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GEPETO CONTA PINÓQUIO 
de Silvana Lima a partir da obra de Carlo Collodi 

 

LUZ VAI ABRINDO LENTAMENTE NO ROSTO DE GEPETO, OLHANDO 
PELA JANELA.  

GEPETO 

Triste tarde sombria de inverno... nem uma caneca de vinho, nem um pedaço de 
pão para saciar-me a fome e a sede. Ao menos, restam-me os gravetos lá fora, 
bons para  pôr nas estufas e na lareira, para aquecer a casa... um velho homem e 
sua casa no meio do nada.  

LUZ VAI ABRINDO EM TODO PERSONAGEM, QUE PEGA NO CHÃO UM 
PEDAÇO DE MADEIRA COM RÚSTICAS FEIÇÕES HUMANAS. MÚSICA. 
GEPETO EXAMINA A MADEIRA. EM SEGUIDA, A LUZ ABRE MAIS UM 
POUCO NO CAMPO CÊNICO E ILUMINA UM VELHO BANCO DE 
MADEIRA E UMA CAIXA DE FERRAMENTAS. GEPETO SENTA E 
COMEÇA A ESCULPIR A MADEIRA. 

GEPETO 

Inútil colocá-lo na lareira...Tu já quase nasceste pronto, pequeno. Basta aparar-te 
um pouco as arestas, mexer em ti com este meu velho formão, uma boa lixa e 
daqui a muito pouco tu serás mais um dos meus bonecos. Ah... mas tu não serás 
apenas uma marionete... como as outras que nascem de minhas mãos e aqui 
vegetam, sem trabalho, sem emprego, sem nenhum feito que deles eu me 
orgulhe. Tu não, tu, pequeno pedaço de madeira, tu serás uma marionete 
diferente, uma marionete maravilhosa, aquela que reinará entre todas as outras. 
Uma marionete que saberá dançar, esgrimar e dar saltos mortais. Com essa 
marionete quero rodar o mundo para conseguir um pedaço de pão e um copo de 
vinho...  

MÚSICA. ABRE-SE A LUZ EM TODA A CASA DE GEPETO QUE É UMA 
ENORME OFICINA DE BONECOS ONDE HÁ A INSUNUAÇÃO DE UM 
PALCO DE TEATRO DE MARIONETES ONDE SERÁ CONTADA A 
HISTÓRIA DO BONECO (UMA ESPÉCIE DE METATEATRO). PINÓQUIO 
SE APRESENTA COM DANÇA, SAPATEADO, ESGRIMA E SALTOS. 
GEPETO  ASSISTE O SUCESSO DE PINÓQUIO. FINALIZADA A 
APRESENTAÇÃO, PINÓQUIO AGRADECE OS APLUSOS E SAI DO 
PALCO. GEPETO VOLTA A ESCULPIR A MADEIRA. ENTRA NO PALCO 
DO TEATRO DE BONECOS, SOBREVOANDO, O GRILO FALANTE. 

GRILO FALANTE 

São cento e vinte três anos deste tal boneco inconseqüente de madeira. Já é hora 
de dizer coisas entaladas nos meus cri-cris. Nunca protagonizei esta história e 
sobrevivo ao tempo, graças à minha lucidez de grilo-consciência . Para muitos, um 
grilo falante e nada mais. Um grilo a dar conselhos à desmiolada madeira animada 
até que ela possa, por si só, desvencilhar-se dos instintos do prazer e cair nos 
instintos da realidade. 
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GEPETO 

Ora, não é preciso ciúme. Gosto de todos. Venha aqui Leopoldo, venha cá meu 
bom e velho companheiro. Veja bem, gosto de todos vocês... o Rodolpho com 
seus hábitos noturnos de rondar a casa, a Esperança, a ensaiar seus números de 
dança,  a Dona Tija, contando-me suas histórias... não fiquem assim com essas 
carinhas enciumadas... vamos, ânimo, remexam os olhos, sacudam a poeira, eh 
eh, e que poeira heim! 

MARIONETES MEXEM-SE LEVEMENTE, COMO SE ESTIVESSEM SEM 
VIDA, CANSADOS. 

Ah... mas estão todos cansados, empoeirados. Vejam como vocês estão meus 
amigos... precisam de novidade neste velho casebre. De alma nova, de coração 
novo. Por isso construo essa linda marionete, será nossa, não, não tenham 
ciúmes. Deixe-me continuar... esse pedaço de pinho inspirou-me. Deixe-me 
continuar... 

PINÓQUIO ENTRA EM CENA E COMEÇA A OLHAR-SE NUM ESPELHO 
FICTÍCIO, COMO QUE SE DESCOBRINDO. CABELOS, ROSTO, OLHOS, 
BOCA, BRAÇOS E MÃOS. PERNAS, PÉS. ENFIM, CORPO INTEIRO E 
UMA SENSAÇÃO DE ORGULHO, A ACHAR-SE BONITO, BEM 
APESSOADO. AO MESMO TEMPO, GEPETO ACABA DE ESCULPI-LO. O 
GRILO FALANTE COMEÇA A SOBREVOAR E A FALAR RAPIDAMENTE 
COMO QUE AVISANDO AO GEPETO SOBRE A SUA CRIAÇÃO, MAS 
AMBOS, PINÓQUIO E GEPETO ESTÃO SIMBIOTICAMENTE LIGADOS, 
COMO QUE NO MOMENTO DE UM PARTO. 

