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CENA 1 – O HOMEM DA MALETA 

Um homem vestido de terno e gravata, usando chapéu e carregando uma maleta, anda até o 

centro da cena. Ele olha para o público. Sua expressão muda delicadamente. Um misto de 

reprovação e desdém. Ele sai. 

 

CENA 2 – TERRA ARRASADA 

Escombros sobre escombros. Não há pessoas, animais, plantas ou árvores à vista. Escombros 

sobre escombros. O vento sopra uma nuvem de poeira.   

 

CENA 3 – TRIGÊMEOS SIAMESES 

No meio dos escombros, algo se move. É um homem? Seriam dois? Três homens em um só. 

Andam meio desajeitados. Esbarram nas coisas, procuram algo em que se recostar. Sentam-se 

como se estivessem muito cansados de tanto andar. Estão realmente arfando. Somente Plick, o 

irmão do meio, permanece com seu sorriso largo, sem mudar de expressão.  

 

PLACK E PLECK 

Façamos alguma coisa enquanto há chance! Não é todo dia que precisam de nós. 

 

PLACK 

Ainda que, a bem da verdade, não seja exatamente de nós que precisam. Outros 

dariam conta do recado. 

 

PLECK 

Tão bem quanto, senão melhor! 

 

PLACK 

Porém, o apelo que ouvimos se dirige exclusivamente para os que são como nós.  
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PLECK 

Para aqueles que como nós, quiseram, sonharam, perderam dias inteiros em 

devaneios de ser (Pleck é interrompido bruscamente pelo irmão) 

 

PLACK 

Não percamos tempo com o que ficou no passado, que não se faz futuro de memórias 

vãs. Aproveitemos enquanto é tempo! Não podemos perder tempo com conversas que 

não levam a lugar nenhum. 

 

PLECK 

Você está certo. É preciso agir. E já. 

 

PLACK 

Eu diria ainda que é preciso que façamos alguma coisa. Não é todo dia que precisam 

de nós. 

 

PLECK 

Não é todo dia que precisam de nós... 

Não mesmo. 

 

PLACK 

Não mesmo. 

 

PLECK 

E não são todos que recebem assim esse tipo de... missão. 
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PLACK 

Não mesmo. Essa escolha foi feita rigorosamente. Não se sai por aí distribuindo esse 

tipo de convocação a qualquer um. 

 

PLECK 

Mas nós recebemos o chamado.  

 

PLACK 

Recebemos. 

 

PLECK 

E vamos seguir as instruções. 

 

PLACK 

Mas é claro que vamos seguir. 

 

PLECK 

E aguardar até que alguém pronuncie a senha. 

 

PLACK 

O Alerta. A palavrinha mágica. 

 

PLECK 

Façamos alguma coisa enquanto é tempo! 
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PLACK 

Não é todo dia que precisam de nós. 

 

Os Trigêmeos permanecem no mesmo lugar. 

 

CENA 4 – A PRIMEIRA CHEGADA 

Rufar de tambores! As trombetas do apocalipse! O som invade o espaço. Trompetes e rodas e 

passos e danças. A trupe chegou! Cantoria! Cores, luzes, sons, efeitos especiais! 

 

TRUPE cantando 

Artistas da fome 

 

De pé, artistas da fome 

De pé caminhamos pela terra 

Comédias e dramas de renome 

Interpretamos em paz e guerra 

 

Oh damas e vagabundos 

De pé, senhoras e senhores 

Já não há mais nada neste mundo 

Pessoas, bichos, nem flores 

 

Bem unidos façamos 

Nesta cena final 

A procura estamos  

De um público real 
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Após a apresentação de chegada da trupe, a DRAMATURGA FILÓSOFA se dirige ao DIRETOR 

QUE NADA DIRIGE.  

 

DRAMATURGA FILÓSOFA 

Senhor camarada, capitão da fragata em deriva, que há de navegar nessa terra a esmo sem 

encontrar freguesia, pois os que mortos ainda não estão, como mortos para sempre vão, vê 

que mesmo com tão retumbante quadro musical, não se ouve um único pio de bicho ou de 

gente em resposta? 

 

O DIRETOR QUE NADA DIRIGE se prepara para responder quando é interrompido pelo PRÍNCIPE 

GAGO. 

 

PRÍNCIPE GAGO 

O-o-o-o-ouve só! 

 

A Trupe faz silêncio para tentar ouvir. 

 

PRINCÍPE GAGO 

O-o-o-o-ouviram i-i-isso? 

 

Ninguém ouviu nada.  

 

PRÍCIPE GAGO 

Pre-e-e-esta ate-ten-ção! 

 

Eles ouvem ruídos. Algo se move nos escombros. São os Trigêmeos. 

 

PRINCESA VESGA (histérica) 

Um público! Um público! Temos um público! 
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A Trupe toda está alvoroçada.  O DIRETOR QUE NADA DIRIGE tenta organizar a cena. A 

APRESENTADORA QUE NINGUÉM ENTENDE começa a falar seu texto numa velocidade de 

radialista narrando futebol (Ninguém entende). Palhaços, anões, malabaristas, atores andando 

em pernas de pau, tudo acontece ao mesmo tempo.  

CENA 5 – O PRIMEIRO PÚBLICO 

 

A DRAMATURGA FILÓSOFA 

E vocês seriam quem? Se me permitem perguntar... 

 

PLECK 

Eu sou Plack 

 

PLACK 

Eu sou Plack 

 

PLECK 

Eu sou o Plack 

 

PLACK 

EU sou o Plack! 

