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TEXTO DRAMÁTICO

FRONTEIRAS1

Marcos Nicolaiewisky

1Peça para teatro de bonecos.

INT. SALA DA ALFÂNDEGA, ANÁLISE E LIBERAÇÃO DE BAGAGENS - DE MADRUGADA

CENÁRIO - CENTRO - Uma mesa (1,3m x 0,8m de largura), uma luminária pendente em metal, pendurada 
sobre a mesa.

[Sempre que uma história estiver sendo contada através da manipulação de objetos, as luzes de frente e 
contra são apagadas e a luz da luminária passa a ser a única acesa, criando uma área iluminada para a cena 
e objetos.]

ADEREÇOS - 5 malas diferentes (em tamanho, forma, cor, etc.) e itens variados dentro de cada uma (como 
descrito em cada história), assim como passaportes, passagens aéreas e um sanduiche embalado num filme 
plástico sobre um prato.

ELENCO - 1 ator, oficial da alfândega, em uniforme, com um boné e um nome ilegível num crachá preso em 
seu casaco.

CENA 1 – NO AEROPORTO

ANÚNCIO DO AEROPORTO - Senhores passageiros do
 voo 1929 para Praga, por favor dirijam-se ao portão 7B.

(O áudio é repetido em inglês, ou espanhol. Ou é falado 
primeiramente em inglês e depois na língua local.)

O oficial da alfândega pega o passaporte e bilhete que estão sobre uma pilha de passaportes sobre a mesa 
à esquerda. Ele abre o passaporte e confere a fotografia com o rosto do passageiro imaginário à sua frente, 
do outro lado da mesa. Então pega a primeira mala e a colocar sobre a mesa.
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Ele abre a pequena e velha mala e começa a revitar as coisas e tirá-las de dentro da mala. Umas cuecas 
velas meias pretas, uma camisa formal, gravata borboleta euma dúzia de pequenos potes de rem´´edios 
- como aqueles de plásticos que costumam ser usados com homepatias - e,, por último, tira da mala uma 
embalagem de TicTac.

Ele organiza todas as embalagens de remédio em um círculo.
[A luz do palco é dimerizada enquanto a luz da luminária se torna mais forte.]

CENA 2 - “O NOVO E O VELHO”
[Sons de homens mais velhos conversando - todas as vocalizações “dos” objetos são em grommelot – com 
um samba suave ao fundo.]

TicTac vem adiante, em direção ao círculo, dançando, como um cantor de hip hop. As vozes dos velhos 
vão baixando até que a plateia consegue ouvir a batida de rap que embala os passos do TicTac, que 
murmurando a letra do rap, entra no círculo parando no seu centro. 

IDOSO #1 
Humm?! 

(Ele resmunga ao jovem TicTac tentando que saia o caminho.)

                                 Entretido com o seu próprio universo musical, o TicTac nem ouve o idoso.

IDOSO #2 
    

HU-HUUMMM?! 

(Rosna outro idoso mais alto para que o jovem ouça.)

Finalmente ouvindo, o TicTac olha para o idoso #2 logo atrás dele, mas se vira de novo pra frente, de volta 
à sua música e cantoria.

Os idosos se reorganizam em outro círculo, agora menor, com o jovem fora dele.
(Agora o público pode ouvir a conversa dos idosos e a música que o TicTac está ouvindo.)
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TICTAC 

“Atchimm!” (TicTac espirra) [Sempre que o 
TicTac espirra, com sua tampa aberta, é sacudido, 

lançando 1 ou 2 balas para fora.]

IDOSO #1 

“Gesundheit”

TICTAC 

“Atchimm!” (de novo)

IDOSO #2 

“Gesundheit”

TICTAC
 

“Atchimm, Atchimm, Atchiiiimm!” (TicTac espirra repetidamente.)

IDOSOS 

“Gesundheit” (em coro)

Os idosos, vendo que o TicTac está doente/vazio, junta-se em volta dele, cada um dando um de seus 
comprimidos para o jovem.
O TicTac, sentindo-se melhor, se reúne com os idosos, lado a lado no círculo, conversando e cantando. 
Ao fundo, ouve-se o mesmo samba de antes, mas com um mashup (misturado) ao rap do TicTac.

ÁUDIO GRAVADO 

“Uh Hum?!” (Como se o passageiro invisível estivesse limpando a garganta.)

