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“(...) pegue uma palavra bem simples – fogo, por exemplo – e pronuncie-a com todas 

as inflexões e tons de voz que conseguir: espanto, medo, alegria, tristeza, saudade, ira, 

remorso, horror, felicidade, histeria, pavor... Depois tente reproduzir por escrito essas 

mesmas inflexões e tons de voz. É impossível. O máximo que a língua escrita oferece 

são os sinais de exclamação e de interrogação! A mera forma escrita não é capaz de 

traduzir as inflexões e as intenções pretendidas pelo falante. Por isso, os autores de 

textos teatrais indicam, entre parênteses, a emoção, a sensação, o sentimento que o 

ator deve expressar numa dada fala.” 

 

Marcos Bagno 

 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho busca estabelecer a importância da leitura dramática em sala 

de aula como um instrumento para a educação da oralidade. Para tanto, realizou-se a 

atividade de leitura de um texto teatral em sala de aula durante a qual procurou-se  

atingir a atenção conjunta e a educação da oralidade. Nesse ínterim, abordou-se os 

temas PCNs, linguagem, letramento, teatro e escola como embasamento teórico para o 

presente estudo. Conclui-se que a leitura dramática em sala de aula é uma valiosa 

ferramenta que pode e deve ser utilizada na educação da oralidade e no ensino de 

Língua Materna. 

 

PALAVRAS-CHAVE: educação da oralidade, atenção conjunta, leitura dramática.   
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INTRODUÇÃO  

 

O filme "Escritores da Liberdade" (Freedom Writers, EUA, 2007) aborda, de uma 

forma comovente e instigante, o desafio da educação em um contexto social problemático e 

violento. O filme se inicia com uma jovem professora, Erin, que entra como novata em uma 

instituição de "ensino médio", a fim de lecionar Língua Inglesa e Literatura para uma turma 

de adolescentes considerados "turbulentos" que têm, inclusive, envolvimento com gangues. 

Os desafios são imensos: desinteresse, conflitos étnicos e sociais, violência. Ao 

perceber os grandes problemas enfrentados por tais estudantes,  Erin resolve adotar novos 

métodos de ensino. Com o passar do tempo, os alunos começam a engajar-se em seus 

escritos e, trocando experiências de vida, passam a conviver de forma mais tolerante, 

superando entraves em suas próprias rotinas.  

A sinopse do filme acima poderia ser o retrato da realidade de vários países, 

inclusive do Brasil. Embora os professores em sala de aula não convivam necessariamente 

com alunos envolvidos com gangues, os diversos conflitos fazem parte do cotidiano do 

docente.  

Assim, todo professor vivencia dificuldades e necessidade de superação. Sabe que 

manter a ordem e obter atenção conjunta é uma tarefa árdua e desgastante, até mesmo no 3º 

grau. Com o ensino da Língua Portuguesa não é diferente. As práticas educacionais 

baseadas somente no ensino árido da gramática normativa não são suficientes para os novos 

desafios e para estabelecer um comportamento adequado que o ser humano necessita para 

transitar nas diversas esferas sociais.  



                                                                                                                                               

 

9 

 A observação de aspectos do cotidiano do professor em sala de aula, tais como a 

falta de hierarquia, autoridade, delicadeza e educação dos alunos, além de um conteúdo de 

ensino de Língua Materna orientado pela perspectiva tradicional, bem como os diversos 

limites relacionados à infra-estrutura, motivou este estudo. Quais seriam, então, as 

possibilidades de ensino da Língua Portuguesa no contexto da sala de aula? Como criar um 

ensino eficiente diante de uma realidade tão complexa? 

O presente estudo pretende abordar, como foco de análise, a leitura dramática em 

sala de aula como conteúdo de ensino básico de oralidade. Especificamente, o tema se 

limita à investigação da leitura dramática como ferramenta para contribuir com a educação 

da oralidade de alunos em formação básica. Determinou-se, evidentemente, a instituição 

escolar como cenário interacional a ser investigado, ou seja, nosso objeto de estudo se 

constrói na discussão de diversos autores que se debruçaram sobre o assunto, na observação 

e em uma conseqüente proposta de superação de dificuldades inerentes ao ensino da Língua 

Portuguesa. No entanto, não se pretende aqui destacar as causas que motivam o 

desinteresse e os diversos conflitos existentes na esfera educacional. Esses fatos, de 

extrema relevância pedagógica e social, mereceriam vários estudos que transcendem os 

objetivos ora aqui definidos. 

Acredita-se, como hipótese inicial, que  falar,  escrever e compreender um texto 

sejam pressupostos básicos para a plena participação dos alunos nos contextos sociais do 

uso de linguagem. Nesse aspecto, torna-se evidente o uso da linguagem oral como 

referência fundamental no processo comunicativo, interação social e letramento do 

individuo, já que a oralidade é o instrumento mais utilizado para a comunicação entre os 

homens.  
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Dessa forma, baseado no estudo de Rocha (2007), a leitura dramática em sala de 

aula  constitui uma excelente oportunidade de se estabelecer a ação conjunta e a construção 

do significado. Optamos por este gênero textual pela presença de diálogos construídos 

artificialmente nos quais não há sobreposição de vozes. Além disso, as tomadas de turno 

são previamente bem marcadas e proporcionam ao aluno a oportunidade de falar e ser 

ouvido e de se calar enquanto o outro estiver falando. 

 Os tópicos teóricos que serviram de suporte para esta pesquisa foram definidos 

como segue: PCNs, linguagem, letramento, educação da oralidade, teatro e escola — 

pontos estes resenhados, respectivamente, nos  capítulos I, II e III desta monografia e cujos 

textos teóricos de sustentação estão também apontados no item Referências Bibliográficas, 

ao final deste trabalho. Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), destacamos a 

importância do ensino dos gêneros da oralidade. Com o trabalho de Clark (1996), 

percebemos que o uso da linguagem é uma ―ação conjunta‖ e que ―a linguagem é utilizada 

para se fazer coisas‖. Destacamos, também,  a importância da oralidade no processo de 

letramento, proposto por Magda Soares (2006) no livro Letramento: um tema em três 

gêneros. Utilizamos, como referência teórica, o artigo de Neusa Salim Miranda (2005), 

Educação da Oralidade, ou Cala a Boca não Morreu, no qual a autora propõe a educação 

da oralidade como conteúdo de ensino desde os primeiros dias de escolaridade. No livro 

Teatro e escola, Olga Reverbel (1989)  descreve sua experiência com o teatro na educação 

como forma de transformar os alunos em indivíduos preparados socialmente e, no artigo 

Antes que vá tudo para o beleléu: cognição, teatro e educação da oralidade, Luiz Fernando 

Matos Rocha (2007) nos mostra que o teatro na sala de aula é uma excelente ferramenta 

para proporcionar ao aluno a tão desejada educação da oralidade. 
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 Realizou-se a escolha do texto teatral a ser aplicado em sala de aula: Foi pro 

Beleléu
1
, de Luiz Fernando Matos Rocha, uma adaptação para o teatro do livro No Reino 

Perdido do Beleléu, de Maria Heloísa Penteado, conto infanto-juvenil publicado pela 

primeira vez em capítulos na Página Infantil da seção do Suplemento Feminino do jornal O 

Estado de São Paulo, em 1958. 

No capítulo IV, descrevemos a metodologia utilizada para a qual escolhemos o texto 

teatral ―Foi pro Beleléu‖, de Luiz Fernando Matos Rocha, uma história instigante sobre um 

menino que vive perdendo as coisas. O trabalho foi realizado com alunos da 5ª série do 

Ensino Fundamental de duas escolas de Juiz de Fora. 

Esperamos com este estudo poder contribuir para a conscientização de que o 

trabalho sistemático da oralidade nas escolas brasileiras é de extrema importância e 

urgência. Acreditamos que a leitura dramática em sala de aula possa ser um valioso 

instrumento para a conquista da tão sonhada educação da oralidade.  

                                                 
1
  Disponível no anexo deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I-  PCNS, LINGUAGEM E LETRAMENTO 

 

 

Desde a segunda metade do século XX, o ensino de Língua Portuguesa tem 

passado por importantes reformulações. Aos poucos, os conteúdos orientados pelo ponto de 

vista exclusivo da Gramática Normativa vêm perdendo força, embora ainda sejam mantidos 

em muitas instituições brasileiras de ensino pouco afeitas ao desenvolvimento das 

pesquisas na área de Lingüística. 

No início dos anos 80, ocorreram avanços na área de educação e psicologia da 

aprendizagem, graças às pesquisas realizadas por uma lingüística independente da tradição 

normativa e filológica e aos estudos desenvolvidos em variação lingüística e 

psicolingüística. Esse contexto desencadeou um esforço de revisão das práticas de ensino 

de Língua Materna, em que temas como a variação lingüística dos alunos bem como as 

hipóteses criadas por eles no processo de reflexão sobre a linguagem passaram a ser 

valorizados. 

 

O avanço no conhecimento das áreas afins torna possível a 

compreensão do papel da escola no desenvolvimento de uma 

aprendizagem que tem lugar fora dela. Não se trata de ensinar a falar 

ou a fala "correta", mas sim as falas adequadas ao contexto de uso. 

(PCNs, 1997, p. 20)
2
 

 

                                                 
2
 A partir deste ponto, quando houver citações dos PCNs do ano de 1997 o texto em questão referir-se-á aos 

primeiro e segundo ciclos do Ensino Fundamental. Da mesma forma, as citações dos PCNs do ano de 1998 

referir-se-ão aos terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCNs)
3
 apresentam-

se como uma síntese dos avanços alcançados em uma década em que se começou a levar 

em consideração  a democratização das oportunidades educacionais em sua dimensão 

política e em seus aspectos intraescolares. Esse ―projeto educativo comprometido com a 

democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de contribuir 

para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes lingüísticos necessários para o 

exercício da cidadania‖ (PCN, 1997, p.21). 

Os PCNs de Língua Portuguesa dos 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental (1997) 

apresentam os conceitos de linguagem, como ―ação interindividual orientada por uma 

finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais 

existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história‖ 

(p. 22); e de letramento, ―como um produto da participação em práticas sociais que usam a 

escrita como um sistema simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da 

escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades 

específicas de ler e escrever.‖ (p. 21). Esse conceito de linguagem coincide com o conceito 

de Clark (2000), segundo o qual ―a linguagem é usada para fazer coisas‖ (p.49) e, também, 

com a idéia de que ―o uso da linguagem é realmente uma forma de ação conjunta, que é 

aquela ação levada a cabo por um grupo de pessoas agindo em coordenação uma com a 

outra.‖ (p.49) (grifo do autor). 

Para que um aluno tenha plena participação social, é necessário que ele saiba falar, 

escrever, entender um texto nas diversas situações de interação.   

 

                                                 
3
 Documento desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura no intuito de garantir a todas as crianças e 

jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do 
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O domínio da língua tem estreita relação com a possibilidade de plena 

participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica, 

tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha 

ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Assim, um projeto 

educativo comprometido com a democratização social e cultural 

atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os 

seus alunos o acesso aos saberes lingüísticos necessários para o 

exercício da cidadania, direito inalienável de todos.  

Essa responsabilidade é tanto maior quanto menor for o grau de 

letramento das comunidades em que vivem os alunos. Considerando os 

diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola promover a 

sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito anos do 

ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes 

textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, 

de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. (PCNs, 1997, 

p. 21).  

 

É sabido que, ao interagirmos pela linguagem, realizamos uma atividade 

discursiva na qual dizemos alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, em um 

determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias interlocutórias. Assim, o 

texto oral ou escrito de que nos valemos na linguagem é visto pelos PCNs como unidade de 

ensino, e a diversidade dos gêneros textuais é proposta como ponto de partida para o ensino 

de Língua Portuguesa. 

Já que o foco de nosso trabalho tem a ver com educação de oralidade, ressaltemos 

a inclusão de textos orais no ensino de Língua Portuguesa no conteúdo dos PCNs. É 

responsabilidade da escola ensinar o aluno a usar a linguagem oral em instâncias públicas, 

pois, 

 

nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se 

colocam fora dos muros da escola – a busca de serviços, as tarefas 

profissionais, os encontros institucionalizados, a defesa de seus direitos 

e opiniões – os alunos serão avaliados (em outros termos, aceitos ou 

discriminados) à medida que forem capazes de responder a diferentes 

                                                                                                                                                     
conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. 
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exigências de fala e de adequação às características próprias de 

diferentes gêneros do oral. (PCN, 1998, p.25). 

 

 

  Embora os PCNs não atribuam à escola o papel de ensinar o aluno a falar, pois 

isso ele já sabe fazer, deixam evidente a grande importância do seu papel na preparação do 

discente para o uso público da linguagem, para a adequação da linguagem aos contextos 

comunicativos em diferentes situações. 

 

Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em 

geral. Significa desenvolver o domínio dos gêneros que apóiam a 

aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas 

(exposição, relatório de experiência, entrevista, debate, etc) e, também, 

os gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo (debate, 

teatro, palestra, entrevista, etc). (PCN, 1998, p. 67-8). 

 

 

Os PCNs sugerem algumas atividades voltadas para a oralidade na sala de aula, 

tais como: discussões sobre temas polêmicos, entrevistas, debates, representações teatrais, 

etc. Daremos, aqui, enfoque ao trabalho com textos teatrais. Segundo os PCNs de Língua 

Portuguesa dos 3º e 4º ciclos do Ensino Fundamental (1998), as representações de textos 

teatrais permitem ao aluno ―explorar, entre outros aspectos, o plano expressivo da própria 

entoação: tom de voz, ritmo, aceleração, timbre.‖ (p.75). O trabalho com o texto teatral em 

sala de aula, além de expor oralmente o aluno, permite que ele analise sua própria produção 

oral bem como a do outro, levando-o ao aperfeiçoamento. Através dessa análise, ele poderá 

perceber que aspectos da oralidade como a entonação, a clareza, a postura e, 

principalmente, a hora de falar e de calar são importantes na produção do sentido e na 

função do texto oral. 

 

Ao participar de atividades teatrais, o individuo tem a oportunidade de 

se desenvolver dentro de um determinado grupo social de maneira 

responsável, legitimando os seus direitos dentro desse contexto, 
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estabelecendo relações entre o individual e o coletivo, aprendendo a 

ouvir, a acolher e a ordenar opiniões, respeitando as diferentes 

manifestações, com a finalidade de organizar a expressão de um grupo. 

(PCN, 1997, p. 57) . 

 

De acordo com as novas propostas curriculares dos Estados e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, um dos objetivos do ensino é utilizar o diálogo como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Segundo a experiência de Reverbel (1989), 

ao desenvolver atividades de expressão artística baseadas no jogo infantil, não se pretende 

formar um artista, mas um ser espontâneo, vivo, dinâmico, capaz de exteriorizar seus 

pensamentos, sentimentos e sensações e de utilizar diversas formas de linguagem. O 

objetivo básico do ensino do Teatro na Educação é oferecer ao aluno uma série gradual de 

atividades de expressão que atenda às suas necessidades essenciais, que contribua para 

ampliar sua visão de mundo, através de um contato direto com as artes, e que lhe possibilite 

exprimir-se, valendo-se das diferentes linguagens. 

