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O que é o tempo? 

Quem poderá explicá-lo claro e brevemente? 

Se ninguém me perguntar, eu sei; 

Se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta,

 já não sei. 

Porém, atrevo-me a declarar, 

sem receio de contestação, que: 

se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, 

e se agora nada houvesse, 

não existiria o tempo presente.

Santo Agostinho
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SEQÜÊNCIA 01 - O INÍCIO 

SEQ 1A – ESTRADAS DE TERRA - EXT/ANOITECER

Noite. Uma poça d’água. Imagens em superdetalhes de uma vegetação rasteira ao chão. É uma 

imagem estranha onde não identificamos bem o que está acontecendo. Ao fundo alguns moinhos 

das  salineiras  rodam lentamente.  Lento  travelling  lateral  até  chegar  a uma pequena  estrada 

cercada de árvores secas. Escutamos o som de uma carroça que aproxima-se. Ela entra em 

quadro bem próximo a câmera e afasta-se seguindo a estrada.

Paisagem  noturna  úmida,  árvores  grandes  cercando  uma  estradinha  de  barro.  A  pequena 

carroça puxada por um cavalo surge ao longe, no filete de estrada de barro. Sobre a carroça: 

uma senhora negra e um pequeno homem que a conduz. A madrugada foi chuvosa, porém o 

tempo  agora  está  seguro.  Umas  vacas,  em  primeiro  plano,  mastigam  lentamente  o  capim 

molhado.

Detalhe da poça. O vento passa, e a areia vai cobrindo.

A carroça sobe com dificuldade uma estrada de terra. A velha senhora negra, DONA IRACI, está 

sentada  de  lado.  Ela  possui  um pano  enrolado  na  cabeça,  e  um brinco  peculiar  numa das 

orelhas. Seus dedos curtos trazem muitos anéis. Reza baixinho, sem desespero, e esconde um 

amuleto, entre as mãos ajuntadas pela oração. O homem que conduz a carroça, puxa com mais 

força a corda. 

Detalhe da poça, que a areia vem cobrindo.

SEQ 1B – QUINTAL DA POUSADA – EXT/ANOITECER

Um pequeno quintal com uma grande árvore. A carroça está parada.  Uma bonita mulher de trinta 

e poucos anos, CONCEIÇÃO, espera segurando um lampião aceso na mão. A chama reflete na 

sua face nervosa, veste uma saia amarrotada e uma blusa de pano, que em nada combina com a 

saia. A velha desce da carroça com a ajuda do pequeno homem que guiava. Dona Iraci segue 

Conceição. Cachorros latem. As duas caminham em direção a uma antiga casa de dois andares, 

a  Pousada. Os passos de Conceição são largos e Dona Iraci se esforça para acompanhá-la. Por 

vezes, Dona Iraci interrompe a sua caminhada para pegar algumas ervas que estão no caminho. 

Conceição continua a andar; a Velha se apressa para alcança-lá. 
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Exterior de uma velha casa de dois andares, a Pousada. Ao lado, um pequeno galinheiro e um 

moinho, que gira rangendo. Conceição lentamente abre a porta e, num gesto de respeito, convida 

Dona Iraci para entrar.

SEQÜÊNCIA 02 - O NASCIMENTO 

SEQ 2A – SALA POUSADA – INT/NOITE

Interior da sala de recepção da Pousada. A sala é escura e desarrumada. Um forte mau cheiro 

impesteia  o  ar.  Está  apenas  uma mulher,  DONA MIRA,  de  olhar  desconfiado  e  procurando 

esconder o nervosismo. Ela está próxima ao balcão;  de resto,  o lugar está vazio,  apesar da 

impressão de que ainda funciona. Conceição e Dona Iraci passam lentamente por este cômodo.

SEQ 2B – CORREDOR POUSADA – INT/NOITE

Conceição e Dona Iraci caminham na direção dos quartos. No fundo do corredor o vulto de um 

homem observa as duas. 

SEQ 2C – QUARTO POUSADA – INT/NOITE 

Entram no quarto, iluminado apenas por uma fraca luz elétrica que fica pendurada no teto. Ficam 

paradas  na  porta.  Parecem  assustadas.  O  rosto  de  Dona  Iraci,  marcado  pelo  tempo,  fica 

impassível.

Detalhe de um olho aberto, esbugalhado, morto. Descemos lentamente pelo corpo, e revelamos 

a boca que mastigava um pedaço de lençol sujo enquanto morria; continuamos a descer: braços 

delicados e já enrijecidos; e depois, uma imensa barriga grávida sob uma roupa apertada que já 

não a comporta mais; como se a gravidez tivesse surgido de repente, de uma hora para outra. O 

quarto é um ambiente pequeno com uma janela bloqueada por grossas madeiras atravessadas; 

na estreita cama está o corpo da jovem e bela mulher grávida. Dona Iraci olha para a jovem. 

Conceição fica ao lado, imóvel. Lentamente, Dona Iraci vira o rosto para Conceição, que abaixa a 

cabeça. Ouve-se um canto de galo...

Rosto de Conceição de cabeça baixa. Segue-se um silêncio. Escuta-se apenas o som do rangido 

do moinho, que fica ao lado da pousada, que move-se lentamente. 

INSERT  – POUSADA – EXT/NOITE

Lá fora, um galo, próximo a casa, anda de um lado para o outro. 
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(VOLTA SEQ 2C)

Interior  do quarto.  A velha percebe a incapacidade de Conceição.  Vai  em direção ao corpo. 

Conceição faz menção de impedi-la, mas não o faz.

Dona Iraci abaixa-se ao seu lado. Não vemos o rosto da garota.  Ela nota no pescoço da menina 

uma forte marca vermelha. A velha toca a marca no pescoço da menina e vem descendo a mão 

até a barriga. Coloca o ouvido e apalpa aquela barriga enorme.  Olha para Conceição.

CONCEIÇÃO (temerosa) 

A gravidez matou a menina, não foi?

DONA IRACI

Qual era o nome dela?

CONCEIÇÃO

Clarice.

Dona Iraci olha para o rosto pálido da garota.

INSERT – POUSADA – EXT/NOITE

O galo no terreno ao lado da casa.

(VOLTA SEQ 2C)

As mãos de Conceição estão unidas, suando. Ouve-se novamente o canto do galo... seguido do 

mesmo silêncio  ensurdecedor.  Conceição,  instintivamente  fica na direção  da porta,  como se 

estivesse prestes a fugir. Quase sai do quarto, mas não consegue forças para prosseguir pela 

porta. Dona Iraci, esta agachada ao lado do corpo, olha para Conceição que não corresponde o 

olhar. A velha mexe numa pequena bolsa que traz, e tira dali uma faca. Conceição sai do quarto.

SEQ 2D – POUSADA – EXT/NOITE

Exterior da pousada. Conceição, lentamente, sai e contorna a pousada. Da porta, Dona Mira, a 

dona da Pousada, olha para Conceição.

Conceição encosta-se na parede exterior da pousada e acende um cigarro. 
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SEQ 2E – QUARTO POUSADA – INT/NOITE

Dona Iraci aproxima-se da barriga com a faca. Olha para o chão e nota um pequeno cordão, com 

uma concha presa, arrebentado; ali, ao lado da cama. 

INSERT 3 -  POUSADA – EXT/NOITE

Silêncio. O galo, de um lado para outro, no quintal da casa.

SEQ 2F – POUSADA – EXT/NOITE

Exterior da pousada. Conceição encostada na parede. Silêncio. Ouvimos, pela terceira vez, o 

canto do galo... Silêncio. Conceição solta um longo suspiro impaciente e aproxima-se de Dona 

Mira, que está encostada na porta de entrada. Parece querer dizer alguma coisa, mas apenas 

olha  para  um  lado  e  outro;  finalmente  vai  na  direção  da  estradinha  de  terra.  Dona  Mira  - 

naturalmente apreensiva - fica olhando Conceição afastar-se da pousada.

CONCEIÇÃO (virando-se para Dona Mira)

Já volto...

Conceição  lentamente afasta-se da pousada. 

Tempo depois, choro de criança...

SEQÜÊNCIA 03 - ENTERRANDO O CORPO

SEQ 3 – QUINTAL DA POUSADA – EXT/AMANHECER

O céu parece clarear.

Conceição está em pé, sozinha, ao lado de uma cova improvisada, já aberta. Um homem forte 

aproxima-se com o corpo da garota -  enrolado num lençol  branco manchado de sangue.  O 

homem, sem muitos cuidados, joga o corpo dentro da cova. Pega a pá e começa a jogar a terra.

Ela fica ali  olhando,  impassível.  O corpo vai sendo totalmente coberto pela terra. O rosto de 

Conceição,  iluminado  pelos  primeiros  raios  amarelos  daquela  manhã,  permanece  duro; 

observando as últimas pás de terra cobrirem. Ela levanta o rosto e vê, entre algumas árvores, um 

vulto. Parece ser Dona Iraci com uma pequena criança no colo. Mas está muito escuro, ela não 

tem certeza. Tenta fixar o olhar, mas o coveiro toca em seu ombro, chamando-a.

COVEIRO (respeitoso)

Que nome eu ponho?
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CONCEIÇÃO (seca)

Não coloque nada.

Conceição  volta  a  olhar  para  onde,  supostamente,  estava  Dona  Iraci.  Não  há ninguém.  Ela 

desvia o olhar e fica observando a terra que acabou de cobrir o corpo.

SEQÜÊNCIA 04 - AMANHECER  

SEQ 4 – ESTRADAS DE TERRA – EXT/MANHÃ

A mesma estrada de terra cercada de árvores secas. O dia parece amanhecer, mas o céu ainda 

é escuro.  A carroça passa na direção contrária.  Sobre  a carroça:  o pequeno homem que a 

conduz e ao seu lado, Dona Iraci com um bebê no colo. O sol surge atrás de um morro.

Outra paisagem. A carroça atravessa o fundo do quadro lentamente, próxima alguns moinhos 

das salineiras que contornam a estrada. Em primeiro plano um boi mastiga lentamente o mato 

úmido.

Detalhe da poça, ela já não existe. Apenas areia. Mas o vento continua a passar.

SEQÜÊNCIA 05 - CHEGANDO NA CABANA DO LAGO  

SEQ 5A – MARGEM DO LAGO 1 – EXT/MANHÃ

Na margem de um grande lago, Dona Iraci caminha com a criança no colo e entra numa canoa. 

Ela deixa a criança dentro da canoa e empurra para dentro d’água, subindo logo depois com um 

pequeno  salto.  Remando  lentamente  ela  vai  distanciando-se  da  margem.  Acompanhamos  a 

direção que a canoa toma, e vemos uma cabana erguida sobre palafitas no meio do lago.

Rosto de Dona Iraci que continua a remar, olha com ternura para a criança, que está deitada 

numa pequena cesta que originalmente é destinada a peixes.

DONA IRACI (fingindo falar com a criança)

Clarice… Não é Clarice?…

O grande lago com a cabana erguida sobre palafitas no meio. 

SEQ 5B – CABANA DO LAGO – EXT/MANHÃ
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Dona Iraci sobe com a criança até a cabana através de uma escadinha. Um cachorro, que está 

num outro barco, fica latindo. A fraca luz da manhã ilumina a cabana.

SEQÜÊNCIA 06 - A VISITA DE MALAQUIAS  

SEQ 6A – CABANA DO LAGO – INT-EXT/MANHÃ 

Dona Iraci acende uma lamparina iluminando todo o interior da cabana. Ela vai até um balcão, 

passando por um amontoado de redes onde a criança,  CLARICE, está deitada. Com uma das 

mãos, Dona Iraci, pega o cordão com a concha e coloca no pescoço da menina. Vai até o balcão 

e  separa  um  cacho  de  banana  d’água;  cuja  casca  enegrecera  e  atrai  uma  quantidade  de 

muriçocas muito pequeninas, que pousam no podre. Ela amassa as bananas numa metade de 

cabaça,  feita  de  coco,  coloca  junto  com a  papa  um mel  muito  grosso.  Mistura.  Latidos  do 

cachorro. Uma voz, vindo de fora da casa, quebra o silêncio daquela manhã. Ela, assustada, 

deixa a cabaça cair no chão.

MALAQUIAS (em off)

Dona Iraci?

A cabaça caindo no chão. A papa se esparrama.

MALAQUIAS (insistindo, em off)

Dona Iraci?

Dona Iraci, aturdida, vai de uma lado para o outro, a criança ia começar a chorar, mas a ela faz 

“shiiii...” e Clarice fica quieta. Os pés de Dona Iraci passam por cima da papa.

DONA IRACI (em off)

O que foi?

MALAQUIAS (em off)

Trouxe uns peixinhos para a senhora. Só tinha isso aqui. Está tudo bem?

DONA IRACI (em off)

Já vai, já vai...
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Escutamos passos. Novamente os pés de Dona Iraci passam por cima da papa. Escutamos ela 

mexer na rede. A criança ia começar a chorar, mas novamente a velha faz “shiii...” e ela fica 

quieta. 

DONA IRACI (em off, escutamos a porta abrindo-se)

Sim.

O rosto de MALAQUIAS, surge com a porta abrindo-se. Um homem com mais de sessenta anos, 

magro, barba por fazer e com um olhar doce. Ele olha para Dona Iraci, achando tudo um pouco 

estranho, quando escuta-se um fraco choro de criança.

Rosto de Dona Iraci, que estava na porta de sua casa, mostra uma expressão tensa.

