alguém pro chinelo é “um, dois”. O que ele fez, só cadeira elétrica!

Pra certos casos eu sou até a favor da pena de morte. Vi tanta história...

VIZINHO 1 - Viu?! Conta uma!

VIZINHO 2 - História do Boca de Ouro? Ah, eu quero ouvir.

VIZINHO 3 - Ah, eu também.

VIZINHO 4 - Conta, vai!



GUIGUI 2: Tá bom, eu conto... A do Leleco, marido da Celeste! O sujeito descobriu

que…

Cena 3

LELECO - Onde você tava, Celeste?

CELESTE - No dentista, amor, por quê?

LELECO - No dentista… E depois?

CELESTE - Você chegou cedo hoje.. Que aconteceu? Tava com saudade de mim,

tava?

LELECO - Joguei no milhar. Número 2200. Esse número te diz alguma coisa?

CELESTE - Por que você não pára de insinuações e vai direto ao ponto, Leleco?

LELECO - Direto? Ok! Essa é a placa do cinquentão careca e barrigudo com quem

você estava.

CELESTE - Você tá ficando maluco..

LELECO -: Olha pra mim!

CELESTE - Tô olhando!

LELECO - Sua mãe está muito doente. Jura pela morte da sua mãe que não estava

com o cara?



CELESTE - Juro

LELECO - Pois, morreu.

CELESTE - Quem morreu?

LELECO - Tua mãe.

CELESTE - (desesperada) Minha mãe morreu? Mamãe morreu...

LELECO - (sem dar tempo para o sofrimento de Celeste, toma-a pelos braços)

Escuta aqui, sua cínica! Não vai chorar agora não, senhora. Você tem um amante!

Chora depois, primeiro vamos conversar.

CELESTE - Meu Deus!

LELECO - Cala a Boca! Não chora! Escuta, você não pode ter amor por esse velho.

É dinheiro! Mulher não gosta de homem, gosta é de dinheiro no bolso.

CELESTE - Posso ver mamãe?

LELECO - Saí do emprego. Não trabalho mais.

CELESTE - A que horas mamãe morreu?

LELECO - Cala a boca! Você tem um amante, amante rico. Nós vamos tirar dinheiro

desse sujeito.

CELESTE - Brigamos

LELECO - Que piada é essa?



CELESTE - Hoje veio com uma conversa, que era melhor acabar… E acabamos.

LELECO - Ah, é? Se esse te dispensou não tem problema. Aqui perto tem um

montado na grana. Dinheiro ali é lixo.

CELESTE - Mamãe…

LELECO - Você vai lá. Vai no Boca de Ouro, sua idiota! Dizem que ele vive

mexendo com você quando passa. Vamos tomar dinheiro desse cara.

CELESTE - Não vou!

LELECO - Você não tem moral pra dizer não, sua cachorra. Vai! Vai e pede dinheiro

pro enterro da tua mãe, é o pretexto perfeito.

CELESTE - Me larga! Você está me machucando..

LELECO - Ou vai ou eu te mato!

Cena 4

GUIGUI 1 - Aquele filho da puta nunca teve escrúpulo com nada nem ninguém.

Quando o assunto era mulher, então…

BOCA - Quem é?

GUIGUI 1 - O Leleco, mando entrar?

BOCA - O marido da Celeste?



GUIGUI 1 - É!

BOCA - Sua burra! Por que não me avisou antes?

GUIGUI 1 - (violenta também) Não grita!

BOCA - Manda entrar!

GUIGUI 1 - Você tá dando em cima da Celeste, né, filho da puta?

BOCA - Vai cuidar da tua vida, Guigui.

GUIGUI 1 - A Celeste não é das tuas não, viu? Ela gosta pra caramba do marido.

BOCA - Você também tinha marido, e na primeira salivada que eu dei, tu veio com

casca e tudo. Vai dizer que não gosta? Eu sou irresistível, meu amor.

GUIGUI 1 - Vai pro inferno, Boca! Com a Celeste Você não vai conseguir nada.

BOCA - Quer apanhar?

GUIGUI 1 - Vem se é homem! Vem, que te enfio o furador de gelo na barriga!

BOCA - Ah, vai logo mandar o Leleco entrar! Anda, vai. Some daqui.

(Boca de Ouro brinca com a navalha enquanto fala com Leleco)

Cena 6

LELECO - Com licença (entra). O senhor naturalmente não me conhece...

BOCA -: Conheço! Tá brincando! Leleco, marido da Celeste. Não é?



LELECO - Sou.

