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Quadro 1         (CENA EM ANIMAÇÃO PROJETADA EM TELÕES SOBRE 
A LENDA DA CRIAÇÃO DA NAÇÃO TUPINAMBÁ) 

Tempos atuais.Papagaio em vôos curtos sobrevoa o Forte 
São Mateus. Desenvolve o seu vôo até o Morro dos Índios, 
acaba pousando na raiz falsa de uma arvore. 

 
Papagaio- Êpa! Enfim uma sobra no meio da desilusão para poder descansar 
as minhas penas! Ah, e olhando aqui de baixo vejo-a cheia de frutos maduros. 
Na tentação dos frutos bicarei tudo! 
 
A raiz é uma serpente que em sacolejos espanta o papagaio. 

 
Serpente- Sai de cima. 
Papagaio- Ai,meu Deus. Será o dono das frutas? Quem fala? 
Serpente- Sai de cima! 
Papagaio- Ave , cruz credo. Está tudo sacudindo! Pára de sacolejo, galho 
agourento! Dizem que aqui era um cemitério tupinambá. Ai meu Deus! Será um 
deles quem fala? 
Serpente- Não é não. 
Papagaio- Então quem é? 
Serpente- Sai de cima e verás 
Papagaio- Uai, uma cobra! 
Serpente- Cobra?! Eu sou a sedutora do paraíso. 
Papagaio- Sedutora do paraíso!? Não estou entendendo!  
Serpente- A serpente, papagaio burro! 
Papagaio- Nem papagaio, nem burro. Eu sou: o Maracanã. 

Serpente- E qual é a diferença? 

Papagaio- Papagaio só repete as besteiras que os civilizados ensinam. Eu 
não! Eu só conto as histórias e lendas que aprendi com os índios. 

Serpente- Ah, era você mesmo que eu estava esperando há séculos. Lembra 
do início? 

Papagaio- Que início? Está começando tudo agora. 

Serpente- Não, não é início do espetáculo não. É o início de tudo. Quando 
tudo começou. 
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Papagaio- Ah, a criação do mundo? 
Serpente-  É! A tua é lenda e a minha é história. 
Papagaio- Você na história de Adão e Eva e eu na lenda dos índios gêmeos 
dos Tupinambás. 
Serpente- Quem são esses dois?  

Papagaio- Viviam em paz e harmonia. Não brigavam, pois um era igual ao 
outro. 

Serpente- Mas ninguém os conhece. Deixa-me contar a minha história que é 
melhor. 

Papagaio-Nada disso! Agora é a minha vez! 
Serpente- Não! Sou eu quem vai contar! 
Papagaio- Sou eu! 
 
Papagaio e serpente começam a brigar. 

 
Serpente- Tudo bem. Então chega mais para começar a tua historinha 
insignificante! 
Papagaio- Deixa de lero-lero! Cada macaco no seu galho, pode deixar, que eu 
conto daqui. 
Serpente- Essa história não vai começar bem!   
Papagaio- Antes de começar, deixa-me bicar esse fruto. 
Serpente- Não, esse fruto é proibido! 
Papagaio- Ah, esse é o fruto proibido da tua história, né? 
Serpente- É! Por causa dele colocaram a culpa em mim. 
Papagaio- Na lenda tupinambá o culpado fui eu!  
Serpente- Eles sempre botam a culpa nos bichos. 
Papagaio – É mais fácil. Por isso eles querem nos engaiolar, nos exterminar.  
Serpente- Então conta pra eles saberem a verdade dos tupinambás. 
Papagaio- Se é verdade eu não sei. Eu só repito. 
Serpente- Então repete. 
Papagaio- Monan quando criou o mundo...  
Serpente- Deus? 
Papagaio- Monan. 
Serpente- Deus! 
Papagaio- Me deixa contar, por favor! Ele criou o mundo e colou sobre ele os 
gêmeos, para serem o guardião da grande aldeia.  
Serpente-  Os gêmeos eram homem e mulher? 
Papagaio- Nem homem, nem mulher. Mas até que poderiam ser qualquer um 
dos dois. 
Serpente- Ah, no paraíso bíblico eram homem e mulher. 
Papagaio- Era o paraíso, até um dos gêmeos se afeiçoar a uma serpente. 
Serpente- Até agora, tudo igual. 
Papagaio- Da serpente, assumiu todas as suas características rudes e 
selvagens. ..  
Serpente- Do meu bote fatal, ninguém escapa. 
Papagaio-  Assumiu até o seu bote traiçoeiro e  instigante. 
Serpente- E do papagaio o seu matraquear incessante. 
Papagaio- E da serpente o seu lado  rastejante.   
Serpente-  Eu também estou nessa história da  mesma forma. 
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Papagaio- Estás em todas as histórias e da mesma forma. 
Serpente- Já não sei se sou um bode expiatório ou um boi de piranha. 
Papagaio- É aí que eu entro também na história: quando o outro gêmeo 
solitário se afeiçoa a mim. 
Serpente- Então como a tua língua não cabe dentro da boca, promoveste a 
intriga, entre os dois, não? 
Papagaio- Foram só pequenas e breves opiniões.  
Serpente-  Que, sem dúvida, os irritaram fazendo-os chegar às vias de fato. 

 
O papagaio começa a agir como se tivesse fazendo intrigas a dois seres 
imaginários. A serpente repete a ação imitando o papagaio. 

 
Papagaio- Ele acabou de comer a mandioca que você plantou ali. 
Serpente- Ele disse que se você quiser comer, que plante.  
Papagaio- Ele disse que comerá tudo que você plantar.  
Serpente- Ele disse que sentirás o braço dele se continuares a comer o que 
ele planta.  
Papagaio- Ele disse que a partir de agora a terra é dele.  
Serpente-  Ele disse que a partir de agora a terra é dele.  
Papagaio-  Ele disse que vai matar você. 
Serpente-  Ele disse que vai matar você. 
Papagaio-  Depois desse meu jogo do disse me disse, nunca mais eles se 
entenderam.  
 
Parando a imitação 
 
Serpente- Estás vendo, estás vendo. Você os incentivou a brigarem entre si. 
Papagaio- Você também os incentivou a pecarem e por sua causa padeceram 
no paraíso. 
Serpente- O paraíso era um inferno de monótono. E eu não fiz intrigas, só os 
seduzi com o fruto do saber de tudo.     
Papagaio- Intrigar é uma coisa, opinar  é outra. 
Serpente- Tudo começa da língua, seu fofoqueiro. 
Papagaio- Eu estou na lenda tupinambá e o problema dos gêmeos faz parte 
da minha história. 
Serpente- Lenda não é história. 
Papagaio- É sim! Contada de boca em boca, acaba sendo a mesma coisa. 
Serpente- Estou no inicio de tudo. 
Papagaio- O inicio de vocês foi lá. O nosso se passa aqui. Na terra do Brasil. 
Não lá no Oriente, ou não sei onde! 
Serpente- Vou preparar o meu bote para que deixes os gêmeos comigo. 
Papagaio- Nunca darás um bote nas nuvens. 

