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A HORA EXTRA 
De José Facury Heluy 

 
 
Personagens 
 
ALVES CRUZ 
ABRÃAO ALAS 
BALBINA 
TOM LÍDER 
OMAR CADO 
BIELA 
ILDEMONO HIPÓLITO 
ARANHA TOTAL  
OPERÁRIOS MÁQUINA  
 
 
OPERÁRIOS-MÁQUINA EM COROEGRAFIA REPETITIVA, CANTAM A MÚSICA. 

 
Trabalho, trabalho, 
Trabalho, trabalho, 
Trabalho, trabalho,  
Até em dia de festa 
Trabalho, trabalho, 
Trabalho, trabalho, 
Trabalho canção que me resta 
Trabalho de dia 
Trabalho de noite 
Trabalho de abril a abril 
Lazer prá puta que pariu 
Lazer prá puta que pariu 
Prá puta que pariu 
Prá puta que pariu. 

 
REPETEM O REFRÃO, IMITANDO UMA MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO. SALÃO DE UMA 
LINHA DE PRODUÇÃO DE UMA FÁBRICA, ONDE VÊ-SE AO FUNDO UM ENORME CASULO DE 
UMA ARANHA COM SUAS TEIAS ACOPLADAS NOS ATORES QUE FAZEM UMA MÁQUINA, QUE 
ESTÁ SENDO MONTADA. UM OPERÁRIO, O ALVES CRUZ, EM UM PLANO SUPERIOR, 
TRABALHA SOLITÁRIAMENTE NA MONTAGEM DE UM SISTEMA COMPUTADORIZADO. 
 
ABRAÃO ALAS  
O que ele  faz lá em cima? 
BALBINA  
Deixe que eu olho. 
TOM LÍDER  
Porra, quem tem de olhar sou eu. Afinal de contas sou o líder aqui. 
ABRAÃO ALAS  
(GOZANDO) Isso mesmo. Ele é o líder, deixamos o grande líder olhar. 
OMAR CADO  
Como líder, minha gente? 
ABRAÃO ALAS  
Cala boca, cara. Tu já tá marcado, daqui a pouco tu é enquadrado pelos homens (VOLTA-SE AO  
GRUPO). 
TOM LÍDER  
Deixa que eu vou ver o que tá acontecendo. 
BALBINA  
Isso é tarefa para o Tom Líder. Deixa a situação com ele, é pago prá isso. Vê e delatar as  
irregularidades. 
OMAR CADO  
Irregularidades... tô sabendo. Irregularidades, reguladas pelo regulamento que rege a regência do rei  
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patrão. Vocês são uns babacas. 
 
SONS ELETRÔNICOS AUMENTAM DE VOLUME 
 
ABRAÃO ALAS  
Omar Cado, deixa de andar com esses xiitas, qualquer dia desses tu vais perder a língua de tanto  
erre, hein. 
BIELA  
(OPERÁRIA FEMINISTA) Cala boca, imbecil. Deixa o machão do Tom ir vê. É bagulho dele. Afinal de  
contas é o único com poder neste momento. 
TOM LÍDER  
Espera lá. Sou o chefe, mas não posso falar tudo que quero não. O meu papel aqui é olhar, escutar e  
comunicar. Tenho limites. 
OMAR CADO  
Vai logo, cara. Sem segurança eu cruzo os braços. Vai, senão eu começo já a falar o que eu posso  
deduzir dessa situação. 
ABRAÃO ALAS  
Agora não Omar Cado. Daqui a pouco vai sobrar prá gente. Cala a boca. 
 
OS RUÍDOS ELETRÔNICOS AUMENTAM, UMA LUZ ELETRIZANTE COMEÇA A ENTRAR NO 
SALÃO. 
 
BIELA  
Olhem, o sol tá entrando. 
BALBINA  
Gente, acabo de ver tudo, estão modernizando a fábrica. E é o Alves Cruz, o companheiro que  
depois do curso de aperfeiçoamento, se isolou lá em cima. 
ABRAÃO ALAS  
Ué, o que o patrão resolveu agora? 
OMAR CADO  
O Tom Líder, escolhido a dedo pelo patrãosinho, é quem deve saber. Vamos, diga prá gente. O que  
tá acontecendo? 
TOM LÍDER  
Eu? Eu não sei. O patrão não é obrigado a dar satisfações aos seus subordinados. Voltem ao  
trabalho que eu vou verificar. 
OMAR CADO  
Eu não volto. Sem saber o que se passa, nem adianta insistir. 
BALBINA  
Pera lá, gente- Desse jeito a gente não resolve nada. 
ABRAÃO ALAS  
Relaxa, Omar Cado, relaxa, tu trabalha a tanto tempo e não sabe que sempre foi assim. 
OMAR CADO  
Relaxar, como? Será que vocês não sentem que isso vai de encontro a todas as leis que mal e  
porcamente ainda nos protegem. Precisamos de segurança para trabalhar. 
BIELA  
Que leis? Tu tá esperando o que? Dá um tempo, vamos ver o que acontece. Depois a gente briga no  
sindicato. 
OMAR CADO  
Sim! Mas a luta é nossa, começa aqui e por nossa conta. 
BALBINA  
(PARA O TOM LÍDER) Tu tens que te entender com o padrão, prá saber o que está acontecendo. Vai  
que eu vou acalmar o Omar Cado. Vai. 
BIELA  
É chefe. Vai ao diálogo com o patrãozinho. 
BALBINA  
Diálogo? 
BIELA  
Sim, diálogo. Conversa de dois homens em torno de alguma coisa. Não sabe o que é não,  
engraçadinha? 
BALBINA  
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Pensava que diálogo fosse coisa de político. Pelo menos, é a única hora em que escuto falar nisso, é  
quando vejo as conversas dos políticos na televisão. Diálogo... 
BIELA  
Mas não é coisa de político, não! É coisa que a gente tem que conseguir de qualquer jeito. 
BALBINA  
Mas como? De qualquer jeito, como? 
BIELA  
Na porrada... Se for possível! 
BALBINA  
O que é isso Biela. Eu acho tão baixo esse teu jeito de falar. A mulher tem que se dá respeito. Os  
modos de qualquer mulher em qualquer lugar, tem que ser cristão para impor respeito. 
BIELA  
Para impor respeito? Balbina, deixa esse papo de diálogo prá lá, tá? 
OMAR CADO  
Diálogo... O do trabalhador é distribuir e pegar porrada para conseguir os seus direitos, senão, não se  
consegue porra nenhuma. 
ABRAÃO ALAS  
(PARA BIELA) Porrada e diálogo! Já foi o tempo. Como é que ele vai dialogar, rapaz? Agora é o olho  
da rua e está acabado. Diálogo aqui nessa fábrica é sonho, benzinho. 
BIELA  
Não me chama de benzinho, turco babaca. 
BALBINA  
O que é que tem o tempo? Tá fazendo até um lindo dia. Hoje vi na folhinha. 
BIELA  
Ô carola, papagoiaba. Não é desse tempo que ele fala. É de situação atual. Do desemprego,  
entendeu? 
OMAR CADO  
Vou provar mais uma vez que ele só estão agindo assim, porque nós estamos cada vez mais  
acomodados... 
ABRAÃO ALAS  
Que acomodado nada, estamos é segurando o nosso emprego, sabe por quê? Porque a gente já  
lutou, conversou, discutiu e eles estão sempre enfiando a lingüiça na gente. Aí, se a gente bota prá  
quebrar, acaba virando lingüiça frita, esticadinha e defumada prá ser devorada no jantar deles. 
TOM LÍDER  
Tá bem pessoal. Eu vou falar com o patrão. Vou provar o mal juízo de vocês. 
ALVES CRUZ  
(ÚNICO OPERÁRIO QUE EM TODA A DISCUSSÃO FICOU TRABALHANDO NA MONTAGEM  
COMPUTADORIZADA) 
Olha, pessoal. O patrão tá chegando. 
 
O PATRÃO ENTRA, TODOS VOLTAM A TRABALHAR, OMAR CADO E BIELA CRUZAM OS 
BRAÇOS. TOM LÍDER SE ADIANTA. 
 
ILDEMONO  
(PATRÃO JOVEM, PRESIDENTE DA EMPRESA. PARA O TOM LÍDER) Veja você a ingratidão até  
onde chega. Eu aqui me sacrificando pelo bem comum dos meus operários e ainda vejo  
descontentes de braços cruzados. Na certa querem saber porque mandei modernizar a fábrica, não?  
Pois bem, só a atual conjuntura me coloca á disposição deles. (PARA OS OPERÁRIOS) É,  
realmente, um novo tempo meus queridos operários... 
 
