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JUDA JUDÃO NA TERRA DA MALHAÇÃO 

NINO  garoto de oito a dez anos 

NINA  garota de sete a nove anos 

LEGA  Ator ou boneco de variadas técnicas, expressando uma 

personagem da mitologia popular brasileira 

JUDA JUDÃO  ator composto com a forma animada do marote, confeccionado 

em espuma (barrigudo, chapéu de mulher decorado, casacão 

preto, luvas e meia máscara) 

Em cena, deve ser sugerida uma casa, mostrando o interior e exterior. 

No interior, brinquedos jogados e um boneco empalhado da altura 

normal de um homem, mas com roupas extravagantes. No exterior, 

uma praça.  

NINO PARA NINA QUE VEM CHEGANDO COM UMA SACOLA 

NINO O que é que há? 

NINA (SENTANDO) Não adianta. O papai disse que não dá e pronto. 

NINO De que adianta ficar guardando um sapato tão velho. Até 

parece que ele ainda usa. 

NINA A gente arranja outro. Olha, agüenta um pouco que eu trouxe 

outras coisas. (SAI) 

NINO FECHA A PORTA E VOLTA-SE PARA O PÚBLICO 

NINO Estamos fazendo uma coisa muito importante. Aqui na nossa 

cidade todos se reúnem na praça da Matriz para o julgamento 

de um Judas. (PAUSA) A gente está fazendo um. Porém, vocês 
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não imaginam como é difícil e este a gente quer fazer 

completo... 

NINA ENTRA 

NINA (TIRANDO COISAS DA SACOLA) Olha. Uma camisa. Um 

chapéu, luvas, gravata e uma cueca. 

NINO Cueca! Cueca não serve. 

NINA Serve, sim. Papai, outro dia mesmo falou a você que todo 

homem que se preza tem que usar cueca. 

NINO Mas pra quê um Judas vai usar cueca? 

NINA Não vamos fazer igual a gente grande? Então, tem que ter 

cueca. 

NINO Está certo. Mas não é preciso exagerar... 

NINA Ah! Também trouxe um soutien da mamãe! 

NINO Tu és burra. Se nós estamos fazendo um Judas. Judas é 

homem. Tu já viste homem usar soutien? 

NINA Mas a gente faz um Judas, homem e mulher ao mesmo tempo. 

Vai ser diferente. Um Judas que pensa igual a homem e 

mulher. 

NINO Nessa eu não entro. 

NINA Se você não quer fazer, não faz. Eu faço. 

NINO Vamos fazer dois. Um homem, outro mulher. 

NINA Deixa de ser bobo. Pra que ter dois trabalhos. A gente faz um 

só. Aí, se divide o tempo dele. Até o meio dia: homem. E do 

meio dia pra frente: mulher. 
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NINO E o que o pessoal vai dizer? 

NINA Não liga pro pessoal. O Judas é nosso e vamos fazer dele o 

que quisermos 

NINO Vamos ao trabalho? 

NINA Vamos. Puxa, vai ser legal 

OS DOIS PEGAM O BONECO NO CANTO DA CASA E COMEÇAM A 

TRABALHAR. COLOCAM A MASCARA NA PARTE DA CABEÇA 

NINO Coloca a cabeça no ombro 

Deixa frouxo, pra poder girar 

MEXENDO NOS BRAÇOS DO BONECO 

NINA Pendura dois ossos compridos  

Quebrados em dois mear 

MEXENDO NOS BRAÇOS DO BONECO 

NINA Deixa ligado na cuca 

Pro braço poder balançar 

COLOCANDO O PALETÓ E MEXENDO NA BARRIGA 

NINO Junta o ombro na barriga 

Cuidado prá ela não inchar 

MEXENDO NAS PERNAS DO BONECO 

As pernas muito compridas 

Os pés ajudando a andar 

DANÇANDO E CANTANDO AO REDOR DO BONECO, COM MOVIMENTOS 

RÁPIDOS 

OS DOIS Os pés ajudando a andar 
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As pernas muito compridas 

Cuidado prá ela não inchar 

Junta o ombro na barriga 

Pro braço poder balançar 

Deixa ligado na cuca 

Cuidado prá não encucar 

Pendura dois ossos compridos 

Deixa frouxo pra poder girar 

Costura a cabeça no ombro 

Os pés ajudando a andar 

NINA CONTINUA DANÇANDO COM O BONECO 

NINO Foram sete dias de trabalho. Era trabalho, misturado com 

brincadeira. Brincadeira, misturada com ralação. Um verdadeiro 

batalho. 

NESTE MOMENTO ENTRA EM CENA O SEU LEGA, BONECO DE VARA. A 

MENINA PÁRA DE DANÇAR E LARGA O JUDAS EM UM CANTO 

LEGA Parem. Vocês não podem continuar a fazer esse boneco 

NINO Parar! Por quê? 

LEGA Porque este é o sétimo dia... 

NINA Pois é. Está quase tudo pronto. Por que nós haveremos de 

parar? Além disso, quem é você prá mandar parar a nossa 

brincadeira? 

NINO Olha. Aqui ninguém vai parar nada. 