 
Papagaio em um vôo rápido 

 
Serpente- Papagaio desgraçado, um dia eu crio asas! 
Papagaio- Rastejas bem, mas não possuis as asas da liberdade. 
Serpente- Voas o mais alto que podes, mas não tens a minha força mística. 
Papagaio- Mas eu falo igual aos homens. 
Serpente- Repetes. 
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Papagaio- Repito, mas falo. 
Serpente- Papagaio: não passas de um cheque sem fundo. 
Papagaio- És sinônimo de traição. 
Serpente- Pipa! Enfeite de pirata! 
Papagaio- Cínica! Bicho de peçonha! 

 
A serpente se prepara para o bote e com raiva alcança o papagaio, enrolando-
o. Monan, a mística divindade tupinambá aparece em uma coreografia de 
gestos corporais primitivos, reluzindo com seus adornos na cabeça, braços e 
pernas. 

 
Monan – Ah! Parem já com isso. Pensei em descansar para sempre. Cá estou 
outra vez para resolver os seus problemas idiotas de novo. Quando criei os de 
lá, não me obedeceram, comendo os frutos da arvore proibida. Quando criei os 
de cá, vivem brigando por causa de pequenas coisas. Agora que viverão com o 
espírito traiçoeiro da serpente e o matraquear incessante do papagaio, espero 
que os mesmos os ajudem a sobreviver, fora do meu paraíso. Sendo assim, a 
partir de agora usarei os raios do trovão, para abrir os céus. Com as águas que 
verterei, partirei as terras em dois, três ou quatro pedaços até vocês se 
entenderem. 

 
Monan faz escurecer o céu e usando um raio, parte a terra ao meio. Surge uma  
enorme tempestade que, se juntando ao mar, invade a terra: criando assim o 
dilúvio. Papagaio se livra da serpente. 

 
Papagaio- Me solta! Deixa-me sair que aí vem água. 
Serpente- Ela não me perturba. 
Papagaio- Eu a odeio. Por isso que tenho asas, siô. 
Serpente- Enquanto ela sobe, eu me entoco. 
Papagaio- Quando ela subir eu tenho que voar mais alto. 
Serpente- Eu me entoco. 
Papagaio- Me solta. 
Serpente- Essa água vai subir muito, não tens asas para tanto. 
Papagaio- Verás do que sou capaz!     
 
Efeitos de movimentação cenográfica e luz de um dilúvio, começando com a 
separação das terras nos continentes. Após cessar o dilúvio aparece, no 
horizonte, a silhueta de uma caravela. 
 
QUADRO 2      (CENA TEATRAL MONTADA CENOGRAFICAMENTE  NO 

CONVÉS DA CAVELA DO VESPÚCIO EM PALCO 
ARMADO NO MURO FRONTAL AO IATE CLUBE) 
Na nau estão todos os tipos de homens. Muitos deles 
famintos e doentes. Parecem felizes, de terem encontrado 
uma possibilidade, de estar em terra firme. Na proa da 
caravela Américo Vespúcio, um ainda altivo comandante, 
admirando o que olha na luneta.  

 
Vespúcio- Olhem! Admirem essa beleza. Depois da tempestade: a bonança. 
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Contramestre- Pois é, comandante. Uma entrada de barra perfeita para 
acostarmos. 
Vespúcio- Sem duvidas, meu caro Contramestre. Se este braço de mar que 
vislumbramos, penetrar água a dentro, como imagino, teremos o lugar certo 
que precisamos. 
João Braga - É. E se os meus olhos, ao longe não me falham, vejo levas e 
levas da vegetação que precisamos. 
Vespúcio- É por isso que eu falo em encontrarmos um braço de mar continuo 
e manso. 
Contramestre- É! Vejo índios também. Habitada, como todos os lugares que 
passamos. 
Vespúcio- Padre, prepare os seus anjos. Teremos muito trabalho aqui. A 
arrebentação está forte demais. Vamos lá, contramestre. Dê as ordens. 
Contramestre- Arriar ancoras de fundear.Vamos, coragem. Saltai a bujarrona. 
Amainai a mezena! Prestai atenção ao apito do comandante! 
Vespúcio- Manda amainar o joanete. 
Contramestre- Amainai o joanete! Vamos depressa! Mais baixo! Mais baixo! 
Vamos deixar só a vela grande.Isso. 
Vespúcio- Grupo de reconhecimento ao bote. Irei nele. 
Contramestre- Arriar bote: cinco homens, o capelão e o comandante a bordo. 
Vespúcio- Você também, Contramestre. 
Contramestre- Sim, meu comandante. Orça! Orça! Largai duas velas! Virai de 
bordo outra vez! Ao largo! Ao largo! Isso! Devagar, isso! Quando descermos 
segura a nau a bombordo. 
Capelão – Deixem-me olhar! 
Contramestre- Será que falam a mesma língua dos outros que encontramos, 
senhor Vespúcio? 

           Vespúcio- Geralmente são da mesma nação, pois ocupam o litoral. Uma coisa 
ou outra talvez se perca. 
Capelão- Pelos ornamentos são tamoios, tupinambás. Após chegarmos em 
terra e beijarmos o chão desta Santa Terra, tentarei me comunicar com eles. 

 
QUADRO 3    (CENA TEATRAL EM PANTOMIMA DA CHEGADA DA  

TRIPULAÇÃO NA ENSEADA DOS PESCADORES DE 
VESPÚCIO NO BOTE COM A CARAVELA PARADA AO 
LONGE) 
Os índios começam a aparecer aos montes estupefatos com 
a presença da caravela ao longe e apinham-se na praia 
largando seus afazeres. Quando o barco chega na beira 
alguns, arredios, se escondem nas matas, enquanto a 
tripulação executa o acostamento e o reconhecimento 
superficial do lugar. O comandante vê os índios e reconhece 
o chefe, pelos adornos no corpo. O capelão serve de 
intérprete. Os três homens, chefiados pelo comerciante João 
Braga afastam-se do grupo. Um índio os segue, 
sorrateiramente, é o guerreiro Pindoba. João Braga sente a 
presença do mesmo e não o impede de segui-los. Na beira 
do mar, os dois chefes: Vespúcio e o chefe Tupinambá 
aproximam-se, iniciam uma relação, negociando e trocando 
coisas. Galinhas trazidas na viajem bicam os pés dos índios. 
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Papagaios são admirados pelos marinheiros, enfim, acabam 
por se entender com gestos e interesses mútuos. Fincam um 
cruzeiro, sendo admirados por mulheres e curumins da 
aldeia. O capelão reza uma oração improvisada.  