OMAR CADO E BIELA COM GESTOS, INSISTEM PARA QUE O TOM LÍDER CONVERSE COM O 
PATRÃO 
 
TOM LÍDER  
(ADIANTA-SE) Tudo bem, doutor. É... agora humanamente falando, já que é o que me foi confiado,  
essas máquinas automatizadas vão gerar insatisfações. O senhor não acha que ela vai acabar com  
muitos empregos. Tenho que zelar o futuro dos homens que trabalham comigo. 
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TODOS PARAM DE TRABALHAR E APLAUDEM O TOM LÍDER, MENOS O ALVES CRUZ QUE 
CONTINUA SUA FUNÇÃO, SOBRE OLHARES DE DESPREZO DO OMAR CADO. É AGRACIADO 
COM UM SORRISO DO PATRÃO 
 
ILDEMONO  
(VOLTANDO-SE PARA O TOM LÍDER) E você acha que eu, Ildemono Hipólito, que durante o meu 
aprendizado para desenvolver esta fábrica, não iria pensar no futuro dos meus operários. O futuro, 
está ali nas mãos do Seu Alves Cruz. E todos vocês poderão seguir aquele caminho, desde que 
estudem um pouco mais. Aonde se tem vários trabalhando, teremos só um. Logicamente,  aquele 
que conseguir, os que não conseguirem... aí não poderemos fazer nada! Mas isso é o futuro. Agora, o 
que vocês precisam é acabar de montar essa relíquia. Portanto, enquanto a modernização total não 
chega, hoje terão que se esforçar para que a produção não pare. Terão horas extras, agora explico 
por que: é que virão investidores estrangeiros, é realmente um grande passo para o desenvolvimento 
deste complexo industrial. Rumando célere à automação total. Irei mostrar a eles a disposição que 
existe no nosso parque industrial. (PARA OS OPERÁRIOS) Sem avanço tecnológico, nada se faz. 
Este é um novo tempo, este é um novo caminho para a prosperidade de vocês e da empresa. 
(OLHANDO PARA CIMA) Vamos ao trabalho. Seu Alves Cruz. Acenda as luzes da cibernética e 
deixe entrar o som dos games para que o sol da liberdade adentre neste penhor de igualdades. 
Amanhã ninguém trabalha. 
ABRAÃO ALAS  
Olha aí, Omar. O patrão tá fomentando uma paralisação, com discurso e tudo. Aproveita bicho. 
OMAR CADO  
Paralisação?! 
BALBINA  
Falou em paralisar ele vira logo estatua. 
BIELA  
(PARA O OMAR) Precisamos nos reunir no sindicato, prá entender o que tá acontecendo aqui. 
ABRAÃO ALAS  
Se reunir? Prá que? Prá falar dos games? 
OMAR CADO  
Sim, dos games e da modernização proposta pelo patrão. Também acho que é bem irmos ao  
sindicato urgente. 
TOM LÍDER  
Não podem sair. Sindicato é depois do trabalho e feriado é só amanhã, que inclusive terão de  
comparecer devidamente limpos para impressionar os investidores e jornalistas. 
ILDEMONO  
(PARA O ALVES CRUZ) Vamos, Seu Alves, deixe essa automação no ponto, seu Alves. Por favor,  
seu Alves, só não modernize o casulo, po favor. (PARA A PLATÉIA) É para que essa modernidade  
não perturbe a observadora secular da indústria (OLHANDO PARA CIMA) Deixe o casulo intacto.  
Isso. Esse aí. (PARA A PLATÉIA) Ele não poderá ser mexido, pois ele abriga uma caranguejeira, 
preservada de pai para filho. (ALVES CRUZ FICA COM MEDO) Não, não é preciso ter medo. 
Cuidado que ela é venenosa. Os radicais tentaram extrair o veneno dela, mas não adiantou, ela é de 
estimação. As suas teias acompanham pari-passo o desenvolvimento da Pindoroma Papéis S.A. 
(ENTRAM OS EMPREGADOS) E tragam a minha harpa, que eu cantarei canções para festejar este 
belo acontecimento. 
TOM LÍDER  
Harpa? Aqui não temos harpas, doutor. 
ILDEMONO  
Então façam uma. 
TOM LÍDER  
Eles não sabem, doutor. Aqui só se faz papéis e derivados.  
ILDEMONO  
Como não sabem? Temos que açambarcar todas as frentes de industrialização, temos que estar  
preparados para o futuro. Que operários eu tenho no meu complexo industrial, não sabem nem fazer  
uma harpa? Oh! Meu bisavô, criador dessa fortuna, meu querido criador de Aranha Total, meu  
adorado Retromano Hipolito, enviai das alturas operários competentes, para que não nos afundemos  
no poço da moratória e da falência... 
ABRAÃO ALAS  
O que é uma harpa, Balbina? 
BALBINA  
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Não sei! Acho que é um instrumento de música. No Antigo Testamento, parece que o Rei David,  
tocava uma, e também falava com Deus. Eles se encontrava com Deus tocando aquilo. 
 
ABRAÃO ALAS  
Ah! É! Mas tinha um outro que tocava também. Aonde foi que vi falar nisso?... 
TOM LÍDER  
Não se pode fazer nada, doutor. 
ILDEMONO  
Incompetentes! (REFAZENDO-SE) Está bem, não devo me alterar neste momento. Então, imaginem  
que eu tenho uma harpa, deliciarei vocês com as mais belas canções da decadência da chaminé.  
 
PREPARA-SE PARA TOCAR A  HARPA, COLOCA COROA DE LOUROS E MANTO 
 
ABRAÃO ALAS  
Já sei! Foi num livro de história, cinema... Não sei! 
BALBINA  
Eu vi na Bíblia, no Antigo Testamento. 
OMAR CADO  
Que palhaçada! Essa não! 
ILDEMONO  
Aqui se faz o papel 
Sem o qual ninguém vivia 
Ele gira o carrossel  
Movendo a burocracia 
Nesta fabrica tão bela 
Onde o trabalho é profundo 
Já lancei a automação  
Prá poder ganhar o mundo 
OPERÁRIOS  
Se tão tirando as máquinas 
Pro sol poder penetrar 
Seus raios não se enganam 
Com a timidez do luar 
ILDEMONO  
Aqui se faz o papel 
Sem o qual ninguém vivia 
Ele gira o carrossel 
Movendo a burocracia 
Nesta fábrica tão bela 
Onde o trabalho é profundo 
Já lancei a automação 
Prá poder ganhar o mundo 
OPERÁRIOS  
Que mundo desse mundo imundo 
Que mundo o doutor quer mostrar 
Você só passou nesse mundo 
Pensando em quem vai derrubar 
ILDEMONO  
Inveja, calúnia, maldade 
É só o que sabem enxergar 
Eu vejo o sol da felicidade 
Raiando neste lugar 
 
OS OPERÁRIOS DANÇANDO VÃO SE ENCAIXANDO POUCO A POUCO NA VELHA MÁQUINA 
QUE ESTÁ SENDO RESTAURADA. 
 
ALVES  
(CHEGANDO) Pronto, pronto, pronto, patrão.  Está tudo automatizado. 
ILDEMONO  
(VERIFICA) Muito bem, Senhor Alves Cruz. Trabalho perfeito. 
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ALVES CRUZ  
Trabalho perfeito, só preservei o casulo. Como o senhor mandou. 
 
ILDEMONO  
E o ovo da aranha, Sr. Alves? 
ALVES CRUZ  
Tá lá. Me parece que vai estalar a qualquer hora. 
ILDEMONO  
O senhor tá trabalhando demais. Qual é o segredo, Sr. Alves? 
ALVES CRUZ  
É que eu...  
ILDEMONO  
(OLHANDO PARA O MONITOR DO COMPUTADOR) Vejam aqui no monitor: que noite linda. A via 
Láctea, o Cruzeiro do Sul, Taurus. A noite toma conta de todos nós e as estrelas... 
OMAR CADO  
É bom saber mesmo que as estrelas já estão aparecendo, pois já são sete horas e já acabou o  
expediente. 
ABRAÃO ALAS  
É patrão. A mulher tá em casa esperando com os meninos. Sabe como é, né? 
TOM LÍDER  
Não interrompa o patrão. Vocês devem entender que não é toda vez que um patrão resolve se  
mostrar de corpo e alma para seus operários. Temos que aproveitar a ocasião e expor-nos, também. 
ILDEMONO  
(PARA O TOM LÍDER)  Veja como é difícil dirigir uma fábrica. Até nos filhos deles a gente tem que  
pensar. Eles não têm a mínima noção do número de filhos que devem ter. 
 