Rosto do pescador,  MALAQUIAS. Ele, em seu barco, colocava uma pequena cesta de peixes 

sobre a porta da cabana quando escuta o choro da criança.  Olha para Dona Iraci  com uma 

expressão surpresa.

MALAQUIAS

O que é isso?

Dona Iraci apenas olha. Ele vai tirando a cesta de seu barco e colocando na cabana, ao mesmo 

tempo que olha para ela em busca de uma resposta. Dona Iraci está de costas para a porta de 

seu casebre. Ela está quase em silhueta. Pela janela do casebre vemos o pescador no barco.

DONA IRACI

Ô Malaquias, o que foi?

MALAQUIAS (dá um suspiro) 

Não é uma criança, é?

DONA IRACI

Das minhas coisas cuido eu.

MALAQUIAS

Ô Dona Iraci... tome cuidado. 

A situação já tá tão ruim prá senhora, 

o lago tá secando... quase não tem mais sal, não tem mais peixe…
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Tá todo mundo abandonando a região.

Já te falei que o povo aqui anda com umas idéias... 

Seria até bom a senhora sair daqui.

DONA IRACI (cautelosa) 

Pode deixar, Malaquias.

Dona Iraci continua a olhar para Malaquias. 

MALAQUIAS

Bom... Daqui a pouco eu volto pra pegar o cesto.

Malaquias afasta-se lentamente da cabana. Dona Iraci continua na porta observando o pescador. 

A criança volta a chorar. Dona Iraci sai da porta e caminha na direção da criança, que pára de 

chorar. Dona Iraci volta para a janela com a criança no colo. Fica ali parada com a criança, quase 

em silhueta, olhando para a paisagem dominada pelo grande lago.

SEQ 6B – LAGO – EXT/MANHÃ

Exterior da cabana perdida no meio do enorme lago iluminado pela luz da manhã. 

SEQ 6C – CABANA DO LAGO – INT/MANHÃ 

Rosto  da  criança  (um pouco  menos  de  um ano  de  idade)  que  está  no  berço  improvisado. 

Silêncio. Apenas o ruído do vento e do cachorro latindo do lado de fora. O vento sopra a cortina e 

uma nesga de sol chega aos olhos da criança.  Ela fecha rapidamente os olhos e depois abre. 

Através das frestas das madeiras que bloqueiam a janela um raio de sol invade o quarto; o fino 

tecido que cobre o berço balança com o vento e faz com que a luz do sol fique oscilando. 

Rosto da criança. Silêncio.  Apenas o ruído do vento. Ela vira o rosto e observa o ambiente. 

Muitas  redes  e  cestos.  Uma  pequena  estante  cheia  de  objetos  “mágicos”:  ervas,  pedras, 

pequenas estátuas... Novamente o rosto da criança. Silêncio. Ela observa com curiosidade estas 

formas diversas.  Latidos do cachorro.
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SEQÜÊNCIA 07 - JOÃO  

SEQ 7 – LAGO – EXT/MANHÃ

Exterior da cabana, perdida no meio do lago, de cuja superfície saem diversas árvores secas. 

Acompanhamos Dona Iraci na pequena canoa distanciando-se da cabana. Um movimento de 

câmera panorâmico ultrapassa a canoa e revela o percurso futuro: margens distantes.

JOÃO (narrando em off, como se contasse uma história) 

...e então, ela deixou a porta apenas encostada, 

não achava que precisava trancar.

E a velha saiu de sua misteriosa cabana no meio do lago.  

Que tipo de bruxaria ela ia preparar?

A panorâmica termina sobre o rosto do menino  JOÃO, compenetrado em sua narração quase 

mítica.

JOÃO (continuando)

Será que era alguma coisa para desfazer o sumiço dos peixes? (pausa)

Nenhuma resposta... Apenas o silêncio do lago... 

ZECA (perplexo)

Mas e daí?  O que aconteceu?

SIRIDÔCO (voltando-se para João) 

Ei, João! Pára com essa história e vamos logo com o barco.

Sobre um barco estão três garotos com idade beirando os dez anos.  João na frente, SIRIDÔCO 

ao fundo e o no meio ZECA. João parece sair do transe e pega o remo; ele e Siridôco começam 

a remar.

JOÃO (voltando-se para Siridôco)

Siridôco?...

Siridôco não responde, permanece quieto na ponta da canoa. Siridôco - que até então estava 

sério - abre levemente um sorriso, mantendo o olhar fixo na cabana; para onde a canoa se dirige. 

ZECA (assustando-se, vendo a cabana aproximar-se)
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Daqui parece maior do que é.

JOÃO (pensativo)

Vem cá... E se ela... Será que não é perigoso? 

SIRIDÔCO (olhando para João)

Tá ficando com medo?

João fica quieto, remoendo uma resposta. O barco, lentamente, vai aproximando-se da cabana. 

Todos os meninos ficam quietos.  Escutamos apenas o som do barco batendo nas pequenas 

ondas do lago.

João para de remar. Siridôco olha com estranheza.

SIRIDÔCO

Ué João, parou?

Zeca olha assustado para João, que volta a ter aquele olhar premonitório. Siridôco fica irritado.

JOÃO (parando de remar)

Bom,  o combinado foi de chegar perto...

A gente já chegou... daqui volta.

SIRIDÔCO (provocando e continuando a remar) 

Tá com medo?

Não há resposta. A canoa está próxima da ameaçadora cabana e Siridôco continua a remar em 

sua direção. João, sentado no barco de costas para aquela casa, fica cheio de remorsos, contido, 

enquanto o barco aproxima-se lentamente da cabana no meio do lago. Até que, do nada, surge 

um forte grito de menina. 

O terror toma conta dos meninos. Rosto de João que vira assustado olhando para a cabana.

JOÃO

O que é isso?

Rosto de Siridôco, que apesar de assustado, procura disfarçar.
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SIRIDÔCO

Shiiii... 

Silêncio.

Rosto de Zeca, que também está assustado e olha para a água.  Silêncio.

Siridôco olha assustado para a cabana cada vez mais próxima.  O desespero dele evidencia-se, 

pois os remos estão levantados, numa tentativa de não encostar na superfície da água e fazer 

barulho. Mas, por inércia, o barco desliza na direção da cabana.

Quando escuta  o  grito  pela  segunda vez,  Siridôco não pensa duas vezes:  rema,  rema com 

vontade e medo, fugindo dali. João, ao contrário dos outros dois meninos, fica com os olhos fixos 

na cabana. Zeca estimula Siridôco a remar; mas com desespero, tudo em desacerto. O barco, 

gira em círculos, não sai do lugar. João levanta-se lentamente, mantendo o olhar na cabana. O 

barco balança rapidamente. João desequilibra-se e quase cai.

O barco  da  uma volta  de 360º  e  volta  a  navegar  em direção  da cabana.  Siridôco  continua 

remando,  cada vez com mais vontade.  João segura numa bordas do barco.  Não parece ter 

medo, lentamente abre um sorriso. Os outros dois meninos parecem cada vez mais assustados.

JOÃO (vendo que a cabana está muito próxima)

Pára Siridôco !!!

O  pequeno  barco  bate,  por  acidente,  numa das  palafitas  da  cabana.  Silêncio  entre  os  três 

meninos.  De dentro da cabana escutam uma respiração ofegante. João segura em uma das 

palafitas da cabana e, com alguma dificuldade, sobe ali. Os outros dois meninos continuam no 

barco. João vai subindo por uma das palafitas. 

Siridôco vê um barco com Malaquias, bem ao longe, mas aproximando-se da cabana. Zeca tenta 

avisar João, mas não quer gritar e João já está do outro lado. Então, os dois meninos viram o 

barco e remam em direção a margem. João mantém-se segurando uma das palafitas debaixo da 

casa. 

João está ofegante e muito cansado. Um cachorro está amarrado num barco junto à casa, e late 

para o menino. Ele já não consegue segurar a palafita. Olha para cima, e vê, escorrendo por uma 
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das frestas das madeiras que formam o piso da cabana, os finos fios de cabelo de Clarice que 

chora, baixinho... João sobe na palafita, e apesar do medo, estica a mão para tocar o cabelo que 

escorre; ele consegue, mas apenas na pontinha, tenta subir um pouco mais na palafita e ao tocar 

no cabelo, acaba puxando-o. O cabelo some, pois Clarice levantanta-se assustada.

Vemos a casa ao longe no meio do imenso lago; e notamos que João consegue, com grande 

esforço físico, subir até a porta.

SEQÜÊNCIA 08 - JOÃO ENCONTRA CLARICE  

SEQ 8A – CABANA DO LAGO – INT-EXT/MANHÃ

João aproxima-se, mas pára ao ver a pequena mão da menina - de aproximadamente dez anos - 

passar pela fresta da porta que está encostada; ela parece que vai sair, mas volta para dentro da 

casa e fecha a porta com um estrondo.  João apenas fica olhando.  O cachorro, de dentro de seu 

barco fica latindo, mas o tom do latido é outro. João nota que já não é com ele, vê aquela mesma 

mão  da  menina  passar  pela  fresta  da  janela  e  jogar  um  pouco  de  comida  por  ali,  caindo 

exatamente sobre o barco do cachorro e o alimentando. 

João aproxima-se da porta. Encosta o ouvido, tenta escutar alguma coisa. Ele olha pela fresta, 

mas vê apenas um vulto, está muito escuro lá dentro.  Ele força a porta, mas está fechada por 

dentro e nada adianta. Clarice chora baixinho.  João não sabe o que fazer.

JOÃO (gritando)

Quem está aí?

Close de Clarice, não vemos o seu rosto pois está muito escuro. Ela, soluçando, não responde.

JOÃO (sem escutar a resposta)

Qual o seu nome?

Novamente não há resposta. João se pendura na lateral da casa e vai caminhando pelo estreito 

filete de chão que acompanha a parede lateral até chegar na janela. Tenta olhar por uma fresta, 

mas está muito escuro lá dentro. João, então, puxa uma madeira que está um pouco mais em 

cima, e permite uma maior entrada de sol.  Os olhos de Clarice ficam iluminados pelo sol, ela 

olha assustada para João; mas ainda não vemos o seu rosto. João quase perde o equilíbrio. Ele 

puxa um pouco mais a madeira, aumentando a claridade no rosto da menina. Ele já vê seus 
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olhos, nariz e parte de sua boca.  Finalmente toda a madeira que fechava a janela cede e abre, e 

João cai dentro da canoa onde estava o cachorro, que late furiosamente para ele.

João,  ainda  tonto,  olha  para cima.  Surge na janela,  primeiro  as delicadas  mãos da menina, 

depois o seu rosto com os olhos bem apertadinhos pela claridade do dia. Tem no pescoço o 

cordão com a concha. João não consegue enxergar o rosto de Clarice, pois os raios de sol batem 

no olho de João. O cachorro fica mais calmo - ele passa a latir alegre para a menina. Ela olha 

demoradamente para o menino, com um ar de curiosidade. João, que está caído de mal jeito no 

barco, esforça-se para enxergar a menina, mas não consegue.

SEQ 8B – CABANA DO LAGO – EXT- MANHÃ

O barco com Malaquias aproxima-se da cabana. João desvia o olhar para o barco que chega e, 

ao voltar o olhar para o lugar onde estava Clarice, já não a encontra. 

MALAQUIAS (do barco)

João?  É você?

O barco finalmente encosta. João está meio sem jeito.

MALAQUIAS

O que você está fazendo aqui?

JOÃO (sem jeito)

Ô Malaquias... É dificil explicar...

MALAQUIAS (ficando impaciente)

Vai tentando.

JOÃO

Tava todo mundo no barco, eu mais o Siridôco, 

o outro menino do fim da vila, o Zeca, sabe...

Malaquias olha com impaciência para o menino.
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JOÃO

Aí a gente ia chegar perto da cabana, mas só chegar perto.

A coisa da bruxa, né?  Tirar a prova... Mas o barco quase virou...

MALAQUIAS

Sei... (dá um tapão na cabeça de João) 

Pára de besteiras menino.

E já disse que Dona Iraci não é bruxa.

(pegando os cestos vazios que estão na varanda da casa)

Vamô embora, sobe no barco. Seu pai deve estar te esperando.

JOÃO

E a menina?

MALAQUIAS (olhando surpreso para João)

Que menina?

JOÃO

A menina que está aí na cabana.

Não deu prá ver direito, mas ela tá aí.

MALAQUIAS (curioso)

Como é essa menina?

JOÃO

Não sei... Não deu prá ver...

Devia ter assim... uns oito ou dez anos.

MALAQUIAS (preocupado)

Entra no barco e fique quieto.

João passa para o barco de Malaquias.  Malaquias recolhe as cestas vazias que descem por 

cordas. 

MALAQUIAS

Menina ! Ô menina !  Tem alguém aí?
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Silêncio. Malaquias olha com impaciência para o garoto.

JOÃO

Ô Malaquias tinha sim.

Não vi direito, mas tinha sim.

Malaquias desce até o barco e põe João para remar em direção a margem

MALAQUIAS (no barco, já um pouco distante)

Ô menino, tu vai levar uma surra, hein?

Quando o barco já está longe o rosto de Clarice surge na janela. Ela fica observando o barco 

aproximando da margem e olha para o outro barco que está preso junto  da cabana com o 

cachorro.

SEQÜÊNCIA 09  - CLARICE E O CACHORRO NO BARCO

SEQ 9A – CABANA DO LAGO – EXT/MANHÃ

Clarice entra no barco onde está o cachorro. Começa a remar. 