[A luz do palco fica mais forte e a luminária mais fraca, enquanto a música e vozes vão sumindo…]
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CENA 3 - “de volta ao aeroporto”
OFICIAL DA ALFÂNDEGA 

“Coff coff...” 

Como se nada tivesse acontecido, ele coloca tudo de volta na mala e, deixa-a à direita da mesa, com o 
passaporte e passagem sobre ela. Com um leve movimento na aba do boné se despede do passageiro.
Ele olha pra sua direita, como se seguindo com os olhos a pessoa que se distancia da mesa. Então se distrai 
e pega o sanduíche que já estava sobre a mesa. Dá uma mordida, olha para a plateia como quem olha 
para uma parede... Dá mais uma mordida e percebe que ainda não tá na hora do intervalo. Olha pra sua 
esquerda e vê as malas e as pessoas invisíveis ao lado delas esperando em fila.

OFICIAL DA ALFÂNDEGA 

“Coff coff...” Ele engole o naco de sanduiche que tinha 
na boca enquanto tosse falsamente e volta ao trabalho.

Ele pega os 2 passaportes seguintes, que estão lado a lado. Olha para os 2 passageiros invisíveis, e de 
volta para os passaportes, faz isso 3 vezes, com o semblante perplexo. Na última vez, cruza os braços, 
identificando dessa forma os passageiros com as respectivas fotos nos passaportes e acena positivamente 
com a cabeça.
Ele percebe que os assentos dos bilhetes são um do lado do outro, e coloca os bilhetes sobre os 
passaportes, lado a lado no centro da mesa.
Ele pega ambas as malas e as coloca ao lado de cada passaporte e bilhete.
Ele pega então cada passaporte e coloca inclinado sobre cada mala.

[A luz do palco é dimerizada enquanto a luz da luminária se torna mais forte.]

CENA 4 – “conexão”

O oficial da alfândega começa a tirar coisas de ambas as malas, uma de cada vez e os objetos são os 
mesmos (em função e forma, embora mudem de cor), são eles: um diário, uma carta, 3 ou 4 cartões postais, 
óculos de leitura, ...
Os objetos de cada mala são empilhados no centro da mesa, sob a luminária.
O oficial da alfândega pega o mesmo livro de cada mala.
Segurando um dos passaportes perto da pilha oposta…

(O seguinte diálogo acontece em Grommelot.)
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PASSAPORTE #1 
“Huummm” (Como se estivesse interessado nas coisas empilhadas.)

PASSAPORTE #2 
“Hum-Hum!” (Concordando que é de fato curioso, a coincidência.)

PASSAPORTE #1 
“Você tem um bom gosto em literatura.”

PASSAPORTE #2 
“Sim, você também!”

Eles riem juntos, Passaporte #1 e #2.

PASSAPORTE #1 
“De onde você está vindo?”

PASSAPORTE #2 
“Paris, França.”

(O oficial da alfândega pega da mala um cartão postal da Torre Eiffel.)

PASSAPORTE #1 
“Très bon!”

PASSAPORTE #2 
“E você, onde esteve?”

PASSAPORTE #1 
“Itália”

(O oficial da alfândega pega da mala um cartão postal da Torre de Pisa.)

PASSAPORTE #2 
“Mama mia! Molto bene!” (Concordando que é, de fato, curiosa a semelhança.)

PASSAPORTE #1 
“E o que você faz?”

PASSAPORTE #2 
“Eu sou fotógrafo.”

(O oficial da alfândega pega da mala uma câmera profissional e coloca-a sobre a mesa.)
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PASSAPORTE #1 
“Eu sou jornalista.”

(O oficial da alfândega pega da mala caderno e lápis e coloca-os sobre a mesa.)

PASSAPORTE #2 
“Hahaha” (Uma amigável risada por todas essas coincidências. 

Passaporte #1 ri também e começam a papear próximos um do outro por um tempo.)

(Uma luz avermelhada começa a surgir, como se o sol estivesse subindo. Ambos param de falar e voltam-se 
para suas malas à espera que o oficial da alfândega pegue algo para eles.) O oficial da alfândega pega de 
cada mala uma pequena bolsa de veludo. Em uma delas tem um terço (não precisa ser identificável como 
cristão, ou muçulmano, etc.) e na outra uma estátua de Shiva e um japa mala.
Ele deixa cada um desses entre os passaportes e o público.

