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PRIMEIRO ATO 

CENA 1 

 

Música. Cena de abertura. Ao final Júnior, Isabel, Tadeu e Léia sentam-se nas cadeiras do  

GACA – Grupo de Apoio a Casais em busca de Ajuda. Para música. 

 

ISABEL:  (Pra plateia) Meu nome é Isabel. 

OS TRÊS:  Oi, Isabel! 

ISABEL:  (Para os três referindo-se à plateia) Eles não respondem? 

TADEU:  Talvez seja a primeira vez deles também. Tenta de novo. 

ISABEL:  (Pra plateia) Meu nome é Isabel! 

OS TRÊS:  Oi, Isabel! 

ISABEL:  (Pra Tadeu) É pra falar desde o início do relacionamento?  

 

Tadeu confirma com movimento positivo de cabeça. 

 

ISABEL: Ta. (Pra plateia) A gente se conheceu num barzinho. Eu estava sozinha... 

 

Tadeu, Júnior e Léia levantam e saem.  

 

ISABEL:  (Pra plateia) O que leva a gente preferir aquela pessoa em meio a tantas outras? 

Segundo o livro “MULHER DAQUI PRA FRENTE”, é uma soma complexa de 

fatores. Podemos nos sentir atraídas por um homem até mesmo sem tê-lo ouvido 

falar. E não são poucos os casos de amor que começam por correspondência. Isso 

poderia nos conduzir à conclusão errada de que o pensamento não é fundamental, 

ou de que o físico é supérfluo.  

 

Música. Luz na cena que músico toca violão e canta. Uma mulher está sentada na cadeira  

próxima à mesa com um copo de bebida na mão. Abaixa música. 

 

ISABEL:  (Pra plateia) Acontece que, pra cada pessoa, existe uma diferente chave de 

atração, espécie de centelha que desencadeia o processo. A inteligência pode ser o 

fator preponderante pra uma pessoa, enquanto outra se sente atraída pelo 

dinamismo, outra se liga no senso de humor, outra ainda só se interessa pelo físico. 

Foi o meu caso! Apesar da cantada. 

   

Júnior se aproxima da mulher na mesa.  

 

HOMEM:  Você acredita em amor à primeira vista ou tenho que passar de novo?  
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ISABEL:  (Pra plateia) A cantada perfeita não existe mesmo. Esperar por ela é bobagem. 

Mas, uma abordagem educada, voz macia e um leve sorriso podem funcionar.  

HOMEM:  Posso sentar?  

 

Mulher indica a outra cadeira e homem senta. Apaga luz na cena. 

 

ISABEL:  (Pra plateia) Só não revelam o que vem depois... Mas, nós mulheres temos o hábito 

de se excitar por qualquer besteira e até casamos com ela! Enquanto isso não 

acontece, como é bom, né? Romantismo, presentinhos, longas ligações, amassos 

em qualquer lugar, carro, cinema, festinhas, escurinho, sexo selvagem...  

 

Aumenta música. Tadeu, Júnior e Léia entram e sentam-se. Para música. 

 

CENA 2 

 

JÚNIOR:  (Pra plateia) Oi! Meu nome é Júnior. 

OS TRÊS:  Oi, Júnior! 

 

Caso a plateia não responda, seguem os diálogos abaixo. 

 

JÚNIOR:  (Pra os três referindo-se à plateia) Eles não responderam! 

TADEU:  Foram pegos de surpresa. Tenta de novo. 

JÚNIOR:  (Pra plateia) Meu nome é Júnior! 

OS TRÊS:  Oi, Júnior! 

 

Caso a plateia responda, segue a partir daqui. 

 

OS TRÊS:  Oi, Júnior! 

JÚNIOR:  (Pra plateia) Meu nome é Júnior. Quer dizer, Fábio Loureiro Júnior. É porque eu 

tenho o mesmo nome do meu pai... Isso é óbvio! De vez em quando me chamam 

Fábio Jr. O cantor, sabem? Aquele da música Alma gêmea, (Canta) “as metades da 

laranja...” Eu não gosto! Nada contra o cantor, mas é que... Desculpa. To meio 

nervoso... Vou falar do início do relacionamento. Eu concordo com o que está no 

livro “OS HOMENS SÃO DE MARTE E AS MULHERES SÃO DE VÊNUS” quando 

diz que o amor passa por estações assim como as estações do ano, verão, outono, 

inverno. Apaixonar-se é como a primavera. Nós nos sentimos como se fôssemos ser 

felizes pra sempre. Não conseguimos nos imaginar não amando nossa parceira. É 

um momento de inocência. É uma época mágica quando tudo parece perfeito e 

funciona sem esforço. Nossa parceira parece ser o par perfeito. O amor é um  
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sonho, né? Pena que o casamento é um despertador. 

 

Apaga luz. Isabel, Júnior, Tadeu e Léia saem.  

 

CENA 3 

 

Som de despertador.  

 

ISABEL:  (Irritada e sonolenta) Que despertador é esse, Júnior? 

JÚNIOR:  (Sonolento) O nosso... 

ISABEL:  (Irritada) E porquê esta merda tá tocando hoje, sábado? 

 

Som de despertador continua e Júnior não responde. 

 

ISABEL:  (Gritando) Júnior!  

JÚNIOR:  (Sonolento) Me esqueci de desprogramar, Isabel.  

 

Para som de despertador e som de objeto quebrando. 

  

JÚNIOR: Caraca! O que foi isso? 

ISABEL: O despertador! Programei pra não despertar nunca mais aos sábados... 

 

Som de cachorro latindo.   

 

ISABEL:  Ah, não! 

JÚNIOR:  Um dia ainda mato esse cachorro! 

ISABEL:  Late pra tudo: passa alguém na rua... 

JÚNIOR:  Late. 

ISABEL:  Passa outro cachorro na rua... 

JÚNIOR:  Late. 

ISABEL:  O dono vai sair... 

JÚNIOR:  Late. 

ISABEL:  O dono chega... 

JÚNIOR:  Late. 

ISABEL:  Eu tava pensando uma coisa... 

JÚNIOR:  Late. 

ISABEL:  Júnior! 

 

Som de rádio com locutor animado seguido de uma música. 



  

 - 6 - 

JÚNIOR:  Essa vizinha tá de brincadeira! Sem chance! Vamos levantar! 

ISABEL:  E o dia só está começando... Merda! 

 

Para música. 

CENA 4 

 

Luz na casa de Júnior e Isabel, que entra com uma sacola e falando ao celular.  

 

ISABEL:  (Ao celular) Ir à feira essa hora é dose! Se vai cedo te esfolam com os preços, se 

vai no final é só bagaceira. Gritaria, piadinha de todo tipo... E aperta tomate, segura 

banana, cheira peixe... Fora os carrinhos no calcanhar. Sufoco! (Ouvindo) O 

Júnior? Não está nem ai. Vem com história de que não gosta de cheiro de feira. Sei. 

Isso é coisa de filho único que mãe nunca pôs pra fazer as coisas em casa nem 

serviço na rua. Tudo ali na mãozinha do filhinho. Estresse! Sogra não é assunto pra 

antes do almoço. Tira o apetite. (Ouvindo) Eu? Vou ouvir meu programa de rádio. 

(Ouvindo) Ah, mas me acalma, me faz viajar. (Ouvindo) Tchau! (Ouvindo) Depois 

a gente se fala. Beijo! 

 

Isabel desliga o celular, liga o rádio e sai. Música. Entram o locutor convidado e sua  

assistente. Luz neles. Para música ao comando do locutor. 

 

LOCUTOR:  Meus queridos ouvintes, é com o coração pleno de carinho e apreço pela sua 

audiência que eu, (Cita seu nome), chego até vocês pelas ondas do rádio com 

momentos de esperança e de romantismo através de mais um programa “A Música 

Que Marcou Sua Vida”.  

 

Música ao comando do locutor. Isabel entra trazendo uma bacia com batatas e uma faca, senta  

e começa descascar batata. Para música ao comando do locutor. 

 

ISABEL:  Ah! (Cita o nome do locutor)! Romantismo na minha vida só assim! 

LOCUTOR:  E hoje nossa assistente (Cita o nome da assistente) lê a carta da nossa ouvinte 

que atende pelo pseudônimo de “apaixonada pela pessoa errada”. 

ISABEL:  Ih! Lá vem sofrimento! 

ASSISTENTE:  “Querido (Cita o nome do locutor), demorei pra decidir lhe escrever, pois esse 

assunto é doloroso pra mim. Quero dizer com toda franqueza que meus 

relacionamentos do passado não foram grande coisa, pois parece que só sou 

atraída por homens deslumbrantes e perturbadores”. 

