
Peça de teatro – POA- Perturbadores Online Anônimos 

De Luciana do Valle 

 

POA- Perturbadores Online Anônimos 

Sinopse.  

Quatro pessoas estão numa reunião de reabilitação para se reintegrarem 

à vida social virtual, após serem expulsas por mau comportamento. A 

reunião conduzida por uma ilustração com voz robótica revela o quanto 

um mundo superficial pode ser cruel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personagens por ordem de aparição: 

Resolvi fazer uma descrição mais detalhada, porque na peça, eles não saem na 

superfície.  

GLÓRIA- Mulher de 50 anos que fez desaforos gratuitos na internet e agora está 

vestida de monja, tentando provar através das suas vestes que é um ser em busca de 

evolução. Leva o feminismo ao extremo. 

LOIRÃO82- Rapaz de 20 e poucos anos que tacou o terror nas redes sociais e continua 

tacando o terror, ao vivo e a cores. 

FLOR- Adolescente ansiosa e hiperativa que vai na onda, acha que ser hater é se 

divertir. Acha que a vida real é a extensão do seu videogame. 

MULHER POMBA- Uma voz que representa o máximo da hierarquia da internet.  

WALTER- um homem de 60 anos. Um típico homem desta idade, que não consegue 

esconder seus preconceitos, mas quer voltar para as redes sociais para faturar com o 

seu PET SHOP. 

FORTÃO- Funcionário do Facebook, Instagram, twitter ou qualquer rede social que 

deseja conhecer quem eles NÃO querem como clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cena única 

Ouve-se um mantra tranquilizante. Escritório metido a moderno, estilo “Google”, com 

móveis coloridos, mesa de sinuca, quadros com mensagens “reflexivas”.  

Quadro 1: SE DER VONTADE DE CLICAR PARA PERTURBAR, CHUPE OS DEDOS  

Quadro 2: ANTES DE TUDO, FAÇA AS PAZES COM SEU COMPUTADOR 

Quadro 3:  VOCÊ É O QUE VC DIZ. OLHE-SE NO ESPELHO. 

Uma tela de vídeo grande está bem visível para a plateia. Ela transmite uma 

mensagem. BEM-VINDO ao POA. Perturbadores Online Anônimos. Há várias câmeras 

de segurança no ambiente. E alguns pufes. GLÓRIA, uma mulher com quimono ou 

korono de monge, bolsa transversal, por volta dos seus 50 anos, de cabeça raspada 

entra lentamente no lugar observando tudo. Ela puxa um pufe para perto do telão e se 

senta olhando fixamente para o telão. Esbaforido, entra LOIRÃO82, um garoto de uns 

20 e poucos anos, de cabelos negros, inquieto, agitado, assobiando. Ele senta num dos 

pufes e estende a perna em outro pufe. 

LOIRÃO82: 

“Pega, bota na tcheca e depois solta na banguela... pega, bota na tcheca e depois solta 

na banguela... (desafinando muito) bangueeelaaaa! ” 

Glória se levanta fuzilando o garoto com o olhar. 

GLÓRIA (falando bem alto, sarcástica): 

Bom dia! Bem-vindo ao POA. Perturbadores Online Anônimos. Eu espero que aqui você 

seja educado, gentil e mantenha a compostura para poder voltar para o mundo virtual. 

LOIRÃO82: 

Foi mal, véio...  Foi mal, tia.  

Glória se aproxima dele, fuzilando ele com o olhar. 

LOIRÃO82: 

É só nós dois aqui, hoje?  

GLÓRIA (falando bem alto): 

Quem faz as perguntas aqui sou eu, mocinho. Aqui você está numa posição de 

reabilitação, e vai ter que ser bem bonzinho. Por que você veio parar aqui? 

LOIRÃO82: 



Caraio... Cês não tem minha ficha aqui?  

GLÓRIA: 

Ajoelha e pede desculpas! Aqui não se fala caralho e muito menos, “caraio”. 

Loirão82 se ajoelha rapidamente.  

Entra FLOR, uma menina em seus 15 anos, cabelos coloridos, boné na cabeça, várias 

tatoos, mochila, sacola, bicho de pelúcia numa mão e mexendo no celular com a outra 

mão.  

FLOR: 

Já começou?  

LOIRÃO82: 

Já! Ajoelha aí também! 

Desajeitada, Flor joga tudo o que carrega nas mãos no chão e se ajoelha em frente à 

Glória, que engole seco. No telão, aparece uma ilustração luminosa de um híbrido de 

mulher e pomba da paz. Quando fala, a ilustração se torna uma animação que se 

movimenta, abra as asas. A frase BEM-VINDO AO POA permanece na tela. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Bom dia! Sejam bem-vindos ao POA. Perturbadores Online Anônimos. Loirão82 e Flor, 

por favor, se levantem. Glória, coloque-se no seu devido lugar e pare de dar ordens.... 

