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AUTO DE NATAL 

João Siqueira 

TODOS 

Nós fazemos teatro 

     Nesse país conturbado  

     Espoliado, atrapalhado 

   Somos artistas de rua 

     Das rodanças da Tribal 

   Estamos nessa praça 

 Como o poeta falou 

                                 Todo artista tem de ir lá onde o povo está 

                                 Todo artista tem de ir lá onde o povo está 

                                Todo artista tem de ir lá onde o povo está 

Marias lavando roupas, cada um no seu afazer nos instrumentos 

Nós somos as Marias 

Dos maridos Josés 

Mariamos pela vida 

Atadas por mãos e pés 

Pois nossa sina tem sido 

Trabalhar e parir 

Filhas parideiras 

Que parirão outras filhas 

Em partos paridos 

Com dores 

Pra serem servas de gleba 

Dos nossos patrões senhores 

Josés trabalhando, cada um no seu afazer nos instrumentos 

 

Nós somos os Josés 

Das esposas Marias 

Josefamos pela vida 
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Atados por mãos e pés 

Nossa sina tem sido 

Trabalhar e reproduzir 

Filhos reprotudores 

Que reproduzirão outros filhos 

Pra serem servos de gleba 

Dos nosso patrões senhores 

 

MARIA 1 – Ô comadre, sabe que a Maria teve uma menina? 

MARIA 2 – Coitada! 

MARIA 3 – Já fui lá visitar! Bonita... 

MARIA 1 – A cara do pai! 

MARIA 2– Mas já dá pra perceber? 

MARIA 3 – É, não... mas dá pra adivinhar 

MARIA 1– A cara do fazendeiro... 

MARIA 2 – Pssst... Olha a fofoca... 

MARIA 2 – É segredo... 

MARIA 1– Pra quem? 

MARIA 2 – Pro José... 

MARIA 3 – Coitada por quê? 

MARIA 1 – Porque é menina, ora! 

MARIA 2 – Isso é verdade... Se nossos filhos homens já sofrem, imagina filho mulher... 

 

JOSÉ 1 – Vai pagar cachaça hoje, Zeca? 

JOSÉ 2 – A grana tá curta 

JOSÉ 3 – Qual é a novidade? 

JOSÉ 1 – Então, cês não sabem? 

JOSÉ 2 – Mais um filho? 

JOSÉ 3– É isso aí! 

JOSÉ 1 – Varão? 

JOSÉ 2 – Ainda não dá pra perceber... mas se puxar o pai... 
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JOSÉ 3 – Não, homem... eu só quis dizer se é menino ou menina? 

JOSÉ 1 – Ja não respondi? 

JOSÉ 2 – Mais uma boca pra sustentá... 

JOSÉ 3 – Vocês sabem quem tá precisando de serviço de carpinteiro? Faço bico  

            no sábado e no domingo! 

JOSÉ 2 – Vocês sabem quem tá precisando de serviço de jardineiro? Na empreitada 
ou na diária, venha como vier... 

JOSÉ 3 – Vocês sabem quem tá precisando de serviço de pedreiro? Na empreitada ou 
na diária, venha como vier... 

JOSÉ 1 – Vocês sabem quem tá precisando de serviço de qualquer coisa? 

JOSÉ 2 – Vocês sabem quem tá precisando de serviço de qualquer coisa? 

 JOSÉ 3 – Vocês sabem quem tá precisando de serviço de qualquer coisa? 

JOSÉ 1 – E aí? Encontraram alguma coisa? 

JOSÉS 2 e 3 – Só com recomendação... 

JOSÉ 1  –                             Todo lugar que se procura 

Só com recomendação 

A exigência é uma loucura 

 É a segurança do patrão 

 Recomendação, recomendação 

Recomendação é a referência da nação 

Recomendação, Recomendação 

Recomendação é a segurança do patrão 

MARIA 1 – Até amanhã comadre! 

MARIA 2 – Até amanhã 

MARIA 3 – Vai cair um toró! 

MARIA 1 – Tenho que fazer a janta! 

MARIA 2 – E eu cortá lenha! 

MARIA 3 – E eu catá feijão! 

JOSÉ – Maria, eu vou lá com os compadre vê se arrumo outro serviço também. 

