
  

O “Sepultamento” é uma dramaturgia para teatro de rua que ilustra o 

julgamento de Pedro. O texto está disponível na íntegra. 

 

 

O SEPULTAMENTO 

 

Prólogo 

Todo o Teatro é um círculo. No centro há dois atores sentados em direção oposta 

dando a impressão que estão sustentando o morto e que são cegos e esmoles. 

Os outros Personagens fazem um círculo para marcar a área. Aparece em cena 

um vaqueiro, ele chega dando impressão que monta um cavalo e dá chicotes no 

chão tentando chamar atenção do povo. 

 

CENA I 

 

VAQUEIRO 

Venha! Corra, prezada platéia! 

Se divirta e se corrija com a presente comédia 

Não só para sorrir de personagens fingidas 

Que moram na ficção e mostram outras vidas 

Mas para descobrir, atrás das fantasias, 

A verdade que roça em nós todos os dias 

Cada fala do ator é censura e conselho 

Enquanto assistirem, estarão diante de um espelho 

E assim podem ver debaixo do artifício 

A beleza, a verdade, a hipocrisia, o vício 

Assim também queremos atacar a impostura 

Aí dos devotos sem fé, dos santos de alma impura 

O vosso retrato aqui é fiel e traz desgosto 

Já que reconhecerão aqui o próprio rosto. 

(Para como se estivesse vendo o velório pela primeira vez) 



  

Não se enganem com a vossa aparência 

É verdade, minha gente, a beleza não tem essência 

Não se engane com esses trajes de rude vaqueiro 

Venho do inferno na função de mensageiro 

Vim para anunciar a última profecia 

Se Deus fez o mundo numa semana foi deposto no oitavo dia 

Pois provaremos que todo mundo é culpado 

Pela morte cruel desse pobre coitado 

Esqueça a feira, a farinha, o chuchu e o quiabo 

Não percam seu tempo e vejam a vitória do diabo 

Aqui vai ter de tudo, de toda maneira 

E cuidado quem pensa que isso é besteira 

Pois se assistirem com silêncio e atenção 

Terão aqui uma grande lição. 

(Sai de cena circulando. Sons de chocalhos e de bombinhas) 

 

PADRE 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo 

Enterro esse homem com muito orgulho e pranto 

Eis um homem honesto de verdade 

São Pedro benzerá essa alma cheia de bondade 

Vejam vocês povo dessa região 

O que é um homem de bom coração 

Ia pra missa todo o domingo rezar 

Na hora do ofertório era o primeiro a depositar 

 

 

BEATA 

Eu estou de prova dessa caridade 

O nosso santo padre tem o dom da verdade 

Mesmo morando lá na ribanceira 



  

Não perco missa nem de caganeira 

Eu, beata fiel e devota da santidade 

Observo a conduta dessa cidade 

E garanto que esse homem é honrado 

Não encontrarão nele algum pecado 

 

POLÍTICO 

Bom dia, minha gente, o dever me chama 

Sou o vereador que tanto vos ama 

Também falarei nesse momento de aflição 

Pois morre hoje um grande cidadão 

Eis que temos aqui um poço de formosura 

Não veremos nesse eleitor falsidade e usura 

Eu sempre levei esse homem a sério 

Choremos pela sua morte nesse cemitério 

 

POETA 

Esperem, ainda não é hora de chorar 

Deixem pelo menos poetar 

Quero dedicar a esse meu amigo contemplado 

Um versinho meu improvisado: 

Pedro, és um navegante aventurado 

Agora, tua nau és um broquel dourado 

Na tua morte aprendemos a ser gente 

Na tua amizade viveremos eternamente 

 

GARI 

Desculpe as palavras já que careço de formação 

Mas antes de versos, é tu meu irmão 

Sou um gari, é verdade 

Mas tenho em ti minha sincera amizade 



  

No meio de pessoas ilustres 

Pergunto se merecia morrer comido de abutres 

É santo já que morre em castidade 

Trago tua noiva, a deusa da virgindade 

 

VIRGEM 

Meu amado, não se vá não 

Por que nossas promessas não foram em vão 

Mal acabara o nosso lar 

Deus guardou pra ti outro abrigo pra ficar 

E eu que te esperei tanto tempo 

De véu fico e sem casamento 

Serei tua por toda vida 

Virgem e pura, ao contrário dessa rapariga 

 