 Ainda segundo os PCNs, a organização dos alunos em grupos de trabalho 

influencia o processo de ensino e aprendizagem, e pode ser otimizada quando o professor 

interfere na organização dos grupos. Nos exercícios de dramatização propostos em sala de 

aula por Reverbel (1989), o professor deve dividir a sala em grupos; é importante que o 

grupo que está assistindo faça anotações quanto à voz e à fala dos colegas para um debate 

posterior. Os focos do debate são: voz (altura, intensidade), fala (expressividade, clareza, 

ritmo). No final, cada grupo vai dar sua opinião em relação ao que foi apresentado, isso 

contribui para o desenvolvimento do senso crítico, da linguagem e da fluência verbal. 

 A autora propõe atividades dramáticas fundamentadas nos novos conceitos de 

Arte-Educação, diferindo dos conceitos formais das artes por estarem voltados para 

objetivos educacionais. Esses objetivos não visam à formação de um artista, mas à 
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formação da personalidade da criança e do adolescente, considerando sua atuação no meio 

social. 

O uso da linguagem no teatro, assim como na conversa face-a-face, é encarado 

como uma ação conjunta que emerge de ações individuais. O aluno que participa de uma 

representação ou de uma leitura dramática age tanto individualmente, através de sua própria 

atuação/interpretação, quanto conjuntamente, coordenando sua atuação/interpretação com a 

de outros indivíduos envolvidos no processo. Da mesma forma, falar e ouvir não são ações 

independentes uma da outra, mas ―ações partícipes, como partes de um dueto.‖ (CLARK, 

2000, p. 65).  

Segundo Clark (2000) “a linguagem é fundamentalmente usada com propósitos 

sociais.” (p.67) (grifo do autor). As línguas nem existiriam dessa forma, caso não as 

usássemos em nossas atividades sociais. A conversa face a face é o cenário mais básico da 

linguagem, não precisa de nenhuma habilidade especial. Mas como se comportar em 

instâncias públicas? O ensino de Língua Portuguesa de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais  deve ensinar vários gêneros textuais, inclusive os diversos gêneros 

da oralidade. Existe uma grande diferença entre aprender a ler e a escrever, ser 

alfabetizado, e fazer uso da leitura e da escrita, ser letrado, como define Magda Soares:  

 
Tornar-se letrado traz, também, conseqüências lingüísticas: alguns 

estudos têm mostrado que o letrado fala de forma diferente do iletrado 

e do analfabeto; por exemplo; pesquisas que caracterizam a língua oral 

de adultos antes de serem alfabetizados e a comparam com a língua 

oral que usavam depois de alfabetizados concluíram que, após 

aprender a ler e a escrever, esses adultos passaram a falar de forma 

diferente, evidenciando que o convívio com a língua escrita teve como 

conseqüências mudanças no uso da língua oral, nas estruturas 

lingüísticas e no vocabulário. (SOARES. 2006, p. 37) (grifo nosso). 
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Soares define letramento como ―o estado ou condição que adquire um grupo social 

ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas 

sociais‖ (2006, p.39), ou seja, um indivíduo letrado é aquele que, além de saber ler e 

escrever, é capaz de usar a leitura e a escrita para atender às demandas sociais de sua 

comunidade lingüística. Deduzimos, daí, que letrar vai além de alfabetizar, pois o indivíduo 

letrado exerce as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade na qual ele 

vive dominando os diversos gêneros textuais orais e escritos existentes em seu meio social. 

Uma criança que sabe ler e escrever é alfabetizada, mas não necessariamente letrada. No 

entanto, uma criança que não sabe ler nem escrever, mas finge que está lendo um livro ou 

faz rabiscos dizendo que escreve uma carta para alguém, apesar de ser analfabeta,  é 

considerada letrada, pois tenta exercer, dentro dos limites de suas possibilidades, as práticas 

de leitura e de escrita. Alfabetizar letrando significa ensinar a criança a ler e a escrever, 

levando-a a conviver com práticas reais de leitura e de escrita como jornais, revistas, livros 

e outros. 

Embora o valor da escrita não possa ser negado, devemos sempre ter em mente 

que a linguagem é um fenômeno predominantemente oral. Prova disso é o fato de que a 

oralidade pode existir sem a escrita, mas a escrita nunca existiria sem a oralidade. No 

entanto, a escola, enquanto instituição formal, é historicamente considerada como o local 

onde se aprende as habilidades básicas de leitura e escrita. Nesse contexto, as atividades 

orais desenvolvidas em sala de aula nos momentos de debates e discussões sobre diversos 

temas são meros pretextos para desenvolver e aprimorar no aluno a habilidade da escrita. É 

um grave erro pensar que o aluno, por já dominar a fala muito antes de ingressar na escola, 

não precisa aprender outros usos e formas de linguagem oral. O fato de o aluno dominar o 
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gênero oral aplicado em contextos informais não garante que ele também domine os 

gêneros orais aplicados em contextos mais formais.  

Assim, fica evidente que o uso da linguagem oral é importante no processo de 

comunicação, interação social e letramento do individuo, pois a oralidade é o instrumento 

mais utilizado para a comunicação entre os homens. 

 

 



II- EDUCAÇÃO DA ORALIDADE 
 

 

Na sociedade em que vivemos, sempre foi visível a supervalorização do texto 

escrito em relação à modalidade oral. As escolas estavam sempre muito mais preocupadas 

em ensinar o aluno a ler e a escrever e, nesse contexto, as práticas da oralidade ficavam 

sujeitas, na maioria das vezes, à mera leitura em voz alta de algum texto do livro didático. 

A diversidade lingüística levava os professores a valorizarem somente a língua escrita, 

criando o mito de que a oralidade era pobre e superada enquanto a escrita era superior. 

Segundo Olson (1997, p. 25), ―de uma forma fundamental, a linguagem escrita depende da 

fala. Agora se reconhece que a linguagem oral é um instrumento e uma riqueza 

fundamental da mente, a escrita, embora importante, é sempre secundária‖. 

Nas discussões atuais sobre o ensino de linguagem, sobretudo de língua materna, 

já se faz presente a reflexão sobre o papel das práticas da oralidade na educação do aluno. 

Constatou-se que o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita sem o 

desenvolvimento da habilidade oral do aluno não lhe garante o sucesso tão esperado. Sem o 

desenvolvimento da oralidade, o aluno freqüentemente mostra grande dificuldade de 

expressar-se adequadamente nas diversas instâncias sociais públicas e privadas, conforme 

verificamos em Miranda (2005): 

 

Saber falar inclui não só a competência natural para expressar-se em 

sua ou em outra variante de Língua Materna, mas, em instâncias da 

vida pública, em cada gênero de encontro, saber calar-se, saber o que 

falar, como falar e saber quem pode falar. E esse precisa ser um 

conteúdo de ensino desde os primeiros dias de escolaridade (...), (p. 4) 

(grifo da autora). 

 

Miranda, em  ―Educação da Oralidade ou cala a boca não morreu‖ (2005), afirma 

que, nas situações de convívio social, ―em nossas casas, escolas de todos os níveis 
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(incluindo o 3º grau), igrejas, espaços de cultura e lazer‖ (2005, p.2), os brasileiros têm 

apresentado padrões interacionais e de comportamentos lingüísticos que evidenciam, 

segundo a autora, ―a falta de compostura, de polidez, de delicadezas, de generosidades  nas 

instâncias públicas (e também privadas) de interação‖ (2005, p. 3). No convívio familiar, 

cuja cena central é a sala de televisão, as famílias se ―reúnem‖ para as refeições e para as 

horas de lazer sem dialogar diante da TV ligada. Já em rituais sociais como as formaturas 

de 3º grau, a platéia, armada de apitos e até cornetas, sobrepõe-se aos gritos e assobios a 

voz daquele que anuncia o nome do formando para entregar-lhe o diploma. 

No cenário escolar, a situação não é diferente:  

A cena escolar. Hora da aula. Que aula? Dez, quinze minutos tentando, 

desesperadamente, conseguir que alunos se sentem e façam algum 

silêncio. Pronto. Sentados estão. Onde? Sobre a carteira estão pernas, 

braços, cabeça. O jeito é inaugurar uma nova pedagogia: escola é lugar 

―gostoso‖, onde aluno só fica se puder passar o tempo em aulas de 

falação, ouvindo as músicas de que gosta, curtindo o papo que elege. 

Professor bom tem que ser um ―animador cultural‖. Uma pedagogia do 

barulho se impõe. Leitura, estudo, palestra, conferências, teatro, 

excursões? Nem pensar! Ninguém faz essa turma se calar. 

(MIRANDA, 2005, p.3). 

 

Diante desse quadro preocupante, Rocha, em ―Antes que vá tudo para o beleléu: 

cognição, teatro e educação da oralidade‖ (2007), aposta no trabalho com o gênero texto 

teatral sob a forma de leitura dramática em sala de aula como uma opção consistente no 

sentido de proporcionar ao aluno o conhecimento dos ―padrões interacionais e lingüísticos 

exigidos pelas diversas esferas públicas de encontro‖. O autor parte da noção de arenas do 

uso da linguagem como lugares onde se fazem coisas com a linguagem e da noção de que 

falar e ouvir não são ações independentes uma da outra e, sim, ações partícipes em que cada 

indivíduo atua como parte de um dueto. O uso do texto teatral em sala de aula é proposto 
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pelo lingüista como uma forma de buscar a atenção conjunta a fim de estabelecer a 

produção do sentido, sem o qual o ensino se compromete. 

O gênero teatro tem como matéria-prima lingüística básica o diálogo. Por ser 

artificialmente construído, esse diálogo apresenta trocas de turnos definidas e delimitadas 

de antemão. Portanto, as sobreposições de vozes são raras e quando ocorrem são planejadas 

de forma a não comprometer a compreensão da platéia. Segundo Rocha, ―tanto no gênero 

espetáculo teatral quanto no gênero leitura dramática, cada personagem fala na sua vez e se 

cala na vez do outro‖ (2007, p. 9). Da mesma forma, a prática da leitura dramática em sala 

de aula educa a oralidade, pois, nesse contexto, todos devem permanecer em silêncio 

enquanto o outro fala.  

 

Trata-se de um fator imprescindível para que a significação seja 

construída pelos interlocutores. Na verdade, é o que realmente o 

gênero aula tem carecido, de modo geral, é claro. Não se trata de fazer 

valer aqui o sarcástico ditado ―Quando um burro fala, o outro abaixa as 

orelhas‖, mas entender que, quando alguém fala em situações formais, 

o outro deve, sim, ―erguer as orelhas‖ para posterior e oportunamente, 

pedir a palavra.‖(ROCHA, 2007, p.  5)‖. 

 

 

 Diante do que afirma Rocha, podemos dizer que a prática freqüente do calar e do 

falar poderá agir de forma eficaz no sentido de despertar o zelo pela compostura e pela 

polidez no convívio em instâncias públicas.  

Saber falar envolve saber ouvir e esperar o momento certo para argumentar, 

envolve, acima de tudo, uma lição de respeito e educação. Por isso, além de treinar o aluno 

na habilidade de expressar-se para o outro, é preciso treiná-lo na habilidade de ouvir o 

outro. O trabalho com a expressão oral do aluno vai além da mera leitura de texto em voz 
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alta. Nele deve estar incluído o incentivo à manifestação espontânea e freqüente  do aluno 

em todas as disciplinas. 

Em geral, os alunos não se preocupam em utilizar uma fala mais elaborada ao 

produzir o texto oral, utilizando o registro coloquial em todas as situações comunicativas, 

tanto dentro quanto fora da escola. É necessário ensinar às crianças e aos jovens como falar 

em público e a defender suas idéias  e seus direitos. O desenvolvimento dessas habilidades 

deve fazer parte do ensino de Língua Materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III- TEATRO E ESCOLA 

 

O teatro, ao longo dos séculos, tem sido usado como um instrumento fundamental 

para e na educação. Ainda na Grécia Antiga, as artes (teatro, música, dança e literatura) 

eram usadas em forma de ―jogos‖ para educar as crianças. Elas eram exercitadas, já nos 

seus primeiros anos de vida, através de jogos educativos que as encaminhavam ao seu 

aperfeiçoamento como adultos. Nesses jogos, havia, de antemão, o respeito aos anseios, aos 

desejos e aos instintos das crianças que eram admitidas como participantes de 

manifestações religiosas e sociais apresentadas sob a forma de espetáculo. 

Reverbel (1989), na introdução de sua obra, apresenta-nos um breve histórico do 

teatro na educação. Considerando o ―jogo‖ como peça fundamental na educação, ―Platão 

dizia que mesmo as crianças de tenra idade deveriam participar de todas as formas de jogo 

adequadas ao seu nível de desenvolvimento, pois sem essa atmosfera lúdica, elas jamais 

seriam adultos educados e bons cidadãos‖ (REVERBEL, 1989, p.12). Segundo o filósofo, 

se as crianças começam sua educação de forma lúdica e sem constrangimento, elas serão 

capazes de desenvolver naturalmente o seu caráter. 

Também Aristóteles destacou o uso do ―jogo‖ na educação, pois acreditava que a 

educação era uma preparação prazerosa para a vida. Para os romanos, o teatro era 

considerado um ―jogo‖ educativo que deveria ter o propósito de ensinar lições morais. Na 

Idade Média, o teatro, durante muito tempo, foi condenado pela Igreja por questões 

religiosas e filosóficas. 

Por volta do século IX, Carlos Magno fundou por toda a Europa escolas e 

monastérios que retomaram o estudo dos trabalhos de Aristóteles. Com a adaptação da 
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filosofia aristotélica à fé católica feita por São Tomás de Aquino, o teatro foi reavaliado e 

aprovado, desde que fosse usado apenas para fins de recreação. Dessa forma, o teatro foi 

instrumento para educar o povo através da encenação dos mistérios e das moralidades da 

Igreja. 

Na Renascença, com o surgimento das academias, cujos membros eram 

estudantes das obras clássicas e encenavam peças latinas, o teatro na escola começou a 

ganhar força. Com o cultivo da arte de falar através de diálogos, os espetáculos escolares 

ganhavam mais valor. 

Apenas nos séculos XVI e XVII, o teatro passou a fazer parte do programa de 

estudos na escola, devido ao apoio de São Filipe Néri e dos jesuítas que atribuíam ao teatro 

uma função educativa importante. 

Na França, Rabelais introduziu nas escolas o teatro, a dança, a pintura e outras 

formas artísticas de expressão. 

Na Inglaterra, o estudo dos clássicos e, principalmente, das artes dramáticas era 

usado como recurso para o aprendizado da linguagem. De meados do século XVI a meados 

do século XVIII, por causa da reprovação dos puritanos, o teatro somente era aceito nas 

escolas e, ainda, sob a imposição de ser moralmente sadio e de ser apresentado apenas em 

latim. Após a expulsão dos puritanos, o teatro tornou-se mais liberal, permitindo a 

participação de meninas nas encenações. 

No século XIX, na Itália, o teatro educativo foi caracterizado por uma 

preocupação exclusivamente pedagógica que contou, de 1850 a 1910, com a colaboração de 

grandes personalidades que se ocuparam do teatro para a criança. 