GRILO FALANTE 

Um boneco de madeira que foi criado pelo velho e solitário Gepeto, a história 
sendo repetida. O boneco feito, criado... e quanta coisa ele fará, quanta coisa que, 
não fazendo, ele fará...  

GEPETO 

Um boneco educado, inteligente, o meu  Pinóquio. Falta-lhe apenas a boca, a 
língua. Pois aqui estão. Eis que já quase pode falar meu caro.  

GRILO FALANTE 

Pinóquio poderia não existir. Gepeto poderia parar aqui e o boneco seria apenas 
um desses personagens que nunca nasceu, mas que realizam proezas... já 
pensaram, todos vocês, na quantidade de gente que  nunca nasceu mas 
consegue realizar proezas? Rômulo fundou Roma, Noé fez a arca, Robinsom 
sobreviveu vinte anos numa ilha deserta... tudo isso porque os seus artistas 
movimentaram mãos, papéis, penas...moveram palavras. Gepeto poderia parar 
por aqui, não esculpi-lo para evitar a criação e evitar as dores. 

GEPETO 

Chamar-se-á Pinóquio, este nome nu e seco. Pinóquio, a semente do pinho. O 
pinhão. O Pinóquio. E então, agrada-lhe o nome? 

PINOQUIO NÃO RESPONDE. 
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GEPETO 

Seu silêncio diz-me que sim. Serás Pinóquio, o boneco de madeira do velho 
Gepeto. E aqui estou eu, o velho Gepeto, seu servo. 

PINÓQUIO SAI OBSERVANDO A CASA, DERRUBANDO OS OUTROS 
BONECOS E ALGUNS OBJETOS A SUA VOLTA. OLHA GEPETO, TOCA-
LHE O ROSTO, EM SEGUIDA TOCA SEU PRÓPRIO ROSTO.  

GEPETO 

Casa. 

PINÓQUIO 

Ca... sa... 

GEPETO 

Bonecos, ferramentas, caneca... 

PINÓQUIO 

Bo... ne... ca... 

GEPETO COMEÇA A ANDAR E A MEXER EM TUDO. 

GEPETO 

Ei, calma, calma. Não vá com tanta sede ao pote. Acabo de te criar e tu já sais 
assim, como um vendaval pela casa? Tenha cuidado. 

PINOQUIO 

Cuidado. 

GEPETO 

Isso. Cuidado. E respeite aqui os seus irmãos mais velhos. 

PINOCCHIO EXAMINA CADA CANTO DA OFICINA, TROPEÇA VÁRIAS 
VEZES, EMITE SONS OS MAIS VARIADOS. 

GEPETO 

Venha aqui, boneco. Tu és um boneco inteligente, esperto e educado, Pinóquio. 
Foram esses os  desejos projetados no pequeno pedaço de madeira que esculpi. 
Irás à escola, terás que aprender as regras da escola, Pinóquio. Pois bem, vou 
dizer-lhe uma coisa : não tenho dinheiro para comprar sua cartilha. Pois venderei 
minha casaca. Agüentarei o inverno sem a minha casaca para comprar-lhe a 
cartilha. Mas deverás ter cuidado extremo com este livro, Pinóquio; ele representa 
o conhecimento. Através dele aprenderás as letras, dominarás o saber. Saberás o 
certo e o errado.  

ENQUANTO GEPETO FALA, TIRA A CASACA E PEGA A CARTILHA, 
PINÓQUIO ANDA PELO ESPAÇO, MEXE NAS COISAS, NÃO LHE DÁ 
MUITA ATENÇÃO.  
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GEPETO 

Venha Pinóquio, tome sua cartilha. O seu b-a-bá aprenderás na escola. 
Aprenderás a ser um menino bom, educado, solidário. Aprenderás todas as 
virtudes. 

PINÓQUIO PEGA A CARTILHA, SAI ANDANDO COM CARA DE BOM 
MENINO, DÁ ADEUS PARA GEPETO, QUE O OLHA, FELIZ. DEPOIS, 
PINÓQUIO VIRA-SE E FAZ UMA CARETA  PARA GEPETO. SALTA PARA 
O “PALCO” ONDE SUAS AVENTURAS SERÃO NARRADAS. GEPETO 
PERCEBE QUE O FILHO ESTÁ INDO EMBORA E TEM MEDO. 

GEPETO 

Saia do mundo, Pinóquio, o mundo é muito perigoso. Sua fragilidade não é a lenta 
decadência dos membros, mas o fogo. O fogo, Pinóquio, o fogo. Venha para casa, 
para a velha aldeia, para a escola... sou eu, seu pai. 

GRILO FALANTE 

Pai... que mérito há em sê-lo? Não é o pai que faz o filho mas  sim o filho que faz 
com que o pai seja pai.  

GEPETO 

Quem gera, consuma um sacrifício humano, o mesmo que é consumado sobre si. 

