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O ANTÃO DO GASTÃO 
 
 

Personagens 
Gastão, Papagaio, Tupã , Memé, Pirata , Gegê , Padre  e Índio  

 
A história vai ser contada 
De uma forma brincada 
Vou falar e fazer valer 
A expressão da bonecada 
Pra quem não quiser ler 
A história vai ser mostrada 
Quem quiser mais aprender  
Tem que ler a história contada 
Pelo livro do saber 
De mais uma história narrada 
 

Luz abre sobre um papagaio que está pousado no galho seco de uma árvore. 
 
Papagaio - Quem me vê nesse galho falando, logo diz ; ‘Olha o papagaio’ Papagaio não, eu 

sou maracanã. Papagaio é um primo meu que só repete as besteiras que os 
homens ensinaram. É tanta besteira, que meu primo ficou com a fama de “bico 
de gente”. Eu não conto mentiras. Só conto das lendas que aprendi, lendas que 
aconteceram, mas que nem sempre estão nos livros. E lenda não é verdade e 
nem mentira: é apenas lenda. 

 
O artista popular Gastão interfere 
 
Gastão- E como foi que essa lenda aconteceu 
Papagaio - Os homens manipularam os índios e roubaram tudo. 
Gastão - Eu acho que não foi bem assim. 
Papagaio - Você está querendo roubar a minha cena. 
Gastão - Você está manipulando a história. 
Papagaio - Quem manipula é você, quem conta sou eu. 
Gastão -  Então, não conta mentira. 
Papagaio - Eu  não conto mentira, só conto lenda.  
Gastão -  E a verdade é a de um papagaio safado...  
Papagaio  -Papagaio não, Maracanã.  
Gastão -  Um maracanã safado que provocou a confusão da história 
Papagaio -  A história tropeça... a confusão começa. 
Gastão -  Pois então começa. 
Papagaio - Olha que eu começo. 
Gastão - Então, vai, começa. 
Papagaio – No começo tudo era trevas. Então,Tupã, o Deus dos índios , cansado de tanta 

escuridão resolveu criar a luz. Da luz, Tupã fez a terra. 
 
Aparece Tupã. Em cena o Gastão de um monte de papel faz uma bola, cobrindo-a com um pano 
azul, faz a terra. 
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Tupã-  Como ficou bela minha criação! 
Papagaio – Bela, muito bela. 
Tupã -  Sim. Agora preciso de alguém para tomar conta dessa criação. 
Papagaio -  Eu...eu... 
Tupã- Alguém à minha semelhança... 
Papagaio – Eu...eu... 
Tupã – Que seja inteligente  e capaz para reinar sobre todas as coisas. 
Papagaio – Claro que sou eu!  
Tupã -Silencio! 
Gastão - Ei! Eu que sou o bonequeiro aqui. 
Tupã - Mas eu sou o Deus. 
Gastão - Mas eu sou o artista. 
Papagaio - E eu? 
Tupã – Ta legal, já que você é o artista. Então vai, pode começar. 
Gastão – É pra já. 
Papagaio – Isso não vai dar certo. 
 
Gastão preparando uma massa de papel amassado 
                                           
Gastão - Do papel higiênico, cola e água  

Vou precisar 
Com a palma da mão  
Vou misturar 
Torço e retorço   
Crio braço, perna  
Cabeça e torço. 

Papagaio - Isso não vai dar certo                                          
Gastão -  Com  os fios da imaginação   

Tudo nós vamos aprender 
Com luva e vara na mão 
Vida que faz o boneco viver 

Papagaio -  Dois! Não vai dar... 
Tupã - Vai sim. Ele é apenas o manufaturador. A criação é minha. 
Papagaio - Não é não . 
Tupã - Agora serão dois irmãos a viverem sobre a grande aldeia criando o paraíso. Serão: 

Américo, o popular Memé. E Gegê, o Tupinambá. Cultivem a terra, vivam em 
harmonia, pois irei para o meu descanso eterno. 

Papagaio - Isso não vai ficar assim. Vá descansar, ó grande manipulador divino, que agora 
que a história  vai começar! 

 
Tupã adormece a ronco solto. Os dois personagens são parecidos na fisionomia, mas com roupas 
diferentes: apesar das suas caracterizações terem o tom indígena. Um está vestido de europeu e 
outro com vestimenta e adornos dos índios. Nos seus afazeres culturais, sobre a bola que 
representa a terra, são interpelados pelo papagaio. 
 