ISABEL:  “Homens deslumbrantes e perturbadores”! Onde tem isso? 

ASSISTENTE: “Mas que terminam me deixando, me fazendo de boba ou de alguma forma me  
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machucando”. 

ISABEL:  Isso sei onde tem! 

ASSISTENTE: “Esses relacionamentos sempre me deixam excitada e desesperadamente 

apaixonada, pois parecem tão profundos quando começam.”  

ISABEL: E qual não parece? 

ASSISTENTE: “Mas, de repente, estou sofrendo de novo”. 

ISABEL:  E não aprende não, filha? Eu heim! 

ASSISTENTE: “No ano passado jurei deixar os homens de lado”. 

ISABEL:  E vai viver de quê? Se bem que tem hora... 

ASSISTENTE: “Foi ai que Carlos apareceu. Gostei dele desde o momento em que o encontrei, mas 

nunca considerei a possibilidade de namorá-lo, pois não era o meu tipo”. 

ISABEL:  Sei!  

ASSISTENTE: “Tornamo-nos realmente bons amigos, conversando horas a fio por telefone, 

compartilhando coisas que não diríamos a mais ninguém”. 

ISABEL:  Ta me cheirando a sacanagem... 

ASSISTENTE: “A coisa chegou a tal ponto de ligarmos um pra o outro várias vezes ao dia e passar 

juntos a maior parte de nossas noites”. 

ISABEL:  É sacanagem! 

ASSISTENTE: “Numa noite voltávamos do cinema de carro, Carlos se inclinou sobre mim e me 

beijou na boca. Fiquei chocada, afinal ele era meu amigo...”. 

ISABEL:  Vai querer me enganar que não deu?  

ASSISTENTE: “Mas correspondi ao jogo do beijo e percebi que estava gostando”. 

ISABEL:  Deu.  

ASSISTENTE: “Fiquei confusa, pois como falei, Carlos não é o tipo de pessoa que imagino a meu 

lado, mas sinto meus sentimentos crescerem por ele”. 

ISABEL:  E o dele cresceu por você, né? Hum!! 

ASSISTENTE: “O que eu faço (Cita o nome do locutor)?” 

 

Música ao comando do locutor. Para música ao comando do locutor. 

 

LOCUTOR:  Querida ouvinte “apaixonada pela pessoa errada”. Como está no livro “VOCÊ É A 

PESSOA CERTA PARA MIM?”, seu relacionamento com Carlos parece saudável, 

mas, você não faz ideia do que é um amor saudável. Você não dá valor aos seus 

sentimentos crescentes por ele, pois você não aceita que um amor possa surgir se 

não lhe arrebatar da cabeça aos pés nos primeiros cinco minutos! Caia na real, 

minha amiga! Aceite o romance e verá que o seu vício em amor à primeira vista tem 

cura! Boa sorte! Toco a música que rolou na hora do beijo!  

  

Música ao comando do locutor.  
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ISABEL:  Ah! Eu amo essa música! Com ela tocando até eu dava! 

 

Locutor se aproxima de Isabel que levanta e dança com ele.  

 

JÚNIOR:  (Fora de cena) Isabel!! 

 

O locutor sai com assistente, Isabel desliga o rádio e senta. Para música. 

 

JÚNIOR:  (Fora de cena) Isabel!! 

ISABEL:  Chegou o meu “amor saudável”! 

 

Júnior entra. 

 

ISABEL:  Que foi Júnior? 

JÚNIOR:  O portãozinho ficou aberto! 

ISABEL:  Cheguei da feira com as mãos ocupadas, passei e me esqueci de fechar. 

JÚNIOR:  Mas tem que fechar, Isabel. Você sabe que aqui na rua tem muito cachorro. Podia 

ter entrado cachorro em casa! 

ISABEL:  É! Porque o burro já entrou! 

JÚNIOR:  Que foi, Bel? 

ISABEL:  Podia mesmo entrar cachorro.  

 

Júnior senta. 

 

ISABEL:  Pegou o carro na oficina? 

JÚNIOR:  Peguei. E aqui, alguma novidade? 

ISABEL:  Entre eu ter sido acordada pelo despertador de um retardado e pela cachorrada da 

vizinhança, lavado roupa e ido à feira? 

JÚNIOR:  É. 

ISABEL:  Júnior, não tem assunto, não inventa. Novidade? Me poupe! 

JÚNIOR:  Sei lá, de repente...  

 

Júnior cantarola. 

 

ISABEL:  O que foi Júnior?  

JÚNIOR:  Nada. Por quê? 

ISABEL:  Anos de convivência.  

JÚNIOR:  Encontrei o Tadeu na oficina. 

ISABEL:  Hum! E daí? 

JÚNIOR:  Eu te falei que eles compraram uma casa na praia? 
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ISABEL:  Não! Casa na praia?! Tão podendo! Ele te falou hoje? 

JÚNIOR:  Não. Na realidade ele não me falou. Eu que escutei uma conversa dele lá na 

empresa mês passado: “Comprei um imóvel no litoral”. 

ISABEL:  E não te falou nada? 

JÚNIOR:  Não deu tempo. Ele comentou ao telefone com alguém, desligou e já despediu da 

gente porque ia sair de férias. Volta segunda.  

ISABEL:  Então o “casalzinho entojado” agora vai posar de bacana?  

JÚNIOR:  Acho que já comprou por conta da promoção que ele vai receber... 

ISABEL:  Promoção? To falando: cada vez entendo menos a justiça divina! 

JÚNIOR:  Não se fala em outra coisa lá no setor. 

ISABEL:  Isso você perguntou pra ele? 

JÚNIOR:  Também não. 

ISABEL:  Ai, Júnior! E vocês falaram de quê? (Comenta assunto de futebol)? Ou da bunda 

da secretária? Eu heim!! 

JÚNIOR:  Calma, Isabel! Você precisa ser mais calma! 

ISABEL:  Me acalmar o cacete! 

JÚNIOR:  Você ta exagerando! 

ISABEL:  Você ta é desprezando meus sentimentos. 

 

Júnior levanta e vai em direção à plateia. 

 

JÚNIOR:  (Pra plateia) Segundo o livro “HOMENS SÃO DE MARTE, MULHERES SÃO DE 

VÊNUS” quando um homem mostra interesse pelos sentimentos de uma mulher e 

preocupação sincera com o seu bem estar, ela se sente amada, amparada, especial 

e começa a confiar mais nele. Ao confiar, torna-se mais aberta e receptiva. (Pra 

Isabel) Que desprezando sentimento, mané desprezando sentimento! Quanta 

bobagem! Eu combinei uma coisa com o Tadeu e preciso te avisar. 

 

Júnior senta. 

 

ISABEL:  Ah. E porque a preocupação? Você combinando com ele e eu não estando 

envolvida... 

JÚNIOR:  Então... 

ISABEL:  Júnior, Júnior!! Me deu até um frio na espinha. Combinou o quê? 

JÚNIOR: É por uma boa causa! 

ISABEL: Desembucha. 

JÚNIOR:  Eu convidei o Tadeu pra comer aqui em casa. A Léia também, claro!   

ISABEL:  A Léia também, claro! Não acredito! Que coisa mais sem pé nem cabeça... E a troco 

de quê esse convite, Júnior?   

JÚNIOR:  Por duas razões! 
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ISABEL:  Duas razões? Tem mais de um motivo pra chamar aqueles dois aqui? 

JÚNIOR:  É que... 

ISABEL:  Não me interessa! Não acredito que terei que aguentar aquela metida! (Pra plateia) 

Se você for chata, suas amigas a perdoam, se você for brava, suas amigas a 

perdoam, até egoísta, suas amigas a perdoam, agora, experimente ser bonita... 

JÚNIOR:  Vamos falar do que interessa?  

ISABEL:  E o que eu sinto não interessa? 

JÚNIOR:  Nós já discutimos isso hoje. 

ISABEL:  Ta bem, ta bem, ta bem! E o que interessa? 

JÚNIOR:  O jantar! 

ISABEL:  Desembucha! Pra quando é o “evento”? 

JÚNIOR:  Amanhã! 

ISABEL:  Amanhã? 

JÚNIOR:  É! Mas é pra jantar! Aí dá bastante tempo pra você preparar! 

ISABEL:  Que engraçado! Há, há, há! Que ódio! 

JÚNIOR:  Calma! Que mau humor, Isabel! Não sei por que vocês mulheres têm tão pouco 

senso de humor. 

ISABEL:  Pra poder amar os homens ao invés de rir deles! 

 

Isabel levanta e sai levando bacia com batatas e faca. 

 

JÚNIOR:  Há há há! Então, como eu estava tentando dizer, eu convidei os dois pra jantar 

primeiro por causa da casa na praia! 