José sai. Maria no meio do caminho para, para ver uma imagem da tv onde aparece 
um mestre sala fantasiado de carteiro e se olha de porta bandeira na imagem da tv 
(telão) rodopiando na avenida. Em seguida o anjo aparece à sua frente como se 
saísse do telão. 
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ANJO –Ôôôôôõôpaaaaa!!! 

Mensageiro da esperança 

Porta voz da euforia 

Eu anuncio a bonança 

Que nos trará alegria 

MARIA 1 – Desculpe, moço! Mas não posso falar com homem sem ordem do meu  

             José! 

ANJO – Não tenho medo, Maria! Eu sou anjo... morô? 

MARIA 1 – Quem é você? 

ANJO –  Não sei muito bem 

               O que eu sou 

               Já viajei pelos ontens 

               Pra trajetar o futuro 

               Construído no hoje 

MARIA 1 – Tu fala bonito... 

ANJO – Tá dando pra entender? 

MARIA 1 – Não entendo mas sinto... 

ANJO –  Eu anuncio tragédias 

               Eu anuncio esperanças 

               Eu anuncio alegria 

                 Eu anuncio tristezas 

                 Eu sou o anjo/carteiro 

                E te trago um telegrama 

                Só lendo compreenderás 

                O alcance da tua fama 

MARIA 1 –    Pelo que vejo és profeta 

                     Leia pra mim, então 

                     Pois sou analfabeta 

ANJO –     “Marias exploradas 

        Gerarão seus ventres  

        Dificuldade terão 
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         Salvadores serão 

         Humanidade se cristalizará 

MARIA 1 – O que quer dizer isso? 

ANJO –  Brilho! Cristal! Luz própria 

MARIA 1 – Hum!!! 

ANJO –    Saia daqui com José 

      Pois mais pior é impossível 

      Ser a vida de cês dois 

      Que logo já serão três 

      Faça uma visita a Isabel 

      Há muito tempo que não a vês 

Mas, saia daqui   

MARIA 1 –    Anjo/carteiro 

           Anjo/carteiro 

           Minha prima mora longe 

           Lá pro Rio de Janeiro 

           Essa tua anunciação 

           Merece explicação 

           Pra tanta precipitação 

    (Começa com o anjo carteiro, depois com todos)    

                  ANJO -     Adeus, Maria 

        Filha de Joaquim e Ana 

        A caminho de casa 

        Encontrarás a mãe da roda         

                   Que lerá a tua mão 

        Só daí compreenderás 

        A minha precipitação. 

Canto do Jongo  Sá Maria na anunciação/ Escutava o caxambú/ 
Candongueiro em ação /  
Ela queria só saber / o que sua prima tinha a lhe dizer/  
Sá Maria... 
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Mãe da Roda  Tua prima Isabel /   Moradora na cidade /     Será   mãe 
muito em breve /  Apesar da sua idade /       João Batista 
salvador /        Lhe cortarão a cabeça       Servida numa 
bandeja /          Com sanduíche e cerveja /     Ora 
seja!      Sua maior maldade /    Foi exigir pro pobre /         
 Fé, trabalho e liberdade 

         

Todo o elenco começa a cantar a música dos Retirantes, subindo para o palco, 
deixando José e Maria embaixo e entram no coxia. José e Maria, arrumando as tralhas 
como se preparem para uma grande viagem sobem também, em seguida, ao palco. 

Nós somos os retirantes / Josés/Marias/Josés / A caminho de 
retiros / Retirados /  Rumo ao eldorado / Nossos filhos 
construtores /  De pontes e avenidas / Nossas filhas lavadeiras 

Prostitutas, domésticas, operárias / Terão seus destinos 
trocados / Por servos de glebas / Por operários/explorados 

 

 Viagem até à casa da Isabel. Sai um ceguinho dentre o grupo 

Cego – Saiu do pesado roçado da cana 

   Encontrar seu sustento 

  Nessa vida insana 

  Pegou todo tipo de locomoção 

  Carro de boi tropeiro 

  Em estrada de chão 

                      Pegou todo tipo de locomoção 

                       Lombo de burro matreiro 

  Em estrada de chão 

(Cena com um burro à frente e todos na carroça) 

Pegou todo tipo de locomoção 

Até rodar no asfalto 

Vendo tudo do alto 

Desse caminhão 

Pegou todo tipo de locomoção 

Até chegar na cidade 

Vendo em sua parenta 

A melhor solução 
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Chegada na casa da prima 

ISABEL – Ave, Maria, cheia de graça! 

