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Lendo o Teatro de Doc Comparato

Antigamente os editores fugiam de certos tipos de livro porque diziam que
não vendiam: teatro, poesia, biografias… Com o e-book isso tudo mudou.
Todos os gêneros são bem-vindos. E resolvemos investir em dramaturgia,
na obra teatral do dramaturgo Doc Comparato. Ela é bem diversificada, pois
o autor rodou o mundo e viveu em diversos países. Seu livro sobre roteiro é
utilizado em vários idiomas. E seu teatro?

Ele dividiu seu trabalho em três trilogias: Trilogia do Amanhã,
composta de peças escritas nos anos 1980 e 1990: Plêiades, O Beijo da
Louca, que recebeu o antigo Prêmio Nacional de Teatro, e O Despertar dos
Desatinados, texto inédito até hoje.

Depois veio a Trilogia do Tempo, constituída por peças escritas até o
ano 2000: Nostradamus, Michelangelo e O Círculo das Luzes – todos os
textos encenados no Brasil e na Itália. Nostradamus recebeu o prêmio Anna
Magnani.

Sua última trilogia, a da Imaginação, é formada por seus últimos
trabalhos, que consistem em textos inéditos escritos recentemente. E é
justamente por aí que vamos começar. Pelos mais novos trabalhos do
dramaturgo. As peças são: Sempre, Jamais e Eterno. Com uma capacidade
imagética impactante, ele nos traz a figura de uma escritora de livros
infantis, Calabar e os dias secretos de Orson Welles no Brasil. Em textos
aparentemente simples, mas recheados de significados.

Vale a pena ler e imaginar o espetáculo.



Fora as trilogias, Doc possui outros textos que vamos incluir nesta
primeira leva de edições digitais. A peça infantil A Incrível Viagem, Lição
N.º 18 e A Misteriosa Morte do Supremo Imperador da China e Outras
Histórias.

Antes de terminar é bom lembrar que este material é licenciado somente
para leitura.

Bom espetáculo!



Notas Iniciais

1.     Temporalidade

A ação dramática se passa num futuro próximo seja ele qual for.

2.     Localidade

No hemisfério Sul. Nos Trópicos.

3.     Cenografia

É composta por três elementos integrados. São eles:

A Varanda

Um espaço aberto que serve de varanda de uma casa que não vemos.

Os personagens entram e saem desse espaço aberto que é cercado por uma
floresta tropical.

A Floresta.

Ao redor da varanda só encontramos o verde.

Trata-se de uma floresta tropical (rainforest).

Feita de plástico, jornal ou de verdade, essa floresta é um elemento
dramático importante.



Além de cercar o espaço dos atores, atua durante o espetáculo sublinhando
passagens ou reagindo ao dialogo.

Serve como condutor dramático.

Sua luz é fundamental.

Os objetos dramáticos.

Para ganhar atemporalidade se faz necessário trabalhar com poucos objetos
dramáticos.

Uma mesa de madeira antiga reina na varanda. Vemos alguns banquinhos
ao redor dela.

Ainda existem dois livros. Papéis e lápis sobre a mesa.

Notamos em algum lugar uma superfície metálica, ou de cristal liquido, de
onde nascem pontos luminosos.

A cor e a intensidade desses focos luminosos são indicados no texto.

Também, quase imperceptível, existe o ponto de saída de um vaporizador
de micro partículas hidratantes (água micro-vaporizada). O mesmo que
existe nas praias do Rio de Janeiro para refrescar os banhistas
(popularmente esse aparelho é chamado cuca-fresca).

4.     Figurino

São elegantes e no rigor sofisticado da ultima moda, seja ela qual for.
 Discretos.

Os personagens mudam de roupa várias vezes.



Apesar da peça acontecer “no futuro” os figurinos sempre vestem o “hoje”
refinado.

5.     Sobre o texto e Personagens

Meus apontamentos sobre o texto serão tratados no posfácio.

Os personagens são os seguintes por ordem de entrada:

CONRADO

Em torno de 40 anos. Branco.

MARILDA

Também em torno de 40 anos. Sugere-se que seja oriunda da raça negra.

GUILHERME

Branco. Em torno ou acima de 40 anos. Casado com Marilda.

URSULA

Entre 30 e 40 anos. Sugere-se que seja mais jovem que Conrado. Branca.

Existe também a presença de uma figurante feminina (double de Ursula)

NOTA: A presença de uma personagem de origem negra é proposital,
justamente porque a temática racial não está na essência do jogo dramático
da peça. Todavia, para manter a dinâmica do texto, sujere-se que o
personagem de Guilherme passe a ser o representante dessa raça, no caso da
personagem Marilda não puder ser representada por uma atriz negra.



ÍNDICE DAS CENAS

CENA 1 - SEIVA VERMELHA
Varanda da Casa de Conrado - DIA 1

CENA 2 - AMARELO BORBOLETA
Floresta - DIA 1

CENA 3 - ANCAS DE MARILDA
Floresta e Varanda Conrado - DIA 1

CENA 4 - CANTO DE CIGARRAS
Floresta - ENTARDECER - DIA 2

CENA 5 - FIAPOS AZUIS
Varanda e Floresta - ENTARDECER - DIA 2

CENA 6 - COLMÉIA DO CALOR
Banheiro - NOITE 2

Usando vaporizador de micro partículas

CENA 7 - EFEITO DOS AFETOS
Varanda e Floresta - DIA 3

CENA 8 - OVO DE VESPA
Varanda e Floresta - ENTARDECER - DIA 3



CENA 9 - ANIMAIS SELVAGENS
Varanda e Floresta - NOITE 3

CENA 10 - INSETOS BENIGNOS
Varanda e Floresta - NOITE 3

CENA 11 - CATALOGANDO VENTOS
Varanda e Floresta - NOITE 3

CENA 12 - PEDRAS PRECIOSAS
Banheiro - NOITE 3

Usando vaporizador de micro partículas

CENA 13 - NATUREZA HUMANA
Varanda - MADRUGADA - DIA 4

CENA 14 - TRAÇOS PRIMATAS
Varanda e Floresta - MADRUGADA - DIA 4

CENA 15 - DESPERTAR DOS DESATINADOS
Varanda e Floresta - AMANHECER - DIA 4

CENA 16 - INTERLÚDIO MATINAL
Varanda - MANHÃ - DIA 4

CENA 17 - BOLHAS PODRES
Varanda e floresta - MANHÃ - DIA 4

CENA 18 - DIA INSONE



Varanda e floresta - VÁRIOS MOMENTOS - DIA 4

CENA 19 - NOITE BRANCA
Varanda, floresta e banheiro - NOITE - DIA 4

CENA 20 - RESTO DE FLORESTA
Varanda e floresta - NOITE - DIA 4

Posfácio
 Aforismos de Conrado



À Maria de Lourdes, minha mãe, saudades



O QUE É AFORISMO?

Máxima ou sentença que em poucas palavras, explica regra ou princípio
de alcance moral. Texto curto e sucinto, fundamento de um estilo
fragmentário e assistemático na escrita filosófica. Relacionado a uma
reflexão de natureza prática ou moral, der, de aphorizo “separar, definir” o
título das obras de Hipócrates.



O DESPERTAR DOS DESATINADOS
©

DC
Rio 1982 - Berlim / 2004



CENA 00 - PRÓLOGO EM PROJEÇÃO

Lição mestra de quatro atores maduros

Tudo escuro.

Silêncio.

Desce o telão retrátil. Inicia-se uma projeção.

Trata-se de um clipe com imagens variadas, acompanha voz off e
outras indicadas no texto.

A trilha sonora é calcada em rap americano de letra pornográfica.
Instantes. Música.

Imagens noturnas, variadas e distorcidas de Copacabana.

Lê-se a legenda: A ARTE DA DESTRUIÇÃO CONSTRUTIVA.

Fusão.

Lê-se a legenda: COPACABANA – BRASIL – INÍCIO SÉCULO 21
Instantes.

VOZ OFF

Estão ouvindo? Escutam? É um rap americano que vaza pelo último andar
do apart hotel. Escutam? A letra só fala de sexo, matéria e dinheiro. É a arte
da destruição construtiva. (Risos) Entenderam? Copacabana lá em baixo é
luz. Eu no último andar do apart hotel. Copacabana lá embaixo… Micro



pontos que sobem pelo espelho do quarto que ilumina os poros de uma pele
jovem que esguicha soros perfumados e lambidos. O som é pornográfico.

Silêncio.

Imagens variadas e isoladas dos atores chegando no teatro.

VOZ OFF

Terceiro milênio. Tenho 50 anos estou indo ou voltando da Alemanha? Vou
ser professor de roteiro na Escola de Cinema de Berlin. Será que voltei?
Estou indo… O computador está aceso e ao lado um maço de papéis. É
noite ou dia? Noite… Tenho que terminar a cena, ali estão os originais
manuscritos do “Despertar dos Desatinados” escrito à mão, à lápis, jogo
criativo que escrevi em 1982. Por que quero reescrever o passado? Por que
tenho que revisitar esse texto?

Entra música.

Imagens noturnas, distorcidas e desfocadas de jovens desnudos de
ambos os sexos no provável apartamento.

Instantes.

VOZ OFF

O rap continua cada vez mais pornográfico e sonoro. Príapo continua
dançando no quarto em frente ao espelho, Vênus deitada na sala envolvida
em leites, eu cambaleio até a varanda que se debruça para um pedaço de
mata serrada que delimita Copacabana e a festança Dionísica.

Escuta-se um grito.

VOZ OFF



Um pedaço da haste de alumínio que cercava a varanda se rompeu e fiquei
a onze centímetros da eternidade da diligência das trevas que partiria do
edifício mais alto de Copacabana. Em vez do pânico, assisti um bem estar.

Entra o rosto da atriz que faz o papel de Úrsula. Ela pinta os lábios
frente ao espelho se transformando em Úrsula.

ATRIZ (ÚRSULA)

O que penso de Úrsula? A personagem que vou interpretar? Bem… Ela
suporta emoções que acho que não suportaria, e ela toma atitudes que teria
medo de assumir… Enfim, por tudo isso, ela é mais ampla que eu.

Vê-se imagens de Copacabana ao contrário. Todos os edifícios estão de
cabeça para baixo. O firmamento estrelado e o mar se tornam a base
da imagem.

VOZ OFF

Tirando erros e pecados, além dos arrependimentos existe um fato
inequívoco em minha existência: sempre morei em lugares altos, altos de
altura. Berlin, Paris, Buenos Aires, Roma, Barcelona em todas as cidades e
nos melhores endereços, elas estiveram aos meus pés. E o Rio de Janeiro
não foi exceção. Evidentemente muito mais por prestígio do que por
condições econômicas. E óbvio mais por piedade divina do que por
merecimento. Copacabana ao contrário é revelador. Tudo tão nítido. Cada
detalhe à onze centímetros da eternidade. Enfim a magnífica e derradeira
percepção.

Entra música. Um conjunto de fotos do ator que faz o personagem
Conrado, durante os ensaios, toma conta da tela. Instantes.

Uma das fotos se expande e toma conta em movimento.



ATOR (CONRADO)

O que acho do estado de espírito do autor quando escreveu a peça? Em que
condições? Quem é meu personagem Conrado? Perguntas difíceis de
responder. Por que o texto teatral é apenas uma crisálida. Quem voa mesmo
é o espetáculo, é a borboleta.

Instantes. Ouve-se uma campainha. Visão de alguém abrindo uma
geladeira. Imagens ordenadas do interior da geladeira: seringas,
cigarros, bebidas, preservativos, bandejas de prato com fileiras de um
pó branco, fetos em vidros com formal, livros, dicionários, DVDs,
películas (filme) caídas, fotos em PB, câmeras digitais, Ipod, laptop,
vidro de comprimidos coloridos, pastilhas, lápis e papéis. Imagem
apresenta o conteúdo da geladeira. Detalhar.

VOZ OFF

Atenção atrizes e atores, o primeiro sinal. Para suas posições em cena, por
favor. O espetáculo está prestes a começar! …A geladeira se abriu. Tudo
sem ação. Um talco em fileiras sobre a mesa, alguém na porta com uma
seringa na mão tentando me liquidar, lábios carnudos oferecendo prazer
pelos meus ouvidos. Tudo cool. Rap. Pensei que estava com sede e iriam
me trazer um copo d’água. Como é alto aqui na varanda. Entendi a atração
pelo formigamento dos abismos. Alguém falou sobre uma viagem. Aliás
estavam presentes Príapo, Vênus, Dionísio e outros deuses menores que não
me recordo o nome nem a sensação da pele e nem os odores que emitiam,
foi tudo tão fugaz quanto a beleza. O prazer porém foi inigualável. Afinal o
êxtase independe da fonte.

Instantes. Entra a imagem da atriz que faz Marilda. Close nela. Ela se
maquia.



ATRIZ (MARILDA)

Marilda, o personagem que encarno, me suplanta. Pela simples razão de que
domina certa dicotomia distante de mim. Uma contradição muito grande.
Marilda caminha da sedução ao lirismo. É uma mulher que vive do mais
puro afeto. Eu saio exausta depois de interpretá-la, mas acima de tudo a
sensação que tenho é de recompensa. É de pura recompensa.

Toca a campainha.

VOZ OFF

Atenção atrizes e atores, o segundo sinal. Estão prestes a entrar em cena,
por favor. O espetáculo vai começar! Silêncio nas coxias! Atenção
cenotécnica para os três toques clássicos de Molière.

Escuta-se três toques de um tambor. Imagem abre no mar de
Copacabana. Amanhece. No mar moças e rapazes tomam banho no
mar de Copacabana. Ondas, púbis e nádegas em slow. Instantes.

VOZ OFF

A viagem. A geladeira. O abismo. Preciso enrolar uns sanduíches para levar
amanhã na viagem. Posso usar esses papeis? Para que serve isso? Uma peça
de teatro… E os lábios carnudos mastigam no meu ouvido: não servem para
nada, quem vai querer saber de peça de teatro? Aqui no Brasil a gente só é
bom em futebol, carnaval e putaria. É verdade que existe uma guerra no
Iraque? Os onze centímetros continuam ali matematicamente imutáveis. O
abismo. Os manuscritos enrolam os sanduíches. Os manuscritos da peça
enrolando pão, manteiga, queijo minas, presunto, alface, tomate e patê.
Depois alguém inventou de fazer uma fogueira na varanda com o resto do
texto.



Visão de uma fogueira na praia.

Instantes. Fusões variadas.

Imagens variadas dos atores durantes os ensaios. Detalhar o texto
sendo jogado e rasgado, na lata do lixo. O texto está marcado com lápis
vermelho, riscado e por fim cortado por uma tesoura.

Instantes.