LEGA Venho do mito da matas 
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Sou palhaço caçador 

Menino feio, sonhador 

NINA  E daí? 

NINO  Quer saber de uma coisa, seu não sei o quê... 

LEGA Agora chega de apresentação, que a barra não vai ser mole 

não. No sétimo dia do Judas e dependendo de como vocês o 

fizerem é que a barra vai pesar. 

NINA Mas só estamos brincando! 

LEGA  Pois é, e como todas as brincadeiras têm sempre o seu lado 

sadio. Vamos dar vida ao boneco, pra ele ter uma luz. 

NINO Luz! Que luz é essa? 

LEGA A luz da vida 

Prá ele se defender 

A luz da vida 

Prá ele vê o alvorecer 

A luz da vida 

Prá saber onde ele pisa 

A luz da vida 

Prá ele ter onde morrer 

NINA Mas ele não vai morrer. 

NINO O pessoas da rua estão dizendo que vão fazer só um 

julgamento. 

NINA É, mas ninguém vai malhar o nosso boneco. 
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NINO Nós fizemos um Judas tão lindo. Pra morrer assim, sem mais 

nem menos? 

LEGA Não tem mais, não tem menos. 

NINA Mas ele não vai ser julgado? 

NINO Pois é. Aí ele pode se defender. 

LEGA Venham cá, os dois. Na terra de Aleluia, o povo há séculos se 

reúne para ver a malhação do Judas. O certo é que ele vai ficar 

queimadinho na fogueira, até o alvorecer. 

NINA Mas o nosso Judas é outro. Não é o da história 

LEGA Na cidade de Aleluia todos Judas são iguais 

Esse aí reviverá as pessoas que contribuíram para fazê-lo 

E aí, testamento relatado, julgamento anunciado. 

Não tem jeito: réu malhado 

 NINA Espera lá, você está dizendo que ele vai viver a vida das 

pessoas que deram as roupas para nós o fazermos? 

NINO Será que o senhor não arranja um jeito de pelo menos ele 

poder se defender dessas pessoas. 

LEGA Por quê? Quem deu os apetrechos para vocês fazerem esse 

Judas? Ah, seja quem for agora também não há mais jeito.  O 

que importa agora é a luz da vida. 

NINO O que é a luz da vida, Seu Lega? 

LEGA Imaginem um corpo sem vida 

Imaginem a falta de cor 

Imaginem uma porta fechada 
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Que nunca se movimentou 

Agora não imaginem  

Sintam a planta, a pedra, a flor 

Sintam seu corpo na terra 

E vejam que só de um instante 

Tudo se completou 

NINA Será genial. O nosso Judas com vida, com muita vida a sair por 

aí. 

NINO Empinar muita pipa! 

NINA Vai ser meu filho 

NINO Vai jogar muita bola 

NINA Brincar de casinha e... 

NINO Nada disso. Judas que se presta não brinca de casinha 

E, além disso, ele é homem 

O LEGA VAI SAINDO SORRATEIRAMENTE DA CASA 

NINA Nada disso, e a mulher que deu roupas para nós fazermos ele? 

Não lembra, engraçadinho! 

NINO Puxa. Não é que havia me esquecido. Espere ainda não vá. 

LEGA Não tenho mais nada a fazer aqui. Está na hora de ir embora 

NINO Seu Lega, não vá. Por favor. 

NINA Não nos deixe sozinho. 

LEGA Ah! Nina. Não há o que temer. Se fizerem algo errado, logo 

descobrirão e procurarão não repetir o erro. 
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NINO É que eu e a Nina conseguimos as roupas das pessoas mais 

complicadas e mais chatas da cidade. 

NINA É isso que nos preocupa... 

LEGA Ah, então será um tipo muito interessante, mas com 

personalidades muito complicadas, como vocês dizem, não é 

mesmo? 

NINO Puxa. O nosso Judas, hein. Quem diria! 

NINA A gente não pode se arrepender? 

LEGA TAPANDO A BOCA DA NINA 

LEGA Pssiu! Não fale nessa palavra. Esta é uma palavra mágica para 

todos os Judas do mundo. Se ele ouvir alguma vez essa 

palavra. Aí pronto.  Transformar-se-á logo em alguém muito 

perigoso. 

NINA Nunca imaginei que poderia acontecer isso. 

NINO Eu, hein!? 

LEGA Ué, e os sapatos. Onde estão os sapatos? 

NINO Papai, não quis dar. 

LEGA Ah! Ainda bem, menos mal, 

Ainda bem que há uma solução 

Com os pés livres 

Prontos a pisar no chão 

Vai ser amigo de todos 

De todos se exceção 

Quando ficar truncado 
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Com o pé simplesmente molhado 

Mudará de opinião 

E agirá temporariamente 

Em momentos de exatidão 

NINO Como é mesmo o negócio? 

LEGA Quando ele começar a chatear, começar a ficar inconveniente 

só uma coisa o tirará do personagem complicado. 

NINA O que? 

LEGA Ah, isso terão que descobrir por vocês mesmo. 

NINO Certo. Quando ele vai viver, seu Lega? 