Os passaportes olham um para o outro e para seus objetos de prece em suas frentes. Olham então para o 
lado oposto, tentando encontrar uma forma de sair dessa situação embaraçosa.
Após alguns segundos, decidem não arruinar a sua amizade recém iniciada e, próximos, lado a lado, sentam 
sobre seus calcanhares (dobrando o passaporte para trás) e rezam juntos, cada um para a sua deidade.

[A luz da luminária cai até um blackout que deve durar uns 2 a 3 segundos, até que ouve-se o ruído de um 
avião voando ali perto.]

CENA 5 - “de volta ao aeroporto novamente”

[A luz do palco é acessa e o público vê o oficial da alfândega colocando tudo de volta nas malas e 
colocando as malas e passaportes à sua direita, como fez com a primeira mala.]

A última mala está bem esfarrapada. O oficial da alfândega a pega e a coloca sobre a mesa.

Ele abre a mala e começa a pegar vários objetos e coloca-os sobre a mesa nessa ordem:
1º Um mapa de uma região (pode ser do Leste Europeu, parte da África, Oriente Médio, onde quer que 
tenha pessoas fugindo de guerras...), que ele abre com cuidado (o mapa está bem desgastado). Ele vê de 
onde é o mapa e, como se não tivesse ninguém olhando, olha pra ver se bate com a origem do passaporte. 
E é sim! 
2º Um par de sandálias de couro gastas, que ele coloca sobre o mapa. 
3º Um lenço xadrez usado como turbante.
4º Uma bússola.
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5º Uma tigela de barro.
6º Um cantil de metal.
7º Um pedaço de pão velho ou uma fruta. 
8º Uma fotografia de uma família.
Ele olha para a fotografia da família por um bom tempo.

[A luz do palco é dimerizada enquanto a luz da luminária se torna mais forte.]

CENA 6 - “lar é onde está o coração”

O oficial da alfândega coloca o passaporte aberto, como uma barraca sobre o mapa, e a fotografia apoiada 
sobre a barraca.
Coloca então as sandálias próximo da barraca, coloca o lenço enrolado, como um turbante, sobre as 
sandálias. Dentro de um dos pés, coloca a tigela e, dentro dela o cantil. Ele pega o passaporte e deixa o 
pão velho apoiando a fotografia. Ele abre o passaporte de maneira que a foto interna fique de frente para a 
fotografia da família. (É uma despedida, não apresse essa cena.)

Ele coloca o passaporte dentro da outra sandália e junto dele o bússola. Ele lentamente começa a 
movimentar as sandálias pelo mapa. (Ouvimos som de vento, de chuva, podemos perceber mudanças de 
luz/cor para compor a passagem do tempo.) Aqui e ali ele pega a bússola e ajusta a direção da sua lenta 
jornada pelo mapa. Quando finalmente chega num ponto específico do mapa, perto do mar, ele para.
Ouve-se som de pessoas falando numa língua estranha (ainda em grommelot). Então, o som de uma porta 
de metal se abrindo. O público ouve o som de passos adentrando num container e, junto com o barulho da 
porta se fechando a luz é dimmerizada até o blackout.

[Escuridão completa.]

Ruídos de metal e de uma viagem em mar aberto: ondas, tempestade, motores, apitos, ... (Enquanto tudo 
isso está soando, o ator coloca tudo de volta na pequena mala.) E então o som de um pássaro [e alguns 
raios de luz surgem], e o barulho do navio atracando. A porta de metal começa a se abrir e…

ANÚNCIO DO AEROPORTO “DINGDONG”

- Última chamada para o voo 1957 com destino à Brunswick. Por favor 
dirijam-se ao portão 9C imediatamente. (O áudio é repetido em inglês, ou 
espanhol. Ou é falado primeiramente em inglês e depois na língua local.)

[A luz do palco se torna mais forte e a luminária se apaga ao som do ding dong.]
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CENA 7 - “de volta ao trabalho”

OFICIAL DA ALFÂNDEGA 
Oh! (ofegante) Oh! (Como se tivesse sido pego fazendo algo que não deveria.) 

Tudo, exceto o mapa, está dentro da mala. Ele dobra o mapa com cuidado e o coloca dentro da mala. Ele 
coloca a mala à direita. Divide o seu sanduíche ao meio e deixa ao lado do passaporte, junto com a mala. 
Seguindo com o olhar o passageiro se distanciar, segura o boné junto ao peito.