 

PLECK 

Se você é o Plack, então eu sou quem?  

 

PLACK 

Você é o Pleck, idiota! 

 

PLECK 

Eu sou o Pleck idiota.  
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PLACK 

E esse no meio é nosso irmão Plick. Cumprimente as pessoas Plick.  

 

Plick balança a cabeça com o balançar do corpo dos três. Ele tem uma aparência um tanto 

mórbida.  

 

PLACK 

O Plick é nosso irmão mais caladão, mas é um bom rapaz, não é mesmo Pleck? 

 

PLECK 

Sim, claro que sim. Recebemos as melhores formações possíveis quando tudo aqui ainda era 

alguma coisa. 

 

PLACK 

Sim, antes que tudo tivesse sido... 

 

PLECK 

Devastado? 

 

PLACK 

Rearranjado. Reordenado. Remanejado. 

 

PLECK 

Tivemos acesso às melhores formações e informações e é por isso que fomos os escolhidos! 

 

ANÃO GUERREIRO (revistando os Trigêmeos) 

Escolhidos pra quê? Onde vocês vão? O que tão carregando nos bolsos?  
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PLACK  

Recebemos um chamado. Uma missão. Algo de suma importância para o bem estar da nação.  

 

PLECK 

Nada que outros não pudessem fazer no nosso lugar. Mas no nosso lugar, nesse momento, 

estamos nós.  

 

PLACK 

E é claro que essa escolha não se deu ao acaso. Não chega a ser exatamente uma questão de 

sorte ou azar... Temos nossas qualificações para assumir essa missão de tão valorosa 

importância.  

 

PLECK 

Nossos méritos!  

 

PLACK 

Não é mesmo, Plick? 

 

A cabeça de Plick balança positivamente com o balançar do corpo dos trigêmeos. Alguns 

integrantes da Trupe se aproximam. Começam a cochichar entre si. Eles percebem algo 

estranho naqueles três. Tentam fazer perguntas, mas os trigêmeos não param de falar nem 

mesmo quando são interrompidos. Eles estão se vangloriando sobre terem estudado nas 

melhores escolas e terem tido os mais importantes mestres. Até que a DRAMATURGA 

FILÓSOFA se aproxima. 

 

DRAMATURGA FILÓSOFA 

Gostariam de ver uma cena? Ou duas, ou três? Vejam bem, desde os tempos de Aristóteles 

que se fazem cenas para representar mimeticamente as experiências vividas por uma 

sociedade e expor temáticas à apreciação e discussão de um público. Vejam bem, que o teatro 

nasceu então como um lugar e uma manifestação cultural não somente de entretenimento e 

diversão, apesar da catarse e tudo mais, mas ainda assim, como espaço democrático de... 
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Enquanto a dramaturga filósofa fala, o Diretor que nada Dirige vai empurrando ela para fora 

da cena. Ela não para de falar nem um instante.  

 

PLACK 

Não sei se deveríamos. 

 

PLECK 

Ahhhh Plack, vamos lá. Vamos ver só uma ceninha. Só uminha... 

 

PLACK 

Ok, ok. Mas somente uma e já vamos. Temos algo mais importante a fazer. E esses atores nem 

me parecem tão bons assim. (Se dirigindo aos atores da trupe) E como é mesmo que vocês se 

chamam?  

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Somos a Admirável Trupe das Tristes Figuras!  

 

APRESENTADORA QUE NINGUÉM ENTENDE toma a frente do diretor e começa a falar seu 

texto. Ninguém entende.  

A DUBLÊ DE DUBLAGEM se aproxima. Ela vai traduzindo cada frase que a apresentadora diz. 

Pleck está apaixonado pela Apresetadora.  

 

DUBLÊ DE DUBLAGEM 

Nós somos a Trupe das Tristes Figuras. 

Uma Trupe cheia de artistas maravilhosos  

E de gente bonita como eu. 

 

PLECK 

Olha como ela articula bem as palavras... 
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DUBLÊ DE DUBLAGEM 

Vamos apresentar a vocês.  

Um trecho adaptado.  

Do mais que famoso romance medieval. 

De todos os tempos. 

De quando Dom Quixote de La Mancha 

se depara com enormes  

gigantes de vento.  

Moinhos. Enormes moinhos de vento. 

Que são gigantes também. 

Moinhos de vento gigantes. 

Gigantes moinhos de vento.  

Gigantes. De vento. 

Isso.  

Moinhos. 

 

Atores se preparam para assumirem seus papéis na representação do Quixote. Fazem a cena 

dos moinhos.  

 

CENA 6 – A PRIMEIRA APRESENTAÇÃO 

A Trupe tenta montar a cena em que Dom Quixote avista os moinhos de vento e, vendo neles 

grandes gigantes ameaçadores, investe contra suas pás.  A Primeira Apresentação será feita de 

uma forma um tanto realista, com os moinhos se parecendo moinhos e atores específicos 

representando os personagens de Quixote e Sancho Pança. A ideia é que a cada apresentação, 

a capacidade de devaneio da trupe aumente e que então os moinhos se transformem 

realmente em gigantes e as figuras de Quixote e Sancho se diluam entre os atuantes.  

 

DOM QUIXOTE (Anão Guerreiro) 

Mira Sancho! Mira lá! 
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SANCHO (Príncipe Gago) 

Sim, sim, grandes moinhos. Que graça têm? O dia inteiro rodando e rodando e rodando. 

 

DOM QUIXOTE 

Como moinhos? No vês que são Rigantes?! Rigantes balançando sus enormes braços, listos 

para destruir todo lo que encontrarem por el caminho. 