BOCA - Meu filho, não há quem eu não conheça! Conheço cada pedrinha da

calçada, cada moleque de apartamento e de rua. E Celeste eu conheço desde

gurizinha. De gurizinha (demonstra certo desejo)

LELECO - Eu vim aqui porque...

BOCA - Você joga? Jogo no bicho, cavalo, bingo... Sinuca você joga, não joga?

LELECO - De vez em quando.

BOCA - Sempre! Não sai da sinuca! Tem mulher, casa, mulher bonitinha e gasta

todo o dinheiro no jogo. Ou to mentindo?

LELECO - Eu jogo.

BOCA - Tua mulher é bonitinha. Você veio me tomar dinheiro!

LELECO - Eu vou pagar! É apenas emprestado. Minha sogra morreu, fui despedido

sem indenização.

BOCA - Quanto? Quanto você quer de mim?

LELECO - Acho que...

BOCA - Escuta aqui! Quando eu converso com um cara, gosto que me chame de

“Boca de Ouro”. E você ainda não me chamou de Boca de Ouro uma vez sequer. Tá

me fazendo desfeita, é?



LELECO - De forma alguma, Boca de Ouro...

BOCA -  Cem mil! Que tal?

LELECO - Muito! Eu não vou conseguir pagar..

BOCA - Meu filho, enterra tua sogra e fica com o resto! Dá presentes a tua mulher,

compra pra ela uma televisão, qualquer coisa. Tá aqui, cem mil!

LELECO - (atônito) Deus lhe abençoe, Boca de Ouro!

BOCA - Acha que vou dar esse dinheiro de mão beijada, é? Te conheço, cara! Eu

disse que te daria o dinheiro, e dou. Com uma condição! Que tua mulher venha aqui

buscar a grana!

LELECO - Minha mulher?

(Boca sobe nas costas de Leleco)

BOCA - Que é, não é casado? Tua mulher vem buscar o dinheiro sozinha e a grana

é toda sua. Dou o dinheiro na mão dela.

LELECO - (nervoso) É que eu to com um pouco de pressa.

BOCA - Ou você acha que eu to bêbado? Hein, me diz, tô bêbado?

LELECO - Não, senhor. De forma alguma! Ela precisa vir sozinha? Eu venho com

ela.



BOCA - Vem com ela.  Esqueceu que você é jogador? Que é viciado? Eu sou

bicheiro, banqueiro de bicho, conheço jogador! Jogador vende a própria mãe, vende

a própria mulher, vende a alma pra jogar! Quero tua mulher... Sozinha.

LELECO - Eu podia, pelo menos, então, ficar sentado ali no corredor? Eu fico ali

esperando.

BOCA - (sarcástico) No corredor? Senta. Fica lá.

CENA 7

GUIGUI 2 - O Leleco era um oportunista, e a Celeste uma vagabunda, então não

pensou duas vezes, enlaçou ele.

CELESTE - Posso entrar?

BOCA - Que honra!

CELESTE - Olha, eu to com um pouco de pressa, daqui a pouco eu tenho de ir já,

tá? Tem gente me esperando.

BOCA - Quem, teu namorado?

CELESTE - Faz diferença?

BOCA - Se eu te fizer uma pergunta, você me responde? Você é casada?

CELESTE - Faz diferença?

BOCA - Mas é?



CELESTE - Uma vez eu vi você matar um homem! Eu era garotinha. Foi bem

embaixo da minha janela. Você enfiou a faca na barriga do sujeito, e depois fugiu.

BOCA - Ah, isso faz muito tempo. Você gostou?

CELESTE - Eu fiquei com medo.

CENA 8

GUIGUI 2 - O Boca era muito educado, muito gentil, homem de verdade. Vivia

recebendo gente de todo o tipo pra ajudar, dos mais simples aos mais sofisticados.

É por isso que ele era conhecido como “o mestre da caridade”. Todo mundo temia

ele, de reverência, admiração mesmo. (mudando o tom) Boca, meu bem, tem uma

comissão de granfinas aqui.

BOCA - (pra Celeste) Tenho que atender. Você fica aqui sentadinha me esperando?

CELESTE - (frívola) Não demora!

(Granfinas entram)

BOCA - Madame!

GRANFINA 1 - Oi, Boooca!

GRANFINA 2 - Oi, Bocaa!

GRANFINA 1 - (cochichando) Esse é o que mata?

GRANFINA 2 - O próprio!



GRANFINA 1 - Aqui está o grande homem, meninas. Je vous présente le Boca de

Ouro!

GRANFINA 2 - Muito prazer, senhor. Enchanté!

BOCA - Satisfação, meninas!

