OS TRÊS PORQUINHOS E A CASA DE MÃE JOANA

Teatro Popular da Meninada: Os Três Porquinhos e a casa de Mãe Joana.
Personagens - Dona Joana Pacha Mama
Lobo Loboindo Quero Mais dos Lucros Grandes
Porquinho Porcociclado
Porquinho Reutilizino
Porquinho Reduzsuino
Apresentador Jones Caprino
Reporte Mirlinda Leitão

Chegada:
Oh abram alas que eu quero passar (bis)
Vejam o que vamos mostrar, é o teatro popular.
É o teatro popular (4x)
Ai, ai, ai ai ... Planeta descartado não dá mais.
Ai, ai, ai, ai... Queremos que o verde viva mais.
Ai, ai, ai, ai... A terra sem Justiça não tem paz.
Ai, ai, ai, ai... A natureza sofre e o lucro é o capataz
Ai, ai, ai, ai... Queremos vida plena se não vir nós vamos a trás!

APRESENTADOR: Respeitável público, o Movimento de Adolescentes e Crianças
orgulhosamente apresenta:
TODOS: Os três porquinhos e a casa (oikos) da mãe Joana.
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CENA I
Entram os três Porquinhos cantando:
Nós somos os três porquinhos gostamos de brincar (ritmo: estrelinha guia do caminho)
Vivemos nesse bosque – natureza a respeitar.
Cuidamos da terra, cuidamos das águas... E você? Também? E você também?
Saem de cena ...

CENA II
Entra o lobo cantando:
Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau
Eu pego a natureza pra aumentar meu capital.
Sai de cena...

CENA III

Crianças cantando formando uma roda:
Dona Joana, dona Joana, venha pro meio da roda e canta (bis) (ritmo: Minha comadre)
Tu és bonita e forte também, és força, és sustento e só fazes o bem (bis).
Dona Joana, dona Joana, qual o segredo da fonte da vida (bis).
Sustentabilidade, harmonia, bondade, justiça, respeito, igualdade (bis).
Sai de cena...
CENA IV

Entra o primeiro porco que travará uma conversa com o Lobo.
PORCOCICLADO – Meu nome é Porcociclado
Vou fazer uma casinha com folhas e palhas.
Mas, pegarei somente o necessário, sem depredar a natureza.
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*Enquanto o porquinho vai pegando no chão folhas e palhas... o Lobo chega olha e diz:
LOBO: hol, hol, hol... O que estou vendo? Um pobre porquinho indefeso. Minha primeira
vítima!!! Ou melhor, meu primeiro consumista. Vou vender os meus produtos e comprar a sua
alma... Ummm... E depois vou fazê-lo de churrasquinho... Que delícia! E pra comemorar,
chamarei meu compadre cachoeira e seus amigos do partido.
LOBO: - Bom dia seu porco. Meu nome é Loboindo Quero Mais dos Lucros Grandes, Sempre,
Sempre, dos Santos! Trago-lhe uma boa notícia. Parabéns!! Você foi sorteado para ser o
primeiro a receber nosso lançamento... O mais novo... O sensacional... O excepcional... O
higieníssimo... P inteligentíssimo: Copo descartável de três asas.
PORCOCICLADO - Mas, mas, mas... seu lobo, dona Joana Pacha Mama, falou que não podemos
usar coisas descartáveis. E não tenho necessidade de copo descartável, muito menos de três
asas.
LOBO: - Que besteira. E quem é essa tal de Mama Joana?
PORCOCICLADO: - É nossa Mãe Terra.
LOBO - Bobagem meu brother. Pense primeiro no custo-benefício. Só você vai ter esse tipo de
copo. E quando alguém ver copos seus espalhados na floresta, logo vão lembrar de você. Rapaz,
você não quer ser famoso? Agraciado? Invejado? Bajulado? Lembrado? Abençoado? Amado?
PORCOCICLADO: - É... Quero, né!
LOBO - Então? É só me dar 90% de suas terras.
PORCOCICLADO: - E minha casinha onde vou construir?
LOBO - No restante, nos 10%. Pense no custo-benefício... Venha cá... (O Lobo começa a
cochichar no ouvido do porco).
- Assine aqui (o Lobo tira um papel e uma caneta de sua mala preta. E depois tira os
copos).
*Sai o porquinho tomando algo e espalhando copos descartáveis e falando:
PORCOCICLADO: - Vou ficar famoso! Vou ficar gostoso! Lara-lá, Lara-lá, Lara-lá.
*Sai o Lobo cantando: Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego uns trouxas desses pra
aumentar meu capital.