Papagaio - Ele acabou de comer o que você plantou ali. 
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Memé e Gegê não ligam para o papagaio 
 
Papagaio - Ele disse que se você quiser comer, que plante. 
 
 Memé e Gegê começam a se preocupar  
 
Papagaio - Ele disse que comerá tudo que você plantar.  
 
Memé e Gegê olham um para o outro 
 
Papagaio - Ele disse que sentirás o braço dele se continuares a comer o que ele planta.  
 
Memé e Gegê começam a discutir 
 
Papagaio -  Ele disse que a partir de agora a terra é dele. 
 
Memé e Gegê se armam um contra o outro  
 
Papagaio -  Ele disse que a partir de agora a terra é dele.  
 
Memé e Gegê se preparam para lutar 
 
Papagaio - Ele disse que vai matar você. 
 
Lutando  
 
Papagaio - Ele disse que vai matar você. 
 
Memé e Gegê apontam as suas armas um para outro. Papagaio apavorado vai acordar o Tupã. 
 
Papagaio – Acorda, seu Tupã. Acorda, seu Tupã.  
Tupã - Oh! Quem me tira desse meu ronco eterno. 
Papagaio - Eu! Olha: eles estão se matando. 
Tupã – Besteiras! Só quem mata, sou eu. E quando eu durmo ninguém morre. Deixa eu 
dormir... 
Papagaio – Mas mesmo com você dormindo eles estão se matando 
Tupã - Matando! Quem? Como? Aonde? 
Papagaio - Ali: olha. 
Tupã – Ora, mas que insolentes! Aproveitando o meu sono para seresm donos das suas   
vidas, hein? 
Papagaio – Não falei, não falei... Não falei que ele não ia gostar. Eu falei, eu falei... 
Tupã -   Parem já com isso. Quando eu os criei, foi para que vivessem em harmonia e 
tomassem conta da terra que vos dei. Mas então se deixaram manipular pelo matraquear 
venenoso do papagaio, não? Bem, por não saberem viver em união sobre a mesma terra, 
verterei as águas dos céus para que inundem tudo e separem o chão que pisam. O mesmo 
chão que os uniu será o chão que os separará para sempre.  
  
Tupã faz jorrar de uma cabaça o grande mar, criando a tempestade.  
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]Papagaio - Espere, eu não sei nadar.  
 
A bola que representa a terra se parte em duas, com o grande mar ao meio. Memé e Gegê estão 
em cada uma das partes.Papagaio voa de um lado para o outro enquanto as terras se separam. 
 
Papagaio - Enquanto uma das terras se desenvolvia, a outra só  plantava e colhia. Todos 

separados pelo grande mar, mas não por muito tempo... 
 
A cabaça em que o mar foi jorrado se transforma em uma caravela, quando se ouve um grito de 
“Terra à vista”. O manipulador avança com a caravela/cabaça na mão, onde se vê dois navegantes 
no convés. 
 
Pirata - Será que falam a mesma língua dos outros, senhor Memé Vespucio? 
Memé - Geralmente são da mesma nação, pois habitam o litoral.  
Padre - Uma coisa ou outra talvez se perca. 
Memé - Consegues reconhecê-los, padre? 
Padre - Pelos ornamentos são tupinambás. 
Pirata - Mais terras para nós, senhor Vespúcio. 
Padre - Após beijar o seu chão, tentarei me comunicar com eles. 
Memé - Será uma imensa alegria para a coroa portuguesa. 
Padre – Vamos ancorar, comandante. 
Memé-  Vamos ancorar,contramestre. 
Pirata- Vamos ancorar, manipulador. 
Ator- É o jeito, né? 
Padre- Não vejo a hora de beijar aquele chão. 
Memé -  Não vejo a hora de domar aquele chão. 
Pirata - Não vejo a hora de saquear aquele chão. 
Ator - Não vejo a hora de representar naquele chão. 
 
Cena do encontro das culturas. Enquanto o padre reza uma missa no centro de um terreiro, em 
frente a uma cruz, os índios dançam em círculo, batendo os  pés no chão.Padre com a cruz se 
encontrando com o índio Gegê. 
 