LEGA Logo que eu saia ele será o Juda Judão, corpo de palha e 

cabeça de algodão e pé de opinião. 

(PREPARA-SE PARA SAIR) 

Vou embora prá bem longe 

Vou voltar prá minha brincadeira 

Lá onde a empanada me espera 

Vou com a festa nas costas 

E volto só na queimação 

SAI CANTANDO 

NINA Vou sentir saudades do Seu Lega 

NINO É! 

NINA Você acreditou nesse negócio de “arrepender”? 

NINO Sei lá. 
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NESTE MOMENTO O BONECO QUE ESTAVA EM UM CANTO COMEÇA A SE 

MEXER. LEVANTA E FAZ EXERCÍCIOS 

NINO Olha, maninha. O Juda Judão com vida. 

NINA Vamos até ele? 

NINO Hei, Judão. 

JUDÃO PARA DE SE EXERCITAR, AJEITANDO O CHAPÉU E RETOCANDO A 

MAQUIAGEM, TRANSFORMANDO-SE NA DONA COCOTA. 

NINO Eu sou o Nino. Essa aqui é a Nina. Nós sabemos quem você é. 

Ë o Juda Judão. 

JUDÃO Ah! Vocês me conhecem. Ótimo. Maravilhoso. Exuberante. 

Estonteante. Dignificante. Mas venham cá. Olha, não digam 

nada a ninguém. Eu sei de tudo que se passa aqui na vila. 

Agora mesmo a Dona Cachopa, mulher do Seu Cachopo, 

estava comprando peixe fiado na quitanda do Seu Bagre.  

E ela ainda me diz que tem dinheiro. Que nunca comprou fiado, 

etecetera e tal.  Que nada, meus filhos! Direita só eu. 

NINO Mas o que é que tem comprar fiado? Todo mundo compra. 

NINA Eu também acho. Além do mais, acho que você não devia falar 

mal de Dona Cachopa. Ela é muito bondosa. 

JUDÃO Bondosa! Que bondosa nada. Ainda outro dia mesmo... 

NINO Não queremos saber nada da vida de ninguém 

NINA Não imaginava que você fosse tão chato. 

NINO Vem cá, Nina. Acho que é a vida de Dona Cocota. 
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NINA Ih!! É mesmo. Fofoqueira que só ela. Igualzinho como o Seu 

Lega falou.  

JUDÃO Eu posso saber o que vocês tanto conversam aí? 

NINO Pode sim. Estamos falando de Dona Cocota 

JUDÃO Cocota, aquela velha rabugenta. Aquilo fala mal de todo mundo. 

Eu nem me aproximo dela. Agora, só eu é quem sabe do cheiro 

do seu chulé . (PAUSA) Cala-te boca. Ah, eu não consigo me 

segurar. 

NINA Puxa. Ela fala mal dela mesma 

JUDÃO E ainda outro dia Dona Cinfrônia foi... 

NINO Faz o que o Lega falou, Nina. 

JUDÃO   O Lega!!! Não vão me dizer que andam com ele? 

 

NINA VAI APANHAR O BALDE DÁGUA  

JUDÃO O que você vai fazer com este balde? 

NINO A senhora mesma falou que seu pé tem chulé. 

NINA Pois é, então trouxemos a água e o sabonete para lavá-lo 

JUDÃO Nunca. O meu pé ninguém molha. Dona Mota, aquela blá, blá, 

blá, blá, blá... 

EM BREVE TEMPO OS MENINOS AGARRAM O JUDÃO QUE CONTINUA A 

FALAR MUITO ENQUANTO VÃO LAVANDO OS SEUS PÉS, DEIXANDO DE 

SER A DONA COCOTA 

NINO Pronto. Agora você não poderá falar mal de você mesma. 
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JUDÃO Puxa. Como é que é isso. Eu aqui e... já sei. Você é a Nina, e 

você é o Nino. Acertei? 

NINO Acertou. 

NINA Você é o Judas Judão? 

JUDÃO Sim. Sou o Judas Judão. 

Tenho muitos amigos 

Como todo mundo tem 

E assim vou levando a vida. 

Na lida desse vai e vem 

NINA Que canção bonita, Judão. 

JUDÃO Não é a canção que é bonita. É a vontade interior que vem lá 

de dentro que faz a gente até cantar. Todo mundo tem isso. 

NINO Você é sempre alegre assim? 

JUDÃO Bem. De uns tempos para cá. Mas já fui muito triste e já faz 

tanto tempo! 

NINA Que tempo foi? 

JUDÃO Já não me lembro bem. Era um grande amigo e... 

NINO Não foi o Jesus? 

JUDÃO Sim! 

NINO Conte prá gente, Judão. 

JUDÃO Aí vocês não vão mais gostar de mim. 

NINO A gente gosta sim. Você aprendeu e hoje deve estar 

arrependido. 

JUDÃO ARREPENDIDO!!!  
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COMEÇA A PULAR EM CONVULSÕES E VALORIZANDO A LUVA DAS MÃOS 

TRANSFORMA-SE EM UM PERSONAGEM SORRATEIRO O ZECA BEDELHO. 

NINA Nino, foi a palavra. O seu Lega falou. 