 
QUADRO 4     (CENA TEATRAL NA PEQUENA COLINA ENTRE A 

ENSEADA DOS PESCADORES E O FORTE SÃO 
MATHEUS ONDE HOMENS ESTÃO TERMNANDO DE 
CONSTRUIR COM A AJUDA DE ÍNDIOS A CASA DA 
PEDRA) 
Olhando a feitura da obra os comandantes, conversam entre 
si sobre os verdadeiros motivos daquela ocupação. 

 
Vespúcio- Onde se meteu João Braga? 
Contramestre- Não sei. Como sempre, não participa das confraternizações 
com os índios. 

Vespúcio- A ganância só o deixa ver suas riquezas. 

Contramestre- Quer que o procuremos? 
Vespúcio- Não. Desta vez vou lhe dar um presente à altura da sua ambição. 

Contramestre- Já imagino qual, comandante. 

 
João Braga desce da encosta com os três homens, Pindoba retorna também, e 
se juntando aos outros índios, por gestos, indica que os invasores estavam 
espreitando suas terras. 

 

Contramestre- Ele vêm chegando com os seus. 

Vespúcio- Sairei. Quero que saiba que não gostei do seu afastamento, sem a 
minha autorização. 

Contramestre- Assim farei, comandante. 
 

Vespúcio se afasta. Pindoba em gestos indica à sua irmã Coaracy, que tente 
se aproximar do João Braga. Coaracy se afasta do Pindoba e segue o João 
Braga,  tentando tocar-lhe as mãos. João Braga se aproxima do Contramestre. 

 
João Braga- Vejo que já nos deram as boas vindas, sendo assim nos avizinha 
o controle de tudo. 
Contramestre- Tudo muito aos poucos. Mas ao que me parece, você é que já 
se adiantou com essa indiazinha aí. 
João Braga- Ah! É. Ela não larga dos meus pés desde da descida da colina. 
Contramestre- Escolhestes bem. Parece-me uma das mais bonitas. 

João Braga- Não é que é mesmo. De tão distraído não a tinha reparado. O que 
houve com o comandante? 

Contramestre- Você deveria tratar das relações amistosas, antes dos negócios. 

João Braga- Não sou embaixador, capelão e nem o comandante. Não tenho 
que fazer cortesias a ninguém, principalmente aos índios. 

Contramestre- Mas estás fazendo com uma...  
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João Braga- Não a procurei. Foi ela quem me seguiu. Saia, saia já daqui, sua 
selvagem. 

João Braga irritado enxota Coaracy. Ao longe, Pindoba vê a agressão e por 
tratar-se de uma desfeita, avança até João Braga. A tripulação aponta as 
armas. Pindoba recua, João Braga, falseando um afeto, se aproxima da 
indiazinha acuada, acariciando-lhe os cabelos. Pindoba desconfia da atitude de 
João Braga.Índios e colonizadores acalmam-se. 

 

Contramestre- Olha como o índio ali ficou. Um dia você irá se arrepender 
desses procedimentos. 

João Braga- É! Parece que são parentes ou marido e mulher. Sei lá eu, o que 
são! 

Contramestre- Me parece que foi oferecida a você. O índio arredio ter sido o 
autor da oferta.  

João Braga – E daí? 

Contramestre- E daí, que um presente desse não pode ser negado. 

João Braga - Pode ser. Quer dizer então que antes que o dia termine, teremos 
onde nos acomodar? 

Contramestre- Pelo menos hoje teremos uma cobertura. 

João Braga - Enquanto cortejavam os selvagens, subi a colina. Pois bem, 
imaginem o que vi? 

Contramestre- Mais pau-brasil? 
João Braga – Exato. Por alto assim, a reserva contorna toda a terra firme do 
braço do mar. E, talvez ao desembocar em outro mar, ou lagoa, siga com a 
mesma vegetação. 

Contramestre- Não acredito. 
João Braga- Em três dias poderemos tirar muitos troncos e embarcar. 

Contramestre- Não sei se é esse o plano do Vespúcio. 

João Braga – Espera lá. Qual é então o seu plano? 

Contramestre- Se for real o que vistes na luneta, levar apenas algumas toras 
de madeira, é um plano muito simples.  
João Braga- Mas claro que é real. E qual é o plano? 
Contramestre- Pergunte a ele. 
 
QUADRO 5     (CENA TEATRAL EM PALCO COM UM CENÁRIO DO 

INTERIOR DE UMA OCA TUPINAMBÁ LOCALIZADO NO 
SOPÉ DO MORRO DOS ÍNDIOS) 

Em um terreiro, no Morro dos Índios, os principais chefes e 
anciãos da tribo, evocando os espíritos, tentam entender o 
que os invasores vieram fazer ali. 
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 Índio I- Estamos aqui para pedir força de Tupã e conselho de Monan. Pedir a 
luz dos mais velhos. Saber se a gente aceita o que o Macacuera vestido de 
preto quer dá pra nós. 
 
Entoam um lamento indígena. passam a botija de cauin, um para o outro. 
Desenvolvem uma coreografia primitiva aonde os índios vão se transformando 
em animais selvagens. Após a coreografia, ainda como animais, agacham-se 
em círculo. 

