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PERSONAGENS 
 
1. PODEROSA – mulher influente no povoado; 
2. FILHA DA PODEROSA – adolescente; 
3. MÃE DA PODEROSA; 
4. LOUCA – sogra da Poderosa; 
5. RAPAZ – adolescente; 
6. MÃE DO RAPAZ; 
7. IRMÃ DO RAPAZ; 
8. PREFEITO – pau mandado da Poderosa; 
9. DELEGADO – pau mandado da Poderosa; 
10.CAPANGA 1 – capanga do Delegado; 
11.CAPANGA 2 – obedece cegamente ao Delegado; 
12.CAPANGA 3 – mais novo dos capangas; 
13.COZINHEIRA – cozinha pra Poderosa, é mulher do Capanga 1; 
14.GRÁVIDA; 
15.GRINGO; 
16.VEADO; 
17.MÉDICO; 
18.ENFERMEIRA; 
19.TELEFONISTA; 
20.MULHER DO CORREIO; 
21.PUTA 1; 
22.PUTA 2; 
23.PADRE. 
 
 
 

A ação se passa em um pequeno povoado, um microcosmo de nossa 
sociedade. 
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PREFEITURA 

 

(Poderosa, Prefeito, Delegado) 

 

PODEROSA – Nos últimos anos, uma peste encontrou lugar em nossa 

sociedade. Uma peste bem vinda contudo; uma doença vinda para acabar 

com os homossexuais, as prostitutas, os drogados. Uma forma encontrada 

por Deus para livrar a Terra dessas degenerações. Uma limpeza. 

Infelizmente, há inocentes pagando pelos pecadores. Crianças que, 

coitadas, já nascem com a doença. Por outro lado, é até bom que já nasçam 

assim; afinal, o que se pode esperar de filhos de mães perdidas? Mulheres 

que, mesmo sabendo que são, insistem em dar à luz crianças doentes, 

provavelmente com a intenção de que estas crianças passem a doença 

para outras criancinhas inocentes. Porque há muitos que são e não 

parecem. Eles escondem que têm a doença e, quando nós menos 

esperamos, eles tentam nos contaminar. Assim como os tuberculosos que 

cospem nos filtros para contaminar a água. É uma compulsão. É uma 

reação da própria doença. E o que nós podemos fazer? Mantê-los afastados 

de nós. Preservar a nós mesmos, a nossa família. Digo tudo isto porque há 

notícias de que aqui, em nosso povoado, mais precisamente na casa cinza, 

há um grupo de pessoas que são! 

PREFEITO – A senhora tem absoluta certeza? 

PODEROSA – Total, Prefeito. 

DELEGADO – A senhora quer dizer… 

PODEROSA – O filho daquele viúvo que trabalhava na prefeitura e morreu este 

ano. 

DELEGADO – Sei. A senhora fala de um que foi embora tem quase dez anos e 

que voltou agora com um gringo e uma mulher grávida. Será que o filho da 

grávida é dele? 

PODEROSA – Duvido. Já andei me informando e soube que aquele dali faz. 

DELEGADO – Faz o quê? 
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PREFEITO – É viado! 

DELEGADO – Ah! 

PODEROSA – Precisamos tomar providências urgentemente. 

PREFEITO – O que a senhora sugere? 

PODEROSA – Vamos expulsá-los de nosso povoado. 

PREFEITO – Podemos? 

DELEGADO – Não creio. A casa é legalmente dele. 

PREFEITO – Talvez a Prefeitura possa desapropriá-los. 

PODEROSA – Muito demorado. 

PREFEITO – Então… Só se nós os matarmos! 

DELEGADO – Aí é mais fácil! 

PODEROSA – Que sejam mortos! 

 

 

 

2 
 

CASA DO CAPANGA 1 

 

(Capanga 1, Capanga 2, Capanga 3, Cozinheira) 
 

CAPANGA 1 – Vai sobrar pra gente. 

CAPANGA 2 – Delegado mandou… 

CAPANGA 1 – Como é que a gente vai matar aquele povo? 

CAPANGA 3 – De faca ou de tiro, como a gente sempre fez. 

CAPANGA 1 – É? E se pegar sangue na gente? A gente se fode! 

CAPANGA 2 – Vixe Maria! 

CAPANGA 3 – Não tinha pensado nisso. 

CAPANGA 1 – Eu não chego perto. 

CAPANGA 2 – De tiro, a gente não precisa chegar perto. 

CAPANGA 1 – E quem vai enterrar depois? Quem vai limpar o sangue que ficar 

no chão? O Prefeito é que não vai ser, com certeza. 

CAPANGA 3 – Nem o Delegado. 
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CAPANGA 1 – Vai sobrar é pra gente. 

CAPANGA 2 – E se a gente não enterrar, deixar tudo pros urubus? 

CAPANGA 1 – Aí, os urubus vão comer aquela carne doente, vão se contaminar 

e empestear o povoado inteiro. 

CAPANGA 3 – É verdade. 

CAPANGA 2 – Ou se fode a gente ou se fode o povoado todo. 

CAPANGA 1 – Já estamos fodidos. 

CAPANGA 3 – Já estamos não! Um só! Um só tá fodido! Um só enterra o povo 

todo. Aí, um só se fode, e os outros dois se safam. 

CAPANGA 1 – Boa idéia. Vamos escolher no zero ou um. 

CAPANGA 3 – Zero ou um o cacete! Vocês dois é que vão escolher no par ou 

ímpar. Eu dei a idéia, eu me safo. 

