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A história acontece em uma sala de recuperação de matemática
da quarta série de qualquer escola do Brasil.

(Luz, uma sala de aula com seis carteiras, uma mesa e uma
cadeira de professor. Entra Maria lentamente como sempre,
senta-se e prepara seu material para a aula. Diogo entra
correndo, coloca a mochila na carteira dele e sai correndo.)
MARIA - Bom dia Diogo?!
(Não obtém resposta. Maria continua a arrumar suas coisas,
pega o óculos e senta-se, entra Patrícia)
PATRÍCIA - Maria?!
MARIA - Patrícia?!
PATRÍCIA - Eu não acredito, você na recuperação? Diogo
também? Eu acabei de esbarrar com ele ali na porta...
MARIA - E você, já chegou de viagem?
PATRÍCIA - Claro que cheguei não é Maria!
estaria aqui.

Senão eu não

MARIA - Conta, conta tudo sobre a viagem?
PATRÍCIA - Ah, foi super legal, eu fui no Japão, no Egito, na
Grécia depois passei uma semana na Disney.
MARIA - Japão? Egito? Disney? Puxa Paty, você conheceu o
mundo todo, ai que lindo!
PATRÍCIA - Maria eu tenho certeza que você iria adorar.
MARIA - Não, eu ainda não estou preparada.
PATRÍCIA - Agora me conta você, como é que foi tudo por aqui?

MARIA - Paty, está uma barra. Logo depois que você viajou a
professora Bernadete foi despedida pela... pela... por sua
tia.
PATRÍCIA - A professora Bernadete foi embora?
MARIA - Foi , aí veio o problema, a pró Margarete! Ela é muito
má, não deixa a gente fazer nada, toma as provas no
tempo certo, não dá um segundo se quer a mais para a
gente acabar os exercícios por isso eu perdi matemática
e acabei aqui na recuperação.
PATRÍCIA - E o Diogo?
MARIA - O Diogo é outro problema, ele está apaixonado pela
pró Margarete, aí ele perdeu só para ficar mais tempo
junto dela...
PATRÍCIA - Mentira!
MARIA - Verdade, ele passa a aula toda olhando para ela e
babando feito uma torneira vazante. A Lígia e o Luiz é
por que não estudam mesmo e o Pitoco quase nunca
vem na aula e quando vem não faz os exercícios. Mas
agora conta mais sobre a Disney, eu estou louca para
saber, você viu o Donald? E o Mi...
PATRÍCIA - Take it easy Maria, eu vou contar tudo. Bem no
primeiro dia eu fui num parque que só tem montanha
Russa...
MARIA - Ai, eu não estou preparada para montanha Russa...
(Lígia e Luiz entram conversando animadamente, Maria e
Patrícia não os percebe.) Paty eu estou com meu diário
de revelações eu queria que você escrevesse, todas as
meninas da sala já escreveram...
PATRÍCIA - Tá, na hora do recreio eu escrevo!

LÍGIA - Ai Luiz, todos os anos eu fico de recuperação, desde a
alfabetização, minha mãe até já acostumou, mas mesmo
assim ela ainda fica falando um bocado de coisas, mãe é
tudo igual tanto na vida real quanto nas novelas...
LUIZ - Pois é Lígia, a minha mãe gritou, esperneou, quase
chorou, disse que eu estou proibido de sair..., essas
coisas!
LÍGIA - Olhe Luiz, a minha mãe disse que qualquer dia desses
eu (Luiz percebe que Patrícia está na sala e a observa
apaixonado) vou matar ela de vergonha. Por que elas
são tão dramáticas? Hein Luiz? Luiz? Luiz você está me
ouvindo?
LUIZ - Patrícia, você já chegou de viajem?
PATRÍCIA - É claro que eu cheguei, não está me vendo aqui
não é?
LUIZ - Você demorou de voltar!
MARIA - Ela foi no Japão, na Disney, no mundo todo.
PATRÍCIA - É, eu fui em muitos lugares, lugares maravilhosos.
LUIZ - Trouxe presente para a turma toda?
PATRÍCIA - Não, só para pessoas especiais como Maria e
Diogo.
LÍGIA - Que pena que você voltou, estava tão feliz pensando que
você tinha sido seqüestrada.
PATRÍCIA - Pois é, mas eu não fui seqüestrada e só voltei agora
por causa da recuperação.
LÍGIA - Pelo tempo que você passou fora era para você ter
perdido o ano por faltas, só está aqui por que é sobrinha

da diretora D. Gertrudes! (Todos têm uma reação
nervosa, ouve- se um rugido de leão. )
PATRÍCIA - Não minha filha, se eu estou aqui é por que sou
inteligente o suficiente para passar de ano sem precisar
ficar assistindo aula, essas coisas são para gente como
você, é por isso que eu sou dois anos adiantada .
LUIZ - Lígia não discuta com ela não, já vi que voltou mais
metida do que já era.
PATRÍCIA - É para quem pode meu filho ! (Entra
correndo)

Diogo

LUIZ - Metida a besta.
LÍGIA - Besta é você que dá ousadia a ela...
LUIZ - Lígia?!
LÍGIA - É isso mesmo, você...
DIOGO - A professora Margarete está vindo aí, ela já está
chegando. ( Todos correm, se sentam eretos, menos
Patrícia. Entra Margarete.)
MARGARETE - Bom dia Classe?! (Todos levantam e cantam
como robôs, menos Patrícia)

SAUDAÇÃO À MESTRA
Bom dia professora, como vai?
Bom dia professora, como vai?
Faremos o possível
para sermos bons amigos,
bom dia professora ,como vai?

MARGARETE - Podem se sentar. (Ríspida) Mocinha acho que
você é nova nessa turma mas é bom que aprenda logo.
Todas as manhãs quando eu entro na sala os meus
alunos têm que entoar o hino à mestra, à professora...
LUIZ - Professora ela é... (Maria levanta o dedo e olha
apreensiva para a professora)
MARGARETE - Cale a boca Luiz, não me interrompa, como eu
estava dizendo dona mocinha eu não admito e não vou
admitir nunca que aluno nenhum desobedeça o meu
comando...
DIOGO - Pró ela é filha da irmã...
MARGARETE - Diogo, feche essa matraca! Eu não vou admitir
indisciplina, eu sou a mestra e vocês os alunos...
LÍGIA - Pró, mas ela é a sobri...
MARGARETE - Mas será possível? Não se espalhem não que
eu vou juntar vocês já! (Para Patrícia) Espero que você
tenha compreendido tudo por que é obrigação de todo
aluno obedecer à sua mestra, fui clara? Diga Maria, o
que é que você quer com esse dedo para cima esse
tempo todo?
MARIA - Professora, ela é sobrinha da diretora.
MARGARETE - Sobrinha de D. Gertrudes? (Todos têm uma
reação nervosa, ouve- se um rugido de leão) Oh, querida,
por que não disse logo meu anjo, meu doce, meu
encanto, qual é a sua graça?
PATRÍCIA - Patrícia!
MARGARETE - Patrícia o nome de uma flor! Olha Paty, ouve o
que a Tia Margarete vai dizer, se você quiser cantar você
cante mas
se não quiser não precisa, eu vou