 

SANCHO 

Quixote, são apenas moinhos... 

 

DOM QUIXOTE 

Pois usted tambien deve estar enfeitiçado, de aquele mismo feitiço que yo estuve antes, que 

não percebe que onde los otros veem moinhos inofensivos, en verdad há grandes e 

ameaçadores gigantes! Pois enquanto houver um Quixote sobre essa terra, estes ignóbeis 

gigantes serão combatidos! 

 

O Quixote parte em seu cavalo, se jogando contra as pás dos moinhos, que ao se 

movimentarem com o vento, o arremessam longe e ferido. No momento em que o Quixote cai, 

os Trigêmeos aplaudem efusivamente. 

 

PLECK 

Bravo! Bravo! Bravo!  

 

PLACK 

É realmente muito bem produzido... Ele desmaiou de verdade? 

 

PLECK 

Eu te disse que valeria a pena. Não te parecem tão maus assim agora, hein? 
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O Anão Guerreiro (que interpretava o Quixote) parece ter se machucado realmente. Os outros 

atores da trupe correm em sua direção para ajudá-lo.  

  

PLACK 

Mas como eu ia dizendo... temos algo mais importante a fazer, não é mesmo Plick? 

 

Os trigêmeos tentam sair despercebidos para não precisar ajudar o ferido. 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Ooooo Onde vo -vo-cês pensam que vvvvvão? Pre-precisamos de aju-juda aqui! 

 

Plack e Pleck se entreolham assustados.  

 

PLECK 

Você ouviu o que ele disse?  

 

PLACK 

Ouvi per-fei-ta-men-te. 

 

PLECK 

Ele disse “Ajuda”? Esse não seria o... a...? 

 

PLACK 

Cale-se Pleck. Precisamos ter certeza. Agir com cautela. Lembre-se que não foi a qualquer um 

que dirigiram o chamado.  

 

PLECK 

Não. Não foi a qualquer um... Mas eu poderia jurar que essa era a senha... 



14 
 

O FAZ TUDO MUDINHO se aproxima dos trigêmeos. Ele encara com curiosidade o irmão do 

meio. A PRINCESA VESGA também se aproxima, como quem vem cuidar do FAZ TUDO. 

 

PRINCESA VESGA 

Ôxe, Mudin. Que que cê tá olhando tanto assim dentro da cara do hômi? Não vê que é falta de 

educação olhar os outros tanto assim nos óio?  

 

O FAZ TUDO tenta se comunicar com a PRINCESA. Tenta mostrar para ela o que chama tanto a 

sua atenção. A PRINCESA começa a olhar mais atentamente para PLICK, o irmão do meio. 

 

PRINCESA VESGA 

Mudin! Mudin! Cê viu o que e vi? 

 

O FAZ TUDO acena que sim com a cabeça.  

 

PRINCESA VESGA (histérica) 

Ôxe, que o hômi tá morto! 

 

Nesse momento, todos olham em direção aos trigêmeos e começam a comentar entre si. As 

falas mais parecem um grande zumbido de enxame de abelhas. Os integrantes da Trupe se 

aproximam, querem ver Plick mais de perto. Os trigêmeos se agitam. Plack e Pleck se 

entreolham. Tentam olhar nos olhos de Plick. Começam a se desesperar. O irmão está mesmo 

morto! 

 

CENA 7 – O QUE SE FAZ COM UMA CABEÇA MORTA? 

Plack e Pleck se desesperam, andam de um lado a outro, não sabem o que fazer, tentam várias 

formas de confirmar que o irmão de fato não respira mais.  

 

PLACK 

Pleck, veja bem, estamos diante de uma situação um tanto quanto delicada. Precisamos nos 

acalmar. 
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PLECK 

Plack, e se ele esteve sempre assim? 

 

PLACK 

Assim como?  

 

PLECK 

Assim como morto! E se ele sempre esteve morto? Estamos todos esses anos carregando a 

morte nos ombros? 

 

PLACK 

Não fala besteira. Eu me lembro bem da última vez em que o Plick falou com a gente. 

 

PLECK 

Eu não me lembro. 

 

PLACK 

Sua últimas palavras foram... 

 

PLECK 

Quais? Desembucha! 

 

PLACK 

Precisamos consultar o mensageiro. Precisamos encontrar o mensageiro! O que se faz com 

uma cabeça morta? 

Os Trigêmeos saem de cena, evitando serem interpelados pelos integrantes da trupe, deixando 

os atores sem um público mais uma vez.  
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PRINCESA VESGA 

Onde será que eles vão?  

 

O Faz Tudo Mudinho dá de ombros.  

 

CENA 8 - O SEGUNDO PÚBLICO  

 

DUBLÊ DE DUBLAGEM 

Olha! Olha! Tá vindo alguém! Mas...? O que é aquilo? 

 

Os RETIRANTES passam lentamente pela cena. Figuras disformes. Figuras de terra. São parte 

da paisagem. Ou a paisagem é parte deles? Terra Arrasada. Escombros sobre escombros. O 

que sobrou dos corpos? O que sobrou das mentes? O que sobrou dos sentidos? O que sobrou 

dos desejos? O que sobrou de vida? Eles se movem. Lentamente. Carregam seus mortos-vivos 

nos braços. Eles mesmos mais mortos do que vivos. Arrastam-se sobre os escombros. Ossos, 

pele e seca.  

Os atores da trupe observam os retirantes como quem observa uma criança revirando uma lata 

de lixo.  