ISABEL:  Não entendi. 

 

Isabel volta. 

 

JÚNIOR:  Quem aqui nessa casa adora uma praia? 

ISABEL:  Eu. E o que isso tem a ver? Eu adoro uma praia, mas quem tem casa lá são eles!  

JÚNIOR:  Mas se estreitarmos os laços de amizade, pode pintar um convite pra um final de 

semana, quem sabe até pra umas férias! 

ISABEL:  Será? 

JÚNIOR:  É só saber conduzir a conversa, abordar o assunto... 

ISABEL:  Eles são educados, simpáticos, sempre querendo agradar...  

JÚNIOR:  E nos convidam pra compartilhar os prazeres da orla marítima!  

 

Isabel faz um movimento de mergulho, como perguntando e Júnior repete como respondendo  

e acrescenta outro deitando no sofá. 

 

ISABEL:  Quê isso? 
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JÚNIOR:  Pegando um bronze! 

 

Isabel senta. 

 

ISABEL:  Hum! Você falou que o convite tinha duas razões. Qual é a outra? 

JÚNIOR:  Porque acho que convivendo com eles a gente pode se entender melhor aqui em 

casa. 

ISABEL:  Como é que é? 

JÚNIOR:  Por causa do seu jeito de ser, Isabel. Você é muito despachada, fala tudo que dá na 

telha... 

ISABEL:  Só eu? 

JÚNIOR:  Não! Nós! Eu também às vezes...  

ISABEL:  Sei. E o fato de ser despachada e falar o que pensa não é bom? Praticidade, 

sinceridade... Essenciais na vida! 

JÚNIOR:  E o que isso ajuda no nosso casamento? A gente vive brigando!  

ISABEL:  E o que eles vão ensinar pra gente? Estão no grupo de apoio também!  

JÚNIOR:  É, mas, a gente não sabe os motivos... Ainda! 

ISABEL:  Tudo bem, mas se estão lá é por que... 

JÚNIOR:  Bel, pediram pra não comentarmos sobre o problema dos outros casais! 

ISABEL:  Ta certo! Mas, eles me irritam. Estão sempre rindo um pro outro, pras pessoas, 

sempre compreensivos... Ninguém, de verdade, é assim!  

JÚNIOR:  Mas você mesma falou várias vezes de que eu deveria seguir o exemplo de como o 

Tadeu trata a Léia.  

ISABEL:  Lá isso é! Só que o senhor também já deixou escapar sua vontade de que eu fosse 

como a Léia! 

JÚNIOR:  Em algumas coisas! 

ISABEL:  Eu não quero nem pensar em quê... 

JÚNIOR:  Nem pensa. 

ISABEL:  O quê? 

JÚNIOR:  To brincando! Então, quem sabe convivendo a gente percebe melhor o jeito deles e 

aplicamos? 

ISABEL:  Se você melhorasse, voltasse ao que era antes já era um adianto! 

JÚNIOR:  Você é uma piada! Passou a vida toda mudando meus hábitos, porque eu não era 

mais solteiro, que minha mãe me acostumou mal, que meus amigos eram escrotos 

e não sei mais o quê! Agora se queixa que eu não sou mais o mesmo, que eu 

mudei! Vai entender! Além disso, só eu preciso melhorar? 

ISABEL:  Blá, blá, blá. 

JÚNIOR:  E então, fiz bem ou não em convidá-los? 

ISABEL:  De certa forma sim. As causas são justas! 

JÚNIOR:  Beleza! 
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ISABEL:  O problema é resolver agora o que fazer pra o jantar. 

JÚNIOR:  Então... No meio da conversa e já pensando na estratégia pra eles nos convidarem 

pra casa na praia, comentei daquela receita maravilhosa de peixe que sua avó te 

ensinou. 

ISABEL:  E daí? Eu nunca fiz a receita. Quer dizer, tentei só aquela vez e... Você não contou 

daquela tentativa desastrosa e que... 

JÚNIOR:  Contei!  

 

Isabel levanta e dirige-se à plateia. 

 

ISABEL:  (Pra plateia) Segundo o livro “HOMENS SÃO DE MARTE, MULHERES SÃO DE 

VÊNUS” um dos erros de comunicação que as mulheres cometem em relação às 

necessidades amorosas de um homem é quando ela expressa sua desaprovação 

com perguntas retóricas, do tipo “como você pôde fazer isso?”. Agindo assim o 

homem se sente desamado porque percebe que ela não o aprova e ele não se 

sente mais o “mocinho”. (Pra Júnior) Como você pôde fazer isso? 

JÚNIOR:  Caraca! O que tem demais? Foi só uma receita que não deu certo!  

ISABEL:  Júnior, presta atenção: errar uma receita é tão constrangedor pra uma mulher 

quanto uma brochada pra um homem! Você gostaria que eu contasse pra Léia das 

suas na nossa lua de mel? 

JÚNIOR:  Nada a ver! Lá eu estava ansioso com a viagem, estressado... 

JUNTOS:  Com a correria dos preparativos, com o cansaço da festa! 

ISABEL:  Já sei das desculpas.  

JÚNIOR:  Se você tivesse perguntado pra sua mãe... 

ISABEL:  Que perguntar pra mamãe, mané perguntar pra mamãe, Fábio Jr. 

JÚNIOR:  Não apela! 

ISABEL:  E o quê mais você falou?  

JÚNIOR:  Sobre o quê? 

ISABEL:  Do peixe, Júnior! Fala logo antes que meu ódio aumente mais ainda.  

JÚNIOR:  Então... Ai ele ficou curioso sobre a receita e que tinha ficado até com vontade de 

comer. Eu vi a oportunidade de convidá-lo pra jantar e comentei que se ele topasse 

você faria a receita!  

ISABEL:  (Pra plateia) Segundo o livro “NÃO BASTA AMAR PARA SER FELIZ NO 

CASAMENTO”, existem várias medidas que favorecem a comunicação durante uma 

crise. A primeira de todas é sustentar, custe o que custar, delicadeza de palavras e 

atitudes. Formulações hábeis, que exprimam polidez, mas não medo, funcionam 

como abafadores da raiva. (Pra Júnior) Puta que o pariu, Júnior! Puta que o pariu! 

Que história! E isso tudo só pra me fuder? 

JÚNIOR:  Quê isso? A intenção era criar uma curiosidade nele e consegui. 

ISABEL:  Agora ele já deve ter contado pra mocreia e a curiosidade da boneca deve ser de  
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me ver pagar mico! Que ódio! 

JÚNIOR:  Você ta fazendo tempestade em copo d’água. Falando em água! 

 

Júnior faz movimento de mergulhar, deitar na areia e acrescenta beber e comer. 

 

ISABEL:  Quê isso agora? 

JÚNIOR:  Aguinha de coco, cervejinha, camarãozinho... Praia! E aí? 

ISABEL:  Vou ligar pra mamãe! 

JÚNIOR:  Yes! 

 

Música. Apaga luz e acende no GACA. Tadeu entra. Para música. 

 

CENA 5 

 

TADEU:  (Pra plateia) Meu nome é Tadeu. Eu conheci a Léia numa balada!  

 

Luz na cena atrás. Léia entra, depois um homem e por último uma mulher que vai ao encontro  

de Léia. Estão numa casa noturna.  

 

TADEU:  (Pra plateia) No livro “ALMAS GÊMEAS”, a autora afirma que acontece algo mágico 

quando encontramos nossa alma gêmea. Esse encontro é detectado, em primeiro 

lugar, pelo olhar. Segundo ela, vários casais dizem que o olhar foi um fator 

determinante para terem certeza de que aquele relacionamento daria certo.                                                

 

Música. Homem começa dançar. As duas também. Elas se aproximam dele. 

 

LÉIA:  (Gritando) Tudo bem?  

HOMEM: (Gritando) Tudo. 

LÉIA:  (Gritando) Podemos dançar aqui?  

HOMEM:  (Gritando) Claro.  

 

Homem muda a forma de dançar, erra, fica estático.  

 
LÉIA:  (Gritando) Tudo bem?  

 

Homem movimenta a cabeça afirmativamente e dançam. Abaixa música. Cena ao fundo  

continua durante a fala de Tadeu. 

 

TADEU:  (Pra plateia) No livro alguém diz que as pessoas fantasiam muito sobre a certeza  
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 da alma gêmea, imaginando que, ao encontrá-la, veríamos estrelas... Ou no mínimo  

 uma luminosidade sobre os ombros da pessoa. 

   

Efeito de luz sobre Léia. 

 

TADEU:  (Pra plateia) Assim como a pessoa que deu o depoimento, eu também não vi nada 

sobre os ombros da Léia. Eu só olhava seus olhos.  

