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Max, Lili, Sebastião e Gilda formam um grupo inusitado. 
Max é um enorme urso de pelúcia.
Lili é uma garota curiosa e cheia de energia.
Sebastião é um pirata, o eterno vilão dos filmes.
E Gilda, uma mulher saída de um porta-retrato.
O que os quatro têm em comum? Todos fizeram parte

da vida de Cecília, uma menina adorável, fã de rock, que
está desconsolada porque acabou de perder Elvis, seu
passarinho de estimação. E quando todos se encontram
em um lugar que ninguém sabe direito onde fica, o pior 
acontece: Cecília não se recorda de nenhum deles.

Mas os amigos estão dispostos a mudar essa situa-
ção e, ao som de muito rock ‘n’ roll e Elvis Presley, des-
pertar as melhores lembranças na menina.

Organização GABRIELA ROMEU 

Ilustrações RAUL AGUIAR

Peças premiadas saem
dos palcos e entram 
na coleção Fora de 
Cena, que reúne
obras de dramaturgos 
contemporâneos
para crianças. Textos
complementares tratam
da história e da linguagem  
do teatro, dos elementos  
cênicos, da vida e da obra
de autores importantes,  
entre outros temas.

Neste volume você
vai encontrar:

músicas do Rei do Rock;

e um pouco sobre a sua vida;

uma reflexão sobre esta peça;

uma conversa entre os autores;

um mergulho na história do teatro  
e de seus espaços físicos.

ISBN 978-85-7406-937-1 
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nota dos autores

Caro leitor, cara leitora,

Ao longo deste livro, você vai encontrar várias letras e músicas interpretadas 
por Elvis Presley, o Rei do Rock! Nós deixamos apenas uma estrofe das letras 

em inglês, e a sua tradução em português. Mas se você quiser conhecer 
mais as músicas que aparecem aqui, é só acessar o código abaixo — precisa 
apontar o celular com a câmera ligada! —, porque nós separamos todas elas 

em uma playlist feita especialmente para você. Agora, é hora de levantar  
da cadeira e deixar as batidas te levarem — aproveite!
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personagens

cecília
É uma garota como qualquer outra. E, sendo como qualquer outra, é  

de um jeito que só ela é. Todas as pessoas são de um jeito que só elas são.  
E todas se parecem em um monte de coisas. Cecília se parece com os leitores 
deste livro (ou com os espectadores desta peça) porque ela é muito curiosa,  

muito inquieta e está sentindo muitas saudades. 

max
É um urso de pelúcia e está dentro de uma loja de brinquedos. Ele conta histórias 

de bichos de estimação para as pessoas que vão entrando no teatro.

lili
É uma menina enérgica e agitada, e brinca de esconde-esconde com os 

espectadores. Conta quantos deles entram, quantos se sentam, quantos olhos  
a encaram, quantos sapatos pisam pelos corredores do teatro etc.

sebastião
É um pirata e encena trechos dos filmes de aventura nos quais já atuou, agindo 

como vilão, tentando (e conseguindo) ser assustador e maléfico.

gilda
É uma mulher saída de um porta-retrato antigo que não tem memória, e parece 

sempre perdida. Não conhece o mundo de hoje em dia, não sabe onde está, quem 
é, ou o que está fazendo ali. Talvez peça ajuda da plateia para situar-se.

Mais um monte de personagens vai surgir no meio dessa história, no ritmo da 
nossa memória. Os personagens que aparecem são sempre representados pelos 

personagens que a gente já conhece, como você quando imita sua mãe ou sua 
avó. Mas podem ficar tranquilos: toda vez que alguém chegar, a gente avisa.
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Prólogo (Um nome bonito para o começo que vem antes do começo)

O público entra no teatro. Sobre o palco, quatro pessoas habitam seus diferentes 
universos: Max, Lili, Sebastião e Gilda. Talvez “pessoas” não seja a melhor palavra 
para isso — pode-se dizer que são quatro seres. Todos estão em um lugar que 
parece um parque, mas que, na verdade, é o interior da cabeça de Cecília.
Não tem problema se parece confuso agora, daqui a pouco vai ficar mais fácil 
de entender.
Assim que a plateia se acomoda, a peça vai começar. 
Os quatro personagens se dirigem para o mesmo ponto do palco, como se por 
acaso. Se encontram, como se por acaso. E a peça começa, como se por acaso.

gilda
Onde é que eu estou?

max
O que eu estou fazendo aqui?

sebastião
Quem são vocês?

lili
Que dia é hoje?

gilda
De onde é que eu vim? Pra onde é que eu vou?

max
Que lugar é esse?

