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O projeto P.E.R.I.F.É.R.I.C.O é um grande passo no sentido de ampliar 
a vocação da Escola Sesc de Ensino Médio para o intercâmbio entre os 
países da América Latina. Aproximar cidadãos, bens culturais, costumes 
e idiomas dos mais diferentes países vizinhos é a meta generosa que só os 
projetos culturais extensos e inclusivos podem alcançar. Ao integrar arte, 
educação e cultura estamos contribuindo para a realização do princípio 
norteador de um ensino inovador e estamos trilhando os caminhos 
que levam às múltiplas conexões de trocas e complementariedade entre 
escola, família, comunidade e sociedade. Na nossa escola, estamos 
praticando aquilo que queremos para todo o país: cultura e educação de 
mãos dadas para a formação de cidadãos autônomos e plenos de meios 
para a construção de uma vida mais criativa.

Claudia Fadel
Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio  
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P.E.R.I.F.É.R.I.C.O: dramaturgias 
latino-americanas, nossos vizinhos

Quando viajamos pela América Latina sentimos os sintomas afetivos 
das proximidades culturais, ficamos encantados com as variações da língua 
espanhola, com seus sotaques e melodias e, não raro, nos vemos embriagados 
com as enganosas facilidades comunicacionais. Compreendemos que os 
ruídos fazem parte desse diálogo urgente e mais que necessário entre as 
margens abertas dessas dramaturgias e os encontros sempre resultam em 
abraços e pactos de parcerias e intercâmbios. Foi assim, derivando pela 
América Latina, que nasceu o desejo e a ação de construir o projeto de 
intercâmbio que denominamos “P.E.R.I.F.É.R.I.C.O”.

Flanando por esses países, nos surpreendemos com as descobertas 
ao acaso, batendo pernas pelas ruas e becos, bisbilhotando as 
estantes e balcões empoeirados dos sebos ou regateando edições 
antigas pelas calçadas e barracas das feiras da Plaza de Armas 
em La Habana Vieja ou em San Telmo, Buenos Aires, ou mesmo 
trocando revistas e livros, mano a mano, como aconteceu no 14º 
Festival Internacional de Mimos y Clowns (Mimame) em Medellín,  
Colômbia, realizado entre 18 e 28 de novembro de 2011, oportunidade 
que tivemos por meio de uma ação de intercâmbio agenciada entre a 
Corporación Artística La Polilla e a Assessoria de Cultura da Escola Sesc 
de Ensino Médio.

A origem dos textos dispostos para tradução obedecem à lógica do 
acaso. Se quiserem uma razão conjuntural podemos considerar a nossa 
mobilidade profissional e, também, a arte de derivar nos períodos de ócio 
criativo ou tempo livre. Foi com esse espírito lúdico, como num jogo típico 
dos situacionistas, que espalhamos à frente do poeta e tradutor Carlito 
Azevedo vários livros (algumas coletâneas) recolhidos pelas andanças 
latinas. Após boas horas de leitura e a partir de um critério pessoal 
curatorial, Carlito Azevedo selecionou seis peças que, posteriormente, 
foram distribuídas para os tradutores convidados, que realizaram o 
trabalho de tradução sob a sua coordenação.

Optamos por publicar quatro dos seis textos 
escolhidos, justamente os quatro de autores vivos e 
atuantes no cenário cultural da América Latina, deixando 
para publicação posterior os textos de autores mais conhecidos 
do público brasileiro: Robert Arlt e Virgílio Piñera.

Os textos que fazem parte desta edição foram retirados de 
três antologias adquiridas na importante editora e livraria Casa 
de Las Américas: 1. Antología de teatro boliviano contemporáneo  
(ed. Casa de Las Américas, La Habana, Cuba, 2011. Seleccíon de Jorge 
Dubatti y Omar Rocha Velasco. Autores constantes da antologia: 
Eduardo Calla, Claudia Eid, Enrique Gorena S., Javier Soria, Luis 
Caballero Barrios, Diego Aramburo, Marco Malavia, René Hohenstein 
e Benjamín Chávez); 2. Teatro venezolano contemporáneo, volume II 
(ed. Alarcos, La Habana, Cuba, 2007. Selección de Lilian Manzor y 
Alberto Sarraín. Autores constantes da antologia: Elisa Lerner, Edilio 
Peña, Néstor Caballero, Ugo Ulive, Xiomara Moreno, Gustavo Ott e 
Franklin Tovar); 3. Teatro cubano actual – novíssimos dramaturgos 
cubanos (ed. Alarcos, La Habana, Cuba, 2008. Selección de Yohayna 
Hernández. Autores constantes da antologia: Maikel Rodríguez de la 
Cruz, Agnieska Hernández Díaz, Rayder García Parajón, William Ruiz 
Morales, Alejandro Arango, Yerandy Fleites Pérez, Gabriela Reboredo 
Iglesias, Rogelio Orizondo, Fabián Suárez, Yunior García Aguilera e 
Marien Fernández Castillo). 

Fizemos questão de registrar as coletâneas consultadas (bem 
como os nomes de diversos autores à espera de novas traduções) 
para delimitar a modéstia do nosso empreendimento que, longe de 
pretender ser uma publicação de exaustiva pesquisa, é, na verdade, 
uma afetiva contribuição para chamar a atenção para um manancial 
ainda inexplorado dessas dramaturgias vizinhas. E, mais, a tradução e 
a publicação são parte dos pequenos gestos de ação cultural realizados 
pela Incubadora Cultural da Assessoria de Cultura da Escola Sesc de 
Ensino Médio, como forma de colaboração efetiva para o intercâmbio e 
o desenvolvimento cultural local. 

Sidnei Cruz
Assessor de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio
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Escrever é um ato solitário
Escrever é um ato solitário. Já traduzir é um diálogo, graças à presen-

ça do autor, esse “outro” a ser traduzido, com quem o tradutor conversa, 
discute, e a quem o tradutor trai e traz amorosamente para a sua língua. 
Participar de um coletivo de tradução então, elegendo textos, discutindo 
soluções, ajuda ainda mais a romper as fronteiras dessa solidão, desde que 
se entenda o ato de traduzir também como um ato criativo, e o ato criativo 
como uma possibilidade da coletividade. 

Afinal, se o autor criou a cidade de seu texto, aonde podemos ir em vi-
sita ou para onde podemos nos mudar definitivamente (há gente que visita 
Bernard Shaw, há gente que se muda para Samuel Beckett), são os traduto-
res, esses companheiros na guerra de guerrilha do traduzir, do trazer para 
a nossa língua/cena a voz do autor, que criam a ponte de mão dupla entre 
autor e público, operação que tem mais do rapto e da imigração clandesti-
na do que da visita oficial e diplomática. 

Mas essa viagem em direção ao “outro”, com os “outros” do coletivo de 
tradução, só se completa quando chega ao leitor, ao espectador, em cujo 
rosto, diante da página escrita ou da cena montada, se completa o jogo da 
ética, da estética, da vida, pois é ao país do rosto do outro, do coração do 
outro, que queremos entregar, para abrigo e asilo, nosso autor. Todo autor 
é um imigrante. 

Esse coletivo de tradução, composto por poetas, prosadores, dramatur-
gos, estudiosos da ciência da literatura, concentrou seu primeiro avanço  
territorial pela América Latina. Da rica e variadíssima produção local, e 
scrita na multilíngua espanhola, devorada e transformada em cada país  
americano segundo impulsos e motivações próprias, trouxemos a 
voz venezuelana de Gustavo Ott, autor de Dois amores e um bicho,  

a voz cubana de Maikel Rodríguez de la Cruz, autor de Daniel e os leões, a 
voz boliviana de Claudia Eid Asbún, autora de Desaparecidos, a voz mexi-
cana de Javier Malpica, autor de Papai está na Atlântida. 

E o que trazemos com essas vozes, contemporâneas e vivas? Sob as 
mil formas e mil máscaras que a criatividade e até a fantasmagoria poéti-
ca de cada autor exibe, uma mesma, potente e ininterrupta interrogação 
sobre o ser, sobre as identidades pré-fabricadas pela sociedade com que 
se tenta enquadrar o ser, diminuí-lo, imobilizá-lo, impedir seu pleno flo-
rescimento. Drama que não é só latino-americano, não é só asiático, não 
é só europeu, não é só africano, mas parece ser, há quantos séculos parece 
ser, humano, demasiado humano, e em continente periférico por vezes 
assumiu forma dramática. 

Carlito Azevedo



GUSTAVO OTT nasceu em 1963, 
na Venezuela. Autor e diretor teatral, 

Ott é tambem o diretor geral do Teatro 
San Martín de Caracas. Ganhou vários prêmios 

internacionais, como o Maclharen Comedy Playwriting 
Competition. É o criador do que se convencionou chamar 
“estilo macabro latino-americano”. Principais obras para 

teatro: Pavlov (1991), Coração pornográfico (1995),  
Comegato (1997), Fotomaton (1997) e Dois amores e 

um bicho (2004). 

CARLITO AZEVEDO é escri-
tor e editor. Seu primeiro livro de 

poemas, Collapsus linguae, recebeu o prê-
mio Jabuti. Publicou ainda As banhistas, Sob a 
noite física, Monodrama e a antologia Sublunar, 
que recebeu o prêmio Alphonsus de Guima-
rães, da Biblioteca Nacional. É editor da revista  
Inimigo Rumor e traduziu recentemente Haikus,  

de César Aira, entre outros.



Sinopse
Escrito em um estilo cheio de instabilidades narra-

tivas, Dois amores e um bicho tensiona um atentado a bomba 
contra um jardim de infância, um pai de família que matou seu cão 

a pontapés por considerá-lo homossexual, um Jardim Zoológico que 
vai ganhando dimensões de universo ou laboratório experimental da 
criação do mundo, a repressão policial das ditaduras latino-america-
nas, um passado de terror, um presente de apequenamento do desejo, 
de apaziguamento da utopia, de conformismo pequeno-burguês com 
o logro econômico da classe média, e um futuro incerto. Nesta inter-
penetração de tempos a cena transcorre, ou tropeça e segue em frente, 

a história de um pequeno núcleo familiar: do tédio ao assassina-
to, do amor ao ódio, da imobilidade à vibração.

 

Personagens

PABLO

CAROLINA

KAREN

Cenário
Zoológico da cidade

Música
Sonata para piano n. 23 em fá menor, Op. 57,  

“Apassionata”, de Beethoven.

“É mais fácil desintegrar um átomo 
do que um preconceito.”

                                       Einstein

“Quanto ódio carregamos sem detectar 
em nossas vidas cotidianas?”

                                       De Lillo

Ieda Magri
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1 Macacos
Jaula dos macacos / Antes

O cenário é um Zoológico, mas também são várias jaulas e a sala de uma 
casa. A cena “se move” com os tempos e as imagens. Três poltronas e uma 
televisão são os únicos objetos em cena.

CAROLINA: (Ao público) A jaula dos macacos me lembra que há uns 
quinze anos, papai esteve preso por quarenta dias e teve que pagar uma 
multa de cinco mil dólares.

PABLO: Não tenho nada do que me envergonhar, na verdade. Foi uma 
pena leve, era um dinheiro que tinha guardado para minhas coisas. Os ad-
vogados fizeram tudo muito rápido, para não complicarem a vida demais.

KAREN: Os advogados lhe recomendaram o melhor: ficar calado. Embora 
ele sempre insistisse no pior.

PABLO: Queria explicar o caso à imprensa.

CAROLINA: Mamãe, para minha surpresa, queria falar, como uma papagaia.

KAREN: Embora ele já falasse pelos dois. Pelos três, porque também falava 
pela vítima.

(Carolina pega uma cesta com frutas. Senta-se ao lado de seu pai)

CAROLINA: Nós o visitamos sete vezes durante esses quarenta dias e ain-
da lhe pareceram poucas.