Música. Fogueira na praia de Copacabana. Os adolescentes semi nus
jogam os papéis no fogo.

VOZ OFF

Meu manuscrito fumegando me deu algum alento. Gostei do fogo. Do azul,
do amarelo, daquelas cores vivas todas ali acendidas. Da luz ao desaparecer.
Depois uns flocos negros que subiram pela varanda junto com o amanhecer.
Ria sem sentido e sem deixar meu posto. Matematicamente equacionado e
delimitado pela geografia mais delirante, me mantive junto a haste de
alumínio rompida. Quanto tempo passou? Não sei. Amanheceu. O texto
original da peça “Despertar dos Desatinados” não existia mais.

Instantes. Imagem perde o foco depois alcança o rosto do ator que
interpreta Guilherme. Ao fundo, fogo.

ATOR (GUILHERME)

Alguém, sempre o outro, seria um deus maior ou um deus menor, um efebo
ou uma sílfide, uma musa, uma passagem para o nada, um sonho, me
perguntou: e quanto vai pagar? Tudo é dinheiro. Quanto custa um
computador? Muito mais que os nossos serviços. Leve tudo. Inclusive o
computador. É demais. É tudo o que tenho. Vou me atirar pela varanda. Está



delirando. Te enxergo vivo e saudável. As aparências enganam. A partir daí
a minha vida se tornou uma geléia por alguns anos (Risos), os onze
centímetros nunca foram ultrapassados. Às vezes acho que deveriam ter
sido vencidos. Mas também em compensação por não ter feito aquilo agora
escrevo o meu melhor. O “Despertar dos Desatinados” foi revisitado e
reescrito de memória. Quando escuto o rap em questão sinto saudades.
Ainda sinto vontade de queimar todos os meus manuscritos. Afinal para que
serve tudo isto? Todavia sei que tenho uma rede de segurança: o mundo
ficcional dos meus personagens, eles me sustentam num mundo imaginário
cuja a segurança só eu alcanço.

Entra imagem com foto de todos os atores, autor, diretor, técnicos, etc.

Toca uma campainha.

VOZ OFF

Atenção ao último sinal! Bem-vindos ao texto! Bem-vindos ao teatro. O
espetáculo vai começar.

Tudo escuro.

Telão retrátil sobe.

Em algum lugar no futuro.

Tudo escuro.

Abre-se o pano.

Som de floresta. Qualquer som ou melodia com esta origem.

Instantes.



CENA 1 - SEIVA VERMELHA

Varanda da casa de Conrado - DIA 1

Luz só na varanda.

Silêncio.

Entra Conrado com uma das mãos sangrando.

Instantes.

Calmamente ele pega um lenço que esta sobre a mesa e enrola na mão
ferida.

O lenço se tinge de vermelho.

Ele agora encosta a outra mão numa superfície metálica, ou de cristal,
que também esta sobre a mesa.

Um pequeno feixe de luz azul se acende em algum ponto da superfície.

A intensidade da luz é suficiente para capturar as atenções.

Conrado começa a gravar suas palavras e não usa nem um tipo de
microfone ou outro tipo de equipamento.

A superfície metálica e os diferentes pontos de luz que emite irão se
tornar, no decorrer da peça, um código explicito entre a platéia e os
personagens. Em outras palavras, a cor azul indica gravação, vermelha
chegada de alguém, etc…



Enfim toda a tecnologia e serviços são sinalizados e concentrados numa
placa de cristal.

CONRADO

Gravando. Atenção. Dia vinte e nove, quarta-feira. A floresta esta calma, é
um bloco compacto em verde escuro. Num único tom.

Silêncio.

CONRADO

As nuvens se apresentam em forma de estrias num azul celeste lavado,
como se o céu estivesse sido varrido por uma vassoura. Olhando o céu não
captei nenhum desenho peculiar, não fiz associações. Não imaginei leões,
nem águias. Muito menos elefantes. (PAUSA) É estranho como fui
hipnotizado por um bando de borboletas amarelas que voavam perto de
umas pedras. Histéricas elas. Será que um grupo de borboletas se chama
bando mesmo?

Instantes.

CONRADO

O céu fascinou vários pintores. Inspirou até os medíocres. O céu e o mar.
(PAUSA) E a floresta? (PAUSA) Devo selecionar palavra por palavra para
que a gravação expresse exatamente aquilo que sinto e pretendo dizer. É
estranho lidar com palavras para quem lidou com a vida inteira com
números. (PAUSA) Perseguindo as borboletas cai nas pedras. Tenho um
talho profundo na mão que agora sangra. Extravagante como qualquer
hemorragia.

Silêncio.



Observa o lenço sujo de sangue.

O sangue escorre pelo braço e pinga do cotovelo.

CONRADO

Olhando o céu me perguntei pela enésima vez se foi correto me isolar.
Largar tudo e vir para esse lugar. Não devia ter vindo. Talvez tenha sido
precipitado. Não sei. Demorei aprender que alegria e felicidade são duas
coisas completamente distintas.

Silêncio.

CONRADO

Apesar de tudo que aconteceu tenho a sensação de ter ganhado o jogo da
vida. Estou vivo e cercado pela natureza, pelo mato. Fascinante viver ao
lado de uma floresta. (PAUSA) Essas gravações podem virar um livro. Um
livro com frases e pensamentos meus. Um livro de aforismos. ”Os
aforismos de Conrado”.

 

Observa a mão ferida envolta no lenço e o sangue.

CONRADO

Meu sangue. Minha seiva vermelha escapole.

Instantes.

Tudo escuro.



CENA 2 - AMARELO BORBOLETA

Floresta - DIA 1

Entra Música.

A floresta se acende num verde compacto.

Instantes.

A imagem deve ser reveladora e impactante.

Num dos cantos da floresta vemos um tremular de pontos amarelos.

São as borboletas amarelas.

Instantes.

As borboletas desaparecem.

O verde da floresta circunda a varanda.



CENA 3 - ANCAS DE MARILDA

Floresta e Varanda Conrado - DIA 1

A varanda se acende adornada pela deslumbrante floresta.

A música cai.

Vemos Conrado fazendo curativo na mão.

Instantes.

Ele também fala num telefone celular que é só um fio mínimo que
pende do ouvido. Algo moderno feito de material transparente, mas
que não deixa de ser um telefone, um comunicador de voz.

CONRADO (ao telefone)

Plínio. Plínio. Escuta. A resposta: estou ótimo. Nunca estive melhor. O que?
Não. Não. Solitário pode ser. Solitário, é. Isto. (PAUSA) Não. Não tenho
mais interesse neste tipo de coisa. Aliás aproveito para anunciar que a
minha aritmética morreu. Desaprendi a somar e acabei dividido. (PAUSA)
Gostou da frase. É. “Desaprendi a somar e acabei dividido“. Tem outra
também. Tenho várias outras sentenças terríveis e iluminadas. Aliás, Plínio,
nossa comunicação não corre perigo de melhorar. (PAUSA) Porque não
agüento mais falar com você. O quê? Ursula. Sem notícias. Não quero saber
da Ursula. (PAUSA) É uma lástima, Plínio. (PAUSA) A Ursula de novo. É
que você não se contém e fala dela. Ursula. A mulher era minha e quem me
recorda deste fato é sempre você. Deve ser seu esporte preferido: falar dela.
(PAUSA) É. É pelo susto que se engana o justo. Isso.



Um ponto vermelho, ou pequeno feixe de luzes, se acende em alguma
área da superfície de cristal.

Instantes.

CONRADO (ao telefone)

Um momento, Plínio, esta entrando alguém.

A luz vermelha produz um outro ponto colorido da varanda. Entra
Marilda. Negra e elegante.

CONRADO (ao telefone)

É. Plínio.

A luz vermelha irá se acender toda vez que alguém entra pela casa e
chega na varanda.

CONRADO (ao telefone)

Minha porta esta sempre aberta. Uma luz vermelha se acende quando entra
alguém. Pode deixar, nunca sou pego desprevenido. (PAUSA) Não
complica. Não ofende. (PAUSA) Você foi apenas um colega. Foi. (PAUSA)
A hierarquia da amizade é complicada. Agressivo. (PAUSA) Colega.
Colega. (PAUSA) Amigo não tem esse tipo de conversa. (PAUSA) Alô, alô,
desligou. Desligou.

Conrado tira o telefone do ouvido e coloca sobre a mesa.

Silêncio.

Marilda e Conrado se observam.



Instantes.

CONRADO

Era um colega meu. O Plínio.

Silêncio.

MARILDA

A porta.

CONRADO

Sei. Estava aberta. Deixo sempre assim

MARILDA

Meu nome é Marilda e vim trabalhar nos seus manuscritos.

CONRADO

Prazer. Conrado. (PAUSA) Já sabe das condições?

MARILDA

Ficou tudo acertado com a agência de trabalho. Recebeu meu currículo?

CONRADO

Sim. É ótimo.

MARILDA

E o trabalho qual é? Técnico? Artístico?



Silêncio.

CONRADO

Escrevo. Não é texto, nem poesia. São frases. Pensamentos. É o que se
chama “aforismo“.

Conrado vai a mesa, pega um papel e lê.

CONRADO

“Por que uma pessoa má, não pára de fazer maldades? Porque se parar de
ser mau, chora. Chora muito.” (PAUSA) Encontrei esta nota no meio de um
monte de palavras que escrevi. Preciso alguém que dê coerência e forma as
minhas anotações.

MARILDA

Aforismos.

CONRADO

Aforismo é uma sentença que em poucas palavras explica uma regra ou
princípio de alcance moral. É um texto curto, quase fragmentado, que pode
ser bastante revelador. Ou destruidor.

MARILDA

Entendi. É uma espécie de ditado popular de uma pessoa só.

CONRADO

Exato. Definição perfeita. Parabéns.



MARILDA

Obrigado, mas esse é o meu oficio: rever e acertar o texto de uma outra
pessoa. Sabia a definição de aforismo. (PAUSA) Normalmente são
autobiografias. Escritos de uma pessoa só. (PAUSA) Onde está o seu
manuscrito?

CONRADO

Às vezes escrevo, outras gravo minha voz. (PAUSA). Você me lembra
alguém. Sua fisionomia. É.

MARILDA

Vivo neste lugar há muito tempo. Talvez tenha me visto por ai.

CONRADO

Não. Não é isso.

MARILDA

Também conheço a casa. Esta varanda. O computador continua no mesmo
lugar? Lá dentro? (PAUSA) Trabalhei aqui para uma bióloga. Há uns oito
meses atrás.

Conrado pouco a pouco vai reagindo com surpreendêcia.

CONRADO

Marilda. Esse nome.

Silêncio.



MARILDA

Posso começar com os papeis sobre a mesa?

Instantes.

MARILDA

Lembrou.

CONRADO

Acho que sim. Tantos anos atrás. Uns vinte e cinco anos.

MARILDA

Éramos vizinhos.

CONRADO

Marilda. É claro. Fomos namorados. Lembrei tudo agora. Éramos
adolescentes.

MARILDA

Algo assim.

CONRADO

Que coincidência. Depois de tantos anos. É incrível.

MARILDA

Foi uma história que passou.



Silêncio.

CONRADO

Você se tornou uma mulher séria. Ou é amargura?

MARILDA

Não. É realidade. (PAUSA) Acho melhor começar. Pegar os papeis e ir lá
para dentro trabalhar.

Ela caminha até a mesa e segura as folhas de papel.

CONRADO

Claro.

Marilda sair com os papéis na mão.

CONRADO

Suas ancas. Suas ancas não mudaram.

Marilda dá uma paradinha, depois segue caminho.

Luz cai total.

Entra som de cigarras.

Instantes.



CENA 4 - CANTO DE CIGARRAS

Floresta - ENTARDECER - DIA 2

A floresta lentamente é iluminada por um amarelo dourado, que vai
ganhando intensidade enquanto Conrado fala em off.

É o por do sol.

Na varanda a luz azul que indica gravação se acende.

Som de cigarras cantando desaparece.

Instantes.

CONRADO (Off)

Gravando. O Sol se põe atrás das árvores. É magnífico. Tudo em dourado.
De repente em dourado. O verde vira ouro. E sombras em filigramas
recortam as raízes das árvores. (PAUSA) Uma floresta amarela. Estranho.
Marilda. Marilda. Foi como a fibrilação que fica no corpo depois de uma
forte explosão. (PAUSA) Que cumplicidade. Só nós dois sabemos.
(PAUSA) Tinha dezessete anos. Ou teria dezoito. Não importa. Ela continua
apetitosa. Aquela pele. Interessante. Ela é fêmea, mas enxerguei uma
sedutora encarcerada numa mulher, que por sua vez é prisioneira de uma
amargura. (PAUSA) Mulheres e amarguras. Uma combinação bem normal,
não fosse todo homem um matemático especialista nesta equação. (PAUSA)
Mas o que eu poderia fazer de mal a Marilda aos dezessete anos? Mesmo
que tivesse feito alguma coisa ruim, o tempo já teria perdoado. Uma mulher
misteriosa, ela. Que me excita. Tesão. (PAUSA) Que excitação. Parece o
zunido de uma cigarra. Intermitente. Aumentando pouco a pouco. Sôfrego.



Vivo. (PAUSA) Nada é igual ao canto das cigarras. É único como um ovo.
E ninguém melhora um ovo. (PAUSA) Vou gravar o canto de uma cigarra.
(PAUSA) E comer um ovo cozido.

Volta o canto das cigarras.

O amarelo chaga em sua máxima intensidade

Instantes.

A luz azul do cristal se apaga.



CENA 5 - FIAPOS AZUIS

Varanda e Floresta - ENTARDECER - DIA 2

Entra música.

Varanda se acende.

Marilda e Conrado presentes e estáticos.

Conrado usa óculos com lentes amarelas.

Marilda segura uns papéis digitados.

Instantes.

Marilda e Conrado mudaram de roupa.

Música cai.

Silêncio.

CONRADO

Adoro colocar esses óculos no pôr-do-sol. A floresta além de mudar de cor,
muda de humor. O amarelo é uma cor desconcertante. Faz tudo virar ouro
sem o mínimo critério. (PAUSA) Achou alguma frase interessante nos meus
escritos?

Conrado tira os óculos

Floresta muda sua luz de amarelo para verde.



Instantes.

Silêncio.

MARILDA

Selecionei algumas. Exemplo: “Ele é intelectualmente lento, moralmente
ligeiro e politicamente contraditório”.

Conrado ri.

CONRADO

É o Plínio. Me inspirei na figura do Plínio, o colega. Intelectualmente lento,
moralmente ligeiro e politicamente contraditório. Uma chatice. Ele é um
homem completamente devagar em todos os aspectos.

Marilda não reage.