MARIA – Tu já sabe? 

ISABEL – Sim, de tudo... 

MARIA – Parabéns, prima... Quer dizer... Também sinto tristeza, por teu filho João 

              Batista! Tristeza e alegria, pois ele será o precursor... 

JOSÉ – Eta mulherada danada! Guardam as coisa! 

ZACARIAS – Escondem, Zeca! Escondem! Vamos bebê uma cachacinha aqui no 

              boteco? 

ISABEL – Eles mal chegaram ô Zacarias! 

MARIA – José! 

JOSÉ – Que que há mulhé?! Não vou fazê desfeita pro Zacarias! 

ISABEL – Ô seus pinguço! A janta tá pronta! As escravas já fizeram tudo! 

ZACARIAS – Mas tu reclama, hein! 

JOSÉ –  Eu vou procurar trabalho! 

ISABEL – Vocês vão ver como essa cidade é bonita. Um marzão, gente! 

ZACARIAS – Mas emprego que é bom... 

JOSÉ – Me disseram lá no roçado de cana de Bom Jesus que aqui era fácil, por causa 
do petróleo. 

ZACARIAS – Biscate, né Zé, biscate! Agora, emprego mesmo...hum 

ISABEL – Vão é se perder por aí! 

ZACARIAS – Lá na construção, Zeca. Em vez de vaga, tão é mandando gente 
embora! 

MARIA – Eu vou junto, José! 

JOSÉ – Não! Tu fica ajudando a Isabel! 

ISABEL – Se ela quer ir, deixa ora! Vai te acostumando, Zeca! Aqui na cidade tudo é 
diferente... no começo, eu também dizia amém... que nem vaquinha de 
presépio 

ZACARIAS – Vaquinha de presépio? Nunca ouvi falar nisso! 

ISABEL – Ah! Sim! É que eu me adiantei no tempo! Vaquinha de presépio... só depois 

                que a Maria... 

ZACARIAS – Maria o quê?...Ih!!! A zabé tá ficando biruta! 

JOSÉ- Vamos então, Maria. 
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Maria e José procuram improvisadamente, emprego na plateia. Espera a resposta do 
público e brinca com isso. No palco aparece escrito na placa: “NÃO HÁ VAGAS PARA 

QUEM NÃO É ESPECIALIZADO” 

MARIA – Não adianta procurar, José! Os aviso é de que não tem trabalho! 

JOSÉ – Como é que tu sabe? 

MARIA- Não tá vendo aquelas letras? 

JOSÉ – Não sei ler... E nem tu também não sabe... 

MARIA – Só não sei o resto 

JOSÉ –  É? 

MARIA – Mas as três primeiras já decorei... de tanto olhá pra elas eu sei o que quer 
dizê!  Que não tem trabalho! 

Maria e José continuam andando 

MARIA – José! 

JOSÉ – Sim... 

MARIA – To sentindo as doresssssssssssss! 

JOSÉ - Mas agora, mulhé! Espera a gente voltar  pra casa da Zabé! 

MARIA – E dá pra esperá? 

JOSÉ – Olha aquela fila, Maria! Cheia de mulhé buchuda! Vamos pra lá! 

José e Maria dirigem-se à fila onde há uma placa escrita: Atendimento Médico 

Todos - Já estamos com os pés inchados 

Nesta fila que não anda 

Desde as 5 da manhã 

E já é quase 10 horas 

Ninguém até agora 

Os vinte por cento descontados 

Dos salários já minguados 

Vão pra onde os desgraçados? 

Já estamos com os pés inchados 

Nesta fila que não anda 

- Instituto de merda 

Quem manda? 

E quem desmanda? 
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JOSÉ – Que fila é essa? 

MULHER 3 – Fila do atendimento médico! 

JOSÉ – Minha mulher está sentindo as dores do parto! 

