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1) INT / NOITE / DEPÓSITO ATULHADO DE CAIXOTES / A PARCA 

ILUMINAÇÃO PROVÉM DA LUZ ELÉTRICA DE ALGUM POSTE QUE INVADE O 

RECINTO ATRAVÉS UMA PEQUENA JANELA BASCULANTE  

  UMA BUNDA NEGRA preenche todo o espaço com suas oscilações de 

sob e desce da penetração que o dono da bunda, ANGOLA, negro 

retinto, 25, faz na dona das coxas vistas em volta de sua 

cintura. 

       ANGOLA 

     Ah... deixa, deixa... uhhh... 

(O.S) 

OUTRA VOZ MASCULINA (grita) 

 Abre, sua puta! A-a-bre esse cu... ahh.. ahhh. De-

deixa, deixa... 

(O.S) 

VOZ FEMININA DE ADOLESCENTE (em prantos) 

Não! Pe-pelo amor de Deus! Na-não... 

       ANGOLA 

 Há! Há! Há! Te corto essa garganta, pi-piranha... 

ahhh... vou... vou go-go-gozá! Ahhhhh...  

(O.S) 

NOVAMENTE A VOZ MASCULINA 

       VOZ MASCULINA 

   Beleza, cumpádi! Tô comendo um cu-zinho... 

GRITOS FEMININOS DE DOR 

       ANGOLA 

   Corta a garganta dessa filha da puta! 

INSERT 

FACA BRILHANDO ENCOSTADA AO PERCOÇO DE ADOLESCENTE CHOROSA 
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DECURSO RÁPIDO DE TEMPO EM MISTURA DE SONS DE FUNK, LAMENTOS 

E URROS DE GOZO MASCULINO 

       ANGOLA 

Ah! Gozei... gozei lindo! Há! Há! Há! 

       A OUTRA VOZ MASCULINA 

  Fodi tanto que me deu até dor de barriga, Angola.    

Sabia? 

       ANGOLA 

   Ah, foi? Então caga, pô. 

       A OUTRA VOZ MASCULINA 

 Vem cá, piranhazinha escrota. Abre essa boca! Abre 

essa boca! 

GRITOS FEMININOS 

       A OUTRA VOZ MASCULINA 

  Abre, abre essa porra dessa boca que eu quero fazê 

cocô aí dentro. 

GRITOS FEMININOS POR SÚPLICA MISTURADOS A GARGALHADAS DE 

DEBOCHE. 

       ANGOLA 

   Epa! Peraí, menina! Aonde tu pensa que vai? 

       A OUTRA VOZ MASCULINA 

   Segura ela, parceiro! Segura! Tô cagando, porra. 

BARULHO SW CAIXOTES CAINDO. CORRERIA. GRITOS 

(O.S) 

       GRITOS FEMININOS FORA DO GALPÃO 

   Socorro! Socorro, pelo amor de Deus. 

CORTA 
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2)EXT / NOITE / PEQUENA PRAÇA CERCADA DE HABITAÇÕES MODESTAS 

COM UMA IGREJA EVANGÉLICA E DOIS BOTEQUINS / ILUMINAÇÃO 

PROVENIENTE DE DOIS POSTES AO CENTROÇ 

MULTIDÃO ULULANTE, FURIOSA, agride um jovem mulato, magro, 

22,sem camisa e de bermudas em frangalhos. Os agressores são 

homens e mulheres. 

       HOMEM DO POVO 1 

   Mata logo esse filho da puta! 

       HOMEM DO POVO 2 

 É o Chave de Fenda, né? Manjo ele. Um drogrado dum 

filho da puta  

       MULHER DO POVO 1. 

   Cadê a menina? Foi o Chave de Fenda mesmo? 

       HOMEM DO POVO 3 

   Diz que foi duas, uma eu sei quem é. Garota ainda. 

       CHAVE DE FENDA (grita sufocado) 

   Pelo amor de Deus! Não me matem. 

O CÍRCULO DOS LINCHADORES SE FECHA EM TORNO DO CAÍDO CHAVE DE 

FENDA. 

Close Up 

CHAVE DE FENDA com a face deformada e sangrenta 

       CHAVE DE FENDA. 

   Foi... foi o Angola. Ele me chamou... 

SUCEDEM-SE OS GRITOS DE "MATA!". 

      CHAVE DE FENDA (grita sufocado) 

 Não! Ai... ai, minha mãezinha... ah... ui... na-

não... 

SOM ESTRIDENTE: 

SEREIA DE CARRO POLICIAL. DOIS TIROS 

CORTA 
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3)INT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL / SALA DO DELEGADO 

Sala sem muito conforto, com uma mesa grande, duas cadeiras 

em frente, mesinha de computador a um canto, parede com um 

painel de cortiça cheio de papéis e xeroxs em preto e branco 

com faces de gente procurada, mastros com as bandeiras 

nacional e estadual. DELEGADO JONAS, branco, 55, baixo e 

robusto, sentado na beira da mesa, conversa com O INSPETOR 

GONZAGÃO, 50, baixo, obeso, moreno clato, de pé. 

       GONZAGÃO 

   E as meninas, apareceram? 

       DELEGADO JONAS 

   Que nada. Nem vão aparecer. 

       GONZAGÃO 

   Teve testemunhas? 

       DELEGADO JONAS 

 Até agora ninguém. Disse uma mulher pro detetive 

Carlinhos que um ds meninas se chama Doralice, que 

frequenta os bailes do Wonderland. 

       GONZAGÃO 

   Fanqueirinha, manjo. 

       DELEGADO JONAS 

 Tem um negócio, não sei se é exagero ou não. Quando 

ouvi, palavra, quase vomitei. 

       GONZAGÃO 

   Hmm... 

       DELEGADO JONAS 

 Foi uma mulher que disse pro Narciso, que foi lá 

com o detetive Carlinhos. Uma velha que socorreu a 

menina. Sabe o que foi? Que o puto desse tal de Chave 

de Fenda cagou na boca da menina. Acredita? 
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       GONZAGÃO 

   O quêêê? 

GONZAGÃO dá uma gargalhada e gira em torno de si mesmo 

       GONZAGÃO (continuando) 

 O que é isso, Jonas? Já vi de tudo, confesso, mas 

essa... 

       DELEGADO JONAS 

    Pois é. Elas não vieram prestar depoimento, nada. 

Foi o que falaram. Mas o que merece um filha da puta dum 

escroto desses? 

       GONZAGÃO 

   E como é que ele está? 

       DELEGADO JONAS 

 Cuspiu alguns dentes e parece que teve duas 

costelas quebradas, mas sobreviveu. Guardei ele por 

enquanto. 

       GONZAGÃO 

   Autuou? 

       DELEGADO JONAS 

  Mas é claro. Houve flagrante. Queria que eu fizesse 

o quê? 

       GONZAGÃO 

 Verdade que corre o boato que o Angola estava 

nessa? 

       DELEGADO JONAS 

 Ele mesmo, o Chave de Fends falou isso, que foram 

eles dois que pegaram as meninas. 

       GONZAGÃO 

 Por mais mordomia que a gente dê pra aquele crioulo 

filho da puta, vem ele sujar aqui na área. 
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       DELEGADO JONAS 

 Aqui pra nós, esse esquema com ele está me 

preocupando. Já teve gente da inteligência da PM 

chegando perto. Mas não é hora de eu enquadrar o 

crioulo.  

       GONZAGÃO 

  Quase oito. A essas horas o doutor Natan, na certa, 

está na casa da nora, jantando com os netinhos.     

Amanhã, se você me der carta branca, falo com ele. 

       DOUTOR JONAS 

  De qualquer maneira vou ter que abrir inquérito. Um 

dos autores está preso. Muito chato ter que mandar 

buscar o Angola nessas alturas. 

       GONZAGÃO 

 Falo com o Natan amanhã cedo. Ele tem um juizinho 

que come na mão dele.  

       DOUTOR JONAS 

 Fala pra ele caprichar num HC, que é urgente, 

ausência de provas, que o Chave de Fenda foi acusado 

por duas putinhas de baile funk.  

       GONZAGÃO 

 Tu então fala pro teu carcereiro tratar o cara na 

maciota. Entende? 

       DOUTOR JONAS 

 Vou arrumar um enfermeiro pra dar um alívio nas 

feridas dele. 

       GONZAGÃO 

 Perfeito. Deixo meu pessoal no stand by. Hoje, 

aliás, tenho um acerto com o veado do Zé das Conchas 

pra pegar emprestado o carro dele. 
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       DOUTOR JONAS 

  Melhor assim. Nada de viatura do DP. Me arrume  

então um HC com aquele chicanista e me avise. 

       GONZAGÃO 

   E se alguns otários prenderem o Angola? 

       DOUTOR JONAS 

  Nesse caso, você, um puto dum velho inteligente, 

vai ensinar qualquer um metido a X9 a meter o nariz 

debaixo da saia da vovozinha dele.  

CORTA 

4)EXT / NOITE / FUNDOS DA DELEGCIA POLICIAL 

PEQUENO ESTACIONAMENTO coberto com telhas de amianto 

sustentadas por vigas de madeira. Iluminação escassa. Há 

três veículos estacionados. CHAVE DE FENDA, algemado com 

as mãos nas costas e seguro pelo cotovelo é ajudado a 

entrar num dos automóveis por GONZAGÃO. 

      CHAVE DE FENDA (voz débil) 

 O advogado falou... que eu estou solto. 

       GONZAGÃO 

 Entra aí, rapaz. O juiz mandou soltar você, sim. 

Vamos lá. 

HONORINO, mulato, claro, forte,40, SAI pela porta 

traseira já aberta por GONZAGÃO. 

       HONORINO 

   Ele vai no meio. 

TODOS ENTRAM no carro. GONZAGÃO vai ao lado do motorista. 

 

CORTA 

5)INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

ZÉ DAS CONCHAS, branco, magro, 25, dirige o carro; GONZAGÃO 

ao seu lado; HONORINO e BAIXINHO, tipo nordestino, 38, 

ladeiam o manietado CHAVE DE FENDA no banco traseiro. 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

   Pra onde, oh Gonzagão? 

       GONZAGÃO 

 Vai rodando. Como se fosse pra Washington Luís. 

Tanque está cheio, não está? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Completei hoje de manhã. Levei os velhos pra umas 

comprinhas no supermercado. Só isso. 

       BAIXINHO 

   Não trabalhou hoje, não? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Claro. Dei serviço em Caxias, mas peguei um busão 

circular que me deixou bem na praça. 

GONZAGÃO dá duas palmadas amistosas no ombro de ZÉ DAS 

CONCHAS. 

       GONZAGÃO 

   Guarda municipal de valor está aqui. Vou te contar. 

       BAIXINHO 

 A Prefeitura deve pagar uma merreca a vocês, 

aposto. 

       GONZAGÃO 

 Porra, Baixinho, vai querer dar uma de imposto de 

renda pro rapaz! Corta essa. 

GARGALHADAS. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Chato foi o Velho hoje querendo que eu desse  

carona pra uma mulher da igreja, Cheguei a ficar com 

pena, mas estava apalavrado com vocês 

Close Up 

ZÉ DAS CONCHAS dirige com o pensamento distante. 
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CORTA 

6)EXT / DIA - ENTARDECER / ÁREA FRONTEIRIÇA A IGREJA 

EVANGÉLICA 

Flash Back 

GRUPOS DE FIÉIS conversam, ALGUNS chegam e ENTRAM no templo. 

ZÉ DAS CONCHAS, seus PAIS, o PASTOR POLICARPO, idoso, 70, 

baixo e magro, e DONA EFIGÊNIA, obesa, 65, cabelos em coque, 

conversam junto ao CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS. 

       PASTOR (a um fiel)  

   Na paz do Senhor, irmão. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Pai, leva a mal, não, mas esse carinha que entrou 

não é muito, muito assim... 

       PASTOR  

 Sei o que você está pensando, mas não vou fechar a 

minha igreja a ninguém. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Mas um veado daquele... 

       DONA EFIGÊNIA 

 José, respeito com seu pai e com Nosso Senhor Jesus 

Cristo. Estamos diante da casa d’Ele! 

       PASTOR  

 Meu filho, se eu fosse julgar o mundo, metade das 

pessoas que você está venda aqui não entraria nesta 

igreja. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Pô, mas um carinha todo se requebrando como ele? E 

as famílias, as senhoras decentes de sua igreja, não 

comentam nada, não? 

       PASTOR  

 José, meu filho. Você já deve ter ouvido falar em 

Maria Madalena. 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

   Hmm... sei, da Bíblia.  

       PASTOR  

 Essa mesma. Se ela me aparecesse agora, nua em 

pelo, e quisesse entrar na casa de Cristo, quem seria 

eu para lhe fechar as portas. 

       DONA EFIGÊNIA 

 Policarpo. Está quase na hora. E o problema da irmã 

Aparecida? 

       PASTOR  

   Não esqueci, não. 

       PASTOR (a Zé das Conchas) 

 Filho, estou com um problema, aliás a Igreja, e não 

eu. Preciso de você esta noite depois do culto. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Essa noite, Pai? O que é? 

       PASTOR  

 É a irmã Maria Aparecida. Caiu no banheiro e 

fraturou as duas pernas. Está de cadeira de rodas, 

veio com uma filha, de táxi... 

       DONA EFIGÊNIA 

 Tem mais de dez anos que ela frequenta a igreja. Nunca 

perdeu um culto, mesmo durante a semana. 

       PASTOR  

Espera aí, Efigênia, pra não atrapalhar meu 

raciocínio.  

      PASTOR (a ZÉ DAS CONCHAS) 

   Elas moram longe, pagaram um táxi, mas pra  

(cont) 
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(cont’d) 

      PASTOR (continuando) 

 voltar, além do preço, você sabe muito bem 

como isso aqui é perigoso à noite. Mesmo pagando, 

não aparece táxi nenhum, os motoristas nào querem 

se arriscar. 

       DONA EFIGÊNIA 

   E você sabe muito bem disso, né, José? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

  Espera aí, mãe, que negócio é esse de "você sabe 

muito bem"? Eu não sei de nada, trabalho longe daqui, 

boto minha fardinha chulé de municipal pra correr atrás 

de camelô, dar informação pra velhinhas, essas porras... 

       PASTOR  

  José! José, não admito que fale assim com a sua 

mãe! Mais respeito, limpe essa boca. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Está bem, está bem. Foi mal, mãe, me desculpe. 

       PASTOR  

  Bom, mas o que a igreja precisa é de alguém de 

carro pra levar as duas irmãs, mãe e filha, pra casa 

depois que o culto acabar, lá para as nove e quinze, 

mais tardar nove e meia. 

       DONA EFIGÊNIA 

  Policarpo, meu bem, preciso ir entrando. Tem gente 

me fazendo sinal, hoje é dia da santa ceia. 

      PASTOR 

  Já vou. Só um minutinho. Deixa eu resolver esse 

assunto com o José. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Tchau, Mãe. 
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       DONA EFIGÊNIA 

   Boa noite, meu filho. Jesus te ama. 

       PASTOR  

  Então é isso, José. Posso contar com sua carona pra 

irmã Aparecida e a filha? Tem dois irmãos de carro, mas 

estão com a família e ainda levam gente que mora longe. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

  Ih, Pai, se o senhor tivesse me avisado mais 

cedo... 

       PASTOR  

   Alguma namorada que você não possa desmarcar? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Pai, por favor. Coisa minha. 

       PASTOR  

  Tem umas coisas suas que são coisas minhas também, 

José, e Cristo está lá de cima me olhando, meu filho. 

Estou vivendo em pecado porque a carne é fraca e você é 

meu filho. Te amo, mas estou vivendo em pecado por causa 

de minha fraqueza. Deus queira que sua mãe nunca saiba 

disso. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

  Pai, te garanto. Em menos de um mês acerto tudo. 

Não tinha pra quem pedir. A garota precisava, 

       PASTOR  

  Pelo amor de Deus não me fale nisso. O inimigo 

jogou poeira nos meus olhos e abriu meu coração para o 

pecado do mundo. Vivo em pecado por isso, meu filho. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Pai, pai, por favor, te pago tudo logo, logo, mas 

não vai me dar uma de chorão aqui na rua. 

PASTOR SE AFASTA 
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       PASTOR  

  Que Deus Nosso Senhor se apiede de nossas almas e 

dessa mulher. 

CORTA 

7)INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

      ZÉ DAS CONCHAS 

 Palavra, nunca vi a tal mulher de cadeira de rodas, 

mas cheguei a ficar com pena. 

       HONORINO 

   "Pena", cara? Quem tem pena é galinha. 

       BAIXINHO 

 Ih, olha aí! Cedo, cedo a gente vai ver o Zé de 

terninho e Bíblia debaixo do sovaco. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Também não é assim. Querem saber o que me deixou 

mais injuriado hoje lá na frente da igreja? Uma 

tremenda duma bichona entrando lá e o Velho cheio de 

aleluias pro veado. 

       BAIXINHO 

   Tem igreja que não está nem aí. 

       HONORINO 

 Eu não deixava. Tacava porrada em tudo que é bicha 

na porta da igreja mesmo. 

       GONZAGÃO 

 Negócio é meio complicado. Tem mulher que chifra o 

marido adoidado, conheço uma meia dúzia pelo menos, e 

vive na igreja, nas católicas também. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Mas aí é diferente. Bicha, travesti, tem que sumir 

da vida. 

 



 

15 
 

 

       GONZAGÃO 

 Já cantei pra mais de dez vagabundos subirem, mas 

nunca me encomendaram nenhum veado nem travesti. Leva 

a mal não, Zé, nada contra você, mas muitos caras têm 

bronca de bicha por causa daquele negócio de fazer 

meia com coleguinha de escola, sabe como é. 

       HONORINO 

 Eu não vou nessa de psiquiatra, psicólogo o cacete. 

Comigo o caso é chumbo grosso, porrada pra limpar 

tudo, que a gente só vê pilantra, maconheiro, por tudo 

que é canto. 

       GONZAGÃO 

 Maconheiro que fica só na dele, eu acho que pode 

passar, na minha opinião. 

       (pausa) 

       GONZAGÃO 

 Por quê? Qual é a bronca? Com quem eu trepo, quem 

eu mato e o que bebo ou cheiro é problema meu. 

       BAIXINHO 

 Não carece de tu ficar injuriado, oh Gonzagão. O 

papo desse negócio de ser assim ou assado quem puxou 

foi o Zé, com isso de veado na igreja.  

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Infelizmente Deus só me deu a oportunidade de matar 

um travesti só,unzinho só 

CORTA 

8)INT / DIA / BOTEQUIM / SALÃO DE SINUCA 

Flash Back                                              

MARADONA, jovem baixote, 23, cabelos encaracolados, camiseta 

e bermuda, joga com ZÉ DAS CONCHAS. Assistem à disputa 

EDGARD, mulato, barrigudo,40, sem camisa, colares de umbanda 

ao pescoço, e BELÉM, mestiço indígena, 30, atlético, cabelos 

negros e longos, camiseta de clube de futebol e calça jeans. 
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       MARADONA 

 Há! Olha sô, galera, como se mama o leite de um 

pixote. 