CAPANGA 2 – É justo! 

CAPANGA 1 – Justo o quê? 

CAPANGA 2 – Ele tá certo, ele tá certo. Par ou ímpar? 

CAPANGA 1 – Tá bom. Par. 

CAPANGA 2 – Ímpar. Um, dois, três, vêm de lá. Puta que os pariu! Que azar! 

CAPANGAS 1 e 3 – Se fudeu! 

COZINHEIRA – Se fudeu um, dois, três… todo mundo. De uma maneira ou de 

outra. 

CAPANGA 1 – Tá brôca, mulher? 

COZINHEIRA – Se ele enterrar o povo todo e ficar doente, vão querer matar ele 

também. Aí, um dos outros dois vai ter que enterrar. Então, se o outro 

também pegar a doença, vai morrer, e o terceiro vai enterrar e pegar a 

doença e morrer e ser enterrado por outra pessoa, talvez eu, e assim por 

diante. Até só restar uma única pessoa no povoado. E essa… vai poder ficar 

pros urubus. 
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CASA DA PODEROSA 

 

(Poderosa, Mãe da Poderosa, Filha da Poderosa, Capanga 2) 

 

PODEROSA – Não tinha pensado nisso. O que a senhora acha, mãe? 

MÃE DA PODEROSA – Já que não pode enterrar, a gente queima eles. A casa 

cinza é recuada. Não tem perigo do fogo passar pras outras casas. 

CAPANGA 2 – Mas será que a fumaça dessa carne contaminada se queimando 

não pode fazer mal? 

MÃE DA PODEROSA – Então, a gente atrai aquela gentinha pra fora do 

povoado e toca fogo. Agora, tem que ser pra oeste. Nesta época, o vento do 

mar é forte e vai levar a fumaça pra longe daqui. 
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PREFEITURA 

 

(Poderosa, Prefeito) 
 

PREFEITO – O problema é: como levar esse povo pra lá? 

PODEROSA – Isto, o senhor é que tem que resolver. 
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CASA CINZA 

 

(Grávida, Veado, Gringo, Cozinheira) 
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GRÁVIDA – Querem matar todos os que são? 

VEADO – Como você ficou sabendo disso? 

COZINHEIRA – Esqueceram que eu sou casada com um dos capangas? Ô 

arrependimento! 

GRÁVIDA – Querem matar o Veado, a Gringo, eu e… 

VEADO – Mas será que nem aqui a gente vai poder ter sossego? 

GRÁVIDA – … querem matar meu bebê. 

VEADO – A gente tem que fazer alguma coisa! 

GRINGO – No comprendo! 

COZINHEIRA – Ai, meu Deus? Esse aí continua sem entender nada do que a 

gente fala? 

VEADO – Nada. 

GRÁVIDA – Pobrezinho. Nem nasceu, e já querem matar ele. 

COZINHEIRA – O aviso tá dado. 

GRÁVIDA – Até ele, que pode nascer sadio. 

VEADO – Essa gente é louca. 

GRÁVIDA – O Médico disse. 

VEADO – É isso! O Médico! 

GRÁVIDA – Ele falou que meu bebê pode não ser. 
VEADO – Talvez o Médico possa… 

COZINHEIRA – O Médico só vai passar por aqui daqui a uma semana! 

VEADO – Mas ele deixou o telefone e o endereço pra alguma emergência. 
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CORREIO 

 

(Mulher do Correio, Veado) 
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MULHER DO CORREIO – Não posso fazer nada pelo senhor. 

VEADO – Eu pago o dobro. 

MULHER DO CORREIO – Nem se pagasse o triplo! No seu dinheiro, eu não 

pego! 

VEADO – A senhora é louca? 

MULHER DO CORREIO – Louca, eu seria se aceitasse dinheiro seu. Você quer 

é me contaminar! 

VEADO – Tenha piedade. Eu preciso… 

MULHER DO CORREIO – Ai! Não se aproxime! 

VEADO – O telegrama… 

MULHER DO CORREIO – O correio está fechado! Sinto muito! 

VEADO – Mas… 

MULHER DO CORREIO – Aiii! Socorro! (Sai correndo.) 
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CASA CINZA 

 

(Grávida, Veado, Gringo, Cozinheira) 
 

GRÁVIDA – As pessoas têm medo de tocar na gente. 

COZINHEIRA – Eu não tenho. O médico me explicou que não pega assim. 

VEADO – É por isso que a gente precisa dele aqui. Mas sem telefone e sem o 

correio… 

COZINHEIRA – Eu dou um jeito. 
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POSTO DE SAÚDE 

 

(Mulher do Correio, Enfermeira, Telefonista) 

 

ENFERMEIRA – Vocês estavam certíssimas! Eu faria a mesma coisa. 

MULHER DO CORREIO – Me deu um medo, menina, quando aquele homem 

me entrou no correio! 

TELEFONISTA – Pois lá no Posto Telefônico, nem deixei entrar. Vi que ele 

vinha vindo e tranquei logo tudo. 

MULHER DO CORREIO – Alguma providência tem que ser tomada. A gente 

não pode ficar exposta desse jeito. 

TELEFONISTA – De jeito nem qualidade! 

MULHER DO CORREIO – A bem da verdade, eu só ouvir dizer. Não tenho 

certeza. Mas é o que tá todo mundo falando... 

TELEFONISTA – Não se fala noutra coisa. E como onde há fumaça, há fogo, o 

melhor é não chegar perto daquele povo. 