 
Índio I- Agora estamos prontos. Eu pulando os galhos das árvores mais altas 
recebi mensagem de Monan, dizendo recado de Tupã, que a verdade agora 
toma conta de nós, pra decidir o que os homens que vieram do mar querem. O 
que eles querem, mucura da sabedoria? 
Índio II- O macacuera que anda com o livro preto na mão, quer que índio saiba 
suas coisas e de tudo que está no livro preto. Quer que a gente acredite em 
outro Monan que a gente nunca ouviu falar. 
Índio III - Ele quer que nós acabemos com as nossas terras, nossas árvores, 
nossa sabedoria, nossa gente. Devemos matar todos eles. Assim falou a onça  
desconfiada que escuta Aravutará. 
Índio I- Aravutará passou ódio pro teu coração. Nós não temos esse ódio. 
Índio III- Querem nos cegar de tudo que se acredita. Aravutará não vai deixar. 
E vai chorar quando a gente não falar mais com ele. 
Índio I- O que é mais perigoso? 
Índio III- Tudo deles vem com doença de Nhãbembe. Pindoba fala que a sua 
irmã Coaracy foi rejeitada por um dos chefes brancos. Negou o presente de um 
guerreiro tupinambá.   
Índio I- E tu, o que achas? 
Índio II- Devemos ter o olho claro como a coruja fica na noite! 
Índio III- Os homens do mar não falam com Monan. Não aceitam nossa 
comida, não tomam nossa erva, não trocam. Pelo fogo que sai do pau de fogo 
obriga a gente a acreditar no pau cruzado. Dizem que ele é dono de tudo. Os 
curumins já andam com o pau cruzado pendurado no peito. Monan vai ficando 
esquecido... 
Índio I - ...de tão abandonado, vai ficando esquecido... 
Índio II- ...esquecido... 
Índio I- Vamos dançar e cantar pros espíritos clarear nossa idéia. 
 
QUADRO 6       (CENA TEATRAL NO INTERIOR DA CASA DE PEDRA SEM 

A QUARTA PAREDE FRONTAL ) 
No interior da casa de pedra: Américo Vespúcio com João 
Braga que continua sendo seguido por Coaracy. 

 
João Braga- Mas por que eu? Vim fazer comércio. Não ser desterrado nesse 
lugar inóspito. 
Vespúcio- Não se trata de desterro. Trata-se exatamente do que falas. Isto 
aqui será um entreposto comercial, uma feitoria e em minha frota você é o 
único capaz. 
João Braga- Mas tenho negócios me esperando em Lisboa. 
Vespúcio- Levaremos as suas toras de madeira e entregaremos o dinheiro da 
venda à sua família. 
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João Braga- Comandante, imploro-lhe que... 
Vespúcio- Senhor João Braga, todos que me acompanharam nesta viagem, 
inclusive o senhor, quiseram vir com as condições de  permanecerem em 
qualquer um dos lugares descobertos por nós. Então, obedeça às minhas 
ordens. 
João Braga- Não agüentarei conviver com estes selvagens. 
Vespúcio- Como não. Já estás com uma bela fera ao lado. 
João Braga- Espera lá. Já fiz tudo que podia para que me largasse de mão. 
Mas não adiantou nada. 
Vespúcio - Ela é um presente. Aceite-o. 
João Braga – Não será esse presente que me deterá aqui. 
Vespúcio- Logicamente que não, mas já mandei deixar tudo do que 
precisarás, inclusive alguns homens. Faremos uma rota contínua de comércio. 
Além de enriqueceres, serás sempre lembrado pelo Rei em suas citações 
sobre as terras do além mar. 
João Braga – Se essa é a vontade do meu comandante e a serviço do El Rei, 
cumprirei o meu papel. E seja o que meu Deus quiser. 
Vespúcio- Venha cá, meu caro João Braga. 
João Braga- Mesmo a contragosto serei fiel à missão do meu soberano. 
Vespúcio-  Te nomeio feitor real  em nome do El-Rei Dom Manoel de Portugal 
. A partir de agora, o senhor João Braga de Feitosa e Silva, próspero 
comerciante de Lisboa é o representante legitimo da feitoria da aldeia indígena 
de nome Gechay. 
João Braga- Tratarei de honrar o titulo a mim conferido, meu comandante. 
Vespúcio- Vamos. Vou me despedir dos índios. Vamos.  
 
Américo Vespúcio chama os homens que ficarão com João Braga e os que 
partirão. Todos se reúnem a beira mar. Vespúcio comunica ao chefe 
tupinambá, por gestos, que, naquele momento, partirá com a maioria da 
tripulação. Confirmando, em seguida, que o João Braga por ali ficará. O 
Contramestre portando o papagaio no seu ombro. 

 
Vespúcio- Farás sucesso com esta beldade na corte, Contramestre. 
Contramestre- Foi-me dado pela bela índia que segue o João Braga. 
Vespúcio- E ele fala? 
Contramestre- Pelas penas e pelos cotovelos! 

 
Começam a caminhar até a beira mar, o papagaio sente que está sendo levado 
e segura em um galho de árvore, o Contramestre tenta tira-lo do galho. 

 
Papagaio- Socorro! Ajudem-me! 
Serpente- Como? Deus não deu asa a cobra. 
Papagaio- Segura o meu pé. 
Contramestre- Me dá o pé, louro. 
Serpente- Deus também não deu mãos à cobra. 
Papagaio- Socorro! Socorro! 
Contramestre- Vamos, bichinho. Você irá comigo. 
Papagaio- Faça alguma coisa 
Serpente- Qualquer coisa eu faço. 
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A Serpente em forma de um galho prende o Papagaio 
 

Contramestre- Acho que o bicho se prendeu na árvore. 
Vespúcio- Puxe-o ou deixe-o aí. Não podemos nos atrasar, temos muito mar 
pela frente. 
Serpente- Calma, Maracanã. Veja o lado bom da coisa. Você vai aprender a 
falar outras línguas. 
Papagaio- Eu já tenho uma, não cabe outra no meu bico. 
Contramestre- O desgraçado se foi. 
 
Papagaio se livra do contramestre, retornando ao lugar mais alto da árvore. 
Vespúcio despede-se dos índios e companheiros, A nau parte deixando em 
terra os índios e o grupo do comerciante João Braga. Na árvore, a serpente 
comenta com o papagaio. 

 
Papagaio- Sai pra lá, jacaré. Querer me levar para o desconhecido, eu hein! 
Que confusão desgraçada fizeram estes brancos!  Ainda bem que terminou.  
Serpente- Terminou? Isso é só o começo. 
Papagaio- O que você quer dizer com isso?  
 
QUADRO 7       (NOS TELÕES ANIMAÇÃO DO PAPAGAIO E SERPENTE 

EM UMA TERRA DEVASTADA ONDE ANTES HAVIAM 
MUITAS ÁRVORES) 

  
Serpente- Caramba! 
Papagaio- O que foi isso? Terremoto? 
Serpente- Não! Os estrangeiros, ajudados pelos tupinambás, recomeçam a 
retirada das arvores de pau-brasil. 
Papagaio – Do pau-brasil, do mogno... 
Serpente -  Da andiroba, do jacarandá 
Papagaio levanta vôo segurando a serpente.  