Não tem mais malas à sua esquerda. Ele espera... Olha para o seu relógio... Olha para o público... As luzes 
começam a se esvair, ouvem-se mais avisos do aeroporto ao fundo, ouvem-se alguns passos vindo da 
esquerda, o oficial da alfândega olha pra esquerda, os ruídos de fundo começam a ficar mais baixos...

[As luzes vão se apagando…]

BLACKOUT

FIM
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com o espetáculo Sangue Bom, da Cia. Pequod, 
como ator-animador, confeccionou os objetos de 
manipulação para a montagem d’A Tempestade. 
ainda no Rio de Janeiro, trabalhou na confecção dos 
bonecos para os espetáculos O Homem que Amava 
Caixas, da Artesanal Cia. de Teatro, e Leonardo - O 
Pequeno Gênio Da Vinci, dirigido por Ivan Fernandes.

Entre 2014 e 2018, em Porto Alegre, colaborou 
com a Cia. Caixa do Elefante como ator-animador em 
Ensaio sobre o Tempo - 2014; Animatrônicos - 2016; 
Banda Salsicha Recheada - 2017. Também atuou como 
cenotécnico, contrarregra, operador de luz e som, 
aderecista, assistente de produção e oficineiro em 
diversos espetáculos e eventos. Em 2015, produziu 
bonecos, máscaras e objetos cênicos para o espetáculo 
Khaleh, com direção de Carolina Garcia. Já em 2017 
produziu cenário e adereços para    o espetáculo 
de rua Spetaculoso, da Ato Espelhado Cia. Teatral.  

Desde dezembro de 2018, reside no Sul 
da Bahia, onde desenvolve trabalhos com 
teatro Lambe-Lambe, tendo dois espetáculos 
em repertório: Tem alguém aí!? e Quando as 
luzes se apagam..., este último com objetos.

A notícia da premiação foi recebida com enorme 
entusiasmo não só por Marcos e seus amigos, como 
também pelos artistas que trabalham com Teatro 
de Animação no Brasil. A produção dramtúrgica 
tem sido apontada como um dos desafios do 
nosso teatro. Por isso a Revista Mamulengo 
apresenta aos seus leitores o texto premiado.

Marcos Nicolaiewsky recebeu, em setembro de 
2018, o Prêmio UNIMA para Jovens Autores com o 
texto Fronteiras, seu primeiro texto teatral. O texto 
tem como título original Customs mas, na tradução 
para o português, Marcos preferiu o título Fronteiras. 
O leitor perceberá que um dos temas centrais ali 
discutidos é a imigração. O Prêmio UNIMA para 
Jovens Autores consiste em um troféu, a soma de 
2.000 Euros, um certificado e 4 encenações do 
texto em 4 países de 4 Continentes. O certame foi 
instituído para comemorar os 90 anos de fundação 
da nossa entidade, a UNIMA – Union Internationale 
de la Marionnette, fundada na cidade de Praga, em 
1929. Marcos inicialmente ficou entre os 6 finalistas: 

Prénam Bénédicte Ahé, do Togo – África 
Daniel Ginebroza Condé, da Espaha – Europa 
Karolina Sadowska, da Polônia – Europa 
Chelsea Sutton, dos Estados Unidos – América do Norte 
Guillaume Taurines, da França – Europa.

Marcos Nicolaiewsky do Brasil, América do Sul.
A Comissão Julgadora formada por importantes 

nomes do Teatro de Marionetes foi presidida por 
Margareta Sörenson (Suécia) e assim constituída 
pelos demais membros: Hayddé Boetto Bárcena 
(México), Etienne Minoungou (Burkina Faso), Ignacio 
del Moral Ituarte (Espanha), Clemente Peretjatko 
(França), Kamini Ramhandran (Singapura), Marek 
Waszkiel (Polônia). A escolha se deu sem que os 
jurados soubessesm a procedência dos textos, os 
nomes e qualquer outros dados sobre os autores.  
No RIo de Janeiro, em 2009, trabalhou na Cia. Pequod, 
como ator-manipulador no espetáculo Filme Noir 
em parte da turnê do Palco Giratório do SESC. No 
ano seguinte participou da etapa de confecção dos 
bonecos para os espetáculos Marina e Mariana - a 
Sereiazinha. Em 2011, além de viajar para Portugal 

SOBRE O DRAMATURGO
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Marcos Nicolaiewsky (2020).