compreender, não vai ter problema algum, estamos
combinadas? Seja bem vinda. Bem classe, antes de
começar nossa primeira aula de recuperação eu vou
fazer a chamada, todos prestando bastante atenção:
Antônio dos Santos?
DIOGO - Não veio, ausente!
MARGARETE - Deixe que o silêncio responderá! Antônio dos
Santos? (Pausa) Diogo Bispo?
DIOGO - Presente professora.
MARGARETE - Diogo meu filho, você tem que prestar mais
atenção nas aulas, você parece que anda nas nuvens!
DIOGO - Pró, eu trouxe um presente para a senhora.
MARGARETE - Obrigada, isso vai contar muito no seu conceito
final, viu Diogo. Pode sentar. Lígia Cristina?
LÍGIA - Presente professora, eu também lhe trouxe um presente,
é uma revista que fala tudo sobre as novelas e os
artistas, tem cada fofoca!
MARGARETE - Ah, obrigada Lígia, é bom por que eu não tenho
tido tempo de assistir nada na TV.
LÍGIA - Professora, isso também vai contar muito no meu
conceito?
MARGARETE - Claro que vai minha filha. Luiz Henrique?
LUIZ - Aqui!
MARGARETE - (Repreendendo) Presente!
LUIZ - Ai professora, hoje eu não trouxe presente mas eu juro
que amanhã...

MARGARETE - Eu não estou lhe pedindo presente Luiz, estou
tentando te ensinar como se responde a uma chamada,
agora calado que o seu conceito não anda nada bom.
Maria Cândida?
MARIA - Presente, pró!
MARGARETE - Maria, você tem que aprender a fazer as coisas
mais rápido minha filha, você nunca responde nada nas
minhas provas, não faz os exercícios de classe, assim
vai acabar perdendo o ano.
MARIA - Eu também trouxe um presente para a senhora.
MARGARETE - Então traga minha filha mas tente ser rápida.
(Maria levanta, vai até a mochila, tira um pacote, fecha a
mochila e vai até a professora) Obrigada minha filha.
Patrícia Barreto?
PATRÍCIA - Estou aqui professora.
MARGARETE - Ah, que bom querida!
PATRÍCIA - Eu também trouxe um presente para a senhora da
Disney só que eu esqueci em casa, amanhã eu trago.
LÍGIA - Ela é a mais exibida.
PATRÍCIA - Invejosa.
MARGARETE - Bem, agora que eu já fiz a chamada vamos
começar propriamente...
(Entra Pitoco)
PITOCO - (Cantando) Era só mais um Silva que a estrela não
brilha, ele era fanqueiro mas era pai de família... Diga aí
galera, olha eu aqui presente pró!

MARGARETE - Mas o que é isso Antônio? como é que você
entra assim na sala, atrasado, cantando e dançando
como um maluco?
PITOCO - Desculpe professora, é que eu perdi o ônibus, tive
que ajudar a entregar as roupas que a minha mãe lava lá
na casa das madame.
MARGARETE - É sempre assim, todos os dias a mesma
desculpa, é entrega de roupa, ônibus quebrado..., até
quando é que você acha que vai me enganar hein
Antônio? Eu uma pedagoga, sindicalizada?
PITOCO - Desculpe professora, eu prometo que isso não vai
mais acontecer.
MARGARETE - Todos os dias você promete isso, essa é a sua
última chance, estamos na recuperação. Acho bom você
cumprir sua promessa!
LUIZ - (Sussurrando) Presente, dá um presente.
PITOCO - Eu já falei presente...
LÍGIA - Pitoco, dá um presente para ela, anda ...
PITOCO - Professora, eu trouxe um presente para a senhora, é
um vale transporte, a senhora aceita?
MARGARETE - Claro meu filho, tudo que vem do coração deve
ser bem aceito.
DIOGO - Professora, eu se fosse a senhora não aceitava o
presente desse menino não, ele só anda falando da
senhora...
PITOCO - Cale a boca seu menino mentiroso.

DIOGO - Mentiroso é você seu favelado.
PITOCO - Olhe aqui seu almofadinha, balofa! (Brigam)
DIOGO - Fedorento, mentiroso.
PITOCO - Seu peido ambulante!
DIOGO - Favelado!
MARGARETE - Chega! Mas o que é isso? Diogo está errado
chamar o colega de favelado e você Pitoco, chamá- lo
de... de peido ambulante, isso é um preconceito e
preconceito não faz bem a ninguém, sem ele viveríamos
bem melhor! Agora os dois, já de castigo, um de cada
lado da sala olhando para a parede e fiquem aí até eu
mandar sair, mas que abuso!(Fica cada um em um canto
da sala) Bem alunos, na aula de hoje nós vamos...
PITOCO - Mas professora a gente vai ficar aqui a aula toda?
MARGARETE - Até quando eu quiser!
DIOGO - Até quando é que a senhora vai querer?
MARGARETE - Ainda não sei. Bem a aula de hoje...
PITOCO - Pró, a senhora vai tirar a gente daqui antes da hora
do recreio? Por que minha barriga está roncando, estou
morto de fome!
MARGARETE - (Irritada) Bem o assunto de hoje é M.M.C e
M.D.C...
PITOCO - Hein pró? Responde!
MARGARETE - (Irritada) Luiz Henrique e Pitoco podem se
sentar, mas eu não quero ouvir um piu, entenderam?
Bem, Lígia o que é M.M.C?

LÍGIA - É mínimo múltiplo comum.
MARGARETE - Muito bem, Pitoco, o que é M.D.C?
PITOCO - É máximo divisor consciente?
MARGARETE - Não!
PITOCO - Conferido?
MARGARETE - Não!
PITOCO - Comemorativo?
MARGARETE - Não, calado!
PITOCO - É isso professora, máximo divisor calado.
MARGARETE - De longe se vê Antônio que você nem pegou no
livro, não estudou nada. Desse jeito você não vai passar
nem de uma cadeira para outra.
PITOCO - Sabe o que é professora, eu estou trabalhando muito.
Eu entrego as roupas que a minha mãe lava, vendo
laranja no sinal e ainda lavo carro na praça da Sé.
MARGARETE - Eu sei muito bem que a situação está difícil para
todos mas isso aqui é uma escola, eu sou a mestra e
você o aluno, a minha obrigação é ensinar e a sua
estudar, fui clara?
PITOCO - Foi sim senhora, eu prometo que vou melhorar!
MARGARETE - Pois trate de melhorar, e rápido, antes que seja
tarde demais!
LÍGIA - Se você quiser Pitoco, você pode estudar lá em casa.

