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CENA I – Casa do Detetive Leander 

 

Certa manhã, o telefone toca na casa do detetive Leander, que o atende. 

 

LEANDER - Alô? 

 

ANTÔNIO - Alô! Detetive Leander? Aqui quem fala é o delegado Antônio. Estou 

precisando da sua ajuda para desvendar mais um mistério.  

 

LEANDER - Diga, detetive. Estou às ordens. Do que se trata? 

 

ANTÔNIO - Um rubi desapareceu de uma joalheria do centro da cidade e ainda não 

conseguimos descobrir quem possa ter feito isso. Só sabemos que a joia ainda não saiu 

de Juiz de Fora, pois colocamos patrulhas para vigiar as saídas da cidade. Já começamos 

o rastreamento aqui no bairro Alto Grajaú, mas até agora nada. Preciso que encontre o 

rubi com urgência. Acredito que não será muito difícil, pois você mora nesse bairro há 

muitos anos. 

 

LEANDER – Entendido! Vou averiguar esse caso e o mantenho informado. 

 

Leander desliga o telefone e acaricia as orelhas de Filó, sua cadelinha de estimação.  
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LEANDER – Onde será que está esse rubi, hein, Filó? (com tom brincalhão) Esse é 

mais um caso para nossa dupla infalível: o Enigma do Rubi! Vai me ajudar na 

investigação, garota?  

 

Filó late. 

 

LEANDER – Boa menina! Vamos lá, Filó! 

 

Filó late novamente. 

 

CENA II – Rua das Amoras 

 

Na Rua das Amoras, sete amigos jogam futebol.  

 

ANDRÉ - Galera, chega por hoje. Eu já tô meio cansado e com sede. Vamos tomar um 

açaí pra refrescar? 

 

GABRIELA E ALLAN – (animados) Vamos! 

 

RICHARDSON - (revirando os olhos) Ah, não! Açaí? Pô, galera, “mó” ruim. Aquilo 

tem gosto de terra. 

 

ALLAN - (debochando) Ué, Richardson, já comeu terra, “fi”?  

 

Todos riem. 

 

GABRIELA – Eu amo açaí! Com leite em pó, então, melhor ainda! 

 

RICHARDSON – Nem de graça eu como acaí. Eu vou na sorveteria Pedra Preciosa 

mesmo. Tem mais variedades! Vou correndo buscar o Fidalgo para dar uma volta e 

encontro vocês depois. Beleza?  

 

GABRIELA – Ô Richardson, tudo que você faz você tem que levar seu cachorro? Qual 

é? Não sei como não trouxe o Fidalgo para jogar futebol também. 

 

RICHARDSON – Ele é cachorro, mas é meu amigo. 

 

Richardson faz um sinal de beleza com a mão e sai correndo em direção a sua casa. No 

caminho, passa em frente a um grupo de vizinhos que conversa na calçada. 

 

ALLAN – Eita, menino doido. Sai correndo, nem despede direito.  

 

GABRIELA - (debochada) Você ainda fica surpreso com isso? 

 

ANA JÚLIA - Eu e o Victor temos que fazer um trabalho da escola. Não vai dar pra ir, 

não. 

 

VICTOR - (arregala os olhos) Que trabalho? Quando pediram isso? Onde? Que 

professor?  
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ANA JÚLIA - Uai, Victor, o de Geografia, dos mapas. 

 

VICTOR - (ainda confuso) Que mapas? Mapa do mundo, do Brasil, de Juiz de Fora? 

Do Grajaú? 

 

ANA JÚLIA - (revira os olhos) Ai, “vamo” logo que você tá precisando mais de 

geografia do que imagina. Tá precisando se localizar! (puxa Victor pelo braço) 

 

ALEF – Eu não vou também no açaí não. Tenho que ajudar a mãe lá em casa. Ela quer 

que eu corte as batatas para fazer um escondidinho de frango.  

 

GABRIELA – Desse jeito, você vai virar chef de cozinha. 

 

ALEF – Eu já sei fazer arroz e feijão. Qualquer dia desses eu chamo vocês pra comer lá 

em casa. Tchau! 