PABLO: Já não me querem nesta casa.

CAROLINA: Na primeira visita, entrei chorando. Quando o vi não fiz mais 
nada além de chorar. Não porque se tratasse de uma prisão, na verdade era 
uma delegacia, ou coisa assim. Mas sabia que papai devia estar sério, ma-
mãe triste e eu chorona.

PABLO: Você tinha 8 anos!

CAROLINA: Tinha 9.

PABLO: E lhe faltavam dentes.

CAROLINA: (Incomodada) Não me faltava dente algum.

PABLO: Eu gostava tanto das suas visitas. Não apenas porque me traziam 
presentes, mas histórias, fofocas, causos que todos comentavam.

CAROLINA: Levei-lhe chocolate e um livro que queria ler. Depois, já o 
visitava como a alguém que estivesse no trabalho com os amigos. Mamãe 
estava contente porque os dias passavam muito rápido. Embora isso tenha 
se passado há quinze anos, eu me lembro de tudo em câmera lenta.

(Um para o outro)

PABLO: Sentiu minha falta, querida?

CAROLINA: Muito, papai. Acha que ainda podem mandá-lo para 
aquele lugar?

PABLO: Não, se me comporto bem.
Karen: Papai vai se comportar bem porque ele sempre se comporta bem, 
e o que ocorreu foi apenas um mal-entendido. Compreendeu, Carolina?

CAROLINA: (Contente) Sim! Bem-vindo, papai! (Abraça-o)

PABLO: O que é que estão pensando? Que sou um criminoso?

(Pablo abraça a filha, feliz)

CAROLINA: (Ao público) Passou o tempo e completei vinte e quatro anos.

PABLO: (Orgulhoso, como se falasse com seus amigos) Formou-se em ve-
terinária.

KAREN: (Orgulhosa, como se falasse com seus amigos) Trabalha no Zooló-
gico Municipal.

PABLO: Um bom trabalho, num bom ambiente, e fazendo o que gosta.

KAREN: Promoveram-na e agora é a clínica principal.
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PABLO: Cuida de todos os animais e os colegas a respeitam muito.

KAREN: Pagam mal, é claro...

PABLO: Mas está feliz.

KAREN: Provavelmente se casará logo.

PABLO: Casar-se é lá para os trinta. Ela é muito jovem.

KAREN: Está com ciúmes.

PABLO: Está morrendo por um neto.

KAREN: Nunca deixou de chamar o pai para que lhe conte histórias.

PABLO: O que mais aprecia é sair com a mãe para fazer compras.

KAREN: Está tão grande, tão bonita...

PABLO: Muito mulher, e fala pelos cotovelos.

KAREN: Isso sim. Só quer falar.

PABLO: Já sabe como são os recém-formados.

KAREN: Falam...

PABLO: E não deixam falar.

KAREN: É que as universidades ensinam a falar.

PABLO: E a ter sempre razão!

(Carolina aparece com o uniforme do Zoológico, como uma médica)

CAROLINA: E numa tarde de terça-feira, há coisa de uns poucos me-
ses, meus pais foram ao Zoológico para a celebração do meu primeiro 
ano de trabalho.

PABLO: (Cumprimentando-a, com uma bolsa gigante de amendoim na 
mão) Carolina, filha, aqui estamos!

CAROLINA: Passamos esse dia brincando e rindo como sempre.

KAREN: Nós nos divertimos muito na jaula dos macacos.

PABLO: Estávamos super felizes diante da jaula dos macacos.

KAREN: Era uma linda tarde e os macacos estavam tão brincalhões.

PABLO: E felizes porque eu lhes lancei uma bolsa gigante de amendoim. 
(Faz isso. Parece um menino enquanto observa como os macacos brigam pela 
bolsa) Vejam! Vejam como o grandão se dá bem! E o do rabo branco o 
persegue! Hahahahaha!

CAROLINA: E eu estava feliz com meus animais e meus pais em uma tarde 
de terça-feira quando nunca há muita gente. 

KAREN: Então, vendo os macacos, sem mais nem menos... 

PABLO: Alguém fez um comentário.

KAREN: ... Sobre as jaulas dos macacos.

PABLO: ... Alguém apontou para algum lugar.

CAROLINA: ... Alguém nos disse que olhássemos para um lado.

KAREN: E ali estava

PABLO: O orangotango

CAROLINA: Em quarentena

KAREN: Preso

PABLO: Trancado

KAREN: Um orangotango que tinha sido separado dos demais.
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PABLO: Numa suja jaula especial

KAREN: “Por que é que o mantêm ali?” – ia perguntar ele.

PABLO: “O que foi que ele fez?” – pensou ela.

KAREN: Mas em vez de deixar em paz o orangotango e continuar ouvindo 
as histórias de nossa filha...

PABLO: Eu, reconheço, dei margem para o que aconteceu depois.

KAREN: Porque o nosso tontinho aí perguntou:

PABLO: (Perguntando) Que foi que ele fez?

KAREN: E ela, madame sabe-tudo, respondeu:

CAROLINA: (Respondendo) Ele se portou mal.

KAREN: Juro que pensei na hora que essa resposta nos levaria ao precipício.

PABLO: Confesso que nesse exato momento me senti um pouco incomodado.

CAROLINA: Posso assegurar que tentei controlar minhas palavras.

KAREN: Mas as palavras não se controlam.

PABLO: As palavras têm essa capacidade para sair e controlar a gente.

KAREN: E destruir tudo.

PABLO: Deveriam eliminar as palavras, ou censurá-las ou fazer algo com 
elas para que deixem de ferir e causar dano a pessoas inocentes.

KAREN: Palavras? Melhor chamá-las punhais, bestas.

PABLO: As palavras, malditas palavras.

KAREN: Porque foi com palavras que meu marido fez a pergunta que nin-
guém queria que fizesse.

PABLO: (Perguntando) Como assim se portou mal?

KAREN: E acrescentou:

PABLO: (Acrescentando) O que foi que ele fez?

KAREN: E então...

CAROLINA: Então, quando eu ia começar a explicar-lhe...

PABLO: Quando pus minha cara de “quero aprender, por favor, filha mi-
nha, ilustre-me”...

KAREN: Neste exato momento...

CAROLINA: Informei-lhe que o macaco orangotango estava de castigo 
porque havia molestado outro macaco.

KAREN: E eu, alarmada, quis mudar o tema da conversa.

CAROLINA: Quando disse “molestado”, juro que ia dizer outra coisa...

KAREN: Mas Pablo disse sua frase apoteótica, a frase que terminou por 
dirigir nossas palavras e olhares e almas ao que não devemos olhar jamais.

CAROLINA: Papai então disse aquela frase que detonou tudo.

PABLO: Disse:

CAROLINA: Disse:

KAREN: Disse:

PABLO: Dá para notar que o homem descende do macaco.

KAREN: (Incomodada) O homem vem do macaco!

CAROLINA: (Suspeitosa)  O homem, do macaco?

KAREN: Nem mais nem menos.
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CAROLINA: E foi assim que...

KAREN: Nessa tarde de terça-feira, um dia tão terça-feira em que visita-
mos nossa filha no Zoológico, seu local de trabalho, e passamos a bela tarde 
em família frente à jaula dos macacos onde havia treze chimpanzés e um 
orangotango numa jaula especial.

CAROLINA: Um orangotango triste e grande.

PABLO: Jovem, porém envelhecido.

KAREN: Com cara de poucos amigos.

PABLO: Porque nada mais tinha sentido para ele.

KAREN: Um orangotango trancafiado.

PABLO: Muito parecido comigo.

KAREN: Porque era óbvio que, de súbito, vendo o macaco, um orango-
tango antepassado do homem – mas seguramente não das mulheres –, um 
macaco trancado e castigado por haver molestado outro macaco...

CAROLINA: Então me veio à mente aquele episódio em que papai esteve 
preso por quarenta dias e teve que pagar cinco mil dólares de multa.

KAREN: Claro, nada mais natural. Do orangotango ao seu pai.

PABLO: Eu caminhava convenientemente rumo à jaula dos camelos.

KAREN: Eu tentei dirigir-me até a das zebras.

PABLO: Recordo-me que disse em voz alta que queria ver os aracnídeos.

KAREN: Falei das virtudes da hiena. 

PABLO: Mostrei os lagartos e seus oitenta dentes, mas ela...

KAREN: Mas ela...

PABLO: Não deixou passar.

CAROLINA: Foi quando eu perguntei...

PABLO: À queima-roupa...

CAROLINA: Papai, porque foi que o prenderam daquela vez?

Ruído de macacos que brigam ao longe. Um deles lança de volta a bolsa de 
amendoim vazia em forma de bola. Acerta em Pablo.

CAROLINA: Papai parecia estar em coma. Depois mamãe me olhou e disse:

KAREN: Não pergunte bobagens! Papai nunca esteve preso.

CAROLINA: Mentira.

KAREN: De onde você tirou isso de perguntar, depois de tantos anos, sobre 
esse desagradável incidente?

CAROLINA: Mamãe: não me trate como uma criança.

KAREN: Você não é uma criança, e por isso é que digo que papai...!

CAROLINA: Fiz uma pergunta e torno a repetir e quero que me respon-
dam. Agora estou falando muito, muito sério. Por que esteve preso, papai?

PABLO: Filha, onde ficam os pandas? Queria ver os pandas. São tão tontos.

CAROLINA: Por que esteve preso?

KAREN: E então, a segunda surpresa do dia: Pablo respondeu-lhe...

PABLO: Filha: há quinze anos estive preso...

KAREN: Respondeu com a verdade.

PABLO: Porque matei um cachorro.

CAROLINA: Você matou um...?

KAREN: Essas coisas ficaram no passado, e já não nos lembramos delas...
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PABLO: (Sério) A pontapés. Num dia 24 de dezembro, pela tarde, ma-
tei um cachorro a pontapés. Chamava-se General. Por isso me leva-
ram à delegacia. Houve um juízo rápido e me deram quarenta dias de 
prisão preventiva.

CAROLINA: Como você pode ter matado um cachorro?

PABLO: E cinco mil dólares de multa.

KAREN: Pronto, Carolina! Você está estragando a nossa tarde, filha.

CAROLINA: Ma... ma... ma... mas que cachorro era esse? Era o cachorro 
de alguém ou um cachorro de rua? De que tamanho era? Por que estava 
com a gente? O que nos fez?

KAREN: E sobretudo...

CAROLINA: E sobretudo...

KAREN: O mais importante...

CAROLINA: Por quê?

KAREN: Isso. (Imitando-a) Por quê?

CAROLINA: Por que matou o cachorro?

(Barulho de macacos. Para o público)

PABLO: Eu sempre soube que essa menina ia ser impertinente. Desde pe-
quena não sossegava com nada. Sempre respondia. Parecia-se tanto comigo.

KAREN: Confrontar o próprio pai de um modo que nem eu jamais fiz!

CAROLINA: Olhava para eles e começava, não a compreendê-los, mas a 
conhecê-los. Conhecia de repente minha mãe e meu pai, quem eram e por-
que é que faziam o que faziam. E nunca antes me havia feito essa pergunta: 
conheço-os? Posso dizer o que é que pensam, no que é que creem, quais as 
ideias que defendem, como são?

PABLO: Os filhos são uma ameaça que se deixou no ar. Uma ameaça que 
jamais termina de concretizar-se, que se lança contra alguém e com ver-
gonha desejamos esquecê-la, mas já é tarde demais. Estão ali para sempre.

KAREN: “Sempre” é curto demais, “sempre” é dessas coisas que têm seus 
dias contados.

PABLO: Que pede uma solução final.

KAREN: “Sempre” é tão breve.

PABLO: Que nem sequer parece uma palavra.