 

Homem repara o corpo de Léia. Apaga luz da cena.  

 

TADEU:  (Pra plateia) Juro! 

 

Aumenta música. Tadeu, homem e mulher saem. Léia vem pra o GACA. Para música. 

 

CENA 6 

 

LÉIA:  (Pra plateia) Meu nome é Léia. No livro “ALMAS GÊMEAS” há uma explicação do 

que se passa no exato momento em que acontece o amor. Os cientistas 

descobriram que há uma reação química do amor, um êxtase que deixa os 

apaixonados mais felizes. Acontece quando se olham, se falam ou se tocam. As 

substâncias químicas dopamina e noradrenalina chegam ao cérebro, criando uma 

sensação de bem-estar. Assim como as anfetaminas, elas modificam a percepção 

sensorial das pessoas. Quando estamos apaixonados tudo se torna ótimo, 

maravilhoso, as dores desaparecem e não temos nem fome, não é verdade? Pena 

que estas substâncias, embora ajam poderosamente, tenham uma ação curta. 

Anos? Não! Seus efeitos duram apenas poucos minutos. 

 

Apaga luz. Léia sai.  

 

CENA 7 

 

Música. Luz na casa de Léia e Tadeu. Tadeu senta no tapete de yoga e faz exercícios. Léia  

entra com xícara e senta. Abaixa música. 

 

LÉIA:  (Pra plateia) Num relacionamento você tem esperanças e sonhos de ver seu 

parceiro crescendo e melhorando. Mas o livro “VOCÊ É A PESSOA CERTA PRA 

MIM?” alerta pra que você tenha satisfação naquilo que seu companheiro é hoje e 

não ficar vivendo para o futuro. 
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Léia toma um gole e olha pra Tadeu, que emite sons de mantras. 

 

LÉIA:  (Pra plateia) Já segundo o livro “APRENDENDO A CONVIVER COM QUEM SE 

AMA”, devemos olhar o parceiro em profundidade, vendo nele o melhor que ele 

pode vir a ser e ajudá-lo a transformar essa visão em realidade, se ele desejar fazer 

isso. Então, os parceiros não devem tirar um do outro o que precisam para si, mas 

dar um ao outro o que eles precisam pra crescerem e se tornarem plenamente o 

que podem ser. Basta estimulá-lo e ele realizará! 

  

Tadeu muda de posição e emite sons de mantras. 

 

LÉIA:  (Pra plateia) O autor não conhece o Tadeu. Quando comecei me relacionar com o 

Tadeu, achei que ele era um injustiçado e uma hora iriam perceber o talento e dar a 

oportunidade que ele merecia. 

 

Tadeu muda de posição e emite sons de mantras. 

 

LÉIA:  (Pra plateia) Até houve algumas oportunidades, mas o ritmo do Tadeu pra 

aproveitar... Acho que alimentei esperança demais que ele mudasse pra ser feliz ao 

seu lado... Tem hora que me pego com raiva dele por não ter se tornado o que eu 

esperava. 

 

Tadeu termina o exercício de yoga, percebe Léia e inicia alongamentos. Para música. 

 

TADEU:  Oi! Não tinha te visto ai. 

LÉIA:  Cheguei agora. 

TADEU:  Ah. 

LÉIA:  O Júnior falou se esse jantar tem alguma razão especial? 

TADEU:  Não. 

LÉIA:  Convidou a gente assim, do nada? 

TADEU:  Foi. 

LÉIA:  Estranho! Não temos quase afinidade com eles... 

TADEU:  É. Quase não aceitei. Eu não gosto muito desses “eventos sociais”. 

LÉIA:  Sei. Nada de festas, shows, encontros de amigos... 

TADEU:  É o meu jeito! 

LÉIA:  Eu confesso que no começo do relacionamento respeitava mais esse “seu jeito”, 

entendia e até te defendia junto aos meus parentes, mas nesse tempo todo 

perdemos tanta coisa que poderíamos ter feito juntos e outras que desanimei de 

fazer sozinha. 

TADEU:  Mas você queria que eu fizesse coisas das quais eu não gostava? 
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LÉIA:  Não, ninguém deve fazer isso, mas nesse assunto você exagera. A impressão que 

eu tenho é que evitei minha própria vida e meus sonhos pra me dedicar só naquilo 

que você gosta de fazer e nessa sua busca que não termina nunca de “uma hora eu 

acerto”. 

TADEU:  Mas você sempre quis estar no controle da situação querendo me “melhorar”! E por 

iniciativa sua, eu não pedi nada. 

LÉIA:  E o quê de fato você pede? E o que de fato você quer Tadeu? 

TADEU:  Muitas coisas. Você sabe. 

LÉIA:  Até sei, só que precisa de uma “aceleração”, de uma ousadia maior. Pensa muito 

antes de fazer... E ai pensa tanto que não faz. A vida é risco e desde que estamos 

juntos nossos passos são de risco zero! 

TADEU:  Fazer as coisas sem pensar é uma insensatez. 

LÉIA:  Insensatez é viver nessa velocidade, sem tempo de verdade pra nós e pra cada um 

individualmente! 

TADEU:  Faço tudo o que você quer! Chego a me anular às vezes. 

LÉIA:  Fazemos sempre os mesmos passeios... 

TADEU:  Não é verdade! 

LÉIA:  Qual a única praia que já fomos, por exemplo? 

TADEU:  Mas é porque lá temos onde ficar. 

LÉIA:  E porque não conhecemos outros lugares? 

TADEU:  Você fala, mas onde todo domingo você quer ficar o dia inteiro? 

LÉIA:  Na minha mãe! Qual o problema? Você nunca reclamou!  

TADEU:  Porque é a única forma de almoçar antes das 4 da tarde! 

LÉIA:  Domingo é dia de descansar! Me dá opção que não vou na minha mãe! Uma vez ou 

outra sair pra almoçar fora... Um lugar legal, diferente...  

TADEU:  A situação não ta pra isso e você sabe. 

LÉIA:  Pelo jeito nunca vai estar. Também sair com você que pega o cardápio e só olha pra 

o lado direito... 

TADEU:  Lado direito? 

LÉIA:  O dos preços! (Pra plateia) O livro “CASAIS INTELIGENTES ENRIQUECEM 

JUNTOS” traça o perfil das pessoas de acordo com a forma que lidam com o 

dinheiro. O Tadeu é o financista. Financistas são rigorosos com o controle de 

gastos. Elaboram planilhas, andam com calculadoras, lista de compras, fazem 

estatísticas e projeções. Já eu sou a descontrolada, que não sabe quanto dinheiro 

entra nem quanto sai. A cada mês, parece que o dinheiro dura menos. E não há 

menor chance de sentar e se organizar, pois acha que têm coisas mais importantes 

pra fazer. O livro cruza os perfis: descontrolado versus financista. Tempestade à 

vista! Um não vai conseguir convencer o outro e acabam se tropeçando! (Pra 

Tadeu) Ninguém merece! 
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TADEU:  Todo mundo faz isso, Léia. Vai pagar uma fortuna por uma coisa se outra mata a 

fome do mesmo jeito? 

LÉIA:  O que você tem que pensar é que nem sempre devemos nos contentar em só 

“matar a fome”. Precisamos querer mais e certos prazeres valem o preço. E isso pra 

muitas outras coisas na vida! 

TADEU:  E porque tudo isso agora?  

LÉIA:  Porque a gente passa mais tempo sonhando que realizando, planejando do que 

fazendo, esperando do que vivendo! Quem quase morre ainda está vivo, Tadeu, 

mas quem quase vive, já morreu! 

TADEU:  Você ta indo longe com essa discussão! 

LÉIA:  “Ir longe” é muito pra você, né? 

TADEU:  Isso tudo só porque não sei a razão do convite do Júnior? 

LÉIA:  Não! Se você não percebe, não adianta.  

 

Ficam em silêncio por instantes. Júnior entra na casa dele, senta e lê jornal. 

 

LÉIA:  De repente esse jantar pode ajudar a gente. 

TADEU:  Ajudar? Como assim? 

LÉIA:  O Júnior e a Isabel são despachados, falam tudo que dá na telha... 

TADEU:  E no que isso pode nos ajudar? 

LÉIA:  Praticidade, sinceridade... Essenciais na vida! 

TADEU:  Me parece mais um desequilíbrio e um desrespeito um com outro.  

LÉIA:  E no que tem nos ajudado nosso “equilíbrio”? E quem disse que nos respeitamos de 

verdade? A gente está se afastando cada vez mais! 

TADEU:  Além disso, estão lá no GACA assim como a gente. Sinal de que têm problemas 

também! 

LÉIA:  E daí? Sempre dá pra aprender com as experiências dos outros! 