 

Ana Júlia, Victor e Alef saem em direção às suas casas, enquanto André, Alan e 

Gabriela vão para a açaiteria. 

 

 

CENA III – Encontro de vizinhos 

 

Mais a frente, seis vizinhos – Hevelyn, Jhonatan, Maria Luiza, Arthur, Raíssa e 

Raphael – conversam sobre o misterioso caso do rubi que desapareceu.   

 

HEVELYN - (Vira-se na direção de Maria Luiza e coloca a mão no ombro dela) “Cê” 

viu que o Rubi que o delegado Antônio e o detetive Leander estavam procurando sumiu 

de vez, menina?! 

 

JHONATAN - (Prestando atenção no assunto) Nossa, eu vi isso, sim! Terrível! Eles 

não fazem nem ideia de onde pode “tá” esse troço. 

 

MARIA LUIZA - (suspira e fala em tom sonhador) Ah! Eu que podia ter achado esse 

rubi. Ia resolver minha vida! 

 

RAPHAEL - (confuso) Pera aí, “cês” “tão” falando do roubo da semana passada? 

 

HEVELYN - (acena com a cabeça para Raphael, afirmando) Eu acordei no meio da 

noite com um barulho estranho. Mas eu acho que tava tendo mesmo um pesadelo com o 

roubo do rubi. 

 

JHONATAN - (em tom pensativo, lembrando do acontecido) E esses dias eu bem que 

vi umas pessoas estranhas aqui no bairro.  

 

RAÍSSA - (fazendo o sinal da cruz) Deus que me perdoe, mas eu sempre suspeitei do 

menino da dona Maria. Não vou com a cara dele. 

 

ARTHUR –Você faz o sinal da cruz e acusa o garoto sem saber? Tem alguma coisa 

errada nisso. Pô, mas ele é “mó” gente boa! 
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RAÍSSA – Ih Arthur, você é inteligente, mas não sabe tudo! 

 

ARTHUR – Não sei mesmo, mas eu é que tô suspeitando de que você tá gostando do 

menino da dona Maria. 

 

RAÍSSA – Ih garoto, vê se me erra! (mudando o tom) Olha lá. Não morre tão cedo! Ele 

ali passando correndo sem rumo. (balança a cabeça em sinal negativo) Ó, acho melhor 

a gente ir pra casa. Tenho que lavar banheiro hoje. O meu pai já me pediu cem vezes.  

 

MARIA LUIZA - “Cê” tem razão, Raíssa. É melhor “nóis” entrar. Amanhã “nóis” 

conversa mais. A mãe falou para eu comprar tomate na venda. 

 

HEVELYN - Melhor mesmo. (lembrando de algo) Ai, minha Nossa Senhora, esqueci 

minha panela de feijão no fogo. (sai apressada) 

 

RAPHAEL - (falando para si mesmo, balançando a cabeça negativamente) Esse povo 

não tem jeito mesmo não... 

 

 

CENA IV– Açaiteria 
 

Os amigos chegam à açaiteria, compram o açaí e escolhem uma mesa para esperar 

Richardson. 

 

GABRIELA – Vocês ouviram o que os vizinhos falaram lá atrás?  

 

ANDRÉ - Do roubo do rubi?  

 

ALLAN – Ouvi minha mãe comentando isso hoje cedo, passou até no jornal.  

 

GABRIELA - É, eu escutei no noticiário também. Só sei que o negócio custa um rim!  

 

ANDRÉ - Sorte de quem “tá” com ele, então.  

 

ALLAN – Não sei se é sorte! Imagina se a polícia te pega com uma coisa de 100 

milhões de reais que não é sua. 

 

GABRIELA – Vai em cana. 

 

ANDRÉ – Será que açaí combina com caldo de cana? 

 

ALLAN – Nossa, eca! 

 

GABRIELA – Hum, deve ficar docinho! Eu sempre gosto de misturar comidas 

esquisitas. Uma vez comi pipoca com feijão e pipoca com macarrão. Uma delícia! 

 

ALLAN – Eca! Que meleca! 

 

ANDRÉ – Deve dar um piriri danado! 
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GABRIELA – Mentira, gente! Tô inventando! Mas que é bom é bom! 

 

Todos riem. 