NINO E agora? 

JUDÃO Ei vocês. Tenho que ir embora. Preciso trabalhar. 

NINO Você está bem, Judão? 

JUDÃO Nunca estive tão bem. Agora, preciso sair. 

NINA Prá onde você vai? 

JUDÃO Eu preciso sair! Tenho muito o quê fazer nas casas por aí. 

JUDÃO OLHA UM COLAR DE LATÃO NO PESCOÇO DE NINA. PARA. VOLTA-

SE PARA O PÚBLICO. 

JUDÃO Que colar bonito no pescoço dela! Esse eu não vou deixar 

passar. (PARA A NINA) É... vou aguentar um pouco por aqui. 

(APROXIMA-SE DA NINA, TENTANDO TIRAR O COLAR) 

Puxa, como você tem o rosto lindo. 

NINA Você acha mesmo, Judão? 

ACARICIA A MENINA E TIRA-LHE O COLAR SEM QUE A MESMA PERCEBA. 

NINO OLHA TUDO 

NINO Ou, Judão. O que você está escondendo na mão? 

JUDÃO Eu! Nada. Absolutamente, nada. É, é que estou com muito frio. 

OOOOOlha tou tou tou até trrremendo de frrrrio. 

Brbrbrbrbrrrrrrrrr 

COMEÇA A TREMER E AFASTA-SE DE NINO 

NINO Seu malandro. Você não tem vergonha? 
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NINA Não fale assim com ele, Nino. 

NINO Como não falar assim com ele. O Judão acabou de tirar o seu 

colar. Eu vi. 

NINA Ih! É mesmo. Pronto. Agora é o Zeca Bedelho. Judão devolva o 

meu colar? 

JUDÃO Colar! Não tenho colar nenhum. 

JUDÃO COMEÇA A CORRER COM OS DOIS ATRÁS 

NINA                      Além de tudo é mentiroso 

NINO Não adianta correr 

NA CORRERIA ACABA TROPEÇANDO E METENDO UM DOS PÉS NO BALDE 

DE ÁGUA  

JUDÃO Onde é que a gente estava mesmo? Ué, o que é que faço com 

este colar na mão. 

NINA É meu. Você não se lembra de nada? 

JUDÃO Lembrar de que? 

NINA O problema é essa luva que você tem na mão 

JUDÃO O que é que tem minha luva? 

NINA É que... 

NINO Nina! (FAZ SINAL DE REPROVAÇÃO COM A CABEÇA) 

NINA É que elas são muito branquinhas e ficaria muito bem com o 

meu colar de latão. 

JUDÃO Ah! Sim. Então é melhor que ele fique no seu pescoço. Deixa 

que eu coloco em você. 

NINO Quer dizer que o Juda Judão, tinha um amigo e... 



 

15 

 

15 

JUDÃO Pois é. O nome dele era Manoel Messias 

NINA Manoel Messias é o mesmo Jesus? 

CANTANDO E DANÇANDO 

JUDÃO Foi no tempo da chegada 

Do menino salvador 

Dentre dos que duvidavam 

Que existisse tanto amor 

Estava eu, pobre coitado 

Que por dinheiro o entregou 

                              Vivi tempo solitário 

Todo mundo me odiou 

E nas praças até hoje 

Muita gente me queimou 

Mas bem dentro tinha a força 

Que meu amigo deixou 

NINA Por onde você viveu esse tempo todo? 

JUDÃO Por aí. Na verdade eu só aparecia no sábado de Aleluia. Agora 

ficou pior, ninguém me faz mais. Esqueceram até de me 

malhar, mas vocês resolveram me fazer e eu estou aqui.  

NINO Judão, daqui a algumas horas você irá para a praça ser julgado 

e malhado. Isso não deixa você com medo? 

JUDÃO Já estou acostumado. Antes eu ia sem falar nada, só ficava lá 

no poste pendurado esperando, esperando. Agora que vocês 

me deram uma possibilidade de falar. Vai ser tudo diferente. 
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NINA Nunca é tarde prá gente se arrepender... 

BOTA A MÃO NA BOCA QUERENDO VERIFICAR O ERRO 

JUDÃO ARREPENDER!!!  

(TRANSFORMA-SE NO PERSONAGEM  AVARENTO PEDRO FORTUNA) 

NINO Pronto. Agora não tem mais jeito. 

NINA Que burrice a minha! 

JUDÃO Saiam daqui, seus moleques. Vocês querem o meu dinheiro, 

não? 

NINA Dinheiro! 

JUDÃO Todas as minhas economias. Onde estão os meus cofres? 

Meu lindo dinheirinho. Onde está o meu tutu? 

COMEÇA A CHORAR PROCURANDO O DINHEIRO POR TODA A PARTE 

NINO Você não tem dinheiro nenhum, aqui. 

JUDÃO Tenho sim. Vocês me arruinaram. Já para fora daqui. 

COLOCA-OS FORA DA CASA.ESCORA A PORTA COM UMA MOBÍLIA. 

NINA            Espera lá, a casa é nossa. 

JUDÃO Pronto. Agora estou a salvo. Não deixarei ninguém entrar para 

roubar o meu dinheiro. 