       EDGARD 

   Zé, se ele matar a cinco, você está fodido. 

       MARADONA 

 Jogo se joga calado, rapaziada. Deixa ele se ferrar 

sozinho. Vai, Zé 

       (pausa) 

ZÉ DAS CONCHAS DÁ UMA TACAD SEM SUCESSO 

       BELÉM (a EDGARD) 

   O Maradona sabe bater n branca. Olha só 

       EDGARD (segredando) 

 Já saquei. Bate como no relógio. Vi isso outro dia 

na internet. 

ZÉ DAS CONCHAS PARA DE JOGAR 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Edgard, meu camarada. Assim não dá. Fica 

cacarejando nos meus ouvidos. Porra! 

       MARADONA 

 Ha! Há! Ha! Deixa ele jogar em paz. Já dançou nos 

cinquenta paus. Né, Seu Zé das Conchinhas? 

       EDGARD 

 Ninguém aqui é galinha pra cacarejar, só se sua mãe 

chegou no pedaço, oh meu. 

ZÉ DAS CONCHAS, ENFURECIDO, JOGA SEU TACO SOBRE EDGARD E 

PARTE PARA A AGRESSÃO 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Filho da puta! 

 



 

17 
 

       EDGARD 

   Te mato, seu merda... 

       MARADONA (grita) 

   Portela! Oh Portela! 

ZÉ DAS CONCHAS E EDGARD SEGUEM TROCANDO SOCOS E PONTAPÉS 

PORTELA ENTRA 

Botequineiro, 55, negro alto e robusto, grisalho, de camiseta 

e calças cáqui largas presas por suspensórios, portando um 

porrete. 

       PORTELA (alto) 

   Que putaria é essa? 

ZÉ DAS CONCHAS E EDGARD SE ROLAM NO CHÃO; PORTELA DÁ UMA 

FORTE PAULADA NA BUNDA DE EDGARD. 

       MARADONA (alto) 

   Chega, porra! 

EDGARD SE LEVANTA E INVESTE CONTRA PORTELA, QUE RECUA E SACA 

UM REVÓLVER  

       PORTELA 

 Vem, vem, seu putinho!  

       ZÉ DAS CONCHAS (ofegante) 

 Pô, estava disputando com o Maradona numa nice, 

Portela... 

       PORTELA (autoritário) 

 Quero nem saber. Os dois pra fora. Se quiserem  SE 

beijar e abraçar, que vão fazer isso na rua. 

       EDGARD (ofegante) 

   Portela, a paulada pegou mal, está sabendo? 

       PORTELA 

 O quê? Pegou mal? Podemos tirar isso a limpo agora. 

Quer? 
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       MARADONA 

 Edgard, Edgard, esquece. Ele está na casa dele, 

está certo. Esfria essa cabeça, rapaz. 

       BELÉM (risonho) 

   Há! Fiquei foi na minha, oh Portela. 

       PORTELA 

   Tudo bem, mas não tem mais jogo hoje pra ninguém. 

       MARADONA 

 Vou chegando. Por hoje chega. Devo alguma coisa a 

você, oh Portela? 

       PORTELA 

 Se pagaram a mesa e as duas cervejas, está tudo 

bem. 

MARADONA ABRAÇA EDGARD PELOS OMBROS 

       MARADONA 

 Vamos chegando, cumpádi. Vai pra casa, toma um  

banho frio, que tu esquece. Amanhã é outro dia. 

MARADONA e EDGARD SAEM 

       BELÉM 

 Oh Zé das Conchas, melhor você dar um tempo. Não 

sai agora, não, vai por mim. 

       PORTELA 

 Se me tivessem quebrado algum taco, aí é que a 

coisa não ia ficar assim, não. 

       BELÉM 

  Há! Há! Há! Aquela paulada que tu deu na bunda do 

Edgard, oh Portela, foi firme, hein! 

       PORTELA 

  Dei pra machucar mesmo e digo na cara do Zé, se 

fosse ele que tivesse por cima ia sobrar pra ele do 

mesmo jeito. Ah se ia! 
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       BELÉM 

  Morreu, morreu o assunto, gente. Por causa disso me 

vê lá uma geladinha, Portela. 

PORTELA SAI 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Mas aquele veado não perde por esperar. Pô, logo 

hoje, dia de minha folga, vem o cara querer dar uma de 

machão pra cima de mim. 

       BELÉM 

 Vambora lá pra frente, tu esfria a cabeça e a gente 

mastiga uns tira-gosto. 

FUSÃO 

9)INT / DIA / BOTEQUIM DO PORTELA / SALA DA FRENTE 

Espaço com meia dúzia de mesas metálicas pintadas com 

logotipos de uma marca de cerveja, balcão, caixa 

registradora, paredes de azulejos decorados, uma máquina de 

jogos eletrônicos e outra de caça-níqueis com balinhas logo à 

entrada. DOIS FREGUESES ocupam uma das mesas. LURDES, mulher 

negra, 30, cabelos em trancinhas afro, está atrás do balcão. 

ZÉ DAS CONCHAS e BELÉM ENTRAM 

       BELÉM 

  Lurdes, por favor, uma porção de provolone, no 

capricho. Uma Brahma super da gelada e dois copos. . 

       LURDES 

   Só tem long neck. 

       LURDES (a PORTELA) 

   Tudo tranquilo, meu  nêgo? 

PORTELA GUARDA ARMA EM GAVETA DEBAIXO DA REGISTRADORA 

       PORTELA 

   Tranquilo, esquenta não. E aqueles fregueses ali? 
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       LURDES 

 Terminando de fazer dois sanduíches de carne assada 

pra eles. Gente boa, ficaram nem aí com a bagunça. 

       ZÉ DAS CONCHAS (alto) 

  Lurdes, tu e o Portela me conhecem. Foi aquele 

veado do Edgard quem me provocou. 

       PORTELA (alto) 

   Caralho! Acabou, Zé! Morreu o papo, por favor. 

BELÉM FORÇA ZÉ DAS CONCHAS A SE MANTER SENTADO 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Pode deixar, Belém, pode deixar, não precisa me 

segurar, não. Só mulher é que me bota a mã. 

LURDES TRAZ o provolone e as duas cervejas. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

  É nessas horas, Belém, te digo, que eu só queria 

ter uma carteirinha de tira, mas polícia mesmo e não 

essa porra que eu sou de guardinha municipal. Sabia? 

BATEM AS GARRAFAS E BEBEM 

       BELÉM  

   Humm..., está com boa cara esse queijinho. Pega aí. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

  Tenho um amigo, o Baixinho. Você não deve conhecer 

porque está aqui há pouco tempo. 

       BELÉM 

 Assim de apelido, não. Tem nem dois meses que 

cheguei lá do Amapá 

       ZÉ DS CONCHAS 

 Bom, mas ele é detetive, está agora na delegacia de 

Mesquita. Tu precisava ver, cara, quando ele bota a 

(cont) 
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(cont’d) 

 ZÉ DAS CONCHAS ZÉ DAS CONCHAS(continuando) 

  mão em cima de um vagabundo. Pô, em cinco minutos 

ele deixa o sujeito mijando sangue, se cagando e pedindo 

por ai meu Deus. Eu, a merdinha de um guarda municipal, 

não posso fazer isso nem pela metade. 

       BELÉM 

 Mas você é novo ainda. Se queria mesmo ser tira, 

mete as caras num concurso aí. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

  Qual. Agora não dá mais. Parei no Ginasial. O Velho 

é pastor e queria porque queria que eu entrasse pra uma 

igreja. O tempo passou.  

       (pausa) 

       BELÉM 

 E eu? Era disc jockey num puteiro e achei que podia 

me dr bem aqui nesses baita eventos. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Vou pedir mais duas, mas pode deixar que a gente 

parte isso. 

       ZÉ DAS CONCHAS (alto) 

  Oh Lurdes, Portela,mais duas aqui, 

       BELÉM 

 Mas te digo, do jeito que a coisa anda preta, tu 

pelo menos tem um emprego público, salário certinho no 

final do mês. E eu? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Trabalha em quê? 

       BELÉM 

   Tenho minha aparelhagem de som, pego uns biscates 

(cont) 
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(cont’d) 

       BELÉM (continuando)  

nuns eventos e fim-de-semana tenho u fixo como disc 

jockey de uma boate em Niterói. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Dá pra pingar algum? 

       BELÉM 

 Pra pagar um quarto e não morrer de fome, mas, te 

digo, ando cansado de viver assim, rodeado de putas e 

veados da noite.  

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Está aí a coisa que me deixa mais bronqueado. Se eu 

fosse um tira de verdade, Belém, te digo, enchia toda 

semana um camburão de veados e mandava tocar fogo, 

afogar, matar a pau. 

       BELÉM 

  Tem um travesti, não sei como, me descobriu por 

estes lados. Vira e mexe está o puto me rondando. Meu 

caso é mulher, pô, nunca transei com veado. 

      ZÉ DAS CONCHAS 

  Nem eu. Tenho nojo, sabe o que é nojo, dessa gente. 

      BELÉM 

 Vamos pedir uma saideira que logo mais tenho um 

bailinho pra animar. 

       BELÉM (alto) 

   Lurdinha, mais duas e fecha aqui, por favor. 

UM TRAVESTI ENTRA 

BELÉM COBRE A FACE EM DESESPERO 

       BELÉM 

   Não acredito, meu Deus. 

TRAVESTI SE APROXIMA DA MESA DE ZÉ DAS CONCHAS E BELÉM 
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       TRAVESTI 

   Oi, amor, está sumido, hein. 

       BELÉM (desnorteado) 

   Hã? Tudo bem? 

       TRAVESTI 

   Não tenho te visto. Tem um cigarro? 

       BELÉM 

   Na-não, eu não fumo. 

TRAVESTI PEGA UM COPO DA MESA 

       TRAVESTI 

   Posso? 

ZÉ DAS CONCHAS SE ERGUE ABRUPTAMENTE 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Oh, Portela, Lurdinha, vê aqui a despesa que isso 

aqui está é fedendo. Vou te contar. 

       BELÉM 

   Calma, Zé, vou acertar contigo, Half-half. 

       TRAVESTI 

 Ih, cruzes, Índio, o que está pegando, hein? Entrou 

algum leproso aqui, entrou? 

ZÉ DAS CONCHAS SACA DINHEIRO DO BOLSO DA BERMUDA E SEPARA 

ALGUMAS CÉDULAS 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Pega aqui, Belém. Estou vazando antes que eu pegue 

Aids só pelo ar. 

       TRAVESTI 

 Nossa! O que foi que deu nele? Nervosinho esse 

rapaz.. 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

 Nervosinho está esse teu cu arrombado, seu filho de 

uma vaca!. 

       PORTELA (esbravejando) 

 Epa! Chega, Zé! Outra vez, não! Leva a mal não; 

Leva a mal não mas se tu aprontar outra aqui vai se 

ver é comigo. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Tudo bem, Portela, estou na sua casa. 

       ZÉ DAS CONCHAS (a BELÉM) 

   Belém, o que está na mesa cobre a minha parte. 

       BELÉM 

 Zé, Zé, espera aÍ, também vou nessa. Deixa só 

acertar com o Portela. 

ZÉ DAS CONCHAS SAI EMPURRANDO CADEIRAS 

       TRAVESTI (gritando) 

 Eu, hein! Some, some daqui, oh magrelo! Bundão! 

Broxa! 

CORTA 

10)EXT / DIA / FACHADA DO BOTEQUIM  

Loja com duas portas largas tendo toldos coloridos acima. 

Calçada estreita e rua pavimentada por pedras irregulares e 

escuras. TRAVESTI, parado diante da porta, retoca a 

maquiagem. 

ZÉ DAS CONCHAS SE APROXIMA PORTANDO UMA BARRA DE FERRO 

       ZÉ DAS CONCHAS (irado) 

 O que foi que você falou lá dentro, seu puto? 

Repete! 

TRAVESTI TENTA CORRER, MAS ZÉ DAS CONCHAS O ALCANÇA E O 

AGRIDE COM A BARRA DE FERRO 
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       TRAVESTI (grita) 

   Ai, não! Pelo amor de Deus... 

PESSOAS SAEM DO BOTEQUIM PARA ACUDIR, ZÉ DAS CONCHAS NÃO 

CESSA DE BATER NO TRAVESTI CAÍDO 

       BELÉM (tentando intervir) 

   Zé, para! Vai matar ele. 

       LURDES (grita apavorada) 

   Socorro! Socorro! Alguém chame a Polícia 

PESSOAS SE APROXIMAM ASSUSTADAS 

ZÉ DAS CONCHAS PROSSEGUE COM A AGRESSÃO 

Close Up 

ZÉ DAS CONCHAS, suado, cabelos desgrenhados, tem a expressão 

de um vitorioso. 

CORTA 

11)INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

       BAIXINHO 

   Parece que nosso amigo quer dizer alguma coisa 

       GONZAGÃO 

Ha! Duvido. O cara está com a boca toda 

estourada... 

BAIXINHO DÁ BOFETADAS EM CHAVE DE FENDA 

       BAIXINHO 

   Que foi, hein? Hein? Reclamando de quê? 

       HONORINO 

 Epa, Baixinho, cuidado pra não me pegar, oh 

cara. Há! Há! Há! 
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       BAIXINHO 

Vagabundo, comigo, tem que entrar na lenha. 

Tem disso não. 

CORTA 

12)INT / DIA / PEQUENA LOJA DE ARTIGOS ORIENTAIS IMPORTADOS 

EM SHOPPING CENTER 

Flash Back 

Estabelecimento cheio de mercadorias chinesas em geral, 

muitos penduricalhos espalhados, bijuterias, relógios, 

enfeites. Na loja, UM CASAL, idade em torno de 59, e UMA 

ADOLESCENTE, todos chineses. 

DOIS JOVENS ENTRAM 

São mulatos, magros, idades não acima de 25; roupas 

descoladas, bonés de baseball. 

       MULHER COMERCIANTE 

   Boa tádi. O que desesam? 

       JOVEM 1 

 Ah, sabe o que é? Estou procurando perfume. Tem 

algum? 

       MULHER COMERCIANTE 

   Pelfume? shim, shim. Pla hômi ô sinhola? 

 

       JOVEM 1 

   Pra minha namorada. Tem importado? 

       MULHER COMERCIANTE 

   Oh, pla zóvem, shim, shim. Flancês muito bom. 

       JOVEM 2 (na entrada) 

   Quanto valem essas bolas de vidro aqui? 

       MULHER COMERCIANTE 

   Ah, bola clistal? Momento. 
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       MULHER COMERCIANTE  

 Lin, able la e mostla. As maioles estom em bom 

pleço. 

ADOLESCENTE ABRE MOSTRUÁRIO LATERAL 

       MULHER COMERCIANTE 

 Senhô qué vê pelfumes mesmo, no? Temo boa maca, 

balatos. 

JOVEM 1 DÁ UM BOTE E SEGURA O COMERCIANTE HOMEM PELO PESCOÇO 

       JOVEM 1 

 Chega de papo! Manda ela fechar a porta! Rápido! 

Depressa! 

JOVEM 2 SACA REVÓLVER E AGARRA A ADOLESCENTE JUNTO AO 

MOSTRUÁRIO 

       JOVEM 2 

 Vambora, filha da puta. Abaixa! Abaixa a porra 

dessa porta ou te arrebento a cabeça! 

       MULHER COMERCIANTE (chorosa) 

   Non fazê mal meu filha. Non bate Lin, favô. 

       HOMEM COMERCIANTE (voz abafada 

pelo estrangulamento) 

   Fe-feça, Lin, feça, faz eles... tam mandando. 

 

       MULHER COMERCIANTE (trêmula) 

   Lin nom tê fôça. Nom pode sozinha. 

       JOVEM 1 

 Ajuda ela, sua puta velha! Rápido! Se alguém 

entrar, morre todo mundo. Vambora! 

MULHER COMERCIANTE E ADOLESCENTE COMEÇAM A ARRIAR A PORTA DE 

AÇO. MULHER DO LADO DE FORA SE APROXIMA 

       MULHER 
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   Com licença. Está fechando? Eu só queria... 

MULHER SE AFASTA APRESSADA E PORTA É FECHADA 

 

       JOVEM 2 

   Sujou, porra! A mulher sacou. 

       JOVEM 1 (ao HOMEM COMERCIANTE) 

 Vambora, chinês de merda, quero o dinheiro. Abre a 

caixa, o cofre, tira tudo. 

ADOLESCENTE CHORA 

       JOVEM 2 

   Manda ela calar a boca! 

       MULHER COMERCIANTE (fala em 

Mandarim) 

       JOVEM 2 

 Que porra de língua é essa? Estão de sacanagem com 

a gente? 

JOVEM 1 AGRIDE HOMEM COMERCIANTE COM CORONHADA NA TESTA 

       JOVEM 1 

  Como é? Dólar, real, vai botando tudo na sacola. Se 

mexe, ou morre. Relógio, relógio também. Nada de camelô, 

está sabendo? 

HOMEM COMERCIANTE, TRÊMULO, TENTA ABRIR UM PEQUENO COFRE DE 

PAREDE 

       JOVEM 2 

 Oh, velho, seu veado, ou tu abre logo a porra desse 

cofre ou vou comer o cuzinho dessa chinesinha gostosa. 

MULHER COMERCIANTE E ADOLESCENTE CHORAM E TREMEM 

       (pausa) 

HOMEM COMERCIANTE CONSEGUE ABRIR COFRE 

       JOVEM 1  
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 Uhh... beleza, hein. Cheio de verdinhas, hein, seu 

velho escroto. Vamos, vamos, pega uma sacola. Rápido! 

SOM DE BATIDAS NA PORTA E GRITOS em voz de homem 

(O.S) 

       HOMEM DO LADO DE FORA 

   Seu Chao! Seu Chao! Segurança. Qual o problema aí? 

MAIS BATIDAS NA PORTA DE AÇO 

       JOVEM 1 

   Todo mundo calado e nada de chororô. 

(O.S) 

       HOMEM DO LADO DE FORA 

   Seu Chan! Dona Su! Lin... 

(O.S) 

VOZES DIVERSAS EM COMENTÁRIOS SOAM DESDE O EXTERIOR 

       JOVEM 1 

 Os três quietinhos, no fundo da loja. Quem gritar 

morre. 

       JOVEM 2 

 Porra, cumpádi, sujou. O segurança já sacou, vai 

chamar a Polícia. Estamos fodidos, malandro. 

       JOVEM 1 

   Se for pra morrer, essa chinesada vai primeiro 

       JOVEM 2 

  Essa chinesinha com esse chorinho está é me dando 

um puta dum tesão.  