PITOCO - (Apaixonado) Eu adoraria!
MARGARETE - Bem alunos eu vou explicar o que é M.D.C,
M.D.C (Pitoco e Luiz jogam bolas de papel em Patrícia) é
o máximo divisor comum, é o maior número que divide
um par de outros números que por sua vez são
provavelmente pares, assim um par de números é
divisível por um mesmo número, alunos fui clara? Bom
como eu ia dizendo...
PATRÍCIA - Professora, o Luiz e o Pitoco não estão me
deixando assistir á aula.
PITOCO - Sua mentirosa...
PATRÍCIA - Mentirosa é? (Brigam)
MARIA - Não chame ela de mentirosa não viu Pitoco!
PITOCO - Não se meta sua lesma lerda.
LUIZ - É isso mesmo Pitoco, vai nela.
LÍGIA - Pró, foi ela quem começou, eu vi!
PATRÍCIA - Mentira, eu estava tentando prestar atenção na
aula.
DIOGO - É isso mesmo, vocês ficam conversando e não deixam
ninguém prestar atenção na aula.
PITOCO - Ê seu cuiudeiro, mentiroso, balofa!
DIOGO - Olhe você pare de me xingar viu seu favelado!
MARGARETE - Chega, parem já com essa confusão, alunos
indisciplinados, se é assim que vocês querem? Teste
relâmpago!

TODOS - Teste relâmpago?!
MARGARETE - É isso mesmo, teste de matemática, agora!
( Música)
HORA DO TESTE( Elisio Lopes/ Jeferson Guimar/ Mauricio Costa)
PITOCO: É hora do desespero
é o teste de matemática
é um teste bem pior que
a prova de gramática.
A há, a há, a há, há, há, há
A há, a há, a há, há, há, há - REFRÃO
DIOGO: Expressões, cancelamentos
nada disso é ruim
o que eu quero na verdade
é a pró perto de mim.
-REFRÃO
LÍGIA : Eu não sei o que fazer
para resolver subtração
não passei agora ralo,
nessa recuperação
-REFRÃO
MARIA: Redação, religião, geografia ou gramática
nada disso me assusta
só a monstra matemática
Lunática, fanática é a tal da matemática
Lunática fanática é a tal da matemática.

LUIZ - O pavor vai aumentando e o terror

- REFRÃO

vai se instalar, jeito então é ir pescando
e a Margarete enrolar.
A há, a há, a há, há, há, há
a há, a há, a há, há, há, há

- REFRÃO

PATRÍCIA : Pois eu sei o que é fração
M.M.C ou M.D.C, sei também
que a Disney é, é bonita para valer.

MARGARETE: Vão guardando os seus cadernos
o teste vai começar, quem não estudou
eu sinto muito, pelo cano vai entrar.
Lunática, fanática é a tal da matemática
Lunática, fanática é a tal da matemática.

(Acabam a coreografia sentados com o teste na carteira)
MARIA - Eu não estou preparada, eu não estou preparada...
MARGARETE - Agora eu quero todos calados, se eu ouvir um
piu, tomo a prova.
(Margarete começa a ler uma revista. Lígia, Pitoco e Luiz
pescam de Diogo. Patrícia protege a prova e Maria olha para a
prova com pavor.)
PATRÍCIA - Pronto professora, acabei.
MARGARETE - Ótimo Patrícia, pode sair.
PATRÍCIA - Maria, me dá o diário que eu vou escrever agora no
intervalo, peguei .( Sai com o diário escrevendo)
PITOCO - Acabei!

MARGARETE - Muito bem Pitoco, pode sair, vá se acalmar um
pouco, você anda muito agitado.
PITOCO - Sim senhora! ( Sai ).
MARGARETE - E vocês se comportem, eu estou observando.
(Volta a ler a revista, Luiz levanta troca de prova com
Diogo que se levanta assustado)
DIOGO - Luiz, me dá a prova!
MARGARETE - Me dá a prova você. Diogo o que é que você
está fazendo de pé? Está me achando com cara de
palhaça?
DIOGO - Não professora, foi o Luiz...
MARGARETE - Me dê a sua prova, já! Sua nota é zero, zero.
Agora saia dá sala, anda!
DIOGO - Professora?! (Sai chorando)
MARGARETE - Mas que decepção...
LUIZ - Professora acabei, estava muito difícil.
MARGARETE - Pois é, vocês é que pediram, eu não admito
indisciplina, não admito.
LÍGIA - Pró só falta a data, pronto aqui está.
MARGARETE - Bem, podem sair.
LÍGIA - Vamos Luiz, vamos lá no seu Manuel comprar chiclete.
LUIZ - Vamos! ( Saem)

MARGARETE - (Maria vai pegar na caneta para começar a fazer
a prova) Maria o seu tempo acabou.
MARIA - Mas professora eu nem comecei a fazer a prova...
MARGARETE - Ô minha filha, nem o cabeçalho?
MARIA - Mais pró eu não tive tempo...
MARGARETE - (Saindo) Alunos podem voltar para sala e
comportem- se. Eu vou até a diretoria tomar um
cafezinho e volto já. (Todos voltam)
PITOCO - Se todas as provas fossem assim?
LUIZ - A gente teria passado de ano direto, sem recuperação.
LÍGIA - E a professora? Fica lendo revista e nem vê nada.
LUIZ - Ela é toda distraída.
LÍGIA - Vocês querem chiclete?
LUIZ - Eu quero.
PITOCO - Eu também. (Os três pegam e colocam na boca)
LÍGIA - Você quer Maria?
MARIA - Eu não estava preparada, não estava mesmo, a
professora tomou minha prova e eu não tive tempo de
fazer nada. ( Entra Diogo, senta- se.)
LÍGIA - Toma, pega um chiclete. (Maria pega e coloca na boca)
LUIZ - E então Diogo, como é que você foi na prova?
DIOGO - (Avançando para cima de Luiz) Olhe aqui Luiz, dá
próxima vez que você roubar minha prova eu vou...