Loirão82 faz uma arma com os dedos e aponta para Glória. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

E desligue o seu celular também. Depois, coloquem aqui nesta cesta. 

Loirão82 se levanta e anda agitado de um lado para o outro. Depois, joga o celular na 

cesta.  

Atrapalhada, Flor enfia tudo na mochila, mas não consegue fechá-la.  

GLÓRIA: 

Posso te ajudar? 

FLOR: 

Claro! 



Glória ajeita as coisas na mochila de Flor que finalmente se fecha. Depois ela joga o seu 

celular na tal cesta. Ela joga o celular de Flor também. 

FLOR: 

Obrigado. 

GLÓRIA: 

ObrigadA e não ObrigadO, você é uma menina. Não é? 

Flor não responde. 

Glória se senta num pufe. Flor a imita e senta-se ao lado dela. Loirão82 permanece de 

pé. 

WALTER, um homem em seus 60 anos, chega devagar, de calça jeans, camiseta e com 

uma pochete na cintura. 

WALTER: 

Bom dia. Desculpe o atraso. O ônibus que eu peguei pra vir quebrou e tive que andar 20 

minutos a pé. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Tudo bem... Aqui há câmaras por todos os lados. Eu e minha equipe estamos vendo e 

ouvindo tudo o que acontece aqui. Vamos considerar os comportamentos de vocês 

para habilitarmos ou não, a volta de vocês ao Fantástico Mundo das Redes Sociais. 

Boa sorte a todos! 

WALTER: 

Sim, senhora.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vamos fazer um exercício de relaxamento, e logo depois, um juramento... Pra começar, 

meninas, levantem-se! Vamos fazer um alongamento bem gostoso.  

Glória e Flor se levantam. Loirão82 vai para o lado de Glória, que se afasta um pouco 

dele. Walter vai bem para frente do telão.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Alonguem os braços. Se espreguicem de um jeito bem gostoso. 

Loirão dá uma cotovelada em Glória que revida com outra cotovelada. 



MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Loirão82, venha aqui pra frente, por favor. Bem pertinho de mim. 

Loirão bufa. Vai para o lado de Walter e o seca dos pés à cabeça. Walter o ignora.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Inspirem fundo... E depois, soltem todo o ar. Soltem toda a raiva e o ódio que existe 

dentro de vocês, o rancor, as mágoas, as agressões, as fúrias, as manias de 

perseguição... Tirem de vocês os insultos que fizeram com as pessoas nas redes sociais 

este ano. As birras... Tudo isso não pertence mais a vocês. Agora vocês são seres de luz. 

Flor engasga. Loirão82 tem um acesso de riso.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Loirão82, isso tem que vir da alma. Não pode ser automático. 

Loirão82 ri mais alto ainda.  

Loirão82: 

Esta é boa. Um “BOT” pedindo para eu ser não fazer as coisas no automático. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Eu não sou um “BOT”, sou a rainha das redes sociais, a entidade maior, a força que 

rege as energias boas, a força conciliadora que desfaz os nós dos desentendimentos 

virtuais. Eu sou arroba, sou forte, sou luz, sou curtidas, mensagens positivas, tbts de 

gratidão, a lacradora do amor. 

Agora, é Flor que engole a risada. 

GLÓRIA: 

Se vossa divindade é tão iluminada assim, como coloca na tela, esta mensagem 

machista intimidadora?  

Loirão82: 

Tinha que ser... 

WALTER: 

Que mensagem? 

GLÓRIA: 



Bem-vindO se comunica apenas com os homens. Cadê o Bem-vindA? Isso é um 

desrespeito, um insulto! Não é, Flor? 

FLOR: 

Hã? 

WALTER: 

Minha querida, você não sabe português? Usa-se o pronome masculino quando se tem 

os dois gêneros juntos. Isso é regra gramatical, não tem nada a ver com luta de 

gêneros.  

GLÓRIA: 

É por isso que eu quero sair desta terrinha latina de merda e ir para qualquer lugar que 

se fala inglês. 

WALTER: 

Já vai tarde! 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Walter e Glória... Vocês ainda não soltaram toda a raivinha que existe dentro de vocês. 

Inspirem fundo, bem fundo, e depois soltem bem gostoso. 

Contra a vontade, Walter inspira profundamente e depois solta o ar. Glória inspira 

bem profundamente e depois expira o ar exageradamente. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Glória, por que você veio fantasiada numa reunião do POA?  

Loirão82 dá uma gargalhada. 