KAREN: Apesar de grave.

PABLO: E nada esdrúxula.

KAREN: Mas nada mais podíamos fazer.

PABLO: Mudar de assunto, pois anunciaram qualquer coisa pelos alto-fa-
lantes do Zoológico... que os macacos se mexeram...

KAREN: Que fizeram macaquices.

PABLO: Que o orangotango desmaiara.

KAREN: Nunca os macacos fazem macaquices quando mais necessitamos delas.

PABLO: Sim, parece que preferiram ficar ouvindo nossas palavras, maldi-
tas palavras. Como que contendo as brincadeiras.

KAREN: Como se dissessem: Isto aqui está bom.

PABLO: E isso que a olhei direto nos olhos.

KAREN: E isso que a tomei pelo braço.

PABLO: E isso que desviei o olhar e lancei-o ao vazio.

KAREN: E isso que a pausa foi uma tormenta.
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PABLO: E isso que o silêncio não nos deixava ouvir a barulhada.

KAREN: E com tudo isso.

PABLO: A menina do papai.

KAREN: Minha única filha.

PABLO: A muito desgraçada.

KAREN: Não hesitou em fazer de novo essa pergunta que eu nunca me 
atrevi a fazer.

CAROLINA: Papai, porque você matou o cachorro?

(Barulho de macacos. Pausa curta. Para o público)

PABLO: Parece que quando um cachorro morde alguém não é notícia, mas 
se alguém morde um cachorro a coisa muda de figura.

KAREN: Agora, se o cachorro mata uma pessoa é manchete que não acaba 
mais, mas se você mata um cachorro, não é algo tão noticioso.

PABLO: A menos que...

KAREN: A menos que haja alguma razão extraordinária.

PABLO: Uma razão especial.

KAREN: Melhor dizendo, uma razão insultante.

CAROLINA: Papai.

PABLO: Uma razão é sempre uma arma poderosa.

CAROLINA: Por quê?

KAREN: Uma razão que crie manchetes na imprensa.

CAROLINA: O que houve?

KAREN: Porque a razão de meu marido para matar esse Poodle Yorkshire 
Terrier de cinco anos ocupou os curiosos em um dia em que, na verdade, 
havia outros temas de interesse que a ninguém interessavam. Nesse dia, a 
notícia foi a bomba que explodiu numa escola, destruindo tudo em frente 
ao edifício, deixando um buraco que parecia uma cratera lunar e mais de 
duzentos e trinta mortos. Cento e trinta e quatro crianças, cinquenta e três 
professores, vinte e dois pais e representantes, dez empregados e onze ado-
lescentes que esperavam pelos irmãos, por seus sobrinhos, por seus namo-
rados, pela vida que lhes era prometida e que nunca chegou.

PABLO: Mas essa notícia não era importante.

KAREN: Não, o importante era que meu marido confessou as razões pelas 
quais havia decidido acabar com a vida do cachorro. Um cachorro que, 
diga-se de passagem, era caríssimo e para cúmulo de nossos males, morto, 
saiu mais caro ainda.

CAROLINA: Era nosso cachorro?

KAREN: Era o cachorro dele.

CAROLINA: O cachorro de papai?

KAREN: Ele o comprou, criou-o, ensinou-lhe os primeiros truques e ele 
mesmo o matou.

PABLO: Tinha todo o direito de fazer com ele o que eu quisesse, porque 
era meu.

CAROLINA: Vai me contar essa história agora mesmo, papai. Por que ma-
tou o cachorro?

(Barulho de macacos. Pausa curta)

PABLO: Minha filha que me olha

KAREN: Que quase não nos olha.

PABLO: Uma filha que me olha e um orangotango que também me olha. 
Por que hoje? Na verdade, minha filha, o que lhe importa? 
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KAREN: Você passa todo o ano com suas coisas.

PABLO: Seus amigos, suas amigas e saídas noturnas e as modas...

KAREN: Envergonhando-se da camisa escolhida por seu pai e da cor dos 
meus sapatos e do estilo da minha roupa.

PABLO: Da cor de nossas persianas, do papel de parede, do tapete na sala, 
do livro na mesinha de cabeceira.

KAREN: E ainda tem a audácia de fazer perguntas.

PABLO: Diante da já famosa jaula dos macacos.

CAROLINA: Por que o matou, papai? O que foi que aconteceu?

(Barulho de macacos que se mistura com o de cães. Pablo vai para um lado e 
recria a cena do assassinato do cachorro)

PABLO: Quando chegaram os vizinhos, eles me gritavam (Chutando o cão) 
mas eu não os ouvia.

KAREN: (Como vizinho) “Senhor, não bata mais nesse pobre bicho.”

CAROLINA: (Como vizinho) “Assim mata o cachorro.” 

KAREN: “Já está quase morto.”

CAROLINA: “Deixe-o em paz!”

KAREN: “Vai arrancar-lhe as tripas!”

CAROLINA: “Vai deixá-lo sem ar!”

KAREN: “Já não serve para nada!”

PABLO: Em plena gritaria, alguém chamou a polícia e a polícia traz sempre 
a imprensa à tiracolo. E eu ficaria espancando o cachorro por muito tem-
po porque eles demoraram muito a chegar, coisa de vinte minutos, então, 
então, então, quando ouvi as sirenes me dei conta do que estava fazendo 

e, claro, já era tarde demais porque o pobre bicho já estava morto. Parei de 
bater-lhe por um instante, para ver se levantava, para ver se grunhia, mas 
não acontecia nada.

KAREN: A imprensa batia fotos.

PABLO: O cão estava morto uns vinte minutos antes que alguém chegasse 
à cena do crime.

KAREN: Mas o jornalista escreveu que tinha ouvido seu último latido.

PABLO: E a verdade é que o pobre cachorro não latiu depois do primeiro 
minuto de pancadas.

CAROLINA: Um minuto é um minuto. Um tempo longuíssimo quando se 
está morrendo.

KAREN: Os jornalistas chegaram e o entrevistaram.

PABLO: O cachorro não, eu.

KAREN: Claro, o bicho estava morto. E o outro bicho não.

PABLO: E foi quando eu disse.

KAREN: E foi quando ele disse.

CAROLINA: Por que matou o cachorro?

PABLO: (Alto, mas não dramático) Matei-o porque era homossexual.

KAREN: Disse!

CAROLINA: Mamãe?

PABLO: Não prenderam o orangotango pela mesma razão? Por andar mo-
lestando outros macacos machos? Vê? São castigados por isso, por anda-
rem contra a natureza, por fazerem o que lhes dá vontade.

CAROLINA: Papai? Ma... ma... mas como você pode?
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KAREN: (Para o público) Agora minha filha tem medo. Antes perguntava 
por curiosidade, mas agora seu mundo está a ponto de partir-se em pedaços.

CAROLINA: Não pode ser... não pode ser... já não me recordo de nada...!

KAREN: Um mundo que até esse dia, essa tarde de terça-feira, vendo os 
macacos fazerem macaquices e contando-nos suas travessuras e suas his-
tórias, um mundo perfeito onde tudo se podia explicar até esse momento, 
quando seu pai sem misericórdia, disse-lhe o que ela não quis nunca ouvir.

PABLO: Matei-o porque era homossexual. Era um cachorro maricas, por 
isso o matei.

KAREN: Eu, no fundo, sentia prazer. Não por ele, mas por ver a cara de 
minha filha, que, depois de fazer e dizer todas as coisas que fez e disse, 
sentia-se súbito novamente uma menina de nove anos assustada, levando 
livros e comida para o seu papai detido na delegacia.

CAROLINA: Meu Deus... Meu Deus... Papai, papai.

KAREN: E me sentei para vê-la, aos nove anos e sem dentes, e para vê-lo, 
um ogro que sem medir palavras se lança contra um Poodle Yorkshire in-
defeso como uma bomba que explode na escola e a faz em pedaços. Como 
uma casa destruída por assaltantes, como uma esposa que atende à chama-
da da amante e desliga.

CAROLINA: Eu não me lembro de nada, nada... (Fica de lado, na semies-
curidão)

(Ouvimos a “Apassionata” de Beethoven)

KAREN: Estes são meus dois amores e minhas duas histórias: a de uma 
menina que têm todas as cartas e todas as possibilidades de ganhar e que 
de repente descobre que suas cartas não só estão em branco, mas também 
que ela não sabe jogar cartas e que, definitivamente, não devia sequer ter 
proposto jogo algum. E a dele... A de um homem que iniciou a tarde em 
família passeando pelo Zoológico e agora começou a entender que as frases 
que são deixadas sem terminar terminam sempre por ser ditas alguma vez. 
E que a palavra sempre está ali para preencher um vazio.

PABLO: Duas histórias que se reuniram numa terça-feira familiar no Zoo-
lógico. Duas histórias que falam sobre um tema que todos falaram alguma 
vez e que depois ninguém conseguiu tornar a falar.

KAREN: Dois amores e um bicho que fecham e abrem a história. (Tira 
um recorte de jornal amarelado. Lê) “O júri condenou Pablo Estéfano por 
conduta imprópria e crueldade contra os animais. Estéfano foi acusado de 
espancar seu cachorro até a morte por pensar que seu cachorro, um Poodle 
Yorkshire Terrier de cinco anos, chamado General, era homossexual...”

(Carolina observa o pai com terror)

KAREN: “Testemunhas do acontecimento informaram que Pablo Estéfa-
no, de quarenta e oito anos, ficou incomodado quando seu cachorro Ge-
neral estava tendo relações sexuais com outro cão macho, um Terrier Jack 
Russel chamado Bandido e que é propriedade de sua mulher...”

(Escuro o cenário, exceto três pontos de luz: Pablo, Carolina e sua mãe)

KAREN: Por tantos anos, duas perguntas sem resposta. A primeira, a mais 
importante, matou seu cachorro apenas porque estava fazendo com outro 
cachorro ou porque esse outro cachorro era meu? A segunda: tenho algo 
a ver com esse incidente? Essas são as perguntas que hoje saíram à luz, 
numa tarde cinza de uma terça-feira de merda, depois de ver um miserável 
orangotango preso que morria de tristeza e de moscas que o comiam vivo.

CAROLINA: Papai, como pode ter feito algo assim?

(Carolina chora descontroladamente. Deixa o cenário correndo)

PABLO: (Para sua esposa) Como pensa que ela vai encarar isso?

(Desaparece ao apagar seu foco de luz)

KAREN: Não sabemos.

(Desaparece ao apagar seu foco de luz)

Aparece um recorte de jornal que diz: “134 crianças, 53 professores, 22 pais 
e representantes, 10 empregados e 11 adolescentes morreram na explosão”.

Escuridão. 



Dois amores e um bicho — Gustavo Ott (Venezuela)

30 31

P.E.R.I.F.É.R.I.C.O - dramaturgias latino-americanas

2 Zebras e pinguins 
Área das zebras

Vemos o que poderia ser uma zebra, embora não vislumbremos nem a cabe-
ça nem a parte posterior do corpo. Só um espaço branco cruzado por listas 
brancas e negras.

KAREN: Claro, houve quem dissesse que eu, como esposa, devia ficar calada.

CAROLINA: Sempre calar, os que falam são os culpados.

KAREN: Mas eu também estava nervosa.

CAROLINA: Todos estávamos.

KAREN: E me perguntaram.

CAROLINA: Perguntas.

KAREN: Sem más intenções.

CAROLINA: Seu marido mantém alguma relação homossexual? A senho-
ra enganava seu marido com o cachorro? Seu marido sentia ciúmes do 
cachorro, do outro cachorro, ou da senhora?