ENFERMEIRA – Pois eu posso garantir que é verdade. 

MULHER DO CORREIO e TELEFONISTA – Como? 

ENFERMEIRA – Vocês não sabem da missa um terço… 
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PREFEITURA 

 

(Poderosa, Prefeito, Delegado) 

 

PREFEITO – O plano é o seguinte: propomos ao povo da casa cinza uma 

relocação para um lugar melhor. Um sítio. Afastado do nosso povoado. 
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PODEROSA – Uma das minhas propriedades. 

DELEGADO – Mas o plano não era…/ 

PODEROSA – Escute! 

PREFEITO – Chegando lá, a casa já vai estar preparada. Seus capangas atiram 

naquele povo e, depois, queimam a casa. 

DELEGADO – Se já vai queimar, pra que gastar munição? 

PODEROSA – Porque, se eles forem queimados vivos, poderão andar antes de 

morrer. Desse povo, a gente tem que esperar qualquer miséria. E, se um 

deles andar, poderá ser perigoso. 
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POSTO DE SAÚDE 

 

(Mulher do Correio, Enfermeira, Telefonista) 
 

TELEFONISTA – Perigosíssimo! Que irresponsável! 

ENFERMEIRA – Eu fiquei pasma quando li a ficha daquele povo aqui no posto 

de saúde. 

TELEFONISTA – E o Médico não tinha lhe dito nada? 

ENFERMEIRA – Nadinha. 

MULHER DO CORREIO – Não se pode confiar em ninguém! 

ENFERMEIRA – Não quis conversa: peguei as fichas e levei pra Poderosa ver. 

Depois, tratei de contar pra quem eu podia e quem eu não podia. 

MULHER DO CORREIO – Certíssima. A gente tem que saber com quem a 

gente tá lidando. 

TELEFONISTA – E esse Médico, héin? Não disse nada pra ninguém. Será que 

ele também não é? 
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PRAIA 

 

(Filha da Poderosa, Rapaz) 

 

FILHA – Desde que meu pai morreu que minha avó ficou louca. 

RAPAZ – Ninguém esperava. Morte por acidente é sempre mais chocante. 

FILHA – E logo ele, que dirigia tão bem. Nunca foi imprudente. 

RAPAZ – Já tem um ano? 

FILHA – Dez meses. No dia, eu fiquei pensando: qual será a dor pior? Da mãe, 

da esposa ou da filha? Parecia que o mundo tinha acabado. Eu andava pela 

casa, e o chão fugia dos meus pés. Eu doía toda. Até que foi ficando tudo 

turvo. E não senti mais nada. Fiquei anestesiada. Aí que eu comecei a 

pensar no que minha mãe e minha avó tavam sentindo. 

RAPAZ – Quando meu pai morreu, eu só conseguia perguntar: quem é que vai 

me ensinar matemática agora? 

FILHA – Quando a mulher tem um filho, ela quer ser enterrada por ele. Se o 

filho morre antes, ela fica sem sepultura. 

RAPAZ – Vamos falar de outra coisa? 

FILHA – O movimento foi grande em minha casa hoje. Descobriram que os da 

casa cinza são. 

RAPAZ – Ouvi dizer. 

FILHA – Minha mãe decidiu que vão matar eles. 

RAPAZ – Matar? 

FILHA – É. Ela quer matar todos os que são. Ela não quer que eles passem a 

doença pra gente. Será que pega assim, fácil? 

RAPAZ – Não sei. não entendo disso. 

FILHA – Me beija. 

RAPAZ – Não. Preciso ir. Disse pra minha mãe que voltava antes do anoitecer. 
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CASA CINZA 

 

(Grávida, Veado, Gringo. Depois, Cozinheira) 

 

GRÁVIDA – É melhor a gente ir embora daqui! Voltar pra lá! 

VEADO – Tá doida? Pra lá, eu não volto! Tratam a gente como bicho. 

GRÁVIDA – Aqui, querem matar a gente! 

GRINGO – No comprendo. 

VEADO – Não. Pra lá, eu não volto! Se você quiser ir, você vai. Eu fico. Me 

lembro como seu marido morreu. Não! Além do mais, essa casa é minha! 

Foi só isso que meu pai me deixou. Se eu não tivesse saído daqui… Talvez 

eu nunca pegasse isso. Eu não seria um dos que são. 

GRÁVIDA – Esse seu pensamento tá muito torto! 

VEADO – É castigo. 

GRÁVIDA – Você tá entrando no jogo deles! 

VEADO – Se eu não fosse viado, eu não tava assim! 

GRÁVIDA – Babaquice! E o gringo? É viado? 

GRINGO – No comprendo! 

GRÁVIDA – Não é viado! Só trepou com mulher! E é tanto quanto você! 

VEADO – Castigo! Se ele tivesse tido só uma mulher, se eu não fosse 

viado... É castigo! 

GRÁVIDA – E eu? Me casei virgem! Só tive um homem na minha vida! Meu 

marido teve que receber sangue numa operação, o sangue não era testado, 

e a gente pegou. É castigo? 

VEADO – Vai embora não, por favor! Não quero morrer sozinho. 

GRÁVIDA – A gente não vai morrer! 

VEADO – Vai! 

GRÁVIDA – Não tão cedo. Se alguém quiser vir matar a gente antes do tempo, 

vai ter. 

GRINGO – No comprendo! 