MARILDA

Bem, Conrado. Encontrei outro aforismo espremido entre duas frases que
me chamou a atenção.

CONRADO

Não diga mais nada. Estou achando tudo isso esquisito, estranho. (PAUSA)
Você não tem curiosidade para saber o que aconteceu na minha vida?
(PAUSA) Nos fomos bem íntimos quando jovens. Não sobrou nada?
(PAUSA) Não quer saber como vejo nossa atração. Agora. Hoje. Depois de
tantos anos. (PAUSA) Quero saber como você traz nosso encontro na sua
cabeça. Puxa. Nós fizemos coisas muito inesquecíveis. Nós fizemos amor,
muito sexo. Aliás você foi a primeira mulher da minha vida. E eu o
primeiro da sua. E nós sabemos disso. Vai me disser que esqueceu?



(PAUSA) Esta bem, estamos mais velhos. Vinte anos se passaram. Ótimo: o
que aconteceu desde então? (PAUSA) Você é uma mulher calada. Eficiente,
mas calada. Mais metódica que os ciclos biológicos da floresta. Reservada.
Parece uma esfinge.

MARILDA

Conrado.

CONRADO

Esse tom de voz. Pelo menos decorou meu nome. (PAUSA) Não consegue
também vibrar um pouco com essa coincidência? Nos encontrarmos tantos
anos depois. O primeiro amor. Pensando bem, você é o meu primeiro amor.

MARILDA

Acabou?

Silêncio.

CONRADO

E qual foi a segunda frase do meu trabalho que valeu a pena ser escolhida?

MARILDA

Não foi coincidência.

CONRADO

O que?

MARILDA



Foi premeditado. Logo que vi seu nome na agência de trabalho, sabia de
quem se tratava. (PAUSA) Não vim aqui por curiosidade. Ou melhor, é uma
espécie de curiosidade embrulhada em outros sentimentos, que faz uma
espécie de nó na cabeça e que me deixa parada, quase apática. (PAUSA)
Afirmar que não queria te rever é uma grande mentira. Se não, não estaria
aqui. (PAUSA) Se alguém me perguntar o que sentir quando te vi. Diria:
nem bem, nem mal. Muito pelo contrário: apenas não senti nada. Pela
simples razão que sou outra. Você continua, pelo que pude notar, o mesmo.
Que seria cômico, se não fosse patético. (PAUSA) Desculpa.

Instantes.

CONRADO

Qual foi a outra frase que chamou sua atenção?

Silêncio.

Ela olha os papéis e lê.

Também, sem Conrado notar, tira uma caixinha metálica do bolso de
sua roupa.

MARILDA

“Não existe força que controle um temperamento“ (PAUSA) Acabei minha
tarefa por hoje. A revisão está pronta.

Marilda se vira para colocar os papéis sobre a mesa.

Discretamente Marilda abre a pequena caixa de remédio e coloca dois
comprimidos na boca.

Instantes.



Conrado não nota. Somente a platéia é testemunha.

CONRADO

Marilda, tem uma coisa nas suas costas.

MARILDA

O quê?

Conrado se aproxima e toca nas costas dela.

CONRADO

É um fiapo.

MARILDA

Onde?

CONRADO

É um carrapicho.

Conrado encosta sua mão nas costas dela. Quase acaricia.

MARILDA

Saiu?

CONRADO

Um carrapicho. Esse vestido azul é bonito. É comum, mas gosto.

Ela vira e se afasta.



MARILDA

Conrado. (PAUSA) Shakespeare um dia anunciou: “Palavras, palavras,
palavras”. Digamos que agora você só necessite de uma: cresça.

A luz vermelha no painel de cristal se acende.

Instantes.

O vermelho captura as atenções.

Silêncio.

Entra Guilherme, em torno de 40 anos ou mais, bem vestido.

GUILHERME

Desculpa. Interrompi alguma coisa?

CONRADO

Quem é você? O que esta fazendo aqui?

MARILDA

É o meu marido.

Instantes.

GUILHERME

A porta estava aberta. Também não achei a campainha. (PAUSA) Meu
nome é Guilherme, muito prazer.

CONRADO



Conrado, prazer (PAUSA) Não imaginava que a Marilda fosse casada.

GUILHERME

Mas é. Por isso estou aqui. Vim buscar minha mulher.

Marilda se afasta.

MARILDA

Já acabei. Vou pegar a bolsa lá dentro.

Marilda sai.

CONRADO

Senta.

GUILHERME

Não precisa, ela é rápida.

CONRADO

Que pressa. (PAUSA) É um bonito nome: Guilherme. Nesta região junto à
floresta a gente só encontra Wilson, Waltis, Wagners, tudo com “dabliú”.
Ou então com uma letra muda no meio, igual a Edmilson, Edner. Conheci
um Edner, era um critico teatral fracassado. São todos nomes de origem
brasileira. Talvez até indígenas. Africanos. (PAUSA) Mas senta, quer tomar
alguma coisa?

Marilda retorna.

MARILDA



Vamos? (PAUSA) Até amanhã.

GUILHERME

Boa noite. Prazer.

CONRADO

Vocês tem filhos?

Silêncio.

Marilda e Guilherme se entre olham rapidamente.

GUILHERME

Não. Não temos filhos.

Instantes.

Luz cai.

Entra música.



CENA 6 - COLMÉIA DO CALOR

Banheiro - NOITE 2
 

Usando vaporizador de micro partículas.

Entra música.

Ponto de luz azul se acende no cristal.

Luz também cresce sobre o local onde o vaporizador de micro
partículas hidratantes (água micro-vaporizada) começa a funcionar
espargindo partículas d’água.

Luzes incidindo sobre as partículas devem formar uma nuvem
delicada.

A imagem deve causar uma certa estranheza e mistério.

Conrado se apresenta seminu envolvido nas partículas.

Cai música.

Instantes.

Ele se refresca no vaporizador.

CONRADO

Sou um solitário. Numa tarde resolvi abrir caminho pela floresta. Fui
imprevidente. De repente ficou noite. Foi como se uma onda visível de som
tomasse conta das copas das árvores. E começou um ruído. Um som de



bicho e outro mais, um gemido, um assovio no escuro, um trinado e rugidos
e eu cai. Foi brusco. E quando cai senti a pele viscosa de uma cobra. Então
fiquei apavorado, o medo virou terror. E frente à iminência da minha
própria morte, dei um pulo e resvalei. Até dar de cara num tronco. Depois
senti um gosto doce na boca. De algum lugar daquela árvore escapulia uma
resina que era um mel. Puro mel pingava na minha boca. Porque quando
ameaçado por tantos perigos e no instante que senti a morte, me esqueci do
horror e as gotas se transformaram num néctar: num universo imortal. Jurei
naquele instante que nunca mais permitiria que a indiferença tomasse conta
do meu vigor. (PAUSA) Marilda. Marilda. Gota de mel. Um néctar. Não
vou deixar que nada interfira no prazer de te possuir novamente.

Conrado sai. Acaba de se refrescar.

Vaporizador de micro partículas hidratantes cessa.

Luz azul também se apaga.

Entra música.

Tudo escuro.

Instantes.



CENA 7 - EFEITO DOS AFETOS

Varanda e Floresta - DIA 3

Cai música.

Floresta, em verde, e varanda se acendem.

Presentes Marilda, Conrado e Guilherme.

Conrado bebe numa antiga e refinadíssima taça de cristal, um líquido
indeterminado.

Guilherme e Marilda bebem em um copo normal o que parece ser
água.

GUILHERME

Ontem a noite fez um calor insuportável. Há muito tempo que não acontecia
isso. Estava muito abafado.

CONRADO

Tive que me refrescar por várias vezes com o vaporizador. Mesmo assim
não consegui dormir direito. As micropartículas de água não conseguiram
resfriar a alma.

Silêncio.

CONRADO



Queria agradecer a vocês por terem aceitado o convite. Estou feliz por
estarem aqui. (PAUSA) Nosso primeiro encontro, Guilherme, foi um pouco
“xoxo”. (PAUSA) Meu mundo não obedece minha ordem de
conhecimentos matemáticos. Minhas reações são caóticas. (PAUSA). Só sei
que comecei a falar de nomes começando com “dábliu”. Uma coisa
completamente sem sentido. Me lembrei até do Edner, o critico teatral. Para
ele o sucesso é tão enganador quanto o sucesso. Mas isso de novo: não ao
caso Vocês estão casados a quanto tempo?

GUILHERME

Quase vinte anos.

CONRADO

Um amigo me disse que casamento mais de dez anos é falta de higiene.

Conrado da uma risada.

Guilherme e Marilda não acompanham a risada de Conrado.

Instantes.

CONRADO

Guilherme, trabalha em quê?

GUILHERME

Antropologia. Sou especialista em sincretismo religioso. Atualmente sou
professor de religião afro-brasileira.

CONRADO



Professor de macumba?

GUILHERME

Quase. Macumba, vudu, são nomes vulgares para uma religião que se
chama candomblé. Sou um estudioso dos ritos religiosos africanos na
formação de um povo.

CONRADO

E macumba dá certo?

GUILHERME

Não pratico candomblé. Eu estudo candomblé. São duas coisas
completamente diferentes.

Instantes.

Conrado segura uma jarra de cristal, se serve e oferece.

CONRADO

Alguém quer?

MARILDA

Não, obrigada. (PAUSA) Distraída. Pensava num aforismo que transcrevi
hoje. Você escreveu: “A verdade tem a tendência de se revelar
espontaneamente”.

GUILHERME

Acredita nisso? Acredita que a verdade sempre se expõe?



CONRADO

Depende da verdade. (PAUSA) Por exemplo: o crítico infeliz. Ele era um
incompetente. Todo mundo sabia que ele era um cornudo. Logo todo
mundo pensava que ele era um infeliz. Talvez até fosse um corno manso.
Mas quando contaram a verdade para ele, certamente sua alma ficou mais
machucada. (PAUSA) Ele virou um doente crônico, foi uma dessas
enfermidades raras.

Silêncio.

GUILHERME

Você explicou o efeito da verdade. Não é o mesmo. Eu perguntei sobre o
mecanismo de exposição da verdade.

CONRADO

Verdade, mentira. O que importa?. Por que nos metemos nessa conversa
filosófica? Podemos falar de outro assunto. Do passado, por exemplo.

MARILDA

Você foi sempre destemido, Conrado.

CONRADO

E vocês estão cautelosos comigo.

GUILHERME

Educados. (PAUSA) Marilda, vamos embora.

Guilherme deixa o copo sobre a mesa.



GUILHERME

Não gostaria que essa visita se tornasse um confronto.

CONRADO

Confronto? Pode ser. Sem dúvida existe uma hostilidade no ar.

MARILDA

Quero deixar uma coisa bem clara, Conrado. Guilherme sabe perfeitamente
sobre nosso passado.

CONRADO

Esta com ciúmes? Depois de vinte anos? O casamento de vocês não anda
bem.

GUILHERME

Nosso casamento vai tão bem que sei tudo sobre o que aconteceu entre
vocês.

CONRADO

Disse bem aconteceu. Acabou.

MARILDA

Você tem certeza de que acabou na sua cabeça, Conrado? Ou ainda tem
fantasias sobre isso?.

CONRADO



Parece uma cruzada pela verdade. Meus pensamentos íntimos são de minha
propriedade.

GUILHERME

E risco.

MARILDA

Nós não viemos aqui para fazer nenhuma cruzada pelo passado. Nós
viemos aqui para dizer uma verdade que você desconhece.

CONRADO

A única verdade que conheço, e peço desculpas ao seu marido, é que você
foi a primeira mulher da minha vida. Meu primeiro amor.

MARILDA

Você, minha primeira lágrima.

CONRADO

Não venha me dizer aquela conversa de que o rapaz seduziu a moça. Eu era
só um adolescente. Não me venha com cobranças agora.

GUILHERME

E porque não? Nunca teve curiosidade para saber a extensão dos seus atos?
Não foi você que descreveu Marilda como uma mulher amarga e sem
curiosidade?

CONRADO



Onde vocês querem chegar? O que estão tentando dizer?

Instantes.

MARILDA

Talvez estamos tentando te explicar que só os imbecis acham que o sexo é
um ato físico.

CONRADO

Teologia agora não. Quando se junta religião e sexo o resultado sempre é
um grande problema moral. Não é mesmo professor?

GUILHERME

Sem ironias.

CONRADO

A final de contas qual foi o grande erro que cometi há vinte anos atrás?

MARILDA

Talvez não sido precisamente há vinte anos atrás.

Luz vermelha se acende.

CONRADO

Alguém espera alguém? Porque eu não espero visitas.

Entra Úrsula.

Refinada, bem vestida e elegante. Deslumbrante.



Instantes.

Úrsula entra olha para o detalhe da luz vermelha na placa de cristal. A
luz se apaga.

Silêncio.

CONRADO

Ursula. (PAUSA) Ursula, o que esta fazendo aqui? (PAUSA) Me escondi
aqui para fugir. Fugir de você. E você me aparece de clandestina. Na minha
floresta. (PAUSA) Será que ainda não entendeu que nosso relacionamento
acabou há oito meses atrás.

ÚRSULA

Oito meses, quatorze dias e algumas horas. (PAUSA) Boa tarde para todos.

CONRADO

Você nuca foi boa em matemática.

ÚRSULA

Com certeza. (PAUSA) Foi o Plínio que fez as contas. Ele também é
matemático.

Ursula se vira para Guilherme e Marilda

Instantes.

URSULA

Muito prazer. Sou Úrsula.



GUILHERME

Prazer, Guilherme. Essa é Marilda, minha mulher.

MARILDA

Prazer. (PAUSA) Já estávamos de saída. É melhor a gente ir.

ÚRSULA

Não. Não é o caso. Só vim pegar pessoalmente uns documentos com o
Conrado. Ele se recusa a atender minha solicitação há seis meses. Nove dias
e algumas horas. (PAUSA) Além do mais, não há motivos para ele ficar
com esses papéis. A coisa vai ser rápida.

CONRADO

Não. Não é bem assim.

ÚRSULA

Conrado tem um modo bem peculiar de encarar a realidade. Certamente já
notaram.

MARILDA

Tem toda razão. Parece que não mudou nada em vinte anos.

GUILHERME

Vamos embora, Marilda.

ÚRSULA



Nem pensar. Quer dizer que vocês se conhecem há vinte anos, e há duas
décadas ele é assim? O mesmo.

CONRADO

Como podem notar, sou bastante coerente. É louvável ser coerente hoje em
dia.

ÚRSULA

Irreverente é a palavra correta, mas não estou aqui para falar sobre isso. Já
discutimos bastante. Vim pegar meus documentos. Desculpe interromper,
mas nós fomos casados por vários anos e sei com quem estou lidando.