JOVEM 2 PUXA A ADOLESCENTE E A ABRAÇA 

GRITOS DESESPERADOS 

       JOVEM 2 
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 Vem cá, oh gatinha. Verdade que vocês têm a racha 

atravessada? Há! Há! Há!  

       JOVEM 1 

   Só os peitinhos. Os limãozinho, mostra, mostra. 

ADOLESCENTE ESPERNEIA, REAGE FURIOSAMENTE. OS PAIS GRITAM 

       Jovem 2 

   Vem cá, vem cá, pega aqui. Chega a tá pulando. 

HOMEM COMERCIANTE SE LANÇA CONTRA JOVEM 2. 

JOVEM 1 DERRUBA HOMEM COMERCIANTE COM UMA RASTEIRA 

JOVEM 1 TENTA DESCER AS CALÇAS JEANS DA ADOLESCENTE, QUE 

REAGE 

BATIDAS VIOLENTAS NA PORTA 

(O.S)  

       VOZ MASCULINA (alta) 

   Polícia! Sai todo mundo de mãos na cabeça! 

       JOVEM 2 

   Mãos na cabeça o caralho, seus vermes. 

JOVEM 2 FORÇA ADOLESCENTE A SE AJOELHAR PARA SEXO ORAL 

       JOVEM 2 

   Vambora, gatinha, capricha, chupa, chupa tudo 

gostoso. 

MULHER COMERCIANTE EMPURRA JOVEM 2 COM VIOLÊNCIA 

JOVEM 2, CAÍDO, DISPARA CONTRA MULHER COMERCIANTE 

Close Up 

ADOLESCENTE histérica 

CORTA 

13)INT / DIA / CORREDOR DO SHOPPING CENTER / FACHADA DA LOJA  

(cont) 
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(cont’d) 

SEQUENCIA 13 

CURIOSOS AGLOMERADOS mantidos à distância por fita de 

isolamento. TODAS AS LOJAS FECHADAS. POLICIAIS MILITARES E 

CIVIS confabulam, ALGUNS utilizam WALKING TALKIES 

SOM DE UM TIRO VINDO DO INTERIOR DA LOJA 

ALGUNS CURIOSOS SE AFASTAM CORRENDO, OUTROS TROCAM  

EXCLAMAÇÕES DE ESPANTO E HORROR. POLICIAIS SE AGITAM E TOMAM 

POSIÇÕES DE COMBATE COLADOS A AMBOS OS LADOS DA ENTRADA DA 

LOJA 

BAIXINHO ENTRA 

       BAIXINHO (a um PM) 

   Oi, Tenente, sabe quantos são? 

       TENENTE 

   Boa tarde. Especializada? 

       BAIXINHO 

 Detetive Epitácio da DAS, o Baixinho para os 

colegas. 

       TENENTE 

 Hmm. Teve uma mulher que ia chegando exato quando 

estavam baixando a porta. Diz que só deu pra ver as 

pernas de uma garota, pareceu, e de um cara de 

bermudas. 

       BAIXINHO 

   Vão tentar negociar? 

       TENENTE 

  Vamos ver, Detetive. Por enquanto nâo sabemos 

quantos, só que têm armas de fogo. 

       BAIXINHO 

   Deram um tiro, nâo? 
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       TENENTE 

 Foi. 

 

       BAIXINHO 

 Apurei que a loja ê de um casal de idosos, 

chineses, e que a filha adolescente ajuda eles. 

       TENENTE 

   Senhor Chan e Dona Su. Estou sabendo. 

       BAIXINHO 

 Gente trabalhadora, esses chinas, e aparecem filhos 

da puta sem eira nem beira pra querer se dar bem dessa 

forma. Se caírem na minha mâo nâo sobra um fiozinho de 

cabelo pra contar a história, 

       TENENTE 

 Vou fazer de contas que nâo ouvi isso, Detetive... 

Detetive Epitácio. 

       BAIXINHO 

 O Baixinho às suas ordens, meu tenente. Me afasto 

porque por enquanto o negócio é com vocês. 

BAIXINHO SE AFASTA E SE COLOCA JUNTO A OUTRO DETETIVE 

       BAIXINHO 

   Babaca. Gente dos direitos humanos. Vé se pode. 

CORTA 

14) INT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL / ANTE-SALA DO DELEGADO 

Peça acanhada com duas mess, velhos arquivos, paredes coberts 

de painéis de cortiça e de fórmic com folhas presas e 

anotações a caneta Pilot. A um canto um velho ventilador de 

pé espalha ar quente e barulho. BAIXINHO e mais DOIS 

POLICIAIS CIVIS ocupando um surrado sofá e cadeira assistem 

ao NOTICIÁRIO DA TV. 
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       POLICIAL 1 

   Olha aí. Estão passando. 

(V.O) 

SOM E IMAGEM DE LOCUTORA NO VÍDEO 

       LOCUTORA (diante da delegacia 

policial) 

 Dois assaltantes tentaram roubar hoje à tarde uma 

loja de variedades importadas num shopping center de 

Mesquita, na Baixada Fluminense. Os bandidos agrediram 

a coronhadas o proprietário e feriram com um disparo 

de revólver sua esposa, que foi internada no Hospital 

da Posse em estado grave. Os assaltantes ainda 

submeteram uma menor, filha do casal de comerciantes, 

à prática de atos atentatórios à sua moral. A menor 

foi submetida a exame de corpo de delito e encaminhada 

para apoio psicológico.  

IMAGEM NO VÍDEO. DOIS ASSALTANTES PRESOS, DE CABEÇA BAIXA 

       LOCUTORA PROSSEGUE 

 A dupla de assaltantes foi identificada como 

Severino José da Conceição, vinte e dois anos, vulgo 

Severo, e Ananias Bispo dos Santos, vinte e quatro 

anos, ambos com antecedentes criminais e procurados 

pela Polícia. 

Close Up 

BAIXINHO mastiga um sanduíche, atento à TV 

       BAIXINHO 

   Onde colocaram eles? 

       POLICIAL 2 

 O Comissário mandou trancar com mais aqueles dois 

que armaram bronca numa pizzaria depois do futebol de 

anteontem. 
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       BAIXINHO 

 Imaginar o que eles fizeram com a chinesinha lá 

dentro me dá vontade de vomitar. 

       POLICIAL 1 

 Então acaba logo com esse sanduba e sai de perto de 

mim. 

POLICIAL 1 e POLICIAL 2 GARGALHAM 

       BAIXINHO 

 Não é isso. Tenho também uma filha mais ou menos da 

idade dessa menina. Tem vagabundo que nasceu na 

sarjeta, vive na sarjeta e vai morrer na sarjeta. 

       POLICIAL 2 

   Até que ela deu sorte. Não foi estuprada. 

       BAIXINHO 

 Mas está sofrendo pela mãe, que está morre-não-

morre no hospital. São uns vermes. Vem esses 

jornalistas com o papo dos direitos humanos... 

       POLICIAL 1 

   Quem inventou isso foi o Brizola, lembra? 

       POLICIAL 1 

 Ih, joia! Olha aí, vão  passar Grêmio e Flamengo, 

direto. 

       POLICIAL 2 

   Mas só depois da novela. 

       BAIXINHO 

  Ah, está aí outra coisa que deviam de mudar, essas 

novelas. Já viram com tem gay, puta e preto nessas 

novelas. Pô, está demais. 

       POLICIAL 1 

 Mas eles mostram o que está aí. Fazer o quê? Essas 

(cont) 
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(cont’d) 

       POLICIAL 1 (continuando) 

 tais de redes sociais, vê só, é mulher dizendo que 

"assumiu", vagabundo convidando pro casamento com 

outro macho. 

       BAIXINHO 

 Sabe o que meu velho dizia? Que até os Estados 

Unidos, que a gente dizia ser um país de exemplo, 

viraram uma zona 

       POLICIAL 1 

 Mas tem muita coisa boa lá que o Brasil nunca 

chegou perto e nem vai chegar, te digo. 

       BAIXINHO 

 Exagero, conversa dos filmes deles. Quer ver uma 

coisa? Meu Velho, que Deus o tenha, falava e mostrava 

com esses filmes antigos, preto e branco quase todos, 

que crioulo só aparecia como chofer, engraxate... 

       POLICIAL 2 

 Há! Há! Há! Olha aí, se o nosso amigo aqui fosse 

americano votava nesse tal de Trump. 

       BAIXINHO 

 Está aí, você nunca falou uma coisa tão certa. O 

cara está botando preto, pobre, esses muçulmanos, os 

mexicanos sebosos, tudo em seu lugar. Fodam-se! A vida 

é assim. Comunismo, socialismo:? Vai ver a merda que 

deu na Rússia, vai.  

       POLICIAL 1 

   No final é tudo uma politicagem filha da puta. 

       BAIXINHO 

 Pra mim não tem esse negócio de dizer que 

vagabundo, traficante, estuprador é problema social, 

não. Tem que acabar com eles, pisar que nem barata, 

digo a vocês. 

 



 

36 
 

       POLICIAL 1 

 Acabou o jornal. Vem aí a novela. Cadê o controle, 

ver se pego coisa melhor. 

       POLICIAL 2 

   Deixa eu ver se puxo um ronco nesse sofá aí, vai. 

       BAIXINHO 

   Quem é que está de carcereiro essa noite? 

       POLICIAL 2 

   O Baiano Velho. Por que? 

       BAIXINHO 

 Boa gente, fica sempre na dele. Deixa eu dar um 

pulinho lá. 

       POLICIAL 1 

   Fazer o quê? 

       BAIXINHO 

 Deixa comigo. Esse papo de injustiça social me 

deixou ouriçado, arretado como se diz na minha terra. 

Me deu uma gana de levar um papo com aqueles caras. 

       POLICIAL 1 

 Baixinho, oh Baixinho, fica tranquilo. Os dois já 

tomaram muito tabefe quando vieram do shopping. 

       POLICIAL 2 

 Fica na sua, Baixinho. Esse comissa pode saber, 

criar problemas pro doutor delegado. 

BAIXINHO SE LEVANTA 

       BAIXINHO 

 Vocês estão é viajando na maionese. Só um papinho 

cordial com o tal de Severo e o amiguinho dele. 

BAIXINHO SAI 
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       POLICIAL 1 

 Diogo, isso vai dar merda, ou eu não conheço o 

Baixinho. 

CORTA 

15)INT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL / CARCERAGEM / SALETA DO 

CARCEREIRO 

Cubículo com uma mesinha velha, ventilado apenas por uma 

janela basculante gradeada, junto ao teto baixo, úmido, com 

(paredes pintadas a óleo na cor cinza escuro. BAIANO VELHO, 

mulato, 55, cabeça raspada, obeso, usa uma imunda camiseta 

sem mangas, larga e surrada calça jeans e tamancos. Está 

sentado por trás da mesinha tomando café com leite em copo e 

folheando uma revista pornográfica. Um radinho portátil posto 

ao chão perto de um dos pés da mesa transmite a bixo volume 

um antigo samba canção.  

       BAIXINHO ENTRA 

 Boa vida, hein malandro. O quê que tu quer mais, 

revistinha pra tocar bronha, cafezinho, uns sambinhas 

maneiros... 

       BAIANO VELHO 

   É isso aí. 

       BAIXINHO 

 Vem cá, oh chefia. Esse teu possante aí, só pra eu 

ver uma coisa, bota ele no volume máximo. 

       BAIANO VELHO 

   Pra que, posso saber? 

BAIANO GIRA O BOTÃO DO VOLUME DO RÁDIO 

MÚSICA ALTÍSSIMA 

(O.S) 

       VOZ VINDA DE UMA CELA 

   Quero dormir, caralho! Porra! 
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       BAIXINHO 

   Está bom. Está bom. Abaixa, abaixa. 

BAIXINHO SE APROXIMA DA ENTRADA DO CORREDOR DAS CELAS 

       BAIXINHO (grita) 

   Quem foi o veado que reclamou? Quer entrar no pau? 

       BAIXINHO (a Baiano Velho) 

   Vem cá, tem alguma cela vazia? 

       BAIANO VELHO 

   Tem aquela das mulheres. 

       BAIXINHO 

   Hmm..., e tem mulher lá? 

       BAIANO VELHO 

   Não, a que estava foi removida hoje de manhã. 

       BAIXINHO 

 Não acredito. Deus é muito bom. Hoje é meu dia. Faz 

o seguinte, pega aqui estas algemas e leva aquele teu 

porrete também, por via das dúvidas. 

       BAIANO VELHO 

   Qual é a jogada? 

       BAIXINHO 

 Tu vai me algemar aquela dupla que pegaram ontem no 

shopping e me levar eles pra cela que era das 

mulheres. 

       BAIANO VELHO 

   Pra quê? 

       BAIXINHO 

 Iííhhh..., mais ação e menos pergunta. Vampora. Tu 

pega o porrete e as algemas, eu levo o teu radinho. Te 

dou cobertura, estou com o meu trinta-e-oito aqui. 
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       BAIANO VELHO 

   O quê que você está aprontando? 

CORTA 

16)INT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL / CELA 

CELA pequena com dois beliches e um sanitário ao fundo, no 

piso. Iluminação e ventilação provenientes de abertura perto 

do teto protegida por grossas grades. Paredes pintadas a 

tinta óleo verde musgo totalmente grafitadas. SEVERINO e     

ANANIAS, os dois jovens assaltantes do shopping, apenas de 

cuecas, se encontram com as costas coladas à parede. Ambos, 

só de cuecas, apresentam escoriações em diversas partes do 

corpo e ANANIAS tem um dos olhos inchado e arroxeado. 

BAIXINHO, de frente para eles e perto da porta de grades, 

segura um cassetete de madeira. BAIANO VELHO, no corredor, 

tem às mãos seu rádio portátil. 

       BAIXINHO 

 Belezinhas, podem ir tirando essas calcinhas 

também. 

PRESOS HESITAM 

       BAIXINHO 

 Como é? Não tenho a noite toda, não. Faz de contas 

que vão comer aquela chinesinha. 

       BAIXINHO (a BAIANO VELHO) 

 Baiano, tu é o meu disc jockey. Som na caixa, no 

capricho, bem alto. 

       BAIXINHO 

 Os dois, deitados, de piruzinho pra cima. Quero 

ver! 

BAIXINHO, CURVADO, BATE O CASSETETE SEM CESSAR EXCLUSIVAMENTE 

NAS GENITÁLIAS DE SEVERINO E ANANIAS, QUE BERRAM DE DOR. 

O SOM DO RÁDIO SE MESCLA COM OS GRITOS DOS PRESOS 

       BAIXINHO (agitado, aos gritos 

coléricos) 

   Toma! Toma, vagabundo! Toma! 
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(O.S) 

VOZES MISTURADAS DE OUTROS PRESOS 

   Covardes! 

   Filhos da puta!  

   Socorro. Estão matando presos! Delegado!  

    

AO SOM DO RÁDIO E DOS GRITOS DE SEVERINO E ANANIAS JUNTAM-SE 

OS PROTESTOS DE PRESOS EM OUTRAS CELAS, QUE BATEM COM CANECAS 

NAS GRADES 

(O.S) 

      VOZ VINDA DA ENTRADA DA CARCERAGEM 

   Que zorra é essa? Carcereiro! Oh Carcereiro! 

COMISSÁRIO ENTRA no corredor das celas 

(O.S) 

       PRESO 1 

 Doutor! Doutor, tem gente matando preso, Doutor 

Comissário. 

(O.S) 

       PRESO 2 

   Na cela das minas, Doutor! Faz parar, faz parar! 

       COMISSÁRIO (bem alto) 

   Car-ce-reiii-ro!!! 

RÁDIO PARA DE TOCAR 

BAIANO VELHO ENTRA 

       BAIANO VELHO 

 Boa noite, Doutor. É que dois presos tentaram 

fugir. Me agrediram. O detetive Epitácio reagiu, sabe. 

CORTA 

 



 

41 
 

17)INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

       BAIXINHO 

 Da próxima vez, oh Gonzagão, melhor a gente arrumar 

um carro com bagageiro. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Pô, me estressei com meu velho porque não pude dar 

carona a uma mulher da igreja dele, doente, e vem esse 

cara esnobar meu carango. Vê se pode. 

       BAIXINHO 

 Leva a mal não, Zé. Nada a ver. É que esse cara 

aqui do meu lado, fedorenta e gemendo sem parar... 

       GONZAGÃO 

 Há! Há! O Honorino não está reclamando de nada. Não 

é, Honorino? 

       HONORINO 

 Que ele está fedendo, está mesmo. Já peidou até, 

sabia? 

GARGALHADAS 

       HONORINO (continuando) 

 Pior é que não almocei hoje, resolvendo uns 

problemas pra minha mina de fé. Quase que furo com o 

Gonzagão. 

       GONZAGÃO 

 Quando for assim você me avisa. Mas deu pra 

resolver tudo? 

       HONORINO 

   Deu. Tudo beleza. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Falando em fome, pessoal. Depois a gente podia dar 

uma esticada até Raiz da Serra. Não sei se vocês já 

comeram buchada de bode. 
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     GONZAGÃO 

 Buchada de bode? Isso deve ser coisa de paraíba. O 

Baixinho é quem deve saber. 

       BAIXINHO 

 Já provei sim, mas tem que ser bem feito, a gente 

conhecer quem faz. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

Onde é esse lugar que faz? Raiz da Serra mesmo? 

Muito chão, cumpádi. 

       HONORINO 

 Não gosto muito de andar por aqueles lados. Me 

lembro dos velhos. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Seus pais? O quê que tem? 

       HONORINO 

 Ah, acho que só o Gonzagão sabe da história. Eu não 

conhecia vocês ainda. 

          GONZAGãO 

 Conhecia não. Precisavam ver o nosso PM aqui, 

saradão, fardinha caprichada. Na bica pra promoção a 

sargento. Era não, Honorino? 

       HONORINO 

 Meu comandante ia com a minha cara.o Coronel 

Esperidião, boa gente. Parece que já se reformou, 

tenho certeza não. 

Close Up 

HONORINO SACA UM CIGARRO, OLHAR PERDIDO NA  NOITE 

CORTA 

18)EXT / DIA / RODOVIA ESTADUAL  

Flash Back 

(cont) 
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(cont’d) SEQUENCIA 18 

CAMINHONETA PICAPE vem pela estrada em velocidade reduzida. 

Paisagem tipicamente rural. Predominância de campos verdes e 

pequenas colinas com árvores miúdas. 

FUSÃO 

NA CAMINHONETA viajam RICARDINHO, branco, 30, magro, cabeça 

raspada, e MARCOS, mulato claro, 25, atlético, cabeludo, no 

banco dianteiro; no banco traseiro viaja LILOCA, loura, 24, 

magra, cabelos longos e escorridos pintados de verde. Usam 

ROUPAS ESPORTIVAS SIMPLES. Dão pequenos goles de uma garrafa 

de bebida alcoólica. RICARDINHO dirige. 

       LILOCA 

 Sabem o que achei mais hilário? A caixa gordinha 

tropeçando no balde cheio d’água. 