GRANFINA 2 - Ai, Boca, minhas amigas estavam loucas pra te conhecer!

BOCA - Que isso! Eu não  sou ninguém.

GRANFINA 1 - Ele tá fazendo um caixão de ouro!

GRANFINA 2 - De ouro!

BOCA -  Todinho de ouro!

GRANFINA 1 - Ai, Boca, sabe que essa história de caixão de ouro parece coisa, sei

lá, coisa de um deus asteca!

BOCA - (se vangloriando) Deus? Deus asteca?

GRANFINA 1 - Ah Boca, antes que eu me esqueça. Nós somos da...

GRANFINAS 1 E 2 - Campanha Pró-Filhos dos Cancerosos!

BOCA - Bacana! Parabéns, senhoras. Com licença, então. Eu vou apanhar o livro

de cheques.

GRANFINA 1 - Não, Boca, pra que a pressa? Depois você pega. Minhas amigas

querem conversar com você.



BOCA - E o excelentíssimo, como vai?

GRANFINA 1 - Ai, nem me fale do meu marido! Está na ONU! Meu marido não sai

da ONU! To sem marido, Boca (levanta a barra da saia revelando um pouco das

pernas). Essa ONU...

GRANFINA 2 - Meninas, olhem bem pro Boca. Ele não tem um ar meio neo-

realista?

GRANFINA 1 - Não, neo-realista não. Mais contemporâneo. Acho que meio...

Pop-art.

GRANFINA 2 - Isso, pop art! Ai, o Romero Brito ia adorar o Boca!

BOCA - Sou nada.

GRANFINAS 1 - Eu li no jornal que o senhor matou uma mulher.

GRANFINAS 1 E 2 - O senhor mata mulheres?

BOCA - Eu explico!  É o seguinte, eu comecei fichina, tive que tomar os pontos, na

ignorância. Mas isso foi naquele tempo, agora, não, agora eu não mato ninguém.

Enfurnaram uma mulher e dizem que fui eu. Mentira! Eu nem conhecia a mulher.  Vi

umas três, quatro vezes, no máximo. Não matei, com sinceridade. (ri) Ela não era

meu tipo. Celeste, vem cá, vidinha.  (pras granfinas) É uma menina aqui das

redondezas. Agora eu tenho uma bomba, um estouro!! (pra celeste) Pra você não,

vidinha.

(Boca mostra um colar de pérolas. Todas se levantam alvoroçadas. Celeste

também)



CELESTE - Me mostra!

BOCA - Não, vidinha, você não! (pras granfinas) Uma de vocês vai ganhar esse

colar. A que tiver os peitinhos mais bonitos, leva o colar.

GRANFINA 2 - Isso é um concurso de peitos?

BOCA - Isso! Isso mesmo, um concurso de peitos!

GRANFINA 2 - (uma pras outras em um espanto sofisticado) Eu vou ter que me

despir?

BOCA - Custou 500 mil! Vale, não vale?

GRANFINA 1 - Deixa eu ver o colar, Boca?

(Boca de Ouro mostra o colar pra todos)

GRANFINA 2 - Pérolas verdadeiras! Ai, que maravilha. Tô até arrepiada.

(Boca toma colar de volta)

BOCA - Bem, se não querem, paciência.

GRANFINA 1 - Eu quero!

(Granfinas vão para a platéia estimulá- la a participar do concurso)

CELESTE - Agora eu!



BOCA - Não vidinha, você não. Mulher que mostra os peitos não tem vergonha.

(Celeste mostra os seios para o Boca)

BOCA - É teu!

GRANFINAS 1 E 2 - Isso é marmelada

(Pequeno alvoroço)

BOCA - Cala a boca! Vocês não chegam aos pés dessa menina. E outra coisa, não

chamo mais ninguém aqui de senhora. Ninguém aqui é senhora! A única senhora

aqui é essa menina, entendeu?

GRANFINA 2 - Sim, senhor!

BOCA - Agora desinfeta!

GRANFINA 1 - Mas, boquinha, e os filhos dos cancerosos?

CELESTE - Rua! Rua, suas galinhas! Vai, ou te dou com essa bolsa na cara.

Cachorra! Vai tomar vergonha nessa cara!

BOCA - Sabe a vontade que me deu? De acender um cigarro e queimar no seio

dessas granfinas. Nenhuma delas tem um colar como esse, vidinha.

CELESTE - (passando colar no rosto) É meu? Até hoje só tive colar das Lojas

Americanas...

BOCA - É teu!



CELESTE - (Olhando ao redor) E tudo isso. Também é meu?

BOCA - O quê?

