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SEQUÊNCIA 1 -  INTERIOR - DIA
QUARTO

Por uma janela, vemos o sol nascendo ao fundo de uma série de casas 
baixas numa vila do subúrbio do Rio de Janeiro. 

Verônica abre os olhos no sofá que usa como cama. Direciona seu 
olhar para o pai, que dorme na cama em frente a ela. Ela levanta e com um 
beijo carinhoso acorda o velho homem, que esboça um sorriso. Pela janela 
entra a voz de uma mulher que chama o filho para ir para a escola.

SEQUÊNCIA 2 - INTERIOR  - DIA
BANHEIRO

Num pequeno banheiro atulhado de coisas ( serve como despensa ), 
Verônica passa uma bucha nas costas de seu pai, que está sentado, com um 
olhar distante e plácido, dentro de uma banheira na qual ele mal cabe. A 
água  corre  pela  suas  costas,  enquanto  Verônica  usa  de  todo  o  carinho 
naquele ato de lavá-las.

SEQUÊNCIA 3 - INTERIOR - DIA
COZINHA

O velho está sentado numa cadeira ao lado de uma mesinha posta. 
Verônica está no fogão preparando um café. O velho observa suas ações. 
Ela vem sentar-se em frente a ele, ajudando-o a colocar a manteiga no pão. 
Os dois comem seu café da manhã. Ouvimos a televisão ligada ao fundo, 
com desenhos animados. Verônica levanta, coloca a louça na pia, dá um 
beijo carinhoso na testa do pai. Enquanto ele termina seu café, ouvimos ao 
fundo a porta que bate.

SEQUÊNCIA 4 - INTERIOR - DIA
QUARTO



Através  de  planos  feitos  com  o  mesmo  enquadramento,  vemos  a 
passagem do tempo com o velho sentado no sofá aparentemente sem fazer 
nada; deitado na cama; sentado de novo, lendo um jornal; e o quarto vazio.

SEQUÊNCIA 5 – INTERIOR – TARDE
SALA

O velho está sentado vendo TV (telejornal). Ouvimos a porta abrir. 
Ele olha para o lado e sorri. Barulho de passos, seguido da geladeira e da 
porta do forno. Verônica entra em quadro e beija o pai.

SEQUÊNCIA 6 – INTERIOR – TARDE
SALA

Vemos  a  porta  do  banheiro,  com  o  som  da  TV  ao  fundo,  e  de 
conversas de fora da casa. Mães chamam crianças para o almoço. Barulho 
da descarga do banheiro. A porta abre e Verônica sai com o pai apoiado 
nela, andando. Passam pelo campo de visão. A porta bate.

SEQUÊNCIA 7 - INTERIOR - ANOITECER
SALA

A fechadura  se  move.  O  velho  sentado  num sofá  sorri.  Verônica 
entra carregando além de sua bolsa algumas sacolas de supermercado.

SEQUÊNCIA 8 - INTERIOR - NOITE
SALA

Verônica puxa uma cadeira até o lado da janela, onde já se encontra 
uma outra cadeira. O pai entra no quadro andando devagar, e senta ao 
lado dela, os dois observando a vida que se passa lá fora, na vila. Ouvimos 
as crianças brincando, os sons de rádios e tevês. Ela passa uma escova pelo 
cabelo dele. Um miado vem do lado de fora. O pai parece ver algo, sorri  e 
chama: “Pssst”. Verônica ri.

SEQUÊNCIA 9 - INTERIOR  - NOITE
COZINHA

Na mesma mesa do café pela manhã, Verônica e o pai jogam cartas. 
O  jogo  parece  um  pouco  parado.  Há  uma  troca  de  olhares.  Verônica 



levanta, coloca-se atrás do pai, escolhe uma carta, coloca na mesa e volta 
ao seu lugar.

SEQUÊNCIA 10 - INTERIOR - NOITE
SALA

Sentado no sofá,  o pai assiste televisão.  Ao fundo vemos Verônica 
varrendo  o  chão.  O  pai  desvia  o  olhar  por  um  segundo  para  ela,  e, 
orgulhoso, sorri daquela mulher trabalhadora e amável. Ele volta a ver a 
TV,  ela  vem  varrendo  mais  próximo,  e  ele,  automaticamente,  sem 
necessidade de pedido, levanta os pés para que ela varra embaixo destes.

SEQUÊNCIA 11 - INTERIOR - NOITE
SALA

O velho ainda assiste TV. Verônica senta-se a seu lado, estica a mão 
sobre a perna, e automaticamente ele coloca sua mão sobre a dela, que a 
aperta. Ela encosta a cabeça no sofá.

Há uma passagem de tempo. Ela acorda de seu cochilo, desliga a TV, 
e vai com o pai para o quarto.

SEQUÊNCIA 12 - INTERIOR - NOITE
QUARTO

Verônica veste o pijama no pai. Ela o põe na cama, cobre-o e deita no 
sofá.