 

 

CENA V – Casa do Richardson  
 

Fidalgo está em casa, deitado em sua almofada, pensativo.   

 

FIDALGO: (espreguiçando e bocejando) Ah! Hoje eu “tô” doido pra sair e encontrar a 

Filó. Cadê o Richardson que nunca chega pra me levar pra passear? Quero ver a minha 

Filózinha, a cachorrinha mais bonita do bairro! Que pelo lindo que ela tem! Cheio de 

cachinhos! Parece que vai ao petshop todo dia. De longe dá pra sentir o perfume.  

 

Richardson chega em casa.  

 

RICHARDSON - (grita) Fidalgo! Fidalgo, meu filho, cadê você? “Bora” pra sorveteria! 

(pega a coleira e balança, fazendo barulho)  

 

O cachorro Fidalgo vem correndo meio desengonçado, feliz por ver seu dono e, 

principalmente, a coleira em sua mão.  

 

FIDALGO - (para a plateia) Ah! Nem acredito, vou ver a Filó! Ela é tão linda! Aquelas 

orelhinhas dela são tão fofinhas. Que focinho! (suspira apaixonado)  

 

RICHARDSON - (tentando colocar a coleira no agitado Fidalgo) Calma, cachorro 

doido! A gente já vai! 

 

Richardson coloca a coleira em Fidalgo, e os dois saem pela rua em direção à 

sorveteria.  

 

 

CENA VI – Rua das Amoras  

 

Chegando à sorveteria, Richardson prende a coleira de Fidalgo do lado de fora. O 

cachorro senta e fica olhando, esperançoso, a casa em frente, na qual mora Filó. 

 

FIDALGO - (pensa) Cadê a Filó? Será que “tá” lá dentro? “Tô” com uma saudade 

dela...  

 

Filó aparece no portão da casa. Fidalgo fica animado.  

 

FIDALGO - (muito feliz) Filó! Filó! Olha eu aqui! Filó!  

 

FILÓ - (pomposa) Olá, Fidalgo. Como está?  

 

FIDALGO - (ainda muito agitado) Eu tô muito bem, Filó. Muito feliz em te ver! Ah, 

você “tá” tão linda hoje! Fez alguma coisa diferente no pelo?  
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FILÓ - (suspira triste) Obrigada, Fidalgo! Ah, mas estou triste, Fidalgo. Perdi minha 

coleira favorita hoje no passeio com meu dono. Ela era tão linda! Tinha uma linda pedra 

vermelha pendurada.  

 

FIDALGO - (preocupado) Poxa, Filó! Mas onde...  

Richardson sai apressado da sorveteria, com um sorvete na mão, e puxa Fidalgo pela 

coleira interrompendo sua conversa com Filó.  

 

RICHARDSON – (ofegante) Bora, Fidalgo. Temos que correr “pra” casa. Anda, anda!  

 

 

CENA VII – De volta à açaiteria 
 

Após um bom tempo esperando, os amigos começam a ficar preocupados com a demora 

de Richardson.  

 

ALLAN - (fala em tom preocupado) Uai, gente! Cadê o Richardson? Já era pra ele ter 

chegado aqui há um tempão.  

 

GABRIELA - (pensativa) É mesmo! Que estranho! “Tá” demorando demais. 

 

ANDRÉ - Será que aconteceu alguma coisa com ele? 

 

GABRIELA – A mãe dele deve ter colocado ele de castigo de novo. Ela sempre faz 

isso! 

 

ALLAN – Mas ela não “tá” trabalhando agora? 

 

ANDRÉ - Gente, em vez de ficar falando o que pode ter acontecido, “vamo” lá na casa 

dele pra ver se ele “tá” lá. 

 

TODOS – Vamos! 

 

O grupo vai até a casa de Richardson e o encontra na sala da casa.  

 

GABRIELA - Ô, Richardson, onde “cê tava”? A gente ficou te esperando “mó tempão”! 

 

ALLAN - (olha desconfiado para Richardson) Que que aconteceu? Por quê “cê tá” 

cansado? 

 

RICHARDSON - (tentando controlar a respiração ofegante) Ah... nada não, gente! O 

Fidalgo saiu correndo desembestado pela rua. Tive que correr atrás dele e trazer pra 

casa. Mas “tá” tudo bem, “vamo” sentar lá na açaiteria. (sai andando apressado na 

frente, deixando os amigos confusos)  

 

GABRIELA – Gente, a gente vai voltar pra lá de novo, gente? 

 

ALLAN - (encolhe os ombros) Eu disse que ele era doido...  
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ANDRÉ – É bom, Gabriela! Aí você aproveita para experimentar caldo de cana com 

acaí. 

 

GABRIELA – Chato! 

 

Todos riem. 

Enquanto os amigos seguem Richardson de volta a açaiteria, Fidalgo observa, com a 

cabeça inclinada, a bela pedra vermelha em cima da mesa de centro da sala de 

Richardson.  

 

FIDALGO – Que “treco” é esse que o Richardson deixou aqui? É tão bonito! (Chega o 

focinho bem perto da pedra e a observa encantado)  

 

Subitamente, Fidalgo endireita o corpo e fica de pé.  

 

FIDALGO - É uma pedra! E é vermelha! A Filózinha, (em tom apaixonado) coisinha 

mais linda desse mundo, falou que perdeu uma igualzinha. Se eu levar pra ela, ela vai 

ficar muito feliz! Vai até querer me namorar.  

 

Fidalgo pega a pedra com a boca e sai animado. Pula o portão da casa e corre para 

encontrar Filó.  

 

 

CENA VIII – Casa do detetive Leander  
 

Filó está cabisbaixa observando a rua, quando vê Fidalgo correndo animado em sua 

direção com algo na boca.  

 

FIDALGO - (falando com o rubi na boca) Filó! Filó! Olha o que eu consegui “pra” 

você, Filó! 

 

FILÓ - (confusa) O quê? Fidalgo, não consigo entender o que você está falando. 

 

Fidalgo coloca a pedra no chão, na frente de Filó, e senta, empinando o peito, 

orgulhoso. 

 

FILÓ - (surpresa e feliz) Fidalgo! É a pedra da minha coleira? Ah, meu Deus! Onde 

você encontrou?  

 

FIDALGO - (em tom orgulhoso) Olha, Filó, vou te falar que não foi nada fácil recuperar 

essa bela pedra. Estava eu dando uma volta na rua, quando vi o homem da carrocinha 

com sua coleira na mão. Fiquei muito bravo! Tinha certeza de que a coleira não era 

dele! Fui atrás dele e comecei a latir. Ele tentou me pegar pra me levar “pro” canil, mas 

eu fui mais esperto. Mordi a canela dele e puxei a coleira . O ruim é que ele puxou a 

parte de couro e eu só consegui ficar com a pedra.  

 

FILÓ - (encantada) Ah, Fidalgo! Não acredito que você fez isso por mim. Arriscou sua 

vida para me ver feliz! Você é mesmo um cão de raça. Estou super feliz! (outro tom) 

Não é por causa da pedra vermelha, mas faz tempo que eu queria te dizer uma coisa: 

você quer me namorar? ! (suspira e abraça Fidalgo) 
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Fidalgo pula feliz e late muito.  

 

FILÓ – (rindo) Calma, Fidalguinho! Isso é um sim ou um não? 

 

FIDALGO - É claro que sim, Filozinha! Eu também sempre quis te dizer uma outra 

coisa: EU TE AMO! 

 

FILÓ – Eu também! Eu também! Promete que você vai tentar me ver todos os dias? 

 

FIDALGO – Prometo!  

 

FILÓ - Mas agora você tem que ir. O Leander está chegando. Beijos! 

 

FIDALGO – TE AMO, Filozinha (beija Filó no rosto e sai feliz) 

 

O detetive Leander chega em casa, cansado.  

 

LEANDER - (suspirando cansado) Que dia! E nada desse maldito rubi. Tenho que 

avisar ao delegado que esse é um caso perdido. Nunca conseguiremos encontrar essa 

pedra. 

 

Enquanto isso, Filó observa, dentro de sua casinha, a linda pedra vermelha que 

Fidalgo, o amor de sua vida, resgatou para ela.  
 

FIM 