O barco vai  passando  pelo  meio  do lago,  com árvores  retorcidas  saindo  de sua superfície. 

Clarice, com um enorme bambu, movimenta o barco... mas logo se cansa. A menina olha para o 

cachorro e coloca a mão na frente de seu focinho sentindo a respiração quente do bicho. Decide 

investir um pouco mais de força no remo improvisado.

Silêncio, apenas o som do barco cortando a água.

Clarice cansa novamente. Debruça-se e olha para trás: lá longe o casebre de Dona Iraci dentro 

d’água. 

Silêncio, apenas o ruído d’água. O tempo está parado, e nada parece existir além dos limites do 

barco.

Clarice continua olhando o casebre. O barco anda por inércia, e passa por entre os troncos secos 

que surgem na superfície. Clarice distraída olhando para as pequenas ondas que o barco faz. As 
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ondas diminuem... Clarice nota que o barco está parando, mas continua a olhar as ondas cada 

vez menores. Som da água torna-se cada vez mais alto, quase irreal.

Mais uma vez ela tenta remar. Olha para a margem que ainda está distante e depois para a casa 

de Dona Iraci, agora, também distante. 

Clarice está muito cansada. Finalmente o bambu - que usava como remo - se parte. Ela deixa-se 

cair deitada no barco. Apenas o som da água batendo no barco. 

Olha para o céu.

INSERT – CÉU AZUL – EXT/MANHÃ

Céu azul com som da água. Passa o céu azul com algumas nuvens brancas. Galhos de árvore 

surgem cobrindo o céu.

Um forte estrondo. 

SEQ 9B – MARGEM DO LAGO 2 – EXT/MANHÃ 

O barco bate, Clarice que estava distraída se assusta. Ela levanta-se e olha para frente: o barco 

está encalhado na margem do lago. Som de pássaros. Ela sai do barco, o cachorro fica latindo 

do lado de dentro. Clarice o chama, ele pula para o lado de fora, mas fica próximo ao barco, pois 

ainda está amarrado na corda. Ela tenta soltá-lo, mas a corda é muito grossa e seu esforço é em 

vão.

Ela faz carinho no cão, ao mesmo tempo que observa a textura de seu pêlo, o brilho nos olhos 

negros... Clarice segura as orelhas do cachorro e - distraída - vai apertando suavemente até que 

ele late.

Ela faz um gesto, como se pedisse para o cachorro esperar. Vai andando pela margem do lago. 

Seus pés descalços sempre tocam no filete d’água que forma a margem do lago.  Som da água. 

Ao  fundo,  do  outro  lado  da  margem,  percebemos  alguns  moinhos  das  salinas  girando 

lentamente.

O  cachorro  fica  latindo,  Clarice  olha  com  tristeza  para  trás,  anda  mais  depressa  ainda.  O 

cachorro late mais uma vez. Ela corre. O cachorro amarrado ao barco fica para trás.
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SEQÜÊNCIA 10 - CLARICE ENCONTRA OS SALINEIROS 

SEQ 10 – SALINEIRA – EXT/MANHÃ

Finalmente, Clarice vê, bem ao longe, um movimento de alguns homens, que falam alto e fazem 

gestos bruscos, enquanto trabalham separando o sal da água numa antiga salineira. Clarice pára 

de correr e vai, cautelosamente, andando na direção deles.

Ela aproxima-se. São três homens que trabalham na salineira. Seus pés são cortados pelo sal, 

suas mãos grossas e a pele é toda enrugada pelo excesso de sol. Vestem velhas camisas e as 

calças são dobradas até quase o joelho. Eles, fazem muito barulho, enquanto movimentam as 

suas pás para fazer grandes montes de sal. Clarice observa de uma distância. Eles reclamam da 

condição da lagoa. Só vislumbramos parte do seu gestual, a movimentação do sal, parte de suas 

pernas que misturam-se ao movimento das pás. Clarice, do fundo, vem se aproximando. Um dos 

trabalhadores cansa-se e senta-se no monte de sal, pega um facão na mão descascando uma 

cana macia, parece muito zangado. Clarice observa de longe. Por intuição, o homem que corta a 

cana vira-se na direção da pequena. Outro homem também vê Clarice e faz um sinal para que 

ela aproxime-se. Clarice olha com curiosidade o movimento dos braços e pernas dos homens, 

que – com muito esforço – movem os montes de sal. Ela vem chegando, cuidadosamente.

HOMEM #01 

Ô menina...?  Fazendo o que aqui?

Clarice permanece em silêncio, a uma certa distância.

HOMEM #02 (comentando entre eles)

De quem é essa menina?

HOMEM #01

Nunca vi...

HOMEM #02 (para Clarice)

Tá perdida?  Diz onde mora?

A gente te deixa lá.

CLARICE (baixinho)

O cachorro.
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O homem que estava cortando a cana, ouvindo isso, olha com uma certa impaciência para os 

outros, que correspondem. Ele levanta-se vai até um pequeno isopor colocado sob uma sombra, 

de uma das poucas árvores do local, e tira dali um pequenino peixe e joga aos pés da menina.

HOMEM #01 (jogando um peixe nos pés da menina)

Toma...

O peixe, ainda vivo, fica se debatendo ao lado do monte de sal.  Clarice fica apenas olhando. Os 

homens olham para a menina, aguardando o momento em que ela pegaria o peixe.

INSERT – MARGEM DO LAGO  2 – EXT/MANHÃ 

O barco, onde o cachorro está amarrado vai soltando da areia, e, aos poucos, vai voltando para a 

água. O cachorro, que está na areia, mas amarrado ao barco, tenta soltar-se da corda a todo o 

custo.

(VOLTA SEQ 10)

O peixe vai parando de se mexer. Clarice não olha mais para o peixe. Assustada afasta-se um 

pouco do grupo de homens e caminha de volta. Enquanto isso, vem chegando ao longe, da outra 

direção,  SEBASTIÃO, pai de João. Clarice já está distante, voltando da direção em que veio. 

SEBASTIÃO aproxima-se lentamente dos homens. Um deles o reconhece de longe.

HOMEM #02 (gritando)

Sebastião !

Sebastião chega e dá um abraço em cada um deles. Um abraço forte e frio. Depois olha para o 

peixinho agonizando no chão.

SEBASTIÃO

Olha só… É só isso que tem, né? 

Os peixes acabaram… O sal acabou…

(pausa) Esse lugar aqui já morreu.

HOMEM #01

É patrão... tá difícil. O lago está cada vez mais seco. 

Tá morrendo tudo. 

HOMEM #02
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Venta, venta… mas não chove nunca.

Sebastião fica olhando para os últimos e pequenos peixes que ficam se debatendo dentro do 

isopor.

SEBASTIÃO

Sabe o que é isso?  Bruxaria.

Silêncio. Sebastião levanta os olhos e vê a menina já bem longe.

SEBASTIÃO

Quem é?

HOMEM #02

Não sei... Uma menina.

Ela apareceu aqui e foi embora assim, a toa.

Sebastião fica olhando intrigado para Clarice que se afasta.

SEBASTIÃO (depois de pensar um pouco)

Bom, eu tô indo prá Vila Sudoeste...

Boa sorte aí...

Os homens respondem. Sebastião caminha na direção de Clarice. Os homens continuam a sua 

conversa. O pequeno peixe, destinado a menina, pára de pular e fica morto na areia.

INSERT  – MARGEM DO LAGO  1 – EXT/MANHÃ

Afastado dali, o barco - lentamente - vai entrando na água e puxa o cachorro junto. Finalmente, o 

cachorro pula no barco, que aos poucos distancia-se da margem e vai para o centro do lago. Ele 

começa a latir. 

O cachorro cansa de latir e deita-se no barco.  

Silêncio, apenas o som da água e o barco afastando-se.
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SEQÜÊNCIA 11  -  A PROCURA DO CACHORRO 

SEQ 11 – MARGEM DO LAGO 2 – EXT/MANHÃ

Clarice chega onde estava o barco, mas já não há mais nada. Apenas a marca na areia de onde 

o barco estava. Segue com o olhar o possível percurso do barco e vê uma pequena mancha 

negra no meio do lago.

Clarice,  cansada,  senta-se  na  areia  próxima  da  água.  Ela  observa  que  seus  pés  afundam 

suavemente  na  fina  areia;  coloca  uma de  suas  mãos  também sob  a  areia;  e  ao  levantá-la 

observa os grãos que caem lentamente por entre seus dedos. 

Ela deita na areia e observa sobre a sua cabeça, no alto, os galhos de uma árvore quase seca. 

Vento... detalhe de uma folha que quase se solta. Clarice pega a concha do colar que está em 

seu pescoço, fica olhando demoradamente para a concha. E sem tirar do pescoço, esconde a 

concha dentro do vestido. 

Clarice volta seu olhar para a folha que quase se solta. Ela fecha os olhos.

SEQÜÊNCIA 12  -  O PRIMEIRO SONHO   

SEQ 12 – QUARTO POUSADA – INT/NOITE

Em fusão entra uma imagem em preto e branco, detalhe da chama de uma vela,  travelling por 

uma parede escura e úmida. Luz entra por frestas de uma janela bloqueada.

SEQÜÊNCIA 13  -  SEBASTIÃO ENCONTRA CLARICE

SEQ 13 – MARGEM DO LAGO 2 – EXT/DIA

Clarice abre os olhos. Galhos da árvore vistos debaixo.  A folha que quase se solta. O vento 

continua. Olho de Clarice. A folha finalmente se desprende e vem descendo, até cair próximo a 

menina. Rosto de Clarice, ela continua a olhar para cima. 

Sebastião, de longe, olha um pouco assustado. Aproxima-se lentamente de Clarice. Fica mais 

próximo. Observa curioso a menina, que continua deitada.

Um suave vento passa, e Clarice fecha os olhos. Som do vento fica mais alto, quase irreal.
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SEBASTIÃO (um pouco assustado)

Menina?

Clarice assusta-se e fica sentada. Logo levanta-se.

CLARICE (ainda assustada com Sebastião)

O cachorro.

SEBASTIÃO (tenso, pegando a mão de Clarice)

Vem cá, vou achar a tua família.

Clarice não se mexe. Nem olha para Sebastião.

SEBASTIÃO (olhando para o rosto da menina)

Vou te levar até o cachorro. 

Clarice segue com Sebastião. Eles se afastam daquele lugar. Sebastião leva Clarice segurando 

delicadamente em uma de suas mãos.

SEQÜÊNCIA 14  -  CHEGAM AO BAR  

SEQ 14  – BAR  – EXT/MANHÃ

Sebastião e Clarice passam em frente a um bar de portas largas, que fica na beira do caminho. 

Homens jogam sinuca, enquanto na casa ao lado, algumas pessoas fantasiadas batem na porta, 

seguindo a tradição da festa de ‘Folia de Reis’. 

Do bar, homens observam, um deles é Malaquias. Sebastião finge não vê-lo.

MALAQUIAS (gritando)

Sebastião! Ô… Tião!

Sebastião, muito a contragosto, pára no meio do caminho.

SEBASTIÃO

Ô Malaquias...

MALAQUIAS
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Está vindo das salinas do Lago Azul?

Sebastião responde afirmativamente com a cabeça.

MALAQUIAS (misterioso)

Como estão as ‘coisas’? 

SEBASTIÃO (dá um suspiro) 

Pedi para Conceição ir para a Pousada, 

e ficar tomando conta da garota.

Você sabe...  Ela tá prá ter pra esses dias...

E também… (longa pausa)

   

MALAQUIAS

Mas…?

SEBASTIÃO

Depois a gente conversa. 

Malaquias olha para Clarice, que está ao lado de Sebastião. Ele muda de expressão.

MALAQUIAS

Quem é essa menina?   De onde ela é?

Clarice fica um pouco angustiada de estar ali,  junto àqueles dois homens. Aos poucos ela se 

afasta.

SEBASTIÃO

Ela estava na margem do lago, perto das salinas daquele lado. (pausa)

Estou procurando a família dela.

MALAQUIAS

Mas que coisa engraçada...

Seu filho João falou de uma menina na cabana da Dona Iraci.

SEBASTIÃO

Na cabana da velha?
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MALAQUIAS

Até falei pra ele não inventar essas histórias não.

Sabe, né... O pessoal já não gosta muito dela.

Daí surge a história que rouba menina, sei não.

SEBASTIÃO

O João viu?  Era um bebê?

MALAQUIAS (percebendo a preocupação de Sebastião)

Não, ela não é mais parteira, não!

É coisa de criança, foi agora a pouco, mas já deixei o menino em casa.

Sebastião, sem entender os próprios pensamentos, fica olhando para a menina.  Clarice já está 

um pouco longe, perto de uns meninos que jogam bola de gude num pequeno trecho de terra 

batida.

Sebastião entra no bar com Malaquias.  Clarice fica do lado de fora. Ela está agachada num 

cantinho ao lado da porta. Próximo aos pés dela passa uma comprida trilha de formigas que 

carregam  muitas  folhas  em  direção  ao  formigueiro  não  muito  longe  dali.  Clarice,  meio  que 

distraída, aproxima a cabeça do chão e fica olhando as formigas bem de pertinho. Detalhe das 

formigas. A menina coloca umas pedrinhas no caminho da trilha, e fica observando as formigas 

desviarem a sua trajetória.  Malaquias sai  do bar e,  da varanda, fica olhando para a menina. 

Clarice nem olha para Malaquias, ela está concentrada na trilha de formigas.