GRILO FALANTE 

Quem Gepeto gerou, afinal?  O pobre marceneiro foi apenas o escolhido por 
Pinóquio, logo, sua paternidade é filial. Pinóquio se ofereceu a ele... então, seu 
destino não começa agora: ele nasceu no momento em que se separava dos 
erráticos ramos de sua árvore-mãe. 

GEPETO 

Quero-o perto de mim, Pinóquio! Perto dos meus cuidados guardiães de pai-
criador. Venha Pinóquio. Vou prepará-lo para a vida. 

GRILO FALANTE 

Não se iluda, pobre e velho Gepeto. Pinóquio sabe que para expandir seu 
conhecimento do mundo, para provar novas experiências, precisa  se livrar da 
repressão. E a primeira repressão, depois de ti, sou eu... sou eu, seu grilo-
consciência.  

GEPETO 

Aquele lenho me pertence. 

GRILO FALANTE 

Gepeto não é só o pai, mas o artista. Por isso mesmo  terá que suportar ser objeto 
do seu amor e do seu ultraje. 

O GRILO COMEÇA A DESAFIAR PINÓQUIO. 
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GRILO FALTANTE 

E então boneco? Mal nasceste e já pensas ser dono do mundo? Quem és? E 
então? Qual é a sua profissão? 

PINÓQUIO 

A de comer, beber, dormir, me divertir e vagabundear de manhã até de noite. Eis a 
minha profissão. 

GRILO FALANTE  

Sabes que tens deveres para com o teu próximo, para com a sociedade e para 
contigo mesmo, pequeno boneco? 

PINÓQUIO PERSEGUE O GRILO FALANTE. 

PINÓQUIO 

Quem és tu, pobre criaturinha, que fica a zunzunzar essas insignificantes asas nos 
meus ouvidos, com esse esfasfalhar desagradável que não quero ouvir? 

GRILO FALANTE 

Sou a sua... 

PINÓQUIO NÃO O DEIXA TERMINAR E EXPREME-LHE COM A 
CARTILHA. É A PRIMEIRA MORTE DO GRILO. PINÓQUIO OLHA PARA 
ELE COM AR DE DESDÉM E PODER.ACENDE DIANTE DELE PLACAS 
QUE ANUNCIAM O GRANDE TEATRO DE MARIONETES. MÚSICA E 
PEQUENOS BONECOS CONVIDAM O POVO PARA ASSISTIREM O 
SHOW. TUDO POR 10 MOEDAS.  PINÓQUIO TENTA ENTRAR, MAS É 
BARRADO NA PORTA. 

PINÓQUIO 

Posso vender as minhas roupas. 

GUARDA 

Ora, sua roupa de papel será destruída pela água, seu chapéu de pão os ratos 
logo o comeriam e por fim, seus sapatos, só servem para acender o fogo. Saia! 

PINÓQUIO 

Não quero ler, não quero escrever. Posso aprender a ser educado depois. Quero 
o teatro de Marionetes. Fique com a minha cartilha. 

O GUARDA ARRANCA A CARTILHA DAS MÃOS DE PINÓQUIO E ELE 
ENTRA NO TEATRO. O GUARDA FOLHEIA A CARTILHA E JOGA-A NO 
CHÃO. GEPETO PEGA A CARTILHA , ABRE-A E LÊ UM TRECHO. 

GEPETO 

“...porque a cartilha, sendo simbólica, é ambígua. Pinóquio terá se libertado da 
coação afetiva e sociável da realidade ou será que foi seduzido pelo fogo? E esse 
fogo é sinal de destruição ou obstáculo a vencer? Lúcido e febril, Pinóquio entra 
no Grande Circo de Marionetes. 
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ABRE-SE A LUZ COM O ARLEQUIM E O POLICHINELO NUMA CENA. 
AMBOS ESTÃO DANÇANDO UMA MÚSICA INSTRUENTAL, FAZENDO 
PALHAÇADAS, TREJEITOS, DIVERTINDO O PÚBLICO. SÚBITO, PÁRA A 
MÚSICA. 

ARLEQUIM 

Deuses do céu! Será que estou sonhando? Aquele lá atrás é o Pinóquio! 

POLICHINELO 

Venha para os braços dos seus irmãos de madeira! Somos do mesmo reino, dos   
mesmos galho secos,  das mesmas folhas secas do inverno. 

ARLEQUIM 

Arlequim, seu irmão. Ao seu dispor... 

POLICHINELO 

Polichinelo. 

ARLEQUIM 

Venha,  vamos conhecer o grande Teatro de Marionetes. VisteS quanta gente 
deixou aqui o seu dinheiro para ver-nos sapatear e falar algumas graças?  

POLICHINELO 

Aqui terás tudo, Pinóquio. Uma companhia dramático-vegetal!  

ARLEQUIM 

Bebemos, comemos, vestimos roupas bonitas e brilhosas, dançamos e fazemos o 
público rir! 

ARLEQUIM 

Eles riem sem pensar, Pinóquio. Sentam-se e sacodem todas as banhas 
aristocráticas. Deixam cair moedas de ouro em troca do riso. E são nossas, todas 
são nossas. 

POLICHINELO 

Só não podemos usá-las. Mas usam-nas o dono do Teatro de Marionetes.  

