
MAQBÉTE: UMA INTERFERÊNCIA NA TRANSMISSÃO 
– Por Alejandro Vienèra De Los Santos – (IRAN SILVEIRA) 

Personagens: Bruxo Narrador, quatro “marionetes” (que poderão ser interpretados por atores), o Rei e a Rainha.  

BRUXO NARRADOR – Senhoras e senhores desta roda gigante, boa noite(?).  É com 
muita honra, alegria e lástima que vos apresento a história de uma interferência – uma 
interferência na transmissão de uma história. Este Rei que senta ao lado é Alexandre 
King, mais conhecido como Ale-Quim. Ao lado dele, sua incentivadora e algoz, pois seu 
amor o levou à ruína e à morte. E os quatro marionetes que deste lado gritam e se 
debatem são o que restou de uma longa linhagem de bons maus guerreiros que, não 
obstante terem abandonado seu Rei, ainda trabalham para a Sombra deLe.  

MARIONETE 1 – Meu nome é Sedrez, pois tenho sede de vingança. Meu negro olhar 
ajuda o Homem, camarada Rei. Seu cetro é meu bastão, com o qual golpeio e incendeio. 
E hoje... Hoje o provarei perante todos vós. 

MARIONETE 2 – Meu nome é Crescêncio, porque eu cresci neste Reino. Fui um bom 
serviçal por toda a minha vida, mas, quando este palco desmoronou, tudo o que sobrou 
de um banquete de casamento foi o bacalhau pequeno-burguês, cozido por um idiota, 
com sal e injúria, do qual se saboreou nada. 

MARIONETE 3 – Meu nome é De Oliveira, porque tenho óleo nas veias: óleo de 
carnaúba. Com o óleo, produzo a vela; com o olho, produzo a cela; com o alho, produzo a 
ceia. (Distribui  facas de cozinha.)   O mecanismo é o próprio atleta, a exceção é a própria 
lenda... os filhos de Blumenau que nasceram de 1930 para cá irão morrer (aponta para os 
outros)... E quando os arbustos do Teatro andarem, o Rei será morto por uma mulher que 
não nasceu de homem. 

MARIONETE 4 – Meu nome é Leopolski, porque leio Polanski, mas também tenho meus 
Greenaways. Sofri do mal de Bergman, fiz a terapia de Cronemberg, curei-me com Lynch. 
Depois de tudo isso, sei que nunca morrerei – mesmo que todo o amanhã conduza os 
tolos à via em pó da má sorte. 

REI – Que se inicie a batalha, Marionetes do Rei! Podem começar o ritual! 

(Em duplas, os “marionetes” lutam com as facas, como se estivessem empunhando 
espadas pesadas. A coreografia da luta deve ser agressiva e graciosa. Resultado: 
Marionete 1 mata Marionete 2 e Marionete 3 mata Marionete 4.) 

REI (de pé) – Ó valorosos primos! Tendes provado que a honra anda com vós! Como 
prêmio pela coragem do vencedor sobrevivente dentre meus estimados guerreiros, eu 
oferecerei minha esposa! 

(Outra luta. Marionete 3 grita: “Tome isto, falso Parnavack!!!”. Marionete 1, que estava 
perdendo, mata Marionete 3.) 

MARIONETE 1 – Meu Rei... tenho vencido todas as batalhas... mas agora estou ferido... 
meu braço não foi poupado, e jaz neste chão como o cal jaz no túmulo... 



REI – Um guerreiro ferido não é um guerreiro digno de seu Rei! Sua punição é a morte! 
(O Rei o mata violenta e sanguinariamente.) Enfim, minha rainha... os maus guerreiros se 
foram... agora é hora de recrutar um novo exército. Mas não, isso não será difícil, minha 
rainha, pois já tenho um lugar onde poderei encontrar centenas de bons guerreiros: a 
internet!!!! E então... há, há, há... 

RAINHA – Tens esquecido de uma coisa, meu Rei... 

REI (nervoso pela interrupção) – O que, mulher, por toda a Escócia, o que quereis dizer 
agora, o quê? 

RAINHA (aproximando-se) – Meu pai não era homem... (Começa a golpeá-lo. A Rainha 
matará o Rei de uma forma ainda mais violenta, requintada, sanguinolenta e criativa que 
as mortes anteriores.) Tu querias oferecer-me ao teu súdito?! Maldito Rei Ale-Quim da rua 
Escócia!!!! 

REI (nesse ínterim, berra e depois agoniza:) – Por favor, ó Juliana, nããooo... ahh... 
Alguém me arranje uma kombi... (morre. A Rainha, vingada e ensanguentada, com os 
olhos esbugalhados, fica estátua, numa pose de “Carrie a Estranha”.) 

BRUXO NARRADOR (voltando à cena, em tom mais solene) – Senhoras e senhores 
desta roda gigante, tendes visto a mais brutal e sanguinária morte da história deste Palco. 
Tenho certeza de que ganhará o Prêmio de Melhor Morte de um Rei Inspirado em 
Macbeth deste festival. É o que acontece quando um homem bom confia seu coração, 
sua cama e seu trono a uma mulher maligna... E quanto aos arbustos do Teatro, amigos... 
eu estive há dois minutos no Carlos Gomes e posso testemunhar que eles andaram. Juro 
pela minha mãe! Muito obrigado! 

REFERÊNCIAS: 

AS PEÇAS OU MONTAGENS DO NUTE (e outros grupos da cidade) citadas são: 

• De Giba de Oliveira – nove peças, todas de Jotes-titac: Senhoras e Senhores; Nosso Reino Por Um Bom 
Guerreiro; Os Camaradas Médicos; Carnaúba; 1930; Filhos de Blumenau; O Mecanismo e o Atleta; A 
Exceção e A Lenda; Sr. Parnavack – a maioria foi encenada com seu grupo, o Arteatroz. 

• De Marcelo Fernando de Souza – Negro Ohar (adaptação de Otelo, de W.S., dirigida por Pepe Sedrez) 
• De Alexandre Venera dos Santos – Macbeth’s Uma Interferência na História (adaptação e direção em 1991-93 

em duas versões; a primeira com elenco numeroso, e a segunda com quatro atores somente: Antônio 
Leopolski, Carlos Crescêncio, Giba de Oliveira e Pepe Sedrez) e A Roda Gigante (sendo o espetáculo dirigido 
por Pepe Sedrez, ainda no Nute). 

Também foram citadas, de Bertolt Brecht, as peças O Casamento dos Pequeno-Burgueses, encenada em 1996 por 
Silvio da Luz como “O Casamento dos pequenos” (foi servido bacalhau no palco); e O “Homem Ajuda O Homem”, 
espetáculo de Pepe Sedrez de 2001, o qual adaptou dois textos do autor. 

Os cineastas Roman Polanski (polonês), Peter Greenaway (inglês), Ingmar Bergman (sueco), David Cronemberg 
(canadense) e David Lynch (americano), foram citados. 

Além de diversas citações textuais da própria peça de William Shakespeare, evidentemente. 

Este texto foi escrito no presente ano em Blumenau. As metáforas empregadas não levam consigo qualquer 
julgament o pessoal, político, filosófico ou artístico às pessoas envolvidas na História, mas, sim, recriam-nas. As mortes 
e vinganças são apenas recursos de ação dramática, parodiando a obra de William Shakespeare. 