 
Papagaio- E para onde eles estão levando as toras? 
Serpente- Para onde você está me levando?.  
Serpente- Pra quê? 
Papagaio- Pra não levarem você também. 
Serpente- Ah! O entreposto comercial que construíram.  
Papagaio- Lá é mais seguro? 
Serpente- Não! È para lá que eles levam o que vão retirando das terras e 
depois enviam a Portugal. A corte vai enriquecendo com a exploração das 
nossas terras. 
Papagaio- Explorando também o trabalho do índio. 
 
QUADRO 8     (CENA TEATRAL NA PRAIA EM FRENTE AO FORTE SÃO 

MATHEUS COM VÁRIOS HOMENS E INDIOS) 
Em todo o campo cênico, homens e índios passam 
carregando as toras das arvores até a Casa de Pedra. Por 
outro lado um outro grupo tira as toras do empilhamento da 
Casa levando-as por uma rampa até o cenário do convés 
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João Braga- Cuidado com o empilhamento dessa carga, Sr Martin. Não a 
deixem cair na água, dando prejuízo ao nosso Rei.  
Martim- Por certo Sr Braga. Vou ensinar esse povo a trabalhar direito.                                             
João Braga- Espero que consigas.Talvez não sejam tão ignorantes como 
pensamos. 
Homem 1-  Sr Braga, esses comes e dormes até que são bons burros de 
carga. 
Homem 2- E as índias: potrancas selvagens. 
Martim- Burros e éguas, todos ao nosso dispor.  
 
Todos riem. Pindoba espreita os homens. 
 
João Braga- Não quero ver ninguém parado. Temos que prover a corte com 
tudo que pudermos arrancar dessa terra. Assim partiremos para Portugal o 
mais rápido possível. Sr Martim faça aquele índio ajudar com o carregamento. 
Martim- Por certo sr. 
 
Martim se dirige até é Pindoba que apenas o observa 
 
Martim- Índio, pegue aquelas toras e traga para aqui.  
 
Pindoba fica imóvel. 
 
Martim- Ficaste surdo? Pegue as toras! 
 
Pindoba não esboça reação. 
 
Martim- Índio insolente! 
 
Martim avança para Pindoba, mas recua ao ver que ele está acompanhado de 
um grupo de guerreiros que surgem da mata. João Braga intervém. 
 
João Braga- Martim acho por bem não nos aproximarmos daquele grupo de 
selvagens. 
Martim- Não podemos nos curvar a eles. 
João Braga- Temos que dar tempo ao tempo, Martim 
Martim- Por que isso agora?  
João Braga- Não é tão amistoso e submisso como os outros. Devo-lhe uma 
desfeita que não esquecerá tão facilmente. É irmão da Coaracy, filho do 
espírito da onça com a cobra.  
Martim- Será que temos que acreditar nisso? 
João Braga- Talvez não. Mas temos que nos precaver contra os seus gênios 
revoltados. 
Martim- Diabos! Era só o que me faltava. Curvar-me a esses bugres. 
João Braga- Deixe-os então. Não quero que me criem confusão, incentivando 
os demais. 
 
Martim se afasta resmungando. Aparece a índia Iraponga, filha dos papagaios, 
que se aproxima do João Braga. Este se mostra impaciente com sua presença, 
mas inocente ela insiste com um carinho. Ao perceber a presença de Pindoba 
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os observando ela foge. Martim retorna à cena ajeitando um arcabuz. Martim 
prepara o arcabuz para abater o índio. Pindoba não vê o Martim e vai atrás da 
Iraponga. Martim vai atrás do índio e prepara-se para atirar em baixo de uma 
árvore onde estão o Papagaio e a Serpente. O Papagaio pressente o perigo e 
empurra a Serpente em cima do Martim.  
 
João Braga- Cuidado, Martim! 
 
João Braga tenta abater a cobra com uma paulada, mas ela some. 
 
Martim- De onde surgiu o diabo desse bicho? Caiu do céu?  
João Braga- O que vimos deve ser o espírito que eles dizem o proteger 
Martim- Sr João Braga não me digas que acreditas nas perturbações desses 
selvagens? 
João Braga- Perturbações ou não, Martim, devemos ser prudentes com esse 
índio pois pode atrapalhar os nossos negócios. 
Martim- Tens razão, senhor. No momento certo me entenderei com ele. 
 
Papagaio recebe a serpente que vai até o galho onde ele está. 
 
Serpente- Ai, que dor de cabeça! 
Papagaio- Não tinha outro jeito.  
Serpente- Ai! Precisava me jogar em cima do homem!  
Papagaio- Eu disse que não era bom de pontaria.Você acha que o índio vai 
precisar de ajuda?          
Serpente- Só ele? Ao meu ver, todos os índios vão. 
 
 
QUADRO 9       (CENA TEATRAL E PALCO DE UM CENÁRIO DO INTERIOR 

PERTO DA OCA TUPINAMBÁ LOCALIZADO NO SOPÉ DO 
MORRO DOS ÍNDIOS) 

 
 
No Morro dos Índios, Coaracy, e Pindoba entre arbustos observando um banho 
comedido da índia Iraponga. 
 
Pindoba- Porque Iraponga joga as águas em cima dela com o pano dos 
brancos? 
Coaracy- Deve estar se escondendo deles. 
Pindoba - Já vi o chefe branco com ela. 
Coaracy- Tens certeza? 
Pindoba - Certeza como o olho da onça que me alumia. 
Coaracy- Mas pelos espíritos ela estava prometida a você. 
Pindoba - Essa é a verdade do espírito da cobra desconfiada de Aravutará. 
Coaracy- Desgraça do chefe branco que também me aceitou. 
Pindoba - Vá lá verificar a verdade. 
Coaracy- Certo. Fique aqui.  
 
Ao notar a presença da Coaracy, Iraponga tenta se afastar, mas é impedida 
pela índia,que faz um jogo de observação ao seu redor.  
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Coaracy- Porque Iraponga não se molha mais nua e se esconde debaixo do 
pano dos brancos ? 
Iraponga- Não tenho nada para esconder. 
Coaracy- Não? Então porque não se banha mais junto das outras cunhãs? 
Iraponga- Porque quero banhar só. 
Coaracy- Porque Iraponga anda fugindo de Pindoba? 
Iraponga- Iraponga não foge de Pindoba. Ele é quem ficou diferente depois 
que os caraíbas chegaram. 
Coaracy- Iraponga não deixando a lua cair direto no seu corpo, não banha 
direito. Coaracy então ajuda Iraponga. 
 
Coaracy arranca violentamente o pano de Iraponga ,revelando sua gravidez 
escondida. 
 
Iraponga- Qual espírito do mal trouxe a filha dos espinhos para perturbar 
Iraponga? 
 