DO LADO DE FORA 

NINO É a vida do Pedro Fortuna. 

NINA De uma hora pra outra ele ficou furioso. 

NINO E agora. Como vai ser para se entrar na casa? 

NINA Vamos bater até ele abrir. 

NINA Judão, abra a porta. Somos seus amigos. 
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JUDÃO Não sou amigo de ninguém. (TIRANDO DINHEIRO DO BOLSO 

E CONTANDO) Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, 

quinhentos... 

NINA Judão, nós ajudamos você a procurar o dinheiro. Abra, por 

favor. 

JUDÃO Mas que menina chata. Já disse que não abro e pronto. Preciso 

fazer alguma coisa. Estão faltando dez centavos. Onde será 

que está? (COMEÇA A PROCURAR NO BOLSO) 

MENINO ENTRANDO 

NINO Como é, nada? 

NINA Nada. Disse que não abre e pronto. 

NINO Temos de armar um plano. 

NINA Será que ele vai negar um copo de água pra gente? 

NINO Vamos tentar. 

NINA Sr Pedro, estamos com sede, dê um copo d água pra gente 

NINO É, traga dois copos porque Seu Tinôco-sem-Trôco que deve 

todo mundo na cidade, também está aqui. 

NINA Coitado do seu Tinoco está morrendo de sede 

NINO Judão. Aqui quem fala é o Tinôco-sem-Trôco. Arranjei uns 

trocados e queira lhe pagar aquela continha. 

JUDÃO Tinôco-sem-trôco! Até que enfim. Já se vão dois anos que ele 

me deve. Ah, mas pra vocês pegarei água da torneira. A 

mineral é muito cara. Se não quiserem a da torneira, nada feito. 

Ou, Tinôco. Não tem duas crianças chatas aí com você? 
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NINO Tem, mas elas estão morrendo de sede. 

O JUDÃO DE PEDRO FORTUNA VAI ATÉ A TORNEIRA E ENCHE APENAS UM 

COPO E VAI ABRIR A PORTA AO VÊ QUE SÓ TEM AS DUAS CRIANÇAS 

ATRAPALHA-SE E DERRAMA O COPO COM ÁGUA EM SEUS PÉS 

NINO Conseguimos entrar, Nina. Conseguimos 

NINA (PENSANDO ALTO PARA A PLATÉIA) Será que a água tem a 

ver com a transformação?  

NINO O que é que você ta falando? 

NINA Nada, deixa pra lá. 

NINO Olha, ele voltou a ser o Judão. 

JUDÃO (CANTANDO) 

Estas heranças 

Que me deram dessa gente 

São tão profundas 

Que me deixa deprimente 

NINA Não fique triste, Judão 

NINO Prometa pra gente uma coisa do fundo do seu coração, de nos 

ensinar as belezas que lhe deram mais satisfação? 

JUDÃO Mas tudo é belo 

Até o feio que aparece 

Até o dia que anoitece 

Até o dia que amanhece 

Até o mal que entristece 

Tudo é belo como quê 
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E pra tudo ver assim 

Basta só você querer 

TODOS (CANTANDO E DANÇANDO) 

Ai, como é bom 

Sentir o horizonte azul 

Viver cantando 

Achar que tudo tem um tom 

JUDÃO CONTINUA DANÇANDO E CRIANÇAS BATEM PALMAS. MENINO 

PARA E OLHA PARA O PÚBLICO 

NINO Poxa, gente. A praça já está cheinha. Vejo crianças, 

criancinhas, criançolas e gente grande também. Está quase 

chegando a hora do julgamento. 

NINA Cada vez que penso nisso fico triste. 

JUDÃO Ora, Nina. Isso aí eu tiro de letra. Ainda mais agora. Podendo 

falar. 

NINA Mas eles não vão perdoar você 

JUDÃO  Isso veremos. 

NINO Se não perdoarem? 

JUDÃO Não tem importância. Hoje em dia, as pessoas dificilmente 

perdoam as que conhecem. Imagine eu: Judas Judão, o grande 

traidor. 

NINO Diga tudo, Judão. Não deixe de falar, nada. 

NINA Diga também que se arrependeu... (REPARA A GAFE) 

(JUDÃO TRANSFORMA-SE NA PERSONAGEM  AMÍDIA FÚTIL ) 



 

20 

 

20 

NINO Nina! 

JUDÃO ARREPENDER!!! Vocês vão logo de tratar de dormir. Pois não 

posso cuidar de vocês, principalmente no horário da minha 

tevê. 

NINO Pronto. Vai voltar tudo de novo 

JUDÃO E não adianta resmungar. Nina, ligue o computador e a 

televisão. Enquanto eu me organizo para me deixar levar pelo 

consumo virtual, preparem-se para dormir. 

NINA Que computador? Aqui não temos nem televisão. 

JUDÃO Mas como não. Onde já se viu, crianças sem aparelhos de tevê. 

NINO Você acha que tudo que gente aprende vem da tevê? Ainda 

agora mesmo o Judão falou prá gente que as crianças sentem  

as coisas, por si mesmo, tá. 

