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Proposta 1: 
 

CLASSE 
De Guillermo Calderón 
Tradução de Álvaro Rojo, Gabriela Figueiredo e Sara Rojo 
 
PROFESSOR – Era terrível porque, para mim, ele tinha uns parafusos a menos. E uma vez 
eu falei isso pra ele. E ele disse que sim, que eram poucos parafusos, mas estavam bem 
apertados. Apertados. Tinha um filho e eu ia andar de pedalinho com eles no Parque 
Municipal de vez em quando. Ele não tinha graça nenhuma. Era um pouco chato, 
cansava até os vira-latas da rua. Mas sabia escutar. E se alguém quisesse chorar, ele dava 
um tapinha nas costas. Bateu de bicicleta. Tomou um monte de rivotril e saiu para 
comprar fermento. Estava chovendo e ele acabou debaixo de um caminhão. Agora eu 
não tenho mais com quem conversar. Me escreveu esse poema. Você sabe o que 
significa? Eu não sei. Ele tinha uma unha faltando. No indicador. Arrancaram suas unhas 
com alicate. Todas cresceram de novo, menos a do indicador. Você podia congelar o 
dedo. Tocá-lo. Mas ele não sentia nada. Se fosse comigo, eu teria construído a minha 
vida toda em volta desse dedo sem unha. Eu teria chorado. Teria ficado amargo. Andaria 
com as mãos no bolso. Não teria deixado ninguém o chupar. Mas ele não. Ele mexia no 
celular. Apontava para as pessoas. Batucava um sambinha na mesa. Batia o dedo na 
testa quando tinha uma ideia. Imagine só. Se ele tinha uma ideia, encostava aqui. O 
cérebro. Ele fez isso quando pensou esse poema. 
 
Guillermo Calderón é dramaturgo e diretor de teatro e cinema chileno. 
 

 
Proposta 2: 
 

FESTIVAL DE IDEIAS BRUTAS 
De Marina Viana 
 
Careta é sua mentira. Careta é o seu dragão que é falso. Careta é seu nariz torto pra 
mim. Careta é sua cara de mala leche! Careta é seu desdém. Careta é seu carão 
empostado. Careta é seu punque empolado. Careta é você num lapso de momento, num 



ato corriqueiro. Numa dor de cotovelo, numa mágoa guardada, num fracasso qualquer. 
Representar séculos de patriarcado. Séculos de macho branco sempre no comando. 
Séculos de burguês burguês. Séculos de mulheres frigidas. Mulheres frágeis. Mulheres 
que competem entre si. (...) Careta é resolver tudo na porrada. Careta é achar que eu 
sou pra casar. Careta é “sejamos razoáveis”. Careta é você querer me dar nome. Careta 
é você achar que eu já tenho nome. Careta é minha TPM triste. Careta é meu ciúme. 
Careta é meu egoísmo. Careta é meu rompante. Não, meu rompante não é careta 
porque eu assumo minhas fraquezas. Eu sou fraca. Careta é minha inveja. Careta é meu 
recalque. Careta é recalque. Careta é achar que tudo é recalque. Não que eu não goste 
de Freud. Não que eu não saiba de Freud. Careta é achar que é tudo simples. Careta é 
achar que é tudo difícil. Careta é não tentar. Careta é não compreender. Careta é achar 
que o seu discurso basta. Careta é repetir modelo antigo. Repetir modelo antigo. E você 
nem se dá conta! 
 
Marina Viana é atriz, diretora e dramaturga mineira. 