VEADO – Fica! 
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COZINHEIRA (entrando) – Licença. Consegui falar com o Médico. Ele chega 

aqui amanhã cedinho. Enquanto isso, é melhor não sair de casa. 
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PREFEITURA 

 

(Poderosa, Prefeito. Depois, Delegado, Médico) 
 

PODEROSA – Quase não dormi esta noite, pensando no perigo que nosso 

povoado enfrenta. 

PREFEITO – Mas, hoje, com certeza, nos livraremos daqueles que são. 

PODEROSA – Sem dúvida! 

DELEGADO (entrando) – O Médico tá aí fora! 

PREFEITO – O Médico? Não era pra ele passar por aqui na semana que vem? 

PODEROSA – Mande ele entrar. 

 

 (Delegado faz sinal para o Médico. O Médico entra.) 

 

MÉDICO – Bom dia. 

PODEROSA – Creio que devemos nos retirar, Delegado. 

MÉDICO – Por favor, fiquem. Creio que o assunto é de seu interesse. 

PODEROSA – Neste caso… 

MÉDICO – Senhor Prefeito, ontem à noite, chegou aos meus ouvidos um 

estranho boato. 

DELEGADO – Boato? 

MÉDICO – Sim. De que estaria se planejando aqui, neste povoado, a execução 

– talvez “assassinato” fosse a melhor palavra – das pessoas da casa cinza. 

PODEROSA – O senhor não acha que esta é a atitude mais sensata a se 

tomar? 

MÉDICO – Sensata? 
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PODEROSA – Ou o senhor espera que permitamos que aquele povo continue 

circulando por nossas ruas, contaminando tudo e todos? 

MÉDICO – A senhora me desculpe, mas isto é uma ignorância. 

PODEROSA – Absurdo! 

PREFEITO – Como o senhor ousa? 

DELEGADO – Retire já o que disse se não quiser entrar em cana! 

PODEROSA – Os senhores me dêem licença, mas eu é que vou me retirar. 

Tenho coisas mais importantes a fazer do que ficar ouvindo insultos de um 

doutorzinho de merda! (Sai.) 

PREFEITO – Pois bem. O senhor tem alguma coisa a acrescentar? 

MÉDICO – Não, obrigado. Mas só adianta falar com quem decide tudo. Com 

licença. (Sai.) 

DELEGADO – Que petulante! 

PREFEITO – Esse assunto não deveria ser confidencial? 

DELEGADO – É… Eu tive que preparar o espírito dos capangas… Eles devem 

ter aberto o bico. 
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CASA DO RAPAZ 

 

(Rapaz, Irmã do Rapaz. Depois, Mãe do Rapaz) 
 

IRMÃ DO RAPAZ – Que foi? Tá com medo de eu abrir o bico? 

 

 (Rapaz e Irmã se olham. Entra a Mãe do Rapaz.) 

 

MÃE DO RAPAZ – Que carinha é essa, meu filho? Algum problema? 

RAPAZ – Nenhum. 

MÃE DO RAPAZ – Com certeza? 

RAPAZ – Sim. 
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MÃE DO RAPAZ – Você anda tão estranho ultimamente… Não me diga que 

voltou a usar aquelas coisas… você sabe… 

RAPAZ – Nunca mais, mãe. Fique tranqüila. 

MÃE DO RAPAZ – Ah, me preocupo tanto com você… 

RAPAZ – Eu preciso ir agora. 

MÃE DO RAPAZ – Vai se encontrar com estou pensando? 

RAPAZ – É. 

MÃE DO RAPAZ – Que bom. 

 

 (Rapaz sai. Mãe do Rapaz suspira. Irmã se ressente.) 

 

MÃE DO RAPAZ – Você aí? Ainda não terminou esse serviço? Tem uma pilha 

de pratos lhe esperando na cozinha! (Sai.) 

IRMÃ DO RAPAZ – Sim, mamãe. 
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CASA DA PODEROSA 

 

(Poderosa, Mãe da Poderosa, Médico) 
 

MÉDICO – Eu lhe peço desculpas. Mas preciso que a senhora me ouça. 

PODEROSA – Diga. 

MÉDICO – O convívio com essas pessoas não representa perigo. 

MÃE DA PODEROSA – Quem nos garante? 

MÉDICO – A ciência, minha senhora. 

MÃE DA PODEROSA – Ciência, hah! 

PODEROSA – Então, o senhor me diz que não corro risco de me contaminar 

tocando naqueles que são. 
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MÉDICO – Risco nenhum. Olhe, eu tenho tratado de várias pessoas assim e 

não tenho nada. 

PODEROSA – Como o senhor pode saber? 

MÉDICO – Eu fiz o teste. Aliás, tenho feito constantemente. 

PODEROSA – Teste? Que interessante! 
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PRAIA 

 

(Filha da Poderosa, Rapaz) 
 

FILHA – Quando saí lá de casa, o Médico tava conversando com minha mãe 

sobre aqueles que são. … Você tá estranho hoje… 

RAPAZ – Preciso te falar uma coisa. 
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CASA DAS PUTAS 

 

(Puta 1, Puta 2) 
 

PUTA 1 – Eu também sou! 

PUTA 2 – Não! Você? (Silêncio) Desde quando você sabe? 

PUTA 1 – Já tem um ano... 

PUTA 2 – E só agora você me diz isso? 

PUTA 1 – Eu tive medo... 

PUTA 2 – Medo, eu que tenho! Você não sabe o que tá acontecendo na cidade? 