LÍGIA - Calma Diogo, calma, toma um chicletinho para você.
(Diogo pega e vai colocando na boca)
DIOGO - Eu tirei zero no teste por causa de Luiz !
LÍGIA - Mas você não disse que gostaria de perder de ano para
poder ficar mais tempo com a pró Margarete?
DIOGO - É, só que a meu pai falou que se eu perder de ano vou
sair dessa escola, aí eu não vou mais poder ver a pró
Margarete! (Sai triste)
LÍGIA - Que barra! (Entra Patrícia)
PATRÍCIA - Maria, aqui está o diário de revelações, eu já acabei
de escrever eu...
LUIZ - (Olha para Pitoco) Plano 64, em ação! (Pitoco se
aproxima por trás de Patrícia, toma o diário)
PITOCO - Peguei, segura Luiz. (Joga o diário) Vai, abre, lê,
anda!
LUIZ - (Lendo o diário) É um caderno de perguntas para
meninas, veja essa: O que é que você acha dos meninos
de hoje? Ousados, chingentos e abusentos?!
PATRÍCIA - Me dê esse diário, agora.
PITOCO - Abusentos? Joga para mim. (Luiz joga) Tem outra
Luiz: O que é que você acha do amor? É uma coisa
elegante. Elegante? Patrícia, amor é elegante.
PATRÍCIA - Me dê esse diário agora mesmo, você não tem o
direito de ler nada que está escrito aí.
LÍGIA - Maria, você deu o diário para ela? Agora os meninos vão
descobrir os nossos segredos.

MARIA - Ai Lígia desculpe, eu não estava preparada!
LUIZ - Ai, ai, amor é uma coisa elegante! Joga para mim Pitoco.
(Pitoco joga) Olha essa: Qual o menino da sala que você
gostaria de beijar? Meu nome? A numero quatro
respondeu meu nome.
LÍGIA - Luiz dê o diário para Patrícia isso é coisa de menina.
PATRÍCIA - Você vai me dar agora. (Vai para cima de Luiz que
joga o diário para Pitoco)
LUIZ - Olha Pitoco, qual é a menina que quer me beijar?
LÍGIA - (Chorando) É mentira, é mentira...
PATRÍCIA - (Pega o diário da mão de Pitoco que fica triste)
Estão vendo aí o que vocês conseguiram? Deixaram a
menina em estado de prantos. Calma Lígia, não fique
nervosa, vem comigo vamos beber um pouco de água.
(Saem as duas)
LUIZ - E então Pitoco, qual é a menina que quer me beijar?
PITOCO - É Lígia!
LUIZ - Lígia?
PITOCO - É, você sabe muito bem.
LUIZ - Eu não sei de nada.
PITOCO - Você sabe muito bem que eu gosto da Lígia.
LUIZ - Eu nem ligo para a Lígia, eu gosto é de Patrícia..
PITOCO - Você jura?

LUIZ - É claro que eu juro.
PITOCO - Então vamos ver para onde é que elas foram.
LUIZ - Vamos! (Saem os dois)
MARIA - Luiz ama Patrícia, Pitoco ama Lígia que ama Luiz,
Diogo ama a professora, só eu que não amo ninguém.
(Música)

NÃO NAMORO (Cely Campello)
Eu não tenho namorado
alguém que eu possa amar
Meu dia é ocupado,
sempre a estudar
} BIS
oi, oi, oi, sempre a estudar
sem um amor que venha comigo sonhar! }BIS

LÍGIA - (Entrando) Ai que vergonha, que vergonha...
MARIA - O que foi Lígia?
LÍGIA - Agora todo mundo sabe que eu gosto de Luiz e a culpa é
toda sua, os meninos vão ficar me pirraçando
MARIA - Desculpe Lígia, foi sem querer. Você quer conversar
sobre isso?
LÍGIA - (Grosseiramente) Não!
MARIA - Nem um pouco?
LÍGIA - Nãoooooo!

MARIA - Desculpe! (Silêncio)
LÍGIA - E eu não sei do que adianta eu gostar do Luiz, ele não
gosta de mim, ele gosta é da Patrícia. Eu tinha que
arranjar um jeito dele deixar de gostar dela?
MARIA - É pode ser se ele não gostar mais dela ele passe a
gostar de você!
LÍGIA - Eu tenho um plano, um plano infalível.
MARIA - Então conta.
LÍGIA - Contar eu não posso, é segredo.
MARIA - Um plano infalível secreto? Ai que emoção, eu estou
tão emocionada que acho que vou chorar.
LÍGIA - Não Maria, chorar não. Quando você começa a chorar
não para, parece um rio. (Entram Luiz, Pitoco e Diogo)
DIOGO - O que é o que é um ponto moreno que pinga água em
cima de um prédio?
LUIZ - Ah, essa eu não sei.
PITOCO - Aposto que nem ele sabe.
DIOGO - É Lígia chorando e querendo se matar de amor por
Luiz. (Gargalha sozinho)
LÍGIA - Não achei a menor graça viu seu Diogo. A gente poderia
brincar todo mundo de novela, aí sim a gente poderia se
divertir.
DIOGO - De novela?
LÍGIA - É, de novela, eu vou ensinar.

PATRÍCIA - Nem adianta, eu estava de viagem, não estou
acompanhando nenhuma novela...
LÍGIA - Relaxe, todas as novelas são iguais. Patrícia é a esposa
traída
PATRÍCIA - Por que logo eu para ser a esposa traída?
LÍGIA - Por que eu que inventei a brincadeira, sou eu quem tem
que resolver essas coisas. Bem Patrícia é a esposa, eu,
Maria, Luiz e Pitoco somos os telespectadores e Diogo é
o galã.
DIOGO - Por que logo eu?
LÍGIA - Por que você é a cara do Tarcísio Meira!
DIOGO - Tá então eu sou o galã.
MARIA - E como é que a gente vai ligar a TV para ver uma
novela sem nem saber o nome?
LÍGIA - O nome da novela é ¨Corações Ardentes de Amor¨.
PATRÍCIA - E o nome dos personagens?
LÍGIA - O seu é Letícia Laura e o de Diogo é Pedro Paulo.
MARIA - Então vamos do início
PITOCO - Uma grande bobagem essa história de brincar de
novela.
LUIZ - É, eu também acho, vamos lá fora Pitoco.
LÍGIA - Se você sair eu nunca mais falo com você!
LUIZ - Tá, então eu fico.