JUDÃO Judão! Quem é esta figura? Que programa ele faz? Nunca vi 

falar nessa pessoa nos meus blogs e sites de relacionamentos. 

Já que não há aparelhos eletrônicos nenhum nessa casa, vou 

consultar pelo celular o meu amigo, Orkutel, pois ele conhece 

todas as celebridades da cidade  

COMEÇA A DIGITAR NO CELULAR 

NINO Cara, a mulher é perua de mais, hein? 

NINA Vamos pegar a água? 

NINO Ainda não. Vamos curtir mais um pouco 

NINA Pode ficar perigoso 
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JUDÃO Alô. O Orkutell? (PAUSA) É ele ? (AJUSTA-SE PARA 

CONTINUAR A FALAR) Querido. Como estás? (PAUSA) 

Aqui? Ah! Ia esquecendo aqui é a consumista mãe, a maior 

internauta da rede, a maior tele-maniaca do planeta virtual,  

a mais out, a mais tudo. (PAUSA) Não sabes?! É a Amídia Fútil, 

querido. É ela mesma quem fala. (PAUSA) Hoje. Mas claro, já 

estou conectada. Lógico, já comprei tudo que foi anunciado na 

tevê e nos sites de compras (PAUSA) Imagine. Telefonar só prá 

dizer isso. Nunca. É que eu quero uma informação sua. Você 

conhece um tal de Judão? (PAUSA) Ah! Não. Eu bem 

imaginava que era gentinha desconectada. Muito obrigada, meu 

querido, nos encontraremos mais tarde na rede. Tchau. 

NINA Já sei. Ele falou que não conhece. 

JUDÃO Exatamente. Falou que nunca nem ouviu falar. E não quero ver 

mais vocês andando com desconectados. 

NINO O Judão não é um desconectado. E, além disso, nós não 

admitimos que fale do nosso amigo desse jeito. 

JUDÃO Mas que petulância. Aonde já se viu falar assim com pessoas 

notáveis como eu. 

NINA Você primeiro precisa conhecer as pessoas, antes de achar que 

elas não prestam. 

NINO Saiba que você é muito pernóstica. 

JUDÃO Bem. Vamos deixar de conversa. Que eu preciso encontrar 

como me deixar levar pelos prazeres do consumo. 



 

22 

 

22 

NINA Você não vai prá lugar nenhum 

JUDÃO Vamos ver quem manda aqui. 

NINA PEGA UM DOS COPOS COM ÁGUA DEIXADOS NA MESA PELO 

PERSONAGEM ANTERIOR E JOGA NOS PÉS DO JUDÃO 

NINO Você descobriu o que faz ela voltar a ser o Judão, Nina? 

NINA           Acho que sim,  já estava muito abusada, né? 

JUDÃO (REFAZENDO) Puxa. De repente deu uma dor de cabeça. 

NINA Eu sei o que é. 

JUDÃO Sabe. Então me diz? 

NINO Não adianta dizer 

JUDÃO Falar em dizer. Ainda agora mesmo, combinamos de na hora 

exata do julgamento eu falar tudo. Não é mesmo? 

NINO Exatamente. Todos vão entender principalmente as crianças 

que se encontram aqui 

JUDÃO Crianças! Ah! Meu fraco são as crianças. Há muitas delas na 

platéia? 

NINA Ta cheinho e ainda é maioria. 

JUDÃO Ah! Então vai ser realmente meu grande dia. Nunca tive um 

julgamento só com crianças. 

NINO É capaz de dar tudo certo. 

NINA Deus queira. 

NINO Ah! Falando em Deus, já que você esteve com o filho dele. 

Quem é Ele? 

NINA É, quem é Deus? 
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JUDÃO Já estive não. Estou. Você, também. O Nino. E todo esse povo 

que está aí, também. 

NINO Mas, como? 

JUDÃO (CANTANDO) 

Quando o sol se levanta 

O dia amanhece 

Quando ele descansa 

O dia anoitece 

E na noite escura 

A lua aparece 

E nas noites sem lua 

Estrelas se crescem 

Há sempre uma luz 

Na negra escuridão 

A luz dos seus olhos 

Não perde a visão 

NINA Quer dizer que no fundinho da gente tem sempre uma luz? 

JUDÃO Vamos, vamos cantar junto o refrão!  

TODOS                 Há sempre uma luz 

Na negra escuridão 

A luz dos seus olhos 

Não perde a visão 

JUDÃO                  No fundinho de todas as coisas tem uma luz. Essa luz une 

todas as coisas que nos cercam 
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NINA E essa luz é quem? 

JUDÃO É a força de tudo e todos juntos. 

NINO Entendi. Até que foi fácil. 

JUDÃO Agora, pessoal. Está quase na hora do meu julgamento. 

Preciso me preparar para o grande dia. 

NINO O que falta pra você? 

JUDÃO Não sei, mas que falta alguma coisa falta. O que será? 

Ainda sinto uma dorzinha de cabeça. 

NINA Será que a gente pode ajudar? 

NINO Conte conosco, Judão. 

JUDÃO Mas, claro. No momento, só vocês podem me ajudar. 