PUTA 

Desculpe-me, Pedro, não queria te ofender 

O meu sentimento verdadeiro não queria esconder 

Minha presença é aqui condenada 

Chamam de puta e de safada 

Mesmo tu não sendo amigo e nem parente 

Sei que de todos era o único diferente 

Sei que também me admirava 

Sem ti a cidade me apedrejava 

 

BÊBADO 

Espere ai um segundo 

Ainda não enterre o defunto 

Esse meu companheiro de boêmias 

Já cantou comigo várias melodias 

Não enterre esse homem agora não 



  

Deixe pelo menos uma dose cair no chão 

Brindo a morte desse cavalheiro 

O único amigo meu verdadeiro 

 

 

CENA II 

VAQUEIRO 

Veja! Veja! Minha gente, veja a falsidade 

Não tem nesse enterro um pingo de verdade 

Olhe o quanto somos exibicionistas 

Falsos, mentirosos e racistas 

Soem os sinos e o trovão 

Queimemos Judas na fogueira da ambição 

Vamos julgar a onde está o pecado 

Para que o inferno prepare seu escaldado 

Cara platéia, precisamos fazer um julgamento 

O cenário será mudado para melhor esclarecimento 

Esqueçamos o cemitério e o defunto 

Criaremos um tribunal em um segundo 

Essa morte foi morte matada 

Uma pessoa aqui será condenada 

E como represento o cão 

Será o padre o primeiro a cair no refrão 

E quem não lançar a pedra no vigário 

Cuidado pra não cair no calvário 

 

BEATA 

Sendo assim, deixe-me ser logo a primeira 

Já que dizem que tenho fama de fuxiqueira 

Com esse padre a paróquia está desamparada 

Não sobra dinheiro nem pra lavar a calçada 



  

 

POLÍTICO  

Bem que eu desconfiava 

Que esse padreco roubava 

Quando ia mendigar verba na prefeitura 

Era grande a sua usura 

 

POETA 

Vejam só onde se meteu 

Aquele que me chamava de ateu 

O meu repente novo tá desenhado 

A história do padre e do ofertório furtado 

 

GARI 

Ele vinha enchendo a cabeça do meu defunto irmão 

Dizia que o dízimo valia mais que uma oração 

Levou Pedro a falência e morte 

Abusou do seu dinheiro e da sorte 

 

VIRGEM 

Imagine o preço que ele queria cobrar no casamento 

Pediu uma fortuna e um adiantamento 

Disse que o valor era pra São Pedro festejar 

Quem já se viu caruru no céu e mungunzá? 

 

PUTA 

E eu que era a desgraça da cidade 

Sendo tu a fonte da maldade 

Aposto que se eu tivesse muito vintém 

Ele me dava o cálice sem dizer amém 

 



  

BÊBADO 

E ainda queria me entregar ao policial 

Só por que na cestinha da missa peguei um real 

Saiba que o teu sotaque  

Não vale uma pinga da boate 

 

PADRE 

Mas quanta hipocrisia 

Ontem mesmo puxavam meu saco na sacristia 

De fato a minha ambição é demasiada 

Mas culpa maior tem essa beata dissimulada 

 

POLÍTICO 

Isso é verdade e assino em baixo 

Só serve pra falar mal e fazer despacho 

Já fui vítima de ser ameaçado 

Se não soltasse “Money” tudo ela teria contado 

 

POETA 

O meu nome nessa boca parece açúcar 

Fica na janela pra vê se alguma coisa escuta 

Pena que eu não tenho tinta suficiente 

Pra contar a todos como você mente 

 

GARI 

É outra culpada pela minha desgraça 

Um dia armou pra meu irmão uma farsa 

Disse pra Chiquinha que ele andava dando ponta 

E o pior, era com essa puta tonta 

 

VIRGEM 



  

É verdade, foi grande a confusão 

Essa beata partiu meu coração 

Com mentiras ela desmanchou meu casamento 

De falsidade fiquei sem meu sacramento 

 

PUTA 

Pedro era meu amigo e me respeitava 

Como irmão ele me amava 

Era o único homem desta cidade 

Até quando esta beata fez toda a maldade 

 