Surge da mata Pindoba,que assistia tudo escondido. 

 
Iraponga- Cururupeba turvou o coração de Coaracy com a inveja do amor que 
o guerreiro cobra tem sobre Iraponga, e que ela nunca pediu. Coaracy pode 
levar esse amor no coração, mas ela nunca o terá. 
Pindoba - Cala seu matraquear, filha das araras! No meu coração agora só 
existe o espírito da cobra e o espírito da onça, com sede de vingança. 
Iraponga- No coração de guerreiro só existe mágoa por nunca ter tido 
Iraponga. Sou como as amazonas, senhoras do ventre livre, pois guerreiro 
nenhum ordena sua vontade.  
Pindoba - E por vontade, desonra a taba de seu pai entregando o ventre ao 
branco tapuia, depois de ser prometida a um guerreiro tupinambá? 
Coaracy- Filha das araras enganou seu povo. Não é mais um de nós. Não 
pode continuar usando o canitá da pureza.  
 
Coaracy arranca de Iraponga o adereço que caracterizava a virgindade entre 
as índias e que lhe disfarçava a gravidez. 
 
Coaracy- Iraponga agora é Cunhãmembira, mulher do vento, que índio 
nenhum acolherá. 
Pindoba - Cala, irmã dos espinhos. Assim como sua língua fere os outros, 
pode te ferir. Se Iraponga se arrepender, Pindoba acolhe em baixo da sua oca: 
Iraponga e a vida que traz no seu ventre.  
Coaracy- Não! 
Iraponga- Prefiro a morte! 
Pindoba - Vou beber o sangue do branco tapuia para que ele corra na minha 
veia. Assim Iraponga me amará.  
Iraponga- Se beber seu sangue, verá o meu manchar o chão que pisa. 
 
Iraponga foge 
 



 14 

Pindoba - Corre com o vento, filha das araras, e vai dizer aos brancos que a 
ira de Tupã será levada até eles pelos guerreiros tupinambás.   
 
Coaracy se aproxima de Pindoba, que repelida por ele, afasta-se. Iraponga se 
dirige ao entreposto mas no caminho entra em trabalho de parto. Nesse 
momento os guerreiros e os homens de João Braga, se encontram em uma 
luta sangrenta. Iraponga sofrendo de dores, dá luz à criança no meio do 
conflito. Pindoba, vê Iraponga desfalecendo até a morte. Pindoba recebe um 
tiro no peito, dá um grito de raiva e morre. João Braga aparece, pega a criança 
recém nascida e se esconde com alguns poucos companheiros que sobraram 
e ainda resistem na casa de pedra.  
 
 
QUADRO 10     (NOS TELÕES, ANIMAÇÃO DO PAPAGAIO E SERPENTE  
       SE REENCONTRANDO) 
 
Serpente- Não gosto de finais tristes! 
Papagaio- E quem disse que é o final? 
Serpente- Não? 
Papagaio- Não! Depois dessa confusão, Portugal abandonou a feitoria de 
Gecay por anos. Os ingleses e os franceses passaram a piratear nossas 
riquezas. 
Serpente- E o João Braga, hein? 
Papagaio- Como bom pai cuidava do filho gerado do ventre índio de Iraponga. 
Serpente- Como comerciante ladino que era, negociava com todos os piratas 
que por aqui chegavam. 
Papagaio- Os anos se passavam. A cor do filho das índias se transformava em 
todas as cores de raças que aportavam por aqui. 
Serpente- Os anos se passaram. João Braga, já velho retorna a Portugal 
deixando aqui a sua imensa prole. 
 
QUADRO 11    (EM TODOS OS PALCOS COREOGRAFIA DE PIRATAS DE 

DIVERSAS NACIONALIDADES, USANDO E ABUSANDO 
DOS NATIVOS TRAFICANDO TUDO QUE PODEM. 
MOVIMENTOS DE DEGRADAÇÃO COLETIVA: BEBEDEIRA  
E PROSTITUIÇÃO). 

 
Papagaio- Cem anos se passaram. Aqui a situação era das piores e todos 
sabiam em Portugal, que ingleses, holandeses e franceses pirateavam as 
terras brasilis. 
Serpente- Cem anos se passaram. Alguns franceses espertos em aqui 
chegando fizeram de tudo com os tupinambás. 
Papagaio- Mas o Governo Geral da província se preparava para expulsar 
franceses e holandeses das suas colônias. 
Serpente – No Rio de Janeiro não foi diferente. 
Papagaio - Era a hora da retomada das terras. 
 
QUADRO 12           (CENA TEATRAL MONTADA EM FRENTE AO MURO DO 

IATE CLBE DE UM PALCO COM CENOGRAFIA DE UM 
SALÃO DE UM PALACIO NO RIO DE JANEIRO) 
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                                   Coreografia de uma dança de minueto em um dos 
comandos na Capitania do Rio de Janeiro. Comandante 
Menelau e uma dama, na dança, adiantam-se em 
recortado convescote. 

 
Dama- Uma bela despedida, comandante Menelau. 
Menelau- Deixe os títulos para os meus subordinados. 
Dama- Com certeza, meu comandante. 
Menelau- Afora os mares bravios das encostas, a missão é por demais 
simples. 
Dama- Posso saber ou é segredo de estado? 
Menelau- Um segredo. Um segredo que logo logo me fará alcançar a glória de 
ter-te.  
Dama- Sinto-me lisonjeada. 
Menelau- Serão glórias que um dia me levarão ao Governo Geral da Província. 
Assim como foram no século passado, as de um certo antecessor meu. 
Dama- Espero que não seja da mesma forma. 
Menelau- Na guerra, minha querida, qualquer arma utilizada para vence-la, 
será bem vinda. 
Dama - Mesmo que sejam as armas usadas pelo seu antecessor de quem 
tanto queres seguir os passos? 
Menelau - Exatamente, mesmo que sejam iguais às usadas pelo Antonio de 
Salema. 
Dama - Então já posso imaginar aonde e com quem se dará a refrega. 
Menelau – Além da sua beleza é na sua inteligência que reside os 
monumentais atributos que me conquistaram.  
Dama- Sinto-me lisongeada, meu Governador. Esperar-te-ei com breve 
ansiedade. 
Menelau- Após essa missão faremos uma festa igual a esta, aonde anunciarei 
a boa nova. 
Dama- Isso posso saber? 
Menelau- Podes. 
Dama- E o que será? 
Menelau- O nosso noivado. 
Dama- Oh! Meu querido, Menelau. 
 