ARLEQUIM 

O Ogro. Um Ogro, o marionestista. É feio e tem uma barba que vai até os pés. 
Olhos de lanternas vermelhas e na mão um chicote feito de serpente e rabo de 
raposa.  

OUVE-SE UM BARULHO FORTE. OS TRÊS SE ASSUSTAM. ARLEQUIM 
E POLICHINELO  VÃO PARA O PREGO, PENDURAR-SE. PINÓQUIO SE 
ASSUSTA. 

ARLEQUIM 

Venha Pinochhio, hora de dormir. 
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PINÓQUIO 

Mas não quero dormir. Quero conhecer o grande Teatro de Marionetes. 

ARLEQUIM 

Não será possível agora. Venha, pendure-se. O Ogro já fechou os cadeados e 
não poderá mais sair.  

POLICHINELO 

Cuide de descansar para produzir amanhã. Nosso destino, caso não sejamos 
bem aceitos pelo público, é o fogo. O Ogro atira-nos na fogueira para assar seu 
carneiro. 

PINÓQUIO 

Não, o fogo não! O fogo não! Não quero ficar aqui, não quero ficar preso, não 
quero morrer!  

BLACK-OUT. BARULHO DE COISAS SE QUEBRANDO, PEQUENOS 
GRITOS DE PINÓQUIO. LUZ ACENDE EM GEPETO QUE ESTÁ ENTRE 
AS GRADES.  

PINÓQUIO 

Não, o fogo não! O fogo não! Não quero ficar aqui, não quero ficar preso, não 
quero morrer!  . 

GEPETO 

O marionetista exerce um poder tirânico e implacável sobre as marionetes. 
Conseguiste fugir das garras do Ogro, mas a duras penas.  Alguém precisou 
pagar pelo bem ou pelo mal feito. 

GRILO FALANTE 

Seu pai teve que pagar, Pinóquio. Seu pai está atrás das grades. 

PINÓQUIO 

Tu?  Mas não estavas morto? Eu o havia matado. 

GRILO FALANTE 

Não morro. Posso andar esquecido por ti, mas não morro. Ao contrário de ti, 
Pinóquio. Mas para morrer, ainda necessitas viver, e muito. Tu precisas Ter medo 
e se encontrar diante da morte. 

GEPETO, ATRÁS DAS GRADES, REFAZ OS PÉS DE PINÓQUIO. 
APARECE, NA JANELA, A RAPOSA. 

RAPOSA 

Ora ora, o que vejo? Um lindo e interessante menino de madeira!  

GEPETO VESTE OS PÉS QUE CONSTRÓI PARA PINÓQUIO NOS 
DEDOS DAS MÃOS E MANIPULA-OS PARA CONVERSAR COM A 
RAPOSA. 
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RAPOSA 

Não fique assim assustado meu jovem menino de madeira. Sou velha conhecida 
do seu pai.  

PINÓQUIO/GEPETO 

Do meu pai? 

RAPOSA 

Vim para ajudá-lo, a pedido do velho amigo Gepeto.  

PINÓQUIO/GEPETO 

Estou sem meus dois pés. 

RAPOSA 

Ora, isso não é importante agora. Sei que tens cinco moedas e precisamos 
decidir o destino de tanto dinheiro. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Penso que tenho que comprar outra cartilha e voltar à escola. 

RAPOSA 

Ora, mas que o quê! Uma vida de estudos me deixou quase cega e  estrupiada. 
Trago aqui minha experiência para colocá-la ao seu serviço. 

GRILO FALANTE 

Uma raposa manca conhece todas as virtudes mas pratica o negativo delas.  

RAPOSA 

Sei como multiplicar suas moedas de ouro com um método simples e seguro.  O 
destino é o Campo dos Milagres: cava-se um buraco, põe-se as moedas, água e 
sal e vai-se dormir. 

GRILO FALANTE 

Raposa é um modo vicioso de usar as virtudes. Raposas adoram os prodígios, os 
milagres, as ajudas gratuitas, os donativos, as esmolas. 

RAPOSA 

De manhã, moedas a rodo. Poderás comprar, não uma, mas cem cartilhas. 
Roupas, comidas e tudo mais o que quiser. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Poderei ter pés novos? 

RAPOSA 

Poderás ter tudo novo, Pinóquio. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Quanto tempo demoraremos até o Campos dos Milagres? 
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RAPOSA 

Alguns minutos e estaremos lá.  

PINÓQUIO/GEPETO 

Qual o caminho que tomaremos? 

RAPOSA 

Assim é que se fala. Um corajoso e inteligente boneco de madeira. Muito bem. 

GRILO FALANTE 

Essa é boa! Cento e vinte três anos para dizer a mesmíssima coisa. Um campo 
que produz dinheiro durante o sono do dono. Talvez os grandes investidores, 
banqueiros ou quem sabe os políticos durmam enquanto moedas de ouro nasçam 
indiscriminadamente no campo dos milagres... ora pareço estar representando 
uma fábula contra a fraude. Poupe-me Pinóquio, desta vez ao menos, poupe-me. 
Mas o pior é que Pinóquio gosta da fraude, precisa estar com ela, conhecê-la; ele 
gosta da generosidade que há na fraude, nos ladrões; da devoção e solicitude do 
falsário... pois vá... por cinco moedas de ouro pode ter isso tudo. É um bom preço. 

