
ET1.  CENA EM UM BAILE

Sobre Erros

12 ATORES

11 JOGADORES ( INCLUINDO JORGE)

1 TÉCNICO

CENA

JOGADORES ENTRAM NO VESTIÁRIO DEPOIS DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL. 

JOGADOR 1 -  Caraaaaaaaca! Como o Jorge foi perder o pênalti??

JOGADOR 2 -  Pô cara, acontece. Às vezes é muita pressão... Ah, mas que 

   drogaaa! Perdemos...

JOGADOR 3 -  Eu fiz um gol de cabeça! O placar nem me importa. Eu fiz um 

   gol de cabeça!!!

JOGADOR 4 -  Claro que importa!! A gente jogou muito melhor! Muita injustiça 

   a gente perder nos pênaltis! Não entendo porque a gente 

   perdeu...

JOGADOR 5 -  Ué, a gente perdeu... porque a gente não ganhou! 

UM SEGUNDO DE SILÊNCIO, TODOS OLHAM INCRÉDULOS PARA O JOGADOR 5.
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ESQUETES  TEATRAIS



TODOS -   GÊNIO!!!!

JOGADOR 5 - Ué, a gente jogou melhor 80% do tempo. Os outros 30% é que 

   acabaram com a gente!

JOGADOR 6 -  ‘Pelamordedeus’! Alguém tira esse gênio da lógica e da 

   matemática da minha frente...

JOGADOR 7 -  A gente jogou muito melhor! E o volante ‘tava’ péssimo, o cara 

   não ‘tava’ marcando nem trabalho de grupo!

JOGADOR 8 -  Pô, hoje a gente jogou muito melhor. O Jorge mesmo, bateu 

   um bolão! Como é que ele foi perder esse pênalti?

JOGADOR 9 -  Às vezes é a cabeça que não controla, às vezes é sorte 

   mesmo. Dia de sorte do goleiro.

JOGADOR 10 - Ah, gente, não dá para ficar teorizando perda de pênalti não. 

   Futebol é isso: a bola é redonda, o jogo dura 90 minutos, e tudo 

   o mais é teoria.

JOGADOR 5 - Isso! E a gente sabe que no futebol tudo fica complicado por 

   causa... da presença do outro time!!

PARADA, SILÊNCIO, TODOS NOVAMENTE OLHAM PARA O JOGADOR 5

JOGADOR 5 -  Que foi...?

JOGADOR 6 -   Não acredito que ninguém ainda te tirou daqui!

    Bom, mas como poderíamos viver sem sua genialidade? 
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JOGADOR 5 - (PARA JOGADOR 6) Olha cara, você se acha só por que você 

   tem 19 anos e é muito mais velho do que um monte de gente 

   mais jovem do que você!

JOGADOR 6, INCRÉDULO, LEVA AS MÃOS A CABEÇA. 

ENTRA JORGE, MUITO CABISBAIXO. JOGADOR 8 DÁ UNS TAPINHAS NO OMBRO 

DELE QUANDO ELE PASSA, EM SINAL DE APOIO.

JORGE -   Aí pessoal, eu queria pedir desculpas. Eu queria que o campo 

   se abrisse e eu desaparecesse quando eu errei o pênalti. 

   Foi mal...

JOGADOR 7 -  Aí Jorge, tá na boa. Foi um bom jogo, hoje a gente jogou 

   mesmo como equipe, todo mundo junto. Valeu, achei que foi 

   um jogaço.

JORGE -   É, mas a gente merecia ganhar e eu ferrei com tudo! Tô muito 

   decepcionado comigo...Putz, que droga...

JOGADOR 2 -  Não se preocupe Jorge, ainda temos o próximo jogo antes da 

   semi-final.

ENTRA O TÉCNICO

TÉCNICO -   Gente, o jogo foi bom. Vocês jogaram bem, Julio, teu gol de 

   cabeça foi um espetáculo. Parabéns. Agora eu queria 

   conversar com o Jorge, vocês podem ir.  Treino amanhã às 

   9.00 !!
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TODOS SAEM, CONVERSANDO. TÉCNICO OLHA PARA JORGE

JORGE -   Eu realmente não quero nem falar. Eu tô me sinto muito mal.

TÉCNICO -   Então, basta ouvir. Jorge, quando eu jogava no time da 

   faculdade, eu era como você, um jogador acima da média. 

   Mas em um jogo, eu perdi um pênalti, como você hoje, e senti 

   como se nunca mais eu fosse conseguir olhar para meu time, 

   de tanta vergonha. 

JORGE -   Você?  Mas você é um jogador fantástico, e um treinador 

   incrível!

TÉCNICO -   Sim, mas todos nós cometemos erros algumas vezes. Errar faz 

   parte do ser humano. Existem erros propositais, quando a 

   pessoa sabe que o que está fazendo é errado e faz na 

   intenção. Este é o grande erro. Agora, errar querendo acertar é 

   parte normal da vida! É importante a gente aceitar isso 

   naturalmente, sem se cobrar excessivamente. 

JORGE -  Vai ser difícil eu superar isso...

TÉCNICO -   Olha, todo computador tem uma tecla delete, certo? Eles não 

   colocam essa tecla só em alguns computadores, para algumas 

   pessoas. Todo computador tem porque absolutamente todo 

   mundo comete erros. Se você optar por ver cada erro como 

   uma parte normal da vida, e uma oportunidade para aprender 

   e crescer, o erro pode se tornar algo positivo. 
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JORGE -   Como assim...?

TÉCNICO -   Por exemplo, quando Thomas Edison criou a lâmpada, ele disse  

   que fez 900 tentativas, e errava sem parar. Alguém lhe 

   perguntou como se sentia com seus fracassos. Edison disse: “ Eu 

   não fracassei! Eu só encontrei 899 maneiras de não fazer uma 

   lâmpada.”

JORGE -  Obrigado, técnico. Entendi!

TÉCNICO -  Que bom. Vamos embora. Treino amanhã às 9!

JORGE  E  TÉCNICO SAEM DE CENA
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