CENA V
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Entra em cena o apresentador e a repórter.
APRESENTADOR: Senhoras e senhores acabamos de receber uma notícia urgente. O Congresso
Nacional acaba de aprovar a reforma no Código Florestal. E segundo os ambientalistas é um
retrocesso e aumento do risco dos problemas ambientais. (Querem aprovar a PEC 215 que
expulsa os índios de suas terras...)
Estamos ao vivo com a nossa repórter, para saber o que as pessoas pensam. É com você
Mirlinda Leitão.
REPÓRTER: É isso mesmo Jones Caprino. Segundo os ambientalistas, a reforma do código
florestal perdoa os crimes ambientais e abre a possibilidade das áreas que margeiam os rios ou
encostas sejam desmatadas. E que os grandes fazendeiros estão usando os pequenos
agricultores como desculpas. Mas na verdade eles querem enriquecer ainda mais desmatando
as florestas. (Segundo os índios, lutam pela vida, pela justiça, pela demarcação de terra. Não
sabem com quem contar)
Vamos perguntar o que o povo acha?
Aí... Reynaldo Gianecchini. Você está aqui também? Quero um autógrafo. Virgem Maria
como de perto você é mais bonito.... Você concorda ou não com essa mudança no código
florestal?
Aí... Ana Maria Braga... Querida cadê o seu cabelo branco/amarelo pintado? E esse aqui
é o Loro José? Que gracinha! Você concorda ou não com essa mudança no código florestal? E
você Loro, concorda ou não?
Aí... Neymar... Você é lindo, maravilhoso, vitaminado, papagaiado. Cadê seu cabelo
topetudo? Há danadinho, então aquilo era uma peruca. Você concorda ou não com essa
mudança no código florestal?
Aí... Leyde Gaga... Menina você aqui. Que chique. Aproveite para me ensinar um “very
good macaca” (joga o cabelo para trás e grita: ual). Você concorda ou não com essa mudança
no código florestal?
É com você Jones Caprino.
APRESENTADOR: Aqui você participa. E o povo diz não a mudança do código florestal.
TODOS: Veta Dilma!!

CENA VI
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Entra o segundo porco que travará uma conversa com o Lobo.
REUTILIZINO – Meu nome é Reutilizino.
Vou fazer uma casinha, com cipós e madeira.
Mas, pegarei somente o necessário, sem depredar a natureza.
*Enquanto o porquinho vai pegando os cipós... O Lobo chega olha e diz:
LOBO: hol, hol, hol... O que estou vendo? Um pobre porquinho indefeso. Minha segunda
vítima!!! Ou melhor, meu segundo consumista. Vou vender os meus produtos e comprar a sua
alma... Ummm... E depois vou fazê-lo de torresminho... Que delícia! E pra comemorar, e como
não pode faltar, eu vou chamar... Meu compadre cachoeira e seus amigos do partido.
- Bom dia seu porco. Meu nome é Loboindo Quero Mais dos Lucros Grandes, Sempre,
Sempre... dos Santos! Trago-lhe uma boa notícia. Parabéns!! Você foi sorteado para ser o
primeiro a receber nosso lançamento... A mais nova... A sensacional... A excepcional... A
higieníssima... A inteligentíssima: sacolinha de descartável de três alças.
REUTILIZINO - Mas, mas, mas... Aeu lobo, dona Joana Pacha Mama, falou que não podemos usar
coisas descartáveis. E não tenho necessidade de sacolinha descartável, muito menos de três
alças.
LOBO - Que besteira. Você também dá ouvido a essa Mama Joana?
REUTILIZINO - É Joana Pacha Mama.
LOBO - Bobagem meu brother. Pense primeiro no custo-benefício. Só você vai ter esse tipo de
sacolinha. E quando alguém avistá-las espalhados na floresta, logo vão lembrar de você. Rapaz,
você não quer ser famoso? Agraciado? Invejado? Bajulado? Lembrado? Abençoado? Amado?
REUTILIZINO - É... Quero, né!
LOBO - Então? É só me dar 90% de suas terras.
REUTILIZINO - E minha casinha onde vou construir?
LOBO - No restante, nos 10%. Pense no custo-benefício... Venha cá... (O Lobo começa a
cochichar no ouvido do lobo).
REUTILIZINO - Não seu lobo. É muito pra mim, só vai dar pra fazer uma casinha, inha, inha, inha.
Bem pequenininha.
LOBO - Então faremos o seguinte, vamos aumentar 0,0001% de suas terras.
REUTILIZINO - E minhas coisas?
LOBO - Coisas velhas? Pra quê? A moda agora é usar descartável. “Usou sacola, o problema joga
fora”.
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- Assine aqui, venha! (O Lobo tira um papel e uma caneta de sua mala preta. E depois
tira os copos).
*Sai o porquinho dizendo (“Usou sacola, o problema joga fora”) e joga no chão algumas sacolas
descartáveis:
- Vou ficar famoso! Vou ficar gostoso! Lara-lá, Lara-lá, Lara-lá.
Sai o Lobo cantando: Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego uns trouxas
desses pra aumentar meu capital.