PEQUENAS EXPLOSÕES E INQUIETAÇÕES ENTRE OS OPERÁRIOS QUE FAZEM A VELHA 
MÁQUINA 
 
OMAR CADO  
São sete horas. Eu vou tratando de ir embora, hein. Quem vem? 
ILDEMONO  
Na minha juventude, eu pensava que o Cruzeiro do Sul, queria dizer algo para a América. Hoje eu  
penso diferente. Penso na internet chovendo de pedidos dos fornecedores. Penso  em aviões, jatos,  
boeings, transportando o nosso papel para todo o mundo. “O papel da Pindorama no futuro da  
humanidade”. 
 
SIRENE TOCA 
 
BIELA  
Já bateu a sirene. 
TOM LÍDER  
Não corta o patrão, Biela 
ILDEMONO  
Não cortem a minha divagação. Pago dobrado pelo dia de hoje, pronto. Uma hora extra como nunca  
tiveram em suas vidas. A hora extra da Pindorama Papéis S.A. 
 
OPERÁRIOS APLAUDEM E COMEÇAM A CANTAR 
 
OPERÁRIOS  
Hora extra, hora extra 
Prá esse pão pouco 
Hora extra, hora extra 
Me tira do sufoco 
BIELA  
Mastigando a marmita 
Que grita aflita 
OMAR CADO  
Roendo esse meu osso 
TOM LÍDER   
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Pindorama crescendo 
Brasil florescendo 
 
OMAR CADO  
Torcendo meu pescoço 
OPERÁRIOS  
Hora extra, hora extra. (REPETE) 
BIELA  
Hora extra recente 
Marmita com cana 
ABRAÃO ALAS  
Patroa só na cama 
BIELA  
Ao prazer desse calabouço 
OMAR CADO  
Roendo esse meu osso 
OPERÁRIOS  
Hora, hora, hora extra 
TOM LÍDER  
A hora dos super-heróis 
 
TODOS APLAUDEM 
 
ILDEMONO  
Obrigado, obrigado! Realmente, vai ser uma hora extra inédita, pois ainda ganharão cultura, ditadas  
aqui pelo querido patrão de vocês.  
OMAR CADO  
(PARA BIELA) Isso não tá me cheirando bem. Haja saco prá trabalhar, ganhar pouco e ainda mais  
essa agora... 
TOM LÍDER  
Calem a boca os dois, deixem o patrão continuar. 
 
BALBINA OLHANDO PELO MONITOR DO COMPUTADOR 
 
BALBINA  
Patrão, o que é aquela mancha ali no computador? 
ABRAÃO ALAS  
Lá em cima, e  vem se aproximando. 
ILDEMONO  
Que coisa estranha! 
TOM LÍDER  
Será um disco voador? 
BALBINA  
Acho que é um disco voador, mesmo. 
ILDEMONO  
Não, minha filha. Não diga disco voador. Diga OVNI. Repitam; O-V-N-I. 
TODOS  
O-V-N-I. 
BALBINA  
O que significa isso, doutor? 
ILDEMONO  
É um objeto voador não identificado. 
ABRAÃO ALAS  
Chiii... mudaram de nome. É bem capaz de... 
ILDEMONO  
(DECLAMANDO)  
O que é um ovni hoje 
E ontem um disco voador 
Pode ter sido a bom tempo 
O nome que se chamou 
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As coisas extras da terra 
Que nunca ninguém tocou 
 
BALBINA  
Doutor, a pomba do espirito santo, era um OVNI? 
 
NESTE MOMENTO SAI  ALGO DE DENTRO DO COMPUTADOR 
 
TOM LÍDER  
O que foi isso que caiu aí? 
ABRAÃO ALAS  
Vou ver. (SAINDO) Está atrás daquela peça. Olhe é um ovo. 
BALBINA  
(CORRE ATÉ LÁ) Um ovo, mesmo. 
ILDEMONO  
Um ovo. (OLHA PARA CIMA) Deve ser da aranha. 
OMAR CADO  
Acho que é mais uma bomba deles.. 
BALBINA  
Vamos ver o que tem dentro.  
TOM LÍDER  
Vamos esperar se partir. 
ILDEMONO  
Quebrem o ovo. 
 
TOM LÍDER PEGA UMA CHAVE INGLESA E PARTE O OVO 
 
ILDEMONO  
(CHEGA PERTO E VERIFICA) Uma carta, deixe que eu leio. (LENDO) Sou a fecundação ovular de  
Aranha Total, a protetora dos seus tetos, a qualquer momento mandarei a minha cria com algumas  
novidades para acompanhar este novo tempo. (TENTANDO LER BAIXO PARA QUE OS  
OPERÁRIOS NÃO TOMEM CONHECIMENTO) ... ela descerá com uma série de observações. As  
minhas novas  teias serão fortes o suficiente diante da presença da nova ordem. Eu ressuscitarei. A  
qualquer momento... (ILDEMONO PARA SÍ) Não é possível! 
BALBINA  
Ih! Agora é que não entendi nada. 
ABRAÃO ALAS  
Eu também não. Mas parece que o pau vai comer. 
IDELMONO  
Não pode ser recado da  Aranha. A Aranha não fala e seu ovo não escreve. 
OMAR CADO  
Até que enfim um ovo de esperança. 
BIELA  
Não conta vitória antes do tempo Omar Cado. Isso pode ser uma fria, essa Aranha Total sempre  
esteve do lado deles. 
ILDEMONO  
(VAI RASGANDO A CARTA IRRITADO) Senhor, Tom Líder, destrua este ovo completamente. 
ABRAÃO ALAS  
Destruir o ovo! 
TOM LÍDER  
Certo, patrão. (PASSA O OVO PARA O ABRAÃO) Senhor, Abraão Alas, destrua este ovo  
completamente. 
ABRAÃO ALAS  
Certo, chefe. (PASSA O OVO PARA O ALVES CRUZ) Senhor Alves Cruz, destrua este ovo  
completamente. 
ALVES CRUZ  
Certo, chefinho. (PARA ELE MESMO) Senhor Alves Cruz, destrua este ovo completamente. 
(QUEBRA O OVO E GURADA ALGUNS PEDAÇOS) 
ILDEMONO  
Muito bem. Vamos continuar... 
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BALBINA  
(PARA O PATRÃO) Sempre tive vontade de saber como era a juventude de um rico. 
 
ILDEMONO  
Tinha tudo, até o que não queria. 
BALBINA  
Tinha não, doutor. Senhor ainda tem. 
ILDEMONO  
Oh, Madame! 
OMAR CADO  
Tudo muito bom, tudo muito bem. Puxas sacos a parte, gostaria de saber por quê estamos  
remontando essa sucata, se o senhor está automatizando a fábrica? 
BIELA  
Pois é, isso é importante saber. Pois já estamos cansados e desgastados. 
ILDEMONO  
Primeiramente: porquê ela é a cara e o corpo de vocês, com a dona Biela bem disse. Em segundo:   
para mostrar a diferença, simplesmente. Com esta, muitos são a própria máquina; com a nova,  
apenas um fará o trabalho de muitos. 
OMAR CADO  
Espera lá. Isso então está com cara de demissão em massa? 
ILDEMONO  
Seja lá o que for. Isso na verdade se chama modernidade. E quem não acompanhar estará fora. 
OMAR CADO  
Quer saber de uma coisa pessoal. O que ele quer mesmo, é provar que nós não estamos com nada.  
Sabe qual será o resultado? Rua para os que não acompanharem o avanço prometido pela belezura  
aí. 
ILDEMONO  
Talvez você tenha razão. (AJEITANDO-SE) Apreciei muito o trabalho de vocês neste momento  
calamitoso.(VAI ATÉ O OSMAR CADO) Quanto ao Senhor Omar Cado, após o trabalho, está  
intimado a comparecer no meu gabinete para conversamos sobre a sua... 
OMAR CADO  
Demissão. 
ILDEMONO  
... pensei em uma explicação, ou retratação, caso queira. A minha organização permite a livre  
manifestação de pensamento, mas não a contestação agressiva diante do progresso eminente.  
(PARA O TOM LÍDER) Bem, senhor Tom, deixo nas suas mãos controle da situação. Estarei de volta  
amanhã com empresários estrangeiros. Até amanhã. (SAI) 
 
OS OPERÁRIOS CONTINUAM NA MONTAGEM SE AUTO ACOPLANDO NA MÁQUINA 
 
TOM LÍDER  
(NO COMANDO) Encham o tanque de óleo. Levantem a alavanca. 
OPERÁRIOS  
(MÚSICA) 
Somos zumbidos da noite 
Do peso pesado do açoite 
Avaliado o serão 
Em mais uma hora extra 
 
TOM LÍDER  
(NO COMANDO) Encaixem as peças com muito cuidado. Torçam com força. 
 