MALAQUIAS (para Clarice)

A menina não ri, sempre séria... nem parece criança...

Clarice não responde, devia o olhar para os meninos jogando bola de gude no meio da rua. 

Malaquias  continua a falar  com Clarice,  mas sem olhar  para ela,  ele permanece olhando os 

meninos jogando.

MALAQUIAS

Era você?  É a menina da cabana?

Malaquias desvia o olhar para Clarice, que ainda observa os meninos jogando bola de gude. 

Silêncio.
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MALAQUIAS

Tá bem... Quer ficar quieta.

Malaquias passa a mão na cabeça de Clarice e volta para dentro do bar. Ela continua a observar 

o  grupo  de  garotos  que  jogam  bola  de  gude.  Entre  eles  destaca-se  um,  que  faz  incríveis 

malabarismos com as bolinhas. Todos os outros garotos ficam admirados. O menino é Siridôco. 

Ele se diverte com a sua própria habilidade.

Sebastião surge na varanda do bar e fica olhando para Clarice. A menina não percebe, pois está 

concentrada no jogo de Siridôco. Clarice esboça um leve sorriso. Siridôco nota que está sendo 

observado  pela  menina,  e  então,  continua  a  fazer  as  manobras  com  a  bolinha.  Até  que, 

finalmente, ganha a partida. Sebastião volta para o bar. Siridôco levanta-se contando as bolinhas 

e vai andando até Clarice. Ela abaixa a cabeça e volta a observar as suas formigas, que agora se 

movimentam bem mais rápido.

SIRIDÔCO

Quando elas começam a correr assim é sinal que vai chover...

Clarice rapidamente levanta os olhos e vê o garoto magro e com uma expressão cautelosa em pé 

na sua frente.

CLARICE

Como você sabe?

SIRIDÔCO (olhando para longe)

É só olhar para o céu que está em cima do mar, 

as nuvens de chuva vem sempre de lá.

O vento está mudando, e o sudoeste que trás...

MALAQUIAS (surgindo na porta)

Não diga besteira menino, não chove há muito tempo; e não vai ser agora...

Dizendo isso Malaquias volta para dentro do bar. Siridôco apenas olha sem dar muita atenção.

SIRIDÔCO

Velho bêbado...
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Sebastião, também um pouco bêbado, aproxima-se de Clarice e, sem dar muita atenção para o 

menino,  a  puxa  pelo  braço.  Siridôco  apenas  observa.  Malaquias,  também  meio  bêbado, 

aproxima-se de Sebastião.

MALAQUIAS

Mas então, a criança nasceu ou não?

SEBASTIÃO

Olha Malaquias, passa mais tarde

prá almoçar lá em casa. Aí a gente conversa...

Siridôco  tenta  escutar  a  conversa  de  Malaquias  e  Sebastião.  Mas  eles  interrompem a  fala. 

Sebastião,  meio cambaleante, afasta-se segurando Clarice,  a mão dela.  Siridôco olha para a 

menina enquanto cata as bolinhas.

SEQÜÊNCIA 15  -  SEBASTIÃO E CONCEIÇÃO

SEQ 15A – CAMINHO DE TERRA – EXT/MANHÃ

Sebastião  e  Clarice  seguem  por  um  estreito  caminho  de  terra.  No  caminho  ele  busca, 

desajeitadamente, uma flor de um ramo baixo. 

SEQ 15B – CASA DE CONCEIÇÃO – EXT/MANHÃ

Continuam andando até que chegam a uma casa velha e isolada, distante de tudo. Sebastião 

olha para os lados e depois para Clarice, faz um sinal de silêncio. Aproxima-se da casa velha, 

puxando a menina.

SEBASTIÃO (berrando)

Conceição !!!   Ô, Conceição !!!

Conceição aparece na janela, e depois abre a porta.

CONCEIÇÃO

Tá ficando louco é?

Sebastião  quase sorri.  Conceição sai  da casa,  e meio  sem paciência,  vai  ao encontro  dele. 

Abraça-o e cafunga em seu cangote. Sebastião afasta-se sem jeito...
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CONCEIÇÃO  

Tião, a gente precisa conversar.

SEBASTIÃO

Que foi? 

Ela muda de expressão rapidamente, fica um pouco assustada. Olha sobre os ombros dele e vê 

Clarice, quietinha e afastada.

CONCEIÇÃO (assustada)

Uma menina !?

Sebastião olha com estranheza, ele já nem lembrava que Clarice estava ali. 

SEBASTIÃO (olhando para trás)  

Menina?  Ah! Não, não sei de quem é...

(volta a olhar para Conceição)

Quer conversar sobre o quê?  É sobre a situação na pousada?

CONCEIÇÃO

Sabe, é que...

SEBASTIÃO (interrompendo)

Não tá dando.  Peraí, Ceição, vou usar o teu banheiro. 

Fala isso e entra depressa no barraco. Conceição fica impaciente. Olha para o lado e seu olhar 

encontra Clarice. A mulher aproxima-se lentamente da menina. Agacha-se ao seu lado.

CONCEIÇÃO

Você parece triste menina…

Ela pega a flor e coloca no cabelo de Clarice. A menina apenas olha para Conceição, fixa o olhar 

num pedaço de renda que, preso ao cabelo de Conceição, balança com o vento. 

Conceição olha com atenção para a menina, parece estar um pouco pertubada com a presença 

daquela  criança.  Clarice,  distraída,  fica  observando  curiosamente  os  traços  do  rosto  de 

28



Conceição: em torno de sua boca, seus olhos… Conceição – mesmo apreensiva – aproxima-se 

da menina.

CONCEIÇÃO

Qual o seu nome, hein?

Neste  momento,  Sebastião  sai  da  casa  furioso,  subindo  com  as  calças  enquanto  anda. 

Conceição afasta-se de Clarice.

SEBASTIÃO

Que é isso mulher? 

Tem um safado dormindo na sua cama.

Conceição encara Sebastião e sorri de sua ingenuidade.

CONCEIÇÃO (esquivando-se)

Ai, Sebastião… você não respeita ninguém mesmo, hein?

SEBASTIÃO

O que foi?

CONCEIÇÃO (suspirando)

Acho melhor você voltar pra casa que sua mulher deve estar esperando. 

Além do quê, você chegou em má hora. 

SEBASTIÃO

Má hora? 

O que você ia me falar?...

CONCEIÇÃO

Deixa prá lá Sebastião. 

Depois a gente conversa.

Você não se importa com ninguém mesmo.

SEBASTIÃO

O que aconteceu com a garota depois que eu sai?
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CONCEIÇÃO

Ela morreu.

SEBASTIÃO

E o bebê?

CONCEIÇÃO

Tava junto.

SEBASTIÃO

Melhor assim. 

Não era cria direita, não.

(pausa)

Enterraram?

Conceição faz que sim com a cabeça. Sebastião segura Clarice pelo braço e vira-se.

CONCEIÇÃO

Ô homem!  Vai assim?

Passa aqui mais tarde?

Sebastião não responde e afasta-se levando Clarice pela mão. Conceição se vira e entra na 

cabana. Sebastião segura com força na mão de Clarice. 

SEQ 15C – LONGO CAMINHO – EXT/MANHÃ

Eles atravessam um longo caminho entre lagos e algumas ruínas de antigas casas. 

SEQÜÊNCIA 16  -  SEBASTIÃO CHEGA EM CASA  

SEQ 16A – VILA DE SUDOESTE – EXT/MEIO DIA

Sebastião e Clarice chegam a pequena Vila de Sudoeste. Apenas um conjunto de dez casas 

simples e velhas, e uma pequena capelinha. No que seria o outro lado da rua de terra existe uma 

salineira abandonada.  Sebastião está sério e alguns vizinhos que preparavam as suas casas 

para a Festa de Folia dos Reis, olham com estranheza a presença daquela criança ao seu lado.

30



SEQ 16B – CASA DE SEBASTIÃO – EXT/MEIO DIA

LUZIA (chegando na porta de casa)

Sebastião!!

Sebastião pára, olha para LUZIA, uma mulher com seus quase quarenta anos, mas bem acabada 

para  a  idade.  Ela  fica  olhando  para  Clarice  e  depois  para  Sebastião  em busca  de  alguma 

explicação. Alguns vizinhos estão olhando. Há um silêncio. Sebastião olha com um certo cansaço 

para Luzia. Olha em volta novamente, os vizinhos - aos poucos - voltam as suas tarefas normais: 

uns estendem roupas no varal, outros preparam a decoração para a ‘Folia’ e entram dentro de 

suas casas. Sebastião olha novamente para Clarice. 

SEBASTIÃO

Entra menina, vai beber uma água.

Clarice passa ao lado de Luzia, e entra na casa. Luzia desiste de esperar alguma resposta do 

marido e também entra. Sebastião fica sozinho no meio da rua de terra batida. O sol é forte. 

Depois de um tempo, ele também entra na casa.

SEQÜÊNCIA 17  -  PREPARANDO O ALMOÇO

SEQ 17A – SALA DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA

Clarice entra e observa a casa. 

SEQ 17B – COZINHA DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA

Clarice está na cozinha bebendo água. João chega pela porta de trás e olha com curiosidade 

para a menina. Ela continua a beber água e percebe a presença de João através do copo. Ficam 

se olhando. Lentamente Clarice abaixa o copo. João, meio sem graça vai para o quintal. Luzia 

entra na cozinha e vê a menina que, sem jeito, coloca o copo sobre a pia.

LUZIA

Pode deixar...

Luzia, meio sem paciência, pega o copo e começa a lavar.
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LUZIA

Você tem nome, menina?

CLARICE

Clarice...

LUZIA (com simpatia, parece emocionar-se com uma lembrança)

Veja só...  Clarice. Tenho uma filha com esse nome.

João acompanha a conversa encostado na porta, pelo lado de fora.  

LUZIA

Crianças, vão brincar lá fora, vão.

Clarice sai pela porta da cozinha, João acompanha. Luzia lava as verduras ao mesmo tempo que 

olha, por uma pequena janela, as duas crianças.

Sebastião chega na cozinha. Pega um dos aipins que estão fritos num prato e vai até a porta da 

cozinha, dali  observa João e Clarice no quintal.  As vezes a menina passa sozinha, as vezes 

acompanhada por João. Sebastião olha maliciosamente para a menina. Luzia nota.

Sebastião olha para Luzia. Ela está de cabeça baixa lavando uns legumes. Ele observa Luzia 

sem falar nada. Volta-se novamente para o quintal.

SEBASTIÃO (olhando para o quintal)

Nossa filha morreu, Luzia.

LUZIA (olhando para os legumes na panela)

Mas...

SEBASTIÃO (sem olhar para Luzia)

Já enterraram o corpo. Sabe como é, né?

Garota doente a gente enterra logo.

Sebastião, comendo o aipim, fica olhando para as duas crianças no quintal de sua casa. Luzia 

mexe na panela automaticamente. Silêncio. Ela pega os legumes e coloca dentro da panela com 

água.
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LUZIA (sem olhar para Sebastião)

Essa menina...  Ela vai ficar aqui? 

SEBASTIÃO

Não. Só até eu descobrir de quem ela é filha.

SEBASTIÃO (ficando impaciente e virando-se para Luzia)

Olha, mulher. Acabei de chegar,

tô cansado e com fome, apressa o almoço, tá bom?

Luzia,  com olhos  cheios  d’água,  não olha para Sebastião,  mexe nos legumes que estão na 

panela. A água já está fervendo. Sebastião dá um impaciente suspiro e sai da cozinha.

A panela com água fervendo.

Luzia fica olhando para o interior da panela, pensativa. Até que levanta os olhos e observa as 

duas crianças conversando no quintal.  Escutamos ao fundo a voz de Sebastião.

SEBASTIÃO (em off)

Ô Malaquias, que bom que chegou...

Luzia abaixa a cabeça e olha novamente para a panela.

A panela com a água fervendo.

SEQÜÊNCIA 18  -  O ALMOÇO DE SEBASTIÃO E MALAQUIAS
SALA DE SEBASTIÃO – INT/ MEIO DIA

Sebastião e Malaquias almoçam na pequena mesa da sala. No fundo, Luzia almoça sozinha na 

cozinha, com o prato na mão e sentada num pequeno banco de madeira encostado na parede. 

As crianças passam no fundo, na porta que dá para o quintal. Sebastião e Malaquias continuam a 

almoçar.

SEBASTIÃO

Malaquias... preciso te contar.
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MALAQUIAS

O que é Sebastião?

SEBASTIÃO (falando baixo)

Soube por Conceição...

(pausa) 

Minha filha, sabe?

Ela não vive mais... Foi hoje de manhã.

MALAQUIAS

Ô meu Deus... Como aconteceu?

SEBASTIÃO

Cê sabe, né... Ela tava fraca.

Sofri muito nesses últimos meses.

Sebastião coloca um bocado de comida na boca.

MALAQUIAS

É uma pena... Não pude nem visitar.

(ainda mais baixo) Sebastião, mas e a criança?

Sebastião, com a boca cheia, faz um sinal para Malaquias ficar quieto; e olha para Luzia. Ela 

continua a comer.

SEBASTIÃO (baixinho, olhando para Malaquias)

Foi  junto. 

Silêncio.

MALAQUIAS (entranhando)

É certo disso, né?

SEBASTIÃO (desconfiado)

Sim, tô certo disso. Soube pela Conceição.

(pausa) Triste, não?
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Silêncio.

MALAQUIAS

É… triste…

Silêncio.