CENA VII

Crianças cantando formando uma roda:
Dona Joana, dona Joana, venha pro meio da roda e canta (bis) (ritmo: Minha comadre)
Tu és bonita e forte também, és força, és sustento e só fazes o bem (bis).
Dona Joana, dona Joana, qual o segredo da fonte da vida (bis).
Sustentabilidade, harmonia, bondade, justiça, respeito, igualdade (bis).
Sai de cena...

CENA VIII
Entra o terceiro porco que travará uma conversa com o Lobo.
REDUZSUÍNO – Meu nome é Reduzsuino.
Vou fazer uma casinha, com tijolos e com pedras.
Mas, pegarei somente o necessário, sem depredar a natureza.
*Enquanto o porquinho vai passando com um carrinho de mão (ou pá nas costas) ... O Lobo
chega, olha e diz:
LOBO: hol, hol, hol... O que estou vendo? Um pobre porquinho indefeso. Minha terceira
vítima!!! Ou melhor, meu segundo consumista. Vou vender os meus produtos e comprar a sua
alma... Ummmm... E depois vou fazê-lo de torresminho... Que delícia! E pra comemorar, E COMO
NÃO PODE FALTAR, eu vou chamar... meu compadre cachoeira e seus amigos do partido.
- Bom dia seu porco. Meu nome é Loboindo Quero Mais dos Lucros Grandes, Sempre,
Sempre, dos Santos! Trago-lhe uma boa notícia. Parabéns!! Você foi sorteado para ser o
primeiro a receber nosso lançamento... A mais nova... A sensacional... A excepcional... A
higieníssima... A inteligentíssima: garrafinha pet descartável multicor.
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REDUZSUÍNO – Mas, mas, mas... seu lobo, dona Joana Pacha Mama, falou que não podemos
usar coisas descartáveis. E não tenho necessidade de garrafas pet descartáveis muito menos de
multicoloridas.
LOBO - Você também? Essa dona Mama Joana... Ruuruuu?
REDUZSUÍNO – É Joana Pacha Mama!
LOBO - Bobagem meu brother. Pense primeiro no custo-benefício. Só você vai ter esse tipo de
garrafinha. E quando alguém avistá-las espalhados na floresta, logo vão lembrar de você. Rapaz,
você não quer ser famoso? Agraciado? Invejado? Bajulado? Lembrado? Abençoado? Amado?
REDUZSUÍNO – É... Quero, né!
LOBO - Então? É só me dar 90% de suas terras.
REDUZSUÍNO – E minha casinha onde vou construir?
LOBO - No restante, nos 10%. Pense no custo-benefício... Venha cá... (O Lobo começa a
cochichar no ouvido do lobo e entra o apresentador e o lobo e o porquinho ficam congelados).
APRESENTADOR: Senhoras e senhores vocês acham que o porquinho deve acreditar no lobo
mau? Vamos ouvir nas ruas a opinião das pessoas. É com você Mirlinda Leitão.
REPORTER: Olá, olá pessoal. Estamos aqui em... para saber a opinião do público.
Aí...... Michael Jackson. Ressuscitado!!! Ma...ra...vi...lho...so! “Pirê, pirê, pire...”. Você
acho que o porquinho deve acreditar no lobo? Sim ou não?
Aí... Xuxa Meneguel... Rainha... não perde a pose mesmo. Você acha que o porquinho
deve acreditar no lobo mau? Sim ou não?
Aí.... Gisele Bundchen .... Perfeitíssima como nas propaganda das TV. Sou sua fã. Você
acha que o porquinho deve acreditar no lobo mau? Sim ou não?
É com você Jones Caprino.
APRESENTADOR: Vamos assistir o final que vocês escolheram.
PORQUINHO 3: Olha, seu lobo, preciso pensar na sua proposta. Logo darei uma resposta. Passar
bem. (Sai de cena)
LOBO: Porco atrevido e subversivo!! Mas, não tem nada não... Ele vai virar feijoada pra o
próximo domingo, após vender a sua alma... Hol, hol hol. Urrral.
Sai de cena...