OPERÁRIOS AINDA NA MÚSICA: COMO OPERÁRIOS E MÁQUINA AO MESMO TEMPO 
 
OPERÁRIOS   
Retoma, reclama a chibata 
Barulho no tom da cabeça 
Reclama, retoma se mata 
Se mata, reclama, retoma 
Retoma, se mata, reclama 
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Em mais uma hora extra 
TOM LÍDER  
Rápido. 
 
OS OPERÁRIOS CONTINUAM CANTANDO A MÚSICA, AGORA MAIS BAIXO, OMAR CADO 
ENTRA NA FRENTE E FALA COM PÚBLICO 
 
OMAR CADO  
Meia noite, três séculos e quinhentos e tantos dias. HORA EXTRA. Eles pagam essas horas, mas  
não são tão extraordinárias não. São pesadas, doloridas. Agora serviremos de cobaias, onde além de  
tudo que nos afeta, estaremos expostos a mais um novo  vírus do século que se aproxima.  
TOM LÍDER  
(ADMINISTRANDO A MONTAGEM) Ah! Esqueci de avisar prá vocês que, em caso de perigo, tenho  
uma campainha de alarme no bolso direito da minha bata. 
 
NESTE MOMENTO CHEGA O ALVES CRUZ CHEIO DE CIRCUITO IMPRESSOS PELO CORPO 
 
ALVES CRUZ  
Pronto, senhor Tom Líder, a modernidade está no ponto, se algo ocorrer de errado por aqui, a de lá  
resolverá rapidinho.  
TOM LÍDER  
Ótimo, mas esta aqui tem de funcionar. Aquela, será apenas no segundo tempo da demonstração.  
Mas foi bom você ter chegado. (COM A CAMPAINHA NA MÃO) Estou aqui explicando para o  
pessoal... 
 
NESSE INSTANTE OS ATORES QUE FAZEM A MÁQUINA ENTRAM EM CONVULSÃO, ALVES 
CRUZ TOMA A CAMPAINHA DA MÃO DO TOM LÍDER E COMEÇA A ACIONÁ-LA 
 
TOM LÍDER  
O que foi que aconteceu? Prá que essa loucura de acionar este alarme agora? 
ALVES CRUZ  
(GAGEJANDO) Ali, olha lá. Tá saindo uma fumaceira braba. 
TOM LÍDER  
(VAI ATÉ O LOCAL) As velas tão ardendo! Os tambores cairão de pressão. (PARA OS OPERÁRIOS)  
Alguém se descuidou da manutenção da caldeira ? 
ABRAÃO ALAS  
Meu Deus! Me perdoe, seu Tom, fui eu. 
 
TOM LÍDER EM PANTOMINA PASSA UMA DESCOMPOSTURA NO ABRAÃO QUE SE RETRATA O 
TEMPO TODO 
 
OMAR CADO  
(PARA A PLATÉIA) É que ele queria ver o milagre. 
TOM LÍDER  
(AINDA COM O ABRAÃO) Milagre? Mas que milagre? (CONTINUA NA PANTOMINA) 
OMAR CADO  
(PARA A PLATÉIA) O que diz que nós estamos construindo. Lembram-se que o patrão sempre fala: 
que basta olhar, para ver o milagre da globalização e do desenvolvimento. 
BALBINA  
Estamos perdidos a nossa velha máquina não funcionará mais. 
OMAR CADO  
(VOLTA-SE) E exatamente ela que nos sustentou todos esses anos. 
TOM LÍDER  
Diminuam a pressão. Rápido. Controle total nos acionadores de forno. Extintores potentes.  
 
OS OPERÁRIOS COMEÇAM A FICAR AGITADÍSSIMOS DIANTE DE TANTA CONFUSÃO E 
COMEÇAM A SE QUEIXAR EM PANTOMIMA 
 
ABRAÃO ALAS  
É impossível continuar assim, Tom. Tá todo mundo cansado, tá todo mundo nervoso.  
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OMAR CADO  
Assim não dá prá continuar. 
 
TOM LÍDER  
Voltem ao trabalho. (ABRAÃO VOLTA) Inquieto! Inquieto! Ah! Para essas ocasiões quando os 
operários estão inquietos eu tenho uma solução. (TIRA DA BATA UM LIVRO DE BOLSO) O Guia 
Prático dos Inquietos, manual que ganhei quando fui fazer um curso avançado de gerência de 
produção nos “States”. (PROCURA NO LIVRO) Inquietos! in, in, in, inq. Achei, tá aqui. Os inquietos 
se dividem em dois tipos: os inquietos renitentes, (OLHA PARA O ABRAÃO) que são aqueles que 
nunca estão satisfeitos com nada. Os inquietos militantes (OLHA PARA O OMAR) são aqueles que 
simplesmente não tem nada mesmo para estarem satisfeito, muito pelo contrário. Os primeiros são 
chamados vulgarmente de “do contra” e os segundos são identificados pela frase costumeira, 
segundo eles, “O mar não está prá peixe”. (PARA OS OPERÁRIOS) Ah! Aqui está a frase do famoso 
pensador greco americano Capitulus Lógicus: “A inquietação é o resultado de uma determinada 
insatisfação, portanto, uma pessoa insatisfeita é uma pessoa naturalmente inquieta” 
BALBINA  
Poxa, quanta sabedoria. 
TOM LÍDER  
O fantasma do desemprego é o grande freio do inquietos, e... 
OMAR CADO  
Comigo isso não pega. 
TOM LÍDER  
(VAI ATÉ ELES) Neste manual encontrarão todas as respostas as suas insatisfações, com algumas  
repressões e proibições, e claro. (PARA ALVES CRUZ) Se você está inquieto por trabalhar demais,  
procure esquecer o trabalho, trabalhando. (COMEÇA A FALAR PARA CADA UM) Vá ao futebol,  
brinque o carnaval, arranje uma mulata, vá ao cinema. Se fizer isso, voltará na Segunda  
completamente satisfeito e com mais disposição para produzir. 
BALBINA  
Que legal, esse manual é profético. Agora, seria mais ainda se falasse que todos tem que ir ao culto  
aos domingos. 
TOM LÍDER  
Senhor Abraão, se está inquieto porque o ganha não dá para alimentar a sua família, não faça filhos  
atoa. Compre uma televisão, durma em camas separadas, dê férias à patroa.(PARA ALVES CRUZ)  
Fique mais tempo na fábrica ou estude para acompanhar a modernidade dos tempos atuais.(PARA O 
ABRAÃO) Ponha os meninos para aprender aquilo que vocês não conseguirão nunca. Assim é que 
começam os homens de amanhã.  
ABRAÃO ALAS  
Esse manual é quente. 
OMAR CADO  
Esse manual é uma fria. 
ABRAÃO ALAS  
Tudo isso eu já fiz, mas não como ele disse. Os garotos lá em casa de tanto vender chiclete e dormir  
na rua, já estão quase virando pivete. 
BIELA  
Então é uma fria, né. 
TOM LÍDER  
(PARA OMAR) Se a inquietação for seu pagamento atrasado, lembre-se “o dinheiro não traz  
felicidade”. Mas pleiteie os seus direitos, reclame. Sua reclamação será imediatamente ouvida e você  
receberá seu aviso prévio, fundo de garantia etc.. Receberá tudo, tin, tin, por tin, tin. 
ABRAÃO ALAS  
Isso também, já me aconteceu várias vezes. 
BIELA  
E recebeu tudo isso na ficha? 
ABRAÃO ALAS  
Receber, recebi. Agora, passei mais de dois anos prá conseguir outro emprego. 
TOM LÍDER  
Agora as proibições: a) É totalmente proibido ser insatisfeito. b) O chefe tem sempre razão (A  
PARTE) Mesmo que não tenha. c) É absolutamente proibido adoecer. Para isso é necessário: avisar  
com três dias a data da doença, trazer três testemunhas de que efetivamente se vai cair doente,  
comparecer munido de carteira de identidade, título de eleitor, certificado de reservista, saúde, INPS,  
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CPF, PIS, PASEP, FDP e duas fotografias recentes ao departamento de pessoal. Aí imediatamente,  
você irá para o departamento de manutenção e reparos... 
 