MALAQUIAS

E você nem soube quem era o pai.

SEBASTIÃO (irritando-se)

Não interessa. 

Acho que foi melhor assim.

Silêncio. Os dois comem.

MALAQUIAS

É a vida. Nunca fica quieta, sempre andando pro fim.

Silêncio. Malaquias e Sebastião continuam a comer. Malaquias desvia o olhar, Luzia levanta-se 

do banco na cozinha e entra na sala; ela está triste e de cabeça baixa. Ela aproxima-se da mesa 

e serve-se de um pouco de salada.

MALAQUIAS (com respeito, ao Luzia chegar)

Ô Luzia, como vai a senhora?

LUZIA (com os olhos ainda cheios d’água)

Ô Malaquias…

Luzia serve-se de um pouco mais de salada e volta para a cozinha. Almoça, sentada no banco da 

cozinha. Malaquias, de seu lugar na mesa, fica observando. Todos comem em silêncio.

MALAQUIAS (quebrando o silêncio)

E Luzia?
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SEBASTIÃO (olha rápido para Luzia e volta para o prato)

Ah, Luzia é aquele negócio de mulher:

ficava nos cantos da casa meio que rezando;

agora com a morte, já vi tudo, vai ser uma choradeira.

Só o tempo resolve…

Novamente o silêncio. Os dois continuam a comer.

MALAQUIAS (tentando animar)

Mas fique certo, se tristezas estão ai,

É porque alegrias estão chegando.

SEBASTIÃO (desconfiado)

Como assim?

MALAQUIAS

Ô compadre… Não é nada não.

São cismas de um velho.

Sebastião fica tenso.  Tem dificuldade de engolir  a comida.  Olha para Malaquias aguardando 

alguma outra informação.

SEBASTIÃO

Cê tá sabendo de alguma coisa, Malaquias?

MALAQUIAS (enquanto come)

Pare de bobagens Sebastião.

SEBASTIÃO (olhando fixamente para Malaquias): 

Tu tá protegendo aquela bruxa, compadre.

Malaquias olha assustado com a certeza de Sebastião.

Da sala, percebemos que Luzia continua a almoçar sozinha na cozinha.  

Malaquias e Sebastião voltam a comer. 
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SEQÜÊNCIA 19  -  O ALMOÇO DE JOÃO E CLARICE

SEQ 19A – COZINHA DE SEBASTIÃO– INT/MEIO DIA  

Luzia na cozinha. Ela, ao invés de almoçar, tem o olhar perdido no prato. Momentaneamente 

desperta do transe, e olha para João e Clarice almoçando do lado de fora. O menino está falando 

e não come. 

LUZIA (berrando para João)

Ô, João!  

Vê se come, vai acabar ficando doente!

SEQ 19B - QUINTAL DE SEBASTIÃO / TRONCO - EXT/MEIO DIA

João pára de falar e coloca comida na boca. Silêncio, apenas o som dos pássaros e do vento. As 

duas crianças comem.

CLARICE

Quando crescer…

Você vai trabalhar com o sal, igual aqueles homens?

JOÃO

Ué, acho que vou, né? 

CLARICE

Deve ser triste, passar a vida toda assim, não?

JOÃO

Não sei… acho que sim.

(pausa)

Mas sei lá… Até lá já deve ter morrido tudo. 

Meu pai disse que o lago vai secando… 

Os dois continuam a comer.

CLARICE

Aquele homem é o seu pai?

JOÃO (comendo)
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É...

CLARICE

E aquela mulher é a sua mãe?

João, de boca cheia, balança a cabeça afirmativamente.

CLARICE

Você tem uma irmã, né?

JOÃO

Tenho, mas ela não mora mais aqui.

Papai diz que ela ficou maluca.

João continua a comer.

JOÃO

Mas é melhor a gente nem falar nela.

Meu pai fica bravo e minha mãe começa a chorar.

João, enquanto come, olha de tempos em tempos para Clarice, fascinado com ela. Clarice pega 

a colher e vai  voltar a comer. Cai uma gota d’água em seu prato. Os dois olham para cima 

intrigados.

JOÃO (olhando para cima)

Chovendo?

CLARICE

Como é a chuva?

JOÃO

Como é a chuva?! (achando engraçado)

Bom... Se chovesse agora, 

isso tudinho fica molhado... 

a terra soltando um cheiro... 

e o lago ia enchendo de novo...
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Enquanto João fala, Clarice olha para cima: os galhos da árvore que balançam lentamente com o 

vento; volta a olhar para João, desta vez com curiosidade e ternura. João percebe o olhar e fica 

um pouco constrangido. Silêncio. Os dois continuam a comer.

CLARICE (quebrando o silêncio)

Não tem um vento que vem do mar e trás a chuva?

JOÃO (sem parar de comer)

Deve ser mentira... 

Os dois continuam a comer. Cai uma nova gota d’água no prato de João os dois olham intrigados 

para cima.

O céu está completamente azul, sem nenhuma nuvem.

SEQÜÊNCIA 20 - APÓS O ALMOÇO

SEQ 20A – COZINHA DE SEBASTIÃO / SALA DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA

Clarice  está  na  cozinha  sozinha  lavando  o  seu  prato.  Ela  escuta  as  vozes  de  Sebastião  e 

Malaquias que vem da sala.

SEBASTIÃO (em off)

Olha só, Malaquias.

É bruxaria...  Aquela cabana ali no meio.

O lago secando, os peixes morrendo…

O sal acabando…

MALAQUIAS (em off) 

Ô Sebastião, não fala assim, não.

SEBASTIÃO (em off)

Sei que se acontecer alguma coisa ruim.

MALAQUIAS (irritando-se) (em off)

Olhe, eu não posso com essa conversa.

Vou indo, tá bem? (pausa)  Meus sentimentos pela falecida.
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SEBASTIÃO (em off)

Até...

Clarice,  um pouco assustada,  coloca  o  prato  com cuidado  sobre a  pia,  mas acaba fazendo 

barulho.  Malaquias  já  saiu.  Sebastião  olha para Clarice  de forma estranha.  Ela,  de  longe,  o 

encara - mesmo que assustada. Lentamente vai para de trás da parede da cozinha, onde o olhar 

de Sebastião não alcança. 

Ele caminha de um lado para o outro e acaba sentando na poltrona, aos poucos vai fechando os 

olhos.  Uma brisa  leve entra pela  janela  tirilitando entre uns sininhos ornamentais.  Sebastião 

dorme. Nem percebe que o tempo começa a virar. 

SEQ 20B – QUARTO DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA 

Luzia dorme em seu quarto. Também não percebe. 

SEQ 20C – SALA DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA

Sequência de diversos travellings sobre paredes da casa.

SEQ 20D – SALA DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA

Clarice passa pela sala e pela porta do quarto de Luzia e vai até o quarto de João.

SEQ 20E – QUARTO DE JOÃO – INT/MEIO DIA

No quarto, João está sentado na cama olhando uma antiga máscara folclórica. Clarice entra meio 

assustada no quarto. João, sem deixar de olhar a máscara, percebe a chegada da menina. Ela 

senta-se suavemente na cama ao lado de João. 

JOÃO (olhando para a máscara)

Essa aqui é a máscara que meu pai

usa na festa de Folia de Reis.  

Ele é o palhaço.

E a festa é hoje. 

No ano passado ele me disse que ia me dar a máscara. 

Ela é bonita, não é?

CLARICE

É...  é bonita. 

O que faz o palhaço?
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JOÃO

Fica cantando, 

improvisando uns versos, dançando...

CLARICE

Deve ser engraçado.

JOÃO

Que nada. O palhaço dá medo.

Os dois ficam em silêncio sentados na cama. Clarice olha para a máscara.

CLARICE

Bota prá eu ver?

João coloca a máscara na frente do rosto, sem vestir. Clarice acha graça, ele tira a máscara e 

fica sem jeito.

CLARICE

Seu pai e sua mãe tão dormindo.

Eu não tô com sono, você tá?

Quando Clarice olha para João ele está bocejando, mas faz sinal negativo com a cabeça.

JOÃO (bocejando)

Não tô não, Clarice.

Silêncio.  João se estica na cama deitando-se. Clarice fica sem espaço e acaba sentando no 

chão. Fica dali observando o vazio da parede em sua frente. O vento fecha lentamente uma das 

partes da janela.  A  parede que Clarice  olha escurece suavemente.  A menina vira  o rosto  e 

observa a pouca luz que entra pelas frestas da janela que fechou.

Olha novamente para a parede na sua frente. Silêncio. Observa uma mancha preta na parede 

que não havia notado antes. Rosto de Clarice, que concentra-se, intrigada, naquela mancha. Aos 

poucos parece surgir ali, no meio daquela mancha na sua frente, o rosto de Dona Iraci, com uma 

expressão triste.
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Clarice  parece  aguardar  que  ela  fale  alguma  coisa,  mas  Dona  Iraci  apenas  olha  com  uma 

expressão triste. A menina olha para João, ele está dormindo, olha novamente para a mancha e 

Dona Iraci continua ali.

De repente uma rápida rajada de vento abre a janela que estava fechada. Clarice olha para trás 

e, quando volta-se para a parede, Dona Iraci já não está mais lá.

João acorda.

CLARICE (falando baixinho)

João, você se lembra de quando era pequeno?

JOÃO (ainda com sono)

Mais ou menos...

CLARICE

Lembro de uma janela, 

de umas coisas estranhas, 

e acho que tudo parecia maior...

JOÃO (ainda com sono)

Sei...

Silêncio. João já está sentado na cama. Clarice, no chão, está debruçada na cama olhando para 

João. Novamente uma rajada de vento fecha lentamente uma das partes da janela.

CLARICE

Olha só, João, se uma pessoa imaginar - imaginar acreditando - 

uma coisa como se fosse de verdade é como se essa

coisa tivesse acontecido com aquela pessoa...

JOÃO (meio descrente)

Hã, e daí...

CLARICE

Você falou da chuva… E… 
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Se imaginar que tá chovendo, 

vai ser como se tivesse acontecendo.

JOÃO

Não sei não, Clarice.

CLARICE

Não quer tentar,  João?

JOÃO

Mas chover logo hoje, no dia da Festa dos Reis.

CLARICE (ficando impaciente com João)

Me ajuda, né?

JOÃO

Tá bom, tá bom...   O que que a gente faz?

CLARICE

Peraí, deixa eu ver...

Clarice sobe na cama e fica de pernas cruzadas na frente dele. João também cruza as pernas. 

João parece um pouco tenso. Clarice segura as duas mãos dele.  Ela parece mais confiante, 

mais sensual.

CLARICE

Tá, olha só. 

Fecha os olhos.

Escuta o som da chuva, 

as gotas caindo, o cheiro da terra...

JOÃO (com os olhos fechados)

Tô tentando, tô tentando...

Uma outra rajada de vento fecha o outro lado da janela, o quarto fica mais escuro. Clarice segura 

com mais força a mão de João. Ele abre os olhos rapidamente. Observa os braços, os ombros e 

o rosto de Clarice. Ela está de olhos fechados.
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CLARICE

O som das gotas caindo...

SEQ 20F – SALA DE SEBASTIÃO – INT/MEIO DIA

Na sala, Sebastião está sentado na mesma poltrona, mas de olhos abertos. Uma vez mais a 

brisa fresca entorna-se entre os sininhos.  O tempo parece  virar.

SEQ 20G – QUARTO DE JOÃO – INT/MEIO DIA 

CLARICE (baixinho)

O cheiro da terra molhando...

Clarice segura com mais força a mão de João. Ele parece cada vez mais tenso.  A janela vai 

fechando com o vento. O ambiente vai ficando mais escuro. Os dois falam cada vez mais baixo. 

A janela se fecha totalmente. Completa escuridão.

JOÃO (em off, tela escura)

Clarice, não aconteceu nada.

CLARICE (em off, tela escura)

João, como se fosse de verdade, tá bom?...

JOÃO (em off, tela escura)

Clarice...

CLARICE (em off, tela escura)

Fica quieto, João!

Silêncio. Um som de chuva surge fraquinho. Na escuridão, escutamos a chuva ficar mais forte, 

bem forte… Castigando o chão e o telhado da casa.

SEQÜÊNCIA 21 - NA JANELA  

SEQ 21A – QUARTO DE JOÃO + QUINTAL - INT-EXT/MEIO DIA
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Com um estrondo, a janela é aberta de dentro do quarto por Sebastião, quebrando a escuridão 

deixada na seqüência anterior. Sebastião vê, no quintal ensolarado, João e Clarice, correndo e 

girando feito loucos, felizes. Sebastião berra por João.

SEBASTIÃO (berrando)

João, vem cá, menino.

Clarice e João assustam-se com a intervenção de Sebastião. Param de correr. João aproxima-se 

da janela do quarto, onde está Sebastião.

SEBASTIÃO

João, vai lá na venda.

E compra pro seu pai um cigarro.

João olha desanimado para Sebastião.

SEBASTIÃO (dando o dinheiro para João)

Anda logo menino!  Vai lá!

João pega o dinheiro da mão de Sebastião e vira-se na direção do portão da casa. Passa por 

Clarice sem olhar para a menina. Ela fica sozinha no quintal. Sebastião, da janela, fica olhando 

para a menina. Ela permanece distante. Sebastião sai da janela. Clarice fica um tempo parada; 

olha para a janela e vê que Sebastião não está mais lá. Aproxima-se e entra pela janela para o 

quarto de João. 