 

PRINCESA VESGA 

Gente! Temos um público! Temos um público... 

 

O DIRETOR QUE NADA DIRIGE (tentando entender o que são aquelas pessoas) 

Sim... Um público. É isso. Para cena. Vamos! Todos para seus lugares. 

 

MAQUIADORA INVEJOSA 

Volta aqui, ô princesinha, que ainda falta fazer uns retoques.  

 

A MAQUIADORA INVEJOSA começa a maquiar a princesa deixando-a toda borrada. A Estrela 

da Companhia para ao seu lado. 
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MAQUIADORA INVEJOSA 

E você? O quê que ce tá fazendo aí?  

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Aguardando a minha maquiagem.  

 

MAQUIADORA INVEJOSA 

E quem você tá achando que é pra que eu tenha que te maquiar? 

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Eu? Eu sou a Estrela da Companhia! Você não tá vendo?  

 

Abre os braços, se posiciona como uma estrela, dá uma estrelinha. A Maquiadora Invejosa dá 

uma gargalhada invejosa.  

 

MAQUIADORA INVEJOSA 

Por mim, você pode aprender a voar, que eu não boto minha mão nesses seus... nesses seus.... 

cílios. Nessas suas... nessas suas... bochechas. 

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Então me dá esse negócio aqui que eu mesma faço! 

 

As duas começam a brigar, a APRESENTADORA pega o estojo de maquiagem e sai correndo, a 

MAQUIADORA corre atrás dela. 

 

Os Retirantes carregam uma criança morta nos braços. Eles param em um determinado lugar 

da cena e começam a cavar uma cova.  
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DRAMATURGA FILÓSOFA 

Senhor Diretor, veja, não pensa que deveríamos tentar fazer isso de uma outra forma? 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Outra forma? Outra forma como?  

 

DRAMATURGA FILÓSOFA 

Digamos que... de uma forma que comtemple uma comunicação mais direta com nosso 

público e ao mesmo tempo se torne um material esteticamente mais elaborado. 

 

PRINCESA VESGA 

Eu entendi o que cê quer dizer! Vem Zé Pulguinha! Chega mais! 

 

A trupe se organiza para apresentar a cena dos moinhos mais uma vez. Desta vez a 

representação se faz em forma de teatro de sombras. 

 

Os Retirantes enterram a criança e olham para sua cova por um momento. A cena dos moinhos 

começa. Eles olham em direção à tela onde são projetadas as sombras, mas não se envolvem 

com a cena. Assim que a trupe termina a apresentação, eles começam a se retirar. Não há 

aplausos. Não há risadas. Mais uma vez a trupe está sem um público.  

 

CENA 9 – TEATRO PARA QUÊ? 

Desanimo total entre os integrantes da Trupe. Eles juntam suas coisas para levantar 

acampamento mais uma vez. 

 

PRÍNCIPE GAGO (para Princesa Vesga) 

O que você tem, coração?  

 

ANÃO GUERREIRO 

Que tienes, corazón?  
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PRINCESA VESGA 

Por que que ocê inda faz isso?  

 

ANÃO GUERREIRO 

Luchar contra los moinhos?  

 

PRINCESA VESGA 

Por que que ocê ainda se veste assim e decora essas coisas de dizê e rola no chão? Pra quê que 

serve tudo isso? Se eles nem consegue ver o que que a gente faz...  

 

ANÃO GUERREIRO  

Por que eu ainda faço teatro? 

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Eu faço teatro pra me divertir! 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Para conscientizar o público! 

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Vocês, eu não sei. Mas eu tô só esperando o dia em que o pipoqueiro volte. 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Pipopopoqueiro? 

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Ele mesmo. Minha boca enche de água quando eu me imagino comendo aquela pipoca 

quentinha novamente... Meu sonho é que no dia da nossa estreia apareça um pipoqueiro com 

uma carrocinha, estourando aquele milho fresquinho... 
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PRINCESA VESGA (Brigando com a Encantadora de Pulgas).  

E cê num vê que esse povo que passa já num tem o que cumê, nem bebê, nem vesti? 

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Mas então eu agora não tenho mais o direito de sonhar com a minha pipoca só porque os 

outros não têm nem milho?  

 

A Princesa começa a ficar nervosa com toda a Trupe 

 

PRINCESA VESGA 

Eu só num vejo mais motivo pra continuá trabalhando, estudando, quando já num tem mais 

ninguém que ache que isso serve pra alguma coisa. 

 

DRAMATURGA FILÓSOFA (separando a briga) 

Esta é uma excelente questão, nobre Princesa Vesga: Afinal, o teatro serve para quê? Um tema 

que vem se propondo cada vez mais ao exame crítico moderno é o do estudo do teatro no 

contexto globalizado e tecnocentrado da contemporaneidade e, nesse sentido, é muito valiosa 

essa reflexão. Trata-se de responder a questão: O Teatro é mesmo necessário? Denis Guénoun 

escreve um livro com esse título que acompanha, ao longo da história do teatro, a formação e 

as modificações do conceito de identificação com o personagem, tanto por parte do ator 

quanto do espectador.  

  

Pá! Um estampido.  

 

DUBLÊ DE DUBLAGEM 

Vocês ouviram isso? Pipoca! Cadê o pipoqueiro? De onde veio esse barulho? 

 

Pá! Outro estampido.  

 

ANÃO GUERREIRO 

É Tiro! Todo mundo pro chão!  
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Correria. Pá! Pá! Pá!  

Todos se jogam no chão. Black out. 