BEBADO 

Ah! Beata, filha de uma descarada 

Agora para mim você é carta marcada 

Deixa eu tomar umas doses de Alcatrão 

Pra vê se eu não corto tua língua de facão 

 

BEATA 

Opa! Sr. Bêbado, vai aí devagar 

Reconheço que a minha língua não pára de falar 

Mas ninguém aqui se esqueça 

A culpa maior é desse vereador e sua riqueza 

 

PADRE 

Mas não é mesmo Dona Beata 

Isso aí leva até o demônio na passeata 

Na candidatura diz que ia reformar a sacristia 

Na posse, não dá nem um “bom dia” 

 

POETA 

Não é à toa que sou poeta 



  

Comigo não tem festa 

Duas palavrinhas aqui vou anotar 

Político safado não vou poupar 

 

GARI 

Minha gente, nem tou acreditando 

O que meu irmão acabou arranjando 

Na campanha desse vereador, Pedro vendeu o que tinha 

Enganado nas palavras que novo mundo vinha 

 

VIRGEM 

Isso mesmo! Na eleição ele era o homem do povo 

Depois de eleito, Pedro não ganhou um ovo 

E de falsas promessas meu amor vivia 

Cair na mão desse vereador não merecia 

 

PUTA 

E vocês não sabem da pior 

Esse vereador tem culpa maior 

Pedro sabia de umas verdade 

Que não podia chegar aos ouvidos da comunidade 

 

BEBADO 

Chegaram onde eu queria 

Pra esse pecador nem a intervenção da Virgem Maria 

Isso aí faz a política do medo 

A morte de meu amigo tem haver com esse dedo 

 

POLÍTICO 

Viche! A coisa aqui fedeu! 

Mas uma coisa esse povo esqueceu 



  

Vou apresentar aqui o pior culpado 

Esse poetinha descarado 

 

PADRE 

Esse aí já era, não tem perdão 

É encrenqueiro, atrevido e sem religião 

Na caneta ele peca que só diacho 

Até o Cão do inferno sai debaixo 

 

BEATA 

Não esqueçamos de sua indecência 

Esse troço vive na desgraça e na falência 

Isso aí é ruim de pequeno 

A tinta dessa caneta é puro veneno 

 

GARI 

Um veneno que meu irmão engoliu 

Morto e matado por essa criatura vil 

Como pode palavras enfeitadas 

Atirar pedras tão afiadas? 

 

VIRGEM 

Não sei qual defeito vou proclamar 

Se á a usura, a inveja ou essa forma de poetar 

Só sei dessa influência ruim ao meu amado 

Fazendo sonhar com o que não podia ser conquistado 

 

BEBADO 

Aí foi onde o pesadelo começou 

Um mundo sem pecado Pedro acreditou 

A falsidade é a pior das embriaguez 



  

Foi nessas aí que meu amigo se perdeu de vez 

 

POETA 

Alto lá, demônios de Dante 

De fato sou um poeta errante 

Sei que minha caneta é amarga feito fel 

Mas não há pior pecado do que o de Caím com Abel 

 

PADRE 

Meu Deus, ensina-me alguma oração 

Pra esse pobre gari que matou o irmão 

Ser analfabeto é triste, mas não é desculpa 

Se queremos mesmo a verdade, é dele a culpa 

 

BEATA 

Eu tenho um fuxico pra contar 

A história de Pedro é de chorar 

Esse seu irmão sempre viveu na contramão 

E era Pedro quem recebia a culpa por tal desilusão 

 

POLÍTICO 

Meus munícipes, sou vereador com muito orgulho 

Mas esse homem eu não embrulho 

As dívidas foi ele quem fez 

Na hora de pagar: vai Pedrinho agora é a tua vez 

 

VIRGEM 

Minha gente, vamos terminar logo esse tribunal 

A culpa é dele e ponto final 

Irmão é pra ser amigo e companheiro 

E não pra enganar e roubar todo o dinheiro 



  

 

PUTA 

Parece não ter fim as artimanhas desse sujeito 

Varro esse homem e só encontro defeito 

E eu que vendo meu corpo pelo ganha pão 

Ainda fico com menos moral de quem vende o irmão 

 

