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A CAIEIRA DO GARNIZÉ 
Personagens 

GARNIZÉ (o patrão da caieira) 
LARANJA (o empregado da caieira) 

LEONOR (a galinha) e a RATAZANA 
 

O cenário é um terreiro de carvão onde será preparado o forno em forma de iglu que 
os atores vão construindo pari passo durante a encenação: cavar um buraco, alicerce 
do forno, varas amarradas entre si, lenhas, sopapos imitando argila e acabamento. A 
construção do forno deve deixar uma suposta quarta parede aberta frente ao público  

 

Pela manhã 

 (no rádio “coração sertanejo”) 
- Vindo em lados opostos: Garnizé, o patrão forneiro com uma lanterna, pá e 
enxada no ombro; Laranja, o empregado com o seu carro de rolamentos, 
portando um rádio portátil. 
- Garnizé e Laranja encontram-se e começam a derrubar uma árvore de médio 
porte à machadadas 
- Forçam o tombo da árvore 
- Começam a talhar o tronco em pequenos pedaços 
- Cansado, Garnizé ordena que Laranja continue a lenhar as toras 
- Garnizé vai cavar o buraco para o forno, no meio do trabalho caem moedas do 
seu bolso, preocupa-se em achá-las. 
- Laranja observa, achando que o Garnizé encontrou dinheiro no buraco e passa a 
observá-lo mais. 
- Garnizé dá a entender que o dinheiro é seu, Laranja retrata-se desconfiado e 
volta ao trabalho. 
- Garnizé continua a cavar, quando Leonor (a galinha) passa matreira, com 
olhares de tesão, Garnizé acompanha-a, deliciando-se com a sua formosura. 
- Laranja aprecia a paquera e fica ainda mais desconfiado, quando é flagrado pelo 
Garnizé que o ordena para que continue o trabalho. 
- Os dois intensificam o ritmo do trabalho até bater o cansaço e a fome 

 (no rádio, locutor emitindo recados de amor para o interior)  
- Garnizé sai na direção da Leonor, carregando a pá e a enxada  
- Laranja larga o machado e pega o seu rádio portátil. 

 

A comida 

 (no rádio o xote “ô pisa o milho”) 
 -Garnizé em sua casa próxima à caieira esquenta suculento prato 
- Laranja no terreiro esquenta a sua marmita enquanto espera, enrola o cigarro  
- Garnizé comendo o seu suculento e farto almoço 
- Laranja degusta a sua magra bóia semi-fria, abandona-a num canto. Uma 
ratazana se aproxima 
- Garnizé de barriga cheia senta em uma cadeira de balanço. Leonor se aproxima. 
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- Laranja acende o cigarro, apreciando a ratazana comer os restos de comida. 
Olha o buraco do carvão à sua frente, lembra-se das moedas do Garnizé e cava 
com as mãos procurando dinheiro. 
- Leonor encosta-se nos pés do sonolento Garnizé, bicando 
- Laranja acha uma moeda e resolve procurar o Garnizé 
- Garnizé acorda, olha a Leonor, enche-se de desejo, faz carinhos na galinha, 
verifica se ninguém o espreita e a coloca em seu colo. 

 (no rádio “encosta tua cabecinha”) 
- Laranja mira ainda distante o Garnizé na cadeira, e aproxima-se lentamente 
entre os arbustos 
- Garnizé acaricia num afã sexual a Leonor 
- Laranja observa tudo indignado, pela fome que ainda sente e resolve não 
entregar a moeda 
- Garnizé delicia-se com os afagos à Leonor. 
- Laranja volta correndo até o buraco do forno e recomeça a lenhar 

 

Novo turno de trabalho 

(ritmo acelerado para a cena. No rádio uma transmissão de um jogo de 

futebol) 
- Laranja vai carregando as lenhas e cada vez que as coloca no buraco 
verificando se encontra mais dinheiro 
- Garnizé paralelamente constrói a armação superior do forno com bambus e 
barro observando o Laranja 
- Anoitece, os dois estão exaustos. Garnizé tira uma moeda do bolso e dá ao 
Laranja, que fica insatisfeito com o pagamento 
- Garnizé despede-se do Laranja, levando as ferramentas do trabalho. 
- Laranja disfarça que sai e fica por ali mesmo, espreitando a caieira. 

A noite da ganância 

- Laranja no buraco à luz da fraca lamparina não consegue avanços sem as 
ferramentas 
- Garnizé adormece acalentando a Leonor  

- Laranja desiste da empreitada e vai até onde está o Garnizé 
- Com os movimentos de sono inquieto do Garnizé, a Leonor se afasta 
- Laranja joga alguns milhos e chama a atenção da Leonor, afastando-a do 
Garnizé, agarra-a e vai até o terreiro. Lá, tenta uma relação sexual. Desiste da 
ação, pois a fome é maior, ali, mata a Leonor com uma puxada de pescoço e com 
o fogo baixo da marmita, utiliza mais carvão espalhado, depena a Leonor, 
preparando-a para um guisado. Pita um cigarro enquanto espera o cozimento. 
- Garnizé ainda dormindo, procura a Leonor com as mãos e continua a dormir, 
agora roncando. 
 - Laranja janta a Leonor, esconde o resto para o dia seguinte e acomoda-se no 
carrinho para dormir. 