 

CENA 10 – CADA CABEÇA, UMA SENTENÇA 

Surgem as cabeças decapitadas.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Escombros 

Entulhos 

Escondidos 

Estamos 

 

Despedaçados 

Desgraçados 

Decapitados 

Sangramos 

 

Amados 

Armados 

Amaldiçoados 

Erramos 

 

Júbilo 

Justiça 

Juntos 

Rogamos 
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Bandos 

Bandidos 

Banidos 

Lutamos 

 

Na lama 

Na luta  

No luto 

Lembramos 

 

A História 

O espólio 

A escória  

Logramos 

 

Resquícios 

Restos 

Refugos 

Quedamos 

 

Novo Black out. Aos poucos, vemos os integrantes da Trupe se levantando do chão. Olham 

aquelas figuras com curiosidade. São apenas cabeças.  

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Vocês não são o pipoqueiro... 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE (sussurrando para a Dramaturga Filósofa) 

Quem são esses? 
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DRAMATURGA FILÓSOFA 

Pelo visto, a pergunta mais correta seria: “Quem foram esses?” 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Não me parecem tão mortos assim... 

 

DRAMATURGA FILÓSOFA 

Farei a mediação. Deixe comigo. (Pigarreia, chamando a atenção para si). (Voltando-se para as 

cabeças) Perdão. Qual sua graça? 

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

De graça  

morremos 

Lutando  

vivemos 

 

Na lida 

Na lama 

Nos campos 

Corremos 

 

Nos pastos 

Os rastros 

Seguiram 

Dizendo 

Morram e sirvam de exemplo! 
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DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Bem, é... nós somos a Trupe das Tristes Figuras! A última companhia de teatro de depois do 

último dia.  (Apresenta um por um todos os integrantes da Trupe) 

 

DRAMATURGA FILÓSOFA 

Vocês não gostariam de ver uma cena do nosso próximo espetáculo? É uma cena cheia de 

emoções e cavalgadas e um grande herói lutando contra vilões irascíveis e moinhos gigantes... 

Tenho certeza que vai fazer sua cabeça.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Gigantes 

Da fome 

Da truculência 

Miramos 

 

Injustiças 

Miséria 

Descaso 

Driblamos 

 

A Encantadora de pulgas se aproxima lentamente. Estica um pouco o braço, estica os dedos, 

aproximando a mão dos cabelos de um dos decapitados e… num movimento rápido captura 

uma pulga! Corre para guarda-la em sua caixa de pulgas em treinamento.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Dos ricos 

Dos donos 

Do mundo 

Pilhamos 
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Nos dias 

Nas noites 

Saudosos  

Erramos 

 

A Apresentadora que ninguém entende começa a falar. Ninguém entende. A Dublê de 

Dublagem vai começar a traduzir quando a Trupe toda a interrompe.    

 

TODA A TRUPE (para Apresentadora) 

Shiiiiiii!!! 

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Decrépitos 

Decapitados 

Ostentados 

Estamos 

 

Vislumbres 

Preditos  

Proféticos 

Anunciamos 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Já não tô tô entendendendendo nada do que esses caras tão fafafalando. 

 

DUBLÊ DE DUBLAGEM 

E nem sinal do pipoqueiro.  
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PRINCESA VESGA 

Ói que eu também num tô entendendo mais nada, mas parece bem que o Mudin entende é 

tudo. 

 

O Faz tudo Mudinho se aproxima das cabeças em uma atitude de respeito, como quem pede 

permissão. O Duble de Dublagem vai junto, como um intérprete.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

No caminho 

São três 

Os desafetos  

Ignorados 

 

Ignorantes 

Caminham  

A procura 

Do que está ao lado 

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

O Terceiro  

No meio  

não pode estar 

Vigia  

nas sombras 

É quem sabe mandar 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Diz Mumudin. Que que eles tão querendo didizer com isso? 
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O Faz Tudo Mudinho ouve com atenção o que dizem as cabeças. 

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Astuto  

no trato 

Um rato 

A zanzar 

 

Conspirando 

Intimando 

Comandando 

Os de lá. 

 

A Duble de dublagem se aproxima do Mudinho como quem fosse ouvir algo sair de sua boca. 

 

DUBLE DE DUBLAGEM 

Profetas. 

Profetas? 

Isso. Profecias.   

Ou seriam enigmas? 

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Incapazes 

Ilegítimos 

Incrédulos 

Ignoram 
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O caminho  

Distinto 

Do que ri  

E dos que choram 

 

Obedientes 

Ao chamado 

Que mal sabem  

De onde vem 

 

Tramam 

Conspiram 

Maquinam 

Porém... 

 

DUBLE DE DUBLAGEM 

Porém... 

 

As cabeças se calam.  

 

PRINCESA VESGA 

Diz aí, Mudin. Cê entendeu alguma coisa? 

 

Todos se aproximam do Faz Tudo Mudinho. Ele gesticula para o Duble de dublagem.  

Podemos ver o Homem da maleta espreitando a cena. Ele passa sem ser visto pelos outros 

personagens. Ele parece querer ouvir uma parte daquela conversa. Aos poucos ele se aproxima 

da Dramaturga Filósofa e, sem que os outros vejam, entrega a ela um envelope. A Dramaturga 

abre, retira um pedaço de papel lá de dentro, lê o bilhete e sai de cena.  
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DUBLE DE DUBLAGEM 

Uma conspiração. 

Um movimento. 

Que conspira. 

Um movimento de conspiradores. 

Que chamam. Que chamam uns outros conspiradores. 

Que executam. 

 

ANÃO GUERREIRO 

Executam? Executam quem? Quem foi executado? 