OMAR CADO  
Chega, para mim já basta. (ALGUNS RECLAMAM) 
TOM LÍDER  
Está bem. É assim que reagem ao zelo que a empresa tem por sua segurança e pelo bem estar de  
vocês, não? Tudo bem, vou parar. (VAI SE AFASTANDO) 
BALBINA  
Mas eu acho que até, ele tem razão. Ainda outro dia eu precisei levar minha mãe ao (CONTINUA A  
CONVERSAR EM PANTOMIMA COM O ABRAÃO ALAS) 
OMAR CADO  
Só não nos seguram contra a fome. 
ABRAÃO ALAS  
Ai, nem fala em fome. 
BIELA  
Seu chefinho, aí não fala nada sobre a fome? 
ABRAÃO ALAS  
Era bom se a gente pudesse comer papel. Pelo menos aqui na fábrica a gente ia ficar forradinho. 
TOM LÍDER  
(APONTANDO PARA O ALVES CRUZ QUE CONTINUA TRABALHANDO) Vejam, ali, o Alves Cruz. 
ALVES CRUZ  
Chefe, tem peça dessa velha máquina que não vai mais funcionar. Se quiserem posso colocar a nova  
que é toda monitorada. 
TOM LÍDER  
Não! A velha máquina têm que funcionar. Temos que mostrar simbolicamente para os investidores 
que sairemos da idade da graxa e do trabalho escravo, para a idade dos circuitos impressos e da  
modernidade. 
ALVES CRUZ  
Mas vai ser difícil. Ele não vão agüentar. Precisamos de algumas peças para ela funcionar. 
TOM LÍDER  
Quais? 
ALVES CRUZ  
Olha. 
TOM LÍDER  
Rolamento, velas e bobina. Faça o pedido. 
ALVES CRUZ  
Estou indo... 
TOM LÍDER  
Calma, seu Alves Cruz. 
ABRAÃO ALAS  
Ou, cara, por que você nunca se queixa de fome? 
BIELA  
É. Eu nunca vi ele comendo. 
ALVES CRUZ  
Ah! Eu não. Eu sou precavido. Tomei minhas precauções. 
TODOS  
Que precauções? 
ALVES CRUZ  
Quando fui fazer o curso para montar essa velha máquina, pedi para um cirurgião substituir meu  
estômago por um de avestruz. Quando fui fazer o segundo curso da máquina nova, quis trocá-lo por  
um estômago mais moderno, mas não teve jeito. Desse modo, como eu trabalho n fábrica, minha  
comida tá por aqui mesmo. Ah, são as peças da velha máquina. (VAI ATÉ O TOM LÍDER E TIRA A  
CAMPAINHA DA BATA) Por exemplo, esta campainha (COMEÇA A MASTIGAR) Ou seja, todas as  
peças que logo logo virarão sucata, acalmarão minha fome por algum tempo. 
TOM LÍDER  
Quem o autorizou a comer a campainha? 
ALVES CRUZ  
Desculpe, mas ela era tão apetitosa... 
ABRAÃO ALAS  
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Adivinho, agora, onde foram parar a minha chave de fenda e alicate que sumiram. 
BALBINA  
É, mas não adianta nada reclamar. Temos que encontrar uma solução já que precisamos funcionar. 
ALVES CRUZ  
Vocês deveriam ser prevenidos como eu, nunca se sabe o que nos espera nesta fábrica. Só faltam  
arrancar nossos ossos para fazerem alavancas. Só que comigo não. Cuspirei porcas, parafusos,  
cravos e alicates. 
BIELA  
Antes que te transformem numa máquina de fazer grana, né Alves? 
OMAR CADO  
Isso nós já somos, Balbina! 
BALBINA  
Você deveria estar num circo, em vez de trabalhar na fábrica. 
ABRAÃO ALAS  
Espere aí, tenho uma idéia. Quais as peças que faltam para continuarmos a produção? 
BIELA  
Esquece isso rapaz, o seguro paga. 
TOM LIDER  
Nada disso, precisamos de idéias brilhantes para salvar a produção, custe o que custar. Fale, filho: é  
de operários assim que nossa fábrica precisa. 
BIELA  
Fala, rapaz. Diz logo. 
ABRAÃO ALAS  
É que eu tive uma idéia, mas não sei se é válida. 
TOM LÍDER  
Claro, as idéias são o princípio dos ideais das nobres causas. 
ABRAÃO ALAS  
É que, já que ele come ferramentas e peças, será que ele não podia cagar as que faltam para darmos  
continuidade a produção? 
TOM LÍDER  
Bravos! Excelente idéia! Como não pensei nisso antes? Claro que deverá funcionar. Lavoisier já dizia:  
na natureza tudo se transforma, nada se perde. 
ALVES  
Alto lá. Em mim ninguém bota a mão. Meu cocô não vai ser valorizado ao ponto de compará-lo com  
peças de uma velha máquina. Máquina é máquina. Merda é merda. 
TOM LÍDER  
Mas você não pode se negar à participação numa hora tão séria como esta, em que precisamos,  
mais do que nunca, do espírito de solidariedade de todos. E além disso, você já pensou se todas as  
máquinas, todas as fábricas do mundo dependessem apenas de nossas fezes para seu processo  
produtivo. Não teríamos crise de petróleo, problemas de equilíbrio nas balanças de pagamento,  
esgoto poluindo os rios e os mares. Em vez disso, teríamos mais industrias, mais empregos, um novo  
mercado de trabalho: o do beneficiamento da merda para o desenvolvimento da humanidade. 
ALVES CRUZ  
Não adianta querer me catequizar. Eu nunca serei capaz. 
TOM LIDER  
Se é assim, agarrem o homem! É a nossa única salvação. 
ABRAÃO ALAS  
Segurem o homem, que precisamos funcionar e nossos filhos precisam também se alimentar. 
 
