
Diálogo no Elevador 

CENÁRIO:  Elevador  de  um  edifício  localizado  no  centro  da 
capital catarinense, em horário comercial. No seu interior encontram-se dez 
passageiros e a ascensorista (de belos joelhos!). De repente, entre o 7º e o 
8º andar, o elevador, sem dar a menor explicação, deixa-se dominar por 
inquietantes  convulsões  -  como  um  avião  que  se  defronta  com 
tempestuosas nuvens -, e interrompe abruptamente a sua trajetória. Tal fato 
enseja gritinhos incontidos e muitas frases que caracterizam a contrariedade 
geral: - “...esta não!...”, “...não faltava mais nada...”, “...tudo funciona mal 
nesta  cidade...”  –  e  outros  protestos  do  mesmo  teor.  Mas  as  luzes 
permanecem acesas. Dá-se, então, o seguinte diálogo:

A ascensorista de belos joelhos: Esta droga de elevador não tem 
mais jeito. Agora é todo dia isto.

O ilhéu gozador:  Crise energética não é. Senão as luzes também 
tinham se apagado. Vai ver que é falta de combustível.

O vendedor de papel (dirigindo-se à ascensorista de belos joelhos): 
E você não vai tomar nenhuma providência? Estou morrendo de pressa. Por 
que não aperta o sinal de alarme?

A ascensorista de belos joelhos: Não adianta. Não funciona. 
O vendedor de papel: Mas como, minha filha! Não posso perder 

muito tempo aqui dentro, não. Ainda tenho umas vinte visitas a fazer. O 
tempo urge.

A dondoca afetada:  Eu também estou atrasadíssima.  Vou acabar 
perdendo o meu compromisso.  Isto é uma falta de consideração com os 
usuários deste prédio.

A ascensorista  de  belos  joelhos:  O  que-que  eu  posso  fazer?  O 
remédio é esperar pelo zelador (e começa a relar a fotonovela do “Sétimo 
Céu”).

O  executivo  bem  trajado (dirigindo-se  à  ascensorista  de  belos 
joelhos): E podemos saber quando é que este distinto cavalheiro vai dar o 
ar de sua graça?

A ascensorista de belos joelhos (sem tirar os olhos da fotonovela): 
Quando ele “sacar” lá de baixo que o ponteiro não tá se mexendo mais.

A dona de casa gordota: E ninguém vai fazer nada enquanto isto? 
Eu tenho hora marcada no dentista. Se não chegar a tempo vou processar 
este edifício.

O executivo bem trajado: E fará muito bem, minha senhora. Não há 
mais  respeito  com  nada,  nos  dias  de  hoje.  (E  voltando  a  dirigir-se  à 
ascensorista de belos joelhos): Mas não existe nenhuma forma de se avisar 
ao zelador?
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A ascensorista de belos joelhos: Essa hora é fogo. Ele sempre dá as 
suas saidinhas.

O  agitador:  Mas como é que é? Vamos ficar  neste papo furado 
aqui o dia inteiro e ninguém faz nada? Por isso é que este país não sai 
nunca do marasmo.

O ilhéu gozador:  Pois vai ver que estamos sendo vítimas de um 
importante movimento reivindicatório.

Vozes gerais: O quê? Como? Onde? Qual?
O ilhéu gozador: A greve das ascensoristas.
Vozes  gerais:  Ahnnn...  isto  não  é  hora  pra  gozação... 

engraçadinho...
A ascensorista de belos joelhos (levantando os olhos do “Sétimo 

Céu”): Até que seria uma boa. Bem que a gente tava precisando. Porque o 
que se ganha por aqui é uma miséria mesmo.

A dona de casa gordota: Isso é problema seu, menina. O nosso é 
saber como é que vamos sair daqui.

O vendedor de papel (dirigindo-se ao ilhéu gozador):  Por que o 
senhor não apresenta alguma solução construtiva, em vez de ficar dizendo 
graçolas sem graça?

O jovem moderninho e esclarecido (intercedendo em favor do ilhéu 
gozador):  Quem sabe  a  gente  estende  as  mãos  e  faz  uma  corrente  pra 
frente. (Alusão a um slogan do governo militar-ditatorial – N.A.)