 

DUBLE DE DUBLAGEM 

Decapitação. 

Essa é a ordem. 

O Chamado. 

Cortar fora as cabeças que pensam diferente. 

Diferente deles, claro. 

Cabeças como... 

As nossas... 

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Na arte 

Na vida 

Justiça 

Criamos 
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Vossa cena 

No tema 

Da luta 

Assistamos 

 

DUBLE DE DUBLAGEM (para Faz Tudo Mudinho) 

Você acha isso? Mas nós? Logo nós? Eles o quê?  

(para o Diretor que Nada Dirige) Eles querem ver a nossa cena. 

 

CENA 11 – O TERCEIRO PÚBLICO 

A Trupe se organiza para apresentar a cena do Quixote contra os Moinhos mais uma vez. Dessa 

vez, o devaneio já alcança outro estágio e os moinhos são gigantes desde o princípio. Os atores 

da Trupe enfrentam os avanços dos gigantes. Ao fim da cena, estão todos transformados de 

alguma forma. Já não esperam aplausos. Não sorriem ou choram. Estão pensativos, cansados e 

com fome. Lutaram realmente contra aqueles gigantes. Pensam nas últimas palavras do Duble 

de Dublagem.  

 

O Homem da maleta se aproxima mais uma vez sem que alguém perceba. Vai até a Dublê de 

Dublagem e entrega a ela um envelope. Ela abre, retira um pedaço de papel, lê e sai de cena.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

São três e são um 

Carregam a morte nos ombros 

Receberam o chamado 

Estarão de tocaia 

Quando menos esperarem. 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Ma-mas bem que eu sa-sabia que tinha algu-guma coisa e-errada com aqueles três!  
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MAQUIADORA INVEJOSA 

Se me deixassem falar alguma vez nesse grupo...  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

A morte é o fim 

Ao qual vamos atados 

O caminho, no entanto 

Pode ser sempre alterado 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Ah meu Deus! O que a gente faz agora!  

 

ANÃO GUERRIRO 

Como “o que a gente faz”? Agora a gente volta lá e estoura aqueles safados! Arranca as 

cabeças fora! 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Tô conconcontigo! 

 

PRINCESA VESGA 

Calma, calma, hômi. Voltamo e conversamo. Que há de ter um caminho pela conversa. Sem 

violência. 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Se ao menos eu pudesse apresentar meu número... Quando vissem a organização social das 

pulgas, perceberiam que existe um caminho que passa pela arte. 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Há de ter um caminho pela arte! E se apresentarmos para eles uma cena comovente? Algo que 

toque no fundo do coração e que faça eles chorar... 
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Ninguém presta atenção ao que o Diretor diz. Estão todos falando ao mesmo tempo. Uns 

querem pegar em armas e voltar para guerrear com os trigêmeos. Outros pensam que o 

melhor caminho é o diálogo. E outros ainda imaginam que com uma apresentação teatral 

possam mediar o conflito.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Em festa 

Em luta 

Em luto 

Sigamos 

 

DUBLÊ DE DUBLAGEM 

Eles estão dizendo pra gente ir... 

 

A Trupe sai a procura dos Trigêmeos. 

 

CENA 12 – O REENCONTRO (OU QUEM TEM DIREITO A UM FUNERAL?) 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Ooooolha lá! 

 

A trupe encontra os Trigêmeos. Mas vejam só, que situação! Os trigêmeos estão enterrados 

até as cabeças! Na tentativa de enterrar o irmão morto, enterraram-se junto. Agora são duas 

cabeças vivas e uma cabeça morta, presos até o pescoço debaixo de terra e escombros.  

 

ANÃO GUERREIRO 

Ah se não são os safados! A casa caiu, engatadinhos! A gente já se ligou de tudo. Desembucha 

logo que é melhor! 
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PLACK 

Eles estão armados! Pegue sua arma, Pleck! 

 

Pleck tenta se mexer, mas está enterrado até a cabeça.  

 

PLECK 

Eu te disse que aquela era a senha! Eu te disse! 

 

PLACK 

Desordeiros! Doutrinadores! 

 

PRINCESA VESGA 

Pera lá, trio parada dura! Que nós viêmo tenta resolver essa história na conversa... 

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Mais amor, por favor! 

 

A Trupe não sabe o que fazer diante da situação. Começam a falar todos ao mesmo tempo.  

 

MAQUIADORA INVEJOSA 

CHEGA!!!!!! Vamos votar para decidir o que fazer.  

A Trupe se reúne em um montinho para discutir o que fazer. Não conseguimos entender muito 

bem o que eles dizem. Parecem debater bastante. 

O Homem da maleta se aproxima mais uma vez sem que alguém perceba. Vai até a 

Maquiadora Invejosa e entrega a ela um envelope. Ela abre, retira um pedaço de papel, lê e sai 

de cena.  

 

 Neste momento, a atriz que interpreta a Apresentadora que Ninguém Entende se dirige à plateia. 
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ATRIZ 

Boa noite, como vocês podem perceber, a Trupe está diante de um grande dilema. Os Trigêmeos, que 

foram enviados para decapitar os artistas, estão enterrados até a cabeça e se encontram em uma 

posição em que não podem reagir. Se vocês fizessem parte da Trupe, como resolveriam esse 

problema? (aguarda um pouco) Nós, aprendizes do Projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura da Vila 

Nova Cachoeirinha, pensamos em duas possibilidades. Na primeira, a Trupe oferece uma chance dos 

trigêmeos se arrependerem e promete desenterra-los caso queiram se tornar membros da 

Companhia. Na segunda, a Trupe organiza um julgamento e condena os Trigêmeos deixando-os 

enterrados como estão. Agora gostaríamos de saber qual desses dois finais vocês preferem assistir! 