SEQUÊNCIA 13 - INTERIOR - DIA
QUARTO

Pela  mesma  janela  da  sequência  1,  vemos  o  sol  se  erguer.  Com 
menos detalhes e com planos mais curtos refazemos o ritual de acordar de 
todos os dias.

SEQUÊNCIA 14 - INTERIOR - DIA
BANHEIRO/COZINHA

Com o uso de planos detalhes fundindo estas ações, em um minuto 
nós vemos imagens que refazem o trajeto do dia anterior:  a  bucha nas 
costas, o sorriso do pai, o café fervendo, o pão na manteiga, o beijo na testa. 
Fade-out.



SEQUÊNCIA 15- INTERIOR  - NOITE
SALA

No mesmo estilo da sequência anterior, a chave entra na fechadura, 
o pai sorri, uma carta é colocada na mesa, o chão é varrido. Verônica senta 
no sofá, estica a mão, o pai segura sua mão. Fade out.

SEQUÊNCIA 16 - INTERIOR - DIA
QUARTO

Pela mesma janela, o mesmo sol se levanta. Verônica abre o olho. 
Corte rápido.

SEQUÊNCIA 17 - INTERIOR - NOITE
COZINHA - SALA

Verônica varre o chão, e leva o lixo até a cesta. Ela se abaixa e parece 
procurar algo no chão. Ao fundo, um chamado baixo:

- Verônica...
- Já vou, pai...
Ela procura um pouco mais e acha o seu prendedor do cabelo. Caminha até 
a sala, onde seu pai está sentado em frente a TV, com a cabeça levemente 
caída  para  trás.  Ela  senta-se  a  seu  lado,  e  com  enquadramentos  já 
familiares neste ponto, estica a mão sobre sua perna. A mão do pai não 
vem. O rosto de Verônica mostra um certo desconforto, que rápido passa a 
medo, e evolui para um desespero. Ela sabe que algo está muito errado. Ela 
cutuca o braço do pai, que cai para o lado do sofá. No olhar de Verônica 
vemos que ela sabe que ele está morto. No entanto, ela recoloca o pai na 
posição inicial, e coloca a mão dele sobre a dela, imediatamente apertando-
a com muita força.
SEQUÊNCIA 18 - INTERIOR - NOITE

SALA - QUARTO

Verônica deita o pai na cama, coloca o pijama nele com dificuldades, 
e deita no sofá. Dirige um olhar para ele, e fecha os olhos. Ao fundo a TV 
ligada.

SEQUÊNCIA 19 - INTERIOR - DIA
QUARTO



O mesmo sol aparece no céu atrás da vila.. Verônica acorda e beija o 
rosto do pai. Como ele não responde, ela parece confusa por um segundo, 
mas logo se recompõe e sai do quarto.

SEQUÊNCIA 20 - INTERIOR - DIA
BANHEIRO

Verônica passa a bucha com cuidado no corpo do pai, que está caído 
para o lado da banheira.

SEQUÊNCIA 21 - INTERIOR - DIA
QUARTO

O velho  está  deitado  na  cama.  Verônica  entra  com uma bandeja 
carregando o café e o pão com manteiga. Coloca- a, ao lado do corpo dele, 
beija sua testa e sai. Fade-out.

SEQUÊNCIA 22- INTERIOR - NOITE 
SALA/QUARTO

Fade-in.  A fechadura que abre não encontra mais o sorriso do velho. 
Verônica senta-se diretamente no sofá. Há um corte seco, e vemos de novo 
ela sentada no sofá tendo o pai morto a seu lado. Eles estão em frente a 
tevê, mas esta está desligada. Verônica segura forte a mão dele.

SEQUÊNCIA 23 - INTERIOR/EXTERIOR - NOITE
JANELA

Verônica está sentada na janela, com uma cadeira vazia ao seu lado, 
olhando para a vila. Passos, e uma voz amiga:

- Tudo bem, menina?
Verônica faz que sim com a cabeça.
- Ué, cadê seu pai?
Por um momento Verônica parece confusa, olha para a cadeira, olha 

para dentro. Então ela vira-se para D. Diolinda:
- Tá dormindo, D. Diolinda, tá dormindo...



SEQUÊNCIA 24- INTERIOR - DIA
QUARTO

Com a  câmera  fixa  na  mesma posição  na  janela,  vemos  o  sol  se 
levantar. Verônica abre os olhos, e olha para o pai. Ela senta no sofá, triste. 
Anda até a cama e estica o lençol por sobre a face do pai. Abaixa a cabeça e 
começa a chorar.

SEQUÊNCIA 25 - INTERIOR/EXTERIOR - DIA
JANELA

Verônica está sentada na cadeira em frente à janela. Lágrimas caem 
dos seus olhos. O gato chega andando na varanda. Ela olha para ele. Esboça 
um sorriso tristonho em meio às lágrimas:

- O que eu queria saber é aonde vou arranjar um pai igual ao meu...

 
FIM
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