CONRADO

Úrsula, você não interrompeu nada. Nós justamente estávamos conversando
sobre os efeitos nocivos do amor. Creio que nós dois somos um vivo
exemplo dessa matéria. (PAUSA) Não lhe parece, professor?

GUILHERME

O problema das ironias é que elas perdem o efeito quando o assunto é sério.
(PAUSA) Vamos embora, Marilda.

MARILDA

Um momento Guilherme. Ainda estou na minha hora.

GUILHERME

Como assim?

MARILDA



Porque não sei se quero ir. Também temos um assunto para tratar que ainda
não foi resolvido.

ÚRSULA

Que ótimo. Gostei da Marilda. (PAUSA) Que agenda mais ocupada,
Conrado.

CONRADO

Também acho melhor todo mundo ficar. Pela simples razão de que existe
um processo jurídico, no qual Úrsula e eu nos comprometemos a só nos
encontrar em presença de testemunhas. Em público.

ÚRSULA

Por favor não entre em detalhes do passado. Principalmente os policiais.

CONRADO

Pura verdade. Existe um processo. Tentativa de assassinato.

GUILHERME

Acho melhor a gente ir.

CONRADO

Não. Não, por favor, te peço, fica. Ficou evidente que você veio aqui para
falar alguma coisa comigo. Até agora não disse: nada. Vamos aproveitar
para nos conhecer melhor, professor.

Silêncio.



GUILHERME

Gostaria de ter uma conversa com a Marilda lá dentro. Em particular.

CONRADO

Por favor, a casa é sua.

ÚRSULA

Vou aproveitar e te deixar um pouco sozinho. Talvez mereça. (PAUSA)
Onde fica o banheiro? A casa é esplendida. No meio de uma floresta. O
banheiro é lá fora?

CONRADO

Entre na casa e vire a esquerda.

Conrado vai a mesa e pega um papel.

CONRADO

Vou aproveitar sua ausência para escrever um aforismo que acabou de
nascer na minha cabeça. “A floresta esta desaparecendo porque todas as
árvores são vegetarianas”.

Instantes.

Guilherme, Marilda e Úrsula saem.

Luz cai.

Entra Música.



CENA 8 - OVO DE VESPA

Varanda e Floresta - ENTARDECER - DIA 3

A floresta lentamente é iluminada por um amarelo dourado que vai
ganhando intensidade.

É o por do sol.

Na varanda a luz azul que indica gravação se acende.

Guilherme senta a mesa, coloca seus olhos amarelos e escreve nuns
papéis.

Instantes.

Cai música.

Conrado tira da gaveta da mesa um vidro com umas vespas “vivas”.

Instantes.

Um zumbido de vespa toma conta do áudio.

Conrado coloca o vidro de lado e começa e escrever.

Som de zumbido de vespa fica ao fundo.

CONRADO

Acabamos de ouvir som de vespas presas num vidro. Não consegui prender
nenhuma cigarra. Também não comi ovo cozido. Não tive tempo.



Instantes.

Conrado escreve.

CONRADO

O som da vespa. É o tom de voz da Ursula. Uma vespa. (PAUSA) Úrsula e
Marilda juntas. Será uma “vesperal” inesquecível. (PAUSA) Outro
aforismo: “atrás de cada homem livre existe sempre o estímulo da mulher
do outro”. Ou aperfeiçoando os 10 Mandamentos com o lema: ”para sempre
cobiçando a mulher do próximo”.

Entra música.

Luz azul se apaga no cristal.



CENA 9 - ANIMAIS SELVAGENS

Varanda e Floresta - NOITE 3

A floresta continua iluminada amarelo dourado.

Conrado continua escrevendo a mesa.

Entra Ursula.

Cai música.

Instantes.

URSULA

Por favor, tire esses óculos. Tenho certeza que o amarelo hepatite de suas
lentes não me favorece. (PAUSA) Conrado, os óculos.

Conrado tira os óculos.

A luz amarelo dourado cai total.

O verde escuro da noite toma conta da floresta.

Varanda se acende.

CONRADO

Estou escrevendo uma carta para anexar aos seus documentos. Um
comentário escrito a próprio punho.

URSULA



Tolice. Estava escrevendo aquelas frases sem sentido no papel em branco.

CONRADO

“O poder é igual ao vício, cheio de certeza“.

Instantes.

URSULA

Bela frase, Conrado, mas confesso que não me comove mais. No principio
sim, agora não mais. (PAUSA) Você perdeu a auto-estima quando começou
a se expressar por palavras. Lidava melhor com os números.

CONRADO

As palavras são mais emocionais que os números. (PAUSA) Se um grande
acidente acontece em que morrem 827 pessoas, você choraria menos se
morressem 615? (PAUSA) Provavelmente nem choraria. Ninguém chora.
Mas se eu descrever com detalhes a agonia e terror de um gatinho, que tem
sua pata esmagada, você irá se emocionar.

URSULA

Não, eu. Sou alérgica a pêlos de gatos. (PAUSA) Sabe o que penso de
verdade sobre suas frases: são “downloads”, quando se busca “upgrades”.
(PAUSA) Não tem talento. Ponto.

CONRADO

Meus aforismos não te impressionam mais? Nem um pouco?

URSULA



Não. Talvez esse casal esteja impressionado. Aliás Deus sabe onde se
meteram. De todas as formas, também não estou entendendo absolutamente
nada. Como você conhece esse casal há vinte anos, e eu que vivi vários com
você, nunca ouvi falar nessa gente. Só podem ser seres de um universo
paralelo.

CONRADO

É uma longa história. Mas trocando em miúdos, ela foi a primeira mulher
da minha vida.

URSULA

Coitada. (PAUSA) Não precisa explicar mais nada. Você teve uma recaída.
Ela entrou aqui, Deus sabe como, e você deve estar tendo delírios eróticos
com ela. (PAUSA) Agora, pelo que pude notar, o marido não esta gostando.
E você ainda não entendeu que uma pessoa pode fazer um discurso
“imoral” e só causar “moralidades” no próximo. A vida é imprevisível,
“darling“.

CONRADO

Esquisito. Tem algo estranho em você. Os números, o universo paralelo, a
moralidade. Parece conversa do Plínio. (PAUSA). Ursula, você transou com
o Plínio.

URSULA

E se aconteceu? O que você tem haver com isso?

CONRADO

Logo com o Plínio.



URSULA

E porque não?

CONRADO

Ele é lento em tudo.

URSULA

Como nós dois sabemos a lentidão tem as suas vantagens.

CONRADO

Não seja ferina.

URSULA

Sou realista. (PAUSA) Meus documentos, por favor. (PAUSA) Sabemos
perfeitamente que no meio daquela papelada existe um atestado médico que
comprova que você sofre de ejaculação precoce. Também que tentou vários
tratamentos. Mas isso faz parte do processo jurídico.

CONRADO

Adora essa parte. (PAUSA) Sabe que não é verdade.

URSULA

Foi você mesmo que se sujeitou ao exame.

CONRADO



Você foi co-autora dessa minha decisão. Além do mais foi uma fase da
minha vida. Fase, entende. Por que não perguntamos a Marilda, por
exemplo. Ela é uma testemunha isenta. Pode dizer se eu tive ou não
ejaculação precoce na primeira trepada. Será mais um dado estatístico para
o seu volume de documentos.

URSULA

Pronto, foi para o lugar que queria: o centro das atenções. Não vou entrar
no seu jogo. Além do mais odeio estatística. É uma das ciências mais
nocivas. A gente fica olhando o gráfico para ficar sabendo se e maioria ou
minoria. Regra ou exceção. Adiantado ou atrasado. Se somos rapidinhos ou
lentinhos.

CONRADO

Víbora. Por isso gostou da casa: esta no seu habitat natural. Na sombra. Na
floresta.

URSULA

Infelizmente foi você que me mostrou que os homens são menores que suas
sombras.

A luz vermelha se acende.

Instantes.

Silêncio.

URSULA

Um dia você escreveu uma frase que me intriga até hoje. Ela dizia: todo
desafortunado é precoce.



Entra Marilda.

Mudou de roupa e traz uma pasta na mão.

MARILDA

Por favor, me desculpem. Eu e Guilherme fomos para casa sem avisar
vocês. Estamos vivendo um dilema. (PAUSA) Mas voltei. Mudei de roupa e
voltei. Ele ficou. Acho que devo uma explicação.

URSULA

Estou com fome. Precisa-se caçar para comer alguma coisa por aqui?

CONRADO

Jantar?

URSULA

Jantar.

MARILDA

Jantar. (PAUSA) Não. Jantar, não.

Cai luz.

Entra Música.



CENA 10 - INSETOS BENIGNOS

Floresta e Varanda - NOITE 3

Música.

Tudo escuro.

Da floresta escura começam a pipocar focos luminosos como se
estivesse sendo invadida por uma nuvem de vaga-lumes.

Ursula comendo uma maçã, acende um candelabro que está sobre a
mesa da varanda.

O candelabro é de cristal.

Luz sobre o rosto de Ursula.

Música cai devagar até desaparecer.

Na floresta a luz dos vaga-lumes se apaga.

URSULA

Vejam. A floresta foi atacada por uma nuvem de vaga-lumes. Que
interessante: eles possuem a luz e são possuídos pela luz. (PAUSA) Como,
eu. Como você, Marilda. Fêmeas. Possuindo e por tudo possuídas.

Luz da varanda volta ao normal e candelabro permanece aceso.

MARILDA



Nuvem de vaga-lumes.

CONRADO

Com certeza eram vaga-lumes fêmeas. Só não sei se elas tomaram
conhecimento que a Ursula está criando aforismo como eu. Está me
copiando, darling?

URSULA

Só porque disse que toda fêmea possui e é possuída. Por favor, todo mundo
sabe disso. (PAUSA) Conrado, estou exausta de você. (PAUSA) Meus
documentos, por favor.

MARILDA

Chega. Estou há anos esperando uma coragem para falar, e não vou ficar
aqui assistindo ascensão e queda dos vagalumes.

Instantes

Silêncio.

URSULA

Se vocês quiserem: saio. (PAUSA) Meu apetite já foi saciado por esta maçã.
Acendi as velas, que até agora só serviram para atrair vaga-lumes. Anda
bem que não foram mosquitos. Só queria mudar a atmosfera dessa varanda
com uma luz mortiça. (PAUSA) Vocês merecem um pouco de privacidade:
melhor sair.

Ursula faz menção de sair, mas não sai.

Silêncio.



Instantes.

MARILDA

Conrado. Eu tive um filho seu.

Instantes.

CONRADO

Um momento. Nunca soube que você tinha engravidado. Muito mesmo de
mim. Que absurdo é esse depois de tantos anos? Um filho. Não pode ser.

Silêncio.

Marilda começa chorar numa tristeza incontrolável, mas longe de ser
histérica.

Instantes.

Marilda sai.

Entra música.

Cai luz.

Tudo escuro.



CENA 11 - CATALOGANDO VENTOS

Varanda e Floresta - NOITE três

Cai música.

Ouve-se o som de vento sobre as folhas das árvores.

Instantes.

Luz da varanda e floresta retornam lentamente.

Conrado sozinho bebe num cálice de cristal um líquido indeterminado.

Som de vento torna-se intenso.

Instantes.

Silêncio total imediato.

CONRADO

Estou escutando: um vento. As folhas cantando. Por que não venta?
(PAUSA) Nem que fosse uma brisa. Venta, floreta. Venta. (PAUSA) Estou
completamente desorientado.

Conrado passa um pano umedecido sobre o rosto.

Faz calor.

CONRADO

Calor insuportável. Esta abafado. Úmido.



Entra Ursula.

URSULA

É tudo que se espera de uma floresta tropical: umidade, calor, e insetos.
(PAUSA) E no seu caso uma bússola para se orientar.

CONRADO

O que a Marilda disse?

URSULA

Quase nada. Ela chora. Só chora. (PAUSA) Está lá dentro agarrada com
uma almofada. Mas é melhor não ir, Conrado. Nessas horas todo mundo
sabe: melhor deixar a mágoa passar. (PAUSA) Afinal o beijo é a dois, o
choro: solitário.

CONRADO

Não estou entendendo nada. Por favor, alguém me explica. Passou um tufão
dentro da minha cabeça (PAUSA) Quer disse que tenho um filho andando
por ai que nem conheço. Se quer sabia da existência.

URSULA

O “desentendimento” é geral. Para começar: você, nunca quis ter um filho.
Sempre teve um cuidado excessivo. Que eu saiba nunca quis ser pai. Pelo
menos comigo. (PAUSA) Claro, entendi: porque já era pai. Só tem esse?

CONRADO



Pára, Ursula. Não deturpa. Estou tão chocado com a notícia quanto você.
Não me venha de novo com assunto de nosso casamento. Pela simples
razão de que não vai existir mais nada entre nós. Perca as esperanças.

URSULA

Sempre fugindo do amor. (PAUSA) Sabe porque? Você é mais próximo do
engano do que do talento. Não tem talento nem para amar. Coitada dessa
criança. Ou melhor, desse rapaz. Seu filho. (PAUSA) Aliás é melhor nem
conhecer: vamos que seja tão desprovido quanto o pai.

CONRADO

Cala a boca, Ursula. (PAUSA) Você era uma pessoa até agradável, que se
tornou uma tirana doméstica. E como toda tirana: sádica. Seu esporte
predileto é criticar meus atos. Frente a seus olhos, eu só cometia erros. Tudo
com uma única intenção: modificar meu comportamento. Me transformar
num Plínio.

URSULA

O Plínio nunca foi e nem será meu ideal de homem. (PAUSA) Conrado,
suas palavras são como o vento: não tem sentido nem direção. Você nasceu
inseguro e vai morrer inseguro. Tem medo de ser abandonado. Não
adiantou se esconder numa floresta. Fugiu mais uma vez. Surpresa:
apareceu um filho no meio da floresta. (PAUSA) Calor. Sede. Me deu sede.

Ursula se serve.

URSULA



Às vezes desconfio que você é contra o amor. Ninguém é contra o amor,
Conrado. Não saber amar é única heresia do mundo. Deixar de amar
significa não alcançar o essencial do ser humano.

CONRADO

É sempre bom lembrar que “Romeu e Julieta” não é uma história nada feliz.
É uma tragédia. E o que não falta nela é amor.

Instantes.

URSULA

E o seu filho? Vai conseguir amar? Será que vai abrir uma exceção para o
seu primogênito?

CONRADO

E se conseguir amar meu filho? De verdade? (PAUSA) De repente se revela
na figura do meu filho ou da Marilda. Tudo é possível. Qual o problema?
(PAUSA) Porque meus desejos sempre soam como uma ameaça para você?