LÍGIA - Então vamos começar.
MARIA - Espera, eu vou ligar a TV!
DIOGO - Então liga logo.
MARIA - (Encenando) Oh, agora eu vou assistir á minha novela
favorita: Corações Ardentes de Amor! (Liga a TV,
começa a encenação)
DIOGO - Oh meu amor, precisas me perdoar!
PATRÍCIA - Quando te encontrei na cama, junto com aquela
piranha, pensei que não iria aguentar.
DIOGO - Sei bem que fui um fraco, um covarde, mas eu te amo!
( Maria suspira alto)
PATRÍCIA - Foi difícil controlar meus impulsos, quis me matar,
cortar os pulsos e morrer .
DIOGO - Se a morte te levasse de mim, junto iria de
arrependimento. Ela não significou nada para mim, foi
apenas sexo!
MARIA - Para, para tudo. Gente essa novela tem palavrão,
sexo.., minha mãe nunca deixaria eu assistir, eu não
estou preparada! Se fosse só beijo, atropelamento ou
assassinato, tudo bem mas sexo? Palavrão? Aí já está
passando dos limites.
LÍGIA - Ai Maria finge que ela está dormindo. Patrícia e Diogo,
agora está na hora do beijo na boca, vai...
PATRÍCIA - Beijo na boca? Você não tinha me dito nada sobre
beijo na boca...
DIOGO - Nem a mim...

LÍGIA - Mas toda novela tem beijo na boca, vocês...
MARIA - Gente! Espera que eu tenho que abaixar o volume da
TV.
LÍGIA - Espera Maria, vai agora beijo anda Diogo. Eu canto o
fundo musical. ( Lígia cantarola música romântica,
Patrícia e Diogo vão se beijar, Maria se mete no meio)
MARIA - Eu não estou preparada para beijo agora...
LÍGIA - Sua abestalhada, você atrapalhou a brincadeira toda... (
Entra Margarete)
MARGARETE - Alunos, em fila. Está na hora do momento mais
esperado do dia, é hora do pumpunzinho.
LUIZ - Ai professora isso não tem nem na alfabetização, imagine
na quarta série.
PATRÍCIA - Eu não vou participar dessa palhaçada.
MARGARETE - Patrícia minha flor, é melhor você entrar na
linha. Eu já conversei com sua tia e ela me ordenou que
jogasse duro com você, então já para a fila.
PATRÍCIA - Que coisa mais babaca!
LUIZ - Eu também acho, todo dia é essa besteirada
MARGARETE - Luiz aqui você obedece, disciplina acima de
tudo! Vamos, todos em fila...(Todos vão envergonhados)
As meninas primeiro, depois os meninos. Vamos todos
comigo cantando. (Música)
ESTÁ NA HORA

(Elisio Lopes Jr.)

Está na hora de fazer um pumpunzinho
Um pumpunzinho, pumpunzinho , sossegadinho!

Um pumpunzinho, pumpunriquinho.
um pumpunzinho tão bonitinho.
Está na hora de fazer um pumpunzinho
um pumpunzinho, pumpunzinho, sossegadinho
Um pumpunzinho, pumpuriquinho
um pumpunzinho tão gostosinho.

MARGARETE - Muito bem classe, todos sentados. Agora eu vou
tentar realizar um exercício de revisão das duas primeira
unidades do ano. (Professora senta na cadeira) Espero
que o resultado seja no mínimo satisfatório, não é
possível que vocês não tenham aprendido nada o ano
todo..., bem ( Tenta se levantar e não consegue) bem
como eu ia dizendo.., bem... alunos! Alunos eu estou
presa, socorro alunos me acudam, alunos socorro eu fui
capturada pela cadeira... ( Todos correm para cima da
professora)
DIOGO - Pró, nós estamos aqui para socorrê- la.
LUIZ - Calma professora Margarete, tudo vai dar certo.
LÍGIA - Ela deve ter ficado aleijada, isso sempre acontece nas
novelas mexicanas.
MARGARETE - Eu estou grudada, alunos me tirem daqui! (
Todos puxam a cadeira, a professora se solta da cadeira
e cai no meio da sala. Grudado em sua saia um chiclete
amassado.)
TODOS - Um chiclete!!!!
MARGARETE - Eu estou toda entrevada, estou acabada. Meu
Deus eu acabei de me formar e já vou ser aposentada

por invalidez. Depois de quatro anos de universidade? eu
uma pedagoga, formada...(Furiosa) Alunos, alunos o que
significa isso? Quem pode me explicar a presença desse
chiclete em minha cadeira? Quem grudou esse chiclete
em minha cadeira? Foi você Lígia?
LÍGIA - Eu professora?
MARGARETE - Foi você Luiz?
LUIZ - Nunca professora eu faria uma coisa dessas.
MARGARETE - Maria?
MARIA - Eu não estou preparada, eu não estou preparada!
MARGARETE - Também não foi você não é Patrícia?
PATRÍCIA - Claro que não fui eu professora.
MARGARETE - Então só pode ter sido você Diogo!
DIOGO - Ô, professora (Chorando) a senhora achar que logo eu
iria fazer isso com a senhora, que injustiça.
MARGARETE - Então não foi ninguém? O chiclete caiu do seu
na minha cadeira? (Chorando) Alunos, estragou minha
roupa nova, minha saia novinha. quando é alunos que eu
vou ter dinheiro para comprar outra? Alunos, salário de
professor não dá, não dá. Logo agora que eu estava
juntando dinheiro para comprar um quartinho só para
mim, nem que fosse na periferia do subúrbio de onde
Judas perdeu as botas, mas seria meu. E agora alunos,
o que é que vai ser de mim?
PITOCO - Professora, ninguém grudaria um chiclete na sua
cadeira de propósito.

DIOGO - É isso mesmo, uma professora tão boa, bonita,
educada, inteligente, ...
MARGARETE - Cale a boca Diogo. Acontece que grudaram, ah
mas quando eu pegar o aluno indisciplinado que fez isso
eu vou mandar direto para a diretora, D.Gertrudes! (
Todos tem uma reação nervosa, ouve-se um rugido de
leão) Logo comigo alunos, eu não merecia isso,
(Chorando) não merecia!
PITOCO - Professora, nós vamos fazer uma investigação para
descobrir quem grudou o chiclete na sua cadeira.
LUIZ - É isso mesmo, eu sou o detetive.
PITOCO - E eu o seu assistente.
LUIZ - Elementar meu caro Pitoco!
LÍGIA - Uma investigação, em busca do segredo oculto, ai gente
parece novela. Eu quero investigar, também sou detetive.
LUIZ - Na nossa equipe não.
LÍGIA - Por que ?
LUIZ - Por que na nossa equipe não entra menina.
PITOCO - Luiz, você não disse que Lígia para você era como se
fosse um menino? (Luiz e Lígia se olham)
LÍGIA - É agora que eu vou participar mesmo!
PATRÍCIA - É isso mesmo Lígia, vamos fazer uma equipe onde
só entre menina.
DIOGO - (Decidido) Eu também quero participar dessa
investigação!