Daqui a pouco, vai ter uma assembléia pra se decidir o que fazer com 

aqueles que são. 

PUTA 1 – Eu sei. Por isso que eu tô te contando. 
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PUTA 2 – Pra quê? Não precisava me meter nessa confusão. 

PUTA 1 – A confusão é pior do que você pensa. 

PUTA 2 – Tem mais?! 

PUTA 1 – Não quer saber como eu descobri? 

PUTA 2 – Não! Já tô sabendo coisa demais! (Pequena pausa.) Como é que foi? 

PUTA 1 – Você se lembra que ele esteve aqui antes do acidente? 

PUTA 2 – Ele quem? 

PUTA 1 – Ele. 

PUTA 2 – O marido da Poderosa? 

PUTA 1 – Era meu único cliente. Me pagava pra eu não me deitar com nenhum 

outro. 

PUTA 2 – Você tá querendo me dizer que o marido da Poderosa.../ 

PUTA 1 – Não foi acidente. Foi suicídio! 

PUTA 2 – Pode parar por aí! Não quero saber mais nada! 

PUTA 1 – Ele descobriu que era e não suportou. Tinha vergonha da mulher, da 

cidade saber. 

PUTA 2 – Pelo amor de Deus! Não me conte mais nada! 

PUTA 1 – Antes do tal... “acidente”, ele veio aqui e me contou que era, que 

sabia um jeito de não deixar ninguém descobrir nunca. Não foi acidente. 

Foi suicídio. 

PUTA 2 – Cala a boca! Você não sabe de nada. Nunca me contou nada! Não se 

meta nessa história! Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Você finge 

que não sabe de nada. 

PUTA 1 – Eu tenho que fazer alguma coisa. 

PUTA 2 – O que você tem que fazer é fechar o bico e rezar pra ninguém 

descobrir nada. Pelo menos até a gente saber o que vão decidir nessa tal 

assembléia. 
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CASA CINZA 
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(Grávida, Veado, Gringo, Médico. Depois, Cozinheira, Filha da Poderosa) 
 

GRÁVIDA – Por mim, a gente não espera assembléia nenhuma! 

VEADO – O que o senhor acha? 

MÉDICO – Bom, ela pareceu entender direito tudo o que eu expliquei. Creio 

que, agora, vocês podem ficar tranqüilos. 

VEADO – Viu? 

GRÁVIDA – Mesmo assim, acho melhor a gente ir embora. 

GRINGO – No comprendo. 

 

 (Entram Cozinheira e Filha da Poderosa) 

 

COZINHEIRA – Doutor, tem alguém querendo falar com o senhor. 
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SACADA DA PREFEITURA E RUA EM FRENTE 

 

(Poderosa, Prefeito, Delegado, Padre, população em geral) 

 

PODEROSA – Meus amigos! Tem quem defenda aquele povo como o faz o 

Médico. Diz ele que devemos tirar dinheiro dos cofres públicos para pagar o 

tratamento daqueles degenerados. Vejam só! Nós, cidadãos honestos, 

tendo que pagar para cuidar desse tipo de gente! 

DELEGADO – Sem falar que isso seria investir a fundo perdido. A doença não 

tem cura. Eles vão morrer mais cedo ou mais tarde. 

PREFEITO – Que seja, então, o mais cedo possível! 

PODEROSA – A situação é grave! A única forma realmente segura de acabar 

com a peste é matar já os empesteados! 
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POPULAÇÃO – Isso mesmo! 

PODEROSA – Se nós os deixarmos vivos, quem nos garante que eles não virão 

nos contaminar também? 

PREFEITO – Vamos à votação? 

PODEROSA – Um momento só! Apesar de não ser católica – como todos 

sabem, minha religião é outra – eu gostaria de ouvir a opinião do padre. 

PADRE – Irmãos! A meu ver, seria até bom para esses… se forem realmente 

queimados. Talvez assim, queimados em Terra, eles não queimem no 

inferno e, sim, no purgatório. Inclusive, se lhes infligirmos um sofrimento 

ainda maior… 

PODEROSA – Chega, Padre! Se o senhor continuar com esse raciocínio, daqui 

a pouco, vai dizer que aqueles ali vão virar santos! Vamos à votação! 
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CASA DAS PUTAS 

 

(Puta 1, Puta 2) 
 

PUTA 2 – Você não é louca! 

PUTA 1 – Eu preciso! 

PUTA 2 – Você não vê o que vai acontecer? 

PUTA 1 – Vai ser só pra ela! 

PUTA 2 – Pior ainda. 

PUTA 1 – E você tem que me ajudar. 

PUTA 2 – Você é louca! 

PUTA 1 – Vê se entende! Se o marido dela era, ela também deve ser! 
PUTA 2– Então, deixe que ela descubra sozinha. Não se meta nisso, pelo amor 

de Deus! 

PUTA 1 – Você não vê que, se eu contar, pode mudar tudo? Se a Poderosa 

souber que ela também deve ser, é claro que ela vai desistir de perseguir 
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aqueles que são. E se ela fizer isso, ninguém na cidade vai se opor! Então? 

Vai me ajudar? 
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SACADA DA PREFEITURA 

 

(Poderosa, Prefeito, Delegado) 
 

PREFEITO – Por unanimidade, a decisão é pela eliminação de todos os que 

são e todos os que os ajudarem. 