 

No outro dia 

- Garnizé, já acordado, com um punhado de milho procura a Leonor, não acha e 
joga o milho no chão, desistindo desconfiado. 
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- No forno, empilhando as toras, Laranja assobia a música do rádio 

 (no rádio “alguém me disse”) 
- Garnizé chega e prossegue no acabamento do forno 
- Laranja, anuncia que sente fome, vai até o lugar onde escondeu o cozido, 
reacende o fogo, bota a panela e volta ao trabalho. 
-Garnizé sem parar de trabalhar, fica indignado com a fome do Laranja. 
- O cheiro da comida começa a recender no ambiente, Laranja sente fome e 
Garnizé começa a sentir um cheiro conhecido no ar. 
- Laranja vai até a panela, faz dois pratos, oferecendo um deles ao Garnizé que 
se aproxima. Lembra da Leonor desaparecida, corre pela cena procurando-a. 
- Laranja, delicia-se com o desespero do Garnizé 

 (no rádio “mata o véio”)  
-  Garnizé volta até onde está o Laranja, revoltado e indignado, pega no prato um 
pedaço da Leonor e chora veladamente. Laranja enche mais o prato, indiferente à 
tristeza do Garnizé, satisfeito adormece. 

 

A vingança 

- Garnizé vai se refazendo da tristeza e ao olhar o Laranja dormindo, começa a 
tomar uma atitude vingativa 

 (no rádio “ninguém é de ninguém”) 
- Tomado pela música começa a espalhar uma trilha de moedas  e cédulas 
,saindo de onde está o Laranja até o buraco do forno da caieira, espalha as 
lenhas e joga mais moedas no buraco. Aumenta o rádio e se esconde. 
- Laranja acorda espreguiçando-se de barriga cheia, olha as moedas à sua frente, 
investiga a ausência do Garnizé e segue a trilha de moedas até o buraco, ansioso 
começa a cavar mais e mais com as mãos. 
- Garnizé vai fechando o forno na parte superior na medida em que o Laranja vai 
cavando o buraco 
- Quando o Laranja desiste da procura, pelo cansaço, Garnizé já está em uma 
escada, arrematando um pequeno buraco no teto do forno, expressando um 
sorriso triunfal. 

 (no rádio o locutor anuncia as 18 horas, com uma oração, a “salve 

rainha”. Ao fundo a “ave Maria”) 
A prisão   
- Laranja joga impropérios, tenta remover as paredes de barro já endurecido, mas 
a única possibilidade é no alto do forno, pelo buraco onde entra apenas uma 
réstia de luz do fim de tarde, que também vai se esvaindo. 
- Garnizé anda pelo terreiro procurando como completar mais a sua vingança. 

 (no rádio o locutor transmite a “voz do Brasil”) 
- Laranja tenta com pulos pegar o rádio para aplacar sua solidão, mas não 
consegue. 

- Garnizé vai até a panela do cozido e come a Leonor com as mãos, num misto de 
fome e sexo. 
- Laranja com um fósforo tenta clarear o ambiente acendendo uma nota. 
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- Garnizé satisfeito acende a lanterna, vai até uma pimenteira, morde o fruto sente 
a sua queimação, agacha-se e começa a preparar um cigarro, misturando o fumo 
com a pimenta. 
- Laranja após fazer a pequena fogueira, recolhe-se ao lado 

 

A tortura 
- Garnizé vai até a escada amarrando o cigarro em um cordão, focaliza a lanterna 
no Laranja e começa a soltar o cigarro. 
- Laranja sente a luz e vê o cigarro, quando tenta pegar o Garnizé puxa, fica com 
a brincadeira até o Laranja desistir, e finalmente deixa o cigarro cair no chão. 
- Laranja vai até o cigarro e prepara-se para acendê-lo no fósforo 
- Garnizé gargalhando tira as pilhas do rádio, deixando-as ao lado. 

- Laranja na primeira forte tragada começa a sentir a pimenta arder os pulmões, 
entre tosses e dores. 
- Garnizé da escada olha uma ratazana que tenta se aproximar dos restos da 
Leonor, pega a pá, vai mansamente até ela, prende-a pelo dorso, agarra-a pelo 
rabo, sobe a escada e joga-a pelo buraco. 
- Laranja primeiro sente nojo, a ratazana desespera-se para sair, Laranja vai se 
identificando com o desespero do bicho querendo cavar uma toca para sair. 
-Garnizé fica satisfeito com o que olha e resolve largar a espreita, deixando o 
rádio e a lanterna iluminando o buraco. 
- Laranja desenvolve o aprendizado com a ratazana, mas não é um roedor, fica 
cansado, sente fome, pega a ratazana, enforca-a. 
- Garnizé retorna trazendo no carrinho do Laranja um punhado de lenha para o 
carvão 
- Laranja esfomeado, começa a comer canibalescamente os pedaços da 
ratazana. 
- Garnizé do alto, jogando as lenhas, observa as últimas mordidas do Laranja e 
sente nojo. 
- Laranja vai aos poucos adquirindo as características da ratazana, emitindo o 
grunhido agudo do bicho. 
- Garnizé apavorado, apanha o galão de querosene encharcando as lenhas. 
- Acuado, Laranja debate-se como um rato procurando a saída. 
- Garnizé acende o fósforo e arremessa-o no buraco, após ver o fogo se alastrar 
retira-se com o rádio, descendo a escada. 

 

A liberdade 
- Laranja, metamorfoseado na ratazana diante do fogo, vai roendo e cavando as 
paredes do forno 
- No terreiro, Garnizé recoloca as pilhas no rádio e feliz, vai embora. 

  (No rádio o “hino da independencia”) 
- Laranja após conseguir sair do forno, localiza o seu rádio portátil, localiza a 
fumaça saindo do buraco, tapa o buraco para apagar o fogo e fazer o carvão. 
- Laranja, coloca os seus instrumentos de trabalho, a marmita no seu carrinho e 
vai embora desaparecendo nas brumas enfumaçadas do seu espaço de trabalho. 

      FIM   