 

O Público vota.  

 

CENA 13  

 

FINAL 1 – No qual a Trupe desenterra os Trigêmeos e oferece a eles uma oportunidade de 

emprego. 

 

Todos voltam aos seus lugares.  

 

PRÍNCIPE GAGO 

Ooolha aqui, seus pipilantrinhas, a gente já sabe bem qual é a mimimissão de vocêscês. 

 

ANÃO GUERREIRO 

E se fosse por mim, eu arrancava a cabeça dos três agora mesmo! 

 

PRINCESA VESGA 

Mas nóis decidiu fazer outra coisa.  

 

PLECK 

O que vocês vão fazer com a gente??? 
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PLACK 

Deixe de ser medroso, Pleck. Não fizemos nada errado. Estávamos obedecendo ordens! 

Ordens, entendeu? 

 

PLECK 

É. É isso mesmo. Nós só respondemos à convocação... 

 

PLACK 

E desde que descobrimos que nosso irmão estava morto, suspendemos a missão.  

 

PLECK 

Isso. Suspendemos.  

 

PLACK 

Por tempo indeterminado. 

 

O Homem da maleta se aproxima mais uma vez. A Trupe não olha para ele. Ele encara os 

Trigêmeos. Plack treme de medo.  

 

A APRESENTADORA QUE NINGUÉM ENTENDE começa a brigar com Pleck. Só ele entende.  

 

PLECK 

Não, docinho. De forma alguma eu faria mal e esse seu lindo sorriso... 

 

Ela continua brava. 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Os pombinhos deixem para namorar em outro momento. Nós temos uma decisão importante 

para comunicar a vocês.  
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ENCANTADORA DE PULGAS 

Uma proposta! 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Caso desistam dessa missão descabida e aceitem nosso convite para integrar nossa Trupe, 

desenterraremos os três.  

 

ANÃO GUERREIRO 

Mas já pode ficar sabendo que é três anos de limpeza de latrina, que é pra vocês aprenderem  

a não se meter com o Senhor Anão e sua trupe! 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Não é nada disso. Aqui as tarefas são divididas entre todos de forma igual. Essa seria uma 

oportunidade para esses “senhores” aprenderem algo através da prática do teatro e do 

convívio em um coletivo.  

 

O Homem da Maleta encara os dois de uma forma ameaçadora. 

 

PLECK 

Eu aceito! 

 

PLACK 

Aceita? 

 

PLECK 

Sim! Aceito! (sussurrando para Plack) Ele está vindo... se ficarmos aqui, ele vai nos pegar... 

 

PLACK 

Sim! Isso mesmo. Aceitamos! 
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A Trupe começa a desenterrar os Trigêmeos. O Homem da Maleta se afasta novamente. Ele se 

aproxima do Diretor que Nada Dirige e entrega um envelope para ele. O Diretor abre, lê e sai 

de cena.  

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Só tem uma coisinha faltando... Vocês vão precisar provar pra gente que têm algum talento. O 

que vocês sabem fazer? 

 

Os Trigêmeos se entreolham.  

 

PLECK 

Cantar! A gente sabe cantar, não é Plack?  

 

ESTRELA DA COMPANHIA 

Pois comecem a cantar então. 

 

A trupe termina de desenterrar os dois. O Anão e o Príncipe ainda olham para eles 

desconfiados e mirando suas espadas. Os trigêmeos vão até o centro do palco e começam a 

cantar. Eles cantam muito mal. Ninguém aguenta ouvir. Eles cantam cada vez mais alto. A 

Trupe se afasta deles protegendo os ouvidos. De repente... Uma gargalhada maléfica! O 

Homem da Maleta se aproxima dos Trigêmeos com uma espada em punho. Ele corre atrás dos 

três, que fogem apavorados. Da maleta do homem caem envelopes e notas de dinheiro.  

 

HOMEM DA MALETA (Para o público) 

Quem vocês pensam que são para definir o final dessa história?  

 

TRUPE 

Quem é esse???!!! 
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HOMEM DA MALETA 

Eu sou o Contratante, o Mensageiro, O Homem da Maleta. Me chamem como quiserem... Mas 

quem manda nesse furdúncio SOU EU! E a partir de agora estão todos encrencados comigo. 

(Para os Trigêmeos) Começando por vocês, seus insubordinados! 

 

O Homem da maleta começa a tirar muitos envelopes de dentro da maleta e a distribuí-los 

para o público. Dentro os envelopes tem um bilhete escrito em letras grandes: SAIA SEM DAR 

UM PIO.  

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Pera lá! Nós fizemos uma votação. Não foi esse o final vencedor! 

 

HOMEM DA MALETA 

Pois você já está falando demais nessa peça. Tome logo seu envelope. (entrega o envelope 

para a Encantadora) 

 

Os Trigêmeos estão tentando sair de fininho para fugir do Homem da Maleta.  

 

HOMEM DA MALETA 

Voltem aqui seus incompetentes!  

 

 Ele tira uma faca de dentro da maleta e corre atrás dos Trigêmeos, que fogem apavorados.   

 

PRINCESA VESGA 

E agora? O que a gente vai fazer agora? 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Eeeeles que são branbrancos que se ententendam. 
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ENCANTADORA DE PULGAS 

Vamos fazer o que sempre fizemos! Procurar o nosso público, desenvolver nossos talentos, 

seguir levando um pouco de arte, prazer e pensamento para os que ainda encontrarmos pelo 

caminho.  

