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Prefácio

A data foi 19 de dezembro, o ano, 2019. Em um grande palco, no 
pátio do Complexo Cultural da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte - UERN, em Natal, 222 pessoas, desde crianças até idosos, 
preparam-se para atuar em um espetáculo memorável, com plateia de 
1.500 espectadores. Em cartaz, o Auto de Natal no Reino de Pindorama, 
primeiro texto produzido por Denilson David para a encenação por um 
grande elenco. Escrito naquele ano, a peça é resultado de um longo e 
intenso processo de pesquisa coletiva, envolvendo atores e bailarinos 
iniciantes, todos alunos dos cursos da Escola de Extensão da UERN - 
EdUCA.

 A produção de espetáculos com artes integradas esteve na agenda 
das ações do Complexo Cultural da UERN desde sua inauguração, em 
2010. Porém, foi em 2018, que o professor Denilson David lançou a 
ousada proposta de montar um auto natalino, inspirado no texto clássico 
Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Com o sucesso e a experiência 
do ano anterior, em 2019, ele propõe a produção de uma dramaturgia 
autoral e nos presenteia com o espetáculo Auto de Natal no Reino de 
Pindorama. 

Nascido na vila agroindustrial da Maísa, em Mossoró-
RN, Denilson David desde a juventude se aproximou das artes, 
particularmente do teatro. Ainda adolescente viveu a experiência de 
participar do FESTUERN, o Festival de Teatro Escolar promovido pela 
UERN, cujo objetivo é estimular a arte e a cultura como experiência 
formativa integral dos estudantes da rede básica de ensino. A paixão 
pela arte levou o jovem de origem popular a mobilizar esforços para o 
projeto de estudar em Natal e realizar sua formação de licenciatura em 
teatro. A partir daí, se sucedem e concretizam novos sonhos e novos 
projetos em diferentes espaços como palcos de escolas, teatros, casas 
de espetáculos, pátios e praças. 

A versão aqui apresentada é exatamente aquela que subiu aos 
palcos em 2019 e que celebrou personagens como as rainhas, boa e má, 
Celeste e Morgana, os heróis, Diana e Pedro, o serviçal, Dog Lacaio, 
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os narradores, Jatobá e Rosinha, a Borboleta, o Espírito Natalino, entre 
outros.  

Em sua concepção e forma, o espetáculo traz as características 
clássicas de um auto natalino, já o enredo se emancipa do modelo 
tradicional, rompendo com as temáticas que recontam uma história 
religiosa. O Auto de Natal no Reino de Pindorama é, portanto, um auto 
profano. No centro de sua dramaturgia são apresentados conflitos de 
ordem subjetiva, ética e social, que conduzem a reflexões profundas 
sobre valores humanos, apontando para um teatro engajado, tanto moral 
quanto politicamente.  

A estética do espetáculo traz como referências elementos 
naturais e culturais do nordeste brasileiro, percorrendo paisagens 
e ressignificando danças e manifestações populares como o forró, 
o maracatu, os caboclinhos, o coco de roda, o xaxado, a ciranda e o 
fandango. Os personagens e sua linguagem também são investidos 
de referências regionais, trazendo para cena a presença indígena 
representada pelos nativos, a força sertaneja dos cangaceiros e 
as expressões do cotidiano popular, como na cena da feira e nas 
intervenções dos narradores ao longo da peça.

A dinâmica do espetáculo se inspira nas jornadas da cultura 
popular, ao mobilizar as disputas entre o sangue azul e o sangue 
encarnado, tanto quanto na jornada do herói, ao pôr em marcha a 
protagonista Diana, que cumpre três etapas: a partida, quando aspira 
sua jornada, a iniciação, que apresenta as diversas aventuras por ela 
vividas ao longo do percurso, e o retorno, quando ela regressa investida 
de conhecimentos e valores construídos com a experiência da jornada. 
Cabe aqui um destaque, para que não passe despercebido. O ponto de 
partida e o ponto de chegada é a capital do Reino de Pindorama, Maíra, 
terra mítica da promissão indígena tupi-guarani, a terra sem males. Na 
sutileza do autor, a alegoria marca, assim como o espírito do Natal, o 
lugar da esperança, em dias melhores, em pessoas melhores, em um 
mundo melhor.

O Reino de Pindorama, que nasceu grande e fantástico, não 
podia se encantar. Com a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por 
meio da SECULT/FUNCARTE, Prefeitura Municipal de Natal, o texto 
ganha novo palco. Como protagonistas, um jovem dramaturgo-diretor, 
agora, oficialmente escritor, seu enredo e sua narrativa. Como público, 
leitores e atores que terão acesso a um texto inspirador, cuja narrativa 
apresenta um reino e personagens distantes, mas, se olhado bem de 
perto, está bem próximo de nós.

Irene van den Berg
Professora da UERN
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Ato único 
O cenário deve ser fixo, podendo ser composto por rudimentos que aju-
dem a ambientar o Reino de Pindorama, nas cores azul e vermelho, que 
representam respectivamente as famílias sangue azul e sangue encarna-
do. À medida que a história avança e os novos ambientes são apresen-
tados, podem ser acrescidos objetos e elementos, móveis ou não, que 
a direção do espetáculo julgue necessário para a composição da cena. 

Prólogo 

(Abertura com um coral de crianças cantando uma música natalina 
de livre escolha da direção que traduza o espírito natalino. Ao final da 
canção, surgem, em meio às crianças, os narradores Jatobá e Rosinha 
que conduzirão a história.)

Jatobá - Preparem os seus corações para a história que agora nós vamos 
contar...
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Rosinha - Nós vamos embarcar numa aventura de Natal recheada de 
cultura popular. 

Jatobá - Uma luta do bem contra o mal! 

Rosinha - Um duelo da esperança contra a desilusão.

Jatobá - Uma guerra dos oprimidos contra os seus opressores. 

Rosinha - Falaremos do espírito natalino e de todo o seu poder de 
mudança, de transformação e de renovação! 

Jatobá - Um Auto de Natal permeado por personagens sanos e insanos. 

Rosinha - Trágicos e cômicos. 

Jatobá - Eruditos e populares.

Rosinha - Capazes de provocar risos, despertar emoções e causar 
reflexões.

Jatobá - Uma narrativa que apresenta uma metáfora encantada dos dias 
passados e também dos dias atuais. 

Rosinha - A nossa história começa mais ou menos assim:

Jatobá e Rosinha - Era uma vez…

(À medida em que eles falam os demais personagens vão entrando em 
cena e interagindo com a narrativa.)

Rosinha - Era uma vez um reino distante chamado Pindorama. Um 
lugar de muitas paisagens e muitos povos. 

Rosinha -   O reino de Pindorama era conhecido por suas belezas raras 
e naturais, por sua gente alegre, festiva e destemida…

Jatobá - Uma terra que vivia uma intensa disputa pelo poder entre as 
famílias sangue azul e sangue encarnado.

(Nesse momento, os personagens vão se posicionando no proscênio 
e formando uma grande fotografia do espetáculo. Por fim, surgem a 
Rainha Celeste e a Rainha Morgana e assumem o centro da fotografia.)

Rosinha - Depois de um longo e próspero período de reinado da Rainha 
Celeste, mestre da família do sangue azul, a tirana e autoritária Rainha 
Morgana, mestre do sangue encarnado tomou o poder, depois de uma 
dura e sangrenta guerra que durou cem dias e cem noites! 
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Jatobá - Ao assumir o poder, a Rainha Morgana, ou Rainha Má, como 
acabou ficando conhecida, impôs uma série de medidas absurdas, 
tiranas e impopulares a toda população, entre elas...

Rosinha - O fim da comemoração do Natal!

(O coro é formado por todos os personagens, exceto as rainhas.)

Coro 1 - O fim da comemoração do Natal? 

Coro 2 - Mas nem o Natal a gente pode mais comemorar?

Coro 3 - Qual o motivo de tanto horror e de tanta maldade?  

Coro 4 -   Será de pedra o coração dessa majestade? 

Coro 5 - Até quando vamos suportar toda essa crueldade?

Rosinha - Qual será a solução para essa terrível situação? 

Jatobá - É o que nós vamos descobrir agora...

Coro - (Entra um coro de crianças cantando uma animada música 
natalina. Ao final da música, breu. Saem todos de cena.)



22Auto de Natal no Reino de Pindorama

Cena 01

(O sino toca três vezes 
despertando a cidade. 
Entram os feirantes, os 
personagens e os figurantes 
pertencentes a este núcleo. 
Cada feirante traz consigo 
suas mercadorias e as 
oferece aos transeuntes.)    

Feirante 1 - (Entra montado em uma bicicleta.) Acooooooooooooorda, 
Pindorama! Venha se deliciar com o melhor sorvete do reino! Traga a 
vasilha, oito bolas por um tostão! Sorvete gostoso! Sorvete saboroso! 
Sorvete delicioso! Oito bolas por um tostão! Acorda, meu povo! Podem 
vir, podem chegar! Mulher bonita não paga, mas também não leva!