REAPARECEM RAPOSA E PINÓQUIO/GEPETO NUM LUGAR ONDE HÁ 
POUCA LUZ, BASTANTE SOMBRIO. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Andamos quase dois dias, sem parar. 

RAPOSA 

É preciso persistência para se ficar rico, Pinóquio. Mas, enfim, eis o Campo dos 
Milagres. 

PINÓQUIO/GEPETO 

E onde estão as pessoas, os animais, os bancos? Onde estão os investidores? 

RAPOSA 

Não tardam chegar. É preciso agora, Pinóquio, que plantemos as moedas.Muito 
bem, tu estais te saindo muito bem. Agora o dono precisa dormir. É durante o sono 
que as moedas de ouro crescem... florescem... em pouco tempo serás um homem 
rico. 

GRILO FALANTE 

De novo o caminho desaconselhável, perigoso. Ó céus ele precisa desobedecer, 
precisa se encontrar com a morte, para viver. Triste destino o meu, de grilo 
falante... primeiro morto. Depois, ignorado. Pinóquio, Pinóquio! 

LUZ EM GEPETO QUE APARECE EM CASA. PREOCUPA-SE EM 
ARRUMAR AS MARIONETES. 

GEPETO 

Venha cá minha flor de maracujá. Há quanto tempo não conversamos? Por isso 
andas assim, tão esquisita com o seu mestre? Ah, linda menina dos cabelos 
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vermelhos, bem fazes tu que obedeces o movimentos do aviltante manipulador... 
não arriscas e aqui estás. Se bem que não estás inteira, não é mesmo? Não 
vives, deixa que outros vivam por ti seu destino. Não é assim o destino de uma 
marionete? Sonhei ontem com Pinóquio: uma densa plantação de moedas de 
ouro a serem colhidas, como frutas indefesas. Pinóquio estendia as mãos e...uma 
escuridão tão escura que Pinóquio não enxergava um palmo diante do nariz...uma 
escuridão que parecia impossível. 

APARECE PINÓQUIO (INTERPRETADO POR GEPETO), EM MEIO A 
UMA PENUMBRA; BARULHO DE AVES DE RAPINA, ANIMAIS DA MATA 
E DE SEUS PASSOS. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Quem está aí? 

OUVE-SE ECOS DA PERGUNTA FEITA POR PINÓQUIO. EM SEGUIDA, 
SURGE NA SOMBRA O GRILO FALANTE. 

GRILO FALANTE 

Tu foste guiado por um delírio fabuloso, Pinóquio. Não és humano bastante para 
lidar coml moedas de ouro. Volte atrás. É tarde, a noite está escura, a estrada é 
perigosa. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Cidade de Enrola-Trouxas? Nem Raposa, nem moedas de ouro... vou ao juiz 
desta cidade, há de ter um juiz, a cidade de Enrola-Trouxas.  

MÚSICA. PINÓQUIO/GEPETO CAMINHA, DECIDIDO E CAI NUMA 
ARMADILHA. FICA DE PERNAS PARA CIMA. GRITA, CHORA E 
NINGUÉM LHE SOCORRE. 

GRILO FALANTE 

Sua dura madeira parecia capaz apenas de morte violenta, feroz. Mas não... 
Pinóquio tem uma febre horrível neste ponto da história. A armadilha, arquitetada 
pela Raposa, feriu-lhe a perna.  

LUZ. MÚSICA. PINÓQUIOGEPETO APARECE DEBAIXO DE COBERTAS. 
ESTÁ TREMENDO DE FRIO.  

GRILO FALANTE 

Pendurado no galho de sua árvore-mãe, tu aprendestes a morte. Mas na 
qualidade de marionete, foi atacado por ela. Ei-la, em sua febre. 

PINOCHHIO/GEPETO 

Não, não. Tenho frio. Saia daqui! 

GRILO FALANTE 

Cale-se!  

SURGEM AS MÃOS DA FADA AZUL POR SOBRE PINÓQUIO/GEPETO. 
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GRILO FALANTE 

Desde a minha primeira morte, debaixo daquela cartilha, tornei-me um grande 
viajante. Aprendi a lidar com marionetes assim, com tratantes de primeira, com 
filhos desobedientes. 

FADA 

Esse pozinho branco é amargo e precisa ser dissolvido em água. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Prefiro a morte a ter que tomar remédios! 

FADA 

Tu atravessarás a morte, Pinóquio. Estarás livre de sua febre, mas ainda terás a 
condição não humana de sua madeira. 

PINÓQUIO/GEPETO 

Não ligo, não quero ser de outra coisa senão de madeira mesmo. 

FADA 

Não mintas, Pinóquio, não mintas. 

PINÓQUI/GEPETO COLOCA AS MÃOS NO NARIZ, ESPANTA-SE. LUZ SE 
APAGA NELE E ACENDE NO BONECO PINÓQUIO QUE COMEÇA A CHORAR 
AO SENTIR O NARIZ GRANDE. DÁ BONS GRITOS DE DESESPERO. LUZ 
ACENDE EM GEPETO, SEM SUA CASA. 