 

CABEÇAS DECAPITADAS 

Nos dias  

De Arte 

De luta  

Morremos 

 

Nos dias 

De luta 

De arte  

vivemos 

 

A Trupe sai cantando bravamente: De pé artistas da Fome... 

FIM 

 

FINAL 2 – No qual a Trupe Julga os Trigêmeos e resolve por deixá-los enterrados como estão 

 

Todos voltam aos seus lugares.  

 

PRÍNCIPE GAGO 

Ooolha aqui, seus pipilantrinhas, a gente já sabe bem qual é a mimimissão de vocêscês. 

 

ANÃO GUERREIRO 

E se fosse por mim, eu arrancava a cabeça dos três agora mesmo! 
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PRINCESA VESGA 

Mas nóis decidiu fazer outra coisa.  

 

PLECK 

O que vocês vão fazer com a gente??? 

 

PLACK 

Deixe de ser medroso, Pleck. Não fizemos nada errado. Estávamos obedecendo ordens! 

Ordens, entendeu? 

 

PLECK 

É. É isso mesmo. Nós só respondemos à convocação... 

 

PLACK 

E desde que descobrimos que nosso irmão estava morto, suspendemos a missão.  

 

PLECK 

Isso. Suspendemos.  

 

PLACK 

Por tempo indeterminado. 

 

O Homem da maleta se aproxima mais uma vez. A Trupe não olha para ele. Ele encara os 

Trigêmeos. Plack treme de medo.  

 

A APRESENTADORA QUE NINGUÉM ENTENDE começa a brigar com Pleck. Só ele entende.  
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PLECK 

Não, docinho. De forma alguma eu faria mal e esse seu lindo sorriso... 

 

Ela continua brava. 

 

A ESTRELA DA COMPANHIA 

Os pombinhos deixem para namorar em outro momento. Temos algo importante a fazer! 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Tetetemos mesmo!  

 

PRINCESA VESGA 

Mas o que é que vamo fazê com eles? 

 

DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Um Julgamento! 

 

PLACK E PLECK 

Julgamento?! 

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Isso mesmo. Vamos dar a vocês o direito de se defenderem e de contarem pra gente o que 

estavam tramando. 

 

PLACK 

Nós não tramamos nada.  

 

 



42 
 

PLECK 

Nadinha. 

 

PLACK 

Recebemos o chamado.  

 

PLECK 

E obedecemos a convocação. 

 

ANÃO GUERREIRO 

Receberam que chamado? Quem chamou?  

 

PLACK E PLECK (apontando para o Homem da Maleta, que espreitava a cena) 

ELE!!! 

 

TRUPE 

Quem é você?! 

 

HOMEM DA MALETA 

Eu sou o Contratante, o Mensageiro, O Homem da Maleta. Me chamem como quiserem... Mas 

quem manda nesse furdúncio SOU EU! E a partir de agora estão todos encrencados comigo. 

(Para os Trigêmeos) Começando por vocês, seus insubordinados! 

 

O Homem da maleta começa a tirar muitos envelopes de dentro da maleta e a distribuí-los 

para o público. Dentro os envelopes tem um bilhete escrito em letras grandes: SAIA SEM DAR 

UM PIO.  

 

ENCANTADORA DE PULGAS 

Pera lá! Nós fizemos uma votação. Não foi esse o final vencedor! 
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HOMEM DA MALETA 

Pois você já está falando demais nessa peça. Tome logo seu envelope. (entrega o envelope 

para a Encantadora) 

 

PRÍNCIPE GAGO 

Estatamos no meio de um juljuljulgamento aqui! 

 

HOMEM DA MALETA 

Por mim, vocês podem julgar quem quiserem. Eu tenho os melhores advogados a meu serviço. 

E os melhores executores também! Só não sei quem foi que indicou esses três pamonhas aí. 

 

PLACK 

Pamonhas não senhor! No contrato dizia que fomos escolhidos por termos as melhores 

formações e informações... 

 

Plack é interrompido pelo Homem da Maleta dando uma risada maléfica.   

 

HOMEM DA MALETA 

Pois eu não tenho nada com isso. Deveriam ter lido sua cláusula rescisória!  

 

ANÃO GUERREIRO 

Então vocês confessam que estavam nos seguindo? Que iriam nos decapitar?! 

 

PLACK 

Estávamos seguindo ordens! Ordens! 

 

PLECK 

Isso mesmo! Ordens! 
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DIRETOR QUE NADA DIRIGE 

Pois eu condeno os três a ficarem aí mesmo onde estão, até se arrependerem do que fizeram. 

Ou do que gostariam de ter feito. Ou do que fariam, caso não tivessem... enterrados até as 

cabeças! 

 

A cena é invadida por um grande estrondo. Sirenes, giroflex... É a Polícia! 

  

Os Gigantes do Choque estão de volta, coordenados pelo Homem da Maleta. A Trupe é levada 

presa! Grande confusão. Todos falam ao mesmo tempo. Plack dá uma risadinha, enquanto 

Pleck parece assustado. Quando a Trupe sai, o Homem da Maleta permanece em cena. 

 

HOMEM DA MALETA 

Acharam que eu tinha me esquecido de vocês, né? (Dá uma gargalhada maléfica).  

 

O Homem da Maleta tira uma faca de dentro da sua maleta, os trigêmeos se apavoram. Black 

Out.  

 

FIM 

 

 


