
 

 

SINOPSE: COSMOS E O MENINO MÁGICO 

COSMOS E O MENINO MÁGICO é uma peça escrita inicialmente para homenagear a ONG 

MORADIA E CIDADANIA (PE) pelo trabalho e dedicação a uma causa nobre: sonhar com um futuro 

melhor para os jovens do nosso país, assim como auxiliar homens e mulheres que trabalham 

diretamente com um público carente de apoio. Trata-se da história de um órfão que vive num Lar 

mantido pela Assistência Cristã, um garoto que já passou da idade em que geralmente crianças assim 

são adotadas. Não é um garoto comum; ele não conhece sequer a sua mãe (foi deixado na porta das 

irmãs, que através de muita burocracia conseguiram na justiça auxiliar o Governo na educação desses 

jovens. Esse menino tem um sonho, desde que a ONG levou-o a participar de uma oficina com artistas: 

ele quer ser mágico; enfrenta por causa disso um processo de rejeição por parte dos outros garotos que 

o chamam até de palhaço e dizem que ele não serve para nada, é apenas um metido, um sonhador. Um 

sonhador... sim, um sonhador. Ele conheceu os membros da Moradia e cidadania e através deles 

conseguiu participar de oficinas, apreendeu alguns números de ilusionismo e pensava que conseguiria 

driblar o destino, um tanto cruel que é não ter orientação de um pai, ou uma mãe. Deus colocou no seu 

caminho Irmã Magali, que o ajuda no que pode. 

Para piorar a situação o Menino Mágico, que tinha mania de subir no telhado para olhar as 

estrelas e a lua, apesar da irmã Magali ter proibido, levou uma queda, perdeu parte da sua memória, e 

assim sofre mais intensamente o processo de bullying, por parte dos outros garotos. Ele esqueceu como 

se faz mágica, vive uma intensa crise existencial, quando chega, enviado por irmã Magali (que foi passar 

o final de semana com os outros garotos, no sítio das religiosas), o senhor Cosmos, cuja esposa, dona 

Maria Terra, está gravemente doente no hospital e pediu, depois de perder um filho muito querido, que o 

marido adotasse com ela o Menino Mágico, Cosmos é contra a idéia, mas resolve conversar com o 

garoto, aconselhado pelas religiosas. Um diálogo delicado sobre a condição humana e a arte, eis o que a 

ONG Moradia e Cidadania propõe com o espetáculo. Com música e teatro. 

A peça traz à luz o trabalho de pessoas nas comunidades, voluntários que levam adiante o 

trabalho social no Estado, que bom! Um projeto que torna possível concretizar sonhos, estruturar 

possibilidades, incentivar capacidades, de brasileiros e brasileiras, que recebem assim um carinho e uma 

orientação que, com certeza, marcará suas vidas para o bem. 

SERVIÇO: Espetáculo Teatral Cosmos e o Menino Mágico – Aniversário de 17 anos da ONG 

Moradia e Cidadania 

QUANDO: Segunda feira - 25/09 

ONDE: Sala Nísia Floresta, Universidade Caixa – Rua do Brum, nº 123, Recife – PE. 

ENTRADA GRATUITA 