CERCAM O ALVES, QUE É DOMINADO 
 
OMAR CADO  
Isso é um atentado aos direitos humanos. Nem merda se respeita mais! 
ALVES CRUZ  
(JÁ DOMINADO PELOS OUTROS) Larguem-me, porra! Oh, São Prisão de Ventre, salvai-me nessa  
hora! 
TOM LÍDER  
Tragam o penico! E vocês (PARA BALBINA E BIELA) Retirem-se que nós vamos por o homem  
nuzinho. 
BIELA  
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Eu não vou sair. Nós não trabalhamos aqui, também? Então, vamos ficar, para ajudar no que for  
necessário. E além do mais, homem e mulher nu é só o que se vê, em toda parte. Quem é que liga  
para isso? E tem mais, se nós podemos trabalhar aqui ao ponto de nos transformarmos em máquina,  
podemos também participar dessa operação cagatória de serviço. 
BALBINA  
É Sr. Tom Líder. Eu vou sair. 
BIELA  
Vai sair porra nenhuma. 
BALBINA  
Deixa de ser chata, menina! Claro que eu não vou ficar aqui prá olhar homem nu. Ainda mais essa  
agora. 
BIELA  
Vai ficar sim. A gente não pode deixar o Alves sozinho na mão deles! Podem matar o coitado! 
BALBINA  
Ah! É mesmo. Que egoísta eu estava sendo. Tá certo eu fico. Eu fico, mas não olho. 
BIELA  
Duvido! 
TOM LÍDER  
Bom, não vamos discutir, o homem já está seguro e o penico no seu devido lugar. Vamos fazer agora  
um levantamento das peças que precisamos. (VERIFICANDO) Anote aí Dona Biela, um rolamento  
desgastado pelo atrito. 
BIELA  
Certo, um rolamento. Qual o diâmetro? 
TOM LÍDER  
Deixe, eu verificar. Uns oito centímetros de diâmetros 
BIELA  
Virgem, será que passa? 
TOM LÍDER  
Você aí, não fique parado, verifique. Meça lá, vamos. 
OMAR CADO  
Não sou pago prá isso. 
ABRAÃO ALAS  
Vamos abaixar a calça dele. Calma, filho, só vamos medir o seu diâmetro de saída. (MEDINDO)  
Calma. Bem untada com óleo, ainda sofrerá uma dilatação de uns seis centímetros. Passa sim. 
TOM LÍDER  
Ufa, até que enfim temos um problema resolvido. 
BIELA  
Atenção para outra peça: duas velas com diâmetro inferior a três centímetros. 
ABRAÃO ALAS  
Isso já foi medido. Tudo bem... 
TOM LÍDER  
... Uma bobina com filamentos de platina. 
ABRAÃO ALAS  
E as medidas? 
TOM LÍDER  
... Trinta centímetros com dez de diâmetro. 
ABRAÃO ALAS  
Trinta centímetros!? É impossível! 
TOM LÍDER  
Nada de impossível.  
ALVES CRUZ  
Tenham dó, eu não vou agüentar isso tudo. 
TOM LIDER  
São só essas as peças que faltam para a máquina funcionar? 
BALBINA  
São só essas, seu Líder. 
TOM LÍDER  
Então, mãos a obra. 
ABRAÃO ALAS  
Mas como fazer para... 
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TOM LÍDER  
Tragam o holofote de 5.000 watts, faremos um suadouro nele, repetindo envolventemente,  
carinhosamente, repetindo o nome de todas as peças, até atingirmos a sua maquinaria interior. 
ABRAÃO ALAS  
Tá aqui o holofote. 
TOM LIDER  
Acende. 
ABRAÃO ALAS  
Pronto, está aceso. 
TOM LIDER  
(A BALBINA) Dê-me a primeira peça, o rolamento. (APROXIMA-SE DE ALVES) Que lindo rolamento,  
24 esferas circundando dois trilhos circulares de aço inoxidável. (PARA ALVES). Olhe o rolamento  
desgastado, queremos um novinho... um rolamento... esferas... aço... um rolamento... esferas... aço...  
Façam pressão no estômago dele um rolamento... esfera de aço... um rolamento... mais força... um  
rolamento... 
ALVES CRUZ  
(GEMENDO DE DOR) Não sei se consigo. 
TOM LÍDER  
Consegue, sim. (MAIS RÁPIDO) Um rolamento... esferas... aço... (TILINTAR DE PEÇAS NO  
PENICO) 
ABRAÃO ALAS  
Conseguiu! Herói! 
TOM LIDER  
Tragam a peça, deixe-me examinar. É de material vagabundo, aço de segunda, igual a todo material  
nacional, mas serve. Melhor, só importado. Vamos agora às duas velas, diâmetro inferior a 3  
centímetros. 
ABRAÃO ALAS  
Isso é moleza, não é, queridinho? 
ALVES CRUZ  
Não agüento mais de dor de barriga. 
TOM LÍDER  
Vamos, filhinho. Continuem apertando o estômago dele. Duas velas com diâmetro inferior a três  
centímetros... Duas velas... Apertem mais. Duas velas... vamos, querido, duas velas... 
ALVES CRUZ  
(TREMENDO) Sinto calafrios (TILINTAR DA PRIMEIRA PEÇA) 
ABRAÃO ALAS  
(VERIFICANDO) Que eficiência. Caiu a primeira. 
TOM LIDER  
Uma outra, vamos igualzinha à primeira. 
ALVES CRUZ  
(FAZENDO FORÇA, TILINTAR DA SEGUNDA PEÇA) 
TOM LÍDER  
Pronto, já posso até ver a máquina funcionando de novo. Tragam as duas velas aqui. (TILINTAR DE  
PEÇAS NO PENICO) 
ABRAÃO ALAS  
Ih grande Líder, o homem mandou de quebra dois parafusos e uma chave allen. 
TOM LÍDER  
Deixa eu ver as velas. Vieram com acessórios, dá-se um jeito. (PAUSA) Agora, vamos a parte mais  
difícil da operação. Para esta fase da operação, precisamos fazer com que o nosso querido Alves  
Cruz, tome um pouco de óleo de rícino. Tragam o vidro aqui. Será mais fácil, pois a bobina é muito  
grande... 
BALBINA  
Pronto, grande Líder. Eu já estava com ele na mão, para alguma necessidade. 
ALVES CRUZ  
(SORRINDO)Oba! Um suco desses me coloca com outra disposição. 
TOM LÍDER  
Regulem o óleo para que não ocorra uma evacuação total. 
ALVES CRUZ  
Mas... só dois dedos? Encham o copo, por favor. 
TOM LÍDER  
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Não, só dois dedos, vamos. Contenha-se, meu filho. 
ALVES CRUZ  
(BEBENDO) Ah, que bom! 
TOM LÍDER  
Agora, filhinho, vamos a nossa última peça: uma bobina com filamento de platina, de trinta  
centímetros de comprimento e dez de diâmetro. Encostem o refletor mais preto, e agarrem o homem  
com mais força. Uma bobina, trinta de comprimento de dez de diâmetro. Uma bobina... filamento...  
(FAZENDO FORÇA) Não consigo... Não consigo...! 
ABRAÃO ALAS  
Vou dá mais óleo de rícino para ele. 
TOM LÍDER  
Bobina... 30 por 10... platina... bobina... 30 por 10... 
ALVES CRUZ  
Ai! Não consegue sair! 
TOM LÍDER  
(PARA BALBINA E ABRAÃO) Vocês dois puxem a bobina, com cuidado. 
ALVES CRUZ  
Ai! Ui! devagar. 
TOM LÍDER  
Bobina... filamento... 30 por 10... platina... 
ALVES CRUZ  
(BERRANDO) Ai! Me mataram! 

  
ABRAÃO E BALBINA QUE ESTAVAM PUXANDO, CAEM DO OUTRO LADO 
 
TOM LÍDER  
Bravos! Muito bem! Você é um herói. Levarei a presidência o seu ato de coragem e amor a nossa  
fábrica. 
 
NOVO TILINTAR DE PEÇAS NO PENICO 
 
ABRAÃO ALAS  
Grande Líder, o homem tá botando tudo pra fora. Uma agulha, chave de fenda, alicate, martelo, fio de  
solda, pregos etc... 
TOM LÍDER  
Se vier alguma coisa em duplicata é nossa. Quanto as que vierem em unidade são do patrimônio da  
empresa, certo? 
ABRAÃO ALAS  
Certo, grande Líder. 
TOM LÍDER  
Coloquem as peças já no seu lugar. Já perdemos muito tempo. Vamos, liguem a máquina. 
TOM LIDER  
Que barulho é esse na sua barriga, Seu Alves? 
.ALVES CRUZ  
Desculpe, mas é que estou com soluço e o diabo da campainha se dana a tocar. 
TOM LÍDER  
Pois prenda o soluço (PARA OS OUTROS) Ponham a máquina prá funcionar, e cuidado com os  
soluços. 
BALBINA  
Está funcionando, grande Líder! 
 
OS OPERÁRIOS FUNCIONAM COMO UMA MÁQUINA A TODO O VAPOR, UTILIZANDO-SE DE 
RECURSOS CORPORAIS E GESTUAIS. ALVES CRUZ VAI PARA O COMPUTADOR, 
PRENDENDO O SOLUÇO. ILDEMONO NA PARTE SUPERIOR COM OS INVESTIDORES EM 
SOMBRA CHINESA. 
 
ILDEMONO  
Fico empolgado vendo meus operários trabalhando com afinco. Tudo porque tivemos a sábia idéia de  
controlar os movimentos reinvindicatórios através de medidas de arrocho geral, que os transforma em  
cordeiros ordeiros. Tudo para não perderem  o seu precioso emprego. (MOSTRANDO A MÁQUINA  
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MONTADA COM OS OPERÁRIOS)  Temos ali de um lado: o obsoleto. O que nos obriga a colocar  
muitos trabalhando. (APONTANDO PARA A ÁREA MONITORADA) Já ali, apenas um técnico  
senhores, para que, através do solicitado investimento, possamos aumentar a nossa capacidade de  
produção a um baixo custo. 
OPERÁRIOS  
Trabalho, trabalho 
Trabalho, trabalho 
Trabalho, canção que nos resta 
ILDEMONO  
A velha máquina ainda funciona, porém é penoso, vê-los alegres mas  sendo açoitados pelo desgaste  
desumano. Além disso a industria moderna não pode só se segurar na sua produção, é primária essa  
função, forças paralelas do capital precisam ser alcançadas. Assim estamos hoje, diante de...  
(CAMPAINHA TOCA ALTO) O que foi isso? 