PODEROSA – Sábia decisão. Vamos nos preparar. 
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RUA 

 

(Mulher do Correio, Enfermeira, Telefonista. Depois, Puta 1 e Puta 2) 
 

MULHER DO CORREIO – Menina, fiquei toda arrepiada com o discurso da 

Poderosa! 

TELEFONISTA – E eu? Tô aqui toda excitada! 

ENFERMEIRA – Eu também! 

 

 (Entra Puta 1, apressada, seguida pela Puta 2.) 

 

PUTA 1 – Não tente me impedir! 

 

 (Puta 1 afasta as três mulheres do caminho.) 
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MULHER DO CORREIO – Uaiii! 

PUTA 2 – Louca! 

 

 (As putas saem.) 

 

TELEFONISTA – Que agrestia! 

MULHER DO CORREIO – Quase que a mulher me derruba! 

ENFERMEIRA – Como essa cidade tá violenta! 
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CASA DO RAPAZ 

 

(Filha da Poderosa, Irmã do Rapaz. Depois, Mãe do Rapaz) 

 

FILHA – Seu irmão está? 

IRMÃ DO RAPAZ – No quarto dele. 

 

 (Filha da Poderosa vai sair.) 

 

IRMÃ DO RAPAZ – Se eu fosse você, ficava longe dele. 

 

 (Filha da Poderosa olha para Irmã do Rapaz. Entra Mãe do rapaz.) 

 

MÃE DO RAPAZ – Oh, minha querida! Que bom ver você aqui! Você também 

vai, não vai? 

FILHA – Aonde? 

MÃE DO RAPAZ – Ao linchamento! Onde mais? 

FILHA – Linchamento? 
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MÃE DO RAPAZ – Daqueles que são! Jogaremos pedras neles, depois, 

atiraremos e, então, atearemos fogo à casa cinza. Vai ser lindo! O povoado 

inteiro vai participar. 

FILHA – Eu… vou pro quarto do seu filho… 

MÃE DO RAPAZ – Vá, querida! 

 

 (Filha da poderosa sai.) 

 

MÃE DO RAPAZ – Gosto muito de ver que seu irmão tá namorando essa 

menina. Fico tão mais tranqüila. 

IRMÃ DO RAPAZ – Mãe, eu preciso sair antes da senhora. Posso? 

MÃE DO RAPAZ – Vai, vai… 
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QUARTO DO RAPAZ 

 

(Filha da Poderosa, Rapaz) 
 

FILHA – Sua irmã sabe de você? 

RAPAZ – Sabe. Ela andou mexendo nas minhas coisas. 

FILHA – Tô com medo. Se você morrer, eu morro junto. 

RAPAZ – Não. Isso é maluquice. 

FILHA – Eu te amo! 

 

 (Filha da Poderosa vai beijar Rapaz. Ele recua. Ela puxa ele e o beija.) 

 

FILHA – Preciso avisar aos outros. 
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CASA DA PODEROSA 

 

(Poderosa, Mãe da Poderosa, Puta 1, Puta 2. Depois, Delegado, Capanga 1, 

Capanga 2, Capanga 3. E ainda, Irmã do Rapaz.) 
 

PODEROSA – Me avisar? 

PUTA 1 – A senhora pode estar começando um incêndio que não poderá 

apagar depois. 

PODEROSA – Ó, que trágico! Vá direto ao assunto! 

PUTA 1 – Seu marido, antes do acidente… 

PODEROSA – Que é que tem meu marido? 

PUTA 1 – Não foi acidente. 

PODEROSA – Han? 

PUTA 1 – A senhora não notou nada? 

PODEROSA – Não estou entendendo. 

PUTA 1 – Eu… É difícil dizer… 

PODEROSA – Eu preciso ir… 

PUTA 1 – Seu marido era meu amante! 

PODEROSA – Quê? 

PUTA 1 – Ele era meu amante! 

 

 (Poderosa cospe em Puta 1.) 

 

PODEROSA – Meu marido era puro! Puro! 

 

 (Entram Delegado e Capangas.) 

 

DELEGADO – Estamos prontos. 

PODEROSA – Levem esta mulher também. Ela também é! Veio me confessar. 

PUTA 1 – Mas… 

DELEGADO – Peguem! 
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 (Capangas prendem Puta 1.) 

 

CAPANGA 1 – Sabia que ia sobrar pra gente. 

CAPANGA 3 – Podiscrê! 

DELEGADO – E aquela ali? 

PUTA 2 – Eh… Eu… 

PODEROSA – É amiga da outra. Deve ser também. 

PUTA 2 – Deus me livre, dona! Eu mesma não! Nem conheço essa aí. Vim pra 

ajudar no apedrejamento. Vamos? 

DELEGADO – Vamos! 

 

 (Saem Delegado, Capangas e Putas.) 

 

PODEROSA – Vamos, mãe! 

MÃE DA PODEROSA – Já vou, já vou… 

 

 (Entra Irmã do Rapaz.) 

 

IRMÃ DO RAPAZ – Preciso falar com a senhora. É uma denúncia. 
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QUARTO DO RAPAZ 

 

(Filha da Poderosa, Rapaz) 
 

FILHA – Já tem uma multidão cercando a casa cinza. Não pude fazer nada. 

 

 (Abraçam-se, beijam-se. Ela começa a tirar a roupa dele.) 



ÀQUELES QUE SÃO – Claudio Simões 25 

 

RAPAZ – Não. 

