
Peça de Teatro para a Aceitação de Maugli 

 
 
NARRADOR – Numa noite de luar, na selva de Seiôuni, uma criança muito pequena corria 
por entre os arbustos, após ter ouvido o sinistro rugido de um tigre. Ao escutar barulho, 
Pai Lobo saiu do covil e viu a criança, que olhava para ele sem medo! A mãe Loba disse: 

 
Racxa – Oh que lindo filhote, nuzinho e tão frágil. O que fará ele aqui? Precisa de ajuda 
com certeza. Vou cuidar dele. 
 

Narr. – Recebeu-o muito bem, no meio dos seus lobitos e deu-lhe o nome de Máugli, que 
quer dizer rãzinha. Entretanto, Tabaqui, o chacal que assistiu a tudo, foi de imediato 
avisar o tigre, Xer Cane, pois sabia que este procurava a criança. Xer Cane foi de imediato 
junto do covil reclamar a criança junto de Racxa. 
 

Xer Cane – Lobos, escutai a minha voz. Entregai-me essa criança, ela é minha. 
 
Racxa – Nem penses. Ele será criado por mim como um lobo. Para o teres, terás que 
passar por mim. 
 

Narr. – Xer Cane teve medo de enfrentar os lobos e fugiu, Mas antes ameaçou que o 
assunto não ia ficar assim. 
Dias depois, numa noite de lua cheia, Pai Lobo e Mãe Loba conduziram os seus filhos e 
Máugli à Rocha do Conselho, para aí serem apresentados à alcateia e ao seu chefe, 

Àquêlá. 
Os pais empurravam os filhos para o luar para que os outros lobos os vissem e os 
ficassem a conhecer. Do seu rochedo, Àquêlá bradava: 
 
Àquêlá – Conheceis bem a lei, vós conheceis a lei. Reparai, ó lobos! 

 
Narr. – E as mães ansiosas repetiam:  
 
Lobas – Reparai bem, reparai bem ó lobos! 
 

Narr. – Por fim, Pai Lobo e Mãe Loba empurraram Máugli, a rã, para o centro, onde se 
sentou a rir e a brincar com umas pedrinhas que brilhavam ao luar. Àquêlá não levantou a 
cabeça das patas, mas continuou com brado monótono: 
 
Àquêlá – Reparai bem! 

 
Narr. – Ouviu-se por detrás do rochedo um rugido abafado, a voz de Xer-cane bradando: 
   



Xer-cane – O cachorro é meu. Entregai-mo. O que quer a Gente Livre fazer com um 

cachorro de homem? 
 
Narr. – Àquêlá nem sequer mexeu as orelhas e disse apenas: 
 
Àquêlá – Reparai bem, ó lobos! Que tem a Gente Livre que ver com as ordens de quem 

quer que seja, senão o Povo Livre? Reparai bem! 
 
Narr. Seguiu-se um coro de rosnadelas fundas, mas um jovem de quatro anos atirou a 
pergunta de Xer-cane a Àquêlá: 

 
Lobo – O que quer a Gente Livre fazer com um cachorro de homem? 
 
Narr. – Quando nem todos concordam, a Lei da Selva manda que haja dois membros da 
Alcateia que defendam o lobito e que não sejam o seu pai ou a sua mãe. 

 
Àquêlá – Quem defende este cachorro? Entre a Gente Livre quem fala por ele? 
 
Narr. – Ninguém respondeu e Mãe Loba preparou-se para lutar. Então, o único animal 
estranho admitido no Conselho de Alcateia, o urso Balú, que ensina aos lobitos a lei da 

selva, ergueu-se sobre as patas e grunhiu: 
 
Balú – Falo eu pelo cachorro de homem. Um cachorro de homem não faz mal nenhum. 
Deixai-o andar na Alcateia e admiti-o como os outros. Eu próprio o ensinei. 

 
Àquêlá – Precisamos doutro ainda. Balú, que é mestre dos nossos lobitos novos, já falou. 
Quem o acompanha? 
 
Narr. – Uma sombra negra caiu dentro do círculo. Era Bàguirà, a pantera negra, que 

todos temiam, porque era astuta, ousada e temível. Mas tinha uma voz tão doce como o 
mel silvestre e a pele mais macia que penugem. 
 
Baguirá – Ó Àquêlá, posso participar na vossa reunião? A lei da selva declara que a vida 
desse lobito pode comprar-se por certo preço. E a lei não diz quem pode pagar esse 

preço. Digo bem? 
 
Lobos – Muito bem! Muito Bem! Ouçam Bàguirà. O lobito pode ser comprado por um 
preço. É essa a lei. 
 

Baguirá – Matar um lobito nu é uma vergonha. Eu ofereço um touro gordo, se quiserdes 
admitir o cachorro de homem, de acordo com a lei. É coisa difícil? 
 



Lobos – Que mal nos pode fazer uma rã nua? Deixai-o andar na Alcateia. Onde está o 

touro, Bàguirà? Admitamo-lo! 
 
Narr. – Máugli estava muito entretido a brincar com as pedras e não reparou nos lobos 
que se chegavam a observá-lo um a um. Por fim, desceram todos a colina em direcção ao 
touro morto. Xer-can rugia, furioso por lhe não terem entregue Máugli. 

 
Bàguirà – Pois sim, ruge agora! Tempo virá em que este bichinho nu te fará rugir noutro 
tom, ou eu não sei nada dos homens. 
 

Canção  
Bem-vindo, Bem-vindo, 

    Bem-vindo, irmão Lobito, 
    À nossa Alcateia.  

Nós seremos bons amigos. 

    Alaii, Alla-ou 
      Alaii, Alla-ou 
    Alaii, Alla-ou 
    Alaii, Alla-ou 
 

 
 