GEPETO 

Ora, meu Pinóquio, o que andastes aprontando desta vez?  Ainda preciso melhor 
esculpir essa madeira para diminuir o que lhe dói, o que lhe faz chorar, Pinóquio. 
Por que me olham assim? Também faria isso por qualquer um de vocês. Mas 
vocês não fogem, não querem a vida...preferem vê-la passar pela janela... 

GEPETO BATE DUAS PALAMAS E DESCE UM PICA-PAU QUE PICA O 
NARIZ DE PINÓQUIO ATÉ DEVOLVER-LHE O TAMANHO NORMAL. 

GEPETO 

Esse nariz crescerá, Pinóquio, sempre que faltares com a verdade para contigo 
mesmo, sempre que ignorares a verdade, sempre que deixá-la de usar. 

LUZ EM PINÓQUIO, JÁ COM SEU NARIZ NORMAL E SEM O PICA-PAU. 
ELE PARECE REESTABELECIDO. LEVANTA-SE, SAI DAS COBERTAS. 
ESPREGUIÇA-SE. LUZ EM GEPETO QUE TAMBÉM ESPREGUIÇA-SE. A 
IDENTIDADE DOS DOIS DEVEM SER CONFUNDIDAS AQUI.  

GEPETO INICIA UMA BRINCADEIRA COM OS BONECOS DA OFICINA. 
OUVE-SE BURBURINHOS DE CRIANÇAS, SOM DE GUISOS E 
TROMBETAS. ELE MEXE UMA CARROÇA, PUXADA POR BURRICOS; 
IMITA VOZES DE CRIANÇAS, FAZENDO ALGAZARRA. AS CRIANÇAS 
CHAMAM POR PINÓQUIO. ESTE MATERIAL DEVERÁ SER 
VISIVELMENTE MANIPULADO POR GEPETO EM SUA OFICINA. 
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GRILO FALANTE 

Oh, minhas asinhas e meu pobre monóculo de lentes embaçadas e quebradiças... 
são cento e tantos anos dessa madeira falante e ainda assim escolherá o 
caminho que o levará à desgraça. Mas Pinóquio não ouviria agora a sua 
consciência. Não agora.  

HOMENZINHO/GEPETO 

Diga-me, belo menino, também quer vir? 

PINÓQUIO 

Onde? Onde vão meninos tão alegres e cantantes? 

HOMENZINHO/GEPETO 

Vão para o país dos Brnquedos. 

PINÓQUIO 

País dos Brinquedos? 

HOMENZINHO/GEPETO 

Um lugar onde pode tudo. Sem regras.  Oh, mas que lamentável! Não há mais 
lugares... estão todos tomados. 

PINÓQUIO 

Por favor, arranje-me um lugarzinho que seja.  

HOMENZINHO/GEPETO 

Posso fazê-lo sentar-se na boléia, se desejas mesmo ir. Venha, arranjolhe o lugar 
e sigamos. 

PINÓQUIO 

Oh, obrigado. 

A CARROÇA COMEÇA A ANDAR. O HOMEM CANTAROLA. 

HOMENZINHO/GEPETO 

“...à noite, todos dormem 

mas eu não durmo jamais...” 
PINÓQUIO 

Por que os burrinhos choram? 

HOMENZINHO/GEPETO 

Não estão chorando, estão cantando. 

PINÓQUIO 

Parece que falam. Querem falar? 
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HOMENZINHO/GEPETO 

Oh, eles aprenderam uma ou outra palavra numa companhia de cães 
amestrados. 

PINÓQUIO 

Cães que falam? 

GRILO FALANTE 

Os burrinhos falam porque foram amestrados por cães ou porque foram gente e 
agora viraram burros? 

PINÓQUIO 

Como? 

HOMENZINHO/GEPETO 

Cale-se agora! A noite está fria e a distância é grande. 

MÚSICA. ALGAZARRA. ABRE-SE O CENÁRIO DO PAÍS DOS 
BRINQUEDOS. 

GRILO FALANTE 

Não há parte da história onde haja tamanho pandemônio, barulheira infernal. 
Meus ouvidinhos de grilo, meus ouvidinhos. E  ainda acho de perder meus 
monóculos embaçados e quebradiços. Não é mais minha hora. Pinóquio rendeu-
se aos encantos do país dos Brinquedos. Move-se entre bolas, aros, jogos, 
montanha russa, gangorras... 

MÚSICA. GEPETO/PINÓQUIO EM SUA OFICINA, CONSTRÓI 
BRINQUEDOS PARA PINÓQUIO E AO MESMO TEMPO É O PRÓPRIO 
PINÓQUIO QUE SE DIVERTE ENTRE ELES. ENTRE OS BRINQUEDOS, 
GEPETO/PINÓQUIO ENCONTRA UMA ORELHA DE BURRO E VESTE. 
LUZ NO ROSTO DE PINÓQUIO/GEPETO MUITO ASSUSTADO. 

GEPETO/PINÓQUIO 

O que ouve com suas orelhas? Tu quase nem tinha orelhas, lembra-te, Pinóquio? 
Esqueci de fazê-las distraído com algum nó na madeira. Ah Pinóquio, o que era 
mínimo, a ponto de não ser visto a olho nu, cresceu desmedidamente. Orelhas de 
burro. 

