
                                 UMA VISITA A ALCEBÍADES 

SITUAÇÃO INICIAL:Joaquim Soares, enquanto faz hora para ir a um baile da corte, 

estira-se no sofá e abre um livro. E sucede o que sempre se dava com ele quando lia 

alguma coisa antiga: transporta-se ao tempo da ação da obra. 

- Abre o livro e vive o contexto da obra 

CONFLITO:A página aberta era sobre o heroi dos jogos olímpicos, Alcebíades. Só 

que desta feita, eis que o próprio Alcebíades aparece ali, perto da parede, em carne e 

osso. 

- O surgimento do heroi grego 

DESFECHO:Alcebíades senta-se em uma poltrona e em pouco os dois conversavam, 

embora, verdade seja dita, Joaquim não escondesse o nervosismo pelo inusitado da 

situação. Alcebíades começa por pedir notícias de Atenas e se alegra por saber que era 

hoje a capital da Grécia.Alcebíades conhece os costumes daquele tempo e assustado 

desaparece. 

-O heroi assusta-se com os costumes da época e desaparece 

                                                         

O ESPELHO 

SITUAÇÃO INICIAL:Em uma reunião de amigos cujo o tema era predominantemente 

alma.Um dos participantes era Jacobina,homem de origem humilde, que conseguiu subir 

na vida por conta de uma nomeação a um posto militar.Convidado a manifestar-se conta 

um episódio da sua vida onde  pretendia defender sua teoria de que cada pessoa possui 

duas almas: uma exterior e outra interior.   

-Jacobina inicia o relato aos amigos sobre a diferença da alma interior e exterior 

contando um episódio da sua vida 

DESENVOLVIMENTO: Ele conta que foi nomeado Alferes da Guarda Nacional e sua 

família passou a elogiá-lo e chamá-lo de “Sr. Alferes”.Um dia sua tia chama-o para ir 

até o sítio onde residia e lhe oferece um espelho proveniente da família real portuguesa 

e coloca-o no quarto de Jacobina. A percepção que tinha de si mesmo passou a ser 

aquela que outros tinham dele, e a pessoa que Jacobina era não mais existia. Pouco 

tempo depois de chegar ao sítio, sua tia saiu a viagem.  Aproveitando a ausência da 

mulher, os escravos fugiram e o sobrinho ficou sozinho com a responsabilidade de 

cuidar do lugar.  

-O personagem fala sobre sua nomeação e do novo nome lhe atribuído de “Sr. Alferes”. 

CONFLITO: Jacobina decide olhar no espelho e ver sua imagem corrompida e difusa , 

assim como a imagem que ele fazia de si mesmo na ausência dos outros.Não 

conseguindo enxergar a si mesmo com nitidez, Jacobina resolve vestir sua farda e olhar-



se no espelho. Dessa vez a imagem refletida era nítida e com clareza de detalhes e 

contornos. Recuperando, assim, a “alma exterior” que preenchia sua “alma interior”, 

Jacobina conseguiu evitar a solidão nos dias que se passaram. 

-Percebe que sua alma exterior era atribuída pelo dizer das pessoas sobre sua nomeação 

e sua alma interior a completava. 

DESFECHO: Terminado o relato de sua história, Jacobina vai embora e deixa seus 

amigos em um silêncio reflexivo. 

CONECTANDO... 

O Espelho de Ojesed é um objeto mágico que ao invés de refletir nossa imagem como 

um espelho comum faria, reflete nosso maior desejo. A pessoa mais feliz no mundo 

seria a única que poderia usar Ojesed como um espelho comum, porque veria apenas 

sua imagem como realmente é. 

 