Menelau com uma palma, pára a dança 
 
Menelau- Ouçam todos. Dedicarei a nossa heróica empreitada contra os 
inimigos da Coroa, a essa bela dama que ora me acompanha. Que o nosso 
bom Deus ilumine o caminho marítimo desse fiel servo do nosso Rei. Viva o 
Rei de Portugal! Viva a coroa portuguesa. 
 
Todos aplaudem e dão vivas, desfazendo os pares.  
 
QUADRO 13     (NOS TELÕES PAPAGAIO E SERPENTE EM UMA 

ÁRVORE). 
 
Serpente- Será que eles conseguirão? 
Papagaio- Sem dúvidas. 
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Serpente- Voe então, o mais alto o que puderes para ver se eles já se 
aproximam. 
Papagaio- Mais alto ainda? 
Serpente- Bem mais 
Papagaio- Assim! 
Serpente- Veja se consegues olhar alguma caravela ao longe. 
Papagaio- Espera lá. Estou vendo. 
Serpente- Estão com a bandeira hasteada? 
Papagaio- Não dá prá ver. 
Serpente- Vai! Chega mais perto. 
Papagaio- Só indo lá. 
Serpente- Então vai, siô. 
 
Papagaio voa em direção ao mar.  
 
QUADRO 14    (CENA TEATRAL NA COLINA ONDE ESTÁ LOCALIZADA A 

CASA DE PEDRA)  
     Isabel, uma brasileira nata e o francês Pierre conversam.  
 

Isabel- Como é gostoso estar com o meu francês! 
Pierre- Minha mameluca!  
Isabel- Maluco é você que só sabe beber. 
Pierre- Pardon cherri! Quando chegarmos a Paris , com a tua cor indígena. 
Serás a mais exótica das cortesãs da Europa. 
Isabel- Cortesã?! Aqui eu sou uma princesa. Meu avô era o João Braga, o 
português dono disso tudo aqui. 
 Pierre- Lógico que és a minha princesa. Agora aqui, minha querida, português, 
é só freguês. Ha, ha,ha! 
Isabel- O que é uma cortesã. 
Pierre- É uma rainha! Eu serei seu rei e muitas aias hão de te servir. Estarás 
coberta de jóias até os pés. 
Isabel- Então vais me dar vestidos, chapéus... 
Pierre- E muito ouro. 
Isabel- Ouro eu não quero!  
Pierre- Não! E quando transformado em belos colares, brincos...jóias raras? 
Isabel- Mas bem sabes que aqui é lixo de beira de rio. 
Pierre- Sei?É! Mas em que rio que o ouro fica jogado? 
Isabel- Para que queres saber? 
Pierre- Ora...para podermos comprar os...vestidos, chapéus. 
Isabel- Da outra vez você disse a mesma coisa e eu continuo aqui nesse lugar 
e vestida de trapos. 
Pierre- Mas...aquelas eram pedrinhas sem valor. Vamos diga em qual dos rios 
temos ouro em sua margem? 
Isabel- Se não prometeres me levar daqui contigo, não direi qual dos rios 
encontrarás o que queres. 
Pierre- Eu prometo, cherry! Prepararei uma caravela só para te buscar. 
Isabel- Então vamos!  Vou mostrar-te do alto da colina em qual dos rios 
encontrarás as pedras. 
Pierre- Vamos. 
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Saem da casa e seguem em direção à colina.  
 
QUADRO 15     (CENA TEATRAL NO MESMO CONVÉS DA CARAVELA 

ANTERIOR COM ALGUMAS MUDANÇAS NAS VELAS) 
A bordo de  uma caravela portuguesa em alto mar, o 
comandante Constantino Menelau conversa com o 
Contramestre. Papagaio sobrevoa a caravela.   

               

 
Contramestre- Olha só que maravilha,  comandante, Menelau. As aves se 
aproximam. 
Menelau- Então, estamos perto do lugar,    contramestre. 
Contramestre- Venha cá, lindo louro. Pouse nos ombros do nosso 
comandante. 

Papagaio pousa nos ombros do Menelau 
  
Contramestre- Vês como obedece. 
Menelau- Sim, conforme os escritos, as aves daqui são sábias. 
Contramestre- É o que dizia o meu avô. 
Menelau- Estamos no trajeto certo feito pelo seu avô, Contramestre? 
Contramestre – De acordo com os mapas feitos por ele. Sim, comandante 
Menelau. 
Menelau- Bem, preste atenção. Não saberemos o que iremos encontrar lá. 
Certo? 
Contramestre- Certo! 
Menelau- A única coisa que sabemos é que não estamos levando homens 
suficientes para enfrentar canibais, franceses, ou seja, lá quem for. 
Contramestre- E qual é o plano, comandante? 
Menelau- O que já foi feito em vários lugares:a contaminação pura e simples. 
Contramestre- Isso. Mas qual delas e como? 
Menelau- Quantos estão com varíola no porão da nau? 
Contramestre- Quase um terço da tripulação. Agora Infectados mesmo: 
dezoito.  
Menelau- Quantos prisioneiros franceses? 
Contramestre- Oito franceses e três índios. 
Menelau- Faça-os descer para encontrarem com seus patrícios. Os índios 
também. Resolveremos dois problemas: o da tripulação e o da terra. 
Contramestre- Mandarei três dos nossos que também estão contaminados 
para evitar delações. 
Menelau- Isso. Quando a doença tiver se alastrado, atacaremos. 
 
Papagaio fica inquieto no ombro do contramestre, bicando-o continuamente. 
Irritado o Contramestre se livra da ave.  
 
Contramestre- Desgraçada! Não são tão sábias como o meu avô dizia. 
 
Papagaio voando bem alto em direção a terra 
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Papagaio- Consegui, consegui. Tenho que avisar ao meu povo do perigo que 
correm. 
 
Papagaio voa em direção à entrada da barra.Começa a amanhecer.  
 
 
QUADRO 16   (CENA TEATRAL NO CENÁRIO DA CASA DA PEDRA) 

Descendo da pequena colina Pierre e a Isabel avistam a 
chegada de um bote grande com homens na enseada ao lado.      