Feirante 2 - Você que tem artrite, artrose, osteoporose, perna inchada, 
cansada, varizes? Dor de ouvido, dor de cabeça, dor de dente? Mancha 
no corpo, coceira, frieira, impinge e pereba? É só usar pomada de 
copaíba! É o médico em seu travesseiro! É a saúde em seu lar!
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Feirante 3 - Olha lá! Olha lá! Olha lá! Nessa banca, tem de tudo! Tudo 
tem para cozinhar! Tem feijão e mandioca! Farinha, arroz e xerém! 
Coco seco, milho verde! Tem milho zarolho também.

Feirante 4 - Olha a porção do amor! Com ela, você pode encontrar a 
metade da sua laranja, trazer o seu amor de volta em sete dias ou ainda 
espantar aquele pretendente indesejado! 

Feirante 5 - Olha aí freguesia, promoção especial! Aqui tem fruta BBB, 
boa, bonita e barata! Fruta diet! Fruta light! Meu produto não engorda, 
afina a cintura, limpa a pele e fortalece a saúde! É o grito, é o grito, é o 
grito! Aproveite a promoção, leve 3 e pague 1! Mulher casada aqui não 
paga! Quem paga é o marido! Vamo chegando, vamo chegando!

Feirante 1 - Sorvete gostoso! Sorvete saboroso! Oito bolas por um 
tostão! Traga a vasilha! Traga a vasilha! 

Feirante 6 - Olha o mel! Mel de engenho! O mel de tão novo parece 
que acabou de ser espremido da cana... e para quem tá com fraqueza, é 
só levar junto o fubá de milho. Mel com fubá é pura energia! Levanta 
véio, menino, doente, mulher parida! Mel com fubá só não levanta 
quem já morreu! Vamo lá, minha gente! Vamo comprar o melhor mel 
com fubá de todo o reino!

Feirante 7 - Madame Gerusa, trago o seu amor de volta em sete dias! 
Afasto a inveja, o olho gordo e o mal olhado! Acabo com o vício, a 
preguiça e ainda consigo o emprego dos seus sonhos em até 3 dias! 
Venha! Marque já a sua consulta gratuita!

Feirante 1 - É a feira de Pindorama, a feira mais animada desse mundão!

(Nesse momento, um grupo entra dançando uma animada música de 
forró regional.) 

Feirante 1 - Eita Iracema, esse ano a feira do Natal vai ser fraca. O 
povo tá sem emprego, tudo triste, desanimado.

Feirante 2 - É verdade, José! O Natal era o período que a gente mais 
vendia! Era um período tão bonito, tão alegre. (Suspiro.) As famílias 
reunidas, o povo todo feliz, as ruas iluminadas.

Feirante 3 - O que a Rainha ganha com essa proibição, hein? Tanta 
coisa em Pindorama pra ser resolvida e ela vai se preocupar justamente 
com as comemorações do Natal? 

Feirante 4 - Olha ali quem vem vindo… (Fala, dirigindo-se ao Duque 
e à Duquesa que se aproximam do local.)  

Feirante 7 - Vixe! É o duque e a duquesa! Dizem que ela leva tanto 
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chifre, coitada! 

(O Duque e a Duquesa aproximam-se dos feirantes com desdém e 
arrogância.)

Duque - Esse lugar está precisando mesmo de uma limpeza grande! 
Olha só o tipo de gente que encontramos no centro do reino.

Duquesa - Eu tenho horror a esses feirantes. Essa gente fede! Que nojo! 
A rainha já deveria ter acabado com essa feira e ter colocado essa gente 
para bem longe daqui!

Feirante 2 - (Partindo para cima da Duquesa.) Como é que é? Repete 
isso aí na minha cara, repete! 

Duque - (Apaziguando a situação.) Vamos tesouro, não se misture com 
essa gentalha pobre e desqualificada! 

Duquesa - (Enfrentando a feirante.) Como ousa me dirigir a palavra, 
seu verme? 

Feirante 2 - Eu vou quebrar a cara dessa mulher! (Confusão geral. 
Todos falam ao mesmo tempo. Ameaçam brigar. Em meio ao tumulto, 
entra a Rainha Celeste acompanhada por sua filha Diana.) 

Celeste - Chega! (Grita, interrompendo a discussão.) Mas o que é isso 
minha gente? Qual o motivo dessa confusão? Não podemos esquecer 
que é tempo de Natal! É tempo de amor, fraternidade, paz, união! 

Feirante 4 - Do que adianta ser Natal se a gente não pode mais nem 
comemorar? 

Feirante 1 - Na verdade, a gente não tem nem muito o que comemorar, 
né? 

Celeste – É! Eu sei que são tempos difíceis, mas não podemos 
desanimar! Amanhã há de ser outro dia! 

Diana - É verdade, minha mãe! (Dirigindo-se aos figurantes da cena.) 
Meu povo, a nossa Rainha Celeste tem razão, ainda não é o fim!

Duque - Ex-rainha!

Duquesa - Isso mesmo meu bem, ex-rainha! Essa aí não é mais rainha 
faz tempo! Ou você esqueceu que ela foi derrotada pela Rainha Morgana 
na guerra dos cem dias? (Nova confusão geral.) 

Feirantes/Figurantes - Fora rainha má! Fora rainha má! Fora rainha 
má! 

Duquesa - Isso é um absurdo! 
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Duque - Bando de baderneiros! 

Celeste - Meus companheiros, minhas companheiras… olhem, eu sei 
que está todo mundo insatisfeito com o que anda acontecendo e eu sinto 
muito por ter perdido o reino para essa megera… eu, particularmente, 
não aguento mais ver tanta gente sofrendo... mas temos que nos 
organizar de forma inteligente! Não vamos simplesmente aceitar essa 
proibição! Precisamos reagir! O Natal está aí e não podemos deixar de 
festejá-lo como sempre o fizemos!

Diana - Nós temos que derrubar essa ditadora, minha mãe, e recuperar 
o reino! Você é e sempre será a nossa Rainha!  

Duquesa - A minha rainha é a Morgana! 

Duque - A minha também! 

Celeste - Ninguém vai nos proibir de celebrar o Natal. Apesar de todas 
as nossas dificuldades, nós temos muito o que comemorar! Vamos 
celebrar a nossa luta, a nossa resistência e a nossa coragem para 
prosseguir mesmo em meio ao caos! 

Diana - Celebrar o Natal? Mas mãe, estamos proibidos! E se a rainha...

Celeste - Ela que ouse nos impedir! Vamos convidar todos os povos 
do grande reino de Pindorama! Que venham os artistas de Carnavália, 
os caboclos de Palmares, as crianças de Kindorama, as rendeiras e os 
pescadores de Riomar e até mesmo os cangaceiros de Vila Bela. Esse 
será o maior Natal que esse reino já teve! Um por todos e todos por um! 
(Movimentação geral. Todos começam a planejar suas ações para as 
comemorações do Natal e vão saindo de cena.) 

Duquesa - (À parte, para o Duque.) Isso seria uma afronta! 

Duque - Eles não teriam essa coragem! 

Duque – Vamos, tesouro! Não vamos fazer parte desse despautério!  

Duquesa - Essa gente só pode ter ficado louca! (Saem.)
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Cena 02

(Entram Jatobá e Rosinha que observam a cena anterior.)

Jatobá - Eita Rosinha, vai ser a maior confusão do mundo! Imagina aí, 
quando a Rainha Morgana souber que a ex-rainha Celeste tá planejando 
essa festança!

Rosinha - Jatobá do céu, a confusão vai ser grande! E vai acabar 
sobrando pra todo mundo, escreve o que eu tô dizendo! 

Jatobá - Agora, vamos ficar quietos e ver o que vai acontecer! 

Rosinha - E você acha que eu sou besta de perder algum detalhe? 
(Recolhem-se em um canto da cena. Do outro lado do palco, entram a 
Rainha Morgana e o Lacaio.)

Dog Lacaio - (Admirando a rainha, como que hipnotizado por sua 
beleza.) Parece uma rosa, linda e formosa... (Aproxima-se dela. Ela o 
empurra. Ele cai e volta a si.) Rainha, Rainha...

Morgana - Fala de uma vez imprestável! 
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Dog Lacaio - O senhor Duque e a senhora Duquesa estão aí fora e 
querem falar com vossa alteza!

Morgana - Diga que hoje eu não estou para receber ninguém. Hoje é 
meu dia de descanso da minha beleza. Dia de relaxamento!

Dog Lacaio - Mas, rainha...

Morgana - Nem mas , nem meio mas! 

Dog Lacaio – Majestade...

Morgana - Se disser mais uma palavra você vai…

Dog Lacaio - É sobre a Celeste!

Morgana - Como é que é? Por que não me disse antes? Traga-os aqui, 
agora!

(Entram o Duque e a Duquesa e conversam reservadamente com a rai-
nha. Jatobá e Rosinha acompanham toda a movimentação a partir da 
lateral do palco.)

Rosinha - Agora danou-se tudo de vez! 

Jatobá - Eita que esse Natal vai ser animado. Vai ter tiro, porrada e 
bomba!

Morgana - Então eles resolveram dar uma festa contra as minhas 
ordens? Uma festa sem me convidar? Uma festa sem me avisar? Isso 
não vai ficar assim! Dog Lacaio, diga alguma coisa! 

Dog Lacaio - Vossa majestade é a rainha de Pindorama. Não precisa de 
convite para ir a lugar algum, além do que...

Morgana - Cale-se, Lacaio! Eu acabo de ter uma excelente ideia! Eu 
sou a rainha de toda Pindorama e eu vou para onde eu quiser! Então, 
prepare-se! Nós temos uma festinha para ir! Vamos fazer uma entrada 
triunfal! Eles não perdem por esperar! (Risada maléfica.)
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Cena 03 

(Entram Celeste, Diana, os feirantes e os figurantes pertencentes a este 
núcleo. Trazem consigo presentes, taças, vinhos e elementos natalinos.)

Celeste - Venham todos! Cheguem, vamos celebrar!  Não vamos deixar 
que nenhuma lei, nenhuma proibição tire a nossa alegria de ousar, de 
vencer, de viver! É Natal! É tempo de festa!

(Todos vibram e iniciam os preparativos para a festa. Ao longe, ouvem-
-se ruídos. Entra a Rainha Morgana, acompanhada por seu exército de 
guerreiras. Clima de tensão.)
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Morgana - Não me convidaram, pra esta festa pobre, que foi armada 
pelas minhas costas! Como ousam desobedecer às minhas ordens? 
Como ousam festejar essa data abominável? 

Celeste - Morgana...

Morgana - (Interrompendo-a.) Cale-se! É Rainha Morgana para você 
e para toda essa gente! Não me admira que a ideia tenha vindo de 
você! Afinal, o Natal te representa muito bem! Um período de puro 
fingimento e de muita falsidade. O Natal me enoja! Risos fáceis, falsos 
arrependimentos, falsos perdões! Abraços de mentira, rasas juras de 
amor. União de fachada. O dia internacional da mentira! Quando o 
Natal passa, todas as máscaras caem e toda a podridão de vocês vem à 
tona novamente, não é mesmo? Do que adianta toda essa melosidade se 
nada é de verdade? Por que será que todo esse amor só acontece durante 
essa data? Por que não dura o ano inteiro? Ou as pessoas só merecem 
ser felizes nesta época do ano?

Diana - Olha aqui!

Morgana - Cale-se! E quanto a vocês, feirantes? Estão realmente 
preocupados com as festas natalinas ou estão preocupados com as suas 
vendas? Falem a verdade! Para vocês, pouco importa essa baboseira 
toda de Natal. O que importa mesmo é o lucro! 

Celeste - Olha só, vossa majestade! (Ironia.) Fique sabendo que o nosso 
Natal, o Natal do cordão azul, é muito maior do que essas coisas aí que 
você está falando. Não temos culpa se o Natal do cordão vermelho não 
tem afetividade, não tem união, não tem amor!   

Feirantes - Fora rainha má! Fora rainha má! Fora rainha má! 

Dog Lacaio - Rainha, acho melhor você acabar com essa balbúrdia, 
antes que seja tarde!  

Celeste - Apesar de toda essa sua ditadura, nós ainda somos um povo 
livre. Você não pode nos impedir de festejar! 

Morgana - Livres? Pena que é por pouco tempo! Prendam essa mulher, 
agora! (Correria geral. Alguns tentam barrar o exército da rainha, 
outros correm. Celeste tenta fugir com a sua filha, mas acaba sendo 
capturada. Todos observam a cena sem acreditar.) 

Dog Lacaio – (Lendo um papiro.) Por ordem de Vossa Alteza Real, 
Rainha Morgana do Cordão de Sangue Encarnado, realize-se a prisão 
de Celeste, mestra do cordão de sangue azul, acusada de crime de lesa 
majestade, configurado como traição ou violação da dignidade de um 
soberano reinante. Por esse crime, a condenada poderá ser punida com 
reclusão e execução por tortura em praça pública. Todos os seus bens 
se tornam imediatamente propriedade da coroa e sua família até a 4ª 
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geração está também condenada à infâmia.

Diana - Mãe! 

Lacaio - Muito bem minha rainha, mostra que você é quem manda 
aqui!

Duque - A justiça foi feita! 

Duquesa - É isso aí! A justiça é para todos!

Morgana - Agora, acabou Celeste! 

Celeste - (Aprisionada pelo exército da Rainha.) Ainda não. Ainda 
não acabou, Morgana! Você pode me prender, mas as minhas ideias 
continuarão livres. Povo de Pindorama, lembrem-se: os poderosos 
podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a 
primavera inteira!

Diana - Eu vou te libertar, minha mãe! Pode esperar! 

Morgana - (Para Diana.) Tchau, querida! (Risos.) Levem-na! (Sai de 
cena junto com seu exército e seus apoiadores. Breu. Saem todos de 
cena.)
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Cena 04 

(Entram Jatobá e Rosinha.)

Jatobá - Eita Rosinha, por essa eu não esperava!

Rosinha - Nem eu, Jatobá! Nem eu! A Celeste era a única esperança 
de um dia o Reino de Pindorama ser libertado da tirania da Rainha 
Morgana!

Jatobá - E agora, o que será da ex-princesa Diana e de toda a família 
do cordão de sangue azul?

Rosinha - Será que a ex-princesa vai conseguir cumprir a promessa de 
libertar a mãe?

Jatobá - O que ela vai fazer eu não sei, o que eu sei é que eu não boto 
muita fé nela não! Tão fraquinha a coitada, tão magrinha…

Rosinha - Jatobá! (Batendo nele.)

Jatobá - (Esquivando-se.) Ai! Rosinha! 

Diana - (Entra Diana, cabisbaixa.) Que belo Natal esse meu. Sem 
amigos, sem família, com todos os meus inimigos no poder. 
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Pedro - (Entrando.) Diana, como você está? Eu soube do que aconteceu 
e quero dizer que sinto muito!  

Diana - Sente mesmo? Não acredito! Você faz parte do cordão 
encarnado da Rainha Má! A sua majestade acabou de prender uma 
grande governante , uma grande mulher, sábia, caridosa, aguerrida, 
combatente e uma grande mãe! Um exemplo para qualquer pessoa!

Pedro - Olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto eu abomino o 
comportamento da Rainha Morgana. Apesar de ser da família do cordão 
encarnado, eu não compartilho das ideias absurdas que a minha prima 
Morgana vem instaurando no Reino de Pindorama.

Diana - Agora você está arrependido? Então por que na guerra dos cem 
dias você lutou ao lado dela? Você ajudou a colocá-la no poder! 

Pedro - É verdade! Hoje, vejo que errei. Eu me arrependo de ter 
escolhido o lado errado! Mas, Diana, nem sempre a gente consegue 
enxergar com clareza aquilo que fazemos no calor das emoções. Eu 
não tinha como ficar contra a minha família em meio a toda aquela 
guerra. Ainda que sempre tenha visto a Rainha Morgana como alguém 
destemperada.

Diana - Agora é tarde! Você é cúmplice de tudo de ruim que ela tem 
feito! Conviva para sempre com essa vergonha de ter escolhido o lado 
errado! Agora me deixe em paz! 

Pedro - Um momento, Diana! Eu não vim aqui apenas dizer que me 
arrependi. Eu vim prestar ajuda, como forma de reparar meu erro. Eu 
sei quem pode nos ajudar a resgatar a sua mãe e, quem sabe, pôr um fim 
em tudo isso que está acontecendo!

Diana - Como assim? 

Pedro - Só um minuto! (Retira uma gaita do bolso e toca uma animada 
música.) 

Borboleta - (Entra, dançando e cantando ao som da música tocada 
por Pedro.) 

Diana - Nossa! Mas como uma borboleta falante vai poder ajudar? 

Borboleta - Eu não sou apenas uma borboleta! Você não me ouviu 
cantar, mocinha? Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira, linda, 
perfeita, bem-humorada e muito sábia!

Diana - E bem modesta também, não é? 

Borboleta - Olha só! Eu sei muito bem o que aconteceu aqui! As 
notícias pelo reino se espalham rapidinho… E eu acho que sei muito 
bem quem pode nos ajudar! Quer dizer, eu ainda não sei muito bem 
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onde ele está, mas posso ajudar a encontrá-lo! 

Pedro - Eu sabia que podíamos contar com você! 

Diana - Quem vai poder nos ajudar? Algum advogado? Alguma 
autoridade? 

Borboleta - Não se faça de boba minha lindinha! Você quer derrubar a 
rainha má do poder e salvar a sua mãe, é ou não é? 

Diana - Bem, é isso mesmo! 

Borboleta - Então, nada de advogado ou autoridade. Tudo o que você 
precisa fazer é encontrar o verdadeiro Espírito Natalino para que o 
amor, a paz e a união voltem a reinar no coração da população e no 
reino de Pindorama! 

Diana - Encontrar o verdadeiro Espírito Natalino? Mas como eu posso 
fazer isso?

Pedro - Onde podemos encontrá-lo, Borboleta? 

Borboleta - Calma, calma! Vou explicar tudo que sei. Para encontrar 
o verdadeiro Espírito Natalino é preciso subir vales e montanhas, 
atravessar desfiladeiros, matas, mares e sertões. É preciso ir além de 
onde o vento faz a curva, rua acima, rua abaixo, seguindo ora a razão, 
ora a emoção!

Diana/Pedro - (Repetindo. Tentando entender. A borboleta sai de 
cena.) Subir vales e montanhas, atravessar desfiladeiros, matas, mares 
e sertões. É preciso ir além de onde o vento faz a curva, rua acima, rua 
abaixo, seguindo ora a razão, ora a emoção!???

Pedro  - (Percebendo a ausência da Borboleta.) Espera!Para onde ela 
foi? 

Diana - Não sei, mas no momento, eu não tenho nenhuma outra ideia, 
então, vou acreditar! E, se você quer mesmo me ajudar, então me diga 
por onde devemos começar? 

Pedro   - Precisamos procurar um mapa de Pindorama e com ele tentar 
encontrar alguma pista que nos ajude a pensar onde esse tal verdadeiro 
Espírito Natalino poderia estar!

Diana - Sim, é isso! (Sai correndo.) 

Pedro   - Espere, eu vou com você! (Sai.)

Rosinha - (Voltando junto com Jatobá.) Eita que eu adoro uma aventura! 
Jatobá, meu filho, e tu que tava duvidando da Diana? Tô achando que tu 
vai ter que morder a língua, hein!
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Jatobá - Talvez sim, mas talvez não! Será que eles vão conseguir 
encontrar o Espírito do Natal? Nós vamos ter que acompanhar cada 
passo dessa história. 

Rosinha - E você acha que eu vou perder esse babado? Não vou 
desgrudar o olho. (Saem.)
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Cena 05 

(entra a Rainha Morgana, seguida do Dog Lacaio.) 

Dog - Minha Rainha… Minha Rainha...

Morgana - Ah, meu caro Dog Lacaio, agora, sem essa baboseira toda 
do Natal, finalmente, posso me concentrar no que realmente importa 
para o reino. 

Dog Lacaio - Você vai se concentrar no povo?

Morgana - Não.

Dog Lacaio – Nas plantações?

Morgana - Não.

Dog Lacaio - Nas guerras?

Morgana - Esses assuntos você trata diretamente com os meus 
conselheiros e com os ministros reais. O que realmente importa agora 
é que finalmente vou poder ser amada e venerada por todos. Vou 
mandar iniciar amanhã mesmo a construção de uma estátua em minha 
homenagem para ser colocada em destaque na principal praça de Maíra, 
depois...
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Dog Lacaio - Minha rainha, há algo que precisa saber…

Morgana - Diga de uma vez, Dog Lacaio...

Dog Lacaio – Alguns dos nossos informantes confirmam que a Diana, 
filha da Celeste, e o seu primo Pedro estão em busca do Espírito do 
Natal, com a ajuda de uma borboleta falante. 

Morgana - O meu próprio primo? Como aquele mequetrefe ousa trair 
assim o sangue encarnado? Esse negócio de família é realmente uma 
maldição! Isso não vai ficar assim... Dog, diga alguma coisa!

Dog Lacaio - Eles não podem encontrar o Espírito Natalino, rainha! Se 
isso acontecer, as pessoas vão se encher de esperança, vão acreditar no 
poder de mudança e vão querer usurpar o seu reino!   

Morgana - Isso não pode acontecer! Aliás, isso não vai acontecer.… 
Não vou deixar que esse falso Espírito Natalino atrapalhe o meu 
caminho! Mande emissários para que fiquem de olho neles e para que 
nos mantenham informados! (Pausa. Muda o tom.) Agora, vou dar 
ordens para a construção da minha estátua. E por falar nisso, os últimos 
acontecimentos me fizeram pensar que o melhor a fazer é construí-la 
com o triplo do meu tamanho. Ah, também colocar uma cobertura de 
ouro e uma fonte luminosa não seria nada mal! (Sai. Dog a segue.) 

Jatobá - Essa rainha é mesmo de matar. Cuidar dos assuntos do reino 
que é bom, nada!

Rosinha - Enquanto isso, a Diana e o Pedro estavam rodando reino 
acima, reino abaixo, em busca de alguma pista do Espírito Natalino. 
Agora, eles estão a caminho do povoado de Palmares...
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Cena 06 

(A cena abre com um grupo dançando Caboclinhos, dança regional. 
Ao final, o Cacique assume o centro da cena e fala para o seu povo.)  

Cacique - As nossas terras continuam sendo invadidas, sendo tomadas. 
Em nome da exploração estão matando a nossa gente. Estão matando 
muitos de nós. A nova rainha de Pindorama nos abandonou e não está 
preocupada com os interesses de Palmares. Nós temos que estar mais 
unidos do que nunca para enfrentar os tempos difíceis que estão por 
vir! Nós somos a resistência viva! Lutamos por nós, lutamos pela mãe 
natureza! Vamos à luta! (Os Nativos 1 e 2 entram trazendo a Princesa 
Diana e Pedro como prisioneiros. Eles são jogados no centro da cena. 
Os nativos apontam suas lanças para os dois em tom de ameaça.)

Nativo 1 - Senhor, acabamos de encontrar esses dois forasteiros na 
mata. Eles disseram estar procurando o Espírito Natalino. 

Todos - Espírito Natalino?(Riem.)

Cacique - O Espírito Natalino sumiu há muito tempo! Além do mais, a 
nova rainha proibiu que o Natal fosse comemorado!   

Pedro - Você é o Cacique? (Surpresa.) Digo, eu esperava alguém um 
pouco mais velho!  



38Auto de Natal no Reino de Pindorama
Diana - (Dirigindo-se a Pedro.) Calado! O que você pensa que está 
fazendo?

Nativo 2 - Não julgue pelas aparências, forasteiro! O nosso Cacique é 
mais velho e mais sábio entre todos nós! 

Nativo 3 - É a sabedoria que faz os grandes homens, os grandes líderes!

Diana - Sabe o que é, seu Cacique? É que a gente, eu e ele, ele e eu, nós 
dois, estamos tentando salvar o reino de Pindorama das garras da Rainha 
Morgana e resgatar a minha mãe, que foi presa injustamente. Daí, uma 
borboleta nos falou que o Espírito Natalino poderia nos ajudar!

Nativo 4 - Ora, mais que tolice!

Nativo 5 - Mas estamos proibidos de comemorar o Natal, não estamos?

Pedro - Sim, estamos! Mas isso é por pouco tempo! Logo, logo, vamos 
poder festejar com os nossos familiares e amigos. Só precisamos 
encontrar o Espírito Natalino.

Cacique - Mas o que faz vocês pensarem que o Espírito do Natal estaria 
entre nós, diante de tanta crueldade que vem acontecendo com a nossa 
gente? 

Diana - Mil perdões, seu Cacique! Eu ouvi seu discurso. Até então eu 
não fazia ideia dos problemas que Palmares estava enfrentando. Quando 
começamos a buscar o Espírito Natalino pensamos que ele poderia estar 
aqui, afinal, Palmares sempre foi terra de harmonia, de respeito e de 
partilha. Nada mais justo que ele estivesse entre vocês.

Cacique - Vocês que vivem lá na capital, tem uma visão racista, 
preconceituosa e alienada sobre o nosso povo. Costumam ver o povo de 
Palmares como atrasado, primitivo, bárbaro. Não reconhecem a nossa 
importância e o nosso devido valor. E agora, querem a nossa ajuda? 

Nativo 1 - O que vamos fazer com eles, senhor?

Pedro  - A gente pode ir embora agorinha mesmo! 

Nativo 2 - Vamos sacrificá-los! 

Diana - Acho que não é uma boa ideia!

Nativo 3 – Nós é que vamos decidir se é uma boa ideia ou não. 

Nativo 4 - Vamos matá-los e mandá-los em uma bandeja para a Rainha 
Má!  

Pedro - Isso, na verdade, seria um grande favor pra ela. Ela ia amar!

Nativo 5 - Vamos vingar nossos mortos! 
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Todos - Vingança! Vingança!

Diana - Se essa for a vontade de vocês, que assim seja feito! 

Pedro - Você ficou maluca? (Espantado.) 

Diana - Mas saibam que estão procurando vingança com as pessoas 
erradas!  Nós estamos do mesmo lado que vocês e temos uma inimiga 
comum!

Todos - Vingança!

Cacique - Um momento! Devemos lutar por justiça. Devemos lutar por 
nossos direitos, mas de forma digna e honrada. Não vamos nos igualar a 
quem está no poder! E, apesar deles serem lá das bandas da cidade, não 
são os nossos verdadeiros inimigos… A luta deles é também a nossa 
luta! É contra a Rainha Má! 

Diana - Então, você vai nos ajudar? 

Cacique - Infelizmente, não podemos ajudar, mas vamos deixar que 
vocês sigam o caminho de vocês! Vamos torcer para que consigam 
encontrar o Espírito Natalino e, quem sabe, trazer a esperança de dias 
melhores! 

Pedro - Bem que falaram que esse Cacique era um homem sábio! 

Diana - Obrigado, senhor Cacique! Eu juro que nós vamos encontrar o 
Espírito Natalino e tirar a Rainha Má do poder! Fora Rainha Má! 

Todos - Fora Rainha Má! (Breu. Todos saem de cena.)
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Cena 07

(Entra Morgana.)

Morgana - Dog Lacaio! Onde está você, imprestável? 

Dog Lacaio - (entra correndo) Vim o mais rápido que pude, minha 
Rainha! 

Morgana - As ruas estão cheias de fotos minhas com os dizeres, fora 
Rainha Má! Quem essa gente pensa que é? Fora todos eles, isso sim! 
Eu sou a grande rainha, a maior rainha de todos os tempos, a rainha 
mestra do sangue encarnado! Eles deveriam me amar, agradecer por 
serem governados por mim!

Dog Lacaio - Rainha, eles estão dizendo que a senhora esqueceu do 
povo, que governa apenas para si mesma! 

Morgana - Povo? Que povo? E eu preciso do povo! Não me importo 
mesmo com essa gentalha. O povo é que deve se preocupar comigo, 
afinal, eu sou a rainha. Ou não sou? Eles que lutem! 
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Dog Lacaio - Minha rainha, o povo está insatisfeito e essa história da 
prisão de Celeste, seguida da jornada de Diana e Pedro em busca do 
Espírito Natalino, só agravou ainda mais a situação. Essas notícias se 
espalham rapidamente! 

Morgana - Mande prender todos aqueles que falarem mal de mim. 
Todos! Impeça qualquer protesto! E ofereça uma alta recompensa pela 
cabeça daqueles dois! Eles vão se arrepender por me desafiarem ou não 
me chamo Morgana! (Sai de cena seguida por Dog.)



42Auto de Natal no Reino de Pindorama

Cena 08

(Entram Rosinha e Jatobá.)

Rosinha - Eita que as coisas vão se complicar para a Diana e o Pedro! 

Jatobá - Eu acho, eu tenho pra mim, que eles não duram muito não. 
Ainda mais depois de a Rainha oferecer preço pela cabeça dos dois! 

Rosinha - Eu quero mais é que eles encontrem logo esse homem e que 
tudo se resolva.

Jatobá - Que homem Rosinha? 

Rosinha - O tal do Espírito do Natal Jatobá!  

Jatobá - E quem disse que é um homem? Não pode ser uma mulher?

Rosinha - Será Jatobá? Mas se fosse mulher, não era pra ser chamada 
Espírita do Natal, não? (Saem discutindo.) 
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Cena 09 

(Entra a Borboleta, cantando alegremente.)

Borboleta - Eu sou uma borboleta, 
pequenina e feiticeira…

Diana - (Entra junto com Pedro.) Aí está você! Olha só, nós não 
entendemos nada da pista que você nos deu e quase saímos sem vida lá 
do povoado de Palmares… 

Borboleta - É,  fiquei sabendo, eles estão sofrendo com o descaso da 
rainha!

Pedro - Olha só, por que você não para de enrolar e nos diz logo onde 
encontrar esse tal espírito?! 

Borboleta - Na verdade, eu também não sei onde ele está, mas sei quem 
pode saber…

Pedro - Tem certeza? 

Borboleta - Venham comigo! (Sai.)

Diana - Eu não acredito que eu vou mesmo seguir mais uma vez essa 
borboleta falante! 

Pedro - É o que temos pra hoje! Vamos! (Saem.)
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Cena 10 

(A cena abre com um grupo 
dançando o coco de roda, dança 
típica do Nordeste brasileiro. 
Ao final da dança, os artistas, 
que habitam o lugar, assumem o 
centro da cena. Os dançarinos e 
dançarinas saem.)  

Músico 1 - (Entra trazendo um 
jornal que vai sendo passado de 
mão em mão a cada nova notícia 
lida.) Vejam, vejam! Acaba de 
chegar o Jornal do Reino com 
notícias nada animadoras para nós 
que vivemos da arte!  

Atriz 1 - Espetáculo de teatro na capital...

Coro - (Formado pelos demais artistas.) …cancelado por conter 
críticas à rainha?!

Pintor 1 - Exposição da Primavera...

Coro - Cancelada por mostrar explicitamente um corpo nu?!

Dançarino - Performance de dança juvenil...
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Coro - Cancelada por conter beijo homossexual?!

Músico 2 - Coral de Natal na festa natalina do reino de Pindorama...

Coro - Duramente cancelado pela Rainha Morgana?! 

Atriz 2 - Quem essa Rainha Má pensa que é? 

Pintora - Isso é censura!

Dançarina - Temos que fazer alguma coisa!

Coro - Vamos protestar!

Atrizes - Com uma peça de teatro! 

Coro - Não, não! 

Dançarinos - Vamos montar uma dança-denúncia! 

Coro - Não, não! 

Músicos - Vamos cantar Chico Buarque… “Apesar de você, amanhã há 
de ser outro dia”...

Coro - Não, não! 

Pintores - Vamos jogar tinta na rainha! (Confusão geral. Todos falam 
e gesticulam ao mesmo tempo. Em meio ao tumulto, entra a Borboleta, 
acompanhada por Pedro e Diana.)

Borboleta - Estátua! (Fazendo um gesto mágico, congelando a cena 
dos artistas.)

Diana - O que você fez? 

Borboleta - Congelei todo mundo, não tá vendo? 

Pedro - Mas como eles vão nos ajudar se estão congelados?

Borboleta - É só o tempo deles se acalmarem! 

Diana – Ainda não entendi. De que forma esses artistas podem nos 
ajudar? 

Borboleta - O Espírito Natalino costumava vir aqui e passar a tarde 
fazendo arte na praia!  

Pedro - Esse povo aí tá me parecendo meio maluco, você não acha não? 

Borboleta - Artistas são gênios incompreendidos! Agora, podem se 
mexer! (Novo gesto mágico. Os artistas descongelam.)
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Pintor - O que aconteceu? 

Atrizes - (Vendo a Borboleta.) Borboleta! Que bom ver você! 

Músico - (Dirigindo-se para Diana e depois para Pedro.) Você deve 
ser a ex-princesa Diana e você o tal do Pedro!

Dançarino - E vocês devem estar em busca do espírito Natalino! 

Diana - Como sabem disso?

Coro - Porque vocês dois estão sendo procurados em todo o reino! 
(Mostrando os jornais.)

Pedro - Oh, céus!

Coro - Estão oferecendo uma fortuna pela cabeça de vocês! 

Borboleta - (Preocupada com a notícia.) Acho melhor eu parar de 
andar com vocês! Me afastar um pouco...

Diana - Isso só pode ser coisa da Rainha Má!

Pedro - Vocês vão nos entregar? 

Atriz - Não mesmo! Vocês são inimigos da rainha! E os inimigos da 
rainha são nossos amigos.

Diana - E o Espírito Natalino, vocês viram por aqui? 

Coro - Vimos! 

Diana/ Pedro - Viram? 

Coro - Sim! Mas já faz muito tempo! 

Diana - Mas sabem onde a gente pode encontrá-lo? 

Coro - Sim.

Diana/ Pedro - Onde? 

Coro - Na vila de Kindorama! 

Pedro - Então, é pra lá que nós vamos!

Borboleta - Eu sabia que vocês não iam decepcionar! 

Diana - Vocês não gostariam de vir com a gente? 

Coro - Não podemos!

Atriz - Temos um grande espetáculo para construir!
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Dançarino - Um espetáculo de protesto! 

Pintor - Que vai unir o teatro, a música, a dança, a pintura!

Músico - E toda a comunidade vai participar!

Coro - Vamos fazer um Auto de Natal! 

Atriz - Então, tratem de encontrar esse espírito antes que chegue o 
momento da nossa estreia!

Dançarino - Temos pouco tempo! E vocês também!

Pintor - Então, vamos ao trabalho! Cada um assuma a sua função! 

Músico - Isso aí, um por todos e todos por um! 

Coro - Porque juntos, somos mais! (Saem.)  

Diana - Que povo maluco! Agora há pouco eles estavam em pé de 
guerra! 

Borboleta - Eu falei que os artistas são gênios incompreendidos! 

Pedro  - Então, vamos para Kindorama! 

Diana/Borboleta - Vamos! (Saem.)
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Cena 11

 (Entra Morgana seguida por Dog Lacaio.)

Dog Lacaio - Tudo está saindo como o planejado, vossa majestade! 
Todo o reino já está à procura daqueles delinquentes! Logo, logo, eles 
serão capturados! 

Morgana - Ótimo! Grande dia! E por falar em grande dia, estou 
lançando a campanha Rainha Morgana fenomenal, ame-a ou deixe-a! 
Não é demais? Amanhã, todos os meus apoiadores sairão às ruas, 
vestindo vermelho, gritando meu nome! Será um dia histórico para toda 
Pindorama!

Dog Lacaio - Sim, minha rainha, é verdade! E quanto a Rainha Celeste? 
O que será feito dela?

Morgana - Vamos queimá-la em praça pública, o que acha? 

Dog Lacaio - Magnífico! 

Morgana - Agora, venha comigo. Há muito que ser feito! (Saem.)
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Cena 12 
(Entram Diana, Pedro e a Borboleta.)

Diana - Será que estamos perto? Não aguento mais andar!

Pedro - Você bem que podia fazer um feitiço e nos fazer voar né, 
Borboleta? 

Borboleta - Será? Eu não sei… Mas, eu posso tentar! Deixe-me ver, 
por onde eu começo?

Diana - Vocês estão ouvindo esse barulho? 

Pedro - Eu não estou com um bom pressentimento. 

Borboleta - Eu acho que estamos sendo seguidos! Corram! 

(Entra um grupo dançando xaxado, dança típica do Nordeste. Ao final 
da dança, Diana, Pedro e a Borboleta são capturados por um grupo de 
cangaceiros.)

Sabiá - (Com uma espingarda em punho.) Todo mundo quieto! Quem 
correr, não corre mais! Quem gritar, não grita mais! O primeiro que 
tentar fugir, morre! 

Pedro - Deve tá havendo algum mal-entendido, capitão! 

Sabiá - Deixe de me chamar de capitão que eu não gosto! 

Diana - E como devemos chamá-lo?

Sabiá - Mestre Sabiá! Que é o meu nome de guerra! Eu sou descendente 
de São Jorge, afilhado de Lampião e primo de Robin Wood.
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Borboleta - Com essa descrição toda, eu não sei se você é herói ou 
bandido! 

Lamparina - (Com uma arma em punho.) E essa Borboleta, ela fala, é? 

Borboleta - Falo sim! E, se duvidar, até canto!

Lamparina - Eita, mais que bicho abusado! Você é à prova de bala 
também? (Aponta uma arma para a borboleta, que desmaia.)

Sabiá - Lamparina, deixe essa Borboleta de lado. Vamos fazer logo o 
serviço! 

Diana - E que serviço seria esse? 

Sabiá - Levar vocês dois para a Rainha Morgana!

Pedro - Vocês não podem fazer isso!

Lamparina - E quem vocês pensam que são pra dizer o que a gente 
pode ou não fazer? 

Diana - Olha só, nós só precisamos chegar em Kindorama para 
encontrar o Espírito Natalino. Com isso, salvaremos a minha mãe que 
está presa injustamente pela Morgana!

Sábia - E o que a gente tem a ver com isso? 

Lamparina - Chega desse mimimi, calem já essa boca!

Diana - Se vocês nos fizerem algum mal, estarão sendo coniventes com 
os mandos e desmandos da Rainha Morgana, que só espalha destruição 
e discórdia por todo o reino!

Sábia - E se a gente liberar vocês? O que é que a gente ganha em troca? 

Borboleta - (Despertando.)Um abraço? 

Coro - (Formado por um grupo de cangaceiros, que empunham 
suas armas e apontam para o trio.) Preparar!(A borboleta desmaia 
novamente.)

Pedro - Um baú de dinheiro? 

Coro - Apontar! 

Diana - Um pedaço de terra? 

Coro - Fogo! 

Pedro - Espere! E se eu disser que vocês podem ganhar um país inteiro? 

Sabia - Que conversa é essa? 
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Lamparina - Isso é conversa pra boi dormir! Atirem de uma vez! 

Pedro - Aqui, vizinho, tem um país chamado Mossoró. Uma terra muito 
rica e dizem que lá é protegido apenas por uma santa! 

Coro - Um país inteiro? Terra rica? Protegido por uma santa? (Riem.)

Lamparina -  Quanto tempo você calcula que nós gastamos daqui até 
esse lugar aí?

Pedro - Penso que, sem muita demora, mais uns dois dias! 

Coro - Dois dias?

Sabiá - Então, é pra lá que nós vamos!

Lamparina -  Se lá é tudo isso que vocês estão dizendo, então, o nosso 
Natal vai ser uma fartura! Mas, e se vocês estiverem mentindo?

Diana - O senhor pode voltar e arrancar fora as nossas cabeças! 

Coro - Então, é pra lá que nós vamos!

Sabiá - Nós vamos deixar Mossoró esbagaçado! (Saem gritando em 
comemoração.)

Diana - Você ficou maluco?

Pedro - Você devia tá me agradecendo por eu ter salvo as nossas 
cabeças! 

Diana -  Mas colocou o povo de Mossoró em perigo! 

Pedro - Em perigo estão esses aprendizes de cangaceiro por ter a 
ousadia de mexer com o país de Mossoró. Ali é lugar de gente valente! 

Diana - Ah! Você foi muito esperto, viu?!

Pedro - Esperto eu sempre sou, você é que não repara muito na minha 
pessoa… Se ao menos eu tivesse uma chance de… (Tenta beijá-la. Ela 
recua.) 

Diana - De levar um tapa na cara? Nem ouse tentar se aproximar 
de mim mais uma vez! Eu não tenho tempo para essas coisas, estou 
ocupada demais tentando salvar a minha mãe!

Pedro – Mas, Diana…

Diana - Não é não, Pedro! (Sai irritada. Pedro a segue.)

Borboleta - (Despertando.) Eu perdi alguma coisa? Ei, esperem por 
mim! (Sai correndo.)
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Cena 13

(Entram Jatobá e Rosinha.)

Jatobá - Eita que o clima de amor está no ar…

Rosinha - Eu até gosto desses dois juntos, sabe?… Mas, aqui não é uma 
história de amor! Vamos tratar de manter o foco. Algo me diz que agora 
é que as coisas vão começar a esquentar! 

(Pelo lado oposto, entram Dog Lacaio e a rainha.)

Dog Lacaio - Rainha, recebi informações de um grupo de cangaceiros 
de que Diana e Pedro estão indo para a cidade de Kindorama!  

Morgana - Ah! Finalmente, uma informação útil, seu imprestável! 
Reúna toda a tropa! Agora, estamos um passo à frente daqueles dois. 
Com isso, vamos pôr um fim nessa história de bobagem de Espírito 
Natalino de uma vez por todas!
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Cena 14

(Diana, Pedro e a Borboleta seguem em jornada.)

Diana - Eu não aguento mais andar…

Pedro - Dona Borboleta, que caminho nós devemos seguir?  

Borboleta - Eu não sei, estou um pouco confusa… Não sabemos os 
perigos que a Rainha Má preparou para nós. Não sei se devemos seguir 
para a direita ou para a esquerda, ou em frente...

Pedro - Aqueles cangaceiros quase acabaram com as nossas vidas! E 
agora todos do reino devem estar nos procurando…

Diana - (Impaciente, caminha de um lado para o outro.) Tem que haver 
alguma saída...

Pedro  - Será que a Rainha Má vai vencer mais essa?

Diana - Nunca vi o mal ganhar, ainda mais no Natal.

Borboleta - É isso aí! Quando o mal tá ganhando é sinal que ainda não 
é o fim! Eu já sei o que vamos fazer!
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Diana/Pedro  - Sabe? 

Borboleta - Sei! Devem estar nos procurando por toda a parte, então, 
nós vamos seguir caminho pelas águas, vamos atravessar o RioMar! 

Diana/Pedro  - Como é que é? 

Diana - Mas eu não sei nadar!

Pedro  - Eu também não! 

Borboleta - E quem disse que vamos precisar nadar? Venham comigo! 
(Saem correndo.)
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Cena 15 

(Entra um grupo de bailarinas com uma coreografia que remete ao 
balanço do mar. Em meio a dança, entram em cena Pedro, Diana e a 
Borboleta em um barco. Eles navegam ao ritmo do corpo de dança.)

Pedro - Todos prontos? 

Borboleta - Sim, vamos nessa capitão! 

Pedro - Por essa a Rainha Má certamente não esperava! Estamos a 
bordo! 

Diana - Logo, logo, estaremos nos encontrando com o Espírito 
Natalino.Vamos acabar com a tirania da Rainha Má, libertar a minha 
mãe e, enfim, celebrarmos o Natal!

Borboleta - Logo, logo, tudo estará resolvido! (Ainda passeando de 
barco pela cena.)
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Cena 16

(Ao final da dança, eles voltam sem o barco.)

Diana - Chegamos? Será que é aqui mesmo? 

Pedro - Segundo o mapa, é aqui sim! 

Borboleta - Tá tudo muito silencioso! (Entra um grupo de crianças, 
brincando e dançando ao som de uma música alegre e divertida. Ao 
final da dança, eles se aproximam do grupo visitante, formado por 
Diana, Pedro e a Borboleta.)

Dedo mindinho - Atenção, povo de Kindorama, nós temos visita! 

Seu vizinho -  Visita, povo de Kindorama! Atenção, atenção! 

Coro - (Formado pelas crianças de Kindorama.)Visita, visita! 

Fura bolo - Trouxeram alguma comida?

Coro - Trouxeram algum brinquedo? Alguma brincadeira? 

Mata piolho - Cuidado, eles devem estar cheios de piolhos! 

Coro - Piolhos? Cuidado, cuidado! 
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Maior de todos - Silêncio, todos! Vamos ouvir o que eles têm a dizer.

Diana - Olá, eu sou a Diana! 

Pedro - Eu sou o Pedro.

Borboleta - E eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira! 

Maior de todos - (Apresentando os conselheiros.) Nós somos o Dedo 
Mindinho, o Seu Vizinho, o Maior de Todos, o Fura Bolo e o Mata 
Piolhos! Somos os conselheiros governantes de Kindorama. A que 
devemos a honra? 

Diana - Nós estamos à procura do Espírito de Natal, vocês o viram por 
aqui? 

Dedo mindinho - Ele é grandão assim, ó?  (Falam fazendo gestos e 
mímicas.)

Seu vizinho -  Veste sempre branco? 

Fura bolo - Tem uma barba comprida assim? 

Mata piolho - Tem uma voz grave assim? 

Borboleta - Sim, é esse mesmo!

Maior de todos - Então, nós não vimos não! 

Pedro - Por favor, Dedo Mindinho, Seu vizinho, Maior de Todos, Fura 
Bolo e Mata Piolhos, cadê o Espírito Natalino que tava aqui? 

Todos - O rato roeu! (Todos riem.)  

Borboleta - Olha só! Nós precisamos encontrá-lo e deter a Rainha Má!

Todos - A Rainha Má? 

Diana - Ela tomou o poder. Tem governado de maneira tirana, egoísta e 
cruel e, ainda por cima, proibiu todas as comemorações do Natal! 

Todos - Que horror!  

Dedo mindinho -  Alguém tem que parar essa mulher! 

Seu vizinho -  É! Essa mulher, alguém tem que parar!

Fura bolo - Vamos ajudar! Mas depois queremos bolo! 

Mata piolho - Queremos uma grande festa de Natal, com todo mundo 
limpinho, sem piolhos e sem sujeira! 

Diana - Tudo bem! Vamos fazer a maior festa de Natal que o reino de 
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Pindorama já viu!  Mas, afinal, onde podemos encontrar o Espírito do 
Natal? 

Maior de todos - O Espírito do Natal esteve aqui entre nós esse tempo 
todo. E ele está aqui agora. Mas vocês só conseguem vê-lo se tiverem a 
pureza e a inocência do olhar de uma criança! 

Coro - É preciso ver o mundo com o olhar de uma criança.... (Saem 
brincando e rindo.)

Diana/Pedro/ Borboleta - É preciso ver o mundo com o olhar de uma 
criança....

Diana - Espera, pra onde eles foram? 

Pedro - Pouco importa pra onde eles foram. A questão é que agora 
não vamos poder encontrar o Espírito Natalino sem esse tal olhar de 
criança…

Diana -  Estamos perdidos… O que faremos agora? Pensa, pensa! 

Borboleta - Já sei! Posso fazer vocês voltarem a ser crianças! 

Pedro  - A borboleta ficou doida de vez! Como isso seria possível? 

Borboleta - Eu sou uma feiticeira, não sou? 

Diana -  Sim, mas… será que isso pode dar certo? 

Borboleta - Eu posso fazer com que o tempo gire ao contrário, Aí, vocês 
voltam a ser crianças, conversam com o Espírito do Natal e descobrem 
um jeito de parar a Morgana de uma vez por todas! Preparados? 

Diana/Pedro - Não!

Diana - Mas vamos lá mesmo assim! Faça o que tem que ser feito!  

Borboleta - Então, vamos lá! Boa sorte! E não se esqueçam, quando 
quiserem voltar gritem: estrelinha!

Pedro - Porque estrelinha? 

Borboleta - Porque sim, ora essa! Eu sou a feiticeira aqui! Agora, lá 
vai! (Fazendo gestos mágicos.) Gira tempo, gira mundo, roda mundo, 
roda-gigante, roda moinho, roda pião!!!

(Efeito para a troca do ator que interpreta Pedro adulto e da atriz que 
interpreta Diana adulta, pelos atores mirins que representarão os per-
sonagens na forma infantil. Os/As atores/atrizes devem ser fisicamente 
parecidos e vestem figurinos semelhantes.) 
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Cena 17

(Em cena, Diana e Pedro mirins.)

Diana - Bem, eu acho que deu certo! Você ficou engraçado! 

Pedro  - Você que ficou uma gracinha desse tamainho! Coisa fofa!

Diana - Mas, afinal, onde está esse Espírito do Natal? 

(Entra um grupo de bailarinas dançando uma música natalina. Em 
meio ao grupo, surge o Espírito Natalino.)

Espírito do Natal -  Olá, meus pequenos! Eu estava mesmo esperando 
por vocês! 

Pedro - Então, você já nos conhece? 

Espírito do Natal - É claro que sim, Pedrinho! E você deve ser a 
princesa Diana! 

Diana - Ex-princesa na verdade.  Então, você já deve saber porque 
estamos aqui, não é? 
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Espírito do Natal -  Sei sim. A Morgana anda aprontando, não é? 

Pedro - Oh, se tá!.... Aquilo lá é coisa ruim! 

Espírito do Natal - Crianças, ninguém é totalmente ruim e ninguém é 
totalmente bom! 

Diana - Duvido que exista alguma bondade naquela lá… Me diga, 
Espírito do Natal, o que podemos fazer para parar a Morgana? O povo 
tá sofrendo com todo o descaso e absurdos dela à frente do reino. 

Espírito do Natal  - Para encontrarmos as respostas é preciso começar 
do início. Precisamos entender quem é a Morgana, para saber como 
lidar com a rainha! Venham comigo!(Dirigem-se para a lateral do 
palco e observam as cenas a seguir.)
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Cena 18

(Entra em cena a atriz mirim 
que interpreta a versão 
infantil de Morgana. Ela 
traz consigo uma boneca nos 
braços.)

Diana - Onde estamos? 

Pedro - Quem é essa menininha? 

Espírito Natalino - Observem a cena! Podemos vê-la, mas ela não 
pode nos ver! 

Morgana - Ai, tá chegando o Natal, a melhor época do ano! Mal posso 
esperar pela ceia de Natal, a família toda reunida, as trocas de presentes! 
Todo mundo unido e feliz! Que bom seria que todo dia fosse Natal! Eu 
estou tão feliz que me dá até vontade de dançar! 

(Entra um grupo de meninas vestidas de bonecas dançando ao som de 
uma animada e singela canção. Ao final da dança, saem todas de cena.) 
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Maria - (Entra carregando uma mala. Ela está visivelmente irritada.) 
Minha filha, minha filha, eu te procurei por toda parte, onde você esteve?

Morgana - Mamãe, eu tava aqui dançando com as minhas bonecas, 
feliz pela chegada do Natal! Não vejo a hora da ceia! 

Maria - Pegue suas coisas, não vai ter mais ceia! 

Morgana - Como assim, mamãe? Já está tudo marcado pra amanhã, lá 
na casa da vovó! 

Maria - Não vai ter mais ceia, você não tem mais avó, você não tem 
mais pai e a sua família a partir de agora sou eu! Apenas eu! Você está 
me ouvindo?

Pedro - Que mãe mais estressadinha, hein! 

Morgana - Estou ouvindo, mas não estou entendendo… 

Maria - O seu pai tem outra família e a sua querida avó sempre soube 
e estava acobertando tudo, esses anos todos…

Morgana -  Não pode ser! 

Diana - Coitadinha…

Maria - Eu também pensei isso quando me falaram, mas eu vi, eu vi 
tudo. Ele, a outra mulher, os outros filhos! 

Morgana - Outros filhos? Não, não pode ser verdade! 

Maria - Mas é minha filha! Você tem que ser forte! Agora somos só 
nós duas contra o resto do mundo! Por isso, nós vamos embora daqui, 
agora. Vamos! 

Morgana - Mas mãe, é Natal! É tempo de amor, de perdão, tempo de 
estar com a família! Vamos conversar com o papai...

Maria - Amor? Perdão? Família? Isso tudo é hipocrisia, Morgana!

Diana/ Pedro - Morgana? 

Diana - Essa é a Morgana? 

Pedro - A Rainha Morgana?

Espírito Natalino - Isso deve explicar muita coisa, não é?

Morgana - O que vai ser do nosso Natal? 

Maria - O Natal deveria se chamar noite da mentira! Eu não vou fingir 
que tá tudo bem e me sentar à mesa com aquela gente falsa e fingida! 
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Suas tias, seus tios, seus primos, no fundo, no fundo se odeiam. No 
Natal é todo mundo se amando, no resto do ano é brigando por dinheiro, 
por traição, por fofoca. Aquilo que eles chamam de ceia é na verdade 
um grandíssimo circo! Eu não vou mais participar disso. Nem eu, nem 
você! Nem hoje, nem nunca mais, está me ouvindo? Agora, seque essas 
lágrimas e vamos embora daqui! (Saindo. A menina recua e olha para 
trás.) 

Morgana - Mas mãe...

Maria - Vamos! E não olhe para trás! (Saem.) 

Espírito Natalino - Como já dizia o poeta, tem detalhes no passado 
que atrapalham o presente. E o futuro? É sofrer! A mudança que tanto 
queremos começa dentro de cada um de nós. Mudar o mundo começa 
por mudar a si mesmo. Não esqueçam! 

Diana - Mas…

Espírito Natalino - Estrelinha! (Efeitos de luz. O Espírito Natalino sai 
de cena. Diana e Pedro voltam a ser adultos.)

Diana - Espera, Espírito... 



64Auto de Natal no Reino de Pindorama

Cena 19 

(Em cena, Diana e Pedro adultos.)

Diana - Espera, Espírito Natalino… Mas pra onde ele foi? 

Pedro - Ué, ele sumiu! E nós voltamos a ser adultos! 

Borboleta - (Entra correndo.) Aí estão vocês! Como foi o encontro 
com o Espírito do Natal? Espero que tenha sido produtivo e que vocês 
tenham voltado com respostas, porque a Rainha Má está vindo pra cá 
com seu exército e todos os seus aliados! 

Pedro - E agora, o que vamos fazer? Se correr o bicho pega, se ficar o 
bicho come! 

(Entra um grupo de guerreiras dançando uma música de Maracatu, 
dança fruto do sincretismo religioso com origem no estado de Pernam-
buco. Ao final da dança, entra Morgana acompanhada por seus aliados 
e por Dog Lacaio, que carrega Celeste, aprisionada.)

Morgana – Olá, Diana! Que bom te reencontrar! Eu já estava com 
saudades! Como estão os preparativos para o Natal? 

Diana - Muitas surpresas! Se eu te contasse, você não acreditaria, mas 
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te garanto que será uma noite inesquecível! 

Morgana - Pode apostar que sim! Pena que esse encontro não vai 
acabar nada bem pra você! Entregue-se agora e pouparei a sua vida e a 
vida da sua mãe! 

Celeste - (Ela está acorrentada e aprisionada por Dog Lacaio.) Minha 
filha, faça o que ela está pedindo e vamos acabar com essa agonia de 
uma vez! 

Dog Lacaio - Calada! 

Diana - Eu não tenho medo de você, nem das suas ameaças, Rainha 
Morgana! 

Duquesa - Que ousada! 

Duque - Malcriada!

Dog Lacaio - Acaba com ela, rainha!

Morgana - Como ousa querer me desafiar? 

Pedro - Ô Diana, eu acho melhor a gente se render! Jamais vamos 
vencer toda essa gente sozinhos! 

Borboleta -Não estamos sozinhos!  Enquanto vocês estavam fora, eu 
andei trabalhando por aqui e chamei reforços. (Entram em cena todos 
os povos dos vilarejos do reino:feirantes, nativos, artistas, cangaceiros 
e os conselheiros de Kindorama.)

Rosinha - Menina, de onde saiu essa gente todinha? 

Jatobá - Danou-se que a briga vai ser grande! 

Rainhas - Acabem com todos eles, agora! 

(Cena de ação com muita movimentação, marcada e em sintonia, um 
duelo, quase uma dança. Pedro e Lacaio sacam suas espadas e due-
lam. Ao final da cena, Lacaio é ferido e cai desfalecido. Morgana, que 
apenas observava tudo, corre em sua direção. Os demais congelam.)

Morgana - Dog Lacaio! Não morra, por favor. Você é o único que me 
ama de verdade! Não me deixe! 

Diana - (Aproximando-se.) Essas são as consequências do ódio, 
Morgana! Temos que parar com essa guerra! 

Morgana - Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, eu não 
queria… Eu acho que fui longe demais! 



66Auto de Natal no Reino de Pindorama
Diana - Morgana, todos nós cometemos erros. E nós precisamos aceitar 
isso. O importante mesmo, é reconhecer o erro e tentar corrigi-lo! 
Nunca é tarde para recomeçar! 

Morgana -  Do que você está falando? É tarde para o Lacaio, ele está 
morto! 

Diana - Não deixe que a morte dele tenha sido em vão. Ainda há tempo 
de mudar! Olha, eu… eu...eu te perdoo por tudo! 

Morgana - Como é que é? 

Diana - Eu te perdoo! Todo esse ódio, toda essa amargura, não é culpa 
sua. Eu conheci a sua história. Não é o Natal que você odeia! Você 
odeia a sua família! A noite do Natal, não é uma noite de hipocrisia. 
Muito pelo contrário, é uma noite em que as pessoas se tornam mais 
sensíveis, diante de tanto horror e crueldade que vemos pelo mundo. 
As diferenças parecem diminuir numa noite de amor e de perdão. É 
uma noite que procuramos estar com quem amamos, apesar de todos 
os defeitos que essas pessoas possam ter. É uma noite que nos provoca 
uma reflexão e nos mostra que nunca é tarde para recomeçar! Todos nós 
erramos, uns mais, outros menos, mas todos merecemos uma segunda 
chance. Até mesmo você, Morgana! Por isso, eu te perdoo. Este é o 
verdadeiro espírito do Natal. 

Morgana - Eu não preciso do seu perdão. Eu não preciso da sua pena!

Diana - Não precisa mesmo. Você precisa se perdoar! Perdoar a sua 
família. Os erros do seu pai, os erros da sua mãe! E não existe melhor 
momento que hoje, que agora! Não por ser Natal,  mas por você estar 
viva e ter oportunidade de recomeçar! 

Morgana - O que você sabe da minha família? Da minha mãe? Do 
meu pai? 

Diana - Não sei muita coisa, mas quem não tem problema com a 
família, não é mesmo? 

Morgana - Eu nem sei o que dizer…

Diana - Então, não diz nada… Apenas me deixa te abraçar! 
(Abraçando-a.)

Morgana - Acabou… Ou melhor dizendo, é hora de recomeçar! Há algo 
que eu preciso fazer! Eu preciso ir! (Dirigindo-se às suas guerreiras.) 
Providenciem um velório digno para o Dog Lacaio, eu não vou me 
demorar! (Sai.)

Rosinha - Ai Jatobá, eu vou chorar! 

Jatobá - Eu já tô chorando, Rosinha! 
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Celeste - Minha filha!

Diana - Mãe!!! (Abraçando-a.)

Celeste - Eu pensei que eu nunca mais voltaria a te ver! 

Diana - Eu também! Mas o que importa é que o amor venceu e tudo 
acabou bem! E agora chega de tristeza! É tempo de alegria, é tempo de 
festa! É Natal! 

(Entra um grupo dançando uma animada ciranda. O elenco entra em 
cena e também participa da celebração.) 
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Cena 20 

Rosinha - Jatobá do céu, não é que no final tudo acabou bem?

Jatobá - É Rosinha, mas eu ainda quero saber o que aconteceu com a 
Rainha Morgana e qual vai ser o futuro do reino de Pindorama.

Rosinha - É o que nós vamos descobrir agora...

Morgana - (Entra juntamente com a sua mãe.) Povo de Pindorama, eu 
quero apresentar a todos vocês a minha querida mãe, Maria. Por ela, 
eu guardei uma grande mágoa, por um longo tempo. Mas eu aprendi 
o valor do perdão e do amor! Hoje começa uma nova era em nosso 
reino! E venho aqui dizer que, em nome de todos que eu prejudiquei 
um dia, em nome de todos os meus erros e das minhas inconsequências, 
em nome da minha possibilidade de recomeçar e de ser uma pessoa 
melhor, digo a todos que renuncio! Renuncio e passo a coroa a quem 
ela pertence de direito, a verdadeira rainha de Pindorama: a Rainha 
Celeste! (Gritos e aplausos de comemoração.)

Celeste - Em primeiro lugar, eu parabenizo Morgana, pela coragem de 
renunciar e de me passar de volta essa coroa que tanto representa para 
mim e para todos os pindoramenses. A verdade é que essa coroa, depois 
de tudo que houve ultimamente, ela também não pertence mais a mim. 
Ela pertence a alguém que foi capaz de mostrar que o amor é capaz de 
vencer o ódio, que a esperança é capaz de vencer o medo, que sonhou 
com a união dos povos e mostrou que isso poderia ser real. A verdadeira 
rainha de Pindorama é você, Diana! (Novas comemorações.)
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Diana - Povo de Pindorama, quero dizer que estou muito honrada com 
esse novo desafio! E prometo lutar a cada dia para que sejamos pessoas 
melhores e para que possamos deixar um mundo melhor para os nossos 
filhos e os filhos dos nossos filhos! O amanhã começa hoje! (Aplausos. 
Pedro e a Borboleta aproximam-se.)

Diana - Eu queria agradecer muito a vocês dois. Sem vocês, nada disso 
seria possível! 

Borboleta - É, eu só cumpri minha missão, minha rainha! Agora, eu 
vou bater asas por aí, até loguinho! 

Pedro - Parabéns, você merece tudo isso! 

Diana - Obrigada! Mas hoje, eu só quero é ser feliz e mais nada! 
(Beija-o.)
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Epílogo 

(Entra o Espírito Natalino ao som da mesma música que abriu 
o espetáculo. A música aqui pode ser cantada. Todo o elenco, 
equipe técnica, produção e direção do espetáculo sobem ao palco e 
confraternizam-se.)

Fim.
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