PITOCO\ LUIZ - Não!
PATRÍCIA - Vem Maria, vem participar da nossa equipe!
MARIA - Eu não estou preparada para participar de uma
investigação.
MARGARETE - Esperem um pouco, se todos investigarem
quem serão os suspeitos?
LUIZ - Diogo! É isso, Diogo é o nosso suspeito.
DIOGO - Por que eu?
PITOCO - Por que o culpado é sempre o menos provável.
LÍGIA - Então Maria, você é nossa suspeita e é mais suspeita do
que ele.
MARIA - Ah Lígia, eu não estou preparada para ser suspeita
não.
PITOCO - Anda Diogo, senta do lado de Maria, (Diogo senta)
agora faz cara de suspeito.
LÍGIA - Anda Maria, faz cara de suspeito também.
MARIA - Como é cara de suspeito?
PATRÍCIA - Imite Diogo! (Os dois se olham e fazem cara de
suspeito)
LUIZ - A vítima é a professora Margarete. E a polícia?
PATRÍCIA - A polícia é a minha tia Gertrudes. (Todos têm uma
reação nervosa, ouve- se um rugido de leão)
PITOCO - Então nós já temos o crime, a vítima, os suspeitos, a
polícia, então vamos à investigação?

LÍGIA - Pela honra!
LUIZ - Pela justiça!
PATRÍCIA - Pela honestidade!
PITOCO - Pela dignidade!
DIOGO - Pela liberdade!
MARIA - Pela.., pela..., pela honra!
LÍGIA - Essa já foi, Maria, Acorde!
MARIA - Eu não estou preparada!
TODOS - Vamos começar a investigação! (Música, coreografia
interativa. Os atores começam a investigar pela platéia)

QUEM GRUDOU O CHICLETE?
Guimar/ Mauricio Costa)

Prestem bem atenção
no que agora eu vou falar.
Aqui existe um culpado
e pelo crime vai pagar.
É um grande ato, que foi realizado
pois levanta o mistério do
chiclete então grudado.

Oh, quem grudou o chiclete
na professora Margarete? } BIS
Imagine a polícia

(Elisio Lopes/ Jeferson

pela escola circulando,
interrogando todo mundo
e a garotada, algemando.
Não existe certeza de quem
seja o bandido.
Foi um crime beleza, nem de armas
foi preciso.
Oh, quem grudou o chiclete
na professora Margarete? } BIS

MARGARETE - Espero que essa investigação revele a
identidade do criminoso.
PATRÍCIA - Pois revelará professora, fique certa disso.
LUIZ - Primeiro passo: Voltar ao local do crime?
LÍGIA - Nós já estamos no local do crime seu idiota.
LUIZ - Por que é que você está me tratando assim hein Lígia?
LÍGIA - Você ainda pergunta, seu estopô? Já que para você eu
sou um menino é assim que eu vou te tratar, de igual
para igual.
PATRÍCIA - É isso mesmo Lígia.
PITOCO - Luiz, vamos ao que interessa, segundo passo: A arma
do crime?
TODOS - O chiclete!
LUIZ - Vem pró, mostra para nos o seu chiclete. (Professora
mostra o chiclete e os meninos investigam. as meninas
olham na cadeira.)

PITOCO - O chiclete está com um aspecto amassado, meio sem
forma.
PATRÍCIA - É claro Pitoco, ele está com cara de chiclete
mastigado.
LÍGIA - Anote aí Patricia:O chiclete foi mastigado pelo criminoso
antes de ser colocado na cadeira da professora.
LUIZ - Escreva Pitoco, o chiclete provavelmente foi mastigado
pelo criminoso, o indivíduo que colocou o chiclete na
cadeira da professora para que ela se sentasse e ficasse
grudada.
PITOCO - Puxa Luiz, você é tão esperto!
LUIZ - Elementar meu caro Pitoco.
MARGARETE - Bem alunos, eu vou até a diretoria tomar um
pouco de água com açúcar por que eu estou muito
nervosa, mas quando eu voltar quero o nome do culpado,
fui clara alunos?
TODOS - Sim senhora.
PATRÍCIA - Professora, não conta nada ainda para a minha tia,
espera o resultado das investigações.
MARGARETE - Está bem (Sai)
LÍGIA - Vem Patrícia, vamos continuar a investigação da arma
do crime.
PATRÍCIA - O chiclete é rosa e tem cheiro de tuti- frutti...
LUIZ - Anote isso Pitoco, o chiclete é de tuti- frutti.
PITOCO - Como é que se escreve tuti- frutti?

LUIZ - Eu sei lá.
PITOCO - Então eu vou colocar aqui, pista incompleta.
LÍGIA - Fale baixo Patrícia, eles estão ouvindo todas as nossas
descobertas.
MARIA - (Para Diogo) Foi você Diogo?
DIOGO - Não, claro que não.
MARIA - Também não fui eu.
DIOGO - Então, quem foi?
LUIZ - Pitoco, para estar com o chiclete, o criminoso teve antes
que comprá- lo, não foi?
PITOCO - Seu Manuel, o baleiro !.
LUIZ - Vamos até lá. (Vão saindo)
PATRÍCIA - Estão fugindo?
PITOCO - Não, vamos investigar umas pistas.
LÍGIA - Que pistas?
PITOCO - Ah, a gente lembrou...
LUIZ - Silêncio Pitoco, essas informações são ultra- secretas,
vamos! (Saem correndo)
LÍGIA - Qual será a pista que eles foram investigar?
PATRÍCIA - Eu sei lá! Não deve ser nada importante.
MARIA - Lígia, eu estou cansada de ser suspeita.

LÍGIA - Então assine uma confissão que a gente libera você.
MARIA - É só assinar?
PATRÍCIA - É!
maria - Então eu assino.
DIOGO - Não, não faça isso, se você assinar esse papel estará
assumindo uma culpa que você não tem. E vai ter que
pagar pelo crime, vai parar lá na sala da diretora D.
Gertrudes! (Todos têm uma reação nervosa, ouve- se um
rugido de leão)
MARIA- Então eu não vou assinar. Paty, eu juro que não fui eu.
PATRÍCIA - Mesmo assim você continua sendo nossa suspeita,
e ponto final.
LÍGIA - É isso mesmo, onde já se viu investigação sem
suspeitos? Na novela que teve na TV, todos os
personagens eram suspeitos, nós só não sabíamos
quem seria a próxima vítima. É emocionante!
DIOGO - Eu acho que vocês nunca vão descobrir quem foi que
colocou o chiclete na cadeira da professora Margarete.
Deve ter sido alguém de outra turma, de outra sala.
MARIA - É pode ter sido algum dos meninos da quinta série que
fizeram isso para colocar a culpa em nós.
LÍGIA - Como eles poderiam ter feito isso se a gente não deixou
a sala vazia um momento se quer?
MARIA - É verdade, teve uma hora que todo mundo saiu e eu
fiquei aqui sozinha, mas não entrou ninguém!