Pois eu fui fruto da criação de vocês. Agora que falta alguma 

coisa, falta. Essa dor de cabeça não me engana. (PAUSA) 

Vamos recapitular como vocês me fizeram? 

(JUDÃO DÁ UMA OLHADA EM SEU CORPO E COMEÇA ) 

O chapéu. De quem era o chapéu? 

OS DOIS Da Dona Cocota. 

JUDÃO Não! Essa não é. A dor não aumentou. (OLHA AS MÃOS) 

E a luva. Quem deu a luva? 

OS DOIS O Zeca Bedelho 

JUDÃO Não. Essa dor já passou. Ah! O paletó. Quem deu o paletó? 

OS DOIS O Pedro Fortuna. 

JUDÃO Ué, a dor aumentou um pouco. Repete bem alto. 

OS DOIS Pedro Fortuna. 
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JUDÃO Não! Essa dor também já passou. Já sei. A máscara. Quem deu 

a mascara? 

OS DOIS Foi a Amídia Fútil. 

JUDÃO Essa também, não. O que mais. Vejam se vocês se lembram. 

NINO Puxa. Tá difícil. 

JUDÃO Eu não posso ir para o julgamento com essa dor de cabeça, 

senão não vai adiantar nada. 

NINA Espera ai. Acho que falta uma coisa. 

JUDÃO O que é? Diga, logo. 

NINA O enchimento. As palhas. 

JUDÃO E vocês me encheram de palha? 

NINO Sim. Todo de palha, principalmente na barriga. 

JUDÃO E quem deu a palha? 

NINO Eu fui buscar na mão do Prefeito Eufaço 

JUDÃO Quem? 

OS DOIS O PREFEITO EUFAÇO 

JUDÃO Ui, ui, ai, ui ai, ai... minha cabeça (REFAZENDO) Repitam mais 

alto para confirmar. 

OS DOIS O PREFEITO EUFAÇO 

JUDÃO AI, UI, AI!!! 

NINA Não fique, assim. A gente não diz mais. 

JUDÃO A única maneira de acabar com a dor é eu me transformar nele. 

Será que vocês sabem como se consegue isso? 

NINO Nós sabemos? 
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NINA Mas não é bom dizer  

JUDÃO Mas é a única maneira que tem. Vamos, faça logo eu ser o 

prefeito. 

NINA Diz você 

NINO Eu não. Fale você 

JUDÃO Se vocês não querem, então vamos todo mundo junto. A 

palavra é? 

ESPERA A REAÇÃO DO PÚBLICO 

JUDÃO ARREPENDER!!! 

JUDÃO (PARA OS DOIS) O povo. Como é belo o povo me aclamando? 

NINO Que povo? 

JUDÃO Eu sou uma autoridade, meninos. Exijo que me respeitem 

quando me encontro de frente ao povo. 

NINO Estamos a sua disposição, excelência. 

JUDÃO Oh! Lógico que  já vi o meu povo. (EMPERTIGA-SE TODO) 

Meu querido povo. Todos vocês sabem meu nome. Repitam, 

por favor. Qual é o meu nome? (PÚBLICO REPETE) Pois é. 

Muito bem. Se eu me chamo, Eufaço.  Eu faço. Eu faço a casa 

onde você mora. Eu faço não faltar comida, nenhuma hora. Eu 

faço a alegria constante de vocês. Eu faço tudo que vocês me 

pedirem. Se vocês não votarem em mim nas próximas eleições. 

Eu faço vocês votarem. Por quê, por quê? Porque eu faço tudo. 

Até as coisas que eu não faço. Eu faço. Porque eu me chamo o 

Prefeito Eufaço... e se Deus não puder fazer. Eu faço. 
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NINO (PARA O PÚBLICO) Vaia nele, pessoal. (TODOS VAIAM) 

JUDÃO Como se atrevem a vaiar o Prefeito Eufaço. 

NINO Vamos pegar a água? 

NINA É. Já está demais. Pega você 

NINO (PEGA A ÁGUA E JOGA NO PÉ DO JUDÃO) Pronto! 

JUDÃO (REFAZENDO) 

Ah! Agora, sim. A dor de cabeça passou. 

NINO E já está na hora. 

LEGA, APARECE EM UM CANTO DA CENA 

LEGA (PARA O PÚBLICO) 

Exatamente, esta é a hora 

Vamos ter o ajuste de contas 

Vamos ter trabalho a fazer 

Vamos todos deixar na lembrança 

Os momentos que vou reviver 

Vocês viram o que se passou 

Na vida do amigo Judão 

Na hora da transformação 

Vamos ler os testamentos 

Reviver acontecimentos 

Bem atentos e com atenção 

JUDÃO (DENTRO DA CASA) 

Quem é aquele? 

NINA É Seu Lega 
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NINO Disse que quando voltasse seria a hora do julgamento. 

JUDÃO A cara desse sujeito, não me é estranha... 

LEGA (DO LADO DE FORA)Pois bem... Ué. Onde está o Juda. 

Já deveria estar na praça. Ah! Já sei. Deve estar na casa (VAI 

ATÉ A PORTA DA CASA) Alô, Nina, Nino. A platéia está 

esperando. Como é que é, tudo pronto? 