Os quatro se olham, em pausa, como se percebessem juntos que as perguntas são 
inúteis, e se dão conta de que talvez seja melhor eles mesmos criarem respostas.

lili
Olha, não sei. Mas tá tudo meio triste por aqui. Bem que podia sair um sol bem 
bonito agora.

Sai o sol.
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Ritual da vida
por gabriela romeu

Esta história acontece em um lugar bastante inusitado, ha-
bitado por diferentes seres, alguns meio esquecidos ao lon-
go do tempo. Onde é esse lugar? 

Tudo ocorre num certo dia, exatamente dentro da cabe-
ça de Cecília, uma menina inventiva, cheia de ideias, me-
mórias e sentimentos. Na verdade, não é lá qualquer dia: é 
quando ela acaba de perder um fiel companheiro, seu ca-
nário cantador Elvis.

Logo no prólogo o leitor descobre quem acompanhará 
a garota nesta aventura pelo interior de sua cachola: o ur-
so de pelúcia Max, a amiga de outros tempos Lili, o pirata 
Sebastião e Gilda, uma moça que no início não sabemos 
bem quem é; nem ela sabe, aliás, parece mais perdidinha 
do que seria de se esperar de alguém no meio de uma his-
tória sem pé nem cabeça. Estão todos entre os pensamen-
tos um tanto confusos de Cecília, assim batizada na peça 
escrita pela talentosa dupla de dramaturgos Rafael Gomes 
e Vinicius Calderoni, que partem de um livro homônimo, de 
Peter Schössow, para criar esta versão para o teatro. 

Em ambas as histórias, a literária e a dramática, a mor-
te é tema central. Assim como no livro ilustrado do autor 
alemão, em que luto tem direito a bolo de mel e chocola-
te quente, o texto teatral trata de dores, perdas e esqueci-
mentos com poesia e humor em medidas exatas, ou leveza 
sem perder a densidade. A morte ganha um lugar ritualís-
tico, de celebração da vida. “Ritual é um jeito de transfor-
mar os sentimentos em um acontecimento”, bem explica a 
menina Lili.

A tristeza e a dor, no entanto, não são veladas na peça. 
Quando alguém está triste, além de chorar ou emudecer, 
por exemplo, pode também cantar para espantar a chatea-
ção. É o que fazem os personagens desta peça cheia de nú-
meros musicais, em que as ações são encenadas e faladas, 
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O palco italiano é 
geralmente uma caixa 
retangular aberta na 
parte frontal, dividida 
entre palco e plateia. 

O proscênio é uma 
área prolongada do 
palco, entre a boca 
de cena e a plateia.

Já o público fica de frente 
para o palco. Nos teatros 
maiores, o público pode 
ocupar a plateia, mais 

próxima e frontal.

E também pode  
ocupar os camarotes e 
balcões, muitas vezes 

compondo o formato de 
uma ferradura.

Nas laterais do palco 
estão as varandas. 

Na parte superior do 
palco, a caixa cênica, fica 
o urdimento, área onde 

são fixados recursos 
técnicos e operacionais 

numa grelha. 

As varandas se abrem para as 
coxias, onde são guardados 
cenários, figurinos e outros 

materiais da contrarregragem 
não visíveis ao público. Entre uma 
cena e outra, os atores e as atrizes 

também aguardam nas coxias.

A boca de cena, 
uma tela pintada e 

uma cortina, separa 
estes dois espaços: 

palco e plateia.

Caixa de histórias
São diversos os espaços cênicos, mas um bastante comum ainda hoje é o 
palco italiano. Quer conhecer como é?
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Um giro pelos teatros!

anfiteatro 
Epidauro

Epidauro, Grécia

Construído ao pé de uma 
montanha, esse antigo teatro 

grego chegava a abrigar  
14 mil pessoas! É possível 

ainda hoje visitar suas ruínas.

palco elisabetano 
The Globe

 Londres, Inglaterra

Construído em 1599, pela 
Companhia de Shakespeare, 

pegou fogo e foi reconstruído e 
inaugurado em 1997, no mesmo 
local, às margens do rio Tâmisa. 

palco em arena 
Sesc Pompeia 

São Paulo, Brasil

O palco fica no meio, entre duas 
plateias, em que as pessoas 

também podem se ver. Foi criado 
pela arquiteta Lina Bo Bardi, e 

inaugurado em 1982.

palco em passarela 
Teatro Oficina

São Paulo, Brasil

Também criado por Lina Bo 
Bardi, é importante espaço da 

história da resistência do teatro 
no país, fundado por José Celso 

Martinez Corrêa e outros. 
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