Entra Marilda com o rosto de quem chorou.

Silêncio.

Instantes.

URSULA

Não consegui ainda meus documentos, Marilda. (PAUSA) Também não
consegui matar a sede. Vou tomar um banho para refrescar. Posso,
Conrado?



Ursula sai.

Conrado e Marilda ficam sozinhos.

Instantes.

Marilda caminha pela varanda e fala num crescente transbordar de
emoções.

MARILDA

Ontem á noite antes de dormir, li uma história que estava num livro sobre
religiões afro-brasileiras. Foi Guilherme quem escreveu. Ele descobriu uma
fábula mítica sobre um deus africano: um deus do mal. Um totem que vivia
onde a luz não alcança. (PAUSA) Ele seduzia e se deitava com todas as
mulheres que encontrava. Até que de uma delas, teve um filho. (PAUSA)
Essa mulher ao ver que tinha parido um filho do diabo: renegou a cria.
Recusou o próprio filho. Devolveu o filho ao pai. (PAUSA) Então o deus-
sem-luz foi atrás de uma família para criar e ensinar ao menino o mundo
dos homens. Procurou. Encontrou numa savana um casal da “Tribo Negra
dos Descendentes de Monohá”. (PAUSA) Se aproximou do refúgio do
casal. Reparou que a cada manhã o homem saia em busca de caça e que ela
ficava sozinha. O deus esperou. Certo dia se aproveitou da ausência do
marido e com a desculpa de que precisava que alguém tomasse conta da
criança por um momento, deixou seu filho com ela. (PAUSA) Ao chegar da
caçada e perceber que a mulher estava com o filho do mal, o marido foi
tomado por uma fúria, berrou: “por que aceitou o maligno? Mais uma vez
você se deixou enganar por mentiras.” (PAUSA) Depois, para acabar com o
mal pela raiz, matou a criança, cortou em pedaços e espalhou pela savana
para que os animais comessem. Pensou que tinha resolvido o problema.
(PAUSA). Mas o totem, que conhecia todos os ardis do mundo dos mortos,
reconstituiu o filho despedaçado e, no dia seguinte, entregou novamente a



criança viva para a mulher. (PAUSA) Ao retornar, o marido tomado pelo
terror de se ver frente a frente, mais uma vez, com o filho do mal, cozinhou
a criança em óleo. Depois ambos comeram a carne. Enfim tinham
solucionado a existência do embrião do mal. (PAUSA) Neste momento o
deus maligno surgiu de onde a luz não alcança, ria como uma hiena.
Proclamou: “agora meu filho vive. Vive duas vezes. Duas vezes através de
vocês. Vai conhecer mais que ninguém o mundo dos homens. Era
justamente o que almejava.” (PAUSA) O que eu quero dizer com essa
história? É simples. Eu dobrei a tristeza dentro de mim. Ou melhor,
tripliquei minha aflição. E ainda estou espalhando para todos ao meu redor.
(PAUSA) (EMOCIONADA) Estou arrependida de ter vindo aqui pela
primeira vez. E ter voltado. (PAUSA) É impossível para mim te contar o
que aconteceu. É melhor esquecer tudo. (PAUSA) Não existe filho nenhum.

Instantes.

CONRADO

Um momento. Calma. O que você está fazendo comigo não é justo. Quero
saber qual a prova que você teve um filho meu há vinte anos atrás? Não me
lembro de nada. Quer dizer: muito pouco. Para mim foi tudo uma aventura,
o meu primeiro gozo numa mulher.

MARILDA

Sou uma chorona. Sempre chorei a toa.

Silêncio.

Marilda emocionada chora contida.

Instantes.



CONRADO

Essa história do deus do mal também não faz sentido nenhum. (PAUSA) Ou
melhor, pensando bem, você quis dizer que eu sou ele. Claro, sou o
maligno. Por isso contou essa história. Fiz o filho e vocês criaram como na
fábula. (PAUSA) Devoram ele também? (PAUSA) Qual o nome do meu
filho? Ele sabe que existo?

Marilda sai.

CONRADO

Marilda. Marilda, volta. Me responda.

Conrado sai atrás de Marilda.

Varanda fica vazia.

Luz cai paulatinamente na varanda.

Entra música.

Floresta continua em verde compacto.

Instantes.



CENA 12 - PEDRAS PRECIOSAS

Banheiro - NOITE 3
 

Usando vaporizador de micro partículas

Entra música.

Luz discreta sobre o local onde o vaporizador de micro partículas
hidratantes (água micro-vaporizada) começa a funcionar espargindo
água.

Luz suave incidindo sobre as partículas deve formar uma delicada
nuvem.

Ursula se apresenta desnuda envolvida na nuvem.

A imagem deve causar sensualidade, desde seu corpo coberto por gotas
de água até seu gestual.

Ela se banha nas partículas.

Instantes.

Depois passa pelo corpo uma solução cremosa prateada, ou dourada,
que fica agregada a sua pele.

Pouco a pouco, ao passar da loção, ela pinta e reluz o próprio corpo.

Somando as partículas d’água, a tintura da loção e a iluminação, o
banho de Ursula se torna um espetáculo de intrigante luxúria.



Instantes.

Um biombo de acrílico opaco surge e cobre parcialmente o corpo de
Ursula.

Conrado se coloca do outro lado do biombo de acrílico.

Instantes.

Cai música.

Silêncio.

Conrado bate duas vezes com a mão no biombo. Chama por Ursula.

Conrado não vê o banho de Ursula, somente a platéia.

CONRADO

Ursula. Ursula.

URSULA

Pensava que banho na floresta fosse um ato solitário.

CONRADO

O que esta fazendo ai ?

URSULA

Tomando banho. E pedi permissão. Nem pense em entrar.

CONRADO



Com o detergente cintilante?

URSULA

Créme, Conrado. (PAUSA) Estou tão luminosa como um vaga-lume fêmea.

CONRADO

Não sabe o que aconteceu com a Marilda.

URSULA

O que você fez?

CONRADO

Nada, juro. Nada. Ela fugiu, sumiu, saiu correndo.

URSULA

Alguma fez. Discutiram? Talvez ela tenha ido buscar seu filho.

CONRADO

Não. Tanto ela como o marido estão completamente desnorteados. Até
agora não entendi o que querem de mim. A Marilda chegou a dizer que
nunca existiu filho nenhum. Que tudo é uma grande mentira.

URSULA

Quer um conselho da minha perspicácia: a floresta está cheia de duendes,
talvez essas pessoas nem existam. Me pergunto se tudo isso não é uma
invenção, mas a realidade é que sua relação no passado com a Marilda
aconteceu de um modo completamente diferente para cada um de vocês.



Muito mais violenta para ela, do que para você. E depois, como reza a
tradição, você fugiu das suas próprias lembranças. Isso é você, Conrado.
Em número, gênero e caso.

O vaporizador pára de funcionar.

Ursula passa suavemente uma esponja pelo corpo.

A esponja vai disseminando a tintura cintilante pela pele dela.

Em outras palavras, Ursula com erotismo e sensualidade vai se
tornando totalmente reluzente.

Ela vai se massageando com vagar durante o diálogo.

O massagear também reflete os sentimentos de sua fala.

URSULA

Desliguei a hidratação. Vou massagear a pele para a ducha final.

CONRADO

Você é uma narcisa.

URSULA

Entre outras coisas.

Instantes.

CONRADO



Continuando. Ela também contou uma história cheia de erudição e mistério,
sem sentido mesmo, acho que era para me ofender. De um diabo que vivia
no meio de uma savana africana. Uma fábula.

URSULA

Fábula. Você quer me enlouquecer. Quem contaria uma fábula num
momento desses. Vou lá conversar com a Marilda. Alguma você fez. Quero
conhecer a versão dela.

CONRADO

Mas ela fugiu. É verdade: ela jorrou pela boca uma histórica teológica que o
marido escreveu. E como você sabe muito bem: a erudição de professor é
capaz de catalogar até ventos. (PAUSA) Quer dizer, não leva a lugar
nenhum. É achar que vai esclarecer qual a “razão dos hindus adorarem
vacas“. (PAUSA) Ela ficou desatinada.

Luz de Conrado cai paulatinamente até fazê-lo desaparecer.

Instantes.

Luz de Ursula sobe paulatinamente e alcança intensidade máxima
quando ela termina sua fala.

URSULA

Conrado. Nem todo mundo pensa, nem sente, igual a você. Você não é
Jerusalém. Não é o umbigo do mundo. Não se convenceu que somos todos
filhos de uma imperfeição do perfeito. Nossos medos e desejos verdadeiros
são tão precisos quanto vagos. (PAUSA) Imperfeitos e precisos. (PAUSA)
Tenho pena dela. Marilda vive uma fase desorganizada. (PAUSA) Já vivi
isso. Foi horrível. E foi no instante que menos esperava. Foi logo depois



daquela briga que tivemos. Se lembra? Da briga que estou da falando?
(PAUSA) Corri para praça e sentei num banco. Estava embaixo de uma
árvore, de frente para uma fonte. Eu que me sentia uma mulher tenaz e
segura, não sentia nada. Ali sentada. (PAUSA) Até que um menino sentou
ao meu lado. Ele bateu com os pés na terra. Depois se virou para mim.
Depois bateu novamente com os pés na terra. Parecia uma brincadeira. Mas
eu não sentia nada. Via e não enxergava. Era uma estranha para mim
mesma. (PAUSA) Lembro que comecei a chora ao olhar para o menino. Se
precisasse chorar agora, não conseguiria derramar uma só lágrima. Porque
não sou uma chorona. Mas os calcanhares do menino, o calçamento da
praça: me fizeram chorar. (PAUSA) Chorava sem forma, sem idade, sem
vida quase, podia ser uma velha, uma meninha. E desejei que o garoto
perguntasse o “por quê” do meu choro. Então diria que não sabia, que não
deveria estar chorando. Mas ele não perguntou. Nem bateu mais os pés.
(PAUSA) Conrado, eu perdôo suas agressões. Até o ponta-pé que me deu.
Mas nunca mais vou chorar por você. E não desejo para ninguém esse
tormento. (PAUSA) Mesmo assim considero que amar é uma arte.

Luz intensidade máxima.

Ursula brilha em dourado ou prateado como se fosse uma estátua feita
em metal precioso. É a mais bela das mulheres.

Instantes.

Subitamente uma forte nuvem do vaporizador toma conta de tudo.

Luz cai total.

Tudo escuro.

Entra sons da floresta.



CENA 13 - NATUREZA HUMANA

Varanda - MADRUGADA - DIA 4

Sons da floresta continuam.

Instantes.

O pequeno feixe de luz azul se acende em algum ponto do cristal.

A intensidade da luz é suficiente para capturar as atenções.

Aparece Conrado junto à luz azul. Bebe na taça de cristal o líquido
indeterminado.

Instantes.

Silêncio.

Ele grava.

CONRADO

A solidão é uma ciência. (PAUSA) Por mais que projetasse meus cálculos
fui incapaz de alcançar um resultado no meio de uma floresta. (PAUSA)
Pesquisando descobri uma palavra que define o que eu achava que
encontraria: solipsismo, doutrina que considera o “eu” como única
realidade do mundo. A ciência do “estar só“. (PAUSA) Minha pesquisa foi
em vão: minha ex-mulher se lubrifica no banheiro, num banho
interminável. Enquanto isso uma outra não consegue me dizer se realmente



teve ou não um filho meu, porque só chora. Filho esse que provavelmente
deve se chamar Wilson, Waltis, Wagners, tudo com “dabliú”.

Silêncio.

O verde da floresta se acende lentamente.

Num dos cantos da floresta vemos um tremular de pontos amarelos.

São as borboletas amarelas.

Conrado olha para as borboletas.

CONRADO

As borboletas amarelas voltaram. Ainda é madrugada. Daqui a pouco vai
amanhecer. (PAUSA) Estranha lembrança tive agora. Na minha cabeça
voltou a palavra fibroma. Não sei cientificamente o que significa. Fibroma.
É uma espécie de tumor benigno no útero. Nunca tive a curiosidade de
procurar saber, nem nunca pesquisei a origem da palavra. (PAUSA) Acho
que foi um amigo quem disse quando a Marilda me contou que sua barriga
estava crescendo. (PAUSA) Ele disse: essa barriga não é de filho, é
fibroma. (PAUSA) Foi há tantos anos atrás. Eu pulava para dentro dela,
como um cão em seu cesto. E só sobrou a palavra “fibroma“. Foi a primeira
vez que minha voz me chegou com lentidão. Fibroma, eu disse para ela.
Depois virei de costa para não ver sua reação. (PAUSA) Pouco depois ela se
foi, levou com ela a palavra “fibroma”.

Borboletas desaparecem. O tremular dos pontos amarelos se apaga.

Luz na varanda sobe gradualmente.

Luz se acende concomitante na floresta.



Ponto azul no cristal continua aceso.

Instantes. Silêncio.



CENA 14 - TRAÇOS PRIMATAS

Varanda e Floresta - MADRUGADA - DIA 4

A varanda se ilumina e surge Ursula do outro lado do ponto azul.

Ela esta frente-a-frente com Conrado.

É como ela estivesse presente desde a cena anterior.

Ursula mudou de roupa e como sempre elegante.

Instantes.

URSULA

Pára. Pode parar. A pior coisa que pode acontecer a uma mulher é um
homem do lado dela falando de outra. Deve ser um instinto primitivo.
Principalmente se o assunto for um relacionamento passado. Eu me sinto
completamente impotente. (PAUSA) Porque me deixou no banheiro falando
sozinha?

CONRADO

Porque já conhecia a história.

URSULA

Não conseguiria explicar, mesmo se mil vezes te contasse, o que significou
para mim aquele dia na praça. Tem razão: as verdadeiras experiências da
vida não são dadas às palavras. Ou talvez faltem palavras.



CONRADO

Talvez elas estejam faltando no seu vocabulário. (PAUSA) Desconfio,
Ursula, que quando atribuímos demasiadas palavras a um mesmo assunto, o
tema já está ultrapassado.

URSULA

Cada pessoa tem sua tática na vida, “darling“. Sua língua parece ter canhões
e raio de ação. O problema é que Deus não está em guerra. Aliás, Deus não
está em guerra com ninguém. Muito mesmo eu. Só quero meus
documentos. (PAUSA) Por favor, apague essa gravação. Coisa mais
compulsiva.

Conrado toca o cristal e a luz azul se apaga.

CONRADO

Essa roupa te caiu bem. De onde veio?

URSULA

Sempre viajo com meus cremes e uma muda de roupa. Principalmente em
caso de safári. (PAUSA) Onde está Marilda?