JUDÃO Tudo pronto. Saio, já (SAEM OS TRÊS) 

LEGA Mas que bela fisionomia a sua. 

JUDÃO Que belo artesanato fizeram com você, hein? 

LEGA Crianças, criancinhas, criançolas e gente grande, também. 

Neste momento, neste exato momento. Vamos ler o 

testamento... 

JUDÃO (INTERROMPE DANÇANDO E CANTANDO) 

O testamento do Judão  

É coisa de muita opinião 

Agora vai tudo ser falado 

Retalhado de ilusão 

Tantas coisas eu já fiz 

Que hoje me sinto feliz 

Tantas coisas vou fazer 

Só prá merecer você 

LEGA Não me interrompa, Judão (PAUSA) Bem. Continuando. 

O testamento que é uma prova viva de todas as pessoas que 

ajudaram na feitura do nosso Judão, será todo lido de fio a 
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pavio (PEGANDO O PERGAMINHO) E para que não haja 

confusão. Aqui está a revelação. O nosso Judão. Este que aqui 

está, é o símbolo vivo de todos os cidadãos da maravilhosa 

terra da Aleluia e toda a sua vestimenta, da palha ao algodão, 

foi gentilmente cedida pelas pessoas que aqui já sei 

representaram. E atenção, muita atenção, pois vai depender de 

vocês, o destino do Judão. Certo?  

(OLHA PARA O CHAPÉU) 

O Chapéu que está na cabeça do nosso amigo foi cedido pela 

Dona Cocota... 

JUDÃO (CANTANDO) 

Dona Cocota, mulher faladeira. 

Não há quem possa ser sua companheira 

Da sua boca só sai muita besteira 

Agora vou perguntar para vocês 

O que será que um dia ela fez? 

Será que ela morando tão sozinha 

Só gastava o seu tempo prá falar de sua vizinha? 

LEGA Mas a vizinha não tem nada com isso 

É um problema prá ela resolver 

A vida dela é feita de fuxico 

E no momento você que vai perder 

JUDÃO Existe sempre uma razão prá todo erro 

É bem pior é nele permanecer 
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Dona Cocota de agora em diante 

por mim reclama o seu perdão querer 

LEGA Perdão! Fala da vida de todo mundo e ainda quer perdão.  

Eu não dou. 

NINO E NINA        Vocês levarão para suas vidas 

Essa personagem do Judão 

Pensem e reflitam sobre ela 

Tirando a sua conclusão 

LEGA Já que é assim. Vamos continuando. E essa luva que está em 

sua mão. Parece-me a do Zeca Bedelho, o famoso ladrão de 

Aleluia. 

JUDÃO O Zeca furta porque quer ter o que o outro tem. 

Se não sentisse tanta inveja não furtava um vintém 

NINO E NINA        Vocês levarão para as suas vidas 

Essa personagem do Judão 

Pensem e reflitam sobre ela 

Tirando a sua conclusão 

LEGA (OLHANDO O JUDÃO) 

O paletó do Pedro Fortuna! 

JUDÃO Como? 

LEGA O paletó do homem de mão dura 

Pedro Fortuna, rico e bonachão 

Que nos momentos de maior usura 
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Não abre a mão nem prá acenação 

JUDÃO Pedro Fortuna no tempo de criança 

Foi só criado com mimo e ostentação 

E foi crescendo com toda a ilusão 

Que nessa vida só vale o dinheirão 

NINO E NINA        Vocês levarão para suas vidas 

Essa personagem do Judão 

Pensem e reflitam sobre ela 

Tirando a sua conclusão 

LEGA E essa mascara que carregas na cara. É bem de gente que não 

se deve crer. É da Amídia Fútil . Sai dessa agora, Judas Judão. 

JUDÃO Coitada dela. Vive o seu mundo virtual, porque não agüenta 

nem se ver. A vida dela em torno da compra inútil é só prá ter o 

que fazer. Porém, conheço o coração dela. E nessa mudança... 

LEGA Você só fala que todo mundo muda e que não sei mais o quê. 

Agora, na verdade, não vejo mudar nada. 

NINO E NINA        Vocês levarão para suas vidas 

Essa personagem do Judão 

Pensem e reflitam sobre ela 

Tirando a sua conclusão 

LEGA E o prefeito 

Eleito pelo povo 

Que um dia desse 

Nele acreditou 
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E todos juntos 

Com muita confiança 

O voto logo depositou 

JUDÃO Como todos, cada um paga seu preço 

E o do povo foi o Eufaço, vencer 

Se eles vissem que Eufaço não fazia 

Não tinha como Eufaço se eleger 

NINO E NINA        Vocês levarão para suas vidas 

Essa personagem do Judão 

Pensem e reflitam sobre ela 

Tirando a sua conclusão 

TODOS (CANTANDO) 

Quando o sol se levanta 

O dia amanhece 

Quando ele descansa 

O dia anoitece 

E na noite escura 

A lua aparece 

E nas noites sem lua 

Estrelas se crescem 

Há sempre uma luz 

Na negra escuridão 

A luz dos seus olhos 

Não perde a visão                                                          FIM 
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