FILHA – Não precisa ter medo. (Mostra uma camisinha pra ele.) Quero que você 

seja meu primeiro homem. 
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CASA CINZA 

 

(Grávida, Veado, Gringo, Médico, Cozinheira, Puta 2) 
 

 (Veado reza um Pai Nosso.) 

 

GRÁVIDA – Sabia que era roubada vir pra essa merda de povoado! 

GRINGO – No comprendo! No comprendo! 

COZINHEIRA – Cala a boca, cabrunco! 

MÉDICO – Vou tentar falar com eles. 

GRÁVIDA – Você vai ser é apedrejado. 

COZINHEIRA – Ela tem razão. 

PUTA 1 – Não foi acidente. Foi suicídio. 

GRINGO – No comprendo. 
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QUARTO DO RAPAZ 
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(Filha da Poderosa, Rapaz. Depois, Poderosa, Mãe da Poderosa, Irmã do 
Rapaz) 
 

 (Filha da Poderosa e Rapaz fazem amor. Entram Poderosa, Irmã do Rapaz 

e Capangas.) 

 

PODEROSA – Minha filha! 

 

 (Filha da Poderosa e Rapaz se separam.) 

 

FILHA DA PODEROSA – Como a senhora...?/ 

PODEROSA (pros capangas) – Prendam esse daí! 

FILHA – Não! (Vai pra frente do Rapaz. Pra mãe.) Isso é absurdo! 

PODEROSA – Não seja ridícula. (Pros capangas.) Vamos! Prendam! 

FILHA – Vão ter que me levar primeiro! 

 

 (Os capangas ficam sem saber o que fazer.) 

 

PODEROSA – O que é que vocês estão esperando? 

CAPANGA 2 – É... que é sua filha. 

CAPANGA 1 – A gente prende ela também? 

PODEROSA – É claro que não! Um de vocês segura ela, e os outros dois levam 

o que é. 

 

 (Filha da Poderosa se agarra ao Rapaz.) 

 

FILHA – Não! 

PODEROSA – Esqueçam que ela é minha filha! Separem os dois! Usem a força 

se precisar! 

 

 (Os capangas avançam. Vão segurar a Filha da Poderosa, mas o Rapaz 

fica na frente dela.) 

 

RAPAZ – Não precisa. Eu vou. 



ÀQUELES QUE SÃO – Claudio Simões 27 

FILHA – Não! 

RAPAZ – Não tem outra saída. Eles não vão me deixar vivo. 

FILHA – Não... 

RAPAZ – Eu te amo. 

 

 (O Rapaz beija a Filha da Poderosa na boca. Se entrega aos capangas. 

Filha da Poderosa fica arrasada.) 

 

RAPAZ – Podem me levar. 

 

 (Capangas vão levando o Rapaz. Ele pára diante da Irmã.) 

 

RAPAZ – Foi você, não foi? 

 

 (Irmã do Rapaz sorri satisfeita, mas não fala. Os capangas levam o Rapaz.) 

 

PODEROSA (pra filha) – Você, vá pra casa agora. 

FILHA – Eu não vou pra lugar nenhum! 

PODEROSA – Faça como bem entender. Já está na hora do linchamento; eu 

não posso me atrasar. (Pra Irmã do Rapaz.) Muito obrigada. 

IRMÃ – Não tem de quê. 

 

 (Sai a Poderosa.) 

 

FILHA – Por quê? 

IRMÃ – Como? 

FILHA – Por que você fez isso com seu irmão? 

IRMÃ – Só fiz o que achei era certo. 

FILHA – Sua mãe... Ela não vai agüentar.../ 

IRMÃ – Eu que não agüentava mais! 

FILHA – Meu Deus, será que não tem nem um pouquinho de amor aí dentro? 

IRMÃ – Amor? Eu nunca soube o que é isso, nunca tive. Deve ser muito fácil, 

pra você, falar em amor. Deve ser fácil falar em amor quando se tem. Amor. 



ÀQUELES QUE SÃO – Claudio Simões 28 

Quando lhe dão. Amor. Nunca me deram. Amor. Tudo o que eu conheci 

foi... 

FILHA – Ódio? 

IRMÃ – Quem me dera se, pelo menos... Mas nem isso. Nada! Você sabe o que 

é ser nada? Eu sempre fui nada. Meu pai, minha mãe... Nunca olharam pra 

mim. Nada. Tudo foi pra ele. 

FILHA – Seu irmão? 

IRMÃ – Todo amor foi pra ele. Todo ódio também foi pra ele. Meu pai morreu de 

desgosto quando ele se envolveu com aquelas coisas. Expulsou ele de 

casa. Morreu. Não agüentou ficar sem o filho. Eu tava ali, com ele, o tempo 

todo. Mas eu não importava. Só ELE importava. Só ELE dava tristeza, só 

ELE podia dar alegria. Eu não podia dar nada. E eu queria tanto dar tudo. 

Tudo. Você não sabe o que é ninguém sentir nada por você. Eu sei. 

FILHA – Eu sinto. Sinto pena de você. 

IRMÃ – Tarde demais. Não preciso mais que sintam pena de mim. Agora, eu 

sou feliz! Muito feliz! 
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(Rapaz) 

 

RAPAZ (para o público) – Fui levado à casa cinza. Naquele começo de noite, 

sete pessoas seriam apedrejadas, feridas, queimadas. O fogo limparia os 

pecados do mundo e o povoado poderia respirar em paz. 
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APEDREJAMENTO 
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(Todo o elenco.) 
 