GRILO FALANTE 

Pois eu cá, já sabia. Meu velho Gepeto. Pinóquio precisa passar pela vida, e 
assim o faz, intensamente. 

GEPETO/PINÓQUIO 

Venha aqui Pinóquio, chegue perto de mim que corrigirei estas tuas grandes 
orelhas de burro... serrarei-as, não terás dor, Pinóquio. Venha... 
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GRILO FALANTE 

Ele não irá. Pinóquio está cheio de dor porque sabe que sofreu uma ofensa que o 
torna diferente de si. Cheio de vergonha porque suas orelhas são o escárnio da 
sociedade que ele quer. Cheio de desespero porque sabe que foi longe demais 
em seus prazeres. 

GEPETO/PINÓQUIO 

Pinóquio, tens dor, vergonha e desespero? 

GRILO FALANTE 

Dentro de alguns instantes Pinóquio será um burrico. Não dá mais para ser 
marionete e menino ele não quis se tornar. Agora não adianta chorar. É destino. 
Pinóquio dobrar-se-á ao chão, cambaleará ... braços e pernas tornar-se-ão patas 
de um quadrúpede infeliz. A cara virará focinho, nascerão pelos... Mas o momento 
de maior humilhação será quando sentir o rabo nascer de seus quadris . 

ACONTECE A TRANSFORMAÇÃO DE PINÓQUIO. GEPETO MANIPULA 
O BURRICO. 

GRILO FALANTE 

De novo logrado, hein Pinóquio? 

BURRICO SOLTA UM URRO. 

GRILO FALANTE 

Queres falar e não consegues? 

BURRINHO TENTA SE COMUNICAR. 

GRILO FALANTE 

Não tens mais essa competência, Pinóquio. Não podes falar e perdeste a 
autonomia sobre ti. Tens agora que obedecer ao dono do Circo e fazer os shows, 
todos os dias, durante muitos e muitos anos... Encher-lhe os sacos e ouro, 
enquanto tu, ah.... Pinóquio, enquanto tu aí ficas, de orelhas de burro, patas, pelo 
e focinho. Além do rabo. Apenas uma força poderá livrá-lo desta condição. Mas 
precisa querer Pinóquio. Precisa querer muito. Mas vamos, pobre boneco, 
vamos... é hora de mais um show. Quantos já fizestes? Um sem-conta de 
shows... Meses a fio trabalhando... vamos lá, Pinóquio... ao trabalho! 

MÚSICA. BURRICO SE APRESENTA. DÁ PULOS, CAMABLHOTAS, 
SACODE-SE. A MÚSICA VAI DIMINUINDO E TAMBÉM DIMINUI SUA 
DANÇA. AS MÃOS DA FADA APARECEM E ACARICIA O BURRICO, 
VAGAROSAMENTE.  

GRILO FALANTE 

Pinoquio foi visto e viu como nenhum outro naquele espetáculo circense. As mãos 
da fada o tocaram. E agora, Pinóquio? E agora que experimentaste a alegria da 
redescoberta da fada, que será de ti? É preciso reaprender com o erro, Pinóquio. 
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BLACK OUT. GEPETO ACORDA EM SUA CASA. CONVERSA COM 
ALGUNS BONECOS ENQUANTO CONSTRÓI UM BARCO DE MADEIRA. 

GEPETO 

Preciso terminar o barquinho, hoje, mais do que antes. Sonhei com Pinóquio. E foi 
um sonho ruim... Posso contar-lhes o pesadelo que tive esta noite? Pois bem... 
Pinóquio estava perdido, pela vida afora, vivendo os erros para aprender o acerto. 
Era um pobre burrico, o boneco. Não, não riam! Que sabem vocês da estrada se 
não arriscam a abandonar os fios e lançarem-se na vida? Preferem o conforto do 
obsoleto  gancho preso à parede. Preferem poeira, teias de aranha e estarem 
sempre à sombra de Pinóquio, alimentando-se do ciúme que dele sentem. Não se 
riam de meu pesadelo. Pinóquio era um burrico. Fazia um show circense, 
explorado pelo seu patrão. Mas caiu e quebrou uma das patas, por isso, 
precisava ser dispensado do circo. Não servia mais. Seu dono então, resolveu 
matá-lo para arrancar-lhe a pele. Pinóquio seria couro para o seu tambor. A morte 
seria por afogamento, uma forma melhor de aproveitar todo seu couro. Entendem 
agora porque preciso terminar o meu barco? Pinóquio ficou então cinqüenta 
minutos debaixo da água. Nessa hora, apareceu uma fada e enviou um cardume 
que comeu aquele invólucro de burro. Mas quando chegaram na madeira, ah, os 
peixinhos saíram todos, saciados de sua fome e Pinóquio, por fim, boiou. Mas o 
pior, o pior do pesadelo vem agora. Ainda no mar, Pinóquio foi abocanhado por 
imenso monstro. 

LUZ APAGA EM GEPETO E ACENDE EM PINÓQUIO NO INTERIOR DE 
UMA BALEIA.  