TADEU:  Às vezes acho que você exagera na sua insatisfação.  

LÉIA:  Às vezes um exagero faz bem! 

TADEU:  Ih! Olha, se o jantar pode ser útil, valeu ter aceitado então...  

LÉIA:  Ta vendo como você é? Tudo tem que ter uma utilidade, uma razão pra fazer, uma 

vantagem pra levar. Vamos ao jantar porque pode ser “só” prazeroso!  

TADEU:  Você que falou que o jantar podia ser bom pra gente! Olha, Léia, ta bom já. Não 

vamos esticar essa discussão. Vou tomar um banho. 

 

Léia observa saída de Tadeu. Apaga luz na cena. Léia levanta e sai. 

 

 



  

 - 18 - 

SEGUNDO ATO 

CENA 1 

 

Luz na casa de Isabel e Júnior, que lê o jornal.  

 

ISABEL:  (Fora de cena com voz meio fanhosa) Júnior! 

JÚNIOR:  Que foi, Bel? 

ISABEL:  (Fora de cena) Fecha os olhos! Eu tenho uma surpresa. 

JÚNIOR:  Ai ai ai! Deixa de onda, Bel, entra logo. 

ISABEL:  (Fora de cena) Fechou?! 

JÚNIOR:  (Colocando as mãos sobre os olhos de qualquer jeito) Pronto! 

 

Música. Isabel entra vestida com exagero e desfila. Para música. 

 

JÚNIOR:  O quê é isso, Bel? 

ISABEL:  E aí?! Como eu estou?  

JÚNIOR:  Que voz é essa? 

ISABEL:  Gripei. Era só o que faltava. Mas e aí? Com quem estou parecida? 

 

Júnior compara com algum personagem exposto na mídia. 

 

ISABEL:  Júnior! 

JÚNIOR:  Pra quê tudo isso? 

ISABEL:  Se aquelazinha pensa que vai fazer mais sucesso que eu aqui dentro da minha 

casa está muito enganada! 

JÚNIOR:  É engraçado como mulheres se vestem pras outras mulheres e não pra nós. 

ISABEL:  Ih! Que bobagem...   

JÚNIOR:  Você devia se vestir pra me agradar, isso sim, ao invés de ficar ai competindo. 

Parecem rivais em tudo! 

ISABEL:  (Pra plateia) De acordo com a autora do livro “MULHER DAQUI PRA FRENTE” 

competir é um sentimento nobre, onde se tenta vencer não esta ou aquela pessoa, 

mas os obstáculos que impedem a chegada aos primeiros lugares da vida. Já 

rivalizar é uma coisa mais rasteira, mais agressiva, até mesmo pessoal. (Pra 

Júnior) Pra mim, qualquer mulher é rival! E se eu estiver bem pras elas, vou estar 

pra você!  

JÚNIOR:  Não é a mesma coisa. Eu tinha que ser a motivação. 

ISABEL:  Ah, então vai mudar o mundo! 

JÚNIOR:  Além do mais, a Léia não deve estar nem ai pra isso. Deve ter pegado a primeira  

coisa que achou no guarda-roupa. 
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CENA 2 

 

Luz na casa de Léia e Tadeu. Eles entram.  

 

TADEU:  Estive pensando numa coisa. 

JÚNIOR:  Tive uma ideia. 

LÉIA:  Qual dessa vez? 

ISABEL:  Hum! 

TADEU:  Devíamos ficar à vontade, extrovertidos iguais a eles... 

JÚNIOR:  Que tal a gente se comportar como o casalzinho? 

LÉIA:  O quê? 

ISABEL:  O quê? 

LÉIA:  Não sei se consigo! 

ISABEL:  Falsidade agora, Júnior? 

TADEU:  Uma fingidinha...  

JÚNIOR:  Toda mulher sabe ser falsa quando precisa! 

LÉIA:   Não sei...  

ISABEL:  Falsas não, estratégicas! 

TADEU:  A sua roupa podia ter o jeito assim da Isabel.  

LÉIA:  Não sei se tenho alguma coisa...  

JÚNIOR:  Mas pra o meu plano dar certo essa sua roupa... 

ISABEL:  Nem vem! Estou pronta. 

TADEU:  Tem tanta coisa naquele guarda-roupa... 

ISABEL:  Não vai tomar seu banho? 

LÉIA:  Vou ver o que arrumo. 

JÚNIOR: To indo! 

 

Júnior e Léia vão saindo. 

 

TADEU:  Vai lá então. Não se esqueça de que vamos... 

JÚNIOR/TADEU:  Nos comportar como eles. 

 

Júnior sai. 

 

LÉIA:  Bem extrovertida! 

ISABEL:  Contida com as palavras! 

 

Léia sai. 
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LÉIA:  (Fora de cena) Qual será o cardápio? 

TADEU:  O Júnior falou que a Isabel ia fazer um peixe especial! 

ISABEL:  Merda! O peixe! 

 

Isabel sai correndo. Apaga luz na casa de Léia e Tadeu. Tadeu sai.  

 

CENA 3 

 

Som de campainha. Diálogos aos gritos fora de cena. 

 

ISABEL:  Júnior!! 

JÚNIOR:  Que foi? 

ISABEL:  A campainha! 

JÚNIOR:  Atende lá, ué. Devem ser o Tadeu e a Léia. Eu to terminando aqui. 

ISABEL:  Mas já chegaram? 

JÚNIOR:  Eles são pontuais! 

ISABEL:  Heim, heim, heim heim! Saco! 

 

CENA 4 

 

Som de campainha. Isabel entra. 

 

ISABEL:  Já vai, cacete! Ainda nem ajeitei o peixe. E por causa dessa gripe não senti o 

tempero direito. Saco! 

JÚNIOR:  (Fora de cena) Equilíbrio, postura... Praia! 

 

Isabel olha pra fora de cena. 

 

ISABEL:  Oi! Podem entrar! O portão ta aberto. Ou é a luz da rua, ou os meus olhos não estão 

vendo direito, ou a roupa dela... 

 

Entra Léia vestida com roupa da mesma padronagem de Isabel. 

 

ISABEL:  É igual a minha!  

LÉIA:  Oi! 

ISABEL: Oi!  

 

Entra Tadeu. 
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TADEU:  Ôi, Isabel, tudo bem?  

ISABEL:  Tudo!  

TADEU:  E o Junião? 

ISABEL:  Quem? 

TADEU: O Júnior. 

ISABEL: Ah! Ta lá dentro... Já vem. 

TADEU:  Beleza! Bonita casa! 

ISABEL:  É... Quer dizer, obrigada. Sentem. É só não reparar. 

TADEU:  Se não repararmos como vamos andar e sentar? (Ri) 

ISABEL:  Claro. Sentem-se! 

 

Os dois sentam. Silêncio por instantes. 

  

ISABEL:  (Pra fora de cena) Júnior!! (Pra o casal) O Júnior quando entra no banho, esquece 

da vida. 

LÉIA:  Ah, mas é tão bom um banho não é? 

TADEU:  É bom demais! Nós mesmos quando entramos juntos então! 

 

Léia não responde. 

 

TADEU:  Né, Léia? 

LÉIA:  Ô! 

ISABEL:  Bom mesmo é uma praia! 

 

Júnior entra. 

 

JÚNIOR:  Calma, Bel!  

 

Tadeu e Léia se levantam e os três se cumprimentam. 

 

JÚNIOR:  Tudo bem, Léia? (Reparando nas roupas) Ih! 

ISABEL:  Cala a boca! 

LÉIA:  Tudo, e você? 

JÚNIOR:  Não tão bem como vocês, mas vai se indo... 

TADEU:  Imagina! Você está bem como sempre!  

JÚNIOR:  Melhor agora aqui com vocês! 

ISABEL:  Quanta amabilidade! Vou vomitar! 

 

Tadeu e Léia sentam. 
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JÚNIOR:  E ai, foi fácil achar nosso lar? 

ISABEL:  Lar? Esse jantar promete. 

TADEU:  Ah, foi. Tranquilo! 

LÉIA: GPS! 

JÚNIOR:  Ah, claro!   

TADEU:  Não falei, Léia, que essa a cor do seu vestido ta na moda? 

LÉIA:  É. 

JÚNIOR:  Bonita roupa! 

LÉIA:  Obrigada! 

JÚNIOR:  Mas a coincidência foi demais, não foi? 

ISABEL:  Júnior! (Pra Léia) Acontece! 

LÉIA:  Mas é odioso! 

TADEU:  O quê é isso, Léia? 

LÉIA:  Mas é. Você não acha, Isabel? 

ISABEL:  Ah, é!  

TADEU:  E a Léia ainda levou um tempão pra decidir! 

LÉIA:  Convivência! 