 
AS SOMBRAS COMEÇAM A RECLAMAR DO BARULHO. ILDEMONO LIGA O INTERFONE 

 
ILDEMONO  
Senhor Tom, o que está havendo? Porque o alarme na área de monitoração? (PAUSA) Sim. Sim.  
(TENTA FALAR BAIXO NO TELEFONE) Não interessa o que ele é capaz de fazer. Aplique o  
silenciador, force-o a defecar, invente qualquer coisa, mas pare com este barulho. Os investidores  
não poderão presenciar problemas naquele setor. (DESLIGA E VOLTA-SE AOS INVESTIDORES NA  
SOMBRA CHINESA) Bem, eu estava falando e vou concluir dizendo que gráficos apontam o nosso  
constante crescimento. (COMEÇA A MOSTRAR OS GRÁFICOS) Esse é o projeto de implantação do  
nosso parque cibernético. Já sondamos autoridades do nordeste e vários hectares estão a nossa  
disposição, dados pelos respectivos governos estaduais, só nos falta agora sentarmos a analisarmos  
tin-tin por tin-tin das... 
TOM LÍDER  
(ENTRANDO PORTA A DENTRO) Patrão! Patrão! Venha ver. Está acontecendo uma coisa muito  
estranha. 
 
NESTE INSTANTE A ARANHA COMEÇA A DESCER DO TETO. NO OUTRO CAMPO DA CENA A 
ARANHA ENTRA CANTANDO 

 
        ARANHA   

Essas teias do meu posto 
Mostram apenas meu desgosto de viver 
Sempre com sorriso frouxo 
Explorando para enriquecer 
Prá permanecer no posto 
O meu troco tu vais merecer 
Lastro, terra, pasto morto 
É a sina desse nosso viver 
 
A ARANHA INVADE O SALÃO. OS INVESTIDORES DA SOMBRA CHINESA SE RETIRAM 
APRESSADAMENTE 
 
ILDEMONO  
Esperem, por favor! Ainda não vão, por favor... 
ARANHA  
Parem, parem tanto a máquina velha como a nova! (OS INVESTIDORES DA SOMBRA CHINESA,  
FICAM INCOFORMADOS) Estão espantados com a minha presença? Não sei porque! Se sou a  
administradora dos seus tetos. Se tenho vivido várias colonizações nesta empresa de mandões e  
mandados. (AUMENTA A INTENSIDADE DE INCONFORMAÇÃO EM TODOS) Mas não se  
espantem, pois eu olho e aprecio os céus. 
OMAR CADO  
Estamos entendendo tudo ou quase tudo! Se essa tal de Aranha está olhando tudo e sempre esteve  
do lado deles, sem dúvidas que vai sobrar prá nós. 
ARANHA  
Hum! Vejo que o momento vai ser duro e cruel. Peço calma a todos. A calma será uma companheira  
inseparável dessa nova era, pois nunca haverá uma tão fria e ao mesmo tempo tão sangrenta.  
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(PAUSA) Estão preparados para entender o futuro que por hora nos clareia, com razões, em vez de  
emoções? O meu momento exige que eu seja um inimigo declarado das emoções. 
ILDEMONO  
Eu perdi os investidores. Só voltarão com tudo resolvido, e é exatamente isso que eu farei de agora  
em diante. Estou pronto, então. 
OMAR CADO  
Eu também.  
 
OS BONECOS DA SOMBRA CHINESA CONTINUAM INQUIETOS 
. 
ARANHA  
Silêncio e ordem. Que fale o Senhor Omar Cado, conhecido por suas posições. 
OMAR CADO  
Eu vou mostrar a vocês que as novidades em torno da produção que acompanharam todo o  
desenvolvimento dessa indústria, só fizeram desgastar e depreciar o nosso lado. Gostaria de chamar  
o nosso mais eficiente operário, digno dos maiores elogios dos patrões. O senhor Alves Cruz.  
(ALVES CRUZ ENTRA TOTALMENTE INTIMIDADO, COCHICHOS ENTRE OS BONECOS DA  
SOMBRA CHINESA. COCHICHANDO NO OUVIDO DO ALVES) Responda sem medo. Diga a  
verdade, não deixe que o assustem. 
ALVES CRUZ  
(PARA O OMAR) Não vão me mandar cagar mais ferramentas? 
OMAR CADO  
Não! Não vou tocar na sua especialidade. Perguntarei sobre o seu trabalho. Alves, diga: o que você  
fazia antes de conviver com a presença acomodada da aranha ali no teto do galpão? 
ALVES CRUZ  
(OLHANDO PARA CIMA) Aranha!!! Que aranha? 
OMAR CADO  
Ah! Desculpe-me. O que você fazia antes da Pindorama S.A.? 
ALVES CRUZ  
Tá tão distante que não me lembro. 
OMAR CADO  
Esforce-se. 
ALVES CRUZ  
Bem, eu era operário da Cia Fabril Média. 
OMAR CADO  
E agora? 
ALVES CRUZ  
Trabalho no setor de analista de sistema e monitoração da Pindorama Papéis Sociedade Anônima. 
OMAR CADO  
O que acontecerá quando a máquina que o senhor montou começar a funcionar? 
ALVES CRUZ  
Trabalharei nela. 
OMAR CADO  
E os outros? 
ALVES CRUZ  
Os outros terão que se adaptar aos novos tempos. 
OMAR CADO  
E como você sobreviveu até aos últimos momentos destes velhos tempos? 
ALVES CRUZ  
Comendo as peças obsoletas e desgastadas. 
OMAR CADO  
Como acha que viverá após a implantação da modernidade? 
ALVES CRUZ  
Ah! Bem melhor, pois a nova máquina me fará fazer o que mais de vinte faziam. 
OMAR CADO  
Quando o senhor comer todas as velhas peças como se alimentará, senhor Alves? 
ALVES CRUZ  
Bem, aí não sei. Quem sabe circuitos impressos, ships...  
OMAR CADO  
Seu estômago não está preparado para isso. Você bem sabe. E isso não será novidade para nenhum  
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de vocês. Também não será novidade que o Senhor Alves, por mais especializado que ele possa ser,  
continuará sendo um operário e como sempre será tratado como tal, a despeito do desemprego de  
uma maioria, que muitas vezes, por falta de condições... 
 
ILDEMONO INTERFERE 
 
ILDEMONO  
O senhor Alves por causa da nossa visão desenvolvimentista, teve acesso a coisas que nem os  
sonhos mais loucos de César, Napoleão, Henrique VIII foram capazes de imaginar em seus delírios  
de grandeza. Nem com todo seu ouro, Alves, Alexandre de Macedônia, viu tevê a cores, a cabo,  
micro ships, as maravilhas da tecnologia e teve direitos que todos vocês têm. 
ALVES CRUZ  
É, mas... 
ILDEMONO  
Mas os patrões, os gerentes, os diretores colocam sempre os operários nos seus devidos lugares,  
não? 
ALVES CRUZ  
Era o que eu ia dizer! 
ILDEMONO  
Alves, você pensa que nós estamos aqui porque gostamos? Porque gostamos de viver com a cabeça  
cheia de problemas e de preocupações, porque gostamos? Não, nós estamos aqui para zelar por sua  
segurança e prover o seu bem estar. Sabe quem é o meu patrão, Alves? 
ALVES CRUZ  
São os investidores que estavam aí, né? 
ILDEMONO  
É você, Alves. 
ALVES CRUZ  
Eu!!! 
ILDEMONO  
Nós estamos aqui para servi-lo, para cuidar de você, para não deixar que (OMAR VOLTA COM OS  
OUTROS) elementos inescrupulosos, como este radical (APONTA PARA OMAR) se aproveitem de  
você. (PARA O ALVES) Ele só quer o poder, no fundo o que ele deseja é o meu lugar. 
OMAR CADO  
Creio ter ficado evidente que o nível de vida não cresceu e nem crescerá, pois  para nós com  
tecnologia ou não, sempre estaremos em níveis abaixo. Agora, que significado teve a presença dessa  
tal automação para nós e para o Alves Cruz?  Não é nem preciso responder! Está na nossa  
desilusão, na cara e no estômago dele. Alves, diga aqui o que disse sobre os administradores,  
lembra? 
ALVES CRUZ  
Lembro sim. (OLHA ESITANTE PARA O TOM LÍDER) Não quero ofendê-lo. (OLHA PARA O  
PATRÃO) Desculpem-me. 
OMAR CADO  
A verdade, quando dita,  ferirá sempre alguém. Continue, Alves. 
ALVES CRUZ  
(COMEÇA INTIMIDADO, DEPOIS VAI SE POSICIONANDO) Bem, um homem se sente magoado  
quando é esquecido. Esses senhores que mandam, olham através de nós como se a gente não  
existisse. Uma pessoa gosta de saber que alguém pensa dele o suficiente para o procurar com o  
olhar. 
TOM LÍDER  
(AOS BERROS) Mas isso é uma mentira. 
ALVES CRUZ  
(IRRITADO) É isso mesmo. Para ser franco, parece que os patrões e os administradores, os  
mandatários são deuses a quem nós não somos dignos nem de ver passar. (AUMENTA O TOM) Por  
isso me preveni contra eles. 
OMAR CADO  
Seria perder tempo, falar de tudo mais que essas simples declarações do Alves Cruz, possam  
acarretar, arrastando-nos para uma condição inferior de vida humana! Ouvimos a voz de um  
verdadeiro trabalhador de hoje e do futuro. Antes da antiga máquina e com estômago de gente, seu  
Alves, vivia melhor.  
ILDEMONO  
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Me diga. Quando você ganhava menos e comprava mais, tinha o seguro social que pagava as contas  
do médico, dentista, fundo de garantia, cursos de especialização? Como conseguiu trocar seu  
estômago, hein? 
ALVES CRUZ  
Realmente, senhor! Essas coisas nós fomos conquistando aos poucos. 
TOM LÍDER  
Mas agora você tem, não é? 
 