KAREN: E eu disse: que devo fazer para ajudá-lo? Que devo dizer? 
(Para algum espectador) Sim, você teria agido de modo totalmente di-
verso do meu, mas todos agimos corretamente até que acontece com 
a gente. Então você se perde e manda a correção à merda. Seus pen-
samentos se embaralham e você diz a primeira coisa que lhe ocorre. 
Nada é só branco ou preto, sabe? Além do mais, cedo ou tarde sempre 
terminam culpando a esposa.

CAROLINA: (Lendo um jornal) “Segundo esclareceu a esposa do senhor 
Pablo Estéfano, Karen Estéfano, os dois cães mantinham relações sexuais 
há bastante tempo e por isso não entendia os motivos para o marido ter 
agido como agiu...”

KAREN: Cansei de ver isso e embora fosse feio, nunca me pareceu anormal.

CAROLINA: “Que o cão de seu marido, um Poodle Lankashire de nome 
General sempre procurava o outro cão, de nome Bandido.”

KAREN: Cheirava-o e seguia por todos os lados. Meu marido não se dava 
conta a princípio porque almoçava na rua e chegava tarde em casa. Mas 
faziam o negócio o tempo todo. O cão montava nele e ele permitia.  
Mas como se não lhe importasse, como algo normal, cotidiano, como 
quando chega a hora de comer ou ficar contente por ser levado à rua fazer 
suas necessidades. Acontece em todas as famílias.

CAROLINA: Tem algum exemplo?

KAREN: Não, na verdade não consigo pensar em ninguém. Talvez algum 
vizinho.

CAROLINA: “A esposa declarou que, embora se tratasse de uma conduta 
antinatural a do cão assassinado...”

KAREN: Eram cães, pelo amor de Deus! Animais! A quem uma coisa des-
tas pode interessar?

(Carolina coloca uns óculos e um jaleco, representa a Mulher 1)

MULHER 1: Isso nos interessa, senhora Estéfano, a nós, os do Departa-
mento de Proteção aos Animais. O caso deixou de ser um acidente domés-
tico e converteu-se numa preocupação pública.

KAREN: Como pode ser?

MULHER 1: Porque há jornalistas e as pessoas estão preocupadas.

KAREN: É só um cachorro morto.

MULHER 1: Aqui somos todos muito sensíveis.

KAREN: Com tantos crimes reais e nós com uma situação que na verdade 
não tem nada de importante e que deve se passar em todos os lares.

MULHER 1: Não acontece em todos os lares.

KAREN: Eu pensava que era uma coisa comum.
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MULHER 1: Na verdade, é a primeira vez que ouço falar num caso assim.

KAREN: Talvez eu tenha uma impressão errada sobre os outros lares.

MULHER 1: Se se tratava de uma conduta reincidente dos dois cães, por-
que seu marido resolveu matá-lo neste dia em particular?

KAREN: Perdeu o controle. Ficou louco.

MULHER 1: Por quê?

KAREN: Via as notícias e estava incomodado pela morte das pessoas.

MULHER 1: De quem?

KAREN: Crianças e professores. Uma bomba na escola, quase trezentos 
mortos, não sei.

MULHER 1: E então?

KAREN: Estava furioso. Gritava contra o terrorismo e a morte. Então 
viu os cães e viu que estavam fazendo a senhora sabe o que, e então se 
descontrolou e...

MULHER 1: Matou o próprio cachorro.

KAREN: A pontapés.

MULHER 1: Julga que seu marido é violento?

KAREN: Não, não particularmente. Tão violento quanto outro qualquer.

MULHER 1: Que outro qualquer?

KAREN: Como todos os homens.

MULHER 1: Nem todos os homens são violentos.

KAREN: Não? Talvez eu tenha uma impressão equivocada sobre os homens.

MULHER 1: Matou-o por ser homossexual?

KAREN: Isso é o que diz.

MULHER 1: Isso é o que diz. E é verdade?

Karen: Pergunte a ele. (Levanta-se de sua cadeira. Anda para um lado) E 
deixei as coisas assim, no meio. Não disse sim nem não. Não disse nada 
que pudesse ser seguro, não afirmei nada. Não só porque me parecia que 
essa era a melhor forma de ajudá-lo, mas porque sempre pensei que nada é 
como é, que o que parece pode ser outra coisa e que, definitivamente, nada 
é preto no branco.

(Aparece Pablo, sentando-se em sua cadeira) 

PABLO: Exceto as zebras.

KAREN: As zebras? 

PABLO: As zebras são brancas e negras. (Pausa. Reflexivo) E os pandas. 
(Inteligente) E os pinguins.

(Karen sai, envergonhada de seu marido)

MULHER 1: Boa tarde. Sou do departamento de Proteção aos Animais. 
Sua esposa não respondeu a nossas perguntas com sinceridade, e por isso 
queremos repetir esse nosso encontro. Comecemos então. Conte-me: o 
que aconteceu?

PABLO: Tudo aconteceu no natal. Era 24 de dezembro. Eu estava vendo 
televisão, as notícias. Então minha esposa me lembrou que as luzes de natal 
não tinham acendido e que devia ajustá-las. (Ao narrar vai realizando a 
cena) Sempre cabe a mim o trabalho com as luzes enquanto minha mulher 
se encarrega da comida, dos telefonemas, de fazer planos. A menina brin-
cava. A televisão falava da notícia do dia... já nem me lembro qual.

MULHER 1: A bomba na escola.

PABLO: Isso. Houve uma festa de natal e houve quatrocentos mortos ou 
coisa assim... destruindo toda a frente do edifício...
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MULHER 1: Sim, mas esse não é o nosso caso.

PABLO: Ninguém sabe por que colocaram uma bomba na escola.

MULHER 1: Fiquemos no nosso caso.

PABLO: A diretora culpou os meios de comunicação.

MULHER 1: A diretora de onde?

PABLO: Da escola. Eu vi na televisão.

MULHER 1: E o que é que isso tem a ver com a gente, com o senhor e o 
com o cão morto?

PABLO: Nada. Não tem nada a ver.

MULHER 1: Então?

PABLO: Então terminei de iluminar a árvore, e foi quando vi o cachorro.

MULHER 1: Seu cachorro.

PABLO: General.

MULHER 1: General.

PABLO: (Pega duas cadeiras e recria a situação) Estava mais uma vez pro-
curando pelo Bandido.

MULHER 1: O outro cão.

PABLO: Sim, procurava-o e eu já lhe havia dito que não o fizesse. Eu o 
tinha avisado que não o fizesse. Já lhe tinha batido com um jornal havia 
apenas uns dias, chutei-o na última vez em que o vi tentando qualquer coi-
sa com o outro cachorro e me olhou como se tivesse entendido.

MULHER 1: Faziam sempre essas coisas?

PABLO: Ultimamente muitas vezes.

MULHER 1: E o senhor não aprovava.

PABLO: Eram dois machos!

MULHER 1: E não aprovava?

PABLO: Não, claro que não, não me agradava e ao outro cachorro tam-
pouco, porque fugia dele, sabe. Bandido sofria com isso, sempre olhava 
para mim como que buscando ajuda, como que dizendo: “Até quando terei 
que suportar isso? Por que não fazem nada? Por que deixam este cachorro 
imbecil fazer isso comigo toda vez que tem vontade?”

MULHER 1: Isso o cachorro lhe disse.

PABLO: Não me disse, claro que não, mas era como se dissesse. Olhava 
para mim com essa ideia nos olhos e eu me comovia e estava de acordo.

MULHER 1: Com o cão.

PABLO: Parecia-me uma situação incômoda, com minha filha de nove 
anos assistindo a tudo e minha esposa baixando a cabeça a cada vez  
que isso acontecia, porque não se atrevia a fazer nada. E os cães ofega-
vam e o outro babava e o outro tratava de escapar mas General não o 
deixava e então...

MULHER 1: Então?

PABLO: Então, então, vi que Bandido era uma vítima, indefesa, e fui até 
General e gritei com ele e minha filha chorou. Ela não gosta de gritos por-
que ama os animais. Disse que quer ser veterinária ou algo assim. Então 
bati no cachorro, mas ele insistia em continuar fazendo aquilo, então...

MULHER 1: Então?

PABLO: Bem, aconteceu.

MULHER 1: O que foi que aconteceu, senhor Estéfano?

PABLO: Foi me dando uma coisa, perdi a compostura, não sabia mais o 
que estava fazendo.
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MULHER 1: Atacou o cão.

PABLO: Dei-lhe pontapés.

MULHER 1: Até que o matou.

PABLO: Sim, creio que sim.

MULHER 1: Crê?

PABLO: Dei-lhe pontapés, mas não sei se até a hora em que morreu.

MULHER 1: Crê que estava vivo depois de tudo isso?

PABLO: Refiro-me a que talvez já estivesse morto enquanto eu ainda o 
cobria de pontapés.

MULHER 1: Que filho da puta!

PABLO: Como?

MULHER 1: Você é um filho da puta! Aposto que teria feito o mesmo com 
um casal gay que passeasse na sua frente de mãos dadas. Você os teria ma-
tado. Você odeia os homossexuais.

PABLO: Não, não, que eles façam o que bem entenderem, mas na mi-
nha casa...

MULHER 1: Você é homofóbico?

PABLO: Eram os cães, somente os cães é que me incomodavam. As pessoas 
não me incomodam, compreendo as pessoas, gosto de pessoas...

MULHER 1: Mas matou o cão por suas práticas homossexuais.

PABLO: Eu os tinha avisado que não fizessem aquilo.

MULHER 1: E mesmo assim eles continuavam.

PABLO: Sim...

MULHER 1: E então, quando alguém faz o que o senhor não quer, o se-
nhor se enfurece. (Pablo nega) E torna-se violento.

PABLO: Não. Nada disso.

MULHER 1: Se faz uma coisa dessas com cães, por que não o faria com 
seres humanos?

PABLO: Nunca!

MULHER 1: Como podemos estar seguros de que se sair dessa sem ne-
nhuma punição, não voltará a cometer um crime ao virar a esquina?

PABLO: Nunca cometi um crime!

MULHER 1: Matou um cão.

PABLO: Isso não é crime.

MULHER 1: Há leis que protegem os animais.

PABLO: Mas os cães não são a mesma coisa que...

MULHER 1: Que nós?

PABLO: Os humanos.

(Mulher 1 se aproxima dele)

MULHER 1: Esse cão, enquanto morria, não o odiava. Porque eles acredi-
tam que se os homens os castigam é porque fizeram algo para merecê-lo. 
Enquanto o cão morria, pensou: Eu mereço isso, por não fazer caso. Os 
cães acreditam que nós somos bons. Mas não somos. Essa não é a verdade. 
A verdade é que os humanos somos uns animais. De modo que, como sou 
humana, estou pensando em fazer com você a mesma coisa que você fez 
com o cão. Vou matá-lo de porrada à minha maneira. Vou mostrar-lhe 
meu ódio, que é o mesmo que seu cão devia ter sentido contra você en-
quanto agonizava pelos pontapés que lhe aplicava. É isso o que vou fazer. 
Vou mostrar-lhe meus dentes. Para que sinta o que se sente. Vou recomen-
dar que lhe enviem para a prisão preventiva por quarenta dias e uma multa 
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de cinco mil dólares, a qual será doada em sua totalidade para a Associação 
Protetora dos Animais. E agora? O que me diz? Está com ódio de mim? 
Quer me matar a pontapés? Por que não tenta?