PATRÍCIA - A Han, uma pista. (Anotando) Maria ficou na sala
sozinha e afirma que não entrou ninguém. Isso pode ser
considerado um depoimento, uma confissão.
LÍGIA - Mas é claro, o momento ideal para colocar um chiclete
na cadeira da professora.
MARIA - Ai meu Deus, eu não estou preparada!
PATRÍCIA - Está tudo anotado aqui na minha caderneta. Mas
Lígia, onde será que aqueles dois se meteram? Será que
descobriram alguma coisa importante?
( Luiz e Diogo do lado de fora da sala, sentam e conversam)
PITOCO - Êta Luiz, eu estou muito cansado! Essa investigação
está me matando.
LUIZ - Pois eu não consigo parar de pensar na Patrícia.
PITOCO - O que foi que você achou da daquela brincadeira de
dar beijo na boca?
LUIZ - Lígia fez aquilo só por que sabe que eu gosto de Patrícia,
aí manda ela beijar aquele balofa só para eu ficar com
ciúme dela.
PITOCO - É, Lígia é realmente apaixonada por você não é?
LUIZ - É, mas eu já te disse: Lígia para mim é como se fosse um
menino, um amigo como você.
PITOCO - A cada dia que passa eu gosto mais dela.
LUIZ - Então você poderia me ajudar a conquistar a Paty, que
depois eu te ajudo com Lígia.
PITOCO - Como é que eu poderia te ajudar?

(Música)

PRIMEIRO BEIJO

(Jeferson Guimar/ Elisio Lopes)

LUIZ: Existe uma menina, que eu
ando querendo beijar,
ela é tão linda e
nós juntos vamos ficar... (Instrumental)
LUIZ - Ah, eu tenho um plano! (Fala no ouvido de Pitoco, que
logo sai correndo e entra na sala)
PITOCO - Patrícia, Patrícia!
PATRÍCIA - O que é Pitoco?
PITOCO - Tem um menino que gosta muito de você e que quer
te beijar!
PATRÍCIA - Me beijar?!
PITOCO - É, te beijar! Boca com boca, sabe como é?
PATRÍCIA - Sei, e quem é ele?
PITOCO - Ah, espera aí! ( Sai correndo e vai até Luiz) Luiz, ela
quer saber quem é você !
LUIZ - Diz que se ela me beijar eu digo meu nome, vai, vai.
(Pitoco sai correndo e vai até Patrícia)
PITOCO - Ele disse que se você beijar ele diz o nome.
PATRÍCIA - Só se eu beijar?
PITOCO - É!
MARIA - Ai, Paty que decisão difícil!
PATRÍCIA - Se você fosse eu beijaria?

MARIA - Eu não estou preparada para tomar um decisão
dessas, ainda sou muito jovem.
PATRÍCIA - E você Lígia?
LÍGIA - (Desconfiada) Não, é melhor não ele pode ter mau
hálito, sapinho, ser fedorento!
DIOGO - Paty, beija sim, boca é tudo igual. Beija assim de boca
aberta ó, com a língua para fora igual na televisão.
LÍGIA - Mentira, que na televisão ninguém beija de verdade.
DIOGO - Isso é você que pensa minha filha!
PATRÍCIA - Tá, então diz a ele que eu beijo!
PITOCO - Então fica aí de costas que eu vou chamar ele. ( Sai
correndo, chama Luiz que volta para a sala com Pitoco.
Volta a música)
LUIZ : Vim te dizer que eu quero
um beijo seu, e é para valer
como aquele que eu vi na TV.
Paty, Paty, Paty, Paty

} REFRÃO

PATRÍCIA: Eu sinto muito, não sei
se quero te beijar, meu
primeiro beijo, num príncipe
é que eu vou dar.
/REFRÃO
LUIZ: É um sonho seu, pois seu
primeiro beijo, tem que ser meu
tem que ser meu... ( Se beijam, todos olham atônitos.
Entra a professora Margarete)

MARGARETE - Mas o que é que significa isso, Patrícia e Luiz
Henrique?
LUIZ - Calma professora, eu posso explicar.
DIOGO - Eu avisei professora, eu disse: A pró Margarete não vai
gostar, mas eles nem me deram ouvidos, começaram a
se beijar, misturando as línguas...
PITOCO - Ê menino fofoqueiro mentiroso, não foi nada disso
professora, tudo faz parte da investigação.
MARGARETE - Ah, da investigação, não é?
PATRÍCIA - É sim professora eu juro!
MARGARETE - Vocês alunos, estão me saindo melhor que a
encomenda. Então se as investigações estão tão
adiantadas assim, será que alguém já pode me dizer,
quem foi que grudou o chiclete na minha cadeira?
LÍGIA - Pró, nós temos algumas pistas mas nada ainda definido.
PITOCO - Pois nós fizemos descobertas incontestáveis.
LUIZ - É isso mesmo, nós a equipe masculina.
MARGARETE - E o que foi que vocês descobriram de tão
importante?
LUIZ - Ahan, nos descobrimos que apenas uma aluna dessa
sala comprou chiclete hoje. Nós fomos falar com seu
Manuel...
PATRÍCIA - O baleiro!
PITOCO - É isso mesmo, seu Manuel o baleiro e ele nós contou
tudo.

MARGARETE- E o que foi que o baleiro disse? Anda, fala logo.
LUIZ - Ele nos disse que Lígia comprou vários chicletes, mais
exatamente cinco. Lígia agora é a nossa principal
suspeita!
PITOCO - Confesse Lígia!
PATRÍCIA - Lígia confesse!
MARGARETE - Eu sempre desconfiei de você.
LÍGIA - Não professora, eu não coloquei nada na cadeira da
senhora.
MARGARETE - Como não colocou? O baleiro disse que foi
você.
LÍGIA - Eu comprei cinco chicletes, dei um para Pitoco, um para
Luiz, um para Maria, um para Diogo e fiquei com um que
está aqui na minha boca ó! ( Mostra o chiclete) Onde
está o seu Luiz o chiclete que eu te dei?
LUIZ - Ai, eu não sei!
LÍGIA - Caso resolvido, foi Luiz.
LUIZ - Não, não fui eu! Eu só não sei onde está o meu chiclete
mas não fui eu, eu não coloquei na cadeira da senhora
professora!
MARGARETE - Então nos mostre onde está o seu chiclete?
LUIZ - Eu tirei ele na hora em que eu fui dar um beijo em
Patrícia.
LÍGIA - E onde está?
LUIZ - Vamos fazer uma reconstituição do beijo.