OMAR CADO SAÍ E VAI CHAMAR OS OUTROS 
 
ARANHA  
Vejo que as conversas estão se redundando. Logicamente, as palavras associadas ao dinheiro, ao  
poder, ainda prevalecerão, principalmente porque não será só a produção que ditará as regras. A  
especulação no lugar do lucro enfraqueceram as minhas teias e não agüentarei mais nenhuma  
mudança.  (COMEÇA A DEFINHAR) As minhas teias, foram rendas e rendas, trançadas com todos o  
excessivo lucro acumulados até então. Como era belo tecê-las (VAI DESAPARECENDO) Agora não  
vejo nada...ficamos a mercê do jogo internacional... sinto chegar a minha hora... 
ILDEMONO  
São tantos os que falam contra a nossa estrela, que alguns se convenceram que ela perdeu o brilho.  
E se algum dia... 
ARANHA  
(VAI SUMINDO) Em algum dia será tudo tão diferente. (AGARRANDO-SE NAS TEIAS PRESAS NOS  
OPERÁRIOS) Oh, os meus lucros...a partir da produção  (DESAPARECENDO) Nunca mais os  
verei... 
ILDEMONO  
O reluzente clarão da informática! É por ele que veremos a nossa grandeza, os seus chips nos  
tornará ricos, para o além das mais loucas fantasias do passado. Graças à modernidade a civilização  
que representamos alcançará a maior altura de todos os tempos. 
ARANHA  
Meus queridos operários...o esteio da minha riqueza...(CAI, SALTANDO AS TEIAS DOS  
OPERÁRIOS MÁQUINA) 
ILDEMONO  
Trinta e um, virgula cinco mais aparelhos de computadores... é um mundo fantástico. O universo on- 
line inteiro em nossa casa e em nossas empresas, fazendo-nos ficar mais ricos com aplicação  
globalizada. Graças a ela a civilização que representamos alcançará a maior altura de todos os  
tempos. 
 
OPERÁRIOS RECOMEÇAM A FUNCIONAR COMO A MÁQUINA, QUE DESACOPLADOS DAS 
TEIAS DA ARANHA FUNCIONAM DESNORTEADAMENTE PELO PALCO. TOM LÍDER TENTA 
REAGLUTINÁ-LOS MAS NÃO CONSEGUE. 
 
TOM LÍDER Não consigo controlá-los sem as teias. 
ILDEMONO És uma liderança primária, Tom Líder. Não seguistes o exemplo do Alves Cruz, 

e fatalmente ficarás com eles. 
TOM LÍDER Mas estes anos todos em que servi não são nada? 
ILDEMONO Servirá para que descanse em paz, seu Tom. Tente organizá-los como sucata. 
OMAR CADO Aonde conseguirão mão de obra para prosseguir na construção deste mundo 

maravilhoso. 
ABRAÃO ALAS Você pensa em trabalho, e eu estou totalmente perdido no meu. 
BIELA Perdidos e forçosamente encostados à mingua. 
BALBINA Nunca pensei que fossem fazer isso com a gente. 
OMAR CADO Mas isso não vai ficar assim. 
 
ILDEMONO NA ÁREA DA MONITORAÇÃO 
 
ILDEMONO  
Sai um investidor e chega outro, é irreversível o processo desenvolvimentista, logicamente desde que  
tenhamos operários à altura da produção. Senhor Alves, por favor. 
ALVES CRUZ  
Pronto, senhor. 
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ILDEMONO  
O senhor Tom Líder, contou-me do seu feito para recuperar a nossa velha máquina, portanto confio- 
lhe o velho gesto simbólico do meu avô, dando-lhe o prêmio de operário padrão do século vinte. 
ABRAÃO ALAS  
Apesar de tudo ele nos representará bem com esse prêmio. 
BIELA  
Não a mim. Na minha barriga só entrou comida e menino.  
BALBINA  
É o juízo final e o prêmio do Alves é o nosso consolo. 
OMAR CADO  
É. Estamos vivenciando e presenciando os últimos momentos da força do trabalho...porque o que  
teremos daqui para frente será a força do capital movendo a força do trabalho monitorada e sem  
operários...é o fim. 
ILDEMONO  
Será a glória da nova era industrial. O nosso papel correndo o mundo inteiro em três vias, para toda  
espécie de utilização... é a glória. 
 
OPERÁRIOS INICIAM ATABALHOADAMENTE A ÚLTIMA PRODUÇÃO DESNORTEADA E 
TROPEGA DA VELHA MÁQUINA.  
 
ILDEMONO  
Os nossos antigos operários revolucionários e trabalhadores...  que querem mais? 
OPERÁRIOS  
(CANTANDO E DANÇANDO ) 
Vamos todos morrer de rir 
Ah! Ah! Ah! 
Vamos muito nos distrair 
Ah! ! Ah! Ah! 
Nosso tempo não começou 
Ah! Ah! Ah! 
Sempre rimos do nosso mal 
Ah! Ah! Ah! 
ILDEMONO  
... ordeiros, sentimentais, religiosos, pacatos, alegres, e porque não? 
OPERÁRIOS  
(MÚSICA) 
Passamos a vida toda 
Fazendo piada a beça 
Gozando nossa desgraça 
Prá continuar na festa 
ILDEMONO  
O sinal dos tempos!!! Uma política econômica globalizada que os torne mais ordeiros e que nos dê  
uma brecha para substituirmos a quantidade pela qualidade.  
 
A MÁQUINA MONITORADA PELO ALVES CRUZ FUNCIONA PLENAMENTE, OS OPERÁRIOS VÃO 
AOS POUCOS SENDO DIGERIDOS PELA VORACIDADE DA MESMA. UM POR UM VÃO 
ENTRANDO NOS COMPARTIMENTOS DO COMPUTADOR. 

 
OPERÁRIOS  
(MÚSICA) 
Vamos todos morrer de rir 
Ah! Ah! Ah! 
Vamos nos subtrair 
Ah! Ah! Ah! 
Novo tempo não começou 
Ah! Ah! Ah! 
Sempre rimos do nosso mal 
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Ah! Ah! Ah! 
 
 
ILDEMONO  
(INDIFERENTE) 
E por que não? Se eu estou aqui para zelar por eles, investir neles, lhes dar segurança e  
desenvolvimento. 
OPERÁRIOS  
(TODOS OS OPERÁRIOS VÃO SENDO DIGERIDOS PELA MÁQUINA) 
Vamos todos morrer de rir 
Ah! Ah! Ah! 
Vamos muito nos distrair 
Ah! Ah! Ah! 
Nosso tempo não começou 
Ah! Ah! Ah! 
Sempre rimos do nosso mal 
Ah! Ah! Ah! 

 
A MÁQUINA MONITORADA ACABA POR DIGERIR TODOS OS FUNCIONÁRIOS. APENAS O 
ALVES CRUZ SOBREVIVE. 
 
ALVES CRUZ  
Pronto, chefe! A hora em que o senhor der a ordem iniciarei a produção para que possamos fazer  
tudo que eles faziam, apenas sob o meu contrôle. 
ILDEMONO  
Isso, seu Alves. Comece a produção. 
 
APENAS COM O CONTRÔLE DO ALVES, COMEÇA UM JOGO DE LUZES PELO PALCO, 
SUGERINDO UMA IMENSA LINHA DE MONTAGEM MONITORADA 
 
ILDEMONO  
... e se algum dia esta nova ordem cair, a culpa também será nossa. Apenas nossa  
 
APAGA A LUZ 
 

 
 
 
 

FIM 
 