(Ambos de pé)

PABLO: Matei o cão porque gostava de outros cães. Por isso o matei. 
Era meu cachorro e podia fazer com ele o que eu bem quisesse. Mas me 
deram quarenta dias e uma multa de cinco mil dólares. Não pelo cão, 
que para dizer a verdade, a lei não é tão dura quando se mata um ani-
mal, se é sua propriedade, se é nosso, se não afeta a mais ninguém salvo 
o cão, naturalmente. Fizeram isso pela notificação do Departamento  
de Proteção aos Animais, onde eu era considerado um homem perigoso e 
por causa da imprensa, que rapidamente esqueceu a bomba na escola  
e se concentrou em mim. Na primeira página estava a foto do cão e a 
minha. A minha em meu pior momento, depois de trinta e seis horas 
sem dormir. A do cão, não a do cão morto, mas de um bem parecido, 
era uma foto de cão de pet shop, bem vivo, para inspirar ternura. E 
todos me odiaram. Todos me odiaram de maneira instantânea, fácil, 
gratuita, um ódio que estava ali esperando que algo acontecesse para 
depositá-lo em mim.

(Pablo sai. A Mulher 1 tira o jaleco e as lentes. Dirige-se ao público, já como 
Carolina)

CAROLINA: Quando dizemos que uma coisa é preto no branco, nunca di-
ferenciamos a variedade de cinzas que fazem possível tudo o que é branco e 
tudo o que é preto. Por isso uma zebra e um pinguim e um dálmata não são  
iguais embora sejam brancos e negros. Zebras, pinguins e dálmatas  
não são iguais, mas com as pessoas não notamos essa diferença. E é estra-
nho que não o façamos. Porque, no fim das contas, pinguins, zebras e dál-
matas provavelmente devem ter pensamentos muito parecidos: frio, calor, 
fome, sexo, sonho, afeto, olha que branco, olha que negro. Mas... nós? Nem 
sequer chegamos a um acordo sobre Deus.

(Música. A zebra se move. Mas quando vemos o corpo completo, não só é 
branca com listas negras, mas tem uma lista vermelha que lhe atravessa o 
corpo. Uma lista vermelha perceptível e incômoda)

3 Aves 
Jaula das aves

Barulho de pássaros toma a cena.

CAROLINA: Chega a noite, passam as horas, você se deita para dormir 
e fica esperando que, no dia seguinte, possa acordar com o alívio do que 
deixa para trás num sonho. Só que essa noite não dormi. Fui trabalhar no 
Zoológico como todos os dias, e lá estava minha amiga Verônica.

(A atriz que faz Karen aparece em cena, com um avental de veterinária. Ago-
ra representa o papel de Verônica. Está arrumando a sala)

VERÔNICA: Há tempos não a via com essa cara.

CAROLINA: Qual?

VERÔNICA: Preocupada. Todos estamos assim. Os atentados terroristas 
colocam a gente nesse estado, cinzento, desanimado, esse ar mais de vergo-
nha e lástima do que qualquer outra coisa.

CAROLINA: O que se passou?

VERÔNICA: Trinta mortos em um centro comercial; um carro-bomba. 
Estava estacionado e BUM! Não ouviu? Muita gente disse que deu para 
ouvir a muitos quilômetros de distância. São uns animais. Merecem mor-
rer. Não sou a favor da pena de morte, mas às vezes bem que faz falta. Para 
casos excepcionais. Não é?

CAROLINA: (Preocupada por não saber de nada) Não soube de nada disso.

VERÔNICA: Logo você que sempre sabe tudo.

CAROLINA: Sempre me mantenho informada.

VERÔNICA: (Oferece-lhe uma xícara) Anda, toma um café... prefere voltar 
para casa hoje?

(Toma o café, como se fosse água. Verônica observa-a incrédula. Ca-
rolina toma outra xícara e mais café e mais café como se fosse suco de 
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frutas. Torna a se servir, mas Verônica a detém. Carolina se dá conta 
do que está fazendo)

CAROLINA: Ontem estive com meus pais.

VERÔNICA: Eu os vi na frente da jaula dos macacos. Tudo bem?

CAROLINA: Sim, tudo bem. (Pausa) Fiquei sabendo que há quinze anos 
papai cometeu um erro.

VERÔNICA: Tem vontade de me contar?

CAROLINA: Não, não é necessário. Foi um erro. (Pausa, como quem vai 
deixar as coisas por aí, mas súbito) Papai esteve preso porque matou um 
cachorro.

VERÔNICA: Deus do céu!

CAROLINA: Um acidente.

VERÔNICA: Claro. Mas como aconteceu?

CAROLINA: Matou-o a pontapés.

VERÔNICA: Que animal! Desculpe-me.

CAROLINA: Nem dormi à noite porque sabia que ia sonhar com o ca-
chorro.

VERÔNICA: E por que o matou?

CAROLINA: Porque pensava que era homossexual.

(Verônica deixa cair a xícara. Quebra-se)

VERÔNICA: Melhor não me dizer mais nada. E volte para casa. Hoje você 
não tem nada o que fazer aqui.

CAROLINA: Sim, você tem razão. Melhor ir embora. (Preparando-se para 
ir) Não se esqueça que hoje é preciso estar bem atenta com a cabra negra, 

pode ser hoje. Não esqueça também de falar com os estudantes. Que não 
toquem nos filhotes. Esperamos umas duas cabras, vivas e sãs. Diga-lhes 
também que não esqueçam a vacina do mandril. E dá uma olhada na jaula 
das aves, para conferir se a doença já está mais controlada.

VERÔNICA: Sim, sim. Anda logo. Está tudo sob controle. Hoje você não 
faz falta por aqui.

CAROLINA: Talvez seja um vírus.

VERÔNICA: Sim, sim. Vai logo. Você está cansada. Vírus ou qualquer ou-
tra coisa, os pássaros nunca têm nada. São os mais fortes.

CAROLINA: Os papagaios são como leões.

VERÔNICA: Adoecem bem menos do que os elefantes.

CAROLINA: E olha que se metem em cada confusão...! (Saindo) Não se 
esqueça de liberar o orangotango.

VERÔNICA: Eu cuido disso. Adeus.

(Carolina já está saindo, mas se volta. Verônica olha para ela, sabendo o que 
vem por aí)

CAROLINA: O que pensa que devo fazer?

VERÔNICA: Com os terroristas não se pode fazer nada, Carolina. Dese-
jar-lhes a morte, ou que lhes exploda o carro bomba, que a bomba detone 
em cima deles, que aconteça qualquer coisa em suas armas automáticas e 
elas disparem para trás, que cometam um erro qualquer e se matem entre 
eles. Ou matem seus familiares, que seus familiares morram também.

CAROLINA: Verônica!

VERÔNICA: Estou farta disso!

CAROLINA: Estou falando de meu pai. O que devo fazer?

VERÔNICA: Foi há muito tempo.
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CAROLINA: Eu só fiquei sabendo ontem.

VERÔNICA: Eu não me meto em questões familiares. Seu pai é seu pai. E 
você: vá para casa dormir, e nada de trabalhar por hoje. E aos terroristas: a 
morte. Até amanhã.

(Verônica desaparece na escuridão. Carolina permanece em cena, pega sua 
bolsa. Caminha)

CAROLINA: Saí do trabalho, mas não fui para casa. Fiquei passeando 
pelo Zoológico. Tudo andava normal. Pouca gente. Em frente à jaula das 
aves eu me detive, porque estão muito doentes e não sabemos o motivo. 
Apresentam sintomas tão estranhos. Tão inusuais. (Entra na zona das aves. 
Ouvimos pássaros) Não voam. Não querem ou não podem voar. Fizemos 
todos os exames possíveis, mas não descobrimos nenhuma patologia. Sim-
plesmente estão ali, sem vontade de voar. E eu não faço nada além de olhar 
para eles todas as manhãs, totalmente impotente, porque me acostumei 
a poder fazer alguma coisa por eles e agora não posso. Então, enquanto 
olhava os pássaros, me dei conta de que alguém olhava para mim. Era ele. 
Ele estava ali. Papai.

(Entra Pablo. Tenta abraçá-la. Ela se esquiva)

PABLO: Lembra de quando eu trazia você ao Zoológico?

CAROLINA: Que idade eu tinha?

PABLO: Você era uma criança. Nove anos, talvez. Tinha perdido uns den-
tinhos. Você gostava de ficar aqui o dia inteiro olhando os animais. E me 
dizia que queria levá-los para casa. “Papai, podemos levar a girafa? Posso 
ficar com o elefante?”

CAROLINA: Posso dormir com as zebras...

PABLO: Não preferia ter uns gafanhotos? Não gostaria de criar umas bara-
tinhas? Não acha melhor dormir com as formigas no jardim? Eles também 
são animaizinhos. Não estão no Zoológico, mas são criaturas de Deus. E 
são menores.

(Ambos se dirigem ao público. Ouvimos a “Apassionata” de Beethoven)

CAROLINA: Dizem que quando conhecemos nosso pai é que verdadeira-
mente o perdemos.

PABLO: Quando deixamos de ser heróis e nos convertemos em macacos, 
quando deixamos de ser deuses.

CAROLINA: Quando já não usam calças compridas e não têm o melhor 
dos trabalhos.

PABLO: Nem o melhor carro, nem mais dinheiro, nem a força mais bruta, 
nem sempre a razão.

CAROLINA: Quando deixam de parecer imortais.

PABLO: De repente, os filhos nos recordam que estamos no fim do cami-
nho. E isso nos entristece. Porque, nessas condições, encurralados, sem o 
prestígio nem a admiração de antes, como pretender que recordemos o 
passado? Como se pode esperar que o expliquemos?

(Pablo sai)

CAROLINA: Já era tarde quando voltei para casa, e ainda tinha essa von-
tade terrível de não dormir, de falar com ele, de fazer alguma coisa, de ficar 
acordada, como se estivesse sob uma emergência. Busquei todas as notícias 
em todos os canais e jornais sobre o atentado terrorista. Li todos os artigos, 
alguns até aprendi de cor. Passava o dia todo ao lado de meu pai, e ambos 
evitávamos falar do tema mais importante. Por que odiava tanto aquele 
cachorro? Quem era meu pai? Por que nunca me falava de suas coisas?

(Toca o telefone. Cessa a música)

CAROLINA: Alô? (Para o público) Era Verônica, do Zoológico.

(Entra Karen, como Verônica)

VERÔNICA: Carolina, tenho más notícias.

CAROLINA: O que houve com as cabras? Problemas?

VERÔNICA: Não, as cabras ainda não nasceram.
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CAROLINA: Estão atrasadas, mas...

VERÔNICA: O problema é com as aves.

CAROLINA: O que houve?

VERÔNICA: Ligo para dizer que as encontrei mortas.

CAROLINA: Todas?

VERÔNICA: Todas. Não ficou uma.

CAROLINA: Ma... ma... mas o que lhes fizeram? O que houve?

VERÔNICA: Não sabemos. Estou no Zoológico e não parece que tenha 
havido nada de excepcional. Talvez tenha sido uma epidemia. Morreram 
todas ao mesmo tempo.

CAROLINA: Ma... ma... mas não entendo.

VERÔNICA: Eu também não. E sei que é tarde, mas... pode vir ao Zooló-
gico me ajudar?

CAROLINA: Sim, estou indo. 

(Arruma-se rapidamente) 

CAROLINA: A cidade estava vazia e perigosa. Cheguei ao Zoológico e fui 
recebida pela polícia. A polícia? Que estranho, a polícia... o que eles têm a 
ver com isso tudo?

VERÔNICA: É por causa da morte dos pássaros. Consideram suspeito. 
Chamam de “estranhas circunstâncias”.

CAROLINA: Você lhes disse que estavam doentes?

VERÔNICA: Estão investigando. Há muitos atentados e creem que...

CAROLINA: É uma tolice.

VERÔNICA: Mesmo assim querem nos interrogar. Saber o que pensamos. 
O que pode ter acontecido. Quanto custam estes pássaros.