GLÓRIA: 

Isso não é uma fantasia. É a coisificação do que sinto através da roupa... Estou 

buscando a consciência maior para elevar meu espírito. Estou muito arrependida do 

que fiz nas redes sociais. Realmente arrependida. Por isso me puni, fiz voto de pobreza, 

raspei a cabeça. 

Loirão82 : 

Uau. 

WALTER: 



Aposto que não raspou as pêlos pubianos. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Walter... Por favor. Dê o dedinho mindinho para Glória em sinal de afeto.  

Loirão82 ri. Walter e Glória se entreolham. 

Walter se aproxima de Glória e dá o dedo mindinho para ela, que demora, mas 

estende o seu dedo mindinho para ele. Os dois fazem cara de nojo. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vamos aproveitar este belo momento de conciliação e vamos dar um abraço coletivo.  

Todos se entreolham desconfiados. Ficam parados, estáticos. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Glória, você que é um exemplo de perdão e superação, a empatia em pessoa, comece 

você a abraçar.  

Glória estende os braços para Flor.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Abrace todos. 

Glória dá um braço para Flor, e o outro para Walter, que por sua vez abraça Loirão82. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Agora girem, façam a corrente do perdão girar.  

Tensos e desconfortáveis, eles giram com dificuldade. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Coloquem mais amor, nesta roda. Vocês nem brigaram entre si virtualmente... Vão se 

estranhar logo agora?  

FLOR: 

Não? Tenho certeza que foi este cara armado que me denunciou. (apontando para 

Walter). 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Cara armado? 

FLOR: 



Por que ele andaria com uma pochete? Meu feeling é foda. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Aqui ninguém entra armado. Vocês foram escaneados através de um sensor... Você 

não está num videogame. 

Walter abre a pochete e tira dela uma banana.  

WALTER: 

(apontando a banana para Flor).  

Servida? Seu feeling é tão bom como a seu senso fashion. Você não tem vergonha de 

usar este boné MADE IN CHINA e corroborar com o trabalho escravo dos chineses? 

FLOR: 

Hã? 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Este papo tá ficando muito chato... Vocês querem ficar de fora das redes sociais para 

sempre?  

Loirão82 (dando um sorriso bem amarelo): 

Eu não tô fazendo nada... Tô até distribuindo sorrisos.  

Loirão82 faz um coraçãozinho com as mãos e mostra para Flor. 

GLÓRIA (cochicha para Flor): 

Isso é assédio. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vamos fazer logo o juramento... Fiquem de frente pra mim. Um ao lado do outro. E 

estendam o braço direito em direção à mim.  

WALTER: 

Primeiro as mulheres, por favor. 

Glória é a primeira a se colocar em frente ao telão. Flor fica ao lado de Glória. Loirão82 

se coloca ao lado de Flor, e por fim, Walter fica ao lado dele formando uma fileira. 

Todos estendem o braço.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 



Repitam comigo... Eu prometo... 

Os textos do juramento vão aparecendo em lettering no telão. 

TODOS: 

Eu prometo... 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Nunca mais xingar, ofender e nem difamar levianamente as pessoas em vão, no mundo 

virtual. 

TODOS bem desanimados, menos Loirão82: 

Nunca mais julgar com preconceitos, xingar, ofender e nem difamar levianamente as 

pessoas em vão, no mundo virtual. 

Loirão82: 

Pera aí...Mano... E se detonarem comigo? Não posso partir pra cima pra me defender? 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Você deve se defender de forma educada e elegante. Sem baixar o nível... Agora repita 

a frase Loirão82, por favor, temos mais atividades para cumprir. 

A frase aparece no telão. 

Loirão82: 

Nunca mais julgar com preconceitos, xingar, ofender e nem difamar levianamente as 

pessoas em vão, no mundo virtual. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Prometo também não difamar mais as pessoas, nem usar palavrões, nem tumultuar 

posts alheios com minhas opiniões de forma agressiva, acabando com reputações e 

fazendo pessoas perderem amigos e seguidores. 

FLOR: 

É pra acabar com a diversão mesmo, hein! 

Loirão82: 

Tá puxado...  

GLÓRIA: 



Por que vocês não repetem tudo logo pra gente ganhar logo o nosso login de volta?  

WALTER: 

É isso aí Glória! Tempo é dinheiro e o meu e-commerce precisa que eu volte. 

FLOR (falando para o telão): 

Daqui a pouco vem a crise de abstinência. Já comecei a tremer. 

GLÓRIA: 

Tadinha. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vocês vão repetir a frase, ou não? Caso contrário  não dou o salvo-conduto a nenhum 

de vocês. Vamos lá... Prometo também... 

O texto aparece no telão, agora em negrito. 