SEQ 21B – QUARTO DE JOÃO – INT/MEIO DIA

Senta-se no chão, exatamente na posição em que estava e fica olhando para a parede vazia. 

Não há nada ali. Clarice levanta-se e vai até a janela e fecha um dos lados. Volta a sentar-se 

onde estava.

Rosto de Clarice, olha novamente intrigada para aquela mancha. Fecha os olhos com força e 

abre. Aos poucos, vê ali na sua frente o rosto de Dona Iraci.

Clarice continua a observar, mas Dona Iraci apenas responde com aquela expressão triste.  De 

repente, a menina sai do transe em que se encontrava e olha para a porta do quarto, que está 

apenas encostada. Clarice vai se levantar para fechar, mas escuta passos no corredor e volta a 

sentar-se. Vê, pela fresta da porta, o rosto de Sebastião que a observa. Ela fica sentada, tensa, 
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encarando-o. Depois de algum tempo ele sai dali. Clarice levanta-se rapidamente e fecha a porta 

com a chave. Volta a sentar-se no mesmo lugar. Novamente passos. Pela fresta debaixo da porta 

vê que alguém está do outro lado. A maçaneta da porta é forçada. Clarice olha. Batidas fortes. 

Silêncio. Mais batidas, ainda mais fortes. A porta parece que vai ser arrombada.

Clarice levanta-se e sai do quarto pela janela.

SEQÜÊNCIA 22 - A FUGA DE CLARICE 

SEQ 22A – CASA DE SEBASTIÃO/RUA – EXT/TARDE

Clarice chega a frente da casa corre pela rua, nas casas ao fundo pessoas colocam enfeites na 

entrada, mas – mesmo assim – a ruela passa um aspecto de abandonada e deserta. 

SEQ 22B – VILA SUDOESTE – EXT/TARDE 

De repente,  um galo canta quebrando o silêncio.  Clarice pára de correr  e procura a origem 

daquele som. Vê um galo ao lado de uma das casas. Fica olhando com curiosidade para o galo, 

parece lembrar-se de alguma coisa. Desiste do galo e continua o caminho, agora andando e vira 

numa das casas. Ao virar, dá de cara com Conceição ao lado de uma amiga.

CONCEIÇÃO

Olhe só, não é a menina bonita.

Onde está a flor que eu te dei?

CLARICE (ainda ofegante)

Eu perdi.

CONCEIÇÃO

Perdeu?  

Mas você ficava tão bonita com ela.

Clarice apenas olha para Conceição.

CONCEIÇÃO

Menina, parece até que você tá mais mulher, hein?... 

(Pausa, olhando para os olhos de Clarice)

Mas não perde esse olhar triste.
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Conceição faz um sinal para a amiga e se abaixa um pouco para ficar na altura da menina. Não 

tem mais ninguém ali perto.

Clarice encara Conceição, como se olhasse através dos olhos dela. Conceição, aos poucos, vai 

mudando sua expressão de deboche para um olhar mais sério. Clarice está séria.

CONCEIÇÃO (passando a mão pelos cabelos de Clarice)

Olha menina, me escuta…

Conceição interrompe a fala, pois uma de suas mãos toca as conchas do colar que está por 

dentro do vestido da menina. Conceição apalpa a concha, não vê o colar que está por dentro. 

Olha interrogando a menina. Clarice continua encarando Conceição, quase como um desafio. 

Lentamente Conceição vai tirando as mãos do colar e levanta-se.

Clarice continua a olhar.

Conceição vira-se de costas e anda com a amiga pela rua enfeitada e deserta da Vila Sudoeste. 

Clarice fica parada observando Conceição afastar-se. Quando as duas mulheres já estão longe, 

Clarice abaixa a cabeça e fica olhando para o colar. Logo, a menina continua a caminhar na 

direção original para, em seguida, começar a correr.

SEQÜÊNCIA 23  -  CLARICE CRESCE 

SEQ 23A – VILA SUDOESTE / GRANDE ÁRVORE – EXT/TARDE

Pés descalços  de Clarice,  que continua a caminhar  pela  ruela deserta.  Câmera passeia  em 

travelling pelo  chão  de  terra  batida.  Detalhes  do  corpo  da  menina:  mãos,  pernas,  braços, 

cabelos...

Clarice,  cansada,  pára e olha  para os lados.  Existem apenas algumas casas bem distantes. 

Clarice deita-se a sombra de uma árvore. Olha para cima: os galhos balançam suavemente com 

o vento. Escuta, ao longe, uma música sendo cantada. Olha e vê, do outro lado da grande salina, 

um grupo de pessoas com fantasias  que marcham na Folia  de Reis.  Mas eles  estão muito 

distantes e parecem apenas algumas manchas no horizonte, confundindo-se com os montes de 

sal e os moinhos.
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A tarde de mormaço, a sombra da árvore e cantiga ao fundo vão dando um sono em Clarice. Ela 

vê, na casa em sua frente, uma senhora em cima de um banquinho tentando pendurar uma 

bandeirinha na frente de sua casa. Clarice, ainda deitada, continua a olhar para aquela senhora, 

mas seus olhos vão fechando, fechando…

SEQÜÊNCIA 23B  - O TERCEIRO SONHO

SEQ 23B – QUARTO DA POUSADA – INT/NOITE

Imagem em preto e branco: um olho fechado enrugado. O olho abre assustado, ambiente escuro 

à luz de uma vela, solidão. Som de moinho.

SEQÜÊNCIA 24 - A FOLIA DE REIS  

SEQ 24 – VILA SUDOESTE / GRANDE ÁRVORE / CAPELINHA EM RUÍNAS – EXT/TARDE 

Clarice abre os olhos assustada. Está sentada debaixo da mesma árvore que estava. Entretanto 

Clarice, agora, aparenta ter 25 anos de idade. Usa um vestido branco que lembra o mesmo que 

usava quando era criança.  Ela vai abrindo os olhos e vê, sobre a sua  cabeça, os galhos da 

árvore balançando lentamente. Na sua frente, a mesma senhora, prende a mesma bandeirinha 

na mesma porta. E, ao fundo, um grupo de pessoas fantasiadas, avança lentamente por dentro 

do areal, entoando a mesma cantiga.

A  pequena  multidão  que  forma o  cortejo  avança  na  direção  da  Vila.  Ao  longe  perecebe-se 

apenas um colorido que contrasta com o triste branco das salinas. A música vem aproximando-

se.  Clarice levanta-se e,  assustada,  caminha para vão entre duas casas.  Fica ali  esconda e 

olhando,  apreensiva pelo vão que leva a ruela. A pequena multidão vem passando.  Logo na 

frente um homem vestido de palhaço conduz. Aos poucos, eles vão passando e cantando: 

CORTEJO (cantando) 

Nas horas de Deus, amém

Pai, Filho e Espírito Santo

São as primeiras cantigas 

que nessa casa eu canto.

Nossa Senhora da Guia,

Me cubra com Vosso Manto

Deus fez o Céu e a Terra
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Com suas redes Caminas

Com suas flores cheirosas

E as águas cristalinas.

Com suas flores cheirosas

E as águas cristalinas...

Clarice,  escondida  num  beco  entre  as  casas,  olha  com  curiosidade  para  aquela  pequena 

multidão. A música fica mais alta, Clarice abaixa a cabeça e, quando levanta os olhos, observa 

um homem no final do beco olhando para ela, é o homem vestido com a máscara de palhaço que 

estava no quarto do João. Ele olha insistentemente para Clarice, ao fundo a pequena procissão 

continua a passar. Ela quase sorri. Ele continua a olhar. Ela desvia o olhar e sai pelos fundos da 

casa. 

Vai  acompanhando  a  procissão  a  distancia,  sempre  por  trás  das  casas.  Uma outra  pessoa 

fantasiada, no meio da pequena multidão, também parece observá-la. Ao fundo, a Folia de Reis 

continua. Clarice aperta o passo e dá uma última olhada para lado; o homem com a máscara de 

João acompanha a procissão e ainda está olhando para ela. Clarice anda cada vez mais rápido, 

e  finalmente  –  muito assustada –  sente-se atrás  da pequena capelinha.  A procissão passa, 

enquanto Clarice, ofegante, permanece sentada no chão.

O som do cortejo vai indo ao longe. Clarice, ainda sentada, aguarda. Quando o som está bem 

longe, Clarice – assustada – levanta-se e caminha ao lado da parede da Capelinha. Chega até a 

ruela de terra e vê que o cortejo já está próximo a casa de João.

Por um tempo, Clarice fica dali olhando aquela pequena multidão cantando. Clarice olha para 

dentro da Capelinha em ruínas: há apenas uma porta aberta, e seu interior é bem escuro. 

SEQÜÊNCIA 25  -  NO ESCURO  

SEQ 25 – CAPELINHA EM RUÍNAS – INT/TARDE

Lentamente, atraída por uma estranha luz que chega até o altar, Clarice vai entra. A Capelinha 

está totalmente abandonada, em ruínas. Não se identifica nenhuma imagem ou ícones religiosos. 

Clarice caminha lentamente até onde seria o altar, ainda está muito assustada. Senta-se e fica 

meio que encolhida ali. Escuta sons do lado de fora. Sem se levantar observa que o sol que entra 

pelas frestas de uma das janelas é interrompido por alguém que caminha pelo lado de fora. O 

homem com a máscara de palhaço surge na porta da Capelinha.  Clarice está com os olhos 

fechados, não viu quem surgiu.
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CLARICE

Vai embora! 

Ela abre os olhos e observa que o vulto usa a máscara de João.

CLARICE

João?

Delicadamente  o  homem  fecha  a  porta  que  estava  entreaberta,  o  ambiente  fica  quase  que 

completamente  escuro.  O  homem  mascarado  aproxima-se.  Ela  volta  o  rosto  para  baixo.  O 

mascarado estende a mão, relutante. Por fim, ele passa as suas mãos por cima da cabeça de 

Clarice. Segura as mãos da menina, como Clarice havia feito com João. As mãos dele também 

estão suando. Clarice percebe. Suavemente ela tira a máscara dele. Os olhos são os mesmos de 

João. Mas o ambiente é escuro, e ela não consegue ver o rosto do homem. Ficam um tempo se 

olhando.  Clarice  entrega-se  aquela  pessoa  misteriosa,  acreditando  ser  João...  Atmosfera  de 

sonho, sensual e irreal; imagens fragmentadas.

SEQÜÊNCIA 26  -  CLARICE ENCONTRA JOÃO
AREAL – EXT/TARDE

Clarice entra num areal imenso com uma vegetação rasteira e algumas árvores. Enquanto anda, 

coloca a mão sobre a barriga.

Detalhe do vento nas árvores, na areia... Lentamente o vento muda a paisagem.  Impressão de 

passagem de tempo.

Clarice está só. Está no meio do vento tão comum a região. Coloca a mão na barriga que já está 

grande; sente-se estranha. Embrenha-se na restinga, um mato verde, cheio de galhos secos, e 

ela sempre com as mãos na barriga. Atravessa um areal de um branco de doer. A areia que já foi 

lago,  e  hoje  é  areia.  Anda  muito.  O  calor  e  a  areia  deixam-na  um  pouco  tonta.  Clarice  – 

apreensiva  –  olha  para  todos  os  lados  achando  que  esta  sendo  observada.  Aquele  calor... 

Areia... A barriga estranha...

Observa no fundo da mata que cerca o areal, um vulto de um menino, igual ao João quando era 

criança. Tão igual, que poderíamos dizer, com segurança, que é o mesmo.
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O menino tem a mesma roupa,  o mesmo jeito.  Ele está distraído.  Clarice acha aquilo  muito 

estranho: como João, um menino que tinha a sua idade, ainda é um menino? Tenta chamá-lo. 

Ela não consegue. João faz um castelo de areia muito bonito que, com o vento, fica ainda mais 

bonito com suas torres desmanchando-se. O sol é forte, e faz com que aquela imagem brilhe 

muito, na forma de um sonho. Clarice cai desmaiada na areia branca. O menino escuta o barulho 

seco do corpo na areia. Quando olha na direção do tombo não vê mais nada. Clarice, desmaiada, 

fica escondida entre pequenos arbustos. O menino vira o rosto quando escuta o seu nome.

LUZIA (gritando em off)

João!   João!  Onde foi que você se meteu menino!

O menino corre até Luzia. Passa pela mata rala, nascida com dificuldade do meio do areal. 

LUZIA

Meu Deus, que confusão!  Achou seu pai?

JOÃO

Tô procurando, mãe. Tô procurando...

LUZIA

Parece que viram ele lá na festa de Folia de Reis.

Vai procurar lá,  vai.

O menino sai correndo. Luzia fica sozinha. 

Silêncio.  Luzia escuta um leve som, onde Clarice desmaiou, e vai até lá. 

Luzia vê a moça caída no chão. Vemos apenas o rosto de Clarice.

SEQÜÊNCIA 27  - O QUARTO SONHO
QUARTO DA POUSADA – INT/NOITE

Som de moinho. Imagem em preto e branco: um rosto enrugado de uma velha, ela abre os olhos 

assustada,  ambiente  escuro  à  luz  de  uma  vela,  solidão.  Som  de  ripas  de  madeiras  sendo 

pregadas.
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SEQÜÊNCIA 28 -  CLARICE ACORDA

SEQ 28A – QUARTO DE JOÃO – INT/TARDE

Clarice abre os olhos, vê na sua frente a parede com a mancha preta do quarto de João. Olha 

para o teto. Vê algumas sombras vindo da janela. Fica distraída olhando por um tempo. Luzia 

entra no quarto, ela não reconhece Clarice como a menina que estava, a pouco, em sua casa 

com João.