Gegê - E o que é isso? 
Padre -  É o nosso Deus. 
Gegê -  Deus é o pau cruzado? 
Padre -  Deus é o senhor de tudo. 
Gegê – Senhor de tudo é  Tupã. 
Padre - Ajoelha. 
Gegê - O que é isso? 
Padre - É assim. 
Gegê – Assim? 
Padre - É.  
Gegê -  Não vou ficar assim. 
Padre - Vai. 
Gegê – Não vou 
Padre- Vai sim. Deus gosta... 
Gegê –  Tá legal! A pedra dói no joelho. 
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Padre – Isso! Agora fala com ele 
Gegê – Mas cadê ele? 
Padre – No céu 
Gegê – Mas  quem tá lá é Tupã 
Padre – É esse Deus da cruz quem está lá 
Gegê – Tupã só tá lá 
Padre – Vamos! Ajoelhou tem que rezar. 
Gegê - Por que? 
Padre – Deus quer. 
 
Aparece um índio armado com arco e flecha e junto com o Gegê, cercam o Padre com raiva.  
 
Padre - Quem é esse aí? 

Gegê - Cadê ele mesmo? 
Padre – Quem? 
Gegê – O Deus esse aí. 
Padre - Está no céu. 
Gegê - Quando é que a gente vai olhar pra ele mesmo? 
Padre - Após a morte. 
Gegê - Ah, é? 
Padre- É. 
Gegê - Quer ver ? 
Padre - Um dia, sim. 
 
Índio aponta o arco e flecha para o Padre 
 
Gegê - Agora. 
Padre - Agora não, pelo amor de Deus. 
 
O Padre prenunciando o seu fim ajoelha-se rezando. O mesmo é comido pelos índios. Após se 
saciarem entra o Pirata com Memé, o comandante. 
 
Gegê – Agora tamos forte e alimentado de Deus e do moço de preto 
Pirata – Cadê o padre! 
Gegê – Foi se encontrar com Deus. 
Memé  - Foi rezar missa aonde? 
Pirata – Mas aqui só tem a cruz. Padre, onde está você? 
Memé – Padre! Padre! Onde você se meteu. 
Gegê – Ih, nós acabamos de papar. 
Índio -  Vamos papar eles também? 
Memé – Espera, nós temos presentes! 
Gegê - Oba nós quer! 
Memé - Olha aqui. 
Gegê - O que é isso? 
Pirata - Machado de ferro pra cortar as árvores. 
Gegê - Pra derrubar o inimigo? 
Memé - Também! 
Índio - Que bom! Eu quero. 
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Memé - Mas antes vão ter que trabalhar.  
Indio -  Então tá. 
 
Índios carregam pedras e constroem uma casa para os estrangeiros 
 
Índio - Pronto, agora o presente. 
Memé - Eu vou buscar lá dentro! 
Pirata - Eu também. 
 
Memê e Pirata entram e se armam. Pirata volta com um arcabuz na mão. 
 
Índio - Peró, cadê o presente 
Pirata - Presente? 
Gege-  É, presente que o peró prometeu.Nós queremos. 
Pirata- Então toma. 
Gegê- Cuidado, pessoal!  
 
O Pirata atira nos índios. 
 
Pirata - Pula índio, pula! A terra agora é nossa. 
Gege -   Terra é de índio 
Índio-  Gecay pertence ao índio 
Pirata - Não pertence mais. Agora é de Portugal e se chama América. 
Gege- Por que? 
Pirata- Por que foi seu Memé Vespúcio quem descobriu. 
Índio - Descobriu nada. Nós estamos aqui há muito tempo. 
Gege- Vocês enganaram nós. 
Índio - Índio agora vai se vingar. 
Gege- Nós gostamos de comer o inimigo pra ficar com sua força. 
Pirata - Ninguém vai me comer. 
Índio - Você é quem pensa. 
Pirata - Socorro! Socorro! 
Gegê - Se a Socorro vier, a gente traça ela também. 
Índio - Com nós é fome zero. 
Gegê - Fome zero, meu chapa. 
 
Destroem a fortaleza e devoram o Pirata. Nesse momento Memé retornando, se esconde atrás de 
uma pedra. 
 
Índio- Vamos comer o outro? 
Gegê - Acho que não. 
Índio  - Por que? 
Gegê - A barriga ta que não agüenta. 

Índio  - Olha a nossa comida pulando. 
Gegê  - Pula comida, pula! 
Índio  - Esse caraíba tava com a carne muito dura. 
Gegê  - Quantas luas será que tinha o caraíba? 
Índio  - Devia ser umas quarenta luas. 
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Gegê  - Carne velha. 
Índio  - Epa! Eu tenho quarenta e uma luas. 
Gegê - Por isso que os Goitacazes não te comeram, não presta mais. 

Índio - Ai que dor de barriga.  
 
Reaparece o Memé. 
 