CENA IX
Entra cada um dos porquinhos cantando e vai morar na sua casa.
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PORCOCICLADO: Construí minha casinha... nha, nha!
Com as folhas, lhas, lhas e capim, pim, pim
Dona Joana na, na, oh Pacha mama... olhou pra mim e fez assim:
LOBO: Abra a porta
PORCOCLICADO: Quem é?
LOBO: Loloindo Quero Mais dos Lucros Grandes, Sempre, Sempre, dos Santos!
PORCOCICLADO: Você me enganou. Dona Joana me falou que essas ideias de ser chique e
higiênico com coisas descartáveis, não passa de uma mentira para você vender e lucrar mais
destruindo a natureza.
LOBO: Se não vai abrir, vou soprar, soprar, soprar até sua casa eu derrubar. Fuuuuu.
(A casa é derrubada e o porquinho corre para a outra casa enquanto o lobo fica sorrindo).
(O Lobo chega na outra casa e diz:)
REUTILIZINO: Construí minha casinha... nha, nha!
Bem bonita, ta, ta de madeira, ra, ra
Dona Joana na, na, oh Pacha mama... olhou pra mim e fez assim:
LOBO: Abra a porta
REUTILIZINO: Quem é?
LOBO: Loloindo Quero Mais dos Lucros Grandes, Sempre, Sempre, dos Santos!
REUTILIZINO: Você me enganou. Dona Joana me falou que essas ideias de ser chique e higiênico
com coisas descartáveis, não passa de uma mentira para você vender e lucrar destruindo a
natureza.
LOBO: Se não vai abrir, vou soprar, soprar, soprar até sua casa eu derrubar. Fuuuuu.
(A casa é derrubada e os dois porquinhos correm para a outra casa enquanto o lobo fica
sorrindo).
(O Lobo chega na outra casa e diz:)
REDUZSUÍNO: Construí minha casinha... nha, nha!
Reforçada, da, da, De tijolo, lo, lo
Dona Joana na, na, oh Pacha mama... olhou pra mim e fez assim:
LOBO: Humm os três porquinhos estão juntos. Delícia! O banquete está pronto. Abra a porta!!
REPORCODUZIDO / REDUZSUÍNO: Quem é?
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LOBO: Loloindo Quero Mais dos Lucros Grandes, Sempre, Sempre, dos Santos!
PORCOCICLADO: Você NÃO me enganou como enganou meus irmãos. Não esqueci o que Dona
Joana Pacha Mama tanto nos ensinou. Não comprou minha alma e nem vai fazer dinheiro com
minha parte da floresta.
LOBO: Se não vai abrir, vou soprar, soprar, soprar até sua casa eu derrubar. Fuuugos. Fu... Fi...
iiii. (O Lobo caí e desmaia...)
APRESENTADOR: E assim meus amigos e amigas...
Aprendemos a lição do dia:
Se você conhece o que é certo
E não o coloca em prática
É como aqueles porquinhos que construíram suas casas de palha e
madeira. Veio o sopro e o vendaval e elas foram belelau!
Por hoje é só... até uma outra oportunidade.
“Não descarte o Planeta”!
TODOS: “Descarte o desperdício”!

(Todos saem cantando:)
Oh abram alas que eu quero passar (bis)
Vejam o que vamos mostrar, é o teatro popular.

Movimento de Adolescentes e Crianças – MAC (2013)
www.mac.org.br
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