LUZIA

Está melhor?  Deve ter sido o calor.

Clarice senta-se. Tenta disfarçar e sorri para Luzia, que entrega um copo d’água que trouxe da 

cozinha.

LUZIA

Bebe um pouquinho que você vai melhorar...

Ela  termina  de  beber  o  copo  d’água  e  entrega  para  Luzia.  Clarice  mexe  em seu  vestido  e 

descobre um pouco da sua barriga. Ela já não está grávida.

CLARICE

Minha barriga, o que aconteceu?

LUZIA (procurando entender)

Barriga?  O quê? 

(pausa)  Uma criança?

CLARICE (desesperando-se)

Uma criança?!  O que aconteceu?  Onde está?

LUZIA (sorrindo com a pergunta descabida)

Não havia barriga nenhuma.

(mudando para um tom preocupado) Você não lembra do que aconteceu?

CLARICE (desconcertada)

Não sei...  Eu fiquei tonta e cai.
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As duas ficam em silêncio. Ficam se olhando. Apenas se olhando. Luzia não reconhece Clarice 

como a mesma pessoa que - um pouco antes - estava em sua casa.

CLARICE (quase chorando)

A minha criança...

Luzia também está emocionada, mas evita demonstrar para Clarice, que olha para um lado e 

para o outro, tensa. Clarice tenta se levantar, mas sente dores.

LUZIA

Calma! Você não está bem!  

Não há criança nenhuma.

Espere aqui; eu vou te preparar um chá prá te acalmar...

Luzia sai do quarto. Enquanto Clarice fica sozinha ela olha lentamente para todos os cantos, 

reconhecendo o quarto de João. Levanta com dificuldade, vai até a janela e volta para a cama 

onde senta-se novamente. Luzia entra no quarto com um travesseiro.

LUZIA (enquanto ajeita o traveseiro para Clarice)

Descanse um pouco.

Se precisar, estou aqui na cozinha lavando a louça do almoço 

e preparando um chá. Tá bom?

Quando Luzia está quase saindo do quarto Clarice a chama bruscamente.

CLARICE

Você está sozinha?

LUZIA

Estou sim.

Luzia sai do quarto. Clarice abaixa a cabeça e fica olhando para a sua barriga. Deita-se na cama. 

Fica olhando as sombras que entram pela janela e se formam no teto do quarto. Sua respiração é 

ofegante. Ela fica mais tensa.

Escuta um som, parece um choro. Levanta intrigada. Sai do quarto cuidadosamente. 
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SEQ 28B – SALA DE SEBASTIÃO – INT/TARDE

O som é mais forte. Passa pela sala, passa por uma porta fechada . A mesa está cheia de flores, 

que formam adornos para enfeite de túmulos. 

Chega na cozinha. Vê Luzia, sentada no banquinho de madeira próximo da parede, chorando 

compulsivamente.

Clarice aproxima-se cautelosa e agacha-se próxima a Luzia.

LUZIA (ainda chorando e afastando Clarice)

Pode deixar… Pode deixar...

CLARICE

O que foi?

LUZIA (quase sorrindo, mas ainda com os olhos molhados)

Não é nada não.

Isso acontece quando tô sozinha.

Clarice continua agachada próxima a Luzia. Um silêncio entre as duas mulheres. Aos poucos, 

Luzia pára de chorar.

LUZIA

Essa vida, menina.

Ô meu Deus...

Silêncio.

LUZIA

Acho que quando a gente tá sozinha, pensa nela, né?

Não consegue fugir das coisas. 

Enquanto você tá conversando com alguém, ocupada... 

você não pensa nessas coisas...

Silêncio.
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LUZIA

Mas escuta...

(longa pausa)

Silêncio... Aí você conversa é com você mesmo.

Clarice sorri, compreendendo.

LUZIA (também sorrindo)

E você escuta cada coisa...

Ô meu Deus...

Clarice cuidadosamente senta-se no chão.

LUZIA (olhando para Clarice)

Eu tenho um filho, sabe? 

João, o nome dele.

Um garoto bonito, esperto... 

Quero que ele tenha uma vida boa.

CLARICE

Ele deve gostar muito de você.

LUZIA

É... acho que sim.

CLARICE (depois de um longo silêncio)

Eu queria a minha criança...

Luzia olha intrigada para Clarice.

LUZIA

Eu tinha uma filha também...

Silêncio.

CLARICE

O que houve?
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LUZIA

Ah... Se pudésse mudar o que já aconteceu.

De aprender... fazer diferente.

CLARICE

A senhora acha que pode ser assim?

LUZIA (voltando do pensamento)

O que?  Oh não...

São besteiras de uma velha.

CLARICE

Mas, e sua filha... O que houve?

LUZIA

Ela foi perdendo a razão... 

Dizia coisas que ninguém entedia.

e meu marido levou prá longe...

(pausa)  Morreu hoje de manhã.

Clarice olha para Luzia buscando uma cumplicidade.

LUZIA

Por que a gente tem tanto medo de ficar sozinha.

CLARICE

Você não sabe mesmo o que aconteceu com

a minha criança?

Luzia balança negativamente a cabeça e responde:

LUZIA

Não… Não sei...

Novamente silêncio entre as duas mulheres. Luzia vai se levantando e ajuda Clarice também a 

se levantar.
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LUZIA

Vai descansar um pouco.

Você precisa se recuperar.

Clarice olha para Luzia com cumplicidade.

LUZIA

Se a sua criança existe, você vai achar.

Clarice olha com seriedade e sai da cozinha deixando Luzia sozinha. Ela fica ali,  sentada no 

banquinho de madeira encostado na parede. 

SEQ 28C – QUARTO DE JOÃO – INT/TARDE

Clarice volta para o quarto. Senta-se na cama suavemente. Olha para a mancha da parede na 

sua frente. 

Anda até a janela do quarto de João. O quintal lá fora é de uma secura impressionante. Ao fundo, 

se vê uma grande salina quase que completamente abandonada. Clarice sai da janela e caminha 

na direção de um pequeno armário.  Começa a abrir  as gavetas de João e acha entre seus 

cadernos um desenho de duas crianças brincando sobre uma antiga roda de carroça fincada no 

chão. Clarice tenta observar aquele desenho com mais cuidado... 

De repente escuta uma voz familiar.

JOÃO (em off)

Mãe, ô mãe...  Não achei o pai não.

Tinha uma confusão danada lá no lago. 

Tão queimando a casa de Dona Iraci.

(pausa)

Prá que essas flores em cima da mesa?

Silêncio. Clarice apreensiva fica olhando para a porta do quarto, que está apenas encostada, 

aguardando a chegada de João.

LUZIA (em off)
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Menino fala baixo. A gente tá com visita em casa.

Ela ‘tá deitada lá no seu quarto.

JOÃO (em off, meio irritado)

No meu quarto?!?

Clarice continua, apreensiva, a aguardar a chegada de João.

JOÃO (em off)

Posso ir lá?

LUZIA (em off)

Vai, mas com cuidado que ela pode tá dormindo.

Clarice continua a olhar para a porta. Anda o mais rapidamente que pode em direção a porta. 

Passos suaves se aproximam. A maçaneta se mexe. Clarice vai até a janela e prepara-se para 

pular. João abre a porta e vê a mulher de costas tentando passar pela janela. Clarice escuta o 

som da porta, mas não vira o rosto. Fica imóvel, e fecha os olhos com força. João, atônito, fica 

olhando aquela mulher. Clarice nota a presença de João no quarto, mas não vira o rosto. Ela 

abre os olhos, e apenas termina de pular a janela e se afasta da casa tentando correr. 

INSERT  –  CASA DE SEBASTIÃO – EXT/TARDE

Uma leve brisa balança os sininhos da varanda.

SEQÜÊNCIA 29  -  A CASA EM CHAMAS 

SEQ 29A – CAMINHO #03 – EXT/TARDE

Clarice vai aproximando-se da região do lago. Está cansada de correr. Pára um pouco. Olha para 

o céu e vê uma coluna de fumaça negra. Volta a correr. 

SEQ 29B – MARGEM DO LAGO #1 – EXT/TARDE

Chega na margem do lago.  A cabana está em chamas.  Parte da população da vila  está na 

margem do lago, observando a cabana consumir-se.

Clarice anda de um lado para o outro. Não sabe o que fazer. Vê Malaquias ao longe. Ele está 

parado,  imóvel  e  olha  para Clarice  como se a reconhecesse.  Ela também fica olhando para 
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Malaquias, pensa em falar alguma coisa, mas desiste. Olha para o outro lado e vê um barco 

próximo  a  margem.  Clarice  vai  na  direção  do  barco,  o  empurra  para  a  água  e  sobe  com 

dificuldade. Pega um dos remos e começa a remar, um pouco sem jeito. Lentamente, o barco 

começa a se deslocar.

Vai, suavemente, na direção da cabana em chamas. Ela fica apreensiva. Chegando próximo a 

cabana ela vê que quase não resta nada entre as chamas. Uma forte coluna de fumaça e um 

som de madeira partindo com o fogo. Olha para os lados e percebe, numa margem da lagoa, 

uma pequena caverna. Muda o rumo para a caverna, na outra margem do lago. Clarice rema 

com mais vontade, ansiosa para chegar lá.

SEQÜÊNCIA 30  -  A CAVERNA  
CAVERNA – EXT/TARDE

Lentamente, Clarice vai entrando na caverna, aos poucos a caverna vai ficando mais escura. 

Ouve-se apenas o ruído da água que vem da praia. O rosto de Clarice vai desaparecendo na 

escuridão.   O silêncio  é quebrado levemente por vozes distantes que formam uma estranha 

música. Clarice está intrigada. A caverna fica mais escura.

Não vemos mais nada,  apenas escutamos a estranha música formada pelas vozes. Som da 

praia, vem de tempos em tempos. Atmosfera de claustrofobia.

Escuridão. Ao longe, muito baixo e distante, um choro - que parece de bebê. A estranha música 

de vozes continua. Aos poucos voltamos a ver o rosto de Clarice na escuridão. O rosto vem 

surgindo do breu. O choro de criança continua, mas muito distante. Clarice olha para um lado e 

para o outro, mas não vê nada. Ela fica atordoada. Fixa um ponto na escuridão.  Parece ver 

alguma coisa no meio da escuridão. O som da criança chorando fica mais forte. Clarice está 

assustada. 

CLARICE (gritando)

Dona Iraci!!!

Clarice, atordoada, olha para os lados, mas não vê ninguém. Ao fundo escutamos o choro da 

criança. Ela movimenta-se ainda mais para dentro da caverna. Abaixa-se e tenta entrar num vão 

mais estreito. Escuta uma voz de homem bem distante.

VOZ DE HOMEM (em off)
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Quem está ai?

A respiração de Clarice vai  ficando cada vez mais ofegante, ela fecha os olhos. O choro da 

criança é ainda mais forte. Volta a escutar a voz do homem. Aperta os olhos, com apreensão. 

Fusão com a próxima seqüência.

SEQÜÊNCIA 31  -  O QUARTO SONHO
QUARTO DA POUSADA – INT/NOITE

Em fusão entra imagem em p&b, abre-se um olho enrugado visto em detalhe, lento travelling por 

ambiente escuro, uma chama de vela, detalhes do quarto: mesinha, cama...   Galo cantando ao 

fundo.

Close de uns olhos velhos que fecham.

Fade out.

SEQÜÊNCIA 32  -  CLARICE E MALAQUIAS  

SEQ 32A – CAVERNA – INT/TARDE

Da escuridão surge uma mão de homem velho que segura o braço de Clarice. O ambiente é 

escuro e as formas confusas. Clarice abre os olhos e vê o vulto de um homem que a puxa na 

direção da saída da caverna. Clarice está nervosa, e tenta resistir puxando o braço. Mas uma voz 

conhecida a deixa um pouco mais tranqüila.

MALAQUIAS (enquanto puxa Clarice pelo braço)

Fique calma!! 

Venha comigo…

Clarice fica um pouco mais calma e acompanha Malaquias. Tudo ainda está muito escuro; os 

dois tentam se enxergar, mas não conseguem e  - portanto - permanecem em silêncio. Chegam a 

um  local  da  caverna  que  está  um  pouco  mais  iluminado.  Clarice  interrompe  a  caminhada. 

Malaquias, que seguia na frente, pára também e vira-se para Clarice. O rosto de Clarice se revela 

um pouco. Malaquias está exatamente como antes, inclusive com a mesma roupa.

MALAQUIAS

Isso não são horas de vir parar aqui.
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Devia ter cuidado, dona. 

Os caminhos dessa caverna são muito traiçoeiros.

Se eu não tivesse te seguido...

Clarice, ainda tonta, não responde.

MALAQUIAS

Por que você veio prá gruta?

CLARICE

Eu...  não sei... Escutei um choro. 

Pensei que fosse a criança que eu procurava.

MALAQUIAS (intrigado)

Criança? 

O que uma criança ia fazer nesse fim de mundo? 

E sozinha, ainda por cima?

CLARICE

Eles tão querendo esconder ela de mim.

MALAQUIAS

Você é daqui de Vila Sudoeste?

Eles ainda não se vêem direito. Mas mesmo assim Clarice olha para Malaquias admirada por ele 

não a reconhecer.  Coloca a mão no rosto, sente que ela já não está mais jovem. Malaquias 

observa com piedade aquela mulher, demonstrando um fundo de conhecimento, sentindo ali uma 

pessoa conhecida a pouco, mas com uma aura de amizade construída com o tempo. Mas o 

ambiente ainda é escuro e seu rosto não é revelado completamente.