Ao longo de diferentes épocas da história da humanidade, diversos filósofos, 

dentre eles Montaigne, apostavam na idéia de que ―jogos de criança não são esporte e 
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deveriam ser sua mais séria ocupação‖ (apud REVERBEL, 1989, p. 14). Rousseau também 

reconheceu a importância do ensino de artes na escola sob a forma de ―jogos‖, ressaltando-

os como forma de expressão natural da criança. Nas palavras de Rousseau: 

 

Ame a infância; estimule seus jogos, seus prazeres, seus encantadores 

instintos. Considere o homem no homem e a criança na criança. A 

natureza deseja que as crianças sejam crianças antes de serem homens. 

Se tentarmos inverter a ordem, produziremos frutos precoces, que não 

terão nem maturação, nem sabor, e logo estarão estragados. (apud 

REVERBEL, 1989, p. 14) (grifo nosso). 

 

Atualmente, testemunhamos novamente a preocupação dos professores e 

educadores com a inserção das artes na escola, sobretudo o teatro, a música e as artes 

plásticas, como recursos fundamentais na educação dos alunos. A partir do conhecimento 

de que a criança é um ser em desenvolvimento, a inclusão do ―jogo‖ dramático no currículo 

escolar tem sido freqüentemente buscada como instrumento de desenvolvimento afetivo, 

social e cognitivo do aluno. 

Na Argentina, o Governo da Cidade de Buenos Aires, através da Secretaria de 

Educação e dos professores de Ensino Fundamental e Médio das escolas municipais, tem 

aproveitado, desde 1991, o teatro como recurso educacional. Em muitas escolas da cidade, 

o teatro já se incorporou como matéria curricular cuja proposta é conseguir fazer com que 

as crianças, através de suas representações, possam expressar-se e comunicar-se com os 

demais. 

É muito importante que haja interação entre as crianças, possibilitando o 

crescimento de todos, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, conforme as palavras 

de Veja: 
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El alumno se desarrolla dentro de una comunidad. La eficacia del 

teatro para la educación del alumno en su contexto social está en la 

posibilidad de trabajar sobre la realidad existente y la posible, como 

emisores y receptores en el proceso educativo de la necesaria acción y 

reflexión del hombre para transformar el mundo. A través de este tipo 

de actividad es posible que el alumno logre hacer una real y 

comprometida transferencia a la vida siempre y cuando pueda 

descubrir, elaborar y construir desde los contenidos que él mismo 

aporta y los que son enseñados a partir del teatro (apud ALDEROQUI, 

1997, p.7)
4
. 

 

 

O teatro possui na escola um importante papel educativo e formador: é um tipo de 

―jogo/aventura‖ no qual não existem apenas matérias a estudar e exercícios a fazer, mas se 

configura como uma forma de aprender a se expressar e a se comunicar. 

O teatro na escola é encarado como atividade grupal, na qual o trabalho individual 

se faz importante na medida em que se apresenta e se desenvolve em um grupo. É uma 

atividade que contempla os alunos em seu momento de crescimento, em suas possibilidades 

de ―jogar‖ em diferentes papéis, de mostrar-se diante dos outros, de inventar histórias e 

situações e de improvisar. Assim, o teatro aliado à educação proporciona ao aluno a 

oportunidade de viver novas experiências e de conhecer mais claramente o seu papel no 

mundo. Através do jogo teatral, o aluno desenvolve e amplia sua capacidade de pensar, de 

inventar e de reinventar sua própria vivência a partir de situações concretas inseridas no 

contexto social no qual ele se encontra. O teatro trabalha o aluno por inteiro: sua 

afetividade, sua percepção, sua expressão, sua sensibilidade e sua criatividade; e amplia 

seus referenciais de mundo. Segundo Jean Chateau, 

 

                                                 
4
  O aluno se desenvolve dentro de uma comunidade. A eficácia do teatro para a educação do aluno em seu 

contexto social está na possibilidade de trabalhar sobre a realidade existente e a possível, como emissores e 

receptores no processo educativo da ação e da reflexão necessária do homem para transformar o mundo. 

Através desse tipo de atividade, é possível que o aluno consiga fazer uma transferência real e comprometida 

para a vida sempre e quando possa descobrir, elaborar e construir a partir dos conteúdos que ele mesmo 

adiciona e os que são ensinados a partir do teatro.  
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não se pode imaginar a criança sem seus riscos e seus jogos. Supondo 

que subitamente nossas crianças cessassem de jogar, que os pátios de 

nossas escolas se tornassem silenciosos, que nós não fôssemos mais 

atraídos pelos gritos ou choros que vêm do jardim ou do pátio, não 

teríamos mais, perto de nós, esse mundo infantil que faz nossa alegria 

e nosso tormento, mas um povo triste de pigmeus desajeitados e 

silenciosos, sem inteligência e sem alma. Pigmeus que poderiam 

crescer, mas que guardariam por toda a existência a mentalidade de 

pigmeus, dos seres primitivos. É pelo jogo que se tornam grandes, a 

alma e a inteligência. A criança que não joga é um ‗pequeno velho‘, é 

um adulto que não saberá pensar. (apud REVERBEL, 1989, p.35). 

 

 

O jogo faz parte da vida da criança já desde cedo. Ao brincar de casinha, de índio, 

de polícia e ladrão, a criança projeta sua percepção de mundo através do ―papel‖ de papai, 

mamãe, filhinho(a), índio, policial ou ladrão que ela escolhe interpretar. É através do teatro 

na escola que o aluno tem a oportunidade de conhecer uma linguagem que, ao usar o 

próprio corpo como instrumento de expressão, movimento, ação, voz e palavra, contribui 

para o desenvolvimento da criatividade, da capacidade de expressão, do conhecimento de si 

mesmo e do mundo proporcionando uma maior socialização. ―Los alumnos tienen una 

mayor riqueza en el uso del lenguaje verbal, se expresan de manera diferente, cambian su 

manera de moverse, pueden escucharse mejor y están en mejores condiciones para resolver 

conflictos entre ellos‖ (PARRA, 2005, p. 51).
5
 

O teatro na escola pode ser o espaço no qual os alunos se manifestem sem medo 

do ridículo, observando no grupo confiança, respeito, colaboração e a capacidade de escuta 

necessária, e possam interagir com os colegas de uma forma diferente da cotidiana, pois 

estarão dentro do jogo de ficção no qual poderão ―jogar‖ e improvisar como atores e assistir 

e avaliar como espectadores o trabalho dos outros. 

                                                 
5
 Os alunos têm uma maior riqueza no uso da linguagem verbal, se expressam de maneira diferente, mudam 

sua maneira de mover-se, podem ouvir-se melhor e estão em melhores condições para resolver seus conflitos 

entre eles. 
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O teatro na escola desenvolve a função de ―socializador‖: as turmas são 

compostas de crianças e jovens, com personalidades freqüentemente muito diferentes entre 

si, que vivenciam experiências comuns por alguns anos ainda que não tenham escolhido 

fazer parte daquele grupo. O desconforto que pode surgir dessa convivência não é sempre 

fácil de administrar e pode comportar dificuldades que não devem ser deixadas em segundo 

plano, seja em nível puramente escolar, seja, não menos importante, em nível emocional, 

sobretudo atualmente, em situações caracterizadas pela presença de várias etnias e culturas, 

ou ainda, nas classes do terceiro ciclo do Ensino Fundamental em que a passagem difícil da 

infância para a adolescência é por si só caracterizada por diversos problemas. O teatro 

requer um relacionamento de grupo muito intenso através do qual o aluno aprende a 

trabalhar coletivamente, pois ele não atua sozinho e sim com o grupo. 

 

É principalmente na escola que a criança aprende a conviver com os 

outros, delineando-se nesse momento sua primeira imagem da 

sociedade. É na sala de aula que podem acontecer as primeiras 

descobertas de si mesmo, do outro e do mundo, pois aí o aluno 

incorpora-se ao grupo social, ao mesmo tempo em que se diferencia 

dele (REVERBEL, 1989, p. 19). 

 

Ao adotar métodos de ―jogos‖ e de envolvimento pessoal, a atividade teatral 

fornece ao aluno uma oportunidade para: 

- adquirir ferramentas que o tornam apto a aproximar-se do teatro, compreendido aqui 

como uma importante forma de comunicação;  

- conhecer a linguagem teatral através da utilização de técnicas e de materiais;  

- desenvolver a capacidade de refletir e de interiorizar as vivências para depois expressá-las 

com linguagens convencionais ou não;  
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- saber administrar positivamente o trabalho em grupo através de um clima de confiança 

recíproca em que cada um se sinta à vontade para se expressar;  

- superar os problemas de relacionamento e os eventuais conflitos existentes no interior do 

grupo / classe;  

- conhecer a si mesmo e as suas possibilidades expressivas;  

- integrar-se em outros grupos/contextos sociais fora da escola; 

- aumentar sua disponibilidade de escuta e sua capacidade de concentração. 

 

Além de desempenhar uma função integradora, o teatro dá ao aluno a 

oportunidade de apropriar-se dos conteúdos sociais e culturais de sua comunidade de forma 

crítica e construtiva. Dessa forma, o teatro contribui para o seu crescimento tanto no 

aspecto individual, através do desenvolvimento de suas capacidades artísticas e expressivas, 

quanto no aspecto coletivo, através das relações de cooperação, diálogo, respeito mútuo, 

das reflexões de como agir com os colegas e da aceitação das diferenças existentes.  

É importante ressaltar que a oportunidade de aprender teatro na escola deve ser 

dada a todos os alunos e não somente aos que demonstram interesse e facilidade para tal 

atividade. O desafio para os docentes consiste em conseguir com que eles se entusiasmem e 

se comprometam com a tarefa na medida em que descobrem novos interesses. 

 

Em sala de aula, o trabalho com jogos dramáticos é um lento caminho 

de descobertas. Ao trilhar esse caminho, o aluno vai pouco a pouco 

descobrindo a linguagem, a estrutura e a natureza do teatro. Se ao 

descobrir-se e descobrir o outro, o aluno ampliar sua visão do homem 

e estabelecer sua própria escala de valores éticos; se, ao descobrir a 

estrutura e a natureza do teatro, ele adquirir e desenvolver 

conhecimentos estéticos, poder-se-á dizer então que num certo ponto 

do caminho percorrido ele será capaz de relacionar a natureza do 

homem com a natureza do teatro, e a arte e a ciência com a própria 

vida humana. Poderemos, então, nos considerar realizados como 

professores, por termos contribuído para fazer da criança e do 
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adolescente um homem no sentido mais amplo da palavra 

(REVERBEL, 1989, p. 115). 

 

 

Apresentar ao aluno textos dramáticos e fatos da história do teatro é uma ação 

importante para que ele tenha uma noção histórica e contextualizada da atividade da qual 

participa. 

Embora a oportunidade de participar do teatro deva ser dada a todos os discentes, 

aqueles que, a princípio, não se mostrarem motivados ou mesmo se negarem a participar 

das atividades não devem ser forçados a fazê-lo sob o risco de inibi-los ainda mais. Cada 

aluno é um indivíduo e, como tal, pode precisar de um período de tempo maior ou menor 

para aceitar e/ou adaptar-se à nova atividade proposta. Aos poucos, ele sentirá a 

necessidade de se aproximar e de interagir com o grupo e procurará espontaneamente tomar 

parte na atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. METODOLOGIA E ANÁLISE  

               

 Considerando as concepções teóricas anteriormente apresentadas, o propósito deste 

capítulo é descrever, brevemente, as etapas de realização desta monografia, bem como 

apresentar e analisar, mais detalhadamente, as tarefas de aplicação de leitura dramática em 

sala de aula envolvendo alunos do Ensino Fundamental.  

 Contemplaram-se as seguintes etapas: 

 

1ª Etapa - Delimitação do tema da monografia: 

 

 O tema se limita à investigação da leitura dramática como ferramenta para 

contribuir com a educação da oralidade de alunos em formação básica. Determinou-se, 

evidentemente, a instituição escolar como cenário interacional a ser investigado.  

 

2ª Etapa – Delimitação do suporte teórico 

 

 A partir do tema escolhido, foram definidos os seguintes tópicos teóricos que 

serviram de suporte para a pesquisa: PCNs, linguagem, letramento, educação da oralidade, 

teatro e escola — pontos estes resenhados no primeiro capítulo desta monografia e cujos 

teóricos de sustentação estão também apontados no item Referências Bibliográficas, ao 

final deste trabalho. 
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3ª Etapa – Determinação do instrumento didático: 

 

 Realizou-se a escolha do texto teatral a ser aplicado em sala de aula: Foi pro 

Beleléu, de Luiz Fernando Matos Rocha, uma adaptação para o teatro do livro No Reino 

Perdido do Beleléu, de Maria Heloísa Penteado, conto infanto-juvenil publicado pela 

primeira vez em capítulos na Página Infantil da seção do Suplemento Feminino do jornal O 

Estado de São Paulo, em 1958. 

 Trata-se da história de Zé Léo, um menino descuidado que vive perdendo seus 

pertences por deixá-los sempre jogados por toda parte. Uma noite, enquanto toda a família 

do menino dorme, a bruxa Porunga, rainha do reino perdido do Beleléu, vem buscá-lo por 

considerá-lo perfeito para seu mundo. Na manhã seguinte, quando a família percebe o 

desaparecimento de Zé Léo, sua irmã, Valdomira Aparecida, uma menina extremamente 

organizada que nunca perde seus objetos, sabendo que Zé Léo só poderia estar no reino 

perdido do Beleléu, resolve ir resgatar o irmão. Para isso, ela se perde e vai parar no reino 

da bruxa Porunga.  Depois de muito procurar pelo menino, Valdomira consegue levá-lo de 

volta para casa mas, para isso recebe a ajuda de um orangotango que trabalha para a bruxa. 

 Delimitou-se, também, o público alvo da pesquisa: alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental de duas escolas públicas de Juiz de Fora (MG), uma situada na área urbana e 

outra na área rural. 
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4ª Etapa – Aplicação do instrumento didático: 

 

 A leitura dramática em sala de aula foi aplicada durante uma semana letiva no mês 

de setembro de 2007 em duas turmas da 5ª série do Ensino Fundamental, nas escolas 

mencionadas. O trabalho desenvolvido procurou buscar interação, atenção conjunta e 

educação da oralidade através da leitura dramática do gênero texto teatral. Durante a 

aplicação, as professoras-pesquisadoras adotaram os mesmos procedimentos em ambas as 

escolas a fim de não interferir nos resultados da pesquisa. 

 A turma da escola urbana foi a primeira a realizar a leitura dramática proposta no 

presente trabalho. A atividade se iniciou com uma breve explicação sobre o que vem a ser a 

leitura dramática e sobre as características do gênero. A seguir foi feita uma introdução da  

peça a ser lida, passando-se à escolha dos personagens realizada pelos próprios alunos. 