Memé - O que vocês fizeram? 
Índio - Comemos o caolho. 
Memé - Vocês comeram o meu contramestre? 
Gegê - Comemos, mas não estamos passando muito bem. 
Índio - Deu indigestão. 
Memé - Então, eu vou ajudar na sua digestão. 
 
Amarrando-os em uma corda pela cintura 
 
Memé - Agora vocês trabalharão para mim. 
Índio - Agora? 
Memé - Sim. Pra ajudar na digestão 
Gegê -  O que nós faz? 
Índio - Vamos trabalhar para ele deixar nós em paz . 
Memé - Tomem esse machado. 
Índio - Olha como é afiado. 
Gegê - Olha, melhor que o de pedra. 
Índio - Corta tudo rápido 
Memé – Vamos, arranquem essas árvores, 
Índio - Mas é a nossa sombra? 
Memé - Que sombra que nada. Isso é o pau-brasil. 
Gegê - Pau Brasil? 
Memé - Vai servir muito para a gente fazer tintura para as roupas. 
Índio - Pra quê roupa? 
Memé - Para cobrir nossas vergonhas.  
Gegê - Vergonha! Não entendi nada 
Memé - Essa árvore na Europa, é ouro. 
Gegê - Aqui é pra fazer sombra e esconder a sucuri. 
Memé - Os panos vermelhos do Papa, da nobreza, das grandes festas... 
Índio 1- Continuo sem entender nada. 
Memé - Não é para entender é para trabalhar. Vamos 
 
Índios começam a trabalhar 

 
Memé - Tudo bem, já tiramos tudo que a gente queria. De vez em quando viremos buscar 

mais dessas sombras de vocês. 
Gegê - Deixa os machados prá gente? 
Memé – Lógico, vamos deixar muitos machados de ferro. 
Índio – Aí, a gente tira mais árvores para quando voltarem. 
Memé - É isso. 
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Memé cantarolando se retira com a caravela. Aparecem algumas índias grávidas que são seguidas 
pelos dois que estavam rezando. 
 
Índio - Agora que os portugas foram embora quem é que nós vamos devorar? 
Gegê - Eu vou devorar você, porque deixou ele fugir. 
Índio - Você também deixou o tal  do Colombo fugir e outros vieram. 
Gegê - Deixamos o Cabral fugir e outros também vieram 
Índio - E agora, será que outros vão vir? 
Gegê - Se voltarem, eu não como mais eles.  
Índio - Nem eu! 
Gegê - Além de não tomarem banho: carne de branco é dura. 
Índio - É! Mas dura vai ser vida de índio.  
Gegê - Principalmente se vierem com o pau de fogo. 
Índio - Vem não. Eles já levaram tudo o que queriam.  
Gegê - Será? 
Indio - A terra é de índio e ninguém tira. 
Gegê- Você é quem pensa. 
Indio- Quando eu contar o que aconteceu , ninguém vai acreditar. 
Gege- Vão chamar de mentiroso. 
Índio- Vai virar lenda. 
 
Surgem caravelas de todas as direções com bandeiras de vários paises. Reaparecem o Papagaio 
e o Gastão. 
 
Papagaio - Lenda ou não. Verdade ou mentira... mas que aconteceu, aconteceu. 
Gastão-  Depois do seu Memé, veio um que acabou com os índios e franceses 
Papagaio- Veio um outro que acabou com outros índios e outros franceses. 
Gastão - Foi chegando tanta gente que a terra acabou sendo outra coisa. 
Papagaio-  Até eu fui acabando. Hoje, somos só alguns. 
Gastão - Aconteceu, que tudo se transformou e continua se transformando  
Papagaio - Aí não teve mais jeito. 
Gastão- É o jeito que o jeito deu na história de quatrocentos anos. 
Papagaio - Quinhentos anos dos que estiveram por aqui. 
Gastão - Quatrocentos anos dos que estão por aqui. 
Papagaio - Quinhentos anos dos que ainda virão por aqui 
Gastão-  E assim a história vai se refazendo.  
Papagaio – Mas também é assim que a história termina, oh grande manipulador. 
Gastão - Não, ela continua, enquanto houver um ator para contá-la. 
Papagaio- É! E contando, ela permanece viva. 
Gastão - Então deixa que eu conto. 
Papagaio-       Deixa que eu canto.  

A história foi contada 
De uma forma brincada 
Eu falei e fiz valer 
A expressão da bonecada 
Pra quem não quis aprender 
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A história foi mostrada 
E quem quiser mais saber 
Tem que ler a história contada 
Pelo livro do saber 
De mais uma história narrada 
 
 
 

FIM 
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