RIEM 

       RICARDINHO 

 E o crioulinho? Que nem barata tonta, não sabia se 

socorria a mulher ou corria atrás da gente. Quase que 

ele te pega, hein, Marcos. 

       MARCOS 

 Ele deu sorte. Cheguei a engatilhar. Estava pra dar 

um teco nele se ele me encostasse a mão. 

       LILOCA 

   Ei, oh Ricardinho, se beber não dirija, 

se dirigir, não beba. Está mamando mais que todo mundo 

aqui, cara. 

MARCOS EXAMINA O RÓTULO DA GARRAFA 

       MARCOS 

 Old Smuggler, o Velho Contrabandista. Sou mais um 

Johnny Walker 

       LILOCA 

   Doze anos, doze anos, black label. 

 



 

44 
 

       MARCOS 

   Qual é o de doze anos, o black label ou o red 

label?,  

       LILOCA 

 Que pergunta, Marcos. Aquele que durar doze anos, 

ora essa..  

       RICARDINHO 

   Mas que valeu a experiência, valeu. 

       MARCOS 

 Liloca, você que está com a colheita aí. Quanto 

deu? 

LILOCA SE CURVA PARA O PISO DO CARRO 

       LILOCA 

 Humm..., deixa ver. Três, ... ah, no geral oito  

scotch, cinco de vodca e... três licores que eu nunca 

vi. 

       MARCOS 

Uau! Isso, considerando as duas lojas, está de bom 

tamanho. Está não? 

       LILOCA 

   Fora essa aqui que já está beirando a metade. 

       RICARDINHO 

 Com essa não conta. Afinal, pô, tem que comemorar, 

né? Há! Há! Há!  

       MARCOS 

 Estás absolutamente certo, cara. Liloca, passa aqui 

a taça da vitória. 

GARGALHADAS E NOVOS GOLES DE BEBIDA 

       RICARDINHO 

  Gente, estou vendo tudo zonzo. Vamos ter que parar, 

dar um tempo. 
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       LILOCA 

 Mas querem saber, no fundo estou me sentindo uma 

titica. Cocô do cavalo do bandido. 

       MARCOS 

   Por que? Qual é, Liloca? 

       LILOCA 

 Bandidinha classe média fuleira, assaltante de 

estrada. Nunca pensei... 

       RICARDINHO 

   Tu não tinha armado um esquema de haxixe? 

       LILOCA 

   Meio paradão, mas... olha! 

P.O.V de LILOCA 

Travelling lateral: UMA CASA CERCADA DE APARENTES ÁRVORES 

FRUTÍFERAS A POUCO MAIS DE DUZENTOS METROS NUMA CURVA DA 

ESTRADA 

       LILOCA 

 Guenta aí, Ricardinho. Olha lá, olha lá, parece um 

sítio. 

       MARCOS 

   É, cara, diminui a marcha, vai devagarinho. 

       RICARDINHO 

   Se eu não destrambelhar contra essas cercas... 

FUSÃO 

PICAPE VISTA PELA TRASEIRA DOMINUINDO PROGRESSIVAMENTE A 

MARCHA INVADINDO O ACOSTAMENTO. 

CORTA 

19)INT / DIA / QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR NO RJ / VESTIÁRIO 

DOS SOLDADOS 

(cont_ 
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(cont’d) SEQUENCIA 19 

Espaço com armários de aço e paredes cinzas. ALGUNS SOLDADOS 

trocam de roupa, entre eles o cabo HONORINO, 30, mulato 

claro, que acaba de pôr roupas civis esporte e digita no 

CELULAR. 

       HONORINO 

 Oi, Mãe, tudo beleza? Hein? A mosquitada perturbou 

muito, foi? E o Velho? Hã..., escuta, estou saindo de 

serviço agora, passo em casa pra ajeitar umas 

coisinhas e antes do meio-dia, se Deus quiser, estou 

aí. Capricha aquela galinhada, Mãezinha. Falou? Pode 

deixar, levo tudo o que você pediu. Beijo 

CORTA. 

20)EXT / DIA / RODOVIA ESTADUAL  

Picape de RICARDINHO, MARCOS e LILOCA parada e chocada de 

encontro a uma cerca de arame farpado. LILOCA e MARCOS 

encostados no veículo. RICARDINHO VOMITA apoiado a um moirãoç  

       LILOCA 

 Melhor botar tudo pra fora agora do que jogar essa 

porcariada na cara do pessoal da casa..  

P.O.V de MARCOS 

A CASA COM APARÊNCIA DE SÍTIO A MENOS DE CEM METROS ADIANTE 

       MARCOS 

 Se não me engano vi uma fumacinha tipo de chaminé. 

Deve ter gente. 

       LILOCA (a RICARDINHO) 

 Como é que é, oh cara, já dá pra pilotar até lá? 

Jogo rápido. Só pedir um pouco d’água pro carburador e 

pronto. 

       MARCOS 

Já era pra gente estar longe. Vamos que alguém 

anotou a placa? 
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       LILOCA 

 Acho que na primeira loja anotaram.  

       MARCOS 

 Vexame ser preso por roubar birita. Melhor então 

partir pra outra de uma vez, pô. 

       LILOCA 

 E pra ti pega mais duro. Não esquece que você está 

com teu revolvinho, cara. 

       RICARDINHO (alto) 

 O que você queria, Liloca, peitar comerciante 

com... com atiradeira, pistolinha de água, é? 

       MARCOS 

 Ih, olha aí, o cara já acabou de botar os bofes pra 

fora. Vamos nessa então. 

       LILOCA 

   Espera aí. O que é aquilo? 

P.O.V de LILOCA 

PESSOAS ANDRAJOSAS COM ASPECTO DE HIPPIES SE APROXIMAM COM 

VAGAR PELA ESTRADA TAMBÉM NO SENTIDO DO SÍTIO 

P.O.v dos três 

       RICARDINHO 

   Parece coisa de religião, acho. 

       LILOCA 

   Religião nada, hippies doidos mesmo. 

       MARCOS 

   Pior se quiserem carona. 

       RICARDINHO 

A gente fica na nossa, espera eles passarem 

primeiro.  

       (pausa) 
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CAMINHANTES SE APROXIMAM SEM PRESSA 

       MARCOS 

   Fica cada um na sua. 

GRUPO CERCA LILOCA, MARCOS e RICARDINHO CONTRA A PICAPE. SÃO 

QUATRO HOMENS E DUAS MULHERES 

       HOMEM 1  

 Deus abre uma porta que ninguém pode fechar, e ele 

fecha portas que ninguém pode abrir. Apocalipse três. 

       TODO O GRUPO (alto) 

   Aleluias! 

       MULHER 1 (vociferante) 

 Fora do reino dos céus ficaram os cães, os 

feiticeiros, os impuros.. 

       HOMEM 2 (completando) 

   Os assassinos e os idólatras. 

       TODO O GRUPO (alto) 

   Apocalipse vinte e dois quinze 

HOMEM 3 PÕE A MÃO NO OMBRO DE MARCOS 

       HOMEM 3 

 Irmão, Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. 

Apocalipse vinte e um quatro. E nã haverá mais morte 

nem pranto. Tu crês? 

       MARCOS (constrangido) 

   Si-sim, creio. 

       MULHER 2 

 Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e nã 

haverá mais morte nem pranto, nem clamor, nem dor. 

Porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 

vinte e um quatro. Saudemos ao Senhor, irmãos! 
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       TODO O GRUPO (aos gritos) 

   Oh, Senhor. Aleluias! Aleluias! 

       HOMEM 1 

 Prossigamos todos, meus irmãos. Soa a trombeto do 

juízo final, todos os ímpios chorarão lágrimas de 

sangue. 

       ALGUÉM NO GRUPO (alto) 

   É chegado o momento! Morte ao Anticristo! 

       TODO O GRUPO (alto) 

   Morte! Morte! 

       MULHER 3 

 Irmãos, afastemo-nos dos que cheiram ao enxofre do 

demo!  

       LILOCA (baixo) 

   Bando de infelizes. 

       RICARDINHO (baixo) 

   Você viu? Dando uma de profetas pra cima da gente. 

       LILOCA (baixo) 

Cheiro de enxofre,,,m cheiro de enxofre tém eles. 

Vão se lavar, seus fedorentos. 

O GRUPO COMEÇA A CAMINHAR. RICARDINHO, MARCOS e LILOCA MOVEM-

SE DISCRETAMENTE PARA O OUTRO LADO DA PICAPE LIBERANDO-LHES A 

PASSAGEM. 

       LILOCA (baixo) 

   Tranquilidade, tranquilidade. Ninguêm fala nada. 

P.O.V dos TRÊS 

O GRUPO SEGUE ESTRADA ADIANTE 

       MARCOS (alto) 

   Voltem pro  hospício! 
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       RICARDINHO 

 Melhor dar um tempo, esperar que eles passem da 

casa.  

       LILOCA 

   Caceta! Estou gostando nada disso da 

gente ficar empacado aqui. Querem saber quando entro 

numa outra dessa? 

       MARCOS 

   Vai te foder, Liloca. Todo mundo topou, não foi? 

       LILOCA 

 Foda-se você; Estou é sentindo cheiro de tira vindo 

por aí 

       MARCOS 

 Ué! Se tu quer voltar pra venda de haxixe nos 

clubinhos, tudo bem. Monta teu negócio e bye-bye. 

       LILOCA 

 Você não perde por esperar, Marcos. Deixa eu voltar 

numa boa pro meu gringo. Está pensando que só por uma 

transa mixuruca ficou o dono do pedaço aqui, é? 

       MARCOS 

 "Meu gringo, meu gringo",... hã! Aquele cara está é 

em outra. Caso dele é chinfra de alta roda, Liloca. Vê 

se te enxerga. 

       LILOCA 

 E você, que merda que você é? Um assaltantezinho de 

loja de conveniência. Vi como ficou branco quando 

aquele maluco botou a mão no teu ombro. 

       MARCOS 

 Oh Ricardinho, me faz um favor. Tira essa bunda 

mole daqui antes que eu perca a paciência. 

       LILOCA 

   Bunda mole é a senhora sua mãe.  
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MARCOS ESBOFETEIA LILOCA, QUE CAI AO CHÃO 

       RICARDINHO 

   O que é isso, Marcos? 

LILOCA SE ERGUE E CORRE PARA A PICAPE 

       LILOCA (grita) 

   Filho da puta. Vou acabar com a tua raça! 

LILOCA CORRE E ABRE A PORTA DA PICAPE 

       RICARDINHO 

 Porra, gente! Se não sabem beber, por que 

encheram a cara? 

LILOCA VOLTA DA PICAPE COM UMA GARRAFA NA MÃO E A QURBRA DE 

ENCONTRO A MAÇANETA, EMPUNHANDO-A PELO GARGALO 

       LILOCA (irada) 

 Quem é bunda mole aqui, hein? É a puta da sua 

mãe? É? É?_ Tenho medo desse seu revólver não. 

Gatilho não se move sozinho, tem que ter um macho 

pra apertar. 

       RICARDINHO 

 Liloca, por favor, joga essa garrafa fora. 

Marcos, se acalme. 

MARCOS SACA UM REVÓLVER E O APONTA PARA LILOCA SEGURANDO A 

ARMA COM AMBAS AS MÃOS 

       MARCOS 

 Comece a rezar, piranha, porque vou te meter um 

balaço bem no meio dos cornos. 

       LILOCA 

 Atira, frouxo, mas atira pra matar porque senão vou 

te arrancar as tripas. Vamos, atira! 

       RICARDINHO 

Marcos, meu camarada, abaixe isso, somos amigos. 

RICARDINHO TOCA DE LEVE NO PULSO DE MARCOS 
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       (pausa) 

Close Up sucessivo 

LILOCA e MARCOS SE OLHANDO EM DESAFIO 

       RICARDINO 

 Querem saber de uma coisa? Vou entrar no carro e 

tocar praquela casa. Se querem ficar aí nessa de 

bandido e mocinho, que fiquem. 

RICARDINHO ENTRA NA PICAPE E LIGA O MOTOR 

       RICARDINHO (alto) 

 Como é que é, vão ficar aí nessa frescura até 

quando? 

LILOCA e MARCOS OLHAM PARA A PICAPE HESITANTES 

Insert: 

MÃO DE RICARDINHO ABAIXA COM O REVÓLVER 

CORTA 

21)INT / DIA /CARRO DE HONORINO 

HONORINO dirige e atende ao CELULAR 

       HONORINO 

 Fala, Pai. Me atrasei um pouquinho mas já estou a 

caminho. Em menos de uma hora estou aí. Ms está tudo 

bem? 

HONORINO OUVE O PAI 

       HONORINO 

 Ah, devem ser esses malucos que andam pregando o 

fim do mundo pras pessoas. Fizeram alguma coisa, 

invadiram o quintal? 

HONORINO SEGUE OUVINDO O PAI 

      HONORINO 

 Só fizeram barulho no portão? Há! Imagino como a 

(cont) 
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(cont’d) 

       HONORINO (continuando) 

 Princesa latiu. Pai, o trânsito está complicado neste 

pedaço. Não gosto muito de falar no telefone 

dirigindo. Nâo esquentem com esses hippies abilolados, 

não. Se voltarem e criarem caso é só o Seu Antoninho 

dar uns pipocos pro alto com a espingardinha dele. Há! 

Há! Há! Beijo, Pai, estou chegando. 

CORTA 

22) EXT / DIA / RODOVIA ESTADUAL / VISTA DE CERCA COM PORTÃO 

E ENTRADA DE SÍTIO COM ÁRVORES FRUTÍFERAS COM FACHADA DE CASA 

MAIS AO FUNDO 

PICAPE estacionada junto à cerca. RICARDINHO SAI do veículo e 

bate palmas com vigor em frente ao portão. 

      RICARDINHO (grita) 

   Alôô-ô! Oh de casa! 

CÃO LADRA POR TRÁS DA CERCA E RICARDINHO RECUA 

       RICARDINHO (grita) 

   Tem alguém em casa? 

CÃO SEGUE LATINDO 

(O.S) 

       LILOCA (gritando de dentro da 

picape) 

   Deve ter ninguém não. 

RICARDINHO VOLTA A BATER PALMAS 

(O.S) 

       HOMEM moreno, idoso (botando a 

cabeça por sobre o portão) 

   Sim senhor. 

       RICARDINHO 

   Ah, meu senhor, boa tarde. 
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       HOMEM (gritando para o cão) 

   Quieta, Princesa! Psiu, quieta! 

       HOMEM (a RICARDINHO) 

   Boa tarde. Procurando alguém, moço? 

       RICARDINHO 

 Sabe o que é, essa minha caminhoneta aqui está 

precisando de pôr água no carburador. Já é meio 

velhinha, sabe o senhor. Se não botar água o motor 

ferve e a gente não tem como seguir viagem. 

       HOMEM 

   Um instantinho. 

HOMEM DESAPARECE. CACHORRO FICA ROSNANDO DETRÁS DA CERCA 

RICARDINHO SE APROXIMA DA PICAPE 

       RICARDINHO 

   Paraíba. Caseiro, na certa. E quanto ao... 

       (pausa) 

RICARDINHO FICA NA PONTA DOS PÉS A EXAMINAR O QUINTAL 

       RICARDINHO (com as mãos em 

concha sobre a boca) 

       RICARDINHO 

   Querem arriscar aquele negócio? 

(O.S) 

       MARCOS (dentro da picape) 

   Por mim, vamos em frente, oh cara. 

HOMEM REAPARECE OLHANDO POR SOBRE A CERCA 

       HOMEM 

   Vou encher um regador pro senhor. 

       RICARDINHO 

   Obrigado. 
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HOMEM DESAPARECE,CACHORRO FICA ROSNANDO DETRÁS DA CERCA 

CORTA 

23)INT / DIA / PICAPE 

MARCOS está no banco dianteiro, e LILOCA no banco traseiro 

       MARCOS 

   Você alguma vez já atirou? 

       LILOCA 

   Não. 

P.O.V de MARCOS e LILOCA através o parabrisa. 

HOMEM ENTREGA REGADOR A RICARDINHO 

       MARCOS 

 Assim que ele acabar, é hora de jogar a conversa 

nesse caseiro. 

       LILOCA 

   Você confia em passar seu revólver pra mim? 

       MARCOS 

   Quem está na chuva tem que se molhar. 

       LILOCA 

Vou entrar nessa de pau mandado. Você e o 

Ricardinho escolheram a jogada. 

       MARCOS 

 Só tendo você de mulher com a gente não tinha outro 

jeito. Você entra com o trabuco camuflado, mas depois 

disso, se achar que a gente tem que resolver aquela 

parada, pra mim pouco importa. 

       LILOCA 

 Eu pouco estou me lixando, ms o que agora vale é 

esse lance desse sítio, que a gente vai mergulhar no 

escuro. 
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       MARCOS 

 Você não vai amarelar, vai? Nas duas lojas você 

cumpriu o esquema cem por cento. 

       LILOCA 

 Tem nada a ver, Marcos. Lá, a gente sacou de cara 

quantas pessoas tinham, mas e nessa casa aí, hein? 

       MARCOS 

 Se você não está sentindo firmeza, eu chamo o 

Recardinho, falo pra devolver o regador ao caseiro, 

agradecer e tchau, pé na estrada que pode ter polícia 

catando a gente. 

       LILOCA 

 Não é isso, você não está me entendendo. A gente 

decidiu sair nessa de roubar lojinhas de conveniência. 

Tudo bem, todo mundo duro sem grana pra investir no 

haxixe, na branquinha... 

       MARCOS 

 Liloca, esse teu papo de incerta não vale nada 

agora. Olha aí, o Ricardinho vai devolver o regador. É 

agora ou nunca. 

CORTA 

24)EXT / DIA / RODOVIA ESTADUAL – ESTADO DO RJ / VISTA DE 

CERCA COM PORTÃO E ENTRADA DE SÍTIO COM ÁRVORES FRUTÍFERAS 

COM FACHADA DE CASA MAIS AO FUNDOR 

RICARDINHO devolve regador ao CASEIRO, que mantém PORTÃO 

ENTREABERTO 

       RICARDINHO 

Muito obrigado, amigo. Valeu. Ah..., leve a mal não, sabe o 

que é, estou com minha noiva no carro, ela está precisando 

usar um banheiro. Daria praoo senhor pedir aos donos da casa 

esse favorzão? 

CASEIRO ESTICA O PESCOÇO PROCURANDO DIVISAR QUEM ESTÁ NA 

PICAPE 
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       CASEIRO 

   Hmm... usar o banheiro, uma moça? 

RICARDINHO FAZ GESTOS DE QUEM CHAMA ALGUÉM NA PICAPE. 

LILOCA SAI DA PICAPE E SE ENCAMINHA EM DIREÇÃO A RICARDINHO 

       Liloca (ao CASEIRO) 

   Boa tarde. 

       CASEIRO 

   Boa tarde. 