TODOS (bem desanimados): 

Prometo também não difamar mais as pessoas, nem usar palavrões, nem tumultuar 

posts alheios com minhas opiniões de forma agressiva, acabando com reputações e 

fazendo pessoas perderem amigos e seguidores. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Ótimo. Agora para terminar... Prometo só postar mensagens de gratidão, gatinhos, 

bichinhos, palavras de amor, Bom dias com borboletas, natureza, flores, minions e 

unicórnios felizes.  

WALTER: 

Aí já é demais, dona Pomba. 

FLOR: 

Prefiro me matar. 

Loirão82: 

Ótimo, vai em frente, Flor. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vocês não querem jurar esta parte?  

TODOS (em uníssono): 



Não!!! 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Okei. Tudo bem...  Não vão ganhar o brinde do evento, que é um boneco de vudu com 

agulhas para vocês relaxarem quando quiserem descontar o ódio de vocês em alguém.  

FLOR: 

Eu quero! 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vá em frente, Flor. 

FLOR para Glória: 

Glória, você não quer ganhar o vudu?  

GLÓRIA: 

Eu não vou postar Minions na minha página e fazer propaganda gratuita para a 

Universal Studios. 

FLOR: 

Eu já estou ansiosa pra colocar as agulhas no boneco. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Vamos lá, Flor... Prometo só postar mensagens de gratidão, gatinhos, bichinhos, 

palavras de amor, Bom dias com borboletas, natureza, flores, minions e unicórnios 

felizes.  

FLOR: 

Prometo só postar mensagens de gratidão, gatinhos, bichinhos, palavras de amor, bom 

dias com borboletas, natureza, flores, minions e unicórnios felizes.  

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Muito bem, Flor. No fim do processo, você vai ganhar o seu vudu exclusivo da POA. 

FLOR: 

Eu quero agora. 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Agora não. Só depois. 



Loirão82 para Walter: 

Too much um “bot” dar a letra pra gente postar unicórnios fofinhos, né mano? 

MULHER POMBA (voz robótica tipo Waze): 

Eu já te disse que não sou um BOT.  

Loirão82 ri.  

Loirão82: 

Prova! 

De repente, de trás do telão sai um homem enorme, bombado, bem forte. Loirão82 

leva um susto e sai correndo. 

Toca uma sirene. No telão aparece a foto do perfil de Loirão82. Um loiro bonito, bem 

diferente dele pessoalmente, ao lado escrito: Loirão82. Um X aparece em cima do 

perfil dele. NÃO HABILITADO. 

GLÓRIA: 

O que tá acontecendo aqui? 

FLOR: 

Caraca... Não é um bot mesmo. 

WALTER se aproxima de Glória. 

WALTER (para Glória): 

Você lembra se eles deram alguma droga para gente? 

FORTÃO: 

Sempre tem alguém que corre quando eu apareço... Gostaram da surpresa? 

GLÓRIA (engolindo seco): 

Adorei.  

FLOR: 

Que horas isso acaba, hein? Quero meu vudu... 

FORTÃO: 

Agora. Vão aparecer no telão algumas imagens, e quero que vocês digam uma palavra 

sobre elas.  



WALTER: 

Ótimo.  

No telão aparece um homem qualquer vestindo uma saia 

WALTER: 

Veado filho da puta. 

Toca uma sirene. No telão aparece a foto do perfil de Walter. Um cachorro. Ao lado 

escrito: Walter PET SHOP. Um X aparece em cima do perfil dele. NÃO HABILITADO. 

WALTER: 

Por que eu não fui habilitado? 

FORTÃO: 

Eu disse para falar uma palavra só. Você disse várias.  

Walter vai até a cesta de celulares, pega o celular e sai cabisbaixo. 

GLÓRIA: 

Posso embora?  

FLOR: 

Tá louca?  

GLÓRIA (cochichando para Flor): 

Não tá percebendo que cada vez tá tudo mais esquisito? Vamos embora. 

FORTÃO: 

Ué... Vocês não querem voltar para as redes sociais? 

FLOR: 

Sim! 

GLÓRIA: 

Não! Prefiro o mundo real. Obrigada. 

Glória puxa Flor, meio a contragosto.  

FLOR: 



E o meu vudu?  

Fortão abre um dos pufes, pega um plástico com um boneco de vudu com as agulhas e 

dá para Flor. 

FLOR: 

Obrigada. Viu Glória? Eu disse ObrigadA! 

Glória corre para a cesta, pega as coisas de Flor, o celular dela e sai com pressa de cena 

levando Flor pela mão. 

O fortão se senta num dos pufes. Ele bufa profundamente. Depois, se levanta. Pegao 

celular de Loirão82, faz negativo com a cabeça. Com um controle remoto desliga o 

telão. Depois, desliga a luz e sai.  

 

 

FIM 

 

 