BEBADO 

Fico tonto com todas essas ameaças 

Desse Gari só vejo lixo e desgraça 

Como pode sujar o nome dessa criatura 

Pra herdar um relógio, duas cuecas e uma dentadura 

 

GARI 

Eu sabia que ia acabar sobrando 

Faz tanto tempo que esse povo tava me cozinhando 

Já que estou no meio desse fogaréu 

Boto na brasa essa falsa virgem de véu 

 

PADRE 

Mas Chiquinha, que falta de pudor 

Limpe sua boca quando falar no Senhor 

Ainda queria casar de véu e grinalda 

Essa aí que já passou “cerol” na rapaziada 

 

BEATA 

Virgindade, só se for no Beleléu 

Coitada, se acha que essa pose leva pro céu 

Isso nas treita não vale muito 

Traía Pedro quando ele dava um descuido 

 



  

POLÍTICO 

Tá explicado aquele olhar atravessado 

Esse jeitinho meigo e safado 

Era de olho no meu capital 

Se vacilo, ficava sem um real 

 

POETA 

Minha gente, eu sou vítima desse tormento 

Um dia, requebrando-se pra mim foi o seu argumento 

Fui seduzido pela noiva de meu companheiro 

Quando menos espero ela já tinha dado três e carregado meu dinheiro 

 

PUTA 

E eu que sou a puta nessa história 

É na mutreita que está a sua glória 

E Pedro morreu enganado pela tua castidade 

Dói, mas de pose vive essa cidade 

 

BEBADO 

São Pedro! Sintoniza o canal de tua televisão 

Mostra ao teu xará o preço da desilusão 

Aí se tu gostasse do bafo de caribé 

Pois tu ia perder essa moral de quatro pé 

 

VIRGEM 

Não me venha com seu capricho 

Minha carne é fraca, mas não é lixo 

Lembrando que não sou a única culpada 

No meio desse bêbado e dessa safada 

 

PADRE 



  

Cruz credo, a coisa agora foi multiplicado 

Não tem penitência certa pra esses tipos de pecado 

Taí coisa sem salvação 

Cachaça e putaria só resolve o cão 

 

BEATA 

Para Pedro, essa dose era a pior ferida 

A amizade de um viciado e de uma rapariga 

A moral desse defunto nunca foi tão abalada 

Por dia, ele devia pagar um meiota e uma noitada 

 

POLÍTICO 

Prezada Beata, eu entendo disso como ninguém 

Um eleitor desse não pago um vintém 

Tenho respeito pela família e pela moralidade 

Não serei manchado como Pedro nessa cidade 

 

POETA 

Deveras não sou o que meu verso diz 

Peco um pouco com boêmia e meretriz 

Mas fazer isso o ofício de todo santo dia 

Faz-se necessário uma punição por toda essa picardia 

 

GARI 

Assim, proclamo o fim desse Tribunal 

Eis o bêbado e a puta os culpados por todo mal 

Que eles queimem em fogo ardente 

Sem esquecer da vagina e da aguardente 

 

VAQUEIRO 

Senta Pua! A questão não acabará assim! 



  

Desse jeito, o número de culpados é sem fim 

Nunca vi uma morte feita com tanto conjunto 

Parece que todos espetaram o defunto 

Nesse lugar só há falsidade 

Vou declarar todos culpados nessa cidade 

Mas como sou responsável pela justiça 

Vou dar um basta na usura e na cobiça 

Para não desanimar a platéia com todo esse falatório 

Vou mudar o cenário pela última vez criando um Purgatório 

Vou chamar pra depor a testemunha que mais interessa 

Com vocês, a própria vítima dessa peça: 

 

(O morto Pedro sai da rede) 

 

PEDRO 

Obrigado, Senhor Juiz e Vaqueiro 

Por me colocar frente a esse povo faceiro 

Como eles mesmos “dissero” 

Fui Pedro, homem sincero 

Mas o inverso não posso dizer 

Na mão deles só fiz sofrer 

Começo pelo padre ministro do Senhor 

Figura mesquinha desprovido de amor 

Depois vem a Beata fuxiqueira 

Fala mal em casa, no quintal e na feira 

O Vereador dispensa muita atenção 

Todos já sabem que vende a mãe pela eleição 

O Poeta merece também punição rigorosa 

O xibungo me enganou com sua prosa 

E quanto a ti meu irmão desgarrado 

No fogo do inferno deve ser queimado 



  