       RICARDINHO (risonho, a LILOCA) 

 Bem, estava falando pro senhor aqui que você 

está... apertada pra ir ao banheiro. 

   RICARDINHO (ainda risonho, ao CASEIRO) 

 Há! Pra homem, o senhor sabe, não tem esse 

problema, qualquer matinho resolve. Mas, mulher... 

CASEIRO HESITA 

       RICARDINHO 

 Não precisa ser o banheiro da casa, qualquer 

banheirinho, mesmo fora. Por favor, amigo. 

       CASEIRO 

   Um momento. 

CASEIRO FECHA O PORTÃO 

       CASEIRO (ao cachorro) 

   Princesa, vem! 

       RICARDINHO (baixo) 

 Pegou o revólver? Esconde direitinho. Vai ser jogo 

rápido, pegar tudo de valor e se mandar. 

       LILOCA (baixo) 

 Marcos já me explicou. Só não quero é matar 

ninguém. 
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       RICARDINHO (baixo) 

 Você vai passar a arma pro Marcos, não esquente com 

isso, não. 

CORTA. 

25)INT / DIA / SÍTIO DOS PAIS DE HONORINO / SALA 

Aposento simples com paredes caiadas de branco e alguns 

quadros de fotografias antigas em preto e branco, conjunto de 

duas poltronas e sofá em armação de madeira, uma tele antiga 

e um console com bibelôs. ADRIANO, moreno, baixo, magro,65, 

cabelos brancos despenteados, camiseta sem mangas, calças de 

algodão e botas velhas, e TEREZINHA, obesa,60, branca, 

cabelos grisalhos amarrados em coque, vestido caseiro simples 

com avental de cozinha, ambos de pé em frente à porta aberta. 

LILOCA E CASEIRO ENTRAM 

       TEREZINHA (ao CASEIRO) 

 Ah, sim, Seu Antoninho, essa é a moça, né? Pode 

deixar. Obrigado. 

CASEIRO/SEU ANTONINHO SAI 

       TEREZINHA 

 Vem comigo, filha, te mostro o banheiro, mas não 

repare, é casa de pobre. 

Close Up 

ADRIANO FRANZE O CENHO EM OBSERVANDO LILOCA 

TEREZINHA e LILOCA SAEM 

ANTONIO SENTA NA PONTA DO SOFÁ, PASSA OS DEDOS ENTRE OS 

CABELOS DESGRENHADOS, MOSTRA-SE PREOCUPADO 

TEREZINHA ENTRA 

       ADRIANO (baixo) 

   Filha, tu não notou, não? 

       TEREZINHA 

   O quê? 
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       ADRIANO (baixo) 

   Ela está que é pinga pura. Sentiu não? 

       TEREZINHA (baixo) 

   Senti um cheirinho diferente, sim. 

       ADRIANO 

 Puxa, você deve estar de nariz entupido, criatura. 

Ela bebeu, e bebeu muito, te digo. 

TEREZINHA ENCOLHE OS OMBROS E OLHA N DIREÇÃO DO BANHEIRO 

       TEREZINHA (baixo) 

 Bom, mas não podia negar, sendo uma moça. Vocês 

homens podem se virar atrás de qualquer bananeira. 

       ADRIANO 

 Humm,,,, com esse teu nariz, filha, não vai deixar 

a galinha torrar, não, hein. Honorino deve estar 

chegando estourando de fome. 

       TEREZINHA 

 Tadinho do meu filho. Também, com aquele engasga-

gato que dão no quartel... 

       ADRIANO 

 Está todo animado, diz que a promoção pra sargento 

sai este ano ainda. 

       TEREZINHA 

   Precisava era casar, isto sim. 

       ADRIANO 

   O quê que tem a ver virar sargento com casar? 

       TEREZINHA 

 Não é isso, homem. Vai ganhar mais, arranjava uma 

menina boazinha, quem sabe a gente ganhava logo um 

netinho, e ele largava um pouco de certas companhias 

da polícia que não me agradam. 
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       ADRIANO 

 Ué, minha filha, mas polícia é assim mesmo, tem 

gente de todo jeito. 

SOM DE DESCARGA DE BANHEIRO 

       TEREZINHA 

 Tem dois que ele trouxe uma vez aqui que eu, Deus 

me perdõe se estou maldando, não se pode julgar 

ninguém, mas tinham cara mais de gente malvada, sabe. 

       ADRIANO 

 Lembro não. Impressão sua. Olha, parece que ela já 

acabou. 

       TEREZINHA 

   É. 

       ADRIANO 

 Mas você, falando nesse assunto, às vezes parece 

boi turrão. Quando empaca... 

       TEREZINHA 

   Eu, por quê? 

       ADRIANO 

 Lembra quando o Honorino trouxe pra apresentar 

aquela moreninha, isso meados do ano passado. Lembra? 

Você amarrou uma tromba pra menina, me lembro, acho 

que por causa dos shortinhos dela. 

       TEREZINHA 

 Ah! Sueli, acho que era o nome dela. Mas claro, 

quando ela sentou aí onde você está..., puxa, só 

faltou, sei lá, ver a coisinha dela toda. 

LILOCA ENTRA 

       LILOCA 

   Muito obrigada. 
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       TEREZINHA 

   De bada. Vou abrir o portão pra você. 

LILOCA HESITA. FIXA SEU OLHAR EM ADRIANO 

 

       LILOCA 

   Desculpe perguntar. Qual o nome do senhor? 

       ADRIANO 

   Meu nome? Adriano. Por que? 

       LILOCA 

 Nada, é que o senhor me lembrou meu falecido pai. 

Se fossem irmãos não iam se parecer tanto. 

       ADRIANO 

 É? Isso às vezes acontece, as pessoas não tem nada 

a ver de sangue com outras e parecem irmãos mesmo. 

LILOCA ESTACA SEUS PASSOS RUMO À PORTA. PARECE SE 

DESEQUILIBRAR 

       TEREZINHA 

   Você está bem? 

       LILOCA 

 Tudo bem, tudo bem. Vou indo. Muito obrigada mais 

uma vez, Seu Adriano e dona...? 

       TEREZINHA 

 Terezinha. Tem certeza de que está bem? Ficou assim 

meio pálida de repente. Pensei até que fosse cair. 

       ADRIANO 

   Quer sentar um pouquinho, tomar um copo d’água? 

       LILOCA 

 Não é nada. Tudo bem. Acho que me emocionei vendo o 

senhor e me lembrando de meu pai. Só isso. 

TEREZINHA ABRE A PORTA 
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       TEREZINHA 

 Eu te levo pra abrir o portão. Pode deixar que o 

Seu Antoninho prendeu a Princesa. 

CORTA 

 

26)EXT / DIA / SÍTIO DOS PAIS DE HONORINO / PORTÃO 

RICARDINHO e MARCOS olham por sobre o portão. 

       MARCOS 

   O que é isso, cara? O que deu nela? 

P.O.V de MARCOS e RICARDINHO 

LILOCA SE ENCAMINHA PARA O PORTÃO EM COMPANHIA DE TEREZINHA 

       RICARDINHO 

   Porra, o que deu nela? 

       MARCOS 

   Ela nem olha pra gente, a piranhuda. 

       RICARDINHO 

 Agora não dá mais pra dar ré, não, cara. Te 

prepara. 

       MARCOS 

 Vamos com tudo em cima. Deixa ela comigo, tu segura 

a coroa. 

PORTÃO É DESTRANCADO E, ATO CONTÍNUO, MARCOS E RICARDINHO 

AGARRAM LILOCA E TEREZINHA 

       MARCOS (grita) 

   Cadê? Cadê minha arma, sua vagabunda traidora? 

MARCOS E LILOCA CAEM AO CHÃO EM LUT 

TEREZINHA SE DEBATE NAS MÃOS DE RICARDINHO 

       TEREZINHA (grita) 

   Socorro! Socorro! Kadrão, Seu Antoninho. Acode! 



 

63 
 

RICARDINHO JPGA TEREZINHA AO SOLO COM UM MURRO 

SOAM LATIDOS DE CÃO 

MARCOS TOMA REVÓLVER DE LILOCA E A AGRIDE COM PONTAPÉS 

       MARCOS 

   Piranha, traíra filha da puta. 

ADRIANO VEM CORRENDO DESDE A CASA 

       ADRIANO (grita) 

Terezinha! Terezinha! Seu Antoninho, Seu Antoninho... 

MARCOS EMPUNHA O REVÓLVER 

P.O.V de MARCOS 

SEU ANTONINHO VEM CORRENDO ARMADO COM UM RIFLE, PRECEDIDO 

PELO CÃO 

MARCOS ATIRA NO CACHORRO, QUE CAI UIVANDO  

SEU ANTONINHO DISPARA 

TEREZINHA CAI ATINGIDA PELO TIRO DE SEU ANTONINHO 

MARCOS DISPARA DUAS VEZES CONTRA SEU ANTONINHO, QUE CAI 

ADRIANO SE ABRAÇA AO CORPO DE TEREZINHA 

       ADRIANO (em prantos) 

Terezinha! Terezinha, meu amor, fala comigo. Terezinha... 

       RICARDINHO 

   Vambora, Marcos! Sujou tudo, anda. 

       MARCOS 

Você está é viúvo, oh velho. Desgraça pouca é bobagem. 

MARCOS FIZ MIRA EM ADRIANO 

       LILOCA (grita em desespero) 

   Não! Não! 

LOLITA SE AGARRA ÀS PERNAS DE MARCOS 

SOA O RUÍDO DE PNEUS FREIANDO NA ESTRADA 
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(V.O) 

       HOMEM (grita bem alto) 

   Polícia! Polícia! Ninguém se mexe! 

DOIS POLICIAIS IMPRENSAM MARCOS CONTRA A CERCA E OS 

ALGEMAM,UM TERCEIRO ERGUE LILOCA DO SOLO E TAMBÉM A ALGEMA 

CORTA 

27)EXT / DIA / CEMITÉRIO / CÂMARA MORTUÁRIA 

ATAÚDE ladeado por PESSOAS DE DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS. 

POLICIAIS MILITARES entre elss. HONORINO e o pai ADRIANO 

junto à cabeceira do ataúde. 

       HONORINO 

   Pai, tomou seu remédio da pressão? 

ADRIANO, EM LÁGRIMAS, APENAS ASSENTE COM A CABEÇA.  

HONORINO BEIJA ADRIANO NA TESTA 

       HONORINO 

Força, Paizinho. Ela está nos braços de Deus. Força, Pai. 

ADRIANO ABRAÇA HONORINO E CHORA. HONORINO LHE FAZ CARINHOS 

POLICIAL FARDADO SE APROXIMA 

       POLICIAL (a ADRIANO) 

   Senhor Adriano, meus sentimentos. 

       HONORINO 

   Obrigado, Oliveira. 

       OLIVEIRA (segredando a 

HONORINO) 

   Preciso falar contigo em particular. 

       HONORINO (a UMA SENHORA) 

Dona Juju, por favor, fique de olho no Velho. Tenho 

medo de ele desmaiar. Volto um minutinho. 
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       DONA JUJU 

   Pode deixar, meu filho. 

HONORINO SAI 

CORTA 

28)INT / DIA / CEMITÉRIO / CORREDOR COMUM ÀS CÂMARAS 

MORTUÁRIAS 

OLIVEIRA e HONORINO procuram conversar afastados dos 

grupinhos de pessoas à entrada das câmaras mortuárias 

       HONORINO 

 Está sendo uma barra. Por mim estou me aguentando, 

mas o Velho, coitado. 

       OLIVEIRA 

 Dona Terezinha, coitada, tâo nova ainda e falecendo 

dessa forma. 

       HONORINO 

Estavam me esperando pra almoçar. Fazia duas semns 

que não ia lá. 

       OLIVEIRA 

 Honorino, você sempre foi um cara muito considerado 

no batalhão, tu sabe disso. Tem uns dois ou três que 

levaram uma porrada com o que aconteceu com seus pais. 

       HONORINO 

 Eu bem que falei pro Velho quando ele encasquetou 

essa ideia de os dois se isolarem num sítio, mas os 

dois queriam porque queriam. Levaram o coitado do 

Antoninho pra ficar como caseiro, gente boníssima. No 

final, deu nisso. 

       OLIVEIRA 

 Negócio seguinte. Você sempre foi um PM exemplar, 

olha as coisas do jeito da disciplina, da ordem, da 

lei. Eu, tu sabe, somos camaradas de farda e acima de 

tudo amigos, mas nâo sou nenhum santinho. Verdade? 
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       HONORINO 

   É você quem está falando. 

OLIVEIRA OLHA PARA AMBOS OS LADOS 

       OLIVEIRA 

  Presta atenção. Tem o sargento Viegas, tu conhece, 

que depois que viu a notícia na TV e soube que uma das 

vítimas era a su mãe, veio me puxar de lado pra sugerir 

uma rasteira no juiz. 

       HONÓRIO 

   Rasteira no juiz? 

       OLIVEIRA 

 Honorino, não exagera na santidade, nada de Madre 

Teresa de Calcutá. Justiçar. Meu camarada, economizar 

trabalho pra delegado, promotor, juiz... 

       (pausa) 

       OLIVEIRA (continuando) 

  Se tu topar, tem gente que levanta pra onde foram 

mandados. Tem o caso do assalto a duas lojas de 

conveniência em Magé antes do caso do sítio, mas se 

levanta tudo direitinho. 

       HONORINO 

   Sei... 

       OLIVEIRA 

 Me passa teu número. Sei que agora você está de 

coração sofrido duas vezes, por ti e por Seu Adriano. 

Daqui a pouco tenho que voltar ao quartel. A gente se 

fala. 

HONORINO SACA SEU CELULAR 

       HONORINO 

 Anota aí, Oliveira. Minha cabeça está estourando. 

Ainda tenho que dar uma força pra família do Seu 

Antoninho liberar o corpo no IML 
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OLIVEIRA ABRAÇA HONORINO 

       OLIVEIRA 

  Coragem, irmão, coragem. Teu pai vai precisar de 

você. 

       HONORINO 

   "Rasteira no juiz", você falou? 

       OLIVEIRA 

 Trabalho de justiceiro, meu amigo, em nome acima de 

tudo da falecida senhora sua mãe. 

Close Up 

HONORINO, ROSTO ABATIDO, PENSATIVO 

P.O.V de HONORINO 

OLIVEIRA E MAIS DOIS PMS SE RETIRANDO DO CEMITÉRIO 

   CORTA 

29)INT / NOITE / APARTAMENTO QUITINETE 

Ambiente à meia-luz. Cama larga com RICARDINHO e MULHER JOVEM 

reclinados em travesseiros, cobertos por lençol até a 

cintura, com os bustos nus. Reflexos azulados do vídeo da TV 

projetados sobre o leito. RICARDINHO maneja o controle 

remoto. A MULHER JOVEM bebe de uma latinha. 

SOM BAIXO DA TV TRAZ DIÁLOGOS EM INGLÊS. 

       MULHER JOVEM 

 Sei, mas esses seus tios de Santa Catarina iam te 

receber numa boa? 

       RICARDINHO 

   Como, receber numa boa? 

       MULHER JOVEM 

   Ué, você ia contar pra eles? 
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       RICARDINHO 

 Claro que não. Uns velhinhos caretas, descendentes 

de alemães. Separei minha graninha, já entrei em 

contato com dois caras, uns argentinos que podem me 

dar guarida no negócio do contrabando. 

       MULHER JOVEM 

 Sei não, Ricardo. O advogado que você arrumou 

parece bom, descolou um habeas corpus, não foi isso? 

Você não matou ninguém. 

       RICARDINHO 

 Quem atirou e matou a mulher foi o caseiro. O 

Marcos foi quem matou ele e o cachorro, ainda de 

quebra. A gente só tinha o revólver que estava com 

ele. 

       MULHER JOVEM 

 Então; Só está pegando aquela babaquice de roubar 

uísque em lojinha de beira de estrada. Você me disse 

que não tem ficha na polícia. 

       RICARDINHO 

 Não é tão simples assim, periga eu pegar uma de 

cúmplice na morte do caseiro. Não estou a fim de 

terminar meus dias como noivinha de cadeia. 

       MULHER JOVEM 

 Ah, melhor tirar esse DVD. Filme musical! Como é 

você aguenta? 

       RICARDINHO 

 Tem uns que eu curto, pelas danças, a caretice das 

histórias... 

SOM DA CAMPAINHA DA PORTA 

       RICARDINHO 

   Alguma amiguinha sua? 

       MULHER JOVEM. 

   Estou esperando ninguém não 
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RICARDINHO SALTA DA CAMA E VESTE A CUECA 

RICARDINHO ENTREABRE A PORTA 

       RICARDINHO 

   Pois não? 

(O,S) 

       VOZ MASCULINA 

   Ricardo? 

       RICARDINHO 

   Sim. 

(O.S) 

       VOZ MASCULINA 

Delegacia de Homicídios. Precisamos que o senhor 

nos acompanhe. 

RICARDINHO HESITA E SE VOLYA PARA MULHER JOVEM 

(O.S) 

       VOZ MASCULINA 

   Quer abrir a porta, por favor? 

       RICARDINHO 

 O juiz me deu habeas corpus. Vou ligar pro meu 

advogado. 

A PORTA É ARROMBADA EM DOIS PONTAPÉS. 

HONORINO, OLIVEIRA e UM TERCEIRO HOMEM ENTRAM 

RICARDINHO É SEGURO VIOLENTAMENTE E ALGEMADO 

       HONORINO (grita) 

   Se gritar é pior. Vambora 

       RICARDINHO (trêmulo) 

 As-assim, de... de cuecas? Po=po-posso botar uma 

cal-calça? 
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       OLIVEIRA 

   Assim mesmo, e é pra já. 

       MULHER JOVEM (assustada) 

   Oh, não. Faz isso com ele não. 

       OLIVEIRA 

   Fica na sua que é melhor e cobre esses peitos. 

MULHER JOVEM ROMPE EM PRANTOS 

OS TRÊS HOMENS E RICARDINHO SAEM 

CORTA 

30)INT / NOITE / CLUBE NOTURNO 

Salão cheio de gente jovem dançando e bebendo. Luzes 

coloridas giratórias passeiam sobre os rostos alegres e 

excitados. Os trajes esportivos quase que se irmanam no 

ambiente escuro. 

SOM DE ROCK TIPO BATE-ESTACA 

MARCOS ESTÁ ENTRE OS FREQUENTADORES E DANÇA DIANTE DE UMA 

BELA JOVEM. ELE SE REQUEBRA, RODOPIA E BEBE MUITO SORRIDENTE 

Travelling 

VISTA DA ENTRADA DO CLUBE. 

DOIS HOMENS MUITO SÉRIOS ENTRAM 

Close Up 

Rosto de um dos dois recém chegados parcialmente iluminado 

por uma sessão de cores revela satisfação pela identificação 

de algo ou alguém. 

P.O.V deste HOMEM recém chegado. 