CONRADO

Quantas vezes tenho que repetir as mesmas coisas. Disse no banheiro: ela
fugiu. É o cúmulo. Você não acredita nos próprios ouvidos.

URSULA

Além do fibroma, e do primeiro gozo, do que mais você se lembra dela?
Havia amor?



CONRADO

Sentia uma afeição. Uma sensação sem amor. Um paraíso de gozo. Era só
prazer. Ou talvez seja essa a minha maneira de sentir, o que para outras
pessoas significa “amor”. (PAUSA) Além do mais, apesar de você desejar o
contrário: o sexo também contem um fim prazeroso em si mesmo. Pode ser
feito sem amor, Ursula. Aliás o que explica porque a prostituição teve
passado, presente e terá prodigioso futuro. (PAUSA) Também é preciso
considerar que eu andava fora de mim naquela época. Deviam ser os
hormônios.

URSULA

Não. Não era glandular. Era paixão. Você amou, Conrado.

CONRADO

Não tinha dados sobre o que era o amor ou paixão. Nunca tinha acontecido
antes. Mas tinha ouvido falar do assunto.

URSULA

Naturalmente em casa, na escola. As pessoas utilizam muito a palavra amor
no dia-a-dia. Talvez tenha lido em algum romance?

CONRADO

Na sua prosa sempre tem que ter um dedo de desprezo e dois de ironia.

URSULA

Não. Não há desprezo. É que minha experiência foi diferente da sua: eu
amei desde o princípio. Amor, esse é o nome que eu dava, e que ainda dou,
ao que eu fazia e sentia naquela época, quando jovem.(PAUSA) Difícil



acreditar, mas meu primeiro amor foi platônico. Fiz um doce de leite para o
André. Depois enterrei meu dedo no pote. Em seguida chupei: o dedo com
doce de leite. (PAUSA) Doce. A minha alma ficou doce. Foi neste instante
que descobri que amava. Ou melhor, que tinha a capacidade de amar. Foi
revelador. Aprendi ali, com o doce na boca, que no amor só existe uma lei:
não se guarda felicidade para amanhã. (PAUSA) Nunca dei para o André.
Ele nunca soube da dimensão do meu amor.

CONRADO

E o Plínio? Seja sincera: aconteceu alguma coisa entre vocês?

URSULA

Já que insiste. (PAUSA) Eu sei que não sou verdadeira o tempo todo, mas
sou íntegra. Pena que não seja uma qualidade apreciada hoje em dia:
integridade. (PAUSA) O Plínio tentou. Eu até pensei que fosse possível. Por
que não? Mas na hora agá: me deu um nojo. Um hediondo mal estar. Que
enjôo. Parecia que o Plínio trazia no corpo o jogo completo: era “cêce“,
“chulé” e “mau hálito“. Era um monstro de odores.

Ambos riem.

URSULA

Era o jogo completo, mas psicológico. Tudo psicológico. Invenção da
minha cabeça. Foi só dizer: não. O monstro foi embora. (PAUSA) Enfim,
não aconteceu nada.

Instantes.

CONRADO



Ejaculação precoce. (PAUSA) Quer dizer: você não sabe se ele tem ou não
esse problema.

Silêncio.

CONRADO

Por que nossos medos e desejos verdadeiros são sempre clandestinos?

URSULA

Porque do contrário perderiam a graça. Não seriam mais medos nem
desejos.

A luz vermelha no painel de cristal se acende, tomando conta do
ambiente.

Alguém esta entrando.

Silêncio.

Instantes.

Ursula e Conrado ficam estáticos.

Todas as luzes caem com exceção do ponto vermelho, que sozinho passa
a dominar o ambiente.

Entra som de passarinhos.

É o amanhecer na floresta.



CENA 15 - DESPERTAR DOS DESATINADOS

Varanda e Floresta - AMANHECER - DIA 4

Entra Guilherme.

Ele traja outra roupa.

Instantes.

Ponto vermelho se apaga.

Floresta se torna azulada e avermelhada.

Som dos passarinhos intenso.

Luz retorna na varanda.

Cai som total.

Silêncio.

GUILHERME

Bom dia. (PAUSA) Vi a luz acesa na varanda. Entrei.

URSULA

Nós não dormimos. (PAUSA) Os passarinhos ficam desatinados com o
amanhecer. Não é à toa que as pessoas acordam cedo na floresta, quando
conseguem dormir.

GUILHERME



Eu também não dormi. Andei, tomei um banho e já estou preparado para
dar minha aula. (PAUSA) Conrado, precisamos ter uma conversa.

CONRADO

Certamente.

URSULA

E a Marilda: conseguiu dormir?

GUILHERME

Tomando uns comprimidos.

Silêncio.

URSULA

Café. É hora de preparar um café. Servidos?

CONRADO

O meu com uma dose de uísque.

GUILHERME

Puro. Obrigado.

Ursula sai.

Instantes.

GUILHERME



Preciso dizer que: você não tem nada e ao mesmo tempo tem tudo haver
com o que esta acontecendo. (PAUSA) Eu e Marilda estamos desnorteados.
(PAUSA) Tudo por causa de uma ocupação provisória, justamente aqui com
você e na mais errada das horas.

CONRADO

Guilherme, vá direto aos fatos.

Guilherme se emociona ao progredir de sua fala.

GUILHERME

Sabe para onde fui ontem quando sai daqui como fugitivo? (PAUSA) Fui ao
cemitério. Uma necrópolis. Não tenho nada contra cemitérios.
Absolutamente nada. (PAUSA) Até visito a trabalho para ensinar aos alunos
que os ancestrais das tribos mais poderosas da África se tornaram tão
assustadores no campo da imaginação, que se transformaram em deuses
frente a seu povo. (PAUSA) (EMOÇÃO) O homem nessa vida pode até se
imagina um deus, mas será um deus mortal. Poucos se transformam na
morte em humanos imortais. (PAUSA) Humanos imortais. (PAUSA) Conta
a lenda africana que desses humanos imortais surgiram todos os espíritos do
“medo”, mas também os da “piedade“. Todos eles vivem entre os mortos.
Por isso que nas religiões afro-brasileiras, são feitas oferendas junto aos
túmulos dos ancestrais. Na porta do cemitério. (CRESCE EMOÇÃO)
(PAUSA) Você disse que sou professor de macumba, de vudu. Omulu, o
espírito africano do cemitério. (PAUSA) Isso tudo para dizer que …

Conrado faz menção de falar.

Guilherme interrompe e prossegue.

GUILHERME



Deixa eu continuar. (PAUSA) Fui sem alunos, sozinho. Fui visitar o túmulo
do meu filho. Meu filho. Único. Do seu filho biológico. (PAUSA) Chorei.
Depois andei, com uma mão no bolso, entre as lajes. Meio bambo, me
agarrei a um anjo com uma cruz inclinada. (PAUSA). Senti nitidamente o
cheiro dos cadáveres debaixo da terra. (INTENSA EMOÇÃO) (PAUSA)
Ele morreu há tão pouco tempo, Conrado. Dia e noite faço um esforço para
não lembrar dele, mas lembro. Com freqüência lembro. Não é que seu rosto
apareça toda hora na minha mente. Não. Até não aparece com muita
freqüência. (PAUSA) Ele está lá. Só está.

Silêncio.

Ambos emocionados.

Instantes.

GUILHERME

E ele era seu filho sim. Quando conheci Marilda ela já estava grávida de
você. Seis meses.

CONRADO

Por que? Por que me conta só agora? É vingança? Veio pagar a morte dele
comigo? (PAUSA) Veio me encher de arrependimento. Culpa. (PAUSA)
(EMOÇÃO) Conseguiram. Agora que sei de tudo: o que esperam de mim?
O que é correto fazer com essa verdade?

GUILHERME

Foi uma coincidência que aconteceu no tempo errado. (PAUSA) Eu e
Marilda não soubemos como lidar tudo isso. Você apareceu na hora menos
esperada. Nós de luto. Nós estamos de luto. Faz tão pouco tempo.



(EMOÇÃO) (PAUSA) Agora também te pergunto: o que faria no meu
lugar? (PAUSA) O que é correto fazer com essa verdade que também te
pertence

Instantes.

CONRADO

Por que? Por que me contou?

GUILHERME

Porque ficou um excesso do meu filho em mim. Excesso de tudo que havia
nele. Até de sua própria morte.

Silêncio.

Instantes.

Luz cai total.

Entra som de passarinhos.



CENA 16 - INTERLÚDIO MATINAL

Varanda - MANHÃ - DIA 4

Varanda acende.

Cai som dos passarinhos.

Silêncio.

Ursula, Conrado e Guilherme tomam café em xícaras transparentes.

Seus semblantes expressam perplexidade.

Eles bebem em silêncio, olhares vagos e praticamente estáticos.

Instantes.

Ursula deixa de beber, caminha e se aproxima da mesa.

Pega um acendedor metálico e acende um bico de fogo (réchaud
estilizado e moderno).

Instantes.

Depois coloca um suporte de metálico sobre a bicuda chama azulada.

Instantes.

Por fim sobre o suporte adapta um bule esférico e transparente cheio
de café.

Instantes.



Luz vermelha do ponto de cristal se acende.

Instantes.

URSULA

Ela chegou. (PAUSA) Está entrando.

Luz cai total.

Entra som de líquido fervendo: são as bolhas do café fervente.

Chama do réchaud de café acesa na escuridão.



CENA 17 - BOLHAS PODRES

Varanda e floresta - AMANHÃ - DIA 4

Luz volta total na floresta.

Som de bolhas em off mantém.

Foco sobre o réchaud que ferve o café. Ao lado está Marilda.

Instantes.

Cai som de café fervendo.

Marilda, trajando uma outra roupa, apaga o bico da chama com um
pequeno abafador metálico.

Silêncio.

Ela parece estar sozinha na varanda, pois o ambiente tem sombras e
claridades mesmo sendo dia.

MARILDA

Tenho lembranças esparsas. Vagas. (PAUSA) Flashes de vaga-lumes. Acho
que são os remédios. Os comprimidos me deixam sóbria, correta, mas
completamente vazia. Fui até capaz de fingir que trabalhava. (PAUSA)
Fingi a imagem da vida como se fosse uma máquina. Procurei aforismo,
frases, Conrado, todas para você. Mas fui incapaz de encontrar forças para
dizer o que precisava ser dito, nem para mim mesma consegui. (PAUSA)
Não quero mais tomar os comprimidos. Quero chorar a perda do meu filho.



Ouvir minhas lamúrias. (PAUSA) Me lembro dele cantando uma canção
sobre os limoeiros, já não sei bem, para mim é um milagre ter guardado
essa canção na minha cabeça com a voz dele. Tão poucas palavras, tão
poucas notas, mas essa canção já dura demais. (PAUSA) As coisas
deveriam ter se passado de uma maneira completamente diversa, mas o que
importa agora. A maneira como as coisas se passaram. Elas aconteceram. E
aqueles lábios que tinham me beijado. Aquele coração que tinha me amado.
As mãos: brincavam com as minhas. (PAUSA) Quero aprender a não pensar
em nada, a não ser na minha dor. (PAUSA) No leito de morte ele não era
jovem nem velho, ficou com o rosto suspenso entre o frescor e o fenecer.

Luz amplia até alcançar Guilherme.

Surge Guilherme e deixa sua xícara de café sobre a mesa.

GUILHERME

Alguém disse que era o semblante ambíguo da morte. Porque o rosto dos
vivos sempre faz trejeito com o sangue à flor da pele. (PAUSA) Não se
preocupe, Conrado. Ele foi um rapaz feliz. E nós dois também. Todos
fomos.

MARILDA

Por favor, Conrado, não me peça nada dele. Nem uma lembrança ou foto.
Não vale a pena gastar tristezas com felicidades que você não viveu.

Luz abre intensa e alcança Ursula.

Instantes.

Ursula tem um chumaço de papéis nas mãos: são os documentos.



Ela também segura uma pequena valise.

URSULA

Obrigado pelos documentos, Conrado. (PAUSA) Pensando bem esse dossiê
me parece agora um tolo contratempo. Se tornou o atestado que comprova
que o inferno das ignorâncias existe. Dá aquela sensação burra de que
éramos mais felizes apesar da ignorância.

Surge Conrado.

Todos presentes.

CONRADO

Chega, Ursula. Já tem o que veio buscar. (PAUSA) Por favor, me deixe só.
Quero ficar sozinho. Você, permite?

URSULA

Compreendo. Tudo que aconteceu foi inesperado e difícil. Só espero que
não te siga pela vida como um remorso. (PAUSA) Não entre naquela sua
crise de apatia já conhecida: a terra não vai ficar imóvel por causa de você.

Ursula se vira para Marilda e Guilherme.

URSULA

Foi um prazer conhecê-los.

Instantes.

Ursula sai com seus documentos e pequena valise.



Silêncio.

GUILHERME

Nós vamos fazer uma viagem. Partimos hoje à noite.

CONRADO

As florestas tropicais são abafadas. Chegam a ficar opressivas. Mudar de
clima faz bem.

GUILHERME

Esqueci de agradecer a Ursula pelo café.

Cai luz total.

Entra musica.



CENA 18 - DIA INSONE

Varanda e floresta - VÁRIOS MOMENTOS - DIA 4

Musica continua.

Instantes.

Seguem-se vários momentos do dia de Conrado.

Foco de luz na mesa: Conrado rasga papéis.

Instantes.

Tudo escuro.

Foco de luz na varanda: Conrado bebe e toma dois comprimidos azuis.

Instantes.

Musica.

Luz esverdeada na floresta.

Conrado na varanda tira a roupa. Faz calor.

Instantes.

Tudo escuro.

Continua música.

Luz amarela toma conta.



Conrado com óculos de lentes amarelas se apresenta desnudo de
cócoras no centro da varanda.

Instantes.

Luz cai paulatinamente.

Cai música.



CENA 19 - NOITE BRANCA

Varanda, floresta e banheiro - NOITE - DIA 4

Luz se acende no ponto de cristal azul do painel.

Instantes.

Entra Conrado nu com um castiçal de cristal aceso em uma das mãos.

Silêncio.

Coloca o castiçal no chão e se agacha próximo a uma folhagem
esverdeada que parcialmente encobre seu corpo.

CONRADO

É noite. Gravando. Já é noite. (PAUSA) Onde estão os vagalumes fêmeas?

Discretos pontos luminosos surgem na floresta: são os vaga-lumes
fêmeas.

Instantes.

Conrado desliza sua mão pelo ventre. Parece tocar seu genital.

A folhagem encobre parcialmente o ato.

CONRADO



Onde estão os vaga-lumes fêmeas. (PAUSA) Preciso tanto (PAUSA)
Ninguém vai me moldar novamente de terra e barro. Ninguém vai falar do
meu pó. Ninguém. (PAUSA) Louvado seja, ninguém.