ISABEL:  Tem dias que a gente ta cheia de dúvidas mesmo! 

LÉIA:  Ah é! 

JÚNIOR:  A Isabel... 

ISABEL:  Peguei a primeira coisa que encontrei no guarda-roupa! Correria. 

JÚNIOR:  Mas vocês estão ótimas. 

TADEU:  Se fossem cantar então...  

LÉIA:  Tadeu! 

JÚNIOR:  Ainda bem que nós não temos esse problema, né, Tadeu? Se aparecer dois com a 

mesma roupa a gente faz é piada. 

LÉIA:  No nosso caso quem faz a piada são os outros... 

JÚNIOR:  Olha os vazinhos de flor! 

TADEU:  Vocês são gêmeas? 

 

Os dois riem exageradamente. 

 

ISABEL:  Ou eu mudo de assunto ou dou porrada em alguém. 

JÚNIOR:  Sinal que vocês têm coisas em comum.  

ISABEL:  É agora. (Pra o casal) Querem beber alguma coisa? 

LÉIA:  É melhor! 

JÚNIOR:  Um vinhozinho, por exemplo? 

LEÍA:  Ótimo! 

TADEU:  Não. 

JÚNIOR:  Ué, Tadeu? Você não bebe? 
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TADEU:  Faz um tempo já que... 

LÉIA:  Não bebe, não fuma... 

JÚNIOR:  Ah, mas beber é igual andar de bicicleta, quem aprende não esquece. 

ISABEL:  Só uma tacinha! 

TADEU:  Não sei... 

LÉIA:  Extroversão, Tadeu, extroversão! 

TADEU:  Pode ser. 

JÚNIOR:  Ótimo. Você pega lá, querida? 

ISABEL:  Folgado!  

 

Júnior faz o movimento de mergulhar seguido de deitar, comer e beber.  

 

ISABEL:  Pego, querido! Aproveito invento uma desculpa e troco de roupa. 

LÉIA:  Eu te ajudo. 

ISABEL:  Fudeu! (Pra Léia) Ótimo! 

LÉIA:  Aproveito pra conhecer sua casa. Lá em Minas as pessoas têm o hábito de mostrar 

a casa toda quando uma visita chega. 

ISABEL:  Aqui não! (Pra Léia) Que interessante! Vamos então... 

 

Léia levanta e as duas saem. Júnior senta. 

 

TADEU:  Que movimentos são aqueles que você fez? 

JÚNIOR:  Movimentos?  

 

Tadeu repete movimentos que Júnior fez. 

 

JÚNIOR: Ah! Relaxamento! A cada meia hora eu faço. 

TADEU:  Interessante! Eu faço também! Misturo com yoga. Faz um bem enorme. Dá um 

equilíbrio, acerta a postura... Mas não a cada meia hora! 

JÚNIOR:  Entendo! Eu não me adaptei muito com a Yoga... 

TADEU: Ah, você chegou a fazer?  

JÚNIOR: Não. E na empresa, tudo bem? 

TADEU:  Tudo. 

JÚNIOR:  Mudanças? 

TADEU:  Não param, né? Um saco. 

JÚNIOR:  Ô. Mas no seu setor alguma em especial? 

TADEU:  Não. E no seu? 

JÚNIOR:  Um monte. Alguma promoção? 

TADEU:  Nada. 

JÚNIOR:  Nada? Nem pra você? 
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TADEU:  Não! Mas tudo bem... Eu to bem como eu to. 

JÚNIOR:  Imagino! Ué, mas eu ouvi... Bem, deixa pra lá. Mas a casa na...  

 

As duas voltam com garrafa de vinho e taças. Tadeu e Júnior levantam. 

 

ISABEL:  Olha o vinho! 

LÉIA:  Vamos fazer um brinde! 

JÚNIOR:  Boa ideia.  

TADEU:  A quê? 

JÚNIOR:  A nossa amizade!  

ISABEL:  Ao calor, verão, praia! 

TADEU:  Ótimo! 

 

Júnior serve a todos, que brindam.  

 

LÉIA:  Adoro praia! 

ISABEL:  Eu então! Parece que na outra encarnação eu fui peixe! 

JÚNIOR:  Baleia?! 

ISABEL:  Tão engraçadinho, mas tão burrinho! 

JÚNIOR:  Equilíbrio, postura, Isabel! 

ISABEL:  Então não provoca!  

JÚNIOR: E porque burrinho? 

ISABEL: Baleia não é peixe!  

JÚNIOR: Ah. 

TADEU:  Falando em peixe, o Júnior me contou da sua especialidade: receita de peixe 

herdada da avó! 

LÉIA:  Ah é? Olha, Isabel, eu não acerto fazer peixe, sabe? Já tentei de tudo, mas não 

adianta. Quer dizer, tipo moqueca, cozido, porque assado é bico. Até uma criança 

faz! A sua receita é como?  

ISABEL:  Assado! 

TADEU:  Ah, mas têm assados e assados, não é? 

JÚNIOR:  Ah claro! 

ISABEL: Júnior! 

TADEU:  Não vejo a hora de provar! 

LÉIA:  Tadeu! 

TADEU:  Ué, to sendo sincero. 

ISABEL:  Tudo bem, Léia. Ta quase pronto. 

JÚNIOR:  Ué, Bel, mas naquela hora você não disse... 

ISABEL:  Que já tinha assado, mas que precisa descansar um pouco. 

JÚNIOR:  Descansar?! 
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ISABEL:  Mais um pouco de vinho? 

TADEU:  Pode ser. 

ISABEL:  Léia? 

LÉIA:  Sim, obrigada! 

JÚNIOR:  Eu quero, Bel. 

ISABEL:  (Pra Júnior) Ta aproveitando do equilíbrio, né? 

JÚNIOR:  Imagina. 

 

Isabel serve os três. Tadeu e Léia sentam. 

 

ISABEL:  E o grupo de apoio ta sendo bom pra vocês? 

JÚNIOR:  Isabel, eles orientaram pra não conversarmos sobre o que acontece lá! 

ISABEL:  É só uma perguntinha. 

LÉIA:  Ainda não deu pra sentir direito. Duas reuniões só e... 

TADEU:  Três. 

LÉIA:  É, três! 

JÚNIOR:  Talvez com o tempo dê pra sentir melhor, né? 

TADEU:  Não sei, Júnior. Marido reclamando de mulher, mulher reclamando de marido... 

Onde isso vai dar? 

LÉIA:  Aff!  

ISABEL:  Desabafar já ajuda. Experiência de um casal pode ajudar outro... 

TADEU:  Um querendo que o outro tenha qualidades que ele não tem... 

JÚNIOR:  Ih! Se eu tivesse todas as qualidades que a Isabel exige de mim, eu nunca teria 

casado com ela!  

ISABEL:  Engraçadinho! Nos homens de hoje falta muita coisa mesmo. Por exemplo, abrir a 

porta de um carro pra uma mulher entrar... 

LÉIA:  É. Hoje se isso acontece ou é um carro novo ou uma mulher nova. 

JÚNIOR:  Ô! 

TADEU:  As mulheres querem que a gente tenha eternamente 18 anos. 

LÉIA:  Não sei de onde você tirou isso. Nelson Rodrigues tinha razão quando disse que 

aos 18 anos o homem não sabe nem dizer bom dia a uma mulher. Vocês deveriam 

nascer com 35 anos feitos, isso sim. 

JÚNIOR:  Ih! Você já nasceu, Tadeu? 

TADEU:  To quase! 

ISABEL:  As mulheres já nascem sabendo tudo sobre o amor. O que aumenta é apenas a 

nossa capacidade de sofrer por causa dele. Argh! 

LÉIA:  É verdade! 

JÚNIOR:  Vocês reclamam demais. 

TADEU:  E de tudo. Quando um homem se interessa pelo corpo de uma mulher, ela o acusa 

de só se interessar pelo corpo dela. Mas, quando ele não se interessa pelo corpo  
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 dela, ela o acusa de só se interessar pelo corpo de outras mulheres. Vai entender! 

LÉIA:  Tadeu, o vinho ta fazendo efeito... 

TADEU:  Imagina! Extroversão! 

ISABEL:  Você é ciumenta, Léia? 

LÉIA:  Já fui mais! 

TADEU:  E foi muito. Nossa! E por causa disso não confiava em nada. Ficava monitorando o 

tempo todo.  

JÚNIOR: Monitorando? Como assim? 

ISABEL: Júnior! 

TADEU: Tudo bem, Isabel. Vou dar um exemplo?  

LÉIA:  Escolhe bem, Tadeu! 