(Ouvimos a “Apassionata”, de Beethoven)

CAROLINA: (Recolhendo os pássaros) Enquanto me interrogavam, não 
deixava de vê-los, todos, no chão cinzento e molhado da grande jaula das 
aves. Eram tantos e tão belos que pareciam um tapete. Comecei a reco-
lhê-los, um por um, como quem ergue o cadáver de seus amigos na guerra. 
E depois da tristeza, penetrou-me uma enorme preocupação. Sofro pelos 
animais mortos e reconheço não ter sentido a mesma tristeza pela morte 
de seres humanos. Será isso um pecado? Irei para o inferno por preferir os 
animais aos homens? Porque é que só me comovo com os fracos? Ainda 
não sei onde foi que errei, mas algo eu devo ter feito de errado porque o 
resultado diz isso; sessenta e quatro pássaros mortos num mesmo dia. Em 
alguma coisa eu falhei. Como isso chegou a acontecer? Como os vamos 
substituir? E, sobretudo, onde esteve Deus nas últimas vinte e quatro ho-
ras? Tantas coisas ocorreram que sua ausência me parece quase suspeita. 
(Com os pássaros que conseguiu recolher) Onde esteve quando aconteceram 
todas essas coisas, que não as impediu, não agiu, não avisou, não pôs sua 
força ao lado da beleza, do harmonioso, do inocente? Onde está esse Deus 
maldito que nunca aparece quando dele se necessita? Onde se escondeu? 
Que porra andou fazendo para justificar que esta noite não estivesse ao 
nosso lado, ajudando-nos a recolher esse imenso tapete de plumas que hoje 
cobre a maior jaula do Zoológico com a frieza da morte? Onde está? Onde 
está? Hoje tenho muitas coisas para esclarecer com ele.

Escuridão.
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4 Tigres 
Área dos felinos / Agora

Pablo e Karen diante da jaula dos tigres. Karen carrega um globo. Ao lado 
deles, um carrinho de bebês.

PABLO: Ah tigre… Grrrgrrrrrrrr. Ah tigre. Grrrrrrrrgrrrrrr. Misu misu 
misu… Grrrrrrgrrrrr. Olha essas patas.

KAREN: São imensas.

PABLO: Há quinze anos um turista caiu nesta jaula. Estava tirando uma 
foto. Apoiou-se aqui mesmo. Os tigres estavam brincando, mordendo-se 
e todas aquelas brincadeiras deles. Então um turista tentou tirar uma foto 
mais de perto. Não se deu conta de que esta amurada está um pouco solta. 
(Experimenta-a. Continua frouxa) Caiu dentro da jaula.

KAREN: E o que houve?

PABLO: Com quem? Com o turista ou com o tigre?

KAREN: Com o turista.

PABLO: Nada. Não aconteceu nada com ele. Com os turistas nunca acon-
tece nada. Os tigres foram até a beira, não com intenção de atacá-lo, mas 
de olhá-lo fixamente. Talvez pensassem que um turista não é grande coisa, 
que nem chega a ser uma presa, que é uma piada. O turista mal sabia na-
dar. Realmente a única coisa que fazia era boiar. E gritava como um louco, 
como um desesperado.

KAREN: Dois tigres o estavam esperando!

PABLO: Apenas olhavam para ele, não iam lhe fazer mal. Um tigre do Zoo-
lógico é como um imenso gato. Com sua barriga cheia, seu coração triste.

KAREN: Dois tigres são dois tigres!

PABLO: Dois gatos assustados.

KAREN: Grandes, com garras e dentes. Não, obrigado.

PABLO: O turista nadou um pouco e chegou à margem. Os tigres, ao ve-
rem que ele se aproximava, fugiram. Foram para um lado. O tigre maior até 
começou a brincar com uma bola que lhe atiraram para distraí-lo. Como se 
dissesse: “Está bem, não nos importa. Somos gatinhos. Brincamos com a bo-
linha e tal...” Até que chegaram dois guardas e dispararam direto na cabeça.

(Uma menina chora no carrinho de bebê. Karen a observa e faz carinhos)

KAREN: Você assustou o bebê. (Para a mãe do bebê, que não vemos) Per-
dão... é uma criança lindíssima. Menina? Que preciosidade... (A menina 
deixa de chorar) Você acabou fazendo a menina chorar com essa história.

PABLO: Acha que ela me entende?

KAREN: As meninas entendem tudo.

PABLO: Como os animais.

KAREN: Começou a chorar por causa de suas histórias.

PABLO: Nada de histórias. Eu estava aqui. Atiraram sobre os tigres no mo-
mento em que o turista chegava à beirinha. Quando os tigres já tinham se 
afastado, precisamente quando o turista já estava a salvo, por trás da cerca.

(A menina volta a chorar)

KAREN: (Tranquilizando a menina) Não precisa ficar assim. Não é para 
chorar...

(A menina para de chorar)

PABLO: Bang bang. Mortos. Mas a quem isso importa? Dois imensos e 
belos tigres de bengala que estão em perigo de extinção, recentemente ad-
quiridos por um preço astronômico e postos em um saco pelo disparo de 
dois caçadores, eliminados em sua própria jaula, brincando com uma bola.

KAREN: (Pega o balão e coloca-o no carro da menina, com muita ternura) 
Já viu os ursos panda, benzinho? Já viu como são lindos os ursos panda?

PABLO: O importante aqui não são os animais, mas as jaulas. Se você re-
parar bem, as jaulas estão melhores que os animais.
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KAREN: (Falando com a menina no carrinho) Ainda não viu os pássaros? 
As jaulas estavam vazias? Nem as zebras? Hipopótamos? Macacos? Não 
havia orangotango?

PABLO: Por outro lado, os animais vivem sujos, peludos, cheios de carra-
patos, cheios de piolhos, tristes e sós.

KAREN: (Falando com a menina no carrinho) Vão trazer cabras novas e 
vão trazer pássaros, muitos pássaros e nós viremos vê-los... (A Pablo) Essa 
menina é uma beleza. Pensei em ter outro filho. Gostaria tanto de uma 
menina... Outra menina.

PABLO: Em nossa idade, o melhor era ter um gato ou um...

KAREN: Não, eu quero uma filha. Os animais ficam com você. Você os 
odeia de todo modo.

PABLO: Eu não os odeio. Lembre-se que venho ao Zoológico desde pequeno.

KAREN: Eu creio que você faz isso para se sentir superior a esses bichos.

PABLO: Qualquer um é superior a esses bichos. Estes aqui não são animais 
de nada. Não são nada. Coloque-os na selva e a selva os devora. Seriam 
forasteiros. Animais de merda, cheirando o cu do outro, porque é o que 
melhor cheira neles.

KAREN: Lembre-se de que a menina está escutando.

PABLO: Não é minha filha.

KAREN: Mas é uma menina.

PABLO: Então, que aprenda.

(Karen está agora frente a frente com Pablo)

KAREN: Quero ter outra filha. Mas não com você. Isso é tudo.

PABLO: Com... com... Com outro?

KAREN: Qualquer um. Quero me separar.

(Ouvimos o rugir de um tigre)

PABLO: Onde… onde… Você tem outro? Você arranjou outro?

KAREN: Andei pensando no que você fez com o cachorro. Eu já tinha es-
quecido, tinha deixado de pensar na coisa. Depois, tudo voltou a surgir em 
nossas vidas. E pensando, acabei lembrando porque você tinha feito aquilo 
com o pobre cachorro.

PABLO: Porque era homossexual.

KAREN: Não me refiro a isto.

PABLO: Molestava o seu cachorro e ele se queixava.

KAREN: Você matou o cachorro porque, talvez, na verdade, quisesse ma-
tar a mim. Os homens como você sonham em matar suas mulheres.

PABLO: Você esta se encontrando com um psiquiatra? Que vergonha! Está 
contando nossas coisas por aí?

KAREN: Não, mas não me parece má ideia.

PABLO: Está dormindo com um psiquiatra? Não é?

KAREN: Deixe-me em paz!

PABLO: E em vez de pedir-lhe o divórcio ou desaparecer por deixar de a 
querer, minha melhor opção era matá-la. E como não podia, então matei o 
cachorro. Assim você vê as coisas? Simples assim? Todos somos tão simples 
assim ou só eu?

KAREN: É muito possível.

PABLO: Eu poderia dizer então que pode ser todo o contrário. Pode ser 
que você tenha visto a possibilidade de separar-se de mim usando um epi-
sódio de quinze anos atrás. Que agora quer estar com outro ou sozinha e 
prefere que a culpa seja minha, porque sou um monstro.

KAREN: Eu não disse que você é um monstro.
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PABLO: Mas é verdade. Sou um monstro.

KAREN: Por quê?

PABLO: Porque fiz o que fiz e estou fazendo o que estou fazendo.

KAREN: O que está fazendo?

PABLO: (Alto, furioso) Rugindo!

(Ouvimos tigres rugindo)

KAREN: Antes você não era assim.

PABLO: Antes não sabia o que dizia.

KAREN: Antes me apaixonei por você.

PABLO: Antes eu também me apaixonei por você. E o que aconteceu?

KAREN: Você morreu.

PABLO: Não estou morto, Karen.

KAREN: Não mesmo?

PABLO: Não!

KAREN: Então como é que não reconheço você?

PABLO: Sou eu!

KAREN: Como é que você parece outro?

PABLO: Não sou outro.

KAREN: Como é que parece que você nem está aqui? Que é um fantasma. 
Que substituíram você por uma cópia sua. Que já não é o que era antes.

PABLO: Por isso está saindo com outro?

(Rugido de animais. Um rugido que sobe até ser estrondo. Logo se acalmam. 
Karen olha para ele assustada)

PABLO: Às vezes acontece. Subitamente, sem nenhuma razão, todos se põem 
a gritar. Gritam todos de uma vez: “Deixem-me sair daqui, quero ir para 
casa, não pertenço a este lugar”. (De repente, buscando alguém) Onde está?

KAREN: Quem?

PABLO: O sujeito com quem você está dormindo?

KAREN: Eu não estou...

PABLO: Ah! É esse que está ali? Esse ali olhando para nós? (Para o sujeito) 
É você?

KAREN: Não. Não é esse.

PABLO: Onde está? Que pensa de mim? Talvez não seja homem. Talvez 
não entenda. Um homem de verdade é basicamente uma fera, uma alma 
descontrolada. Competir pela presa, delimitar o território, fazer o que se 
quer, dominar os outros. É por instinto, Karen. E aquilo também foi por 
instinto. Um reflexo que nos leva a solucionar todos os problemas através 
da violência. 

KAREN: Não é instinto, imbecil. Os animais matam porque têm medo.

(Um elefante ao longe lança um bramido)

KAREN: O que vamos fazer?

PABLO: Sobre?

KAREN: Separação.

PABLO: Ir com outro.

KAREN: Com quem eu quiser.

PABLO: Onde está? Por que é que não mostra a cara? Que há com ele que 
não me deixa ver os seus dentes? Por que é que se esconde?
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KAREN: Ninguém está se escondendo, Pablo!

PABLO: Não será talvez homossexual? Gosta de cisnes?

KAREN: Não é...

PABLO: Você deve ter cuidado. Hoje em dia há muitos, bancam os machos, 
mas na verdade são uns maricas. Preste atenção e traga-o ao Zoológico. Se 
quiser ver os cisnes, então não resta dúvida. É homossexual.

KAREN: (Indo embora) Sabe que você é um estúpido?

PABLO: Não sou um estúpido. O que acontece é que sou um tigre.

KAREN: Fede a tigre!

(Karen sai desse espaço. Fica iluminada por um facho de luz)

PABLO: Bichona. É uma bichona. Anda como uma bichona e se veste como 
uma bichona. Bichona... Deveriam pendurá-los ou coisa assim. 

(Ouvimos uma pancada forte e seca. O carrinho de bebê que estava ao seu 
lado cai e desaparece da cena. Se ouve um grito ao longe e outros gritos das 
pessoas em volta. Karen olha aterrorizada para a jaula dos tigres)

KAREN: Uma menina acaba de cair na jaula dos tigres, por favor, alguém ajude!