Juntamente com as pesquisadoras, a professora de Língua Portuguesa da turma 

esteve presente durante todo o processo de leitura, fazendo apontamentos e auxiliando nas 

correções pertinentes à atividade. No processo inicial de escolha dos personagens, 

procurou-se deixar que os alunos escolhessem espontaneamente os que iriam interpretar 

para que não se sentissem forçados a participar da atividade. Os personagens principais (Zé 

Léo, Valdomira, Maizé e Manéu) foram logo escolhidos. É interessante notar que a 

princípio ninguém aceitou o papel da bruxa, ficando para uma das três professoras 

presentes a tarefa de interpretá-la. Posteriormente, os alunos deixaram de lado a resistência 

em aceitar o papel do personagem Porunga. O mesmo procedimento foi adotado na escola 

rural, porém sem a presença da professora da turma. 
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5ª Etapa – Análise  

 

No início do primeiro dia de aula na escola urbana, os alunos apresentaram 

dificuldades na leitura e na interpretação de seus personagens, realizando uma leitura 

mecânica e sem a entonação adequada. Nesse primeiro momento, houve uma maior 

intervenção por parte das pesquisadoras no intuito de explicar a importância da entonação e 

do volume da voz no gênero estudado. As crianças perceberam rapidamente que poderiam 

ler o texto de forma natural, como se estivessem ―conversando de verdade‖. Isto remete ao 

fato de que a leitura dramática é a atividade oral que mais se assemelha à conversa face a 

face, servindo de pano de fundo para educar a oralidade, pois, para haver diálogo, um 

indivíduo fala enquanto o outro se cala. 

No decorrer da atividade, houve uma melhora considerável na fluência e na 

interpretação da fala dos personagens. Em determinados momentos, os próprios alunos já 

interferiam para corrigir e/ou alertar o colega/personagem sobre algum problema de leitura, 

como no trecho a seguir: 

POR – (Menina entrega o dinheiro) É pra já. 

VAL – (Pausa) Sabe, Maria Porunga, meu irmão Zé Léo sumiu. 

POR – Foi pro Beleléu. 

(ROCHA, Foi pro Beleléu, p. 55) (grifo nosso). 

 

 

A aluna que interpretava o papel de Valdomira não respeitou a pausa exigida pelo 

texto e foi interrompida por um colega sentado em uma carteira próxima que em voz baixa 

a alertou sobre a palavra ―pausa‖ escrita no texto. Ao longo da leitura, ocorreram outras 

intervenções do mesmo tipo comprovando que a atenção conjunta pode ser facilmente 

obtida na leitura dramática. 
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A leitura correta da pontuação do texto é outro item que merece ser destacado. 

Alguns alunos liam o texto com muita dificuldade e não respeitavam a pontuação. Outros o 

faziam com perfeição, proporcionando aos colegas uma leitura prazerosa, comprovada 

através do silêncio ou da atenção daqueles que não participavam ativamente da leitura, mas 

que exigiam dos colegas que não conversassem.  

As intervenções realizadas durante a leitura em busca do silêncio e da atenção dos 

alunos dispersos não se repetiram com tanta freqüência no segundo dia de leitura. No 

primeiro momento, desconhecia-se quem seriam os alunos ―problemáticos‖. No entanto, no 

segundo dia, eles foram selecionados para interpretar os personagens principais, e aqueles 

que aceitaram os papéis participaram da atividade com entusiasmo. Embora a oportunidade 

tenha sido oferecida a todos os alunos através da troca de personagens, alguns se recusaram 

terminantemente a participar da atividade. Alguns dos que não haviam aceitado participar 

no primeiro dia se ofereceram para interpretar os personagens no dia seguinte, chegando, 

inclusive, a disputar com os colegas um espaço na leitura dramática, insistindo com as 

pesquisadoras para que fosse realizada a troca de leitores-personagens enquanto os que 

estavam atuando pediam para continuar a ler. 

 Ainda no que diz respeito à escolha dos personagens, no segundo dia, não houve a 

necessidade de uma das pesquisadoras interpretar a bruxa Porunga. Os alunos se ofereciam 

a todo o momento para assumir um ou outro papel, mostrando muito interesse pela 

atividade. 

Os erros de entonação ainda ocorriam no segundo dia, como no trecho a seguir: 

POR – Alto lá! Quem faz as perguntas aqui sou eu. Onde está aquela 

boneca chorona que você ganhou no Natal passado? 

VAL – Emprestei para a minha prima e ela vai me devolver amanhã. 

POR – (Já se irritando) E aquela bola de pingue-pongue que sua 

madrinha comprou? 
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VAL – Escondi do Zé Léo. Prevenção, sabe? 

(ROCHA, Foi pro Beleléu, p.56) (grifo nosso). 

  

A aluna que interpretava o personagem da bruxa Porunga não leu o trecho 

destacado com a entonação que o próprio texto exigia e foi alertada por um colega de que 

―deveria falar como se estivesse zangada‖. Esses erros, no entanto, ocorriam com menor 

freqüência. No decorrer da atividade, os alunos, que acompanhavam a leitura atentamente, 

começaram a corrigir a entonação dos colegas; alguns em voz baixa, para si mesmos, 

relendo o trecho com a entonação desejável sem que isso atrapalhasse a atividade. Isso 

demonstrou que o aluno realizava uma análise da produção oral do colega e de sua própria, 

o que o levaria ao aperfeiçoamento. Revelou-se também o alto grau de envolvimento e de 

atenção conjunta alcançados com a leitura dramática. 

Uma vez que os alunos já conheciam o texto, a leitura dramática transcorreu mais 

facilmente. Alguns alunos que, no primeiro dia, mostraram-se relutantes em aceitar 

interpretar os personagens tiveram uma performance muito boa, mostrando-se desinibidos e 

seguros para participar da atividade. 

O silêncio durante a leitura foi obtido sem que fosse necessária a intervenção das 

pesquisadoras. O nível de concentração e de envolvimento de todos foi tão alto que, quando 

a campainha da escola anunciou o final da aula, todos, inclusive a professora da turma, se 

surpreenderam, pois, não haviam percebido a passagem do tempo.  

Já na escola rural, antes do início da leitura, foi feita uma introdução sobre o tema 

da aula. Diante da pergunta sobre o que seria uma leitura dramática, um dos alunos 

respondeu que era ―ler imitando os personagens‖. Usando uma linguagem simples, esse 

aluno mostrou conhecer uma característica básica do tema em questão. Nessa turma, um 

dos alunos já conhecia a história e logo se ofereceu para interpretar o personagem Zé Léo. 
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Assim como na escola urbana, os personagens principais foram logo escolhidos, mas foi 

preciso insistir para que os outros alunos aceitassem os papéis dos demais personagens. 

Mais uma vez, o papel da bruxa Porunga recaiu sobre uma das pesquisadoras. Alguns 

alunos não quiseram participar ativamente da atividade, mas concordaram em tomar notas e 

em fazer observações uma vez que foi estabelecido como regra que aqueles que não 

estivessem participando da leitura deveriam anotar seus comentários e críticas.  

Nessa escola,  foi detectada uma dificuldade de leitura ainda maior por parte dos 

alunos. No primeiro dia, o volume da voz estava muito baixo e quase não havia entonação 

na leitura. Assim como na escola urbana, foi necessário esclarecer que esses dois itens, 

entonação e volume da voz, eram extremamente importantes para o sucesso da atividade 

proposta. Uma das pesquisadoras assumiu um dos papéis na leitura dramática e, lendo com 

muita entonação e com o volume da voz mais alto, demonstrou o que era esperado na 

atividade.  

Os alunos permaneceram em silêncio, prestando muita atenção na história e na 

interpretação de todos. Durante a atividade, as pesquisadoras faziam freqüentes correções 

na leitura e na entonação dos alunos. Nesse primeiro momento, os alunos que 

acompanhavam a leitura não fizeram nenhum tipo de observação a respeito da interpretação 

dos colegas. 

  No decorrer da atividade, os alunos que haviam assumido os personagens principais 

melhoraram o volume da voz e conseguiram também melhorar a sua interpretação, 

permanecendo sempre muito concentrados.  

Alguns dos alunos que haviam se recusado a participar da atividade conversavam 

esporadicamente e eram imediatamente repreendidos pelos próprios colegas que alegavam 

que não conseguiam ouvir a leitura por causa da conversa.  
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A dificuldade de leitura não se resumiu apenas na fluência, mas também na 

interpretação, como no trecho a seguir: 

VAL – Tô vendo. Sabe o que que é, seu Gumercino? O Zé Léo... (pais 

param de dançar) 

GU – (corta) Primeiro faço eu as perguntas. Respondam rápido. Idade 

e nome do sumido. (começa a anotar) . (ROCHA, p. 54) (grifo nosso) 
 

O aluno que interpretava o personagem Gumercino percebeu que deveria tomar o 

turno assim que o personagem Valdomira tocasse no nome de Zé Léo. No entanto, no 

trecho abaixo 

MAIZÉ – Fala logo de uma vez! 

VAL – Ele foi pro Beleléu. E quem vai pra lá não volta nunca mais. 

MAIZÉ – Vira essa boca pra lá, menina. 

VAL – Mas é verdade. Eu tenho certeza. Eu avisei... 

MAIZÉ – Ora, ora Valdomira Aparecida. Foi pro Beleléu e daí? Isso 

não me diz nada. Eu tô muito nervosa pra ficar ouvindo essas 

besteiras. Aonde esse menino foi parar, meu Deus? (Chora. Entra o 

pai) (ROCHA, p. 53) (grifo nosso) 

 

a aluna que interpretava o personagem Maizé não interrompeu a fala de Valdomira, como 

era de se esperar. Nesse momento, foi necessário fazer uma pequena pausa para explicar 

que as reticências, assim como a palavra ―corta‖ do trecho anterior, serviam de pista para 

que o leitor soubesse que deveria interromper a fala em andamento.  

  No segundo dia, os alunos ainda apresentavam alguma dificuldade de leitura com 

relação ao vocabulário do texto. No entanto, as dificuldades relativas à pontuação 

diminuíram consideravelmente. A leitura do texto fluiu mais facilmente, uma vez que os 

alunos já conheciam a história e já estavam alertas em relação às peculiaridades do 

processo de leitura. 

Os alunos que apresentaram problemas de comportamento no primeiro dia foram 

escolhidos para interpretar os personagens principais e participaram da atividade com muito 
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interesse, esforçando-se para realizar a melhor interpretação possível. Somente um aluno 

continuou se recusando a tomar parte na atividade embora as pesquisadoras lhe tivessem 

oferecido diversos papéis na tentativa de fazê-lo se interessar pelo jogo. 

O silêncio na sala de aula foi mantido durante toda a leitura, e os alunos 

permaneceram atentos ao texto durante toda a atividade.  

 Em ambas as escolas, ao final da atividade de leitura dramática, as pesquisadoras 

pediram aos alunos que emitissem sua opinião a respeito do exercício proposto e da 

interpretação realizada nos dois dias de aula. Os alunos apresentaram dificuldade de se 

expressar e pediram para que as pesquisadoras escrevessem no quadro o que deveria ser 

abordado. Uma das pesquisadoras escreveu no quadro as perguntas relacionadas abaixo a 

fim de que os alunos pudessem se orientar: 

 

1. O que você achou da leitura dramática? 

2. Você achou que o volume da voz  e a entonação estavam bons? 

3. Você acha que a interpretação dos colegas tornou a história mais engraçada?  

4. Você acha que alguma coisa atrapalhou a atividade? 

 

Com relação à primeira pergunta, a maioria dos alunos afirmou ter gostado da 

experiência embora, no início, tivesse achado a forma de leitura um pouco difícil. Alguns, 

inclusive, manifestaram a vontade de apresentar a peça teatral. Os alunos que disseram não 

terem gostado da atividade formavam dois grupos distintos: os que se recusaram a 

participar e mantiveram conversas paralelas durante a leitura e os que se sentiram 

prejudicados por não conseguirem ouvir claramente os colegas devido ao barulho 

provocado pelos primeiros. 
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Quanto ao volume e à entonação da voz dos colegas/personagens, a maioria dos 

alunos achou que os itens avaliados não estavam adequados e que era preciso ―treinar mais 

para que a leitura ficasse mais bonita‖. Um dos alunos, inclusive, disse que, se estivesse em 

um teatro de verdade e não conseguisse ouvir e/ou entender nada do que estivesse sendo 

dito no palco, teria levantado e ido embora para casa. 

Com relação à interpretação dos colegas, os alunos disseram que, às vezes, a 

―leitura ficava chata‖ devido à falta de entonação, mas, quando o colega lia ―direitinho‖, o 

texto ficava mais engraçado. Dos alunos que disseram que a interpretação dos colegas não 

havia tornado a história mais engraçada, três faziam parte do grupo que, além de não 

participar da atividade, ficou conversando durante a leitura e dois deles indicaram a falta de 

entusiasmo dos colegas/personagens como causa principal. 

Com relação a algo que possa ter atrapalhado a atividade, a quase totalidade dos 

alunos reclamou do barulho provocado pelas conversas paralelas na sala de aula durante a 

leitura e também do barulho externo, nos corredores e salas adjacentes. 

 Pela boa receptividade e participação dos alunos, a proposta se mostrou bastante 

eficaz no ensino da educação da oralidade, e pode ser utilizada com sucesso como conteúdo 

de ensino de Língua Materna. 

O trabalho com leitura dramática em sala de aula educa a oralidade por não 

apresentar sobreposição de vozes e pelo fato de as tomadas de turno serem previamente 

bem marcadas. Aliada  ao fato de a linguagem teatral ser muito próxima da conversa face a 

face, a leitura dramática em sala de aula nos possibilitou buscar na própria linguagem a 

resposta pedagógica tanto para problemas disciplinares como para o aperfeiçoamento da 

oralidade. 



CONCLUSÃO 

 

  

 O presente trabalho teve por intuito trabalhar um gênero da oralidade, a leitura 

dramática em sala de aula, como um instrumento para a educação da oralidade. Não são 

raros os problemas dentro e fora de sala de aula nesse sentido. Na perspectiva de alunos, 

professores e instituições de ensino, várias são as deficiências do ensino e várias são as 

propostas para melhorar ou pelo menos amenizar essas deficiências. 

 Apresentamos uma delas acreditando que a educação da oralidade é de extrema 

importância para que o aluno possa responder às diferentes exigências da língua falada, 

adequando-as às características próprias de diferentes gêneros da oralidade. Percebemos 

que os alunos necessitam do conhecimento do uso da linguagem em diversos contextos. 

 Nosso trabalho dá enfoque a um gênero da oralidade. Numa perspectiva 

empírica, a pesquisa demonstrou, através da resposta ativa dos alunos e do desejo de 

montar um espetáculo teatral, o quanto a escola é importante no ensino do uso público 

da linguagem. A experiência proporcionou ao aluno a oportunidade de falar e ser 

ouvido, assim como se calar para ouvir o outro.  Dessa forma, a produção de sentido se 

fez através da atenção conjunta. A experiência demonstrou também que, ao corrigir o 

colega que lê baixo ou sem entonação, o aluno analisava  a produção oral do outro e a 

sua própria, buscando o aperfeiçoamento. 