 (As personagens da casa cinza – Grávida, Veado e Gringo – estão juntas 

com o Médico, a Cozinheira, a Puta 1 e o Rapaz. A Filha da Poderosa chora 

mansamente com a cabeça no colo da Louca. As outras personagens 

distribuem pães para o público. Um dos atores ou o diretor do espetáculo 

convida o público a participar do apedrejamento.) 

 

ATOR ou DIRETOR – Chegou o momento em que os habitantes da casa cinza 

serão apedrejados. Nossos atores estão distribuindo pedras pra platéia, pra 

quem quiser nos ajudar a apedrejar esse povo. Vamos tomar partido! 

Vamos fazer aquilo que a gente sempre quis! 

 

 (A um comando do ator ou diretor, público e elenco apedrejam as sete 

criaturas da casa cinza. Os sete se deixam apedrejar. Os outros devem 

xingar os sete com expressões como filhos da puta, viado, aidéticos, etc. 

Tudo o mais preconceituoso possível. A Louca conforta a Filha da 

Poderosa. A duas, obviamente, não participam do apedrejamento. Quando 

as pedras/pães acabam, os apedrejadores se retiram.) 
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(Louca) 
 

LOUCA (para o público) – O que estamos fazendo com nós mesmos? Por que 

choramos os mortos e temos nojo dos vivos? Por que gastamos tanto 

dinheiro com tratamento e negligenciamos a prevenção? O governo leva um 

ano pra liberar um medicamento e ainda cobra imposto em cima dele e da 

camisinha. Depois, paga pra tratar os doentes em hospitais públicos. 

Médicos querem distribuir seringas descartáveis para drogados, e o 

Ministério público só se preocupa com a ilegalidade da ação. A Igreja 
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Católica, através da figura do Papa, genocidamente tapa os olhos e 

continua proibindo a seus fiéis o uso da camisinha. É pecado preservar a 

vida. Até quando seremos moralistas e burros combatendo a prevenção? 

Até quando choraremos o artista famoso que morre e discriminaremos o 

vizinho doente? Até quando não nos importaremos com a falta de AZT nos 

hospitais? Cazuza está morto! Vamos celebrar os vivos! Que fiquem vivos! 

Que mudem nossa história! 
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PREFEITURA 

 

(Poderosa, Prefeito) 
 

PREFEITO – Ontem, em assembléia, nossa população decidiu que todos os 

habitantes, sem exceção, serão submetidos a testes para sabermos, de 

uma vez por todas, aqueles que são. 

PODEROSA – Perfeito, Prefeito! 
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CASA DA PODEROSA 

 

(Poderosa, Filha da Poderosa) 

 

PODEROSA – Minha filha! Fiquei preocupada com você. Que tolice! Se 

entregar a um rapaz que você sabia que era! Você não vê que aquele rapaz 

não prestava? Mereceu a morte que teve. Se ele tivesse caráter, não teria… 

lhe feito mal. 
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FILHA – Ele não me fez mal nenhum. 

PODEROSA – Ele queria lhe contaminar! 

FILHA – A gente transou com segurança! 

PODEROSA – Minha filha, não existe segurança quando se trata desse povo! 

Eles são traiçoeiros. Adquirem nossa confiança pra darem melhor o bote! 

Eles têm inveja, ódio, de nós, pessoas sadias. Porque eles estão marcados 

pra morrer; nós, não. Pessoas que são têm que ser eliminadas. Até você, 

minha filha. Se aquele teste for positivo, até você terá que ser eliminada. 

Pelo bem da humanidade. 
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(Filha da Poderosa) 
 

FILHA (para o público) – Não. Ele não me passou nenhuma doença. Meu teste 

foi negativo. Fiz outros depois, e o resultado se repetiu. Sou sadia. Em todo 

o povoado, só houve um único resultado positivo, e a pessoa foi 

prontamente eliminada. Eu mesma cuidei disso, como uma cidadã 

consciente. Pelo bem da humanidade. 
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CASA DA PODEROSA 

 

(Poderosa, Filha da Poderosa) 
 

PODEROSA – Finalmente, agora, o povoado pode respirar em paz! 

FILHA – Fiquei muito contente com o resultado dos exames. 
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PODEROSA – Graças a Deus! Imagine a vergonha que ia ser se seu teste 

desse positivo! Eu, com uma filha que é! 

FILHA – Seria horrível, né? 

PODEROSA – Claro. 

FILHA – E seu teste? Não foi aberto na prefeitura. 

PODEROSA – Não tinha necessidade. É óbvio que foi negativo. 

 

 (Filha da Poderosa laça a Poderosa com uma corda.) 

 

FILHA (amarrando a mãe à cadeira) – Pois eu abri seu teste! 

PODEROSA – O que é isso, filhinha? Que brincadeira é essa? 

FILHA (amarrando) – A senhora tem razão. Aqueles que são não prestam. 

PODEROSA – Me respeite que eu sou sua mãe! 

 

 (Filha da Poderosa enfia um pano na boca da mãe.) 

 

FILHA – São traiçoeiros. Só querem contaminar os outros. Por isso, precisam 

ser eliminados. Que é isso, mamãe? Por que tá me olhando desse jeito? 

(Joga querosene em cima da mãe.) Afinal, não foi a senhora que me 

ensinou que aqueles que são têm que ser eliminados? (Pega um caixa de 

fósforos e tira um palito.) Pelo bem da humanidade? (Risca o fósforo. Sorri.) 

Só estou lhe obedecendo. (Joga o fósforo na mãe.) 
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