MARCOS DANÇA ABRAÇADO À BELA JOVEM, A QUEM BEIJA NA BOCA E NO 

PESCOÇO, QUANDO O SEGUNDO RECÉM CHEGADO LHE TOCA NO OMBRO 

PARA PEDIR-LHE A ATENÇÀO 
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       MARCOS  

   Hein, qual o problema? 

       RECÉM CHEGADO (ao ouvido de 

MARCOS) 

 Cara chamado Ricardinho. Quer falar com você lá 

fora, diz que não pode pagar pra entrar. 

       MARCOS (alto) 

 Quem? Ricardinho? Ele que se foda. Estou numa nice 

aqui, porra! 

       RECÉM CHEGADO (alto) 

   Pediu pra dizer que é o negócio da Raiz da Serra. 

       MARCOS (alto) 

   "Negócio da Raiz da Serra? Falou assim? 

RECÉM CHEGADO ASSENTE COM A CABEÇA E SE AFASTA 

       MARCOS (à BELA JOVEM) 

   Volto num minuto. 

MARCOS ROMPE CAMINHO ENTRE OS DANÇARINOS 

CORTA 

31)EXT / NOITE / FACHADA DE CLUBE NOTURNO 

Prédio de tijolos aparentes. Porta de entrada coberta por 

toldo e tendo em ambos os lados espécies de pequenas vitrinas 

iluminadas com fotos e cartazes. Pouca iluminação. Um 

PORTEIRO trajando terno escuro está sentado num tamborete 

perto da porta. ALGUNS FREQUENTADORES ENTRAM. 

MARCOS SAI 

       MARCOS (ao PORTEIRO) 

 Viu algum cara aqui fora querendo entrar? Me 

falaram que ele estava aqui. 

       PORTEIRO 

   Agora? Vi ninguém não. 
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(O.S) 

       VOZ DE RICARDINHO (alta) 

   Marcos! 

MARCOS PROCURA IDENTIFICAR DE ONDE VEM A VOZ 

(O.S) 

       VOZ DE RICARDINHO (alta) 

   Marcos! Aqui! 

MARCOS SE AFASTA DA PORTA DO CLUBE E DÁ PASSOS VACILANTES 

PELA CALÇADA 

       MARCOS (enfurecido em voz alta) 

   Aqui onde, porra? 

(O.S) 

       VOZ DE RICARDINHO (nervosa) 

   No carro. Atrás do esporte vermelho. 

MARCOS CAMINHA NA DIREÇÃO INDICADA 

       MARCOS (alto) 

   Que voz esquisita é essa? Que está fazendo aí? 

MARCOS RECUA AO NOTAR QUE RICARDINHO ESTÁ SEMI DESPIDO E 

MANIETADO DENTRO DO CARRO, MAS É AGARRADO POR UM HOMEM 

       HOMEM 

   Quietinho, playboy, mãos pra trás. 

SEGUNDO HOMEM, ARMADO, SAI DO CARRO PARA AJUDAR AO PRIMEIRO A 

DOMINAR MARCOS 

       SEGUNDO HOMEM 

   Entra no carro! 

       PRIMEIRO HOMEM 

   Não, não. Leva no outro! 
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TERCEIRO HOMEM SAI DO CARRO VERMELHO E EMPURRA MARCOS PARA O 

INTERIOR DESTE 

OS DOIS AUTOMÓVEIS PARTEM CANTANDO PNEUS 

CORTA 

32)EXT / NOITE / TERRENO BALDIO 

Lugar escuro. Única iluminação proveniente da lâmpada de um 

poste perto de um alto galpão a cerca de cinquenta metros de 

onde estacionam dois carros, um negro e outro, vermelho. 

CINCO HOMENS desembarcam escoltando RICARDINHO e MARCOS, 

algemados. Entre os homens estão HONORINO e OLIVEIRA 

TODOS SE AFASTAM DOS AUTOMÓVEIS 

       PRIMEIRO HOMEM 

   Aqui está bom. 

       OLIVEIRA (a MARCOS e 

RICARDINHO) 

   De joelhos, os dois! 

       RICARDINHO (em soluços) 

   Pelo amor de Deus. Piedade. Eu não matei ninguém! 

       HONORINO 

 Tem duas semanas, duas semanas, ouviu bem, que eu, 

meu pai e a família daquele pobre caseiro também 

choramos. Duas semanas, e esse nosso choro não sei 

quando vai acabar. 

       OLIVEIRA 

 O azar de vocês foi fazerem essa merda com a 

família de um policial. Não tem volta, perderam. 

       RICARDINHO (em prantos) 

 Não atirei em ninguém. Não atirei, não tinha arma, 

não tinha. 

       SEGUNDO HOMEM 

 Ladrãozinho titica que não se garante. Vai ver essa 

tua cueca aí já está toda mijada. 
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       MARCOS (grita) 

   Acabem logo com isso, seus filhos da puta! 

       HONORINO 

   É pra já, por Dona Terezinha, minha mãe. 

HONORINO ATIRA EM MARCOS E RICARDINHO, LOGO SEGUIDO DE TODOS 

OS DEMAIS 

TODOS SE AFASTAM A PASSOS LENTOS A CAMINHO DOS AUTOMÓVEIS 

CORTA 

33)INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Gonzagão, me diz uma cois. Não entendi por que a 

gente está rodndo tanto por causa de um mané igual a 

esse aí. 

       BAIXINHO 

 Ih, olha aí. Tem nego chorando a gasolina. Já senti 

o drama. 

       HONORINO 

 É que ele prefere dar um capricho no que faz, 

primeiro olhar a Lua, sonhar... 

       GONZAGÃO 

 Não é isso. É que quando você topou vir pra nossa 

política, tem quantos anos, sei lá, no caso dos seus 

pais, você pensou que a coisa ia ser sempre assim, sem 

preparação, entende, igual a trepar sem aquelas 

brincadeirinhas pra começar. 

       HONORINO 

 Falando daqueles tempos, sabia que o Oliveira 

morreu? 

       BAIXINHO 

   Que Oliveira? 
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       HONORINO 

   Acho que você não conheceu, do meu batalhão. 

       GONZAGÃO 

 Há! O Oliveira foi o cara que tirou o cabacinho do 

Honorino, fez ele acordar de vez. 

       BAIXINHO 

 GonzagÃo, já que tu está no comando, escolhe logo 

um lugar pra gente resolver com ele. Está aqui, colado 

comigo, fedendo e peidando que nem sei o quê. 

       HONORINO 

 Não fica empurrando essa coisa pra cima de mim, 

não. 

       HONORINO (a CHAVE DE FENDA) 

   Chega pra lá, oh fedorento! 

HONORINO DÁ UM MURRO NO ROSTO DE CHAVE DE FENDA 

       GONZAGÃO 

Mais uns dez, quinze minutinhos. Quero aproveitar a 

viagem pra uma visitinha. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Está comendo gente por esses matos? 

       GONZAGÃO 

   Um particular meu, coisa minha. 

ZÉ DS CONCHAS E HONORINO SE OLHAM ATRAVÉS O RETROVISOR  

       BAIXINHO 

   Nunca mais vi aquela loura peituda da pizzaria. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Que pizzaria? 
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       BAIXINHO 

   Uma que tem logo depois dum motel chamado Love 

Story. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Sei lá onde fica isso. Mas e aí, ê gostosa mesmo? 

       BAIXINHO 

  Gostosa? Sabe aqueles peitos bojudos assim duma cor 

meio creme claro, umas sardas que nem canela em pó em 

cima do mingau. Quando faz muito calor, pintam umas 

gotinhas de suor escorrendo entre o rego, brilhando, uma 

maravilha só.  

GARGALHADAS 

       GONZAGÃO 

  Há! Há! Há! Daqui a uns dias vamos ter um poeta com 

a gente, hein. 

       HONORINO 

   O poeta da peitaria da loura da pizzaria. 

       GONZAGÃO 

   Não ê que rimou. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

Pra mim, sinceramente, valia mais essa viagem se a 

gente trouxesse o outro vagabundo também. 

       HONORINO 

   Quem? 

       GONZAGÃO 

Qual é, oh Zé? Fica na sua, pô. Decisão do Doutor 

Jonas, bom cumprir, tu sabes. 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

 Falo mais nada, você dá as cartas, mas então 

escolhe logo o lugar. Minha barriga está roncando mais 

que cuíca. 

       GONZAGÃO 

   Estamos chegando. Pega agora a primeira saída. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Depois, ou antes da ponte? 

       GONZAGÃO 

   Logo depois. Já pode ir diminuindo. Liga a seta. 

CORTA 

34)INT / DIA / ESCONDERIJO DE ANGOLA  

Barraco escuro e abafado com teto baixo de telhas de amianto, 

iluminação proveniente de uma janela basculante com vidros 

sujos e rachados, pequena pia cheia de pratos e quentinhas 

usados e uma geladeira pequena e com pintura desgastada. 

ANGOLA, negro retinto, atlético, 28, veste short de futebol, 

sem camisa, sentado num caixote. 

(O.S) 

       VOZ DE ADOLESCENTE 

   Angola, sou eu, o Pixulim. 

ANGOLA SE LEVANTA E PEGA UMA PISTOLA 

       ANGOLA 

   Vamos chegando, Pixulim! 

PIXULIM ENTRA 

Adolescente negro, traja bermuda, camiseta e boné de 

beisebol.Carrega pequena mochila nas costas. 

       ANGOLA 

   Como é, tranquilo? 
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       PIXULIM 

   Maneiro. 

       ANGOLA 

   E o bagulho, trouxe? 

PIXULIM TIRA A MOCHILA DAS COSTAS  

       PIXULIM 

   Tudo nos conforme. 

ANGOLA ABRE A MOCHILA E RETIRA PEQUENOS PACOTES EMBRULHADOS 

EM PLÁSTICO 

       ANGOLA 

   Humm..., beleza. 

       PIXULIM 

   Ouvi um papo aí que o Chave de Fenda tá solto. 

       ANGOLA 

   Soltaram ele? Quem falou? 

       PIXULIM 

 Minha prima. Ela conhece uma das minas que vocês 

comeram. Diz que a família botou adevogado. 

       ANGOLA 

Ah, foi? Pra fazer o quê? Pra ela parar de esfregar 

a bundinha nos paus dos moleque no baile? 

       PIXULIM 

   Conta aí como é que foi lá, hein. 

ANGOLA ARRANCA O BONÉ DE PIXULIM COM UM TAPA 

       ANGOLA 

   Arreda pra lá, oh punheteiro. 

       PIXULIM 

   Há! Há! 
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       ANGOLA 

 Vamos ao que interessa. Isso aqui me garante o 

barrigudo do Gonzagão maneirinho comigo, sem contar 

aquele delegado filho da puta. 

ANGOLA AGITA OS EMBRULHINHOS NA FACE DE PIXULIM 

       PIXULIM 

 Mas tem um papo, Angola, o feijão e o açúcar lá da 

minha velha tá acabando. 

       ANGOLA 

   Precisa chorar não. Espera aí. 

ANGOLA SACA ALGUMAS CÉDULAS DE SOB UNS TIJOLOS NO CHÃO E AS 

ENTREGA A PIXULIM 

       ANGOLA 

 Segura aí e se manda. Qualquer leva-e-traz tu me 

telegrafa, ‘viu? 

       PIXULIM 

   Valeu, Angola. 

PIXULIM SAI 

CORTA 

35)EXT / DIA / ESTACIONAMENTO EXTERNO DE SHOPPING CENTER 

Flash Back 

Área extensa com dezenas de veículos estacionados sob o sol, 

alguns em manobra de partida, outros manobrando à procura de 

vagas. MARIA HELENA, morena bonita, 38, cabelos curtos, 

trajando bermuda, tênis e camiseta regada, empurra carrinho 

de compras acompanhada de perto por JÉSSICA, 12 e ROBSON, 10. 

       JÉSSICA (alto) 

   Mãe, por aqui. O carro está na B. 

       MARIA HELENA 

   Dá no mesmo. 
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       ROBSON 

   Mãe, Pai vai comprar mesmo o tênis? 

       MARIA HELENA 

 Não sei, Robson, fala com ele. Esse teu aí ainda 

está bonzinho. 

Travelling descritivo do estacionamento 

FUSÃO 

36)EXT / DIA / ESTACIONAMENTO EXTERNO DE SHOPPING CENTER 

MARIA HELENA abre bagageiro de AUTOMÓVEL.ROBSON e JÉSSICA 

mexem em algumas compras 

(O.S) 

       VOZ MASCULINA DE ADOLESCENTE 

   Ajuda, Senhora 

DOIS ADOLESCENTES mulatos trajando bermudas e camisetas 

largas, SURGEM ao lado de MARIA HELENA e as crianças. 

       MARIA HELENA 

   Hein? Ah..., precisa não. Obrigada. 

       PRIMEIRO ADOLESCENTE 

   Dava pra senhora ajudar a gente comprar um lanche? 

       MARIA HELENA 

 Ih, pagar pra vocês dois hoje está ruim. Posso dar 

uns trocados. Serve? 

SEGUNDO ADOLESCENTE AGARRA JÉSSICA TAPANDO-LHE A BOCA E 

ENCOSTANDO UM REVÓLVER EM SUA CABEÇA 

       SEGUNDO ADOLESCENTE 

 Todo mundo dentro do carro. Rápido! Se gritar a 

menina aqui morre. 

       JÉSSICA (voz semi obstruída) 

   Mmm... ma-mãe... mmm...  
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SEGUNDO ADOLESCENTE SEGURA MARIA HELENA PELO BRAÇO E LHE 

ENCOSTA UMA FACA NAS COSTAS 

       SEGUNDO ADOLESCENTE 

 Diz pra eles fica quieto. Tudo no carro, você 

dirige. 

       MARIA HELENA 

 Jéssica, ... Robson, tudo bem, meus filhos, tudo 

bem. 

       SEGUNDO ADOLESCENTE 

 Vambora! Vambora! Perninha, tu vai com ela na 

frente. 

       PERNINHA 

   Fecha a caçamba e entra. 

TODOS EMBARCAM NO CARRO. SEGUNDO ADOLESCENTE, JÉSSICA E 

ROBSON NO BANCO TRASEIRO 

CORTA 

37)EXT / DIA / ESTACIONAMENTO EXTERNO DE SHOPPING CENTER 

CARRO DE MARIA HELENA estaciona defronte à GUARITA DE 

CONTROLE 

FUSÃO 

38)INT / DIA / CARRO DE MARIA HELENA  

       MARIA HELENA (voz trêmula) 

   Tenho que abrir minha bolsa pra pagar. 

       PERNINHA 

   Paga logo. Tô di olho. 

P.O.V de MARIA HELENA 

FUNCIONÁRIA DA GUARITA recebe ticket de estacionamento e e 

pagamento com os OLHOS nos OLHOS DE MARIA HELENA 
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       FUNCIONÁRIA 

   Tudo bem com a senhora? Obrigada. 

CORTA 

39)EXT / DIA / ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER 

CARRO DE MARIA HELENA, visto de ré, afasta-se pela rampa de 

saída do shopping center 

Insert: 

MÃO DA FUNCIONÁRIA DA GUARITA DO ESTACIONAMENTO APERTA UMA 

TECLA EM APARELHO DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

CORTA 

40)INT / DIA CARRO DE MARIA HELENA 

MARIA HELENA, tensa, dirige, PERNINHA mantém o cano de seu 

revólver pressionado contra a cintura dela. No BANCO 

TRASEIRO, JÉSSICA e ROBSON, abraçados e chorosos, vigiados 

por SEGUNDO ADOLESCENTE 

       MARIA HELENA 

   Pra onde? 

       PERNINHA 

   Vai em frente sem correr, tranquila. 

       MARIA HELENA 

Se é o carro que vocês querem, deixem eu e meus 

filhos descer. 

       PERNINHA 

 Calminha, calminha, a gente resolve isso. Pilota na 

moral pra num dà bandeira. 

       PERNINHA (a SEGUNDO 

ADOLESCENTE) 

   Olho vivo na traseira, Careca. 
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       CARECA 

   Chá comigo. 

       PERNINHA 

 Vez em quando dá uma zoiada pra trás, vê se vem 

pulícia. 

       CARECA 

   Vem ninguém não. 

       MARIA HELENA 

   Depois do sinal, pra onde eu viro? 

PERNINHA OBSERVA O TRÂNSITO. HESITA 

       PERNINHA 

   Hã..., direita, vai... vai pela direita. 

       CARECA 

   Quê isso, zé mané! Contramão! 

       PERNINHA 

 Porra, a madame aqui é que deve de sabe o certo. 

Como é, minha senhora? 

       MARIA HELENA 

   Nunca saí do shopping por esses lados. 

(V.O) 

SEREIA DE CARRO DE POLÍCIA 

P.O.V de MARIA HELENA e PERNINHA 

CARRO DA POLÍCIA SURGE DE RUA TRANSVERSAL 

       PERNINHA 

   Caralho! Vira, passa pra outra pista! 

       MARIA HELENA 

   Passar por cima dos canteiros? Na contramão? 
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       JÉSSICA (grita chorando) 

   Mãe! Mãe, pede... pra gente sair do carro mãe... 

ROBSON CHORAMINGA AGARRADO A JÉSSICA 

       PERNINHA 

 Vambora! Manobra, passa por cima aqui. Por cima da 

grama, porra! 

Travelling: 

CARRO DE MARIA HELENA SOBE EM CANTEIRO DIVISOR DE PISTAS 

(V.O) 

SEREIA DE OUTRO CARRO DE POLÍCIA 

CORTA 

41)INT / DIA / CARRO DE MARIA HELENA 

       MARIA HELENA (desesperada) 

 É contramão! É contramão, não estão vendo? 

Pelo amor der Deus... 

(V.O) 

MISTURA DE SEREIAS DE CARROS DE POLÍCIA E BUZINAS DE OUTROS 

VEÍCULOS 

CORTA 

42)EXT / DIA / AVENIDA DE GRANDE MOVIMENTP 

Travelling lateral 

CARRO DE MARIA HELENA SE CHOCA DE FRENTE COM UM ÔNIBUS 

PERNINHA E CARECA SAEM DO CARRO CORRENDO PERSEGUIDOS POR 

POLICIAIS MILITARES 

CORTA 

43)EXT / DIA / RUA TRANSVERSAL À AVENIDA DE GRANDE MOVIMENTO 

Rua de residências e algumas lojas. CARECA salta o portão de 

(cont) 
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(cont’d) 

uma casa e se encaminha para o quintal dos fundos perseguido 

por um PM. CARECA ATIRA 

       POLICIAL MILITAR (alto) 

   Parado aí! 

CARECA TROPEÇA NUM VARAL DE ROUPAS E CAI. POLICIAL O ALVEJA 

DUAS VEZES 

CORTA 

44)EXT / DIA / OUTRA RUA TRANSVERSAL À AVENIDA DE GRANDE 

MOVIMENTO 

PERNINHA pela calçada perseguido por dois PMs. PERNINHA para 

e atira contra seus perseguidores. UM DOS POLICIAIS  CAI. O 

SEGUNDO continua a perseguição. 