CELESTE - O que eu olhar, posso dizer “é meu”? Nunca tive nada e… quero dizer

“é meu”.  Mesa minha, TV minha, sofá meu, casa minha! Sou casada, mas…

BOCA - Casada?

CELESTE - Mas vim pra ficar!

BOCA - Onde?

CELESTE - Na minha casa. Não é minha casa?

BOCA - Tua! Teu marido vai subir pelas paredes.

CENA 9

GUIGUI 1 - Menino, a Celeste era inocente, meio biruta, tadinha. O que o Boca de

Ouro fez com ela, só cadeira elétrica.

BOCA -  Sabe que eu acho você até bonitinha?

CELESTE - Preciso ir.

BOCA - Tem medo?

CELESTE - Não.



BOCA - Não tem?

CELESTE - Tenho.

BOCA - (se aproximando de Celeste) Por que, se eu não te faço mal? Só quero que

você seja boazinha comigo. Promete? (agarra-a)

CELESTE - Me solta. Me solta ou eu grito.

BOCA - (tentando beijá-la) Vem!

CELESTE - Meu marido te dá um tiro!

BOCA - Seu marido? Você acha que seu marido me dá um tiro? Seu marido me

mata, então, sua vagabunda? Pensa que seu marido é homem (agarra-a pelo braço

pra levá-la na direção de Leleco).

CELESTE - Você tá me machucando.

BOCA - Leleco, Leleco!

CELESTE - (Corre pros braços de Leleco) Amor...

LELECO - Que foi?

CELESTE - Vamos embora!

LELECO - Pegou o dinheiro?

CELESTE - Leleco, vamos embora!



LELECO - Você não pegou o dinheiro?

BOCA - Ué, não vai contar pro teu marido? Se não contar, eu conto.

CELESTE - (puxando o marido) Vem, eu não fico mais aqui.

BOCA - Rapaz, eu agarrei tua mulher. Eu quis beijar tua mulher no peito!

LELECO - Celeste, é verdade?

CELESTE - (numa explosão) Ele quis abusar de mim!

BOCA - Pois é! Aí sabe o que tua mulher disse? Que você ia me dar um tiro (risos).

LELECO - O senhor não tinha o direito de fazer isso. Celeste é minha mulher!

BLACKOUT

BOCA - Você é mulher dele?

CELESTE - Não!

BOCA - Você é mulher de quem?

CELESTE - Tua!!

GUIGUI 1 - Aí meu filho, o Leleco ficou louco, louquinho. E começou a contar, falar

da história de o Boca ter nascido numa pia de gafieira... E ah, isso o Boca não

admite, não mesmo! O Boca gosta tanto da mãe que quando bebe a chama de

“Virgem de Ouro”. Vê se pode, uma vagabunda de agarrar homem na esquina, de

dar no meio da rua



GUIGUI 2 - Aí, meu filho, a vagabunda da Celeste, que já tava se achando a dona

da casa, pegou um punhal que tava em cima da mesa do Boca, ele só usava esse

punhal pra dar uma moral, sabe? Ele já não machucava ninguém, só precisava

manter seu poder.

GUIGUI 1 - Certo é que o Boca fez ele ir saindo e deu uma coronhada na cabeça

por trás, o Leleco caiu no chão, e ele continuou batendo. Bateu tanto que a cara do

cara entrou pra dentro!

GUIGUI 2 - A Celeste, com o punhal na mão, enquanto o Boca e o Leleco discutiam,

chegou por trás do marido e meteu-lhe o punhal no meio das costas. Você acredita?

A vagabunda matou o marido só pra ficar com o meu Boca de Ouro.

GUIGUI 1 - Depois ele puxou o corpo pro corredor e cobriu de jornal. Foi lá, deu um

trato na Celeste, quem diria? E quando anoiteceu, ele e os capangas largaram o

corpo do Leleco no mato. Pobre Leleco, era menino, meio bobinho, mas respeitador.

GUIGUI’s - Também. o Boca era macho como eu nunca vi igual. Ali era homem,

homem como mulher gosta, cem por cento. Esse papo de que mulher não gosta…

Gosta! E não só gosta, como precisa.

GUIGUI 2 - Aí o meu Boquinha, gentleman que era, ficou só olhando e lembrando o

Leleco que ele não podia morrer antes de ter seu caixão de ouro. Não acredito que

perdi meu Boquinha...

GUIGUI 1 - Como assim? O Boca de Ouro morreu.

GUIGUI 2 - Morreu? Por favor, esquece tudo o que eu disse.

GUI 1 E GUI 2 - O meu Boquinha era um santo.
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