TADEU:  Vou caprichar. Controle pelo celular! Como ela sabia mais ou menos o horário que 

eu tinha terminado um trabalho, ligava. “Já terminou? Ta onde agora? Que hora vai 

chegar?” Às vezes, pra despistar, vinha com um assunto que podia muito bem 

esperar até eu chegar em casa!  

LÉIA:  Você nunca comentou, nunca reclamou! 

TADEU:  Porque por um bom tempo não percebi a real intenção. Achava que era normal, que 

era um carinho... E eu dava todas as informações!  

JÚNIOR:  E quando você achou que não era isso, ou não era só isso? 

ISABEL:  Júnior! 

LÉIA:  Tudo bem, isso é parte do passado! 

ISABEL:  Ainda bem, né? 

TADEU:  Ô! Comecei perceber quando, por mais de uma vez, eu estava com alguns colegas 

no carro voltando de algum trabalho e tocava o meu celular. Logo em seguida eu 

perguntava a eles onde a gente estava. De tanto acontecer isso, quando tocava 

meu telefone já falavam onde a gente estava e logo em seguida se acabavam de rir 

quando eu repetia a informação pra Léia. 

JÚNIOR:  Viche! 

ISABEL:  E como isso parou, Léia, já que o Tadeu não reclamou? 

LÉIA:  Uma amiga me criticou, me deus uns toques. Não foi fácil, pois eu achava que 

controlando eu estava mantendo segura a relação.  

ISABEL:  Você tem razão, Léia. Segundo o livro “AMAR PODE DAR CERTO”, o ciúme é um 

sentimento natural dos animais! 

LÉIA: Animais?! 

ISABEL: Mas animais superiores! 

JÚNIOR: Ah! 

ISABEL: (Pra Júnior) Não se mete! (Pra Léia) Então, Léia, segundo o livro, o ciúme vem 

acompanhado de atitudes que visam preservar o objeto de amor. Quando ele existe 

desta maneira, é um elogio ao outro.  
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JÚNIOR:  Mas muitas pessoas se aproveitam desse comportamento natural para colocar uma 

série de elementos mesquinhos, de manipulação do outro, de possessividade e de 

alienação! É ai que pode estragar tudo. 

LÉIA:  É. Mas eu entendi que, quando não se confia, o melhor é cair fora. E eu não queria 

cair fora.  

JÚNIOR:  Quando o ciúme é assim, chega a ser um desrespeito ao outro. 

LÉIA:  E quando o desrespeito chega a um nível insuportável, mas ainda há amor, só 

alguém de fora pra te fazer ver. 

JÚNIOR:  Ou terapia mesmo. 

ISABEL:  Mais uma taça de vinho? 

TADEU:  Opa. 

ISABEL:  Léia? 

LÉIA:  Quero! 

 

Isabel serve Tadeu e Léia. Júnior estende a taça e Isabel ignora. 

 

ISABEL:  Já vou servir o jantar. 

TADEU:  Beleza! 

LÉIA:  Eu te ajudo. 

JÚNIOR:  Se precisarem de ajuda! 

ISABEL:  Sei. 

 

Léia levanta e as duas saem. 

 

JÚNIOR:  Dureza, heim Tadeu?! Mas porque você não reclamou com ela? 

TADEU:  A Léia não é muito boa pra ouvir, aceitar. 

JÚNIOR:  E você também não é de falar muito... 

TADEU:  Pois é! 

JÚNIOR:  Mas, às vezes precisa. 

TADEU:  É. Preciso usar o banheiro. 

JÚNIOR:  Vem comigo que eu te mostro. 

  

Os dois levantam e saem. Muda luz.  

 

CENA 5 

 

Música. Júnior, Isabel, Tadeu e Léia entram e coreografam o jantar. Muda luz.  
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CENA 6  

 

Para música. Todos estão sentados nas cadeiras ao redor da mesa. 

 

TADEU:  Mas vai me dizer, Júnior, que tem coisa na Isabel que você não gosta ou não 

concorda e que você não fala pra ela? 

 

Júnior levanta e senta no sofá. 

 

JÚNIOR:  Não tem não. O que eu sinto eu falo. 

TADEU:  Nadica de nada? 

JÚNIOR:  Não!                      

ISABEL:  E ai dele se não falar. 

LÉIA:  E você é assim também, né Isabel? 

ISABEL:  Ah, sou! 

LÉIA:  Até estranhei hoje vocês estarem... Como eu vou dizer, contidos. 

JUNTOS:  É que... Acho que é por que estamos... 

JÚNIOR:  Cansados! 

TADEU:  Tudo bem, tudo bem. Acredito! É porque eu acho que certas coisas são 

 difíceis de você confessar pra outra pessoa... 

LÉIA:  Do tipo? 

JÚNIOR:  Tempero dela... 

ISABEL:  Júnior! 

JÚNIOR:  Depois te falo. 

LÉIA:  Coisas de que tipo, Tadeu? 

TADEU:  Mais profundas.  

ISABEL:  Se não quiser falar, Tadeu, deixa quieto. 

LÉIA:  Desembucha! 

JÚNIOR:  Fala ai. 

 

Tadeu levanta. 

 

TADEU:  Segundo o livro “O SEGREDO”, não há sonho que não possa ser real, se você 

simplesmente aprender a usar a força criativa que flui através de você. Você 

fazendo isso, o Universo começará a rearranjar-se a fim de fazer com que seu 

desejo aconteça. 

JÚNIOR:  Hum! O papo de que o Universo conspira a favor? 

TADEU:  Isso. E é verdade! Um tempo atrás a Léia estava pra ser promovida lá no trabalho 

dela. Até era uma função que ela desejava muito, mas eu sabia que aquilo não iria  



  

 - 29 - 

 ser bom pra nós.  

LÉIA:  Que história é essa? Você ta falando da... 

TADEU:  Isso! Daquela promoção que estava tudo certo e não rolou. 

ISABEL:  Mas porque não seria bom pra vocês? Iam ter que mudar pra longe? 

TADEU:  Não! A Léia iria pra um setor com homens de outro nível cultural, social e isso ia 

acabar fazendo a cabeça dela. Eu sentia. 

LÉIA:  Fazer a cabeça? 

TADEU:  É. De repente perceber a possibilidade de outro tipo de vida melhor que o nosso. 

Entendeu? E ai, me deixar! 

 

Tadeu senta. 

 

JÚNIOR:  Que viagem! 

TADEU:  Não é não. Eu conheço a Léia. 

LÉIA:  Acho que não! 

ISABEL:  Ah gente! Mas é coisa do passado! Não é, Tadeu? 

TADEU: É! 

LÉIA:  Não é não! Uma pessoa torcer pelo seu fracasso nunca vai ser “coisa do passado”, 

Isabel. 

JÚNIOR:  E você acha que a promoção não aconteceu porque você desejou firmemente? 

TADEU:  Claro. 

ISABEL:  Ai, ai. E quando foi isso? 

TADEU:  Ela foi avisada que ia ser promovida um pouco antes do Collor ser eleito. Ai, com 

aquele fatídico plano que deixou um monte de gente na merda, a empresa dela deu 

uma segurada, mandou um monte de gente embora e ela continuou no setor que 

estava. 

 

Junior levanta. 

 

JÚNIOR:  Quer dizer que o Collor ganhou, aplicou o plano, isso ferrou a Léia e você acha que 

foi tudo por causa do seu desejo? 

TADEU:  E porque não? Segundo o livro isso é possível! 

JÚNIOR:  Então não espalha porque tem muita gente que odeia o Collor por conta daquele 

confisco e pode sobrar pra você. 

ISABEL:  Não brinca, Júnior. 

LÉIA:  Que capacidade, Tadeu! 

ISABEL:  Léia, você não acredita que... 

LÉIA:  Que o desejo dele causou tudo isso? Claro que não. To pasma é pela capacidade 

de ser tão egoísta, mesquinho, inseguro. Eu sofri tanto na época. Como é que pode 

alguém achar que a infelicidade, a frustração da pessoa que está com você pode  
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 ser bom pra o relacionamento? 

JÚNIOR:  É foda! 

ISABEL:  É. Mas vamos mudar de assunto. Vamos falar do verão que vem ai, da casa na 

praia de vocês... 

LÉIA:  Da nossa casa na praia? Que casa na praia? 

JÚNIOR:  Calma, Léia, a Isabel vem com uns assuntos fora de hora. 

LÉIA:  Não, tudo bem! Acho melhor a gente mudar de assunto mesmo, mas é que ela falou 

da nossa casa na praia. 

JÚNIOR:  É. A que vocês compraram recentemente. 

TADEU:  Agora foi você que viajou, Júnior! 

JÚNIOR:  Viajei nada! Você falou lá na empresa que comprou um imóvel no litoral! 

TADEU:  Imóvel no litoral? Não lembro... 