PERNINHA ENTRA NUM BECO SEM SAÍDA. POLICIAL SE APROXIMA. 

PERNINHA JOGA REVÓLVER NO CHÃO 

       POLICIAL 

   Perdeu, vagabundo. Mãos pro alto! 

       PERNINHA 

 Sou dimenor, por favor, um cara me mandou pegá o 

carro dela. 

       POLICIAL 

   Ah, foi? Vira, mãos pra trás. Pernas abertas. 

POLICIAL ALGEMA PERNINHA 

SEGUNDO POLICIAL CHEGA CORRENDO 

       SEGUNDO POLICIAL 

   Algema não, algema não. 

       PRIMEIRO POLICIAL 

   Não? 
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       SEGUNDO POLICIAL 

   Acertou o cabo Damião na barriga. 

       PRIMEIRO POLICIAL 

   Este vagabundo aqui? 

       SEGUNDO POLICIAL 

   Anda, tira logo as algemas dele. 

PRIMEIRO POLICIAL RETIRA AS ALGEMAS DE PERNINHA 

       SEGUNDO POLICIAL 

   Cara pro muro aqui, malandro. Anda! 

PERNINHA FICA DE FRENTE PARA UM VELHO MURO 

SEGUNDO ´POLICIAL ALVEJA PERNINHA NA NUCA 

CORTA 

45) INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

GONZAGÃO DIGITA EM CELULAR 

       GONZAGÃO 

 Estou a caminho. Só encomendar uma alma aqui e em 

quinze, vinte minutos estou aí. Hein? 

GONZAGÃO OUVE ATENTO DE CENHO FRANZIDO 

       GONZAGÃO 

Certeza? Hein? Fica de olho vivo, qualquer problema 

me liga. 

GONZAGÃO GUARDA CELULAR EXPIRANDO FORTE 

       GONZAGÃO 

 O puto do Jonas deve ter dado o serviço. Só pode 

ser. 

       BAIXINHO 

   Problemas, Chefia? 
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       GONZAGÃO 

 Hã..., não, nada que não se possa contornar. Coisa 

do Jonas. Conheço ele desde quando perdi minha mulher. 

Agora vem... 

       HONORINO 

   Você se dava bem com sua esposa? 

       GONZAGÃO 

 Que nem unha e carne. Mais de treze anos de casados 

sem uma bronca, imagine. No dia da morte dela parecia 

que eu ia pirar de vez, nunca me recuperar. 

       HONORINO 

   Calculo pelo que senti quando mataram minha mãê. 

       GONZAGÃO 

Você pelo menos teve o prazer de pegar os caras. E 

eu? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Bom, eu aqui estou com pai e mãe vivos, graças a 

Deus. Meu caso era acabar com veados, travestis. Tenho 

me dado bem. Há! Há! Há! 

       GONZAGÃO 

 Custei a me conformar, porra. Era eu que tinha que 

ao super mercado naquele dia. Acabei ficando em casa 

pra ver umas goteiras na garagem. Deu na merda que 

deu. 

       HONORINO 

 Estou lembrado. Foi quando o Oliveira me apresentou 

a você. Ele já estava no esquema. Lembra? 

     GONZAGÃO 

Claro, pois fui eu que ajudei ele a juntar o 

pessoal pra ir contigo e pegar os caras. 
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       BAIXINHO 

   Verdade que o Honorino era cabacinho antes? 

       HONORIBO 

 Pra casar de véu e grinalda, meu camarada, mas que 

gozo tremendo foi na hora que despachei os caras. 

Lembro dos nomes e das caras deles, Ricardinho e 

Marcos.  

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Matar pilantra é uma das melhores coisas da vida, 

ainda mais se for travesti ou veado. 

       GONZAGÃO 

 Isso comigo veio vindo depois, aos pouquinhos. No 

caso da Maria Helena a PM fez o serviço. A pobre, 

coitada, morreu imprensada contra o volante por causa 

de dois pivetezinhos de merda. 

       BAIXINHO 

 O cara está se cagando todo, olha aí só! Como é que 

você está aguentando, oh Honorino? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Vai sobrar pra mim, lavar este carro depois. 

       BAIXINHO 

 Deixa assim mesmo. Pelo menos teu velho não vai 

mais pedir pra dar carona pra crente nenhuma. 

GARGALHADAS 

CORTA 

46) INT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL 

Mesmo cenário da SEQUENCIA 3  

DELEGADO JONAS, sentado atrás de sua mesa de trabalho, tem 

diante de si DELEGADO ITAGIBA, branco, 45, cabelos grisalhos 

bem penteados, óculos de grau, de terno bem cortado. 
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       DELEGADO JONAS 

 O senhor esteja certo, Doutor, de que pode contar 

com a minha total colaboração. 

DELEGADO ITAGIBA SACA UMA AGENDA DE SUA PASTA 

       DELEGADO ITAGIBA 

 Pois não. O nosso grupo de trabalho dentro da 

Corregedoria de Polícia Civil possui um rol de nomes 

de presos nesta delegacia que, num período de três 

meses, foram soltos mediante habeas corpus decretados 

por um mesmo juízo. Confere? 

       DELEGADO JONAS 

 Meu escrivão-chefe com certeza está bem melhor 

informado, Doutor, quanto ao detalhe da, digamos, 

coincidência da origem desses habeas corpus. Posso 

chamá-lo se isso puder melhor esclarecer esse ponto. 

       DELEGADO ITAGIBA 

 Não, não, porque o assunto que se segue, ligado à 

coincidência da soltura desses presos pelo mesmo 

magistrado escapa à alçada do escrivão. 

     DELEGADO JONAS 

 Então... 

       DELEGADO ITAGIBA 

 Então, Doutor Jonas, que de um total de nove desses 

detidos, seis tiveram seus cadáveres encontrados com 

claros indícios de execução espalhados por mais de uma 

jurisdição do Estado. 

     DELEGADO JONAS 

 Naturalmente que meu poder de custódia de todo 

cidadão autuado, detido e libertado por força de 

habeas corpus acaba quando o carcereiro lhe abre a 

porta. 

       DELEGADO ITAGIBA 

 Em alguns foi difícil constatar a data exata do 

óbito. Sabe, adiantado estado de putrefação. 
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     DELEGADO JONAS 

 Concluindo, Doutor, haveriam suspeitas de que esses 

presos foram tirados do xadrez da minha delegacia 

por... 

       DELEGADO ITAGIBA 

   Pelos chamados justiceiros. 

DOUTOR JONAS PEGA UM CIGARRO 

       DOUTOR JONAS 

   Incomoda-se se eu fumar? 

       DOUTOR ITAGIBA 

   Por favor. O senhor está em sua casa. 

       DOUTOR JONAS 

 Doutor Itagiba, o senhor, durante sua longa e 

brilhante carreira na Polícia, já teve a oportunidade 

de chefiar alguma delegacia no interior da capital, 

principalmente nesse entorno chamado de Baixada 

Fluminense? 

       DOUTOR ITAGIBA 

  Estive em Petrópolis, Cabo Frio, Duque de Caxias... 

       DELEGADO JONAS 

Então conhece como é duro o ofício de um delegado de 

polícia chefiando policiais que ganham uma miséria, 

homens que todo dia enfrentam a bandidagem com esses 

advogados de porta de cadeia cantando maravilhas no 

ouvido deles... 

       DOUTOR ITAGIBA 

 Sei de tudo isso muito bem, mas nunca compactuei 

com o crime organizado, a milícia, nem o tráfico, com 

a desculpa de engordar meu baixo ordenado. 

DOUTOR ITAGIBA SACA UM CELULAR 
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       DOUTOR ITAGIBA (continuando) 

 Me diga uma coisa, Doutor Jonas, um preso de nome 

Antonio dos Santos Nepomuceno, alcunhado Chave de 

Fenda, passou por esta delegacia recentemente? 

       DOUTOR JONAS 

 Assim de nome, mesmo de apelido, não posso me 

lembrar, não. Qual a razão da pergunta, Doutor? 

       DOUTOR ITAGIBA 

 A razão é que esse indivíduo, que a estas alturas 

provavelmente já esteja morto, foi libertado ao final 

da tarde graças a um habeas corpus dado pelo mesmo 

juiz que mandou soltar aqueles outros detidos de que 

lhe falei. 

DOUTOR ITAGIBA DISCA NO CELULAR 

       DOUTOR ITAGIBA (ao CELULAR) 

 Querem chegar aqui no gabinete do delegado, por 

favor. 

       DOUTOR JONAS (intrigado) 

   O que está acontecendo, Doutor? 

       (pausa) 

DOIS HOMENS ENTRAM 

DOUTOR ITAGIBA (a um dos HOMENS) 

   Me dê aqui. 

HOMEM ENTREGA UM PAPEL A DOUTOR ITAGIBA 

       DOUTOR ITAGIBA 

 Doutor Jonas, delegado Jonas de Albuquerque Filho, 

o senhor está preso pela Corregedoria da Polícia Civil 

por prevaricação, corrupção passiva e tráfico de 

drogas. 

       DOUTOR JONAS SE LEVANTA 
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       DOUTOR JONAS 

   Trá-trá-tráfico? 

       DOUTOR ITAGIBA 

   O que o senhor ouviu. Por favor, nos acompanhe. 

CORTA 

47)EXT / NOITE / BOSQUE 

Árvores e pequenos arbustos envoltos na escuridão, salvo a 

tênue iluminação proveniente de uma lâmpada posta na FACHADA 

de UMA PEQUENA CASA em meio ao matagal. CARRO DE ZÉ DAS 

CONCHAS, vindo por uma trilha, estaciona a poucos metros da 

casa. 

GONZAGÃO DESEMBARCA 

       GONZAGÃO 

   Não demoro. 

GONZAGÃO ENTRA NA CASA 

CORTA 

48) INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

       HONORINO 

 Demorando pra caralho. Sair um pouquinho, esticar 

as pernas. 

       BAIXINHO 

 E a gente aturando a catinga dessa peste aqui, 

Aproveitar pra dar uma mijada. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Honorino, chega aqui. 

HONORINO SE DEBRUÇA NA JANELA DO MOTORISTA 

       HONORINO 

   Hmm? 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

 Meio estranho isso. Já era pra gente ter despachado 

esse veado aí faz um tempão. De repente vem o Gonzagão 

com essa. Estou gostando não. 

       HONORINO 

 Gonzagão tem as armações dele, tu sabe, ninguém 

fala na frente dele pra não ficar aquele mal estar, 

sabe. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Todo mundo sabe. O barrigudo cheira adoidado, o 

boato é que começou logo depois que perdeu a mulher. 

       HONORINO 

 Cá pra nós, tem um crioulo, tal de Angola, que 

alimenta ele a preço de banana. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

Ouvi dizer. Quem sabe melhor da história é o 

Baixinho, que está mais com ele, colega na Polícia. 

       HONORINO 

   Não dá pra entender por que a gente não entrou. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   E deixar o fedorento sozinho? 

       HONORINO 

 Há! Olha a cara dele. Algemado e com a fuça toda 

inchada, acho que ele nem ia poder andar, ainda mais 

por estes matos. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Isso aqui deve ser Guapimirim, acho. 

       HONORINO 

 Sei lá, só sei que nunca rodamos tanto pra desovar 

um presunto como hoje. 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

 Fala de presunto não, pô, sacanagem. Eu com uma 

fome de grudar o umbigo na espinha e você falando em 

presunto. 

RISADAS 

BAIXINHO SE APROXIMA 

       BAIXINHO 

   Hein? Qual foi a piada aí? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 O Honorino estava falando que nunca rodou tanto pra 

desovar um presunto, e eu aqui morrendo de fome. Há! 

Há! 

       BAIXINHO 

 Então não é? Se eu não considerasse o Gonzagão, 

aproveitava essa parada aqui e metia minha cordinha na 

garganta desse filho da puta. Olha só pra cara dele.  

BAIXINHO ABRE A PORTA TRASEIRA DO CARRO 

       BAIXINHO 

 Está olhando o que, seu estuprador sem-vergonha, 

hein? Hein? 

BAIXINHO SE DEBRUÇA PARA DENTRO DO CARRO E APLICA SOCOS EM 

CHAVE DE FENDA 

CORTA 

49) INT / NOITE / CASA NO BOSQUE 

Cômodo pequeno, escuro, abafado, atulhado de cavaletes com 

telas, algumas estatuetas de gesso pequenas. Lâmpada de luz 

fria no teto. GUTIERREZ, homem idoso, 70, branco, cabelos 

longos pintados de amarelo presos em rabo de cavalo, camiseta 

e avental preto longo, sentado em frente a uma pequena 

bancada cheia de objetos os mais variados. GONZAGÃO, de pé, 

fala ao celular. 
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       GONZAGÃO 

   Já falou com seu advogado? 

INTERCUT 

       DOUTOR JONAS 

A primeira coisa que fiz. Depois avisei minha 

mulher, pedi que ficasse tranquila e inventasse uma 

história pra Betinha. 

       GONZAGÃO 

   Betinha? 

       DOUTOR JONAS 

   Minha filha. 

       GONZAGÃO 

Ah, sim, mas me diga, como é que está o clima aí na 

Corregedoria? 

       DOUTOR JONAS 

 Péssimo. A coisa se espalhou. Aquele detetive que 

tem nome de presidente. Epitácio Pessoa, também está 

na lista.  

       GONZAGÃO 

   Sei. o Baixinho. 

       DOUTOR JONAS 

 Você tem que suspender tudo agora, imediatamente! 

       GONZAGÃO 

   Como é que é, Doutor? Suspender? 

       DOUTOR JONAS 

 Foi isso que eu falei! Suspender, devolver o Chave 

de Fenda vivo pra delegacia! Não é hora de executar 

ninguém. Vocês vão me foder. 

GONZAGÃO ARREMESSA CELULAR LONGE 
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       GONZAGÃO 

   Nâo acredito! Nâo acredito! 

CORTA 

50)INT / NOITE / CORREGEDORIA DE POLÍCIA / SALA DE ESCUTA 

Sala com inúmeros terminais de vídeo e aparelho captador de 

áudio com grandes rolos de fita gravadora em movimento. DOIS 

HOMENS, com FONES AO OUVIDO, estão atentos, 

       PRIMEIRO HOMEM (ao SEGUNDO 

HOMEM) 

   Há! O cara se ferrou. Ouve isso novamente, 

(V.O) 

       REPRODUÇÃO NO ALTO-FALANTE 

 "Foi isso que eu falei! Suspender, devolver o Chave 

de Fenda vivo pra delegacia! Não é hora de executar 

ninguém. Vocês vão me foder" 

       SEGUNDO HOMEM 

 Delegado Jonas de Albuquerque Filho. É a voz dele, 

não tem como negar. Foi agora? 

       PRIMEIRO HOMEM 

   Agora mesmo. Dezenove e trinta e oito. 

CORTA 

51)INT / NOITE / CASA DO BOSQUE 

GONZAGÃO, MUITO AGITADO, DÁ PASSOS INCERTOS, ESBARRA NOS 

CAVALETES 

       GONZAGÃO 

 Assim não dá. Fazer justiça como? Me diz, 

Gutierrez. 

       GUTIERREZ 

   Pegaram ele, não? 
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       GONZAGÃO 

 A Inteligência plantou gente dentro da delegacia do 

Jonas, só pode ser, e agora ele vem com essa de 

desistir. 

       GUTIERREZ 

Relaxa, meu amigo, relaxa, vai. Senta aqui, deixa 

ver esse braço. 

       GONZAGÃO 

   Mas no mesmo esquema, na mesma jogada. Tu garante. 

       GUTIERREZ 

 O problema é que tive que mudar de fornecedor. 

Agora estou com um chinês que só quer em dólar. 

       GONZAGÃO 

   Mas a cobertura que te dou? Não vale nada? 

       GUTIERREZ 

 Gonzagão, chantagem comigo não cola. Você paga pelo 

menos uma merreca praquele negro, não paga? 

       GONZAGÃO 

 O Angola? Pago sim, dez, quinze por cento do que 

ele cobra, só pra ninguém botar a mão nele. 

       GUTIERREZ 

   Bom, mas paga alguma coisa. Por que meus 

picos têm que sair de graça? Eu já vivi muito, meu 

amigo, morrer não me assusta. 

       GONZAGÃO 

 Da minha boca nunca saiu ameaça contra você. Viajo 

uma porrada de quilômetros pra vir aqui porque 

preciso. Esta casinha no mato me garante segurança. 

       GUTIERREZ 

   Pois é, mas pensa no que te disse. 
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       GONZAGÃO 

 Não é hora pra se discutir preço, Gutierrez. Veja 

bem, olhe pelo meu lado, estão puxando o tapete geral. 

Daqui a pouco começo a suar que nem um cavalo. Anda, 

vai. 

GUTIERREZ PEGA UMA PEQUENA CAIXA DE METAL INOXIDÁVEL 

       GUTIERREZ 

   Arregaça a manga, vamos. O esquerdo outra vez? 

GUTIERREZ APLICA GARROTE NO BRAÇO DE GONZAGÃO 

Insert: 

AGULHA DE SERINGA PENETRA NA VEIA DE GONZAGÃO 

CORTA 

52) INT / NOITE / BAILE FUNK  

Dezenas de jovens e adolescentes, comprimidos num imenso e 

alto galpão cercado por paredes de tijolo aparente, agitam-se 

na dança onde o ponto crucial é o apelo ao sexo através de 

requebros e a sucessão de frases pontuadas pelo ritmo bate 

estaca em estrondosos decibéis. BRUNINHA, adolescente, 

cabelos pintados de cobre, camiseta, shortinho curtíssimo e 

tênis, CONVERSA com ROBERTO CARLOS, branco, 18, cabelos de 

corte militar, camiseta espalhafatosa, bermuda e tênis, perto 

da bilheteria. 

       BRUNINHA 

   Meu amor, olha pra mim e me diz que me ama. 

ROBERTO CARLOS ABRAÇA E BEIJA BRUNINHA 

       ROBERTO CARLOS 

   Você é tudo pra mim, amor. Você sabe disso, paixão. 

       BRUNINHA 

   Então tira essa loucura da cabeça, vai. 

       ROBERTO CARLOS 

   Tranquila, docinho. Esquenta não. 
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       BRUNINHA 

 Dá sua palavra que não está mais com aquelas ideias 

doidas. 

       ROBERTO CARLOS 

 Iiihhh..., entreguei a Deus. Andei muito revoltado 

porque te amo demais, mas minha mãe conversou comigo, 

me levou na igreja dela... 

       BRUNINHA 

 Imagina então pra mim, pra Sueli. A família dela 

mandou ela pra casa de uns parentes na Bahia, passar 

um tempo. 

       ROBERTO CARLOS 

 Foi? Estou sabendo não, mas..., ela se livrou? Você 

sabe. 