PINÓQUIO 

Não há ninguém para vir me salvar? 

GRILO FALANTE 

Quem tu queres que o salve, Pinóquio? 

PINÓQUIO 

Grilo? És tu que me falas? 

GRILO FALANTE 

Não, Pinnochio. És tu mesmo que te falas. Sua consciência. 

PINÓQUIO 

Grilo? O Grilo Falante?  Oh! Grilinho querido!  

GRILO FALANTE 

Agora tu me chamas de Grilinho querido, não é? Mas está lembrado de quando, 
para me enxotar da sua vida, amassou-me com sua cartilha? Tive de lembrá-lo de 
uma grave grosseria recebida, para lhe ensinar que neste mundo, sempre que 
possível, temos que ser delicados com todos, se queremos que nos retribuam com 
igual delicadeza nos dias de necessidade. 
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PINÓQUIO 

Tu há de me abandonar justo agora, que estou em apuros? 

GRILO FALANTE 

Não tens mais a cartilha para me matar nem a companhia da Raposa para me 
ignorar. Tu fostes engolido pela Baleia e experimentas agora, uma condição de 
trevas viscerais. Já podes rever tuas ações. Já podes pensar sobre elas.  

MÚSICA. ACENDE UMA LUZ NO INTERIOR DO TUBARÃO QUE VAI 
AUMENTANDO CONFORME A APROXIMAÇÃO DE PINÓQUIO. 
PINÓQUIO VÊ GEPETO E CHORA. 

PINÓQUIO 

O senhor já me perdoou, não é mesmo? 

GEPETO 

Esta vela é a última, Pinóquio. Depois dela virá a escuridão. 

PINÓQUIO 

Toda a minha vida me trouxe de volta a ti, Gepeto. Vamos. 

PINÓQUIO PEGA A VELA COM CUIDADO PARA NÃO APAGÁ-LA. 

GEPETO 

Tenho frio. 

PINÓQUIO 

Poderá ter frio quem vendeu o paletó de inverno a fim de comprar a cartilha para 
o filho? 

GEPETO 

Tenho medo... 

PINÓQUIO 

Pode ter medo do mar o navegante que, num barquinho, sai sem rumo á procura 
de seu filho? Venha atrás de mim e não tenha frio nem medo. Vamos perto da 
grande goela do monstro. 

OS DOIS CAMINHAM EM SILÊNCIO. DA ESCURIDÃO, ABRE-SE UM 
CLARÃO. 

PINÓQUIO 

Consegues avistar daqui um pedaço do céu estrelado e um lindíssimo luar? 

GRILO FALANTE 

Um menino de madeira, uma marionete que há cento e vinte anos não se deixa 
comandar pelos fios mas sim pelo seu rico destino aventureiro. Pinóquio é de 
madeira e madeira não afunda.  
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OUVE-SE UM ESTRONDO. O GRILO FALANTE PERCORRE O PALCO, 
PENETRA A CASA DE GEPETO, PASSEIA PELOS BONECOS.  

 

GRILO FALANTE 

Pinóquio está seguro do que faz porque o que faz é necessário para realizar sua 
outra existência – a de boneco-gente. Enquanto isso, a enorme fera da qual ele 
próprio se pariu, dorme seu profundo sono. 

PINÓQUIO E GEPETO ESTÃO NUMA ILHA. CANSADOS DE NADAREM 
POR TODA MADRUGADA. 

PINÓQUIO 

Podes enxotar-me, Grilo Falante. Mas tenha piedade do meu pai. Ajude-o a 
chegar são em sua casinha onde construirá ainda lindas marionetes. 

GRILO FALANTE 

Não tenho poderes para enxotá-lo, Pinóquio. Nem mesmo existo para tal. 

PINÓQUIO 

Se me perdoas, conduza-nos de volta á casinha. Cansei desta vida  de marionete, 
quero ser um menino de verdade. 

GRILO FALANTE 

Para ser um menino de verdade, é preciso apenas que queira, Pinóquio. 

GEPETO DESFALECE. AS MÃOS DA FADA REAPARECEM E 
SUSPENDEM PINÓQUIO, RETIRANDO-O DE PERTO DE GEPETO. LUZ 
SE APAGA. ENTRA UM MENINO NO EXATO LUGAR ONDE ESTAVA O 
BONECO. LUZ ACENDE. O MENINO ACARICIA GEPETO E BEIJA-LHE A 
FACE. LUZ APENAS NO GRILO. 

GRILO FALANTE 

A história acaba aqui, se histórias acabassem. Mas... terminar uma história 
significa escancarar uma porta para outras mil possibilidades. Nenhum livro se 
fecha. Nenhuma história tem fim. Nenhum espetáculo se acaba. As portas estão 
abertas... Cento e vinte e três anos... Pinóquio é o menino mais velho deste 
planeta terra, sempre aprendendo, em cada linha de cada reconto. E eu, bem... 
digamos que eu seja... não a consciência chata, insistente e persistente, de cada 
um de vós, mas o Grilo Falante mais simpático já aparecido em qualquer outro 
conto de fadas. Tenham uma boa noite... oh, onde pus mesmo meu monóculo 
quebradiço e embaçado? 

F I M 
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