 
Isabel-  Que bote é aquele que se aproxima?. 
Pierre- Pela bandeira tremulando parece ser...francês! É, são dos nossos. 
Isabel- Eles vieram nos buscar? 
Pierre- Nos buscar?! 
Isabel- Como você prometeu. 
Pierre- Ah, sim claro...claro meu bombom! O que seu pierrô não faz por você. 
Agora me leve ao ouro. 
Isabel- Mas e a caravela? Nós não vamos de bote para a Europa, vamos? 
Pierre- Não, cherry, não! Não sabes que as caravelas ficam sempre ao largo 
da costa. Somente um bote se aproxima para reconhecer se, nós franceses, 
ainda estamos por aqui. 
Isabel- Então partiremos para a Europa! Para as terras do meu avô João 
Braga.Vestidos, chapéus... 
Pierre- E o ouro! Leve-me até o ouro 
Isabel- Não te interessas mais pelo pau-brasil. 
Pierre- Leve-me ao ouro. 
 
Papagaio vê os dois descendo a colina e intercede. 
 
Papagaio- Eles vêm com a peste! Eles vêm com a peste! 
Isabel- Ai, pára! Larga-me, seu. Dá uma cacetada nesse bicho. 
Pierre- Deixa comigo! 
Papagaio- Eles vêm com a peste! 
Isabel- O que ele está dizendo? 
Pierre- Eu que sei!  
 
Dá uma cacetada no papagaio  
 
Isabel- O que você fez com o pobre bichinho! 
Pierre- Agora vamos ao ouro e depois Paris 
 
Pierre arrasta Isabel até o bote dos infectados. A  serpente se arrastando pela 
mata, encontra o papagaio desacordado reconhece ser o mesmo seu antigo 
companheiro. 
 
Serpente- Ei, acorde louro! Acorde. 
Papagaio- Hein...eu... Quem é? 
Serpente- A serpente do paraíso. Lembras? 
Papagaio- Serpente! Ah! Olha só. Os da caravela  estão trazendo a peste. 
Serpente- Peste! Que peste? 
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Papagaio- Cadê os dois que iam recebe-los? 
Serpente- Ah! Os novos franceses que chegaram.Já estão na casa forte 
confraternizando entre si. 
Papagaio- Oh! Não. Não eram franceses...Será o fim! 
Serpente- O fim! Quer dizer que eles...  
Papagaio-Varíola. Vou ver o quer posso fazer pelos ares. 
Serpente- Vou ver o que posso fazer pela terra. 
 
Papagaio e a serpente saem.  
 
QUADRO 17       (CENA TEATRAL QUE ENVOLVE OS TRES CAMPOS 

CÊNICOS: A ENSEADA, A CASA DE PEDRA E A PRAIA, 
ABAIXO DO FORTE SÃO MATHEUS) 

                           
 Na casa de pedra, em pantomima os que chegaram no bote 
embebedam-se, trocam de roupas com franceses e 
tupinambás, negociam em uma alegre dança mesclada de 
ritmos europeus e indígenas. Todos adormecem, uns em cima 
dos outros.  

                           Anoitecendo em uma luz avermelhada. Todos são cadáveres, 
chacinados  pela varíola.Soldados portugueses passam por 
entre os cadáveres. Soldados se juntam ao comandante 
Menelau, o Contramestre e um Padre. 

 
Menelau- Acabou sendo o mesmo ato do Antônio de Salema. 
Contramestre – Limpem a área o máximo que puderem. 
Padre – E tragam a cruz da nossa amada Igreja. 
Contramestre – Tragam o cruzeiro! 
Menelau – Deus às vezes escreve certo por linhas erradas, não padre? 
Padre – Somos nós que escrevemos as linhas, meu senhor? 
Menelau – Mas não somos os representantes do Senhor na terra? 
Padre – É verdade, é verdade! 
Menelau – Então! Estamos perdoados ou não? 
Padre – Se rezarmos esta primeira missa estaremos 
Menelau – É o que faremos agora 
Padre –  Claro, por não estarem com o Senhor Deus, acabaram pagando pelas 
suas vontades, Senhor Governador. 
Contramestre- Não temos culpa. Não deveriam ter feito resistência. 
Padre-– Que Deus nos perdoe e nos livre do fogo desse inferno.  
 
Após os homens terem fincado o cruzeiro e padre dar a benção, Menelau 
solenemente funda a cidade 
 
Menelau – ...diante de tantas mortes a que fomos obrigados, por oferecerem 
resistência. Estes homens, mulheres e índios, apesar de inimigos, merecerão a 
complacência da padroeira do dia: a venerada Santa Helena. Nome do qual 
chamaremos essa vila de agora em diante, que viverá sob o jugo e ordens de 
sua majestade, o Rei D. Felipe II, soberano de Portugal e Espanha.  
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QUADRO 18   (NO TELÃO SOBRE A PRAIA DO FORTE ATUAL PAPAGAIO 
E SERPENTE ACABAM DE CONTAR A HISTÓRIA). 

 
Papagaio- Estás vendo por que falo demais! É pra desabafar.  
Serpente- A gente acabou se comprometendo com o raio dessa história. 
Papagaio- Você? Você é o mal da origem. Qualquer problema da história 
começa a partir de você. 
Serpente- Mas a língua é pior do que o pecado original. 
Papagaio- Na verdade, enquanto você promovia a tentação. Eu envenenava 
com as palavras. 
Serpente- Esse é o nosso legado. 
Papagaio- Mas de qualquer forma a terra está aí.  
Serpente- Bela e misturando todas as raças de novo. 
Papagaio- Forasteiros, não há forasteiros 
                Pois nessa terra todos são iguais... 
 
Papagaio começa a se preparar para voar   
  
Serpente- É, mas agora os tempos são outros. 
Papagaio- Enquanto o tempo corre, a história tece a sua teia. 
 
Papagaio já com vôo raso 
  
Papagaio- Para melhor ou para pior? 
Serpente- Prá mim para pior, pois eu estou em extinção. 
Papagaio- Prá mim para melhor, pois hoje proíbem o meu tráfico.Adeus 
cativeiro. 
 
Papagaio voando alto 
 
Serpente- Então, sempre será assim. Agora mesmo estamos fazendo-a. 
Papagaio- A cada minuto a história estará tecendo a sua teia. 
Serpente - Há os que a fazem. 
Papagaio - Há os que a contam. 
Serpente- É! E ela sempre será assim: falante como o matraquear desse ai.  
Papagaio- E ela não mudará nunca: será traiçoeira como um ser rastejante 
que eu conheço. 
Serpente - É a história que cobrará o preço da liberdade dos homens... 
Papagaio-...conquistada após a sua expulsão do paraíso. 
Serpente- Cabo Frio, essa terra amada 
Papagaio- Idolatrada, de belezas mil... 
 
O papagaio começa a alçar vôo e a serpente começa a entrar em uma toca, 
germinando as suas falas com a musicalidade do hino até os dois animais 
desaparecerem em seu habitat. 
 
 
FIM 
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