 Procuramos discutir e apresentar um gênero da oralidade como recurso para o 

ensino de Língua Portuguesa. O assunto não se esgota e nem pretendemos apresentá-lo 

como o único recurso. Trata-se de uma ferramenta, dentre várias, que pode e deve ser 

combinada com outras na busca de um ensino mais adequado e mais próximo da 

realidade dos alunos. 
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ANEXO 
 

 

PEÇA TEATRAL INFANTIL E JUVENIL 

 

FOI  PRO  BELELÉU 
 

INSPIRADA NA OBRA ―NO REINO PERDIDO DO BELELÉU‖, DE MARIA HELOÍSA PENTEADO 

 

ADAPTAÇÃO: LUIZ FERNANDO MATOS ROCHA 

 

PERSONAGENS: 

Zé Léo (ZÉ) – menino 

Valdomira (VAL) – sua irmã 

Maizé – mãe 

Manéu – pai 

Maria Porunga (POR) – uma bruxa diferente  

Joaquim (JOA) – o orangotango guarda-costas 

Gumercino (GU) – detetive 

Papagaio 

Tesoura 

Chaves 

Guarda-chuva 

Anel 

Óculos 

Crianças perdidas (cinco) 

 

CENA 1 

 

CENÁRIO: QUARTO 

Cena noturna. Música misteriosa. No palco, o quarto dos irmãos Zé Léo e Valdomira. 

O cômodo é dividido em dois compartimentos. O lado da menina está muito bem 

arrumado, com cama, guarda-roupa, tudo em perfeito estado. Em contraste, o do 

menino é uma bagunça só: roupas espalhadas, portas do guarda-roupa abertas, 

sapatos jogados, livros, etc. Zé Léo irrompe em cena. Entra cantando no quarto, onde 

apronta a maior baderna. Embalado por uma animada canção, o menino revira tudo. 

Em seguida, a menina entra, em tom melodioso. Ambos cantam remedando o que os 

adultos falam deles. 
 

 

ZÉ – (Canta)                 LÉO, LÉO, LÉO 

MEU NOME É ZÉ LÉO 

SOU DA PÁ VIRADA 

LEVADO DA BRECA 

MOLEQUE SAPECA 

 

BAGUNÇO MEU QUARTO 
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APRONTO CONFUSÃO 

CHUTO, BATO PORTA 

JOGO ROUPA NO CHÃO 

 

VAL – (Canta)   EU SOU VALDOMIRA 

MIRINHA, MIRINHA 

A IRMÃ DO ZÉ LÉO 

AI MEU DEUS DO CÉU 

 

BRINCO, BRINCO MUITO 

SEMPRE GUARDO TUDO 

CUMPRO QUALQUER TRATO 

COMO E LAVO  PRATO 

 

ZÉ –                              MAS EU 

PERCO TUDO QUE GANHO 

TÁ NO CHÃO, NÃO APANHO 

A MINHA GAVETA 

SÓ TEM MEIA DE UM PÉ 

QUE CHULÉ! 

MINHA MÃE ME CHAMA 

DE TRAVESSO, TRAQUINA 

DE FAVOR, VOU NA ESQUINA 

BRIGAR? NÃO BRIGO NÃO 

MAS GASTO O TROCO DO PÃO 

 

VAL –                EU SOU OBEDIENTE 

TAMPO A PASTA DE DENTE 

QUE GOSTINHO GOSTOSO 

NA BOCA DA GENTE 

 

NÃO DEIXO DE BRINCAR 

MAMÃE NÃO PRECISA ZANGAR 

MEUS SAPATINHOS DE BONECA 

NUNCA PERDERAM SEU PAR 

 

ZÉ –     MEU PAI SEMPRE ME CHAMA 

DE PERALTA E BAGUNCEIRO 

FINJO QUE TOMO BANHO 

MOLHO SÓ MEU CABELO 

 

VAL –                FILHA DA MAIZÉ  

FILHA DO MANÉU 

VALDOMIRA, MIRINHA 

POIS É, DEUS DO CÉU 

SEI QUE SOU ORGANIZADA 

MAS TOMO PITO POR NADA 

 

 

ZÉ –     MEU NOME 
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RIMA COM ESCARCÉU 

EU SOU O ZÉ LÉO 

TUDO O QUE É MEU 

VAI PRO BELELÉU 

LÉO, LÉO, LÉO 

VAI PRO BELELÉU 

LÉO, LÉO, LÉO 

 

AMBOS –    TODO MUNDO FALA 

     MUITA COISA DE MIM 

     MAS EU NÃO SOU 

     SEMPRE ASSIM 

     TODO MUNDO PENSA 

     MUITA COISA DE MIM 

     MAS EU NÃO SOU 

     SEMPRE ASSIM 

 

 

CENA 2 

 

Entra a mãe. Ela interrompe a cantoria. 

 

MAIZÉ – Minha Nossa Senhora Aparecida! Que barulheira é essa? José Leonardo, 

Valdomira Aparecida! Será que eu e seu pai não podemos dormir nessa casa? Depois os 

vizinhos vêm falar na minha cabeça. Tratem de deitar. 

ZÉ   –  (Respondão) Tá bom, mãe.  

MAIZÉ  – (Imediatamente) Eu não quero ouvir mais um pio. (Vê a bagunça no quarto 

do menino) Minha Nossa, José Leonardo, que bagunça! Ô menino danado! (Pega-o pela 

orelha) Quantas vezes eu já te falei? 

ZÉ   –  Ai, mãe, tá doendo! 

MAIZÉ – É pra doer mesmo! Você acha que guarda-roupa serve pra quê? É enfeite? 

Você quer que vá tudo pro Beleléu?  

VAL – E vai mesmo.  

MAIZÉ – Amanhã cedo, antes de o senhor ir pra escola, eu quero tudo arrumado. E não 

faz essa cara de bocó, não.  

ZÉ – Eu num tô fazendo cara de bocó. 

MAIZÉ – E num me responde, não. Olha só pras coisas da sua irmã.  

ZÉ – Ela é menina, e menino não tem que fazer essas coisas de arrumar.  

MAIZÉ – Quem te ensinou isso? Por que, meu Deus do céu, por que esse moleque não 

colabora comigo? (Começa a arrumar a bagunça)  

ZÉ – Vou pensar. 



 

 

48 

 

MAIZÉ – Malcriado! Isso é coisa de menino que não tem pena da mãe. Eu não vou 

arrumar nada, não. Desaforo! E vê se quando for escovar dente amanhã de manhã, não 

vai deixar a escova dentro da pia. Mirinha, minha filha, você precisar ensinar pra esse 

garoto... 

VAL – Não adianta. Ele vive perdendo as coisas. Depois fica: (Debocha) Mirinha, onde 

tá isso? Onde tá aquilo? Você não viu isso assim assim assim? 

MAIZÉ – Ele só não perde miolo porque tá dentro da cabeça, desmiolado. 

VAL – Não perde o miolo, mas perde a memória. O Zé Léo não me ouve, só porque eu 

sou mais nova que ele. Perder tudo pode ser muito perigoso. A minha professora Maria 

Heloísa me contou uma história de vida real. Uma vez, um menino desmazelado... 

ZÉ – Ih! Lá vem ela. 

VAL – Mas foi verdade. 

ZÉ – Que verdade o quê! 

VAL – É sim, tá! 

MAIZÉ – Parem já com essa conversa fiada. Todos os dois dormindo. Amanhã todo 

mundo acorda cedo.  

Depois de beijar a filha, Maizé faz o mesmo com o filho e depois lasca um beliscão no 

garoto. Mãe sai. Música para a passagem de tempo. De repente, música de suspense. 

Maria Porunga, uma bruxa diferente que sempre se disfarça de vendedora de 

amendoins, pula a janela e invade o quarto das crianças com uma lanterna na mão e com 

uma bela coroa na cabeça. 

CENA 3 

POR – (Observando a bagunça dentro do quarto, mas preocupada em não acordar as 

crianças) Que lindo quarto! Que desordem perfeita! Nunca vi um lugar tão 

maravilhosamente bagunçado. Ah, eu me sinto em casa. Eu adoro desmazelo, desleixo, 

descuido, distração, negligência, moleza, inércia, indolência, descaso, apatia e preguiça. 

O que para muitos é defeito, para mim, é qualidade. Tudo fora do lugar. Deslumbrante! 

(Tom misterioso para a platéia) Tudo neste quarto está condenado a desaparecer para 

sempre. Não dizem por aí que todas as coisas perdidas vão para o Beleléu? Eu ouço 

muita gente dizer, gente instruída dizer, muito desanimada, que sempre quando perde 

alguma coisa e não acha mais, fala: ―Ih, foi pro Beleléu‖ (Risos). Ninguém sabe onde 

fica esse lugar, mas que ele existe, existe. É claro, eu vim de lá. Sou Maria Porunga III, 

rainha do Reino Perdido do Beleléu, e estou aqui para cumprir uma adorável tarefa: uma 

audiência com o menino Zé Léo. Olhem, ele está dormindo de sapatos. Lindo, prático e 

original! (Pega a poção dorminhoca) Isso aqui vai fazer todo mundo dormir mais tempo 

que o necessário. Minha poção dorminhoca é infalível. (Espalha por todos os lugares 

até que encontra Valdomira, que está dormindo) Que quarto horrível! Ai, eu fico até 

arrepiada. Não suporto arrumação. (Sai de perto) Agora, eu posso falar, gritar, cantar, 

pular o quanto quiser que ninguém acorda. Só o menino Zé Léo foi poupado do encanto. 

(Grita e coloca o foco da lanterna no rosto do garoto) Zé Léo, levanta! Zé Léo. 
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ZÉ – (Ainda com muito sono) Não, mãe, eu num vou na aula hoje, não.  

POR – Por mim, você não precisa ir nunca... Mas, Zé Léo, você tem certeza de que essa 

bela voz é de sua mãe? (Grita) Hein?! 

ZÉ – (Acorda assustado) Quem é você? 

POR – Não me reconhece? 

ZÉ – Não. 

POR – (Imitando a si própria) Amendoins fresquinhos e torradinhos. Quem vai querer? 

ZÉ – Maria Porunga?! O que você está fazendo aqui? Que roupas são essas? E essa coroa? Nem 

parece aquela que fica vendendo amendoins na porta da escola. 

POR – Agora você vai saber quem eu sou de verdade. Eu vendo amendoins na porta da 

escola só para observar melhor as crianças e assim escolher qual delas irá comigo para 

um reino magnífico e misterioso: o Reino Perdido do Beleléu. Lá eu sou rainha: Maria 

Porunga III ! 

ZÉ – Então agora você é rainha? Tá bom. Vou chamar o meu pai. 

POR – (Debochada) Ele está com medo. Não estou te reconhecendo, Zé Léo. 

ZÉ – Que medo o quê! 

POR – Seria besteira chamar alguém. Amanhã, vai todo mundo chegar atrasado na 

escola e no trabalho por causa da poção dorminhoca que espalhei pela casa. Eu adoro 

atrasar a vida dos outros. Esse tempo perdido vai para o Beleléu e, com isso, quem 

ganha tempo sou eu. 

ZÉ – (Correndo para a cama de Mirinha) Mirinha! Mirinha! A Maria Porunga tá aqui 

no quarto. Anda, levanta! 

POR – Zé Léo, você tá perdendo a memória também? Eu não acabei de dizer que a 

poção dorminhoca... Aliás, adoro quando alguém se esquece de alguma coisa, tem 

amnésia. Sabe por quê? Porque cada dia que passa, eu abasteço mais minha sabedoria 

com o esquecimento dos outros. Tem cada livro engavetado na minha cachola! O 

mundo desconhece. 

ZÉ – Como todo mundo se esquece de alguma coisa todo dia, você vai se tornar... 

POR – ...a mulher mais poderosa do universo! Ainda bem que todo mundo não se 

esquece de falar bobagens.  

ZÉ – Ainda bem por quê?  

POR – Assim todas as asneiras iriam parar no Beleléu. Assim, eu só aprenderia coisas 

que não prestam. 

ZÉ – Sai pra lá, sua chata, sua ladrona de coisas perdidas! 
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POR – Achado não é roubado; quem perdeu é relaxado.  

ZÉ – Some daqui, sua bruxa! 

POR – Bruxa não, Vossa Majestade. Bom, prevendo essa sua rebeldia, eu trouxe um 

pouco de chá de sumiço para relaxar os ânimos. Pode tomar, sem medo. 

Ela vai até a janela. Música de suspense. As mãos de um orangotango enorme 

entregam a bandeja com o chá. O menino não as vê, somente a platéia.  

 

ZÉ – Não vou tomar nada. 

 

POR – Vai sim. 

 

ZÉ – Não. 

 

POR – Sim. 

 

ZÉ – Não. 

 

POR – Sim. 

 

ZÉ – Não. 

 

POR – Não. 

 

ZÉ – (Ele se confunde) Sim. 

 

POR – Sim?! Então, bebe. (Empurra a bebida goela abaixo) (À parte) Não posso dar 

mais senão ele evapora na minha frente. (Outro tom) Bom, vamos ao mais importante. 

 

ZÉ – (Sob efeito do chá) Fala logo que já está me dando uma vontade de sumir dessa 

casa. 

 

POR – (Risos) Calminha! É bater e valer esse chá de sumiço.  

 

Ela tira da bolsa um papel muito comprido. 

 

POR – Mais calmo? Então, vou iniciar a sabatina. Onde está aquela camisa azul com 

uma mancha de tinta nas costas? 

 

ZÉ – Ih, foi pro Beleléu há muito tempo. 

 

POR – (À parte) Está lá há dois meses. (Outro tom) Bom, onde está aquela bolinha de 

gude que o Juca te deu de aniversário? 

 

ZÉ – Caiu dentro do ralo do banheiro. 

 

POR – Muito bem.  

 

ZÉ – Como indo bem, se eu perco tudo o que é meu? 
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POR – Calma, garoto! Onde está aquela cueca de bolinhas multicores que você ganhou 

de seu avô? 

 

ZÉ – Perdi. 

 

POR – Onde estão os botões que você tirou do casaco do seu pai para jogar botão? 

 

ZÉ – Perdi. 

 

Passagem de tempo com os dois conversando. Música. Maria Porunga se diverte com 

os desmazelos de Zé Léo. 

 

POR – (Muito entusiasmada) Vamos agora à centésima pergunta: onde está o cadarço 

do sapato novo que sua mãe te deu? 

 

ZÉ – Eu fiz de coleira pro meu pintinho de estimação, e depois o cadarço desapareceu 

no quintal. 

 

POR – Muitíssimo bem, Zé Léo! Nota cem. Você está aprovado. Muito bem aprovado. 

Um doutor. 

 

ZÉ – Mas aprovado em quê? 

 

POR – Você está apto em matéria de perder coisas. Isso quer dizer que você está pronto 

para morar comigo no Reino Perdido do Beleléu. E nem se preocupe em arrumar as 

malas, porque quase tudo que é seu está lá mesmo. Eu só vim aqui pra levar você pro 

Beleléu. Lá é mais ou menos assim (Canta):  

 

NO BELELÉU, 

TEM CANETA, LÁPIS, 

BORRACHA E PAPEL 

 

NO BELELÉU, 

TEM SAPATINHO, MEIA, 

GUARDA-CHUVA E ANEL 

 

NO BELELÉU, 

TEM AGULHA, TESOURA, 

TINTA E PINCEL 

 

TUDO MIUDINHO 

QUE A GENTE ESQUECE 

NUM CANTINHO 

E QUANDO VAI VER  

FOI PRO BELELÉU 

 

É O REINO DO DESMAZELADO 

ONDE A CRIANÇA SE ENCONTRA PERDIDA 

NÃO TEM ENDEREÇO CERTO 
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ESSE LUGAR ESTÁ BEM PERTO 

 

CRIOU ASA 

SUMIU NO ESPAÇO 

DESAPARECEU NO CÉU 

PODE TER CERTEZA 

FOI PRO BELELÉU 

 

ZÉ – Então, a senhora acha que eu vou nessa conversa de Beleléu?  