       BRUNINHA 

 Gravidez? Sei não, a gente não é assim tipo amiga 

mesmo, íntima mesmo, sabe, mais colega de escola. 

Nossas famílias também não têm lá esse conhecimento, 

Moramos longe deles. 

       ROBERTO CARLOS 

   Sei. 

ROBERTO CARLOS ACARICIA BRUNINHA E LHE DÁ UM TAPINHA NA BUNDA 

       BRUNINHA 

 Para! Para com isso. Já disse mil vezes que não 

gosto disso. 

       ROBERTO CARLOS 

 Está bem, está bem, não precisa se encrespar. Dá cá 

uma bicoca então, dá. 

ROBERTO CARLOS E BRUNINHA SE BEIJAM NA BOCA 

      ROBERTO CARLOS 

   Amor, agora vamos chegando, né? 
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       BRUNINHA 

   Já amorzinho?  Cedo ainda. 

       ROBERTO CARLOS 

 Cedo? A gente veio pro baile lá pelas cinco. 

Tenho que pegar o quartel amanhã bem cedinho, antes 

do toque de alvorada. 

       BRUNINHA 

Meu recruta lindo, o soldado mais charmoso de todo 

o Brasil. Há! Há! 

       ROBERTO CARLOS 

Vambora. Sério. Te deixo em casa. Pega lá a novela, 

bonitinha, comendo sua pipoquinha, que tenho que 

ver se minha mãe passou a camisa do uniforme. 

Travelling: 

BRUNINHA E ROBERTO CARLOS, MÃOS DADAS, ROMPEM CAMINHO ENTRE 

GRUPOS DE AGITADOS FREQUENTADORES DO BAILE 

CORTA 

53) EXT / NOITE / RUA DESERTA 

Rua de paralelepípedos irregulares, com casas baixas, alguns 

bancos de pedra em torno de um chafariz seco. Cães andam 

atrás de uma cadela no cio. PIXULIM, sentado num dos bancos, 

pernas encolhidas, demonstra sentir frio. GRUPO DE 

ADOLESCENTES mal vestidos passa. 

       UM ADOLESCENTE 

   De bobeira aí, Pixulim? 

       PIXULIM 

   Fala. 

       OUTRO ADOLESCENTE 

   Vamos dar uma azarada lá no baile, cara? 

       PIXULIM 

   Tô a fim não. Depois eu vejo. 
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GRUPO DE ADOLESCENTES SE AFASTA 

       (pausa) 

ROBERTO CARLOS SE APROXIMA DE PIXULIM 

       PIXULIM 

   Nike? 

       ROBERTO CARLOS 

   Original, trinta e oito. Qualquer coisa eu troco. 

ROBERTO CARLOS ENTREGA CAIXA DE SAPATOS A PIXULIM 

       ROBERTO CARLOS 

   É longe? 

       PIXULIM 

   Pra lá do campinho. 

       ROBERTO CARLOS 

   Tem problema. Simbora. 

PIXULIM SE LEVANTA. AMBOS INICIAM CAMINHADA 

CORTA 

54) INT / NOITE / ESCONDERIJO DE ANGOLA 

Mesmo cenário da SEQUÊNCIA 34 

ANGOLA, de sunga, sentado sobre um engradado, come pastel. 

LEVES BATIDAS A PORTA 

(V.O) 

       PIXULIM 

   Angola! Angola! Pixulim. 

ANGOLA SE ERGUE E PEGA PISTOLA  

       ANGOLA (grita) 

   Qual é, Pixulim? 

ANGOLA COLA OUVIDO À PORTA 
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       ANGOLA (grita) 

   Fala, moleque, que qui quer? 

ANGOLA SOLTA O TRINCO DA PORTA 

       ANGOLA 

   Está surdo? Entra aí. 

PORTA ESCANCARADA COM PONTAPÉ DE ROBERTO CARLOS, QUE ENTRA 

EMPUNHANDO REVÓLVER COM AMBAS AS MÃOS 

       ROBERTO CARLOS 

   Chegou tua hora, covarde! 

AMBOS DISPARAM E CAEM FERIDOS DE MORTE 

PIXULIM ENTRA 

       PIXULIM (eufórico) 

   Magnum! Novinha! Beleza! Uauuu!!! 

PIXULIM ARRANCA PISTOLA DA MÃO DE ANGOLA 

PIXULIM SAI 

CORTA 

55) EXT / NOITE / BOSQUE 

Mesmo cenário da SEQUÊNCIA 47 

GONZAGÃO SE ENCAMINHA PARA O CARRO VINDO DA CASA. ZÉ DAS 

CONCHAS, HONORINO E BAIXINHO DE PÉ ENCOSTADOS NO CARRO 

       HONORINO 

   Conferência longa, hein. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Agora é só liquidar a fatura do fedorento aqui pra 

gente jantar. 

TODOS ENTRAM NO CARRO 
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       BAIXINHO 

 Já que a gente rodou tanto pra bater nestes matos, 

vamos acabar com este desgraçado aqui mesmo, pô. 

       HONORINO 

 Claro. Não entendi até agora por que passear tanto 

com ele. Oh Gonzagão. 

       BAIXINHO 

 Passa logo a cordinha na garganta. Aqui deve ter 

até onça. Num instantinho fazem a festa com a carcaça 

desse excomungado. 

       HONORINO 

 Gonzagão, você que está no comando, qual é a sua 

ideia? 

       (pausa) 

       GONZAGÃO 

   Zé, toca pra delegacia. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   De-delegacia? Qual delegacia? 

       GONZAGÃO 

Onde nós pegamos este sujeitinho aí, a do delegado 

Jonas. 

       HONORINO 

   Como é que é? 

       BAIXINHO 

Ué, não estou entendendo nada. Vamos devolver ele 

pra delegacia, Gonzagão 

       GONZAGÃO 

   Isso mesmo. Ordens superiores. 

ZÉ DAS CONCHAS DÁ PARTIDA AO CARRP 
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       HONORINO 

 Ordens superiores? Leva a mal não, oh Gonzagão, 

desde quando a gente faz isso com ordens superiores? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Estou de queixo caído, não dá pra entender, chefia. 

       HONORINO 

   Palhaçada isso, perdendo tempo à toa. 

       BAIXINHO 

   Quem deu essa ordem? 

       GONZAGÃO 

   Doutor Jonas, 

       HONORINO 

   E desde quando delegado algum manda na gente? 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Muito gozado isso. Eu não sou polícia, mato porque 

gosto de matar pilantra, principalmente veado, mas 

delegado dar ordens pra parar é um negócio gozado. 

       HONORINO 

 Eles ficam na encolha, na moita, mas sabem de tudo, 

e de repente me vem você, Gonzagão, arriando as calças 

pra esse delegado. 

       GONZAGÃO 

   Eu sei o que estou fazendo. 

       HONORINO 

 Você veio com essa história depois que saiu daquela 

casa. 

       GONZAGÃO 

 O que fui fazer lá é problema meu, coisa minha.  

 

 



 

105 
 

     BAIXINHO 

Não carece de ficar injuriado, Gonzagãp; Nós 

consideramos você muito. Nada a vrr com a idade, 

você é assim um..., como digo, um puta veterano no 

que a gente faz, 

       HONORINO 

 Mas eu não engulo isso assim, não. Estou me 

segurando pra não dar um teco na cabeça desse merda 

colado aqui comigo. 

       GONZAGÃO 

 Se você fizer isso, Honorino, guarde uma bala pra 

mim porque você vai ter que me matar também, ou então 

eu te mato, 

       BAIXINHO 

 Epa que a coisa está ficando quente. Não precisa 

isso, gente, pô. 

       HONORINO 

 Baixinho, você é quem estava mais seco pra cantar 

pra esse titiquinha subir, dando porrada nele sem mais 

nem menos. Vai dizer que fecha com isso de desistir? 

       BAIXINHO 

 E continuo querendo, continuo querendo, mas se tem 

ordem de cima pra esquecer... 

       HONORINO 

   Ah! Era só o que faltava. 

       GONZAGÃO 

 Zé, quanto mais cedo a gente chegar na delegacia 

melhor. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Tem certeza que é isso mesmo que a gente tem que 

fazer? 
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       GONZAGÃO 

 Claro, e não se fala mais no assunto. Toca o bonde 

e olho na estrada, cuidado com os faróis altos. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

 Nunca fui chegado a dirigir de noite. Meus olhos 

ficam logo vermelhos, ardendo. 

       BAIXINHO 

   Vai ver você precisa de óculos 

       HONORINO 

 Pior que precisar de óculos é não ter culhão pra 

manter suas atitudes. 

       GONZAGÃO 

   Dá pra você explicar isso melhor, Honorino? 

       HONORINO 

   Não preciso explicar, pelo menos pra você. 

       GONZAGÃO 

  Honorino, não dá pra entender essa sua bronca só 

porque estou livrando minha cara.  

       HONORINO 

   Livrando sua cara como? 

       GONZAGÃO 

 De nós quatro aqui, Honorino, você é o único que 

não tem um emprego fixo. Não sei o que você faz sem 

ser matar. Entrou pro grupo nem sei como. Era um porra 

dum cabo da PM que se agarrou na morte da mãe pra 

virar justiceiro. 

       HONORINO 

 Veja lá, hein, muito cuidado quando falar da minha 

mãe. 
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       GONZAGÃO 

 Não apela, não apela. Falei apenas no fato, 

caralho. 

       BAIXINHO 

 Vocês estão é se estressando por nada. Não 

acredito. 

       GONZAGÃO 

 Você também devia se estressar, mas por outro 

motivo, não pra querer ser o campeão dos matadores. O 

seu emprego também, está no fogo, fora a cana que 

espera a gente. 

       BAIXINHO 

   Como é que é? 

       GONZAGÃO 

 A Corregedoria está fervendo. O delegado Jonas foi 

preso, deve ter mais gente da polícia encalacrada, 

tudo por causa desses merdas que a gente mata.Vem 

processo criminal pela frente. 

       HONORINO 

 Você está é inventando história. Vai lá se picar, 

cheirar não sei o quê pra justificar sua covardia, 

       BAIXINHO 

 Espera aí, espera aí, deixa ele explicar. Fala, 

Gonzagão, que porra é essa de Corregedoria, processo, 

os cambau. 

       GONZAGÃO 

 Zé, faz o seguinte, arma a seta e vai encostando 

onde der. 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Encostar? Pra quê? Não vamos pra delegacia? 

GONZAGÃO SACA REVÓLVER E O APONTA PARA ZÉ DAS CONCHAS 
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       ZÉ DAS CONCHAS 

   Calma, Gonzagão, o que deu em você? 

       GONZAGÃO 

 Faça o que estou mandando. Encosta assim que der. 

CORTA 

56) EXT / NOITE / ACOSTAMENTO DE RODOVIA 

CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS parado com as luzes desligadas. TODOS 

SAEM. BAIXINHO e HONORINO conduzem o combalido e algemado 

CHAVE DE FENDA segurando-o pela camisa. GONZAGÃO continua COM 

REVÓLVER à mão. 

       CONZAGÃO 

   Mais pra lá. Cuidado onde pisam. 

CHAVE DE FENDA EMITE RESMUNGOS DE SOFRIMENTO E MEDO 

OS CINCO SE DISTANCIAM DO ACOSTAMENTO 

       GONZAGÃO 

 Pronto. Aqui está bem. Baixinho, você que prefere a 

cordinha, está com ela aí? O homem é de vocês três 

agora. Se preferirem mandar chumbo, mandem, se 

quiserem enforcar, enforquem. 

CHAVE DE FENDA SE DEBATE E CHORA, SEMPRE SEGURO POR HONORINO 

E BAIXINHO 

       GONZAGÃO 

 Antes, um aviso importante. A Corregedoria de 

Polícia Civil está aguardando que esse estuprador 

asqueroso seja devolvido, vivo, pra delegacia de onde 

saiu, ainda esta noite. 

     (pausa) 

CHAVE DE FENDA CONTINUA SE AGITANDO E CHORANDO 

 

 



 

109 
 

 

       BAIXINHO 

   Meu nome está envolvido também? 

       GONZAGÃO 

   Claro. Só não estão os do Zé e do Honorino.   

       BAIXINHO 

   Cacete, Aí a coisa muda de figura. 

       HONORINO 

 Não me diga que você está dando bola pra isso 

depois de passar anos e anos mandando vagabundo pro 

inferno? 

       GONZAGÃO 

 Baixinho, somos colegas, mas sua cabeça é sua 

cabeça, minha cabeça é minha cabeça. 

ZÉ DAS CONCHAS SACA SUA ARMA 

       ZÉ DAS CONCHAS 

   Vamos acabar logo com essa porra! 

HONORINO DERRUBA CHAVE DE FENDA E TAMBÉM SACA SUA ARMA 

       HONORINO 

   Ajoelha e reza, desgraçado! 

       GONZAGÃO 

 Espere aí, Honorino. O que foi que eu falei no 

carro? Pra mudar minha decisão você vai ter que me 

matar. 

HONORINO SE VOLTA PARA GONZAGÃO 

Close Up: 

HONORINO É ATINGIDO NA TESTA POR GONZAGÃO 

ZÉ DAS CONCHAS E BAIXINHO RECUAM SURPRESOS 
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       ZÉ DAS CONTAS 

   Seu drogado do caralho. 

GONZAGÃO ATIRA DUAS VEZES EM ZÉ DAS CONCHAS MATANDO-O, SENDO 

FERIDO POR ELE 

       BAIXINHO (desesperado) 

 Não, Gonzagão, não! Pro-pronto, largo minha arma. 

Somos amigos, colegas de polícia. 

BAIXINHO JOGA SUA ARMA AO SOLO 

       GONZAGÃO 

 Ajuda este traste a se levantar e bota ele no 

carro. 

BAIXINHO LEVANTA CHAVE DE FENDAS E O EMPURRA EM DIREÇÃO AO 

CARRO 

GONZAGÃO OS SEGUE COM SUA ARMA EMPUNHADA 

       GONZAGÃO 

   Cuidado com os buracos. Vambora. 

Close Up: 

GONZAGÃO DEMONSTRA SENTIR DORES 

OS TRÊS ENTRAM NO CARRO 

CORTA 

57) INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

BAIXINHO dirige. GONZAGÃO ao seu lado, sem largar a ARMA, 

comprime o peito. CHAVE DE FENDA no banco traseiro. 

Insert: 

SANGRAMENTO NO PEITO DE GONZAGÃO 

       BAIXINHO 

   Fica tranquilo, Gonzagão, se acalme. 
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       GONZAGÃO 

Faz o caminho mais curto pra Nova Iguaçu, sem 

bancar o esperto. 

       BAIXINHO 

   Pode deixar 

CORTA 

58) INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

P.O.V de BAIXINHO 

Travelling: 

ASFALTO, LUZES TRASEIRAS DE OUTROS VEÍCULOS, OUT DOORS, 

PLACAS LUMINOSAS, LETREIROS DE POSTOS DE GASOLINA E MOTÉIS 

VINDO EM SENTIDO CONTRÁRIO AO CARRO EM GRANDE VELOCIDADE 

CORTA 

59) EXT / NOITE / VIELA DECRÉPITA / FACHADA DE PEQUENA LOJA 

ABANDONADA E GRAFITADA 

CARRO DA POLÍCIA COM LUZES DE ALERTA LIGADAS  E AMBULÂNCIA DO 

CORPO DE BOMBEIROS estacionados diante da lojinha. 

Ajuntamento de curiosos mantidos à distância por policiais. 

PARAMÉDICO SAI DA LOJA E SE DIRIGE A UM POLICIAL 

       PARAMÉDICO 

 Dois jovens com perfurações de bala no peito. Um 

branco com farda do exército e um crioulo só de sunga. 

Não tem que socorrer ninguém nestas alturas. 

       POLICIAL  

 Ah, por estas paragens aqui, mais certo acerto de 

drogas. 

       PARAMÉDICO 

 O rapazinho tem tudo a ver com recruta que estava 

indo pro quartel, camisa bem passada, sapato 

engraxado... 
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     POLICIAL 

   É? Então pelo menos esse vai ser mole identificar 

       PARAMÉDICO 

 Teu colega que entrou comigo achou um revólver, 

arma pequena, acho que ele falou trinta e dois, que 

parece estava com o soldado. 

       POLICIAL 

 Reco que vai pro quartel armado? Há! Há! Aí o 

bagulho já fica complicado. 

       PARAMÉDICO 

 Pô, como é que esse pessoal pode dormir com esse 

barulho infernal? O clube não está tão pertinho assim, 

mas escuta só a doideira. 

       POLICIAL 

   Hã! Pior que é. 

CORTA 

60) EXT / NOITE / DELEGACIA POLICIAL / FACHADA 

CARRO DA POLÍCIA e AMBULÂNCIA estacionados em frente. 

CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS CHEGA E FREIA COM ESTARDALHAÇO 

CORTA 

61) INT / NOITE / CARRP DE ZÉ DAS CONCHAS 

       BAIXINHO 

   Ufa! Chegamos. 

       GONZAGÂO (arfando) 

 Tira esse cara daqui, rápido, leva direto pro 

delegado adjunto. Diz que é ordem do Doutor Jonas. 

BAIXINHO ABRE A PORTA TRASEIRA E PUXA E AJUDA CHAVE DE FENDA 

A DESEMBARCAR 
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GONZAGÂO, COM DIFICULDADE, SE RETORCE NO BANCO PARA SER 

OUVIDO POR BAIXINHO 

       GONZAGÂO (arfando) 

 Baixinho! Baixinho, escuta. Chega aqui. Explica que 

o Chave de Fenda já está... autuado, que tem que ficar 

preso. Ordem da Corregedoria. 

       BAIXINHO 

   Entendi. 

       BAIXINHO (a CHAVE DE FENDA) 

   Anda! Se cair leva porrada! Vambora! 

       GONZAGÂO (mais para si próprio) 

Se andar depressa pode ser que ainda dê tempo de me 

matar. 

Insert: 

BUSTO E VENTRE DE GONZAGÂO ENCHARCADOS DE SANGUE 

CORTA 

62) INT / NOITE / CARRO DE ZÉ DAS CONCHAS 

BAIXINHO, CURVADO DO LADO DE FORA, FALA PELA JANELA 

       BAIXINHO 

 Rola um papo na delegacia que pegaram um menor 

dizendo que mataram o Angola. É ele que está ali na 

ambulância. Entreguei o preso, ‘viu? 

BAIXINHO OLHA PARA AMBOS OS LADOS E ENTRA NO CARRO 

       BAIXINHO 

   Sair daqui pra te matar pelo Honorino e o Zé. 

BAIXINHO LIGA O MOTOR E OLHA PARA GONZAGÂO TOMBADO COM A 

CABEÇA CONTRA O VIDRO DA PORTA 
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       BAIXINHO 

   Ah, precisa mais nâo. Melhor cuidar da minha vida. 

FIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        