Conrado se masturba atrás da folhagem.

Instantes.

CONRADO

Um nada éramos, Um nada somos. (PAUSA) Meu pênis é uma rosa de
ninguém.

Conrado continua o ato de masturbar.

Instantes.

Excitação crescente de Conrado.

Foco de luz sobre o local do pulverizador de partículas de água.

Uma mulher com o corpo e cabelo de Ursula se banha de costas para a
platéia.

Em outras palavras, deve parecer Ursula para o público.

Luz discreta sobre o local onde o vaporizador de micro partículas
hidratantes (água micro-vaporizada) começa a funcionar espargindo
água.

Luz suave incidindo sobre as partículas deve formar uma delicada
nuvem.

O corpo de mulher se apresenta desnuda envolvida na nuvem.



A imagem deve causar sensualidade. Desde o corpo coberto por gotas
de água até seu discreto gestual.

Ela se banha nas partículas.

Conrado se masturba.

Instantes.

O castiçal se mantém aceso.

Luz cai paulatinamente.

Conrado goza até alcançar o orgasmo.

Instantes.

Luz cai total.

O castiçal se mantém aceso.

Silêncio.



CENA 20 - RESTO DE FLORESTA

Varanda e floresta - NOITE - DIA 4

Luz sobre a mesa da varanda.

Entra Ursula vestida com outra roupa, traz na mão os documentos e a
pequena valise.

Coloca tudo sobre a mesa.

URSULA

Já se aliviou? (PAUSA) O castiçal no chão. Você é um risco para a floresta.
Folhagem pega fogo à toa. Isto está um circo. Uma bagunça.

Silêncio.

Conrado se mantém encolhido atrás da folhagem.

Luz da floresta e varanda retornam.

URSULA

Não ouviu? Deve ter passado um dia horrível. (PAUSA) Já se aliviou?

Instantes.

Conrado se cobre numa toalha enquanto apaga com sopros as velas do
castiçal.

CONRADO



Voltou para me perguntar isso?

URSULA

Não. Voltei para te devolver os documentos e avisar que vou suspender o
processo judicial. (PAUSA) Como diria Shakespeare: o resto é “floresta”.

URSULA

A troco de quê vai fazer tudo isso?

URSULA

Você faz muitas perguntas. (PAUSA) Aceite o mistério, Conrado. Enquanto
somos capazes de suportar o mistério, seja ele qual for, é sinal de que
estamos vivos.

CONRADO

Nunca entendi o que você queria dizer com seus “mistérios” e “verdades“.
É como a ciência tentando conceber um poeta. (PAUSA) Não concebe. Não
explica nem o nascimento.

Silêncio.

URSULA

Você acabou de criar um mistério. Tão natural que nem se deu conta. Como
conseguiu?

Instantes.

Eles se entreolham intensamente.



CONRADO

Não sei. Surgiu. (PAUSA) Criou-se a si mesmo. Espremido entre a
sensação e o pensamento.

URSULA

Como se fosse um aforismo ou um desatino. (PAUSA) E o sentimento? De
onde surge?

CONRADO

Da verdade de cada um de nós (PAUSA) Agora me explica de uma vez por
todas a sua verdade.

URSULA.

A verdade está sempre nos olhos de quem vê. (PAUSA) Num olhar.
(PAUSA) Mesmo molhado por uma lágrima.

Instantes.

Luz cai paulatinamente.

Silêncio.

URSULA

Quer comer alguma coisa?

CONRADO

Um ovo cozido.

Luz cai total.



Entra música.

Entra música com sons da floresta.

Fecha-se o pano.
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PÓSFACIO

Apontamentos do autor sobre seu texto

É necessário contar que essa peça foi escrita em 1982 e reencontrada
por mim em 2004. As folhas estavam esquecidas num container de
mudanças.

Não é tudo. Reli o texto e gostei. Dali para imaginar novas cenas e o
desejo de aproveitar outras, foi só o tempo do vôo entre Viena e Belgrado.

Do original devo ter aproveitado acima da metade.

A estrutura dramática da peça se manteve muito próximo do que criei
há vinte e dois anos atrás. Reconheço à fragmentação na seqüência as
cenas, o que normalmente não condiz com uma história que transcorre num
período de apenas três dias e acontece em uma varanda. Demonstrando que
sempre fui fiel ao meu estilo, já que a fragmentação dramática se apresenta
desde o início do espetáculo.

Se a estrutura da peça foi pouco alterada, o mesmo não ocorreu com os
personagens originais. Ampliei e modifiquei até conceber novos conflitos:
Ursula ganhou um protagonismo inesperado e seus diálogos com Conrado
cresceram do cínico, resvalaram pelo poético para caírem no veroz.

Por outro lado anulei a presença física do jovem filho de Conrado,
personagem que só existe na primeira versão. Em outras palavras minha
revisita a peça se tornou, aos meus olhos, mais evidente na transformação
dos personagens. Por conseguinte os diálogos foram repensados. Quando



reescritos dei preferência a oscilação do discurso entrecortado ao monólogo
simples e puro.

Apurei os recursos cenográficos, reduzindo o número de objetos em
cena para contribuir na ampliação da atemporalidade do texto. Assim:
banhos de chuveiro se tornaram micro pulverizador de partículas de água;
portas, elevadores e computadores ficaram codificadas em pontos de luz
numa placa de cristal, e por ai vamos, até se concluir que me sujeitei a dar
uma “refrescada” e “atualizada” num manuscrito esquecido.

Enfim nada tão transcendente assim, já que existe a tendência de se
idealizar em demasia a psicologia da criatividade.

O que ocorreu foi um confronto do autor em suas épocas. Levando em
conta que o talento é sempre revelado através de um confronto de idéias, ou
melhor, de um conflito dramático. Conclui-se que são dois dramaturgos
tentando sobreviver num mesmo texto.

Por tudo isso, longe de ser uma peça de um autor maduro, conduzo o
texto para uma platéia adulta. Também fica claro que a força do espetáculo
vai residir no esplendor do elenco que deve transitar entre o jovial, o sério e
o desatinado.

Quanto a solicitar um personagem de origem negra, seria pertinente
observar que desidratei ao máximo a temática do preconceito racial, muito
mais evidente na versão original. Preferi, portanto, concentrar “a razão de
ser” nas excentricidades afetivas dos personagens. Enriqueci a seleção
vocabular até projetar os quatros em uma classe social única e refinada.

Respostas finais: por que escrevi a peça em 1982? Os atores me pediam
peças com elenco de quatro personagens. Por que resolvi revisitar o texto
em 2004? Eles continuavam insistindo.



    Bem vindos ao texto.

    Bem vindos ao teatro.

De DOC COMPARATO
 Rio de Janeiro / 1982 / Escrita
 Berlim / 2004 / Revisitada



AFORISMOS DE CONRADO

O QUE É AFORISMO?

Máxima ou sentença que em poucas palavras, explica regra ou princípio
de alcance moral. Texto curto e sucinto, fundamento de um estilo
fragmentário e assistemático na escrita filosófica. Relacionado a uma
reflexão de natureza prática ou moral, der, de aphorizo “separar, definir” o
título das obras de Hipócrates.

Coleção e listas de frases do personagem

1. O céu fascinou vários pintores, inspirou até os medíocres.
2. Alegria e felicidade são duas coisas completamente distintas.
3. Minha aritmética morreu: desaprendi a somar e acabei dividido.
4. É pelo susto que se engana o justo.
5. A hierarquia da amizade é complicada.
6. Uma pessoa má não pára de fazer maldades, porque se parar: chora.
7. Aforismo: uma espécie de ditado popular de uma pessoa só.
8. Canto das cigarras e tão único como um ovo e ninguém melhora um

ovo.
9. É intelectualmente lento, moralmente ligeiro e politicamente

contraditório.
10. Uma mulher tão metódica como os ciclos biológicos da floresta.
11. Não existe força que controle um temperamento.
12. Um segredo da vida ê não deixar a indiferença tomar conta do vigor.
13. Outro segredo da vida é não vou deixar que nada interfira no prazer de

se descobrir de novo.
14. Felizmente o mundo não obedece a ordem dos conhecimentos

matemáticos.
15. Casamento mais de dez anos é falta de higiene.
16. A verdade tem a tendência de se revelar espontaneamente.



17. Só os imbecis acham que o sexo é um ato físico.
18. Quando religião e sexo se associam o resultado ultrapassa o problema

moral.
19. A questão das ironias é que elas perdem efeito quando o assunto é

sério.
20. A floresta está desaparecendo porque as árvores são vegetarianas.
21. O poder é igual ao vício, cheio de certezas.
22. Só encontro “downloads“, quando estou a busca de “upgrades”.
23. Um discurso imoral pode causar moralidades no próximo.
24. A estatística é uma ciência nociva.
25. Mesmo os grandes homens são menores que suas próprias sombras.
26. Todo o desafortunado é precoce.
27. Ser fêmea é por tudo possuída, possuindo.
28. Beijo é a dois, o choro: solitário.
29. O falso escritor é mais próximo do engano do que do talento.
30. É sempre bom lembrar que “Romeu e Julieta” é uma história

profundamente infeliz: uma tragédia em que não falta amor.
31. Desejos sempre soam como uma ameaça.
32. A erudição pretende esclarecer a razão dos indús adorarem vacas.
33. Somos filhos de uma imperfeição do perfeito.
34. O verdadeiro medo é tão preciso quanto vago.
35. A solidão só seria uma ciência, se amar não fosse uma arte.
36. As experiências da vida não são dadas às palavras.
37. O sexo contém um fim prazeroso em si mesmo, o que explica porque a

prostituição teve passado, presente e terá prodigioso futuro.
38. No amor só existe uma lei: não se guarda felicidade para amanhã.
39. O monstro dos odores traz no corpo o jogo completo: cêce, chulé e

mau hálito.
40. Nossos medos e desejos começam clandestinos.
41. Quando o rosto ficar suspenso entre o frescor e o fenecer, se verá o

ambíguo do semblante morte.
42. Não vale a pena gastar tristeza com felicidades que não se viveu.
43. Inferno das ignorâncias é levar a vida como um remorso.
44. Ninguém vai nos moldar novamente em terra e barro.
45. Como diria Shakespeare: o resto é floresta.
46. Sinal de vida é ser capaz de suportar mistérios, sejam eles quais forem.
47. Inconcebível é a ciência nos fazer entender o nascimento de um poeta.



48. Criou-se a si mesmo.
49. O desatino nasce espremido entre a sensação e o pensamento.
50. A verdade está sempre nos olhos de quem vê.

Listagem selecionada de cinqüenta frases / Viena /Belgrado / 2004.
 DC.



CURRÍCULO DE DOC COMPARATO

O jornal espanhol El País assim o descreve:

“É um expert em dramaturgia, com a extraordinária qualidade de
produzir e teorizar no mais difícil meio de comunicação de massa: a
televisão. Se distinguiu ao por em prática conceitos pessoais e modernos
que repercutem imediatamente no resultado final do produto audiovisual.

“O olhar agudo de Doc Comparato o converteu em um dos homens mais
respeitados da Comunicação, contando com a vantagem de conhecer os
pontos essenciais do telespectador como poucos o conseguiram.

“As oficinas, conferências e debates que propicia, deixam sempre nos
participantes a necessidade de fazer uma melhor televisão no dia seguinte.

“É um dos mais importantes dramaturgos latino-americanos vivos.”

Doc Comparato:

É médico, dramaturgo, roteirista e escritor.

Nasceu em 3 de novembro, no Rio de Janeiro, Brasil, e foi fundador da
Casa de Criação da Rede Globo. Seus trabalhos abrangem o teatro, o
cinema e a televisão tanto no Brasil como no exterior. Sua carreira teve
início no ano de 1978.

Possui sete prêmios internacionais, destacando-se a medalha de ouro do
New York Films and Television Festival, e seu trabalho de coautoria numa
minissérie com o prêmio Nobel Gabriel García Márquez. Também assinou



as primeiras séries e minisséries da TV brasileira, que se tornaram clássicos.

Como didata e teórico em dramaturgia, escreveu o livro Da Criação ao
Roteiro, pioneiro desta matéria em vários continentes. Seu último cargo
universitário foi em 2004, em que foi professor de Roteiro da Escola de
Cinema de Berlim.

Em teatro sua mais recente conquista foi a estreia de Nostradamus em
Roma e o prêmio Ana Magnani. Acaba de escrever uma minissérie para a
Polka Productiones em Buenos Aires. Atualmente vive no Rio de Janeiro.