 

POR – Não vai, não?  

 

ZÉ – Não. 

 

Maria Porunga apita. Música de suspense. Um orangotango enorme entra pela janela, 

faz uma mesura para a Rainha e tenta agarrar o menino. Trava-se uma perseguição no 

palco entre Zé Léo, Maria Porunga e Joaquim. Depois de muito sufoco, a bruxa se 

lembra da poção dorminhoca e tenta muitas vezes acertar o menino até que consegue. 

Zé Léo fica sonolento, e o macaco o carrega. Os três saem pela janela. Música de 

passagem de tempo. Amanhece. A mãe dos meninos entra no quarto. 

 

 

CENA 4 

 

MAIZÉ – Mirinha, José Leonardo! Acordem. Vocês estão atrasados.  

 

Mirinha se levanta. Maizé aproxima-se da cama de Zé Léo e a encontra vazia. 

 

MAIZÉ – Gente, será que o Zé Léo já levantou? Parece que a bronca de ontem 

adiantou. (Grita) Manéu, o Zé Léo tá por aí? Vê aí pra mim.  

 

MANÉU – (Em off) Num tá aqui não, Maizé. 

 

Maizé encontra a janela aberta. 

 

MAIZÉ – Ué, a janela dormiu aberta? Ai, meu Deus! Ai, eu falei tanto na cabeça dele 

ontem. Benhê, ô bem! (Entra o pai). 

 

MANÉU – O que foi, Maizé?  

 

MAIZÉ – O Zé Léo desapareceu. Você não viu ele não, Mirinha? 

 

VAL – Não. Eu dormi que nem uma pedra.  

 

MANÉU – Eu também. 

 

MAIZÉ – (Aflita) Eu também. 

 

MANÉU – Ah, mas se o Zé Léo fugiu e não me avisou, ele vai ver quando voltar.  
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VAL – Desde quando quem foge avisa que vai fugir? Ele foi pro Beleléu. 

 

MAIZÉ – (Sem dar confiança para as palavras da menina) Fugiu? Mas por quê? Meu 

filho não ia fazer isso comigo.  

 

MANÉU – Eu conheço muito bem o Zé Léo. Ele com essa mania de ver televisão o dia 

inteiro, de só jogar videogame. Vai ver ele quis imitar algum super-herói. (Sai) 

 

VAL – Mãe, o Zé Léo está perdido para sempre.  

 

MAIZÉ – O que é que você está falando, Mirinha? Eu no auge do desespero, e é assim 

que você me ajuda? Você sabe onde ele tá?  

 

VAL –  Sei.  

 

MAIZÉ – (Sacudindo a filha) Então diga! Diga! 

 

VAL – Eu já disse, mas ninguém quer me escutar. 

 

MAIZÉ – Fala logo de uma vez! 

 

VAL – Ele foi pro Beleléu. E quem vai pra lá não volta nunca mais.  

 

MAIZÉ – Vira essa boca pra lá, menina.  

 

VAL – Mas é verdade. Eu tenho certeza. Eu avisei... 

 

MAIZÉ – Ora, ora Valdomira Aparecida. Foi pro Beleléu e daí? Isso não me diz nada. 

Eu tô muito nervosa pra ficar ouvindo essas besteiras. Aonde esse menino foi parar, 

meu Deus? (Chora. Entra o pai) 

 

MANÉU – Nada. Ele não tá em casa, e ninguém viu o Zé Léo por aí. 

 

MAIZÉ – Ai, meu São Longuinho! Se eu achar o Zé Léo, eu dou três pulinhos. Três, 

não, três mil. Ah, quanto o senhor quiser (Pula sem parar). 

 

MANÉU – Pára com isso, Maizé. Vai ver que o pirralho tá escondido por aí só pra 

pregar um susto na gente.  

 

VAL – Se fosse isso, já tinha aparecido.  

 

MANÉU – Eu já telefonei para o detetive. (Toca a campainha) É ele! 

 

MAIZÉ – Mas já? (Pára de pular) 

 

GU – Já, minha senhora. Essa é minha palavra predileta: já! Rapidez e eficiência andam 

juntas quando o nome é Gumercino, o detetive elegante, esperto e fino. Sei que o 

desespero invade o seu lar. Lágrimas de pavor escorrem pelo seu rosto. Um ente querido 

desapareceu misteriosamente. Já estou a par de todos os sentimentos: incerteza, 

insegurança, medo, dúvida. Só há um remédio para tudo isso: eu, Gumercino, um 
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detetive especialista em encontrar agulhas no palheiro, lentes de contato caídas na praia, 

relógios em estádios de futebol em dia de decisão, brincos, pulseiras e cordões no fundo 

de banheiras, piscinas, lagoas e oceanos. (Canta) 

 

Momentaneamente, os pais se esquecem do sumiço do filho e caem no samba com 

Gumercino. 

 

  SUMIU 

DESAPARECEU 

FUGIU 

SE ESCONDEU 

GUMERCINO ESTÁ AÍ 

PRA ACHAR O QUE É SEU 

 

JÓIAS, TALHERES, 

ESCOVAS, PENTES, 

SOMBRINHAS E CORRENTES 

LEVANTAREI HIPÓTESES, 

DESCOBRIREI  PISTAS, 

PEGADAS, IMPRESSÕES DIGITAIS 

 

O QUE VOCÊ PROCURA 

NÃO ENCONTRARÁ JAMAIS 

SE NÃO LIGAR PRA GUMERCINO 

UM DETETIVE ESPERTO E FINO 

 

 

VAL – Isso é hora de cantar e dançar, gente? 

 

GU – Faz parte de uma psicologia que adoto quando me deparo com esses casos, 

menina. Viu como funciona? (Aponta para os pais dela que ainda dançam) 

 

VAL – Tô vendo. Sabe o que que é, seu Gumercino? O Zé Léo... (Pais param de 

dançar) 

 

GU – (Corta) Primeiro faço eu as perguntas. Respondam rápido. Idade e nome do 

sumido. (Começa a anotar) 

 

MAIZÉ – José Leonardo Aparecido. Aparecido, não. Desaparecido. (Chora) 

 

MANÉU – Calma, bem. Vai dar tudo certo. Ele tem oito anos, seu Gumercino. 

 

GU –  Local de nascimento. 

 

MANÉU – Sumidouro, Rio de Janeiro. 

 

GU – Cor da pele. 

 

MAIZÉ – De burro quando foge. 
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GU – Roupas que usava na ocasião do sumiço. 

 

MAIZÉ – Uma camisa verde, não, marrom. Ai, meu Deus, eu não sei nem a roupa que 

ele tava usando. 

 

VAL – Essas perguntas não vão adiantar nada. Aqui tá uma foto do Zé Léo. Ele foi pro 

Beleléu, e quem vai pra lá não volta nunca mais, nunquinha.  

 
GU – Disso eu já sei. Não seja óbvia. É bom mandar essa pequena ir brincar lá fora. Está 

atrapalhando. 

 

MANÉU – Não ligue pro que ela fala. Mirinha, minha filha, saia daqui. Tenha a santa 

paciência! 

 

VAL  – Ah, é? Vocês não vão conseguir resolver nada sem mim. (Para a platéia) Às 

vezes, é bem ruim ser criança, porque os adultos, esses doutores sabe-tudo, não levam a 

gente a sério. Eu mesma vou procurar o Zé Léo, mas eu não sei onde fica o Beleléu. Se 

eu pedir informação, vão caçoar de mim. (Pausa) Já sei! Tudo o que a gente perde não 

vai para o Beleléu? Então é isso. Vou andar por aí. Vou me perder e logo logo chego lá.  

 

 

CENA 5 

 

CENÁRIO: PRAÇA 

 

Mudança de cena. Música. Valdomira passeia muito. Toma cuidado para não ler 

nenhuma placa (nomes de ruas e avenidas, sinalização de trânsito, etc.). Por fim, senta-

se no banco da praça. 

 

VAL – É difícil sumir num lugar que eu conheço muito bem. É preciso ser muito boba 

pra isso. Como o Zé Léo fez pra desaparecer? 

 

Entra Maria Porunga, vestida de vendedora. 

 

POR – Amendoins fresquinhos e torradinhos, quem vai querer? 

 

VAL – Maria Porunga, você tá sumida! 

 

POR – Eu sempre estou sumida. (Pausa) Firme na paçoca? 

 

VAL – (Sem entender) Eu queria mesmo um saquinho de amendoins. 

 

POR – (Menina entrega o dinheiro) É pra já. 

 

VAL – (Pausa) Sabe, Maria Porunga, meu irmão Zé Léo sumiu. 

 

POR – Foi pro Beleléu. 

 

VAL – A senhora também acha que ele foi pra lá? 
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POR – (Irônica) Não, bobinha. É só força de expressão. 

 

VAL – (Não liga) Até que enfim eu encontrei alguém que concordasse comigo. Meu 

pai e minha mãe colocaram até um detetive atrás dele.  

 

POR – Odeio detetives! São uns bisbilhoteiros, uns invasores de privacidade. Meus 

inimigos! Ainda mais quando encontram o que procuram. 

 

VAL – É. E eu vou atrás do Zé Léo. 

 

POR – Ora bolas, menina! Então, você pensa que qualquer um pode ir pro Beleléu? 

  

VAL – Eu posso, porque vou me perder.  

 

POR – Que inteligência! Mas não precisa tanto, garota. Há uma maneira muito mais 

fácil de ir para lá.  

 

VAL – E você me ensina?  

 

POR – Ensino. Então, vamos à sabatina! 

 

VAL – O que isso tem a ver com o Beleléu? 

 

POR – Escute só, garota. Eu sou Sua Majestade a Rainha Maria Porunga III, do Reino 

Perdido do Beleléu.  

 

VAL – O quê? Você é rainha? 

 

POR – Alto lá! Quem faz as perguntas aqui sou eu. Onde está aquela boneca chorona 

que você ganhou no Natal passado? 

 

VAL – Emprestei para a minha prima e ela vai me devolver amanhã. 

 

POR –  (Já se irritando) E aquela bola de pingue-pongue que sua madrinha comprou? 

 

VAL – Escondi do Zé Léo. Prevenção, sabe? 

 

POR – Onde está o anel de ouro que tem o seu nome gravado? 

 

VAL – Ah, isso aí eu não falo, não. É segredo. É um objeto de valor. 

 

POR – (Antipatizada) Chega, menina. Você já errou muito! A população beleleuense é 

muito selecionada. Nota zero para você! Nem pense em se perder, porque você não tem 

a mínima vocação. Até logo, sua devota de São Longuinho.  

 

VAL – Maria Porunga, eu nunca tirei zero na vida. 

 

POR – Por isso mesmo, você é uma chata! Meninas do seu tipo não entram no Beleléu! 

(Sai)  
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VAL – Espera. Me leva pro Beleléu. Eu preciso encontrar meu irmão.   

 

 

CENA 6 

 

CENÁRIO: BELELÉU 

 

Valdomira segue Maria Porunga. Num dado momento, a menina se perde e acaba 

encontrando o Reino Perdido do Beleléu. É uma floresta com vários objetos que 

perdemos com freqüência: guarda-chuvas, meias, cadernos, livros, sapatos, 

brinquedos, bolas, bonecas, dinheiro, chaves, óculos, camisas, etc. Tudo está jogado no 

chão ou pendurado nas árvores. 

 

VAL – Nossa! Que floresta engraçada! Que que essas coisas do Zé Léo tão fazendo 

aqui? O sapato! A camisa azul! O cadarço! A cueca! Ué, se tudo isso que o Zé Léo 

perdeu tá aqui e mais esse montão de coisas, eu só posso estar em um lugar: no Reino 

Perdido do Beleléu. Eu consegui! Ai, que bom! Não saio daqui enquanto não achar meu 

irmão. Queria que meus pais estivessem aqui! Engraçado... Só quando criança se perde 

e se sente sozinha, é que fica sabendo que gosta do pai e da mãe. Por que será? (Ouve 

ruídos) Quem tá aí? Quem tá aí, hein? 

 

Tesoura brinca de esconde-esconde com a garota. 

 

TESOURA – (Emitindo ruídos de tesoura) Pique, pique, pique! 

 

VAL – Seja lá quem for...  

 

TESOURA – Pique, pique, pique! 

 

VAL – ... apareça antes que eu... 

 

TESOURA – Quem tá desaparecido não aparece assim tão de repente. A não ser que 

você adivinhe quem é! Preste atenção na charada. 

 

Corto e não sou faca,  

De unha, sou inimiga 

Sou de metal, e não de ouro 

Quase feminino de tesouro 

 

VAL – Tesoura?! 

 

TESOURA – (Aparece) Está falando com a própria. Tenha o prazer de conhecer Dona 

Tesoura de Orlinhons e Organza. (Estende-se como se fosse apertar a mão de 

Valdomira) 

 

VAL – (Toma cuidado para não se cortar) Assim, a senhora me corta.  

 

TESOURA – Ah! Deixe-me ficar calada. Assim a senhorita me cumprimenta.  
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VAL – Valdomira, Mirinha, o prazer é meu. 

 

TESOURA – Veja minha situação, Mirinha. Útil e afiada, mas no Beleléu para sempre 

perdida. Esquecida entre carretéis e moldes no fundo de uma gaveta, sumi do ateliê 

onde reinava, deslizando minhas lâminas por belíssimos tecidos finos, fazendas raras, e 

agora estou aqui, enferrujando e sem serviço. 

 

VAL – Coitada! Não tem volta? 

 

TESOURA – Não. 

 

VAL – Por que a senhora não vira uma tesoura de aparar árvores? Aqui tem tantas.  

 

TESOURA – Impossível! Nem unha e cabelo eu posso cortar, quanto mais vegetais. Eu 

ficaria cega, sabia? Minha vocação é outra. Nasci para a alta costura.  

 

Ouvem ruídos de chaves. 

 

VAL – Que barulho é esse? 

 

TESOURA – Será que é o capanga da rainha? Ai que horror, além de perdida, 

desaparecida e sumida, sou perseguida. 

 

VAL – Quem é ele? 

 

TESOURA – Um monstro peludo aterrorizante. 

 

VAL – Não se meta com a gente, senão eu corto seus pêlos até você ficar nu em pêlo. 

 

CHAVES – Trim, trim, trim! 

 

TESOURA – Ué! Eu conheço essa língua.  

 

CHAVES – Trim, trim, trim! 

 

TESOURA – (Traduzindo) Somos muito fáceis de esquecer... 

 

VAL – Outra charada? 

 

CHAVES – Trim, trim, trim! 

 

TESOURA – (Traduzindo) Temos segredos de montão... 

 

CHAVES – Trim, trim, trim! 

 

TESOURA – (Traduzindo) Meus dentes abrem armários, cofres e  todo tipo de portão. 

 

VAL – Chave! 

 

CHAVES -  (Aparece) Trim, trim, trim! 
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TESOURA – Acertou, acertou! Tradução simultânea. Como vocês já perceberam, eu 

fiz um cursinho de chavenês. (Dirige-se às chaves) Agora, fala pra gente. O que houve?  