E tu minha noiva sem vergonha 

Quantos amantes se escondem em tua fronha 

E essa puta que tanto defendi com voracidade 

Só queria sugar de minha boa vontade 

E tu bêbado que se dizia companheiro 

Só me procurava pra eu pagar pinga lá no Oiteiro 

Olha vaqueiro, disso já tou cansado 

Me deixa logo ser sepultado 

Não quero ver essa gente jamais 

Mando logo eles pra piscina do Satanás 

 

PADRE 

Espere ai Senhor Cão Vaqueiro e Juiz 

Não é verdade muita coisa que Pedro diz 

 

BEATA 

Ele não é tão santo como se posta 

Nesse defunto também fede como bosta 

 

POLÍTICO 

Um grande exemplo foi na minha campanha 

Fiquei impressionado com esperteza tamanha 

 

POETA 

Os meus versos não tiveram nele poder ilusório 

Ele os comprava para proveito próprio 

 

GARI 

Meu irmão era quem me endividava 

Todo mês ¼ do salário ele levava 

 



  

VIRGEM 

A minha traição não era do todo o mal 

Ele apenas me queira pela posição social 

 

PUTA 

Era as minhas entranhas a sua obsessão 

Me comia de graça em troca de proteção 

 

BEBADO 

Pronto, fica agora tudo esclarecido 

O culpado é o próprio falecido 

 

(Os personagens colocam uma coroa de espinhos em Pedro e levam de volta para 

a rede) 

 

VAQUEIRO 

Danou-se, ficou de cabeça pra baixo o mundo 

Quem já se viu declarar culpado o próprio defunto 

Agora eu tô de todo, sem norte 

Vou jogar então o julgamento a sorte 

Faço como Pilatos no tempo de Judéia 

Não posso mais me impor nessa platéia 

Pelo menos em respeito ao nosso espectador 

Dêem fim a peça apontando um traidor 

 

PADRE 

Me desculpe justo Vaqueiro 

Mas até o nobre espectador faz parte desse celeiro 

 

BEATA 

Quem aqui nunca fez fuxico levante a mão 



  

Nesta vida difícil não tem santo não 

 

POLÍTICO 

É raro encontrar um político honrado 

Tudo por causa da cumplicidade desse eleitorado 

 

POETA 

Quem não tem o seu momento de inveja e usura 

E na hora do vamos ver se faz de pessoa pura 

 

GARI 

Quem trata aqui o outro como se fosse irmão? 

Basta aparecer uma resenha pra jogá-lo no chão 

 

VIRGEM 

Quem aqui já não matou o coração de alguém 

Quantas vezes ficou em primeiro o luxo e o vintém 

 

PUTA 

Quantos ao verem esse personagem 

Não deram olhares preconceituosos e cheios de maldade 

 

BEBADO 

Quem me viu trôpego e deram risada 

Deviam se ver algumas vezes na madrugada 

 

VAQUEIRO 

Calma platéia presente 

Não é contra vocês esse repente 

Não queremos aqui ofender ninguém 

Apenas queremos alertar que nem tudo merece amém 



  

E nos utilizamos dessa peça Teatral 

Para mostrar um pouco do mal 

Um mundo que está cada vez mais arruinado 

É cada um por si e Deus de lado 

Portanto, não serei eu o dono da sentença 

Precisamos de vocês para que o bem vença 

Será naquilo que vocês fazem e diz 

Pra saber se o final será trágico ou feliz 

O importante é que como na encenação 

Podemos matar o nosso vilão 

 

PADRE - Basta acreditar na gente 

BEATA – Não ter vergonha do que sente 

POLÍTICO – Basta acreditar na mudança 

POETA – Com amor, logo vem a bonança 

GARI – Não há segredos para a felicidade 

VIRGEM – Ame o próximo com sinceridade 

PUTA – Vamos, somos iguais, deem-se as mãos 

BEBADO – Vamos viver como irmãos 

PEDRO 

Boa reflexão, companheiros. 

TODOS 

Boa Noite, companheiros. 

 

FIM 

 

Edmar Conceição 