PABLO: (Ansioso) Socorro! Uma menina...! Guardas! 

(Pablo fica olhando a cena)

PABLO: (Alto) Uma menina na jaula dos tigres, por favor, chamem alguém! 
Uma menina! (Mais baixo) Ah tigre... Grrrrgrrrrgrrrr... Vamos tigre! (Alto) 
Uma menina em perigo, socorro, precisamos de ajuda! (Baixo) Ah tigre...
Grrrrgrrrrgrrrr... vamos tigre...Misu misu misu...Grrrgrrrgrrr...

KAREN: Já a resgataram!

PABLO: (Decepcionado) Você está ficando velho, tigre. Está ficando velho.

5 Rinocerontes
Jaula dos rinocerontes / Agora

Vemos as patas de um rinoceronte que dorme. Às vezes se move, mas muito 
pouco. Em cena, Pablo. Ao seu lado, Carolina, que representa a Policial.

POLICIAL: Senhor, estamos fazendo uma investigação de rotina, e gosta-
ríamos de fazer-lhe algumas perguntas. Senhor... senhor?

PABLO: Que magnífico animal! E, no entanto, ei-lo ali, humilhado. Sabia 
que se ele estivesse em seu ambiente natural já nos teria matado? E não por 
fome ou porque seja um animal perigoso. Não. Teria nos matado por não 
termos sabido respeitá-lo devidamente.

POLICIAL: Senhor, gostaria de falar-lhe um pouco.

PABLO: (Reconhecendo-a como policial) Ah!

POLICIAL: Oficial León, Josefina León, polícia nacional.

PABLO: Não sabia que você era...

POLICIAL: Estamos fazendo uma investigação e necessitamos da coope-
ração de pessoas assíduas neste Zoológico.

PABLO: O que houve?

POLICIAL: Estamos buscando informações. Já o vi antes no Zoológico.

PABLO: Venho quase sempre.

POLICIAL: Tem alguma profissão que o vincule à observação de animais.

PABLO: Minha filha trabalha aqui.

POLICIAL: E como ela se chama?

PABLO: Carolina Estéfano.

(A policial anota)
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POLICIAL: Vem para vê-la?

PABLO: Também venho pelos animais. (Espera que ela faça a pergunta se-
guinte, mas é óbvio que a Policial espera também que ele siga oferecendo in-
formações) Bem... moro aqui perto e gosto de vir observar os animais. Tiro 
algumas fotos. Alguns deles me conhecem.

POLICIAL: Conhecem? Como assim?

PABLO: Bem, olham para mim e sabem que sou eu. De tanto me verem 
por aqui. Como este rinoceronte. Há anos que me vê. Sabe quem eu sou e 
me cumprimenta. Move a cabeça quando me vê. Um dia em que eu estava 
triste, parei para vê-lo. Mas ele estava dentro da água, não queria sair, fazia 
calor. E, no entanto, comecei a falar, a contar-lhe porque estava triste. E ele, 
como quem deixa de se ocupar de alguma coisa que lhe agrada para escutar 
um amigo, saiu da água e caminhou na minha direção. Um rinoceronte 
do seu tamanho, caminhando de um lado para outro, olhando para mim, 
compreendendo a minha solidão. Veio e ficou à minha frente, suportando 
o sol. Só para me escutar. 

POLICIAL: (Olhando assombrada para o rinoceronte) E pensar que para 
mim todos os animais são iguais. Sejam macacos ou leões. Cheiram hor-
rivelmente.

PABLO: Porque estão aqui. Mas se estivessem em seu ambiente natural, 
não cheirariam mal. Como você e eu. Se estivéssemos onde realmente gos-
taríamos de estar, talvez não fôssemos o que somos ou não nos veríamos 
como nos vemos.

POLICIAL: Eu sempre quis fazer engenharia.

PABLO: E eu veterinária.

POLICIAL: Você parece veterinário. Conhece bem os animais.

PABLO: Não a todos, mas esse rinoceronte aí eu conheço bem. Sabe que 
estão em perigo de extinção? É uma espécie antiga, mais antiga que o ho-
mem, mais antiga que muitas montanhas e mares. Mas desaparecem. Hou-
ve uma época em que os confundiram com unicórnios. Marco Pólo, em 
suas viagens, foi o primeiro a ver um. Em vez de chamá-lo por seu nome 
ou inventar um, preferiu chamá-lo por um nome já conhecido: Unicórnio.

POLICIAL: Como se chama?

PABLO: Rinoceronte. Rhinos-Cerontus...

POLICIAL: Não o bicho. Como o senhor se chama?

PABLO: Pablo Estéfano.

POLICIAL: Senhor Estéfano, olhe, eu teria muito prazer em ficar ouvindo 
aqui suas interessantíssimas histórias, mas estou em serviço. E talvez o se-
nhor possa me ajudar. Estamos buscando um sujeito.

PABLO: Homem ou mulher?

POLICIAL: Acreditamos tratar-se de um homem. Tem aparecido nas últi-
mas semanas aqui pelo Zoológico e tem matado os animais.

PABLO: Matado? Mas... como? Quais?

POLICIAL: Começou com os pássaros, mas depois prosseguiu com os ti-
gres, três pinguins, uma cabra, que estava a ponto de dar à luz. Matou os 
hipopótamos e assassinou ainda vários macacos, cinco micos, três chim-
panzés, outros macacos de que não me recordo agora e um orangotango.

PABLO: O orangotango.

POLICIAL: Conhecia-o?

PABLO: Estava numa jaula especial.

POLICIAL: Acreditamos que o seu próximo objetivo seja matar os ur-
sos panda.

PABLO: Esses ursos são caríssimos.

POLICIAL: E os preferidos de todos.

PABLO: As crianças, as crianças os adoram.

POLICIAL: Por isso acreditamos que vá se lançar contra os panda.
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PABLO: É preciso fazer algo contra esse assassino!

POLICIAL: Não tornamos o caso público porque sabemos que o delin-
quente vem todos os dias ao Zoológico. Acreditamos que se trata de algum 
terrorista ou um fanático.

PABLO: E como os mata?

POLICIAL: Com um vírus especial. Um vírus que destrói as defesas. Adoe-
cem primeiro, por dias. E depois morrem. Caem como cartas, de uma vez. 
Os animais não se queixam. Apenas entristecem, deixam de emitir qual-
quer som e de fazer o que se supõe que devem fazer. 

PABLO: Filho da puta.

POLICIAL: É o que pensamos. Que é um filho da puta. E por isso quere-
mos detê-lo. O senhor vem muito ao Zoológico e conhece toda a gente.

PABLO: Conheço mais os animais.

POLICIAL: E os animais o conhecem.

PABLO: Não todos. As tartarugas são difíceis.

POLICIAL: O caso é que gostaríamos que o senhor tentasse recordar se viu 
algo suspeito. Aqui está o meu número. Qualquer pessoa que lhe pareça 
suspeita, pode nos informar.

PABLO: Certamente, aliás, parece-me que este rinoceronte anda meio 
estranho.

POLICIAL: Sim?

PABLO: Parece um pouco triste, fraco.  (Alçando a voz) Parece-me que está 
caindo!

POLICIAL: (Alarmada) Sim, é verdade. Creio que está... Espere aqui. (Para 
o rádio) Atenção, jaula dos rinocerontes... Jaula dos rinocerontes... (Saindo) 
Vou buscar os médicos...

(Gritos de pessoas)

PABLO: Todo um monumento da selva. E pensar que Marco Pólo confun-
diu-o com um unicórnio, nada menos. E que os unicórnios nunca exis-
tiram. E os rinocerontes sim. (Ouve-se um baque descomunal) Cai. Está 
caindo o rinoceronte. Deus, que grandeza! Cai! Deus! Que beleza! (Com 
admiração) Como morre!

Vemos então as patas do rinoceronte que se revira, como se tivesse caído. 
Gritos de gente ao longe e sirenes da polícia. Música.

6 Pandas 
Jaula dos ursos panda / Hoje

Pablo e Karen entram em cena. Carregam bolsas de compras. Uma árvore de 
Natal surge em cena.

PABLO: Há quinze anos. Era 24 de dezembro e um acontecimento domés-
tico chamou a atenção de todos.

KAREN: Até a nossa.

PABLO: Embora saiba de coisas que nunca disse ou direi.

KAREN: E assim todos somos consequências de alguma coisa.

PABLO: Assim como o 24 de dezembro também, queiram ou não, é conse-
quência de alguma coisa.

KAREN: Por exemplo, do 23 de dezembro.

PABLO: Ou do 22.

KAREN: E muito especialmente do 21.

PABLO: Sim, aquele 21 de dezembro.

KAREN: Todos os dias chegam com um atrás.

PABLO: Neste dia tínhamos saído.

Ieda Magri
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KAREN: Fomos às compras durante a tarde do dia 21 de dezembro en-
quanto a menina…

PABLO: E os cães.

KAREN: Passavam a tarde com a avó no parque.

PABLO: Então ficamos por ali vendo as lojas, cada um para o seu lado.

KAREN: Eu então já lhe falava bem pouco.

PABLO: E eu dava graças a Deus porque não me dirigia a palavra.

KAREN: Falava-lhe pouco porque nessa manhã.

PABLO: Ficou sabendo.

KAREN: Que ele tinha uma amante.

PABLO: Mais jovem e mais bonita.

KAREN: Do que eu. Mas pensei: “será capaz de me deixar ou faz isso por-
que tem medo?”

PABLO: Medo de morrer.

KAREN: De estar comigo.

PABLO: Não sei.

KAREN: Não sei. Voltamos tarde nesse dia.

PABLO: E quando voltamos.

KAREN: Tentei abrir a porta de casa e...

PABLO: A porta estava aberta...

KAREN: Tínhamos sido roubados… Meu Deus, o que houve por aqui?

PABLO: Você deixou a porta aberta?

KAREN: Pablo, veja todas essas coisas no chão.

PABLO: Alguém entrou na casa.

KAREN: Fomos roubados!

(Entram rapidamente, desesperados)

PABLO: Onde está Carolina?

KAREN: Saiu com meus pais. Estão no parque.

PABLO: E os cães?

KAREN: Foram juntos.

PABLO: Menos mal que não havia ninguém em casa.

KAREN: Meu Deus, que desastre!

PABLO: Vou chamar a polícia.

KAREN: Levaram a televisão.

PABLO: (Discando um número) Malditos, malditos ladrões.

KAREN: Rasgaram os quadros. Por que é que rasgariam os quadros?

PABLO: Vá olhar o resto da casa.

(Karen sai)

PABLO: Polícia. É uma emergência. Acabo de voltar para minha casa e ela 
foi roubada. Alguém entrou aqui em casa... Quebraram tudo... levaram... a 
televisão.... (Olhando) o som e alguns pertences de casa. Diga. (Pausa) Não 
olhei tudo. Na verdade, acabamos de chegar e liguei imediatamente para 
vocês para... Se os ladrões ainda estão aqui dentro? Será possível? (Pânico. 
Sente que morre de medo) Eu... eu... não olhei... Minha esposa... Venham 
imediatamente. Karen! (Entra Karen. Pablo se assusta ao vê-la) A polícia 
diz que podem estar aqui dentro ainda.
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KAREN: Também imaginei isso e fiquei paralisada no corredor.

PABLO: O que faremos?

KAREN: Não me pergunte o que fazer. Diga-me o que quer que eu faça.

PABLO: Eu?

KAREN: Sim. Você. O que faremos? Se vai morrer, que não seja de medo. 
Diga-me, o que faremos?

PABLO: Não… não… não sei!