CLARICE

Fiquei com medo do que ia acontecer.

Não sei fiquei tonta…

Eu juro que escutei um choro.

MALAQUIAS (puxando Clarice pela mão)

Venha cá, eu te levo para a Vila.
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SEQ 32B – LAGO – EXT/TARDE

Malaquias e Clarice estão no barco, que está no lago. O barco vai suavemente na direção da 

outra margem.

MALAQUIAS

Como é essa criança?

CLARICE

Nunca vi.  Acho que me tiraram logo que nasceu.

Silêncio.

Os dois voltam a se olhar notamos que Clarice aparenta ser mais velha do que quando entrou na 

caverna. Malaquias está exatamente como antes. Os dois ficam se olhando. Som do barco na 

água.

MALAQUIAS

Olha, acho que sua filha eu sei quem é, 

e com quem está.

Clarice sorri para Malaquias e levanta os olhos.

MALAQUIAS

Havia uma velha senhora, Dona Iraci, morando no lago.

Hoje de manhã, 

eu acho que ela tava com uma criança, que devia ser roubada.

Mas agora vai ser difícil, ela sumiu no incêndio, achei que ela estava na caverna. 

Não se sabe nem se está viva.

Clarice, decepcionada, fecha o rosto. 

CLARICE

Ela não merecia isso.

Malaquias olha intrigado e surpreso com a resposta de Clarice. 
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MALAQUIAS

Você conhecia a Dona Iraci?

CLARICE (olhando para as pequenas ondas ao lado do barco)

Fui criada por ela.

Malaquias pára de remar. O barco desliza suavemente pelo lago. Clarice levanta os olhos e vê, 

em sua frente, os restos da cabana em chamas.

Silêncio.

MALAQUIAS

A velha te adotou?

Você perdeu seus pais muito nova, foi isso?...

Clarice olha um pouco assustada para Malaquias. O tom de voz dele muda, passa a ter uma 

curiosidade sobre a mulher.

CLARICE

Meus pais eu também nunca vi.

Silêncio.

SEQ 32C – LAGO – EXT/TARDE

Malaquias e Clarice estão no barco, que está no lago. O barco vai suavemente na direção da 

outra margem.

MALAQUIAS

Nunca perguntou prá Dona Iraci?

Ela devia saber...  

Malaquias abaixa a cabeça.

CLARICE

Eu era muito novinha prá saber dessas coisas.

De quem é o pai de quem.
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MALAQUIAS

Mas também pra que saber?

Não vai mudar muita coisa, vai?

Silêncio. Malaquias volta a remar.

MALAQUIAS

Você me lembra uma pessoa.

Clarice sorri para Malaquias. Seus olhos que estavam baixos se levantam e encaram seu rosto.

CLARICE

Uma menina?

Malaquias faz um sinal negativo com a cabeça.

MALAQUIAS

Não... não uma menina.

Ela já era uma moça quando morreu.

CLARICE (sem entender)

Morreu?

Clarice  olha intrigada e surpresa com a resposta de Malaquias.  Não o interrompe; deixa ele 

continuar a falar.

MALAQUIAS

Teve uma vida sofrida...

Clarice levanta os olhos. Os restos da cabana em chamas estão muito próximos. Malaquias vira-

se de costas e também vê. Volta ao seu lugar e permanece quieto. Silêncio.

MALAQUIAS

Sabe o que me assusta mais?

Tô velho e ainda não tenho a certeza do que vai acontecer:

se vou sentir dor ou não...
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Clarice olha um pouco assustada para Malaquias.

MALAQUIAS

Acho que depois de uma idade,

Você vai ficando cansado, cansado...

Desapegando das coisas...

(pausa)

Mas dá medo.

Silêncio.

MALAQUIAS

A gente sempre inventa uma desculpa: 

ataque do coração, acidente, velhice... 

Mas o que acontece é um cansaço.

Um cansaço de viver...

Malaquias abaixa a cabeça. Silêncio. Ele levanta a cabeça e olha para Clarice.

CLARICE

Como era essa garota?

MALAQUIAS

Esquece... é uma história triste.

Ela ficou grávida, falava umas coisas estranhas.

Até ficar louca. Daí, colocaram num canto. 

E só a Conceição se preocupava com ela.

MALAQUIAS (depois de uma pausa)

Pobre menina... Era filha de um amigo meu.

CLARICE (surpresa)

Filha de Sebastião?...

Malaquias olha surpreso para Clarice. Ela o encara, sem desafiá-lo. Ele permanece olhando um 

pouco assustado.  Parece reconhecer,  mas não entende.  Pega novamente nos  remos,  muito 
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nervoso. Neste momento passam por um grupo de pescadores. Malaquias cumprimenta meio 

sem jeito, enquanto eles ficam olhando para Clarice.         

Silêncio. Malaquias levanta a cabeça e olha para Clarice que parece tensa. Tenta dizer alguma 

coisa, mas não sai nenhum som.

CLARICE

Por favor, me deixa nessa margem.

O barco aos poucos vai  encostando até encalhar  na areia. Clarice,  ainda nervosa,  desce do 

barco com alguma dificuldade e olha para Malaquias, como que agradecesse.

Malaquias responde com um sinal de cabeça, olhando para o chão. Ela se afasta.

SEQÜÊNCIA 33 - CLARICE SOZINHA 
CAMINHO #04  – EXT/TARDE

Clarice se afasta do lago sentindo frio. Seus cabelos estão desgrenhados. Ela coloca a mão no 

cordão que fica no pescoço. 

SEQÜÊNCIA 34A - CLARICE & JOÃO 
VILA SUDOESTE / GRANDE ÁRVORE – EXT/TARDE

A Vila  está vazia e lúgubre.  Clarice anda descalça pela rua até sentar-se numa pedra.  Três 

moradores da Vila passam. Olham para o céu, na direção de umas poucas nuvens negras que 

surgem no horizonte.

Clarice permanece sentada.

Clarice  está  de cabeça  baixa,  triste.  Quando  levanta  o  rosto  vê  João  sentado sozinho  num 

banquinho de madeira do outro lado da ruela, e também parece triste. Ela fica observando de 

longe. Clarice se levanta e vai até lá. Lentamente senta-se ao lado de João. Fica olhando com 

carinho para o seu rosto. Aos poucos, um leve sorriso surge no rosto de Clarice. João, imóvel, 

continua olhar para o nada a sua frente.
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CLARICE

Por que você está assim? O que aconteceu?

Clarice coloca a mão em sua cabeça. Ele se retrai ainda mais. Ela também passa a olhar para 

frente,  da  mesma forma que João.  Duas ou três pessoas que passam na ruela  olham com 

alguma estranheza para aquelas duas criaturas sentadas no banquinho de madeira.  

João, aos poucos, começa a falar olhando para ninguém.

JOÃO

Quando eu cheguei em casa tinha um monte

De flores em cima da mesa...

Minha mãe tava estranha. 

(...)

Chorando na cozinha.

Aí me disseram que minha irmã tinha morrido.

João  contrai  o  rosto  e  seus  olhos  ficam  úmidos.  Clarice  comove-se,  mas  abre  um  sorriso 

cúmplice.

CLARICE (atenciosa)

Você viu ela morta?

JOÃO (estranhando a pergunta)

Não.

CLARICE

Então, João, quem sabe se ela não morreu.

Ela pode estar viva e aparecer um dia.

JOÃO (irritado)

Quem morre nunca volta. 

Você fala isso pra eu não ficar triste.

CLARICE

Calma, Eu não quero te enganar.

Quero te ajudar. Vamos fazer uma coisa...

67



Qual foi o último lugar que você viu sua irmã?

João fica surpreso com aquela pergunta.

CLARICE

Você não sabe?

JOÃO

Sei. Foi logo aqui atrás, no areal.

CLARICE

Então.

 

JOÃO

Então, o quê?

CLARICE

Se lá foi a última vez que você viu ela, 

pode ser que dali a gente consiga achar onde ela está.

(...)

Eu também queria achar a sua irmã.

Um brilho de magia ilumina os olhos de João. Ele se levanta e Clarice vem atrás.

SEQÜÊNCIA 34B – NO AREAL 

AREAL – EXT/TARDE

João e Clarice chegam logo no areal. Um vento sopra persistente, dando ao local uma aura de 

efemeridade. O castelo que João havia construído mais cedo perdeu os contornos. João olha em 

volta, procurando, procurando. Clarice, fica angustiada com a demora. Não há ninguém por perto.

CLARICE

Tem certeza que foi aqui mesmo?

JOÃO

Tenho. Eu estava assim… aqui
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e ela mais ou menos ali, de costas... 

(aponta para o lugar onde Clarice desmaiou)

Antes a gente fazia a brincadeira da roda.

CLARICE

Brincadeira?

Clarice vira de costas para ele e começa a catar as conchas que eram do castelo.

JOÃO

Seu Malaquias contou prá gente, que há

muito tempo, a Vila Sudoeste teve uma seca maior que essa.

Ficou anos sem chover. Os peixes sumiram...

Clarice cata as conchas, mas mesmo de costas, presta atenção no que João diz.

JOÃO (continuando)

Todo mundo teve que sair. 

Aqui, onde a gente tá era o mar. 

Por isso que se acha concha aqui.

Por que isso aqui era o fundo do mar que secou.

Só ficou a lagoa. O mar desceu lá pra baixo.

Clarice junta as conchas na dobra do vestido. Olha prá João.

CLARICE

Então, e como é essa brincadeira da roda?

JOÃO

Tá vendo aquela roda presa ali.

João mostra uma velha roda de carroça, feita de madeira. Ela ainda está presa ao eixo que está 

enfiado na areia, a roda fica suspensa e paralela ao chão.

JOÃO (continuando)

Eu e a minha irmã, 

subíamos na roda, fechávamos o olho
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e pensávamos com força naquilo que tinha que acontecer.

Daí começávamos a rodar e 

ficava imaginando que tudo que estava em 

nossa volta era do jeito que a gente queria, 

entendeu?... 

Enchia o vazio que ficava no olho.

(orgulhoso)

Ela que me ensinou isso, um dia, no meu quarto.

CLARICE (surpresa)

Ela te ensinou?

JOÃO

Vem cá...

João e Clarice sobem na roda. Cada um de um lado. Dão as mãos e, lentamente, começam a 

rodar. Os dois fecham os olhos. Vão mais rápido. Os rostos dos dois passam cada vez mais 

rápido  na  frente  da  câmera.  Estão  sorrindo,  embriagados  com a  tonteira  que  a  brincadeira 

proporciona. Cada vez mais rápidos. Os rostos continuam a passar na frente da câmera. Temos 

a impressão que vemos o rosto de Clarice, quando criança. Cada vez mais rápido. As mãos se 

soltam. Cada um cai para um lado.

Clarice, aparentando a idade que tinha antes de subir na roda, sente a queda e tem dificuldade 

para  se  levantar.  João  olha  assustado  para  Clarice,  como que,  tivesse  tido  uma revelação. 

Clarice percebe.

 

CLARICE

O que foi?

João não responde, continua a olhar para Clarice com estranheza, quase assustado. Levanta-se 

e sem falar nada vai se afastando.

CLARICE

Ei ! Volte aqui, eu também preciso encontrar a sua irmã!

João já vai longe. Clarice permanece sentada, no mesmo lugar onde caiu.
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SEQÜÊNCIA 35  -  JOÃO ABANDONA CLARICE 
VILA SUDOESTE / GRANDE ÁRVORE – EXT/TARDE

João chega numa das ruas vazias da cidade e encontra um grupo de três crianças, e entre elas, 

Siridôco. As crianças, agachadas, jogam bolinhas de gude. João, sem falar nada e ainda sob o 

impacto dos últimos acontecimentos, fica ali em pé, ao lado dos garotos. Clarice chega e fica de 

longe, do outro lado da rua, observando João.

CLARICE (para João)

Ei!  E a sua irmã?

 

João finge que não escuta. Clarice não se aproxima. As crianças ficam ali jogando bola de gude. 

Luzia, muito abatida, chega ao grupo. Comenta alguma coisa bem baixinho no ouvido de João e, 

delicadamente, puxa ele pelo braço. João enquanto se afasta olha para Clarice, que permanece 

afastada do outro lado da rua. Luzia não acompanha o olhar de João, e não vê Clarice; apenas 

continua a andar com o seu filho.

Clarice senta-se numa pequena pedra e fica olhando as crianças que jogam bolinha de gude. Ela 

parece bem cansada; seu olhar vai se perdendo no movimento das bolinhas. Lentamente surge o 

som do moinho.

SEQÜÊNCIA 36  - O SEXTO SONHO
QUARTO DA POUSADA – INT/NOITE

Em  preto  e  branco:  paredes  velhas,  descascadas.  As  frestas  da  janela.  Uma  luz  fraquinha 

chegando até a gaveta da mesinha. Som de um galo cantando. Som do moinho. Detalhe de um 

braço sendo iluminado suavemente pela luz da vela.

Detalhe de um olho que fecha.

Fusão com a próxima seqüência.
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SEQÜÊNCIA 37  - CLARICE ENCONTRA CONCEIÇÃO
CASA DE CONCEIÇÃO – EXT/TARDE

Clarice chega próxima a uma pequena casa longe de tudo, ao lado de uma estradinha de terra