MULHER 2 – É só enfrentar a fila! 

MULHER 3 -  Eu não deixo ninguém passar na minha frente! 

HOMEM 2 – Hei! Vocês aí na frente! Querem bancar o esperto? 

HOMEM 3 – Furá fila, não xará! Vem pra cá! 

MARIA – Acho que já vai nascer! 

MULHER 2 – Te segura colega! Que eu tô aqui já com as águas correndo... 

HOMEM 3 – É bom o senhor já ficar com o talão de segurado na mão! 

JOSÉ – Talão de segurado? 

HOMEM 3 – É! Inscrição do INPS 

JOSÉ – Não sei o que é isso! Trabalhava na terra, no corte da cana e também sou  
carpinteiro! 

HOMEM 3 – Então tá difícil... eu não posso fazer nada! 

MARIA – Eles não atendem sem senha? 

Todos em um funk –     Não! Não! 

                     Sem senha, não 

                  Sem senha só se for com pistolão 

Sem senha não, não, não 

                   Senha também pra pegar requisição 

                   E pro exame só votando no patrão 

                   Internação, sem, sem, sem senha não 

                   A senha é a sina da provação 

    Atores cercam o casal, em um canto ritmado e violento até pararem. Ao final, 
mudam a música. Com a nova música movimentos e improvisação anunciando que a 
criança vai nascer ali mesmo. É feito o parto e duas crianças nascem: o menino e a 
menina Jesus. José cantando com os dois bebês ao colo.  

JOSÉ -  Que noite linda 

Que céu estrelado 

Como é tão bonito 

A esperança vem surgindo 

Dona da casa 
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Bote luz muito clarão 

Que já chegou lindo presente 

Para a nossa salvação 

José e Maria acomodam o bebê na manjedoura, até que se aproximam o boi, a 
burrinha e o resto do elenco trazendo como presente instrumentos de trabalho como 
serrote, tijolo, enxada, pão, martelo, laptop etc, a partir do canto a seguir. 

 

TODOS – Olha quem vê de longe 

Olha a estrela de lá 

     Olha quem trás presente 

                 Para quem vai chegar 

Um ator com estrela vem vindo e para no local; é a estrela guia dos 3 reis magos. Os 
três reis magos estarão caracterizados como um trabalhador da construção civil, um 
operário de industrial e um trabalhador de escritório. 

MAGO 1 – O ouro por mim ofertado 

       É de pouca quantidade 

       Mas muita simbologia 

       Que os metais extraídos 

       Das minas do universo 

       Sejam logo apropriados 

       Por quem nelas trabalha 

       Dia e noite 

       Noite e dia 

       Pra que toda humanidade 

       Usufrua melhoria 

MAGO 2 – Esse incenso eu recolhi 

       Da poeira de uma estrela 

       Trazida pelos ventos 

       Mais velozes que a luz 

       Que gera eletricidade 

                 Que gera eletricidade 

       Tem o perfume de terra 

                  Odor do trabalho 
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       E cheiro da liberdade 

MAGO 3 – A mirra por mim  

Também foi trazida 

        E extraída 

       Dos poços petrolíferos 

       Que proliferam em desertos 

       Controlados por espertos 

       Que não distribuem a riqueza 

       Acumulada nos bancos 

       Pelo trabalho dos outros 

       Explorados na pobreza 

       Que o menino/criança 

       Que a menina/esperança 

       De toda periferia 

       Se apropriem dos poços 

       Pra que toda a humanidade 

       Usufrue melhoria 

Atores cantam 

Nós viemos de perto 

De muito perto viemos 

Nesse teatro de rodas 

De rodopiar as ações 

Anunciar o momento 

Dos nascimentos de alguéns 

Que nascem pelas Belens 

Periféricas do Brasil 

         Vem  o menino/criança 

         Vem a menina/esperança 

         Salvadores/Construtores 

         De uma nova sociedade 

         Com liberdade e justiça 
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         Vem, vem, vem, vem,  

         Vem esse alguém 

         Que nascem pelas Belens 

         Periféricas do Brasil  

                                                  

(Os atores permanecem por um minuto estatualizados formando o presépio vivo, que 
depois é reproduzido como imagem no telão da cena) 

 

 FIM 