 

CHAVES – Trim... trim... 

 

TESOURA – Ah, tá, coitadas. Que tristeza! Elas disseram que estão desoladas, porque 

há mais de um ano que estão presas aqui no Beleléu. Esqueceram-nas num balcão de 

padaria. Ah, que tragédia, Valdomira!  

 

Ainda escondidos, guarda-chuva, óculos e anel chamam por Valdomira.  

 

GUARDA-CHUVA – Valdomira! 

 

ÓCULOS – Valdomira! 

 

ANEL – Valdomira! 

 

VAL – Quem me chama? 

 

GUARDA-CHUVA  – Para descobrir... 

 

ÓCULOS – Tem que adivinhar... 

 

ANEL – Ou ficamos presos para sempre nesse lugar... 

 

VAL – Mais enigmas? 

 

GUARDA-CHUVA –  

Sou o contrário da torneira 

Quando abro, não molho ninguém 

Se o vento me leva pra longe 

Ai de quem em mim se esconde 

  

VAL – ―Sou o contrário da torneira, quando abro, não molho ninguém.‖ Quer dizer que 

quando fecha, molha. ―Se o vento me leva pra longe, ai de quem em mim esconde‖. 

Água, vento, chuva... GUARDA-CHUVA! 

 

GUARDA-CHUVA – (Aparece) Estava cansado de viver escondido como um objeto 

criminoso. Nunca fiz mal a ninguém. Só ajudei, guardando chuva, guardando sol. 

Prevenindo gripes e resfriados, atuando como uma espécie de vitamina C. Uma vez, 

salvaguardei a vida de uma velhinha, enchendo um cachorro de guarda-chuvada. Vê se 

um instrumento tão útil como eu pode ser largado e abandonado como se não prestasse 

pra nada?  

 

VAL – É muito injusto. 

 

TESOURA – É injustíssimo! 

 

CHAVES – (Concordando) Trim, trim! 
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VAL – Espera aí. Eu ouvi mais duas vozes me chamando junto com a sua, seu Guarda-

Chuva. Pode falar quem chamou. 

 

ÓCULOS – Quem chamou fui eu 

Ou melhor fomos nós 

Somos gêmeos em um só 

Quando me usam, viro quatro 

Dois de vidros com dois de fato 

 

VAL – Quem pode me ajudar? Só gente pode descobrir. ―Somos gêmeos em um só. 

Quando me usam, viro quatro. Dois de vidros com dois de fato‖. Deixa eu ver, deixa eu 

ver... Eu vejo. Ou melhor: vejo melhor se óculos eu uso. ÓCULOS! 

 

ÓCULOS – (Aparece) Quem foi o desmazelado que me perdeu? Quem? Você, you, tu? 

Ah se eu pego esse desleixado, vou fazer ele enxergar certas coisinhas que ele anda se 

esquecendo. Custava me prender num cordão e dependurar no pescoço? Como se não 

bastasse me perder, perdeu a caixinha onde eu ficava e a flanelinha que me limpava. 

Seu míope, seu astigmata! 

 

VAL – Não se revolte, Seu Óculos. Nós vamos ver uma solução. 

 

ÓCULOS – Se você quiser me usar para enxergar melhor essa solução, eu posso 

emprestar eu mesmo a você. 

 

VAL – Não, eu não... 

 

ANEL – Psiu! Não me deixem de fora, por favor 

Na mão da criançada, passo pra lá e pra cá 

Se o amor anda comigo, perdura 

Sou presente de formatura 

 

VAL – Não posso falhar agora. ―Na mão da criançada, passo pra lá e pra cá. Se o amor 

anda comigo, perdura. Sou presente de formatura‖. O Zé Léo já brincou comigo de uma 

coisa que a gente passa pra lá e pra cá: passa-anel! A resposta é ANEL! 

 

ANEL – (Aparece) Ah, Nel! Se meu nome fosse apenas Nel, não estaria aqui no 

Beleléu. Seria gente, não seria anel. Se eu fosse gente, não me perderia nunca, porque 

não dependeria de ninguém. Como anel, dependia. E olha no que deu. Um anel 

esquecido no Beleléu, de ouro e diamante, mas sem valor de estimação. 

 

Toque de celular (aparelho pode estar no palco ou na platéia). 

 

VAL – Peraí! Cês tão ouvindo? É um celular. Se eu não achar isso logo, vai parar de 

tocar. Achei. Alô. Quem é? Aqui quem fala é Valdomira Aparecida. Pois não! (Pausa) 

Nome feio?! Feia é a sua falta de educação, tá! (Desliga) Gente mal-criada! Só porque 

meu avô chamava Genivaldo e minha vó chamava Zulmira, virei Valdomira! Que que 

tem? Acho meu nome lindo. 

 

Toque de celular. 
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VAL – Olha aqui. Não, eu num roubei seu celular, não! Eu achei ele aqui na floresta. 

(Nervosa) Então seu celular foi pro Beleléu e o senhor vem jogando a culpa pra cima de 

mim? O senhor é que é o desmazelado e eu é que... Posso falar? (Calma) O senhor quer 

fazer o favor de parar de gritar? (Imitando gravação de celular) Prezado cliente, o 

número para o qual você ligou está ocupado ou fora da área de cobertura. (Desliga). 

Valdomira, respira! Se falta educação, você retribui com educação para que essa falta 

seja compensada, já dizia minha avó Zulmira.  

Toque de celular. 

VAL – Escuta aqui, senhor... Mariscreuzo? Seu nome é diferente, hein? Bonito, muito 

agradável aos ouvidos! Seu Mariscreuzo, o senhor quer seu aparelho de volta, não quer? 

Então ouça: qualquer dia, vou levar seu celular e alguns objetos que estão aqui comigo 

para a seção de achados e perdidos da prefeitura! De onde eu tô falando? Do Beleléu. 

Tchauzinho! (Desliga) Ele num vai acreditar mesmo que eu tô aqui no Beleléu. Agora 

vocês venham comigo. (Um a um vai entrando no bolso de Mirinha. O guarda-chuva 

vai nas costas) 

 

ANEL – Você é uma jóia, Mirinha.  

 

ÓCULOS – Que visão você tem! 

 

GUARDA-CHUVA  - Que Deus te guarde das tempestades! 

 

TESOURA – Mirinha, você é uma tesoura! 

 

CHAVES – Trim, trim! Você tem a chave da coragem no coração! 

 

VAL – Ah! Obrigada. E agora?  (Dorme debaixo de uma árvore) 

 

 

CENA 7 

 

Passagem de tempo. Amanhece. Aparece Joaquim. Música de suspense. Às vezes, ele 

anda na ponta dos pés para não pisar em algum objeto perdido. Faz gestos 

ameaçadores para a menina. Socos no peito, etc. Cutuca Valdomira. 

 

JOA – Menina, acorde! Acorde! 

 

VAL – Ai, que susto! Socorro, socorro, o monstro peludo! Socorro. 

 

JOA –  (Amedronta-se também) Monstro, que monstro? Eu não estou vendo nada, 

garota.  

 

VAL – Vê se acha um espelho por aí que você vai descobrir logo. Você, é claro. Não se 

aproxime de mim, se não eu sento esse guarda-chuva na sua cabeça. 

 

JOA – Ora, menina! Deixa isso aí. Não é seu. E não tem monstro aqui, não. Eu sei que 

assusto, mas não se preocupe que não vou fazer nada de mal a você. Ou melhor: quase 

nada. 

 



 

 

62 

 

VAL – Como quase nada? O que você quer? 

 

JOA – Que você vá embora! O caminho de volta é ali. Se a rainha do Beleléu descobre 

que você tá aqui, eu nem sei. Anda logo, garota! 

 

VAL – (Dissimulada) Agora que estou reparando. Já ouvi outras coisas falarem, mas é 

a primeira vez que eu vejo bicho falar. Que interessante! Que eu saiba, bicho rosna, late, 

mia, muge, uiva, pia, cacareja, relincha, mas falar? 

 

JOA – Pois eu falo. Não sei por que o espanto. Aliás, sou poliglota. Preciso falar todas 

as línguas do mundo, porque todas as crianças perdidas do mundo vêm parar aqui. Aqui 

no Beleléu todos os bichos falam.  

 

VAL – Já que estou onde todos os animais falam minha língua, vou pedir informações 

até encontrar meu irmão.  

 

JOA – Você está, mas não fica. 

 

VAL – Você não manda em mim, ouviu? Só volto para casa se o Zé Léo for comigo.  

 

JOA – Isso nunca. A Rainha me informou, Valdomira Aparecida, que você foi 

reprovada.  

 

VAL – Você sabe meu nome? 

 

JOA – Não gosto nem de repetir, porque Aparecida é aquela que aparece. E eu me 

interesso por quem desaparece. E não adianta desviar o assunto, não. Nota zero, que 

vexame! Imagine se isso é nota. Nem parece irmã do Zé Léo. Esse sim passou com 

mérito.  

 

VAL – Grande coisa! Eu já tirei cem várias vezes na escola.  

 

JOA – Nota de escola não interessa.  

 

VAL – (Dando uma de esperta) Você sabe quem eu sou, mas eu não sei quem você é. 

Aposto que você é uma pessoa, quer dizer, um orangotango muito importante aqui, não 

é? 

 

JOA – Eu sou importantíssimo! Meu nome é Joaquim, o guarda-costas e motorista de 

Sua Majestade.  

 

VAL – Sabe, Joaquim! Eu tenho que levar meu irmão de volta. (Chora) 

 

JOA – (Bravo) Não me venha com chorumelas! (Bonzinho) Não chore, Mirinha. Você é 

uma belezura. Olhe só. Eu vou levar você para ver o Zé Léo. Choro me convence muito 

rápido. Não sei se por emoção ou por irritação. Ó, mas é só uma olhada.  

 

VAL – Tá bom. Eu obedeço. 
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JOA –Vamos, mas cuidado. Nas terras do Beleléu, temos que prestar atenção por onde 

andamos pra não pisar em algum objeto perdido. Anda rápido. Ou melhor: sebo nas 

canelas! 

 

VAL – Como é que você quer que eu tome cuidado e ande rápido ao mesmo tempo? 

 

JOA – (Canta)           CUIDADO, CUIDADO 

O PERIGO ESTÁ AO LADO 

EU ANDO NA PONTA DO PÉ 

PRA NÃO PISAR 

NUMA COISA QUALQUER 

 

UMA TAÇA DE CRISTAL 

NO MEIO DO CAPIM 

UMA COBRA NO MATAGAL 

EU QUERO LONGE DE MIM 

 

EU ANDO SEMPRE ALERTA 

OLHE SÓ, PRESTE ATENÇÃO 

UMA AGULHA NO CHÃO 

TAMBÉM NÃO LIGO 

DE USAR SAPATO, NÃO 

 

VAL –          AINDA BEM 

QUE EU SÓ ANDO CALÇADA 

NÃO TENHO MEDO DE NADA 

MAS SE TEM UM PREGO NO MATO 

PULO PRO LADO FEITO MACACO 

 

OS DOIS –          CUIDADO, CUIDADO 

O PERIGO ESTÁ AO LADO 

EU ANDO NA PONTA DO PÉ 

PRA NÃO PISAR  

NUMA COISA QUALQUER 

 

 

VAL – Você está querendo pôr medo em mim. Está querendo que eu desista de 

procurar meu irmão, né? Não adianta, tá, Joaquim. 

 

JOA – (À parte) Essa menina é fogo na roupa. (Outro tom) Fique quieta se você quer 

ver seu irmão. A rainha não pode ver você aqui. 

 

Eles ficam à espreita. Maria Porunga fala com as crianças perdidas. 

 

POR – Crianças, atenção, hoje é dia de feriado para os 

beleleuenses. Vamos nos divertir muito!  

 

CRIANÇAS – Oba! 
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POR – Percorreremos nosso reino de ponta à ponta, começando por onde Judas-perdeu-

as-botas, indo até os lados da Conchinchina, do Cafundó, do Caixa-Prego e de Onde-o-

vento-faz-a-curva. 

 

CRIANÇAS – Oba!  

 

POR – Faremos também um belo passeio de barco pela Lagoa das Águas Evaporadas. 

 

CRIANÇAS – Oba! 

 

POR – Atravessaremos o Bosque Invisível de Tão Verde. 

 

CRIANÇAS – Oba! 

 

POR – Mergulharemos na Cachoeira Zero Quedas, onde o sol bate atrás das nuvens.  

 

CRIANÇAS – Oba! 

 

POR – Depois lancharemos ―pastéis de vento sudoeste‖
6
, bolinhos de chuva do 

nordeste, chá de sumiço e limão-nada. 

 

CRIANÇAS – Oba! 

 

VAL – (Para o Orangotango) Oba, não. Bobas.  

 

JOA – Fique quieta, Aparecida.  

 

VAL – Valdomira Aparecida. 

 

CRIANÇA 1 – (À Maria Porunga) Vossa Majestade, no caminho, a senhora poderia 

nos contar a história do Rapto da Chapeuzinho Vermelho? Eu adoro a parte que ela 

desaparece na floresta. O lobo dá um sumiço na vovó, no caçador, na mãe da 

Chapeuzinho e na cesta de doces. 

 

VAL – (À parte) Cruzes! A história não é assim. 

 

CRIANÇA 2 – Ah, não. Eu quero ouvir a da Branca Transparente de Neve. A melhor 

parte dessa história é quando a rainha malvada olha no espelho e fala ―Espelho, espelho 

meu, existe alguém mais transparente que eu?‖  

 

VAL – (À parte, rindo sem graça) Que sem graceza! Tudo errado. 

 

CRIANÇA 3 – Não, essa é chata. Eu tenho uma melhor. Quando a senhora falou 

daquele lugar aonde a gente vai, onde Judas-perdeu-as-botas, eu me lembrei da história 

do Gato que perdeu as botas e teve que andar descalço. Conta essa que eu já esqueci. 

 

VAL – (À parte) Não sei de onde esses garotos estão tirando essa mentirada. 

 

                                                 
6
 Em homenagem à Maria Clara Machado, a citação remete ao texto da peça infantil Pluft, o fantasminha. 
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JOA – A rainha ensinou-lhes assim. São versões beleleuenses dos contos de fada. 

 

CRIANÇA 4 – Eu prefiro a do Aladim e sua lâmpada queimada. Na história, ele 

esfregava a lâmpada e não acontecia nada. Com as mãos já vermelhas, ele fazia três 

pedidos, e o gênio gritava lá de dentro da lâmpada: não tô aqui não, sumi!   

 

CRIANÇA 5 – Não quero ouvir nada disso. Vossa Majestade, conta a da Cinderela que 

perdeu o sapatinho de cristal quando ele espatifou nas escadarias do palácio. Serve 

também a da Bela Adormecida que não acordou até hoje. Conta! Conta! Conta! 

 

CRIANÇAS – Conta! Conta! Conta! 