LÉIA:  Não será aquele lá de Iguape? 

ISABEL:  Comprou ou não comprou a casa, gente? 

JÚNIOR:  Calma, Isabel. 

LÉIA:  Não era casa. Era um lote lá em Iguape. Longe à beça da praia.  

TADEU:  Ah, o lote... Até já vendemos.  

ISABEL:  Confundiu, Júnior querido? 

JÚNIOR:  Pelo jeito. Nem promovido ele foi! 

 

Isabel boceja. 

 

ISABEL: Ah, gente, desculpa, mas hoje acordei muito cedo... 

LÉIA:  Precisamos ir embora. 

JÚNIOR:  Imagina! Ainda é cedo. 

LÉIA:  Acho que ta é tarde demais. 

 

Léia levanta. Os outros acompanham. 

 

ISABEL:  Vê se aparecem mais! 

TADEU:  Ah, pode deixar! 

JÚNIOR:   Já sabem o caminho. 

LÉIA:  Tchau Júnior. Tchau Isabel. Foi um prazer. 

 

CENA 7  

 

Tadeu e Léia saem. Júnior ameaça sair. 

 

ISABEL:  Aonde o senhor vai? 
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JÚNIOR:  (Pra plateia) Segundo o livro “AMAR PODE DAR CERTO” pra viver um grande 

amor, é de fundamental importância que a alegria possa, em alguns momentos, ser 

resultado de algo realizado pelos dois. É preciso, então, que o homem e a mulher 

que estão juntos resgatem a sua capacidade de brincar e brinquem um com outro, 

tal como duas crianças. O brincar juntos leva ao encontro da alegria e fortalece a 

relação do casal, tornando-a divertida, alegre e prazerosa. (Pra Isabel) Vou à 

cozinha dar uma geral e deixar tudo arrumadinho pra você! 

ISABEL:  Vem com brincadeira numa hora dessas pra você ver. Pode ficar aqui. Quem vai dar 

uma geral agora sou eu. 

JÚNIOR:  Belzinha, eu confundi ué? Acontece. Você também, às vezes... 

ISABEL:  Eu o cacete! Nem vem. Confundir um negócio desses? Essa correria toda, vestido 

novo... 

JÚNIOR:  Você já usou... 

ISABEL:  Em casa foi a primeira vez. 

JÚNIOR:  Ah! 

ISABEL:  Eu de gripe, essa receita difícil de peixe... 

JÚNIOR:  Pois é! Preciso te falar do peixe... 

ISABEL:  Pra no final não ter promoção, não ter casa na... O que tem o peixe? 

JÚNIOR:  O tempero estava meio... Meio... Eu acho que ele... 

ISABEL:  Fala! 

JÚNIOR:  Estava ruim! Você não sentiu? 

ISABEL:  Eu estou gripada e quando to assim, perco o paladar, você sabe. Mas estava o 

quê? Com pouco sal? 

JÚNIOR:  Muito! 

ISABEL:  Ai ai ai. E porque você não foi provar naquela hora que eu te chamei? 

JÚNIOR:  Eles chegaram e ai não dava tempo de fazer nada, ué! 

ISABEL:  Eu dava um jeito. Consegui despistar o gosto que ficou porque esqueci no forno 

tempo demais e... 

JÚNIOR:  Não conseguiu não! 

ISABEL:  Puta que o pariu! Por isso não disseram quase nada durante o jantar. 

JÚNIOR:  E não deixaram nada nos pratos! Que educação! 

ISABEL:  Que fiasco, isso sim! E tudo culpa sua. 

JÚNIOR:  Nem tudo. Agora também já foi. E não foi tão difícil tolerá-los. 

ISABEL:  Não interessa. A principal razão do jantar se frustrou. 

JÚNIOR:  Mas a outra não. 

ISABEL:  Que outra?  

JÚNIOR: Perceber o jeito deles. 

ISABEL:  Não vi nada que se aproveite. 

JÚNIOR:  Eu vi. 

ISABEL:  O quê? 
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JÚNIOR:  Vi que, mesmo com o jeito deles um com o outro, contidos, educados e sei lá mais o 

quê, não vi compatibilidade entre eles. 

ISABEL:  É mesmo né? Cada um com uma visão totalmente diferente das coisas que são 

comuns aos dois. 

JÚNIOR:  Não vi comprometimento um com o outro, com as coisas do outro. 

ISABEL:  Cada um por si... 

JÚNIOR:  E, principalmente, não existe química entre eles...  

ISABEL:  Como a nossa que faz tudo explodir às vezes? 

JÚNIOR:  Em todos os sentidos! 

 

Os dois riem. 

 

JÚNIOR:  Delícia! Vamos deixar a cozinha pra manhã? 

 

ISABEL:  Nem precisa perguntar. 

 

Os dois saem abraçados e rindo. Apaga luz.  

 

TERCEIRO ATO 

CENA 1 

 

Música. Luz na casa de Léia e Tadeu. Léia entra com uma mala e senta. Fica com olhar  

distante. Entra Tadeu e olha pra ela. Para música. 

 

TADEU:  Acordou cedo pra arrumar as malas... É o fim? Não decidiu rápido demais não? Não 

é melhor só dar um tempo? Não vamos nem resolver o quê fica com quem? Você 

vai pra casa da... 

LÉIA:  Não! 

TADEU:  Eu não esperava. Apesar de quê, esse tempo todo de desencontro, até já perdi a 

conta de quanto tempo a gente não é o mesmo um com o outro, não transa... Mas 

daí te ver ai assim. Invejo sua força de decidir! Se depender de mim nada acontece 

né? Mas eu acho que podíamos tentar de novo, reconstruir... Vivemos muita coisa 

boa e as lembranças podem ajudar. Onde a gente errou? Quando a gente errou? Eu 

li uma crônica do MARCELO RUBENS PAIVA que ele descreve uma cena como 

essa. Achei tão distante da minha vida e agora... Ele coloca no pensamento do 

homem que é deixado as mesmas dúvidas que me vêm. E se eu tivesse sido menos 

caseiro? Ou mais paciente com as crises dela? E se eu tivesse aceitado ela mudar 

de profissão? Ou pintado as paredes quando ela quis?  
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Tadeu se aproxima de Léia e pega em suas mãos.  

 

TADEU:  Fica! Me ensina, me faz ser outro, melhorar...  

LÉIA:  Mário Quintana escreveu “que as pessoas não estão no mundo pra satisfazer as 

nossas expectativas e nem estamos aqui pra satisfazer as delas. Temos que nos 

bastar... Nos bastar sempre e quando procuramos estar com alguém, temos que 

nos conscientizar de que estamos juntos porque gostamos, porque queremos e nos 

sentimos bem, nunca por precisar desse alguém. E ele completa afirmando que as 

pessoas não se precisam, elas se completam... Não por serem metades, mas por 

serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida!” Pensa nisso, 

Tadeu. 

 

Música. Léia sai. Tadeu senta. Apaga luz. Tadeu sai. 

 

CENA 2  

 

Um casal de atores entra e inicia a cena de encerramento. Para música.  

 

ATOR 1:  Um estudo que durou 17 anos reuniu 192 casais de várias idades, divididos em 4 

grupos.  

ATRIZ 1: Um grupo tinha casais que expressavam indignação quando ofendidos injustamente 

um pelo outro.  

ATOR 1:  Outros dois grupos foram compostos por casais em que o homem ou a mulher 

reprimia seus sentimentos.  

ATRIZ 1: E um grupo tinha casais que nenhum dos dois esboçava qualquer reação quando 

vítimas de uma ofensa descabida. 

ATOR 1: A pesquisa se concentrou em críticas injustas e inadequadas.  

ATRIZ 1: 25% das pessoas que compunham os casais que reprimiam seus ressentimentos 

morreram.  

ATOR 1: Já entre os casais que manifestaram sem censura sentimentos de raiva e revolta 

em relação ao outro, o índice de mortes foi de 12%. 

 

Outro casal de atores entra e continuam a cena de encerramento.  

 

ATOR 2:  Conclusão: se o problema não é resolvido logo e a pessoa ofendida engole e fica 

remoendo a raiva poderá correr riscos em relação à saúde.  

ATRIZ 2:  Afinal o rancor é um veneno que se toma esperando que o outro morra! 

TODOS: Veneno? 
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Música. Os atores dançam a coreografia de encerramento. Abaixa música. 

 

ATRIZ 1:  Casar, seja de que forma for, é bom!  

ATRIZ 2:  Mas se o casamento acabar... 

TODOS:  Antes ele do que eu!  

 

Aumenta música. Os atores viram de costas pra plateia e jogam os buquês. Apaga luz.                            

 

 

FIM 