CINEMA

 
EL CORAZON DE LA TERRA (ESPANHA/MADRI) 2002
PIEGE (PARIS/FRANÇA) 1993
ENCONTROS IMPERFEITOS (LISBOA/PORTUGAL) 1990/1991
O TRAPALHÃO NA ARCA DE NOÉ (BRASIL) 1985
O CANGACEIRO TRAPALHÃO (BRASIL) 1985
O BOM BURGUÊS (BRASIL) 1983
HOSPITAL BRASIL (BRASIL) 1982
BONITINHA MAS ORDINÁRIA (BRASIL) 1982
O BEIJO NO ASFALTO (BRASIL) 1982 – Direção: Bruno

Barreto

 

TELEVISÃO (AUTOR)

 
MULHER (SERIADO – TV GLOBO –

BRASIL) – 1998
A JUSTICEIRA (SERIADO – TV GLOBO –



BRASIL) – 1997/1998
HOSPITAL (TV ANTENA – SPAIN) – 1997
NA PAZ DOS ANJOS (MINISERIAL – PORTUGUESE

TV) – 1996
POBLE NOU (SCRIPT ADVISER –

MINISERIAL CATALÃ TV) – 1996
VISITA DE NATAL (TV R. T. P. / PORTUGUESE TV) –

1995
ARNAU (MINISERIAL / SPAIN) – 1994
VÉSPERA DE NATAL (TV R. T. P. / PORTUGUESE TV) –

1994
FILOMENO, A MI PESAR (TV SERIAL / SPAIN

TELEVISION) – 1993
A BOCA DO DRAGÃO (MINISERIAL – PORTUGUESE

TV) – 1993
PROCURA-SE (MINISERIAL – PORTUGUESE

TV) – 1993
RETRATO DE MULHER (TV SERIAL / PORTUGUESE TV)

– 1990
THE GAME OF BILLION (DOCUMENTARY / LONDON TV)

– 1990
DUAS HISTÓRIAS QUE O DIABO
GOSTA

(PORTUGUESE TV) – 1990

LOCOS POR LA TELE (SCRIPT ADVISER / SPAIN TV) –
1990

THE TEM GOLF CLUBS OF
PORTUGAL

(TV DOCUMENTARY) – 1990

ME AQUILLO PARA SOÑAR (SPAIN TV) – 1990 (com Gabriel
García Márquez)

A. E. I. O. URCA (GLOBO TV / BRASIL) – 1990
CAMINS (TV3 / CATALÃ – SPAIN TV) –

1989
NAZCA (SPAIN TV) – 1988
LONGSDORFF (SOVIETIC TV) – 1988



A BOCA DO INFERNO (GLOBO TV / BRASIL) – 1987
TIETA DO AGRESTE (RAI / ITALIAN TV) – 1986
O TEMPO E O VENTO (GLOBO TV / BRASIL) – 1985
DUAS DAMAS, UM VALETE E UM
MORTO

(GLOBO TV / BRASIL) – 1985

O INSPETOR GERAL (GLOBO TV / BRASIL) – 1983
A VIDA SECRETA DE BERENICE (GLOBO TV / BRASIL) – 1983
A PATA DO MACACO (GLOBO TV / BRASIL) – 1983
A DAMA DAS CAMÉLIAS (GLOBO TV / BRASIL) – 1983
MALU MULHER (GLOBO TV / BRASIL) – 1982
LAMPIÃO E MARIA BONITA (GLOBO TV / BRASIL) – 1982
OS AMORES DE CASTRO ALVES (GLOBO TV / BRASIL) – 1982
PLANTÃO DE POLÍCIA (GLOBO TV / BRASIL) – 1981
E AGORA, MARCOS? (GLOBO TV / BRASIL) – 1979

 

TEATRO (AUTOR)

 
NOSTRADAMUS (ROMA / ITÁLIA) 2003
NO CÍRCULO DAS LUZES (RIO DE JANEIRO / BRASIL) 2002
MIGUELANGELO (RIO DE JANEIRO / BRASIL) 2001
NOSTRADAMUS (RIO DE JANEIRO / BRASIL) 1999
K. DANCE (PARIS / FRANÇA) 1989
NOSTRADAMUS (SÃO PAULO / BRASIL) 1985/86
A INCRÍVEL VIAGEM (RIO DE JANEIRO / BRASIL) 1984
O BEIJO DA LOUCA (RIO DE JANEIRO / BRASIL) 1981
AS TIAS (RIO DE JANEIRO / BRASIL) 1980
O NOVÍSSIMO TESTAMENTO (SÃO PAULO / BRASIL) 1979

 



LITERATURA E DRAMATURGIA

 
SCRIVERE UM FILM (DINO AUDINO EDITORE,

ITALY) 2002
LA GUERRA DELLE
IMMAGINAZIONI

(ROBIN EDIZIONI, ITALY) 2002

VON DER ENTDCKUN DES
PARADIESES

(ED. EICHBORN FRANKFURT,
GERMANY) 2000

EL GUIÓN (2nd EDITION PLANETA,
MÉXICO) 2000

EL GUIÓN (3rd EDITION FOR LATIN
AMÉRICA) 1999

LA GUERRA DELLE
IMMAGINAZIONES

(ED. PLANETA, ARGENTINA)
1998

LA GUERRA DELLE
IMMAGINAZIONES

(ED. PLANETA, MÉXICO) 1998

A GUERRA DAS IMAGINAÇÕES (ED. PERGAMINHO, PORTUGAL)
1998

LA GUERRA DELLE
IMMAGINAZIONES

(ED. PLANETA, SPAIN) 1998

A GUERRA DAS IMAGINAÇÕES (ED. ROCCO, BRASIL) 1997
ME ALUGO PARA SONHAR (ED. CASA JORGE EDITORIAL,

BRASIL) 1997
ME AQUILLO PARA SOÑAR (OLLERO E RAMOS EDITORES,

SPAIN) 1997
EL GUIÓN (OFIC. PUBL. DEL CBC,

ARGENTINA) 1997
ME AQUILLO PARA SOÑAR (ED. VOLUNTAD, COLOMBIA)

1995
DA CRIAÇÃO AO ROTEIRO (ED. ROCCO, BRASIL) 1995
ARNAU, ELS DIES SECRETS (ED. PROA, SPAIN) 1994
DA CRIAÇÃO AO GUIÃO (ED. PERGAMINHO, PORTUGAL)

1992



DE LA CREACIÓN AL GUIÓN (INST. OFIC. RADIOTELEVISION
ESPAÑOLA, SPAIN) 1988

TV AO VIVO DEPOIMENTOS (ED. BRASILIENSE, BRASIL)
1988

PADRE CÍCERO (ED. RECORD, BRASIL) 1984
ROTEIRO, ARTE DA TELEVISÃO (ED. NÓRDICA, BRASIL) 1983
EL GUIÓ (UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE

BARCELONA, SPAIN) 1983
EL GUION (INST. OFIC. RADIOTELEVISION

ESPAÑOLA, SPAIN) 1983
EL GUIÓN (GARAY EDICIONES,

ARGENTINA) 1983
AS TIAS: TRAGICOMÉDIA EM 2
ATOS

(ED. ACHIAMÉ, BRASIL) 1981

O MELHOR DA CRÔNICA
BRASILEIRA 2

(ED. JOSÉ OLYMPIO, BRASIL)
1981

SANGUE, PAPÉIS E LÁGRIMAS (ED. CODECRI, BRASIL) 1979

 

LIVROS INFANTIS

 
A INCRÍVEL VIAGEM (EBAL, BRASIL) 1984
NADISTAS E TUDISTAS (EBAL, BRASIL) 1984

 

PRÊMIOS NACIONAIS

Prêmio na Categoria Conto da mais prestigiosa instituição no Brasil em
1978 (Concurso de Contos do Paraná)

Prêmio de Serviço Nacional de Teatro (SNT 1979 e 1980)



Eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como o melhor
autor de 1982.

PRÊMIOS INTERNACIONAIS

Prêmio de Melhor Filme no LALIFF 2007 – Los Angeles Latin
International Film

Festival – Cinema – El Corazón de la Tierra – Inglaterra/Espanha (2007)

Prêmio “Ana Magnani” – Teatro – Nostradamus – Itália (2003)

Melhor Autor da Academia de Literatura Catalan – Arnau – Barcelona,
Espanha (1995)

Coral Negro – Cuba – Melhor Minissérie e autor para O Tempo e o Vento
(1986)

Prêmio da Crítica – TV Festival – Monte Carlo (1986)

Melhor Roteiro Original, Categ. Crianças e Adolescentes – Tomar Film
Festival – Portugal (1985)

Festival de Televisão de Praga – Roteiro Malu Mulher – Regina Duarte,
melhor atriz (1984)

Festival de Filmes e Televisão de Nova York, medalha de ouro, melhor
roteiro original para minisséries. (1983) (TV Globo Production Lampião e
Maria Bonita)

DE 1986 A DIANTE



Doc Comparato em 1986 foi fundador e coordenador do Departamento
de Criação da TV Globo Network. Sua obra Nostradamus estreou em São
Paulo e ficou em cartaz durante um ano.

Em 1987 trabalhou com Gabriel García Márquez (Prêmio Nobel) e
escreveu a minissérie intitulada Me Alugo para Sonhar para a Productora
International Network; e para a televisão soviética, a minissérie intitulada O
Homem que Descobriu o Paraíso junto com o escritor russo Alexander
Chlepianov.

Nos anos 1990 se mudou para a Europa onde escreveu para a TVE uma
minissérie com Gonzalo Torrent Malvino, baseada no livro best-seller
deste, intitulado Fenomeno; e Arnau para a televisão Catalan, a qual recebe
o mais prestigioso prêmio de Barcelona, como melhor Autor da Academia
de Literatura Catalan.

Logo em 1992 trabalhou em Portugal, na TV SIC e na TVI, como
roteirista e cosultor criativo até 1994. Foi coordenador e fundador do máster
em roteiros para televisão e cinema da Universidade Autonoma de
Barcelona. Também ocupou o mesmo cargo na Universidade Católica
Portuguesa (PUC), e consultor do European Fund em Londres por cinco
anos.

Em 1996 Doc retornou com sua família para o Brasil, onde retorna para
Tv Globo. Escreve no Rio de Janeiro “A Guerra das Imaginações”, novela
que foi editado no Brasil, Espanha, Portugal, Argentina, México, Itália e
alcança a Alemanha em 2003.

De 2002 a 2003 viveu em Barcelona onde trabalhou como roteirista,
além de ser diretor criativo da Prodigius Audiovisuais (TV-Movies
Europeus) e também diretor da DEA (Augostini Planeta Corporation) para
minisséries e grandes projetos audiovisuais europeus.



Em 2004 viveu na Alemanha onde foi professor da Escola de Cinema
de Berlim e convidado de honra do Festival de Cinema (Urso de Prata –
2004).

Depois de escrever um filme em Belgrado, o roteirista volta ao Brasil e
se torna consultor de criação de textos do Sistema Brasileiro de Televisão
(SBT – São Paulo / Brasil) onde desenvolveu um projeto intitulado O
Palácio e um outro de telenovela.

Em 2005, viveu em Buenos Aires onde escreveu a minissérie
Talismanes para Pol-ka Produciones. Trabalhou na Rede Record de
televisão.

Em 2008, ministrou o curso “Personagem, dramaturgia y guión” na
Escuela Internacional de Cine y TV – San Antonio de los Baños. Voltando
ao Brasil, foi convidado pela Academia

Brasileira de Letras para ministrar o curso “Da Criação ao Roteiro”. Em
outubro esteve em Medellin como conferencista para o XII Encontro
Internacional de TV.

Em 2009, lança nova edição do livro “Da Criação ao Roteiro” pela
editora Summus.

Em 2010, estréia sua peça “Lição Nº 18” que contou com sua filha,
Bianca Comparato no papel principal (Teatro Poeira – Rio de Janeiro).

E ainda completou sua terceira trilogia teatral, chamada “Trilogia da
Imaginação”, escrevendo as peças “Eterno” e “Jamais”. Textos inéditos.

Em 2012 recebe o Prêmio FyMTI (Festival Y Mercado de TV-Ficción
Internacional), Buenos Aires, em Reconhecimento por sua trajetória e
contribuição como autor de ficção em audiovisual.



SERIADOS:

PLANTÃO DE POLÍCIA: (Criador e Autor)

22/06/1979 - CRIME DO VIDIGAL

06/07/1979 - VAMPIROS TROPICAIS

27/07/1979 - A VOZ DO ALÉM

24/08/1979 - VERMELHO 23

31/08/1979 - O ENIGMA DA PENSÃO DO RENO

28/09/1979 - BALÃO APAGADO

19/10/1979 - DESPEDIDA DE SOLTEIRO

30/04/1980 - O CAVALEIRO DO APOCALIPSE

28/05/1980 - NOS PORÕES DA LIBERDADE

25/06/1980 - O ARQUI-INIMIGO

09/07/1980 - O ACORDO

16/07/1980 - A DOCEIRA DE BANGU

01/10/1980 - O VENERÁVEL AZUL TURQUESA



15/10/1980 - PEGA

10/12/1980 - CAIXA DE SURPRESAS

17/12/1980 - CAMISA DE FORÇA

05/05/1981 - TREM NOTURNO

04/06/1981 - SANGUE, CALÇADA E MILK-SHAKE

11/06/1981 - O CAMINHO DAS ESTRELAS - I

18/06/1981 - O CAMINHO DAS ESTRELAS - II

25/06/1981 - O CAMINHO DAS ESTRELAS - III

03/07/1981 - O CAMINHO DAS ESTRELAS - IV

13/08/1981 - OLHO DA MORTE

03/09/1981 - O HERDEIRO

MALU MULHER: (Autor)

11/08/1980 - PARADA OBRIGATÓRIA

RETRATO DE MULHER: (Criador e Autor)

16/12/92 - ERA UMA VEZ…LEILA

18/05/93 - ERA UMA VEZ…MADALENA

A JUSTICEIRA: (Criador e Autor)

09/04/1997 - PREÇO DA VIDA



16/04/1997 - CINZAS NO PLANALTO

17/04/1997 - BALA NO TREM DE PRATA

23/04/1997 - O FILHO DA MADONA

30/04/1997 - O NAVIO LUMINOSO

07/05/1997 - VIAGEM AO INFERNO

14/05/1997 - ETERNOS DIAMANTES

21/05/1997 - MESMO QUE SEJA EU

28/05/1997 - FILHA ÚNICA

04/06/1997 - CRIADOR E CRIATURA

11/06/1997 - BALAS PERDIDAS

18/06/1997 - TREM DE PRATA

02/07/1997 - VIVER POR VIVER

MULHER: (Autor)

22/04/1998 - FATOR HUMANO

21/10/1998 - DE BRAÇOS ABERTOS

11/11/1998 - O NÉCTAR DA VIDA

13/04/1999 - VÍCIOS E VIRTUDES

01/06/1999 - PERFUME DO AMOR



27/07/1999 - LINDO MARAVILHOSO

07/09/1999 - A BELA ADORMECIDA

14/09/1999 - SABOTAGEM

09/11/1999 - O SEGREDO

MINISSÉRIES: (Autor e Criador)

26/04/1982 - LAMPIÃO E MARIA BONITA

10/01/1983 - BANDIDOS DA FALANGE

09/04/1984 - PADRE CÍCERO

22/04/1985 - O TEMPO E O VENTO

24/06/1990 - A,E,I,O…URCA

OUTROS TRABALHOS EM TELEVISÃO:

CASO ESPECIAL: (Autor)

10/05/1978 - E AGORA, MARCO?

02/01/1981 - OS AMORES DE CASTRO ALVES

QUARTA NOBRE: (Criador e Autor)

06/04/1983 - A DAMA DAS CAMÉLIAS

27/04/1983 - O INSPETOR GERAL

25/05/1983 - A PATA DO MACACO



08/06/1983 - DAMAS, VALETE E CRIME

31/08/1983 - MORTE NO PARAÍSO

05/10/1983 - A VIDA SECRETA DE BERENICE

26/10/1983 - DO OUTRO LADO DO TÚNEL

BRASIL 500 ANOS: (Autor)

02/07/1998 - BRASIL 500 ANOS

 

TRABALHOS COMO ATOR:

MINISSÉRIE

1984 - PADRE CÍCERO - (MACEDO)

1990 - A,E,I,O…URCA - (JUDEU JACOB)

1998 - LABIRINTO - (ELE MESMO)

TELENOVELA

1985 - A GATA COMEU - (ELE MESMO)

QUARTA NOBRE

1983 - A DAMA DAS CAMÉLIAS (GAROTO DA CLAQUETE)

*Ainda na Rede Globo, foi um dos criadores e fundadores da Casa de
Criação da emissora nos anos 80.
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