KAREN: (Tomando a responsabilidade de tudo) Não parece haver ninguém 
por aqui. Talvez tenham ido embora. A casa estava sozinha, entraram, le-
varam tudo e se foram. Um trabalho limpo. Não creio que tenha ficado 
ninguém. E a polícia?

PABLO: Já chegam.

KAREN: Deu o endereço correto?

PABLO: Esqueci!

(Karen se decepciona. Pablo se dá conta)

PABLO: Estou muito nervoso.

(Volta a ligar para a polícia)

KAREN: (Para o público) Chamou a polícia e eu comecei a recolher os cris-
tais, a limpar o chão, a colocar tudo em seu lugar. E enquanto isso ele falava 
com a polícia, depois com os vizinhos, ligou para a mãe, para as irmãs, para 
os amigos. Contava a todos o que havia acontecido.

PABLO: (No telefone) Aqui não há segurança! Faltam policiais que tratem 
esses filhos da puta com o peso da lei!

KAREN: E quando fez sua sexta ligação, eu já tinha arrumado toda a casa. 

Sem televisão, sem som, sem enfeites, sem o dinheiro que tinha guardado 
para uma viagem, sem meu anel de casamento. Mas tudo estava arrumado. 
Limpo e ordenado.

PABLO: (No telefone) Que lei o quê? Deviam morrer! Isso sim! Merecem 
a morte! Roubar alguém que trabalhou honestamente a vida toda! Se pego 
um deles, eu mesmo o mato!

KAREN: Tinha vontade de tomar um banho. (Para Pablo) Vou tomar um 
banho.

PABLO: (No telefone) Desculpe-me. (Para Karen) Porque não arrumamos 
tudo primeiro?

KAREN: Já está tudo arrumado, Pablo.

PABLO: (Vendo tudo, com certo desagrado) Você é rápida.

KAREN: Vou tomar um banho.

PABLO: (Fica sozinho. Faz uma pausa. Sentimos seu medo, levemente. Tor-
na a discar um número) A polícia nunca chega quando dela precisamos... 
alô... alô... é da polícia? Sim, estou esperando.

(Compreendemos que Pablo está escutando a música de espera. Súbito, bate 
no telefone repetidas vezes. Desespera-se. Tem um ataque. O ataque vem 
acompanhado de gritos e soluços, fica sem ar, como se um animal mons-
truoso estivesse a ponto de comê-lo. Depois de um clímax, Pablo cai no chão. 
Karen sai, coberta com uma toalha. Presta-lhe os primeiros socorros. Pablo 
responde positivamente. Acalma-se)

KAREN: Pablo tem ataques de pânico quando não consegue dar conta da 
realidade. (Trocam a música e as luzes. Pablo se levanta. Troca de roupa) 
Parecia um menino perdido, olhando ao redor e descobrindo que tudo era 
mais alto, maior, mais misterioso. (Trocam a música e as luzes. Karen se 
veste) No dia 22 de dezembro estava mais tranquilo.

PABLO: Comprei uma televisão. Melhor que a outra. Som estereofônico. E 
maior. Sentia tanta falta do som da televisão ligada. Dá mais vida a uma casa.
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KAREN: No dia 23 de dezembro, a menina estava tão contente porque 
começava a crescer-lhe um dente perdido e os terroristas explodiram uma 
bomba durante uma festa na escola.

(Televisão ligada. Assistimos a um programa do canal público. Um concerto 
da orquestra sinfônica. Pablo troca o canal de maneira violenta. Procura por 
outros canais)

PABLO: Tanta democracia o que gera é que as pessoas perdem o controle. 
Aqui todos têm direitos, menos o trabalhador. A liberdade virou libertina-
gem. Um pouco de mão dura faz falta nesse país de merda!

(Muda o canal. Agora vemos a inefável gazela fugindo sempre do tigre veloz)

KAREN: No dia 24 de dezembro a casa estava como antes. Eu cozinhava 
e à árvore de natal não faltavam as luzes. (Para Pablo) Pablo, porque não 
arruma essas luzes? (Pablo vai e arruma) O que quer fazer esta noite?

PABLO: Ficar em casa com a menina, os cães.

KAREN: O que diz a tevê?

PABLO: Os terroristas explodiram uma bomba numa escola. Estavam ce-
lebrando uma festa. Quase cem mortos, ou até mais.

KAREN: (Olhando a tevê) E essa aí, quem é?

PABLO: A diretora da escola.

KAREN: Parece uma pessoa conhecida.

PABLO: Sim, parece com a gente.

KAREN: Pobre mulher. Olhe seus olhos. Que desgraça!

(De repente, ouvimos latidos de cães)

PABLO: O que estão fazendo?

KAREN: Aquilo outra vez. 

PABLO: (Incomodado) Já lhes disse que não quero que o façam...

KAREN: Não importa. Já já param com isso.

PABLO: Na frente da menina, que vê tudo!

KAREN: Vem, Bandido, vem, sai de perto do General.

PABLO: Cão imundo.

KAREN: Bandido, vem! Deixe-o em paz, General. É uma coisa natural, 
Pablo, não precisa ficar tão irritado.
 
PABLO: Como natural? O que está dizendo? Isso é coisa de doentes! Isso 
não é normal! Não pode ser normal!

KAREN: Creio que os cães precisam conhecer outros cães e...

(Então, o mesmo ataque que Pablo teve no início da cena o domina. Mas se 
naquela vez tratava-se de pânico, é ódio desta vez. Um ódio extraordinário, 
como se se tratasse de um animal. Pablo grita. Vai até os cães e vemos como 
cobre um deles de pontapés)

PABLO: Filho da puta! Filho da puta! Não pode deixar o outro em paz? 
Não podem ficar em paz? Sempre tem que haver alguém para nos foder? 
Deixe-o em paz, cão maldito, cão viado! Cão terrorista! Cão assaltante! 
Cão filho da puta!

(Cobre-o de pontapés até que deixamos de ouvir os ganidos do cão. Música. 
A cena vai ficando às escuras)

CAROLINA: Alguém estava matando os animais do Zoológico porque 
achava que deviam estar na selva, e não dentro de jaulas. As pessoas en-
tão deixaram de aparecer e ficamos sem dinheiro. Sem dinheiro, nada de 
novos animais. Houve uma redução no pessoal e ficamos sem guardas de 
segurança.

KAREN: Então vieram as pessoas, outras pessoas. Uma massa de gente. 
Entraram a seu bel-prazer e mataram os animais que haviam sobrevivido.
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CAROLINA: E os comiam.

KAREN: Tinham fome, disseram.

CAROLINA: Carne de cavalo, pança de tigre, dizem que as avestruzes são 
bem gostosas.

KAREN: E ninguém fez nada.

CAROLINA: Multidão nas ruas, as pessoas, todo o povo. E ninguém fez 
nada. Devoraram o tigre.

KAREN: Comeram tigre!

CAROLINA: Comeram tigre e comeram tartarugas, comeram girafas 
e se não comeram lagartos foi porque os bichos intuíram qualquer 
coisa e não saíram da lagoa. Bancaram os peixes e não saíram nunca. 
Dizem que se afogaram. Depois, o povo, cansado de esperar, foi bus-
car o mais importante.

KAREN: O urso panda?

CAROLINA: O unicórnio. (Ouvimos a “Apassionata”, de Beethoven. Bai-
xam os tons das luzes) Queriam provar algo que ainda não tivessem comi-
do. Algo novo. Excitante, algo inocente.

KAREN: Nunca soube que havia um unicórnio.

CAROLINA: Estava naquela jaula, na Área dos unicórnios.

KAREN: Era grande? Tinha patas grandes?

CAROLINA: Adorava passear pela jaula e submergir na água.

KAREN: Esse era o rinoceronte.

CAROLINA: Não, o rinoceronte é bem diferente. O rinoceronte é como 
um porco imenso. Este era como um cavalo, gostava de relinchar como 
um cavalo. (Vemos então a silhueta do unicórnio, que ocupa todo o cenário) 

Como um cavalo estranho, mas um cavalo. Tinha o corpo prateado e todos 
o chamavam por outro nome porque jamais haviam visto algo como ele.

KAREN: O que houve com o unicórnio?

CAROLINA: Uma bomba destroçou-lhe o corpo quando se celebrava o natal.

(Música. Desaparece a imagem do unicórnio. Entra Pablo e se senta. Fala 
com a pessoa com quem estavam falando os personagens todo o tempo)

PABLO: No começo você se sente como se estivesse em um julgamento 
eterno. Gente vem e vai fazendo perguntas e encontrando respostas sobre 
sua condição, sobre o que você é e o que você pensa.

CAROLINA: Pensamos que conhecemos as pessoas porque aprendemos a 
pensar em frases feitas. Frases pré-fabricadas. Com ideias ao redor.

PABLO: Durante esses instantes, você vai perdendo a memória. Primeiro 
aos poucos. Um pouco um dia, um pouco na semana que vem, para depois 
reencontrá-la, em fragmentos, como se se tratasse de velhas fotos que nar-
ram a vida de alguém como você. Uma vida na qual agora você não pode 
determinar nem a data nem os lugares nem as pessoas.

KAREN: Chamam isso de “Ataque de pânico” e é uma doença incurável.

CAROLINA: Outros chamam de “Ódio” e também é uma doença incurável.

PABLO: Ou “Complexo de urso panda”. Quando você se apaixona pela 
morte apenas porque olham para você com pena.

(Baixam as luzes totalmente. Ficam apenas três pontos de luz, um para cada 
personagem)

CAROLINA: Há quinze anos fui até o cão morto e comecei a chorar. 
Como agora, que vejo meu pai sozinho e sinto tanta pena dele e pena 
de mim. (Olha para sua mãe e para seu pai) Espero que os dois estejam 
sempre comigo. 

(Carolina desaparece na escuridão)
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KAREN: Depois de quinze anos pude finalmente fazer com que minha 
vida fosse outra. E tudo por dois amores e um bicho que fecham e abrem 
a história. (Olha para sua filha e para Pablo) Espero que os dois estejam 
sempre comigo. 

(Karen desaparece na escuridão)

PABLO: (Resignado, com pena) No fim das contas, só espero que as duas 
estejam sempre comigo. (Antes da escuridão total, apavorado) Para ajudar-
me a enfrentar as feras.

Ruído de animais novamente. Fica apenas a figura do unicórnio.

Escuridão total.



68

P.E.R.I.F.É.R.I.C.O - dramaturgias latino-americanas

SESC | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
Presidência do Conselho Nacional:
Antônio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:
Maron Abi-Abib

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:
Claudia Fadel

Assessor de Cultura e Gestor do Espaço 
Cultural Escola Sesc:
Sidnei Cruz

Programação, Produção 
e Projeto Social:
Viviane da Soledade

Programação, Produção
e Projeto Escola Bairro Criativo:
Tahíba Melina

Programação, Produção
e Núcleo de Comunicação:
Leonardo Minervini

Produção Cultural / Projetos Especiais:
Juliana Turano (temporária)

Administração e Logística:
Mariana Penteado

Estatística / Indicadores:
Wagner Bettero

'HVLJQHU�*U£ˉFR�
Rafael Macedo (temporário)

Administrativo:
Claudia Vidal

Iluminação:
Alberto Timbó

Contrarregra:
Carlos Alberto Artigos

$UW¯ˉFH�
Jorge da Conceição
Camareira Teatral/Copeira:
Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina:
Adriana Lapa da Silva

Estagiárias de Produção 
Cultural (UFF):
Nátani Torres 
Juliana Grisolia
Gabriela Vergnano

Estagiárias de Artes Cênicas 
(Unirio):
Mariana Fausto
Fabiana Rocha

Praticantes Egressos 
(1º Emprego ESEM):
Pedro Henrique Machado 
Miguel Lacerda
Anne Lima 
Thaís Ribas