PITOCO - É, vamos fazer uma reconstituição, eu sou Luiz e
Lígia é Patrícia.
LÍGIA - Tá bom!
PITOCO - De onde é que você veio Luiz?
LUIZ - Eu vim de lá, e você Lígia fica aqui onde Patrícia estava,
de costas. pode vir Pitoco.
PITOCO - ( Vem cantarolando imitando Luiz) Vim te dizer que eu
quero um beijo seu, e é para valer como aquele que eu vi
na TV!
LÍGIA - Ah, eu sinto muito não sei se quero te beijar., meu
primeiro beijo num príncipe é que eu vou dar.
PITOCO - É um sonho seu, pois seu primeiro beijo tem que ser
meu, (Vai se aproximando de Paty para beijar, Luiz
interrompe)
LUIZ - Foi aí, foi justamente aí que eu coloquei o chiclete
embaixo da mesa da professora. (Vai até a mesa, tira o
chiclete e mostra) Aqui está o meu chiclete, pronto não
sou mais suspeito. Acabou a reconstituição.
PITOCO - Acabou nada, teve beijo que eu vi e também quero.
LÍGIA - Não precisa de beijo Pitoco, já achou o chiclete.
MARIA - (Batendo palma animadamente seguida de Diogo,
Patrícia e Luiz. Todos observados pela professora)
Beija, beija, beija!
DIOGO - Vai Lígia, boca é tudo igual, assim ó de boca aberta
com a língua para fora.

LUIZ - Anda, vai Pitoco. (Os dois se olham, um clima romântico
com fundo musical. A professora interrompe.)
MARGARETE - Vamos parando, parando. Vocês realmente
estão muito assanhadinhos, ate demais. Já que não foi
Luiz, quem mais pode ter sido? Onde esta o seu chiclete
Pitoco?
PITOCO - Esta aqui o Professora. (Abre a boca e mostra o
chiclete) E o seu Maria, onde esta?
MARIA - O meu esta aqui no meu estojo. Eu não estava
preparada para mascar chiclete na hora que Lígia me
deu. (Abre o estojo e mostra o chiclete)
MARGARETE - E o seu Diogo, onde esta?
DIOGO - O meu?
MARGARETE - ‘E, o seu. Onde esta o seu chiclete?
DIOGO - O meu chiclete? Eu não sei, eu juro que não sei.
LÍGIA - Suspeito, muito suspeito isso.
DIOGO - Eu me lembro que entrei na sala ai Luiz me provocou,
eu briguei com ele e depois Lígia me deu um chiclete e
nos brincamos de novela, depois teve o beijo, a senhora
chegou e tudo aconteceu.
LUIZ - Tente se lembrar, onde ‘e que pode estar o seu chiclete?
PATRÍCIA - Só pode ter sido Diogo, ele ‘e o ‘único suspeito que
falta provar sua inocência.
MARIA - Pense com calma Diogo, eu estou do seu lado.
PITOCO - Confesse logo tudo seu criminoso, marginal.

MARGARETE - E então Diogo? O que ‘e que você tem a me
dizer?
DIOGO - Agora eu estou conseguindo me lembrar de tudo.
LUIZ - De tudo o que?
DIOGO - De como tudo aconteceu.
LÍGIA - Então você confessa sua culpa?
PATRÍCIA - Foi ou não foi você que grudou o chiclete na cadeira
da professora Margarete?
DIOGO - Fui eu sim.
MARGARETE - Eu desconfiei o tempo todo de você. Com essa
cara de santinho!
DIOGO - Foi um acidente.
PITOCO - Como foi? Que horas isso aconteceu? Não esconda
nenhum detalhe!
MARIA - Fale Diogo, por que você fez isso?
DIOGO - Foi na hora da novela, quando Lígia disse que eu e
Patrícia teríamos que nos beijar, ai eu tirei o chiclete da
minha boca por um segundo e o coloquei sobre a cadeira
da professora. Mas eu juro que quando acabasse a
brincadeira da novela eu iria pegar de volta, o chiclete
estava ate doce, mas ai a professora chegou , teve
aquela confusão toda que eu acabei esquecendo, foi ai
que tudo aconteceu. Professora me perdoe, a senhora
sabe que eu nunca faria uma coisa dessas de propósito,
não sabe?
MARGARETE - Diogo, quem vai ter que te perdoar ‘e a diretora,
D.Gertrudes ( Todos tem uma reação nervosa , ouve- se

um rugido de leão) vamos, eu vou leva-- lo ate la, ela
saberá o que ‘e melhor fazer, quero dizer, pior.
MARIA - Professora, perdoe ele, olhe, eu aposto que ele nunca
faria isso de propósito, ele adora a senhora.
MARGARETE - Maria, olhe o prejuízo que Diogo me causou, o
transtorno, toda essa confusão. Indisciplina tem que ser
cortada pela raiz, e a raiz nesse caso ‘e Diogo, vamos!
LUIZ - Pró, eu concordo com Maria, ele nunca faria isso com a
senhora, alias, todas as vezes que a gente fala alguma
coisa da senhora ‘e ele quem defende a senhora.
PITOCO - ‘E capaz de brigar com todo mundo por causa da
senhora.
LÍGIA - ‘E, ele ate queria perder de ano para poder ficar mais
perto da senhora!
MARIA - Tudo o que eu quero um dia na minha vida ‘e que um
menino goste tanto assim de mim, que seja capaz de
tudo por mim, assim como Diogo ‘e pela senhora.
MARGARETE - Vamos, todos sentados. Sente- se Diogo. Bem,
levando em conta os apelos dos seu colegas e o carinho
que eu tenho por você, eu vou lhe perdoar mas que isso
não volte nunca mais a acontecer que da próxima vez
não terá perdão.
DIOGO - Obrigado professora. (Diogo olha carinhosamente para
Maria que também o observa. Todos comemoram.)
MARGARETE - Tem outra coisa, hoje finalmente eu percebi que
vocês não são mais tão crianças, já temos dois casais
nasala ( Luiz olha para Patrícia e Pitoco para Lígia), com
um possível terceiro ( Maria e Diogo se olham) por isso
eu resolvi trocar a hora do pumpunzinho pela hora do
namoro. (Todos eufóricos comemoram. Musica)

AXE DA TURMA

(Laura Haydee)

Teve de tudo na aula
o dia foi muito engraçado
corre, corre, confusão
e o tal do chiclete grudado.
Foi uma grande novela
com tanta revelação
teve briga, teve beijo
como na televisão.
^O, ^o, ^o, ^o,
já foi tudo revelado
^o, ^o, ^o, ^o,
o mistério do chiclete grudado } REFRÃO
Se vamos passar eu não sei
essa ‘e uma turma peralta
se a pró der nota `a bagunça
com certeza ‘e nota alta
mas nos vamos melhorar
mudar as nossas atitudes
com medo de ir parar,
na sala da tal Gertrudes.
REFRÃO
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