 

POR – Acalmem-se, crianças. Teremos todo o tempo do mundo. Contarei todas as 

histórias para refrescar a memória de vocês. Vamos. (Ela avista o orangotango, que 

esconde Valdomira) Joaquim, você está aí? Estou de saída. Hoje, você não vai me 

acompanhar. Quero que fique tomando conta do menino Zé Léo. Dê o remédio de 

diminuir a ele. Você sabe que aqui só nós dois podemos ser grandes. Quero o Zé Léo 

com dez centímetros. Será nosso primeiro exemplar em miniatura. (Sai com as 

crianças) 

 

VAL – O que que vocês estão fazendo com o meu irmão? (Tenta correr, mas é detida 

pelo macaco) 

 

JOA – Olha aqui, menina. Nada de afobação. Seu irmão está quase se naturalizando 

cidadão beleleuense.  

 

VAL – E que negócio é esse de dar remédio de diminuir pra ele? Eu não vou permitir. 

(O macaco usa a poção dorminhoca na menina. Ela dorme) 

 

JOA – Eu já devia ter usado isso antes, mas essa garota falou tanto na minha cabeça que 

me fez esquecer das obrigações. Eu bem que podia despachar ela de uma vez, mas eu 

preciso fazer o que a rainha mandou.  

 

 

CENA 8 

 

Joaquim se aproxima de Zé Léo, que está amarrado ao pé da mesa, mas suas mãos 

estão livres. 

 

JOA – Zé Léo, já são quase seis horas. Tanto tempo perdido! (À parte) Tudo por causa 

da Valdomira. (Tom anterior) Ainda bem que aqui a gente volta o relógio e ele 

realmente volta o tempo. Não é ótimo? Outra coisa boa aqui é que nada some. O 

remédio de diminuir, por exemplo, está no lugar de sempre. Zé Léo, já estamos em cima 

da hora para a dose do dia.  

 

Antes de chamar pelo garoto novamente, o macaco, que mexe no vidro e na colher que 

estão em cima da mesa, leva uma sapatada.  
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JOA – Ai, ai, ai, ai! Você vai ver, garoto. Da próxima vez, eu não me esqueço de 

amarrar suas mãos também. Ué! Alguma coisa tá estranha. Eu tenho andado esquecido. 

E logo onde todas as lembranças vêm parar. Estou precisando de férias. 

 

ZÉ – Eu quero ir embora. Me leva daqui. (Chora) 

 

JOA – (Com pena) Pare de chorar. Eu vou levar você para chupar jabuticaba no pomar 

das frutas perdidas. 

 

ZÉ – Não quero jabuticaba nem de fruta achada quanto mais de fruta perdida.  

 

JOA – Calma, Zé Léo. Vou levar você pra nadar na piscina de água azul de anil. Todos 

que entram nela saem azuizinhos. Ficam tão engraçados. 

 

ZÉ – Não quero ficar azul, nem verde e nem marrom. Eu já tô é ficando vermelho de 

raiva.  

 

JOA – Toma o remédio. Abre a boca. 

 

ZÉ – Não tomo. 

 

JOA – A rainha me recomendou. Mas que modos são esses, garoto? 

 

ZÉ – (Sempre tentando se soltar) Modos de quem não tem modos, mas que pretende ter 

daqui pra frente.  

 

JOA – A sapatada quase quebra o único vidro de remédio que nós temos.  

 

ZÉ – (À parte) Ah, é?  

 

Música de suspense. Quando Joaquim tenta dar uma colherada do remédio, Zé Léo 

empurra o macaco, que cai no chão. A poção de diminuir cai no chão. 

 

JOA – Ah, não. Tudo perdido. E dizer isso no Beleléu, onde nada se perde. Você sabe o 

que fez? Sua Majestade não vai querer saber mais de mim. Estou despedido. Vou pegar 

você e sua irmã e levá-los para casa.   

 

ZÉ – A Mirinha tá aqui? 

 

JOA – Infelizmente. Entrou sem consentimento.  

 

ZÉ – Me solta dessa corda. Eu quero ver ela. 

 

JOA – Agora, não. Olha a poção dorminhoca, hein?   

 

ZÉ – Não, isso não.  

 

JOA – Espere aí.  

 

Zé Léo tenta se soltar da corda. Enquanto isso, o macaco já está com Mirinha. 
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CENA 9 

 

JOA – Vou inverter o feitiço. Pozinho despertador, acorde essa menina, por favor. 

 

VAL – O que é que houve? 

 

JOA – Ouvido. 

 

VAL – Não é isso que tô perguntando. Qual é o problema? 

 

JOA – Olha, o preço da vaca é cento e vinte. Se ela for piolhenta é cento e oitenta. 

 

VAL – Não tô achando a menor graça. Qual a graça? 

 

JOA – O palhaço lá na praça. 

 

VAL - Seu chato! 

 

JOA – Chato é carrapato. Vai à missa sem sapato. 

 

VAL – Qual é, Joaquim? 

 

JOA – Qualé é a muié do galfo. 

 

VAL – Chega, tá bom. Eu quero falar logo com o meu irmão.  

 

JOA – Ih, não sabe nem brincar. Vamos!  

 

De repente, surge um papagaio com um relógio dependurado no pescoço. Joaquim 

esconde a menina atrás de si. 

 

PAP – Prrr paco, prrr paco! Joaquim, Joaquim! Você perdeu quinze minutos e quarenta 

e dois segundos. Agora não adianta mais dar o remédio pro garoto. Você terá que 

acertar as contas com Sua Majestade. Eu vou contar tudo. Você vai perder o posto de 

guarda e motorista da rainha. E eu tomarei seu lugar. Prrr paco, prrr paco! 

 

JOA – Puru paco, o quê! Cala o bico, seu papagaio enxerido. Linguarudo! Mal 

informado! É só eu voltar atrás esse relógio. Já tá tudo resolvido com o Zé Léo. Se você 

disser alguma coisa pra rainha, eu juro que depeno você, pena por pena. Faço você 

esquecer da sua própria existência de tanto empurrar chá de sumiço pela sua goela 

abaixo. 

 

PAP – Não sou eu que ando me esquecendo das coisas, querendo comprar remédio na 

farmácia do seu Memorialino. Você deveria me agradecer muito, seu orangotango 

desajeitado. Quantas vezes eu já te ajudei não me atrasando nem um minuto na hora de 

badalar este relógio? 

 

JOA – Não faz mais que sua obrigação.  
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PAP – Da minha competência, depende a sua. Aliás, dependia, porque você está na rua. 

Prrr paco, prrr paco! (Pausa) Espera aí. O que você está escondendo de mim?  

 

JOA – Nada.  

 

VAL – (Saindo) Eu não sou nada, não, Joaquim. Eu sou muito. Tô cansada de ficar 

fingindo que não estou aqui. Sou eu. Valdomira Aparecida. Muito prazer, seu papagaio. 

 

PAP – O que que essa garota tá fazendo aqui? Sua Majestade vai dar um piripaque, prrr 

paco, prrr paco. Não é a irmã indesejada do Zé Léo que tirou zero no vestibular do 

Beleléu? É ela sim. Tirou zero, tirou zero!  

 

VAL – Vexames como esse, eu quero passar sempre.  

 

PAP – Você tá precisando estudar um pouco mais. 

 

VAL – Estudar? Eu estudo muito, mas coisas importantes e não lições inúteis de como 

ser desmazelada.   

 

PAP – Então, você não serve para nosso mundo. Nem você e muito menos esse aí. 

 

JOA – Você me paga, seu interesseiro. 

 

PAP – Não pago, porque não devo. 

 

JOA – Eu te pego. 

 

PAP – Não pega, porque eu saio voando! 

 

JOA – Vamos ver. 

 

PAP – Não vou ver nada. Aliás, já estou vendo seu descontrole. Que falta de classe! 

Realmente você não é digno do cargo que ocupa.  

 

JOA – Vamos ver se não sou! (Dissimulado) Realmente você tem razão. Não tenho um 

pingo de talento para estar onde estou. Você é bem melhor que eu. Você vai mesmo 

contar tudo para a rainha? 

 

PAP – Deixe-me pensar. (Fala rápido) Vou. 

 

JOA – Então toma. (Força o papagaio a tomar um remédio) 

 

PAP – Prr paco, prr paco, prr paco. Socorro! Estou sofrendo um atentado. (Sai 

desmaiando) 

 

JOA – Você é que é um atentado. Atentado ao meu bom humor, seu fofoqueiro de 

tigela inteira. 

 

VAL – O que você fez com ele? 
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JOA – Fiz ele engolir uma pílula especial. 

 

VAL – Que píRula é essa? 

 

JOA – Pí-Lu-la, garota! É uma pílula de Desmemoriol. Vamos. Agora não tenho tempo 

para falar sobre isso. Ai, meu Deus! Pela primeira vez na história, o Reino Perdido do 

Beleléu vai perder três coisas. 

 

VAL – Que coisas? 

 

JOA – Um fedelho, uma fedelha e um orangotango. 

 

VAL – Então, quer dizer que vamos voltar para casa? Que bom! 

 

JOA – Bom para vocês. 

 

VAL – Você não quer sair daqui? 

 

JOA – Você não sabe que eu adoro o Beleléu? Que idolatro Sua Majestade? 

 

VAL – Mas você vai gostar do mundo lá fora. A gente arranja uma namorada pra você e 

aí você esquece Sua Majestade. 

 

JOA – Pare de dizer bobagens, garota. 

 

VAL – Eu falo com Maria Porunga que foi tudo culpa minha. 

 

JOA – Deus me livre... Chega de confusão. Que o destino se realize! Vou para o jardim 

zoológico. Aonde mais poderia ir? 

 

VAL – Pro circo. 

 

JOA – De jeito nenhum! Eu não sou chimpanzé pra fazer gracinhas pros outros rirem. 

 

VAL – Mas lá eles tratam muito bem dos bichos. Eu vou visitar você todos os dias. 

 

JOA – Você gostaria de ficar engaiolada e que eu fosse visitar você todos os dias? 

(Outro tom) Como vai Valdomira? Olha a banana nanica que eu trouxe pra você! (Tom 

anterior) Lindo, não? E não fique parada aí se quer salvar seu irmão. 

 

DEPOIS DE SE SOLTAR DA CORDA, ZÉ LÉO ANTECIPA O ENCONTRO COM MIRINHA. ELES SE 

ABRAÇAM. 

 

VAL – Zé Léo! 

 

ZÉ – Mirinha! Eu pensei que nunca mais voltaria a ver alguém da minha família. 
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VAL – Joaquim, você não disse que o Zé Léo tava tomando um remédio para diminuir? 

 

JOA – Estava, mas para o efeito acontecer, ele precisaria de mais algumas doses. 

 

VAL – Ele bem que podia ter tomado tudo. Eu queria tanto ver o Zé Léo pequenininho. 

 

JOA – Eh, menina difícil de contentar! Já está quase na hora da rainha voltar do 

passeio. Entrem dentro desse saco. 

 

ZÉ – Pra quê? 

 

JOA – Vocês não querem ir embora? 

 

VAL – Imediatamente. 

 

JOA – Então, entrem logo. Esse é o nosso meio de transporte mais rápido. 

 

 

CENA 10 

 

Joaquim devolve as crianças aos pais, mas desaparece antes do encontro feliz. 

 

MAIZÉ – Meus filhos, onde vocês estavam? Nós ficamos tão preocupados. Eu pensei 

que tinha perdido vocês para sempre. 

 

MANÉU – Zé Léo, meu filho, Mirinha, minha filha. Que saudade! O que que 

aconteceu? Eu senti tanta falta de vocês. Quase que vocês foram pro Beleléu pra 

sempre! 

 

Os pais não deixam as crianças falarem 

 

MAIZÉ – O detetive Gumercino ficou maluco. Duas crianças desaparecidas! Ele quase 

desistiu da profissão. Vocês estão com fome? Precisam de alguma coisa? Estão 

machucados? 

 

MANÉU – Meus filhos! Estão se sentindo bem? Onde vocês estavam? Como vocês 

voltaram para casa? 

 

VAL – Nós fomos parar no... O Zé Léo foi rapta... pela Maria... Maria quem mesmo? Ih 

depois eu tenho que levar esses objetos para a seção de achados e perdidos da prefeitura. 

É a única coisa que lembro. 

 

ZÉ – Papai, eu tava dormindo, quando, de repente, uma mulher... não. Depois um 

enorme... não sei o quê... me pegou e me levou para num sei onde. Lá encontrei com a 

Mirinha que ficou... ah, eu não me lembro de nada.  

 

MANÉU – Vocês devem estar cansados. O que importa é que vocês estão de volta e 

não farão mais isso. 
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CENA 11 

 

Aparecem Maria Porunga e Joaquim. 

 

JOA – A senhora pode ficar tranqüila, Majestade. Tudo acabou sem danos. Livrei o 

reino de dois elementos perigosos. A nossa paz e harmonia foram seriamente abaladas. 

Mas, agora, tudo voltou ao normal. Depois, fiz um balanço de tudo o que está no 

Beleléu e notei que seis objetos, coisas miúdas, apareceram novamente, talvez junto 

com os garotos. Já providenciei um reembolso triplicado como garantia. Vossa 

Majestade sabe que essas coisas chegam aos montes e diariamente em nosso reino. 

 

POR – Joaquim, você é formidável. Merece ser condecorado. Você deu a pílula da 

amnésia para as duas crianças, não é? E o papagaio do relógio? O que aconteceu com 

ele? Está se esquecendo de badalar na hora certa. Por enquanto, vamos remanejá-lo de 

cargo.  

 

JOA – Pois é. Fiquei sabendo que ele tomou doses cavalares da pílula da amnésia, o 

desmemoriol, para se esquecer de alguns problemas de família. Uma pena, não é? Aliás, 

várias penas. Mas as duas crianças nem precisaram. A memória dessa lembrança vai 

ficar para sempre perdida no Reino Perdido do Beleléu.  

 

POR – Isso mesmo, meu caro. Mas quais serão as próximas crianças a ficarem presas 

para sempre aqui com a gente? Quem de vocês?! (Olha para a platéia) (Os dois riem 

muito) 

 

ELES CANTAM –       O ENCANTO DO REINO PERDIDO 

EXISTE NO MUNDO INTEIRO 

ESTÁ POR AÍ ESCONDIDO 

DEBAIXO DO TAPETE, 

DA CAMA, DO TRAVESSEIRO 

 

EM TODA PARTE, 

ELE ESTÁ AO LÉU 

ATRÁS DO DESMAZELO 

CORRE SEMPRE O BELELÉU 

 

ENTRAM TODOS OS PERSONAGENS – 

 

MINHA CANETA, MEU LÁPIS 

MEU ESTOJO, MEU PAPEL 

POR UM DESCUIDO 

TUDO VAI PRO BELELÉU 

 

MINHA BONECA, MEU SAPATO 

GUARDA-CHUVA E ANEL 

POR UM DESCUIDO 

TUDO VAI PRO BELELÉU 

 

MINHA TESOURA, MEU BRINQUEDO 
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MEU CADERNO, MEU PINCEL 

POR UM DESCUIDO 

TUDO VAI PRO BELELÉU 

 

É O REINO DO DESMAZELADO 

ONDE A CRIANÇA SE ENCONTRA PERDIDA 

NÃO TEM ENDEREÇO CERTO 

ESTE LUGAR ESTÁ BEM PERTO 

 

CRIOU ASA 

SUMIU NO ESPAÇO 

DESAPARECEU NO CÉU 

PODE TER CERTEZA 

FOI PRO BELELÉU 

FIM 
 

 

 

 