O  vendedor  de  papel (encarando  o  jovem  moderninho  e 
esclarecido): Escuta aqui, ôooo garoto. Acho bom não te meteres comigo, 
não. Não sou de brincadeira.

A dondoca afetada (dirigindo-se ao agitador): Ai! O senhor quer 
chegar um pouco para frente. Está pisando no meu pé.

O executivo  bem trajado:  Calma,  senhores,  calma.  De  nada  vai 
adiantar o caminho da violência. Não vamos perder o controle. 

A dondoca afetada: Eu vou é perder o meu compromisso, ai meu 
Deus... e faltam só dois andares para eu chegar.

A jovem delicada: Aiiii, acho que vou desmaiar. Estou me sentindo 
mal...

O lhéu gozador (segurando as mãos da jovem delicada e abanando 
com um jornal o seu rosto): Pode desmaiar à vontade, senhorita. De repente 
a gente sai da apertura. 

A jovem delicada: É que eu sofro de claustrofobia.
O  trabalhador  braçal (sussurrando  para  ele  mesmo):  Se  ela 

soubesse mesmo o que é sofrer...
A  dondoca  afetada (dirigindo-se  para  o  jovem  moderninho 

esclarecido): O senhor quer parar de se encostar?!
A dona-de-casa gordota: Ai, ta me dando um troço também. Não 

agüento mais este aperto!
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O  ilhéu  gozador:  Vamos  abrir  a  roda,  pessoal!  A  hora  é  de 
abertura.  (Outra  alusão  ao regime  da época,  que  promovia  a  abertura  
política, porém ”lenta e gradual” – N.A.)

O  executivo  bem  trajado:  É isto  mesmo.  Não  podemos  nos 
desesperar  nesta hora crucial.  Temos que nos manter  unidos. Todos por 
todos!

O agitador: É isso que vocês dizem sempre.
O executivo bem trajado: Vocês quem?
O agitador: A parasitagem em geral.
O executivo bem trajado: Olha aqui, cavalheiro. Não venha com 

ofensas  gratuitas.  Com quem o senhor  pensa  que  está  falando?  Se  não 
fossem as damas aqui presentes...

A  dona  de  casa  gordota:  Mas  isto  é  uma  pouca  vergonha!  (e 
virando-se para  o agitador):  Estou com o senhor.  Ninguém faz nada.  É 
abuso por todos os lados...

A  dondoca  afetada (comentando  com  os  seus  bem  cuidados 
botões): Quanta vulgaridade! Por que fui entrar neste elevador? A minha 
tarde está perdida. 

A dona-de-casa gordota: Não tem mais homem macho neste país...
O vendedor de papel: Espere aí, madame...
A dona-de-casa gordota: É isto mesmo! Não se faz mais homem 

como antigamente. Não dá pra se sair de casa. É tudo uma afronta. O povo 
é que deveria entrar em greve.

O  trabalhador  braçal:  Em  greve  de  fome  ele  já  está.  Só  que 
forçada.

O executivo bem trajado: Tudo isto é fruto da crise mundial. E é 
por isso que estamos numa fase difícil, de economia de guerra. (Referência 
a um termo da época – N.A.)

O ilhéu gozador: Seria preferível a economia da correria. (Nisso o 
elevador dá um forte solavanco, como se tivesse readquirido vida, gerando 
mais  gritinhos  apavorados  das  damas  e  nervosas  xingações  de  alguns 
cavalheiros. E é reiniciada a jornada)

O vendedor de papel: Até que enfim!
A dona de casa gordota: Vou processar este prédio...
O agitador (sussurrando aos ouvidos da dona-de-casa gordota): É 

que estão faltando umas bombinhas...
A dondoca afetada (para si mesma): Será que ainda vou chegar em 

tempo?
A jovem delicada: Pensei que nunca mais ia sair daqui.
O ilhéu gozador: Pois eu até ficaria mais um pouquinho, agora é 

que estava ficando bom...
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O executivo bem trajado (dirigindo-se à jovem delicada): Foi um 
prazer  conhecê-la.  Aqui  está  o  meu  cartão.  Funciono  aqui  no  prédio 
mesmo. (1979)
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