


ESCESCES OCOC r PIÃO



ESCESCES OCOC r PIÃO
fELIPE GfELIPE Gf rELIPE GrELIPE G ECO

desati ooo



Esta é uma obra de fi cção. Qualquer semelhança com pessoas e/ou fatos 
reais é mera coincidência.

Índice para catálogo sistemáti co:
1. Teatro brasileiro

Editora Desati no
Caixa Postal no  77117
05711-970 São Paulo, SP
Fone: (11) 3502-3607
www.desati no.com.br
E-mail: desati no@desati no.com.br
Nossa página no Facebook: 
h� ps://www.facebook.com/Editora-Desati no-478949902179045/

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser
reproduzida ou uti lizada sob nenhuma forma ou fi nalidade, eletrônica ou
mecanicamente, incluindo fotocópias, gravação ou escaneamento, sem a 
permissão escrita dos editores, exceto em caso de reimpressão. 

Grafi a atualizada segundo Acordo Ortográfi co da Língua Portuguesa de 
1990, em vigor no Brasil desde 2009. 

Greco, Felipe
Escorpião / Felipe Greco ; [quarta capa de Mauricio Guzinski ; texto de orelha
de Djalma Thürler] -- São Paulo : Desati no, 2019. 

140 p.  (Evoé! ; 1)

ISBN 978-85-88467-32-3

1. Teatro brasileiro I. Título. II. Guzinski, Maurício III. Thürler, Djalma

19-0077                CDD B869.2

Dramaturgia para quem curte teatro contemporâneo.

Copyright © by Felipe Greco

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Angélica Ilacqua CRB-8/7057

Edição, coordenação geral, projeto gráfi co e capa
João Felipe de Freitas Tavares
Capa elaborada pelo autor sobre desenhos em p&b de © Cláudio Duarte
Diagramação
Desati no Ltda.
Revisão
Ana Maria Barbosa
Impressão e acabamento
Forma Certa



Para: 
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Personagens: 

EDU  

BORIS 

PROSTITUTA (apenas voz ou em silhueta) 

VERA (apenas voz)

Cenário: 

Minimalista e onírico, fazendo contraponto com a crueza e 
a dura realidade das cenas: um quarto de hotel ordinário 
na Boca do Lixo, com mesa de cabeceira, cama de solteiro, 
lençóis, dois travesseiros, pequena mesa de fórmica, duas 
cadeiras, espelho pendurado, uma pequena pia de cozinha 
(com forno elétrico em cima) e um banheiro sem porta, 
cortina de plástico transparente e remendada no boxe. Sobre 
a mesa de fórmica, pia da cozinha ou mesa de cabeceira 
pode haver uma jarra com água (de vidro ou plástico). 



Diálogos: 

Nas falas da maioria dos personagens, é proposital a mistura 
do “tu” com o “você”, bem como a “falta” de concordância 
e os “erros” de ortografia. Os diálogos, portanto, devem ser 
reproduzidos da forma mais natural possível. EDU é o único 
que procura falar corretamente, embora também cometa 
alguns deslizes.

Ação: 

São Paulo, tempo atual. 
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Toda a minha vida eu nunca pude nem ao menos 
imaginar outro tipo de amor e cheguei ao ponto de 
que, agora, às vezes penso que o amor, na realidade, 
consiste no direito que o objeto do amor voluntaria-
mente concede de ser tiranizado.

Fiódor Dostoiévski, Notas do subsolo

Com essa percepção apavorante formou-se em mim 
um ódio por Giovanni, tão poderoso quanto meu amor, 
alimentando-se pelas mesmas raízes.

James Baldwin, Giovanni
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(Ao terceiro sinal, ainda no escuro: ruído 
ensurdecedor de britadeiras seguido por grito 
de mulher em queda livre; barulho de corpo 
explodindo na calçada; outros gritos – de mu-
lheres e homens; ruídos de sirenes da polícia e 
do resgate. É fundamental que todos os ruídos 
atinjam o máximo, tanto em qualidade de som 
quanto em volume.)  

CENA 1 

(Um foco de luz ilumina de modo suave a 
cortina do boxe do banheiro. Do quarto vizinho 
vem o som do piano e também da voz grave 
da PROSTITUTA, cantando uma música român-
tica. Pela janela basculante, relâmpagos aver-
melhados de um letreiro de néon. BORIS – visto 
em silhueta – está tentando se masturbar no 
banho quando entra EDU, mochila nas costas, 
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trazendo uma marmita de alumínio, uma gar-
rafa de vodca barata e um maço de cigarros. O 
corpo de BORIS e seus movimentos são vistos 
apenas em silhueta. Ele está angustiado; não 
conseguiu ter uma ereção completa e sabe que 
não vai ejacular. EDU tenta não olhar para ele, 
não sentir desejo, mas é difícil. Luta interna-
mente até conseguir controlar os seus impul-
sos. Agitado, joga a marmita no forno elétri-
co, fecha a tampa com força e liga o aparelho 
com raiva. Sentado à mesa, põe um “ácido” na 
boca, folheia livros que retirou da mochila, de-
pois rabisca em um bloco de desenho. A PROS-
TITUTA silencia. Escurece lentamente.) 

CENA 2

(Luz em resistência. BORIS, só de cueca e es-
fomeado, devora a comida entre um gole e ou-
tro de vodca. EDU sacode lençóis e fronhas.) 

EDU
Tem bebido demais, Boris. Vai acabar doente. 

BORIS
Fica na tua, piá, não te mete nisso. 

EDU 
Se quer se matar, me avise logo. Assim, não perco o meu 
tempo vindo aqui... 
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BORIS
Não se preocupe; morrer disso, não morro. (Fala com a 
boca cheia.) Meu fígado já se acostumou. Comecei cedo. 
Meu pai é borracho. Meus tios, meu avô, o pai do meu 
avô... Todos os homens da família dele são cachaceiros. 
Da minha mãe, também. Por que eu ia ser diferente? (Faz 
uma pausa.) Tu já comeu? 

EDU
Já. 

BORIS (referindo-se à arrumação da cama) 
Deixa isso aí, porra! 

EDU 
Este quarto tá pior que chiqueiro. 

BORIS 
Tô esperando visita por acaso? (Põe a mão na altura do 
estômago.) Você tá parecendo veado. Bicha gosta de 
tudo arrumadinho, limpinho, cheirosinho. 

EDU (contendo os gestos)
Já vai começar a me encher o saco de novo, vai? 

BORIS 
Sempre te achei muito florzinha, sabia? E ainda por cima 
escrevendo aqueles troços, sei não... 

EDU (para por um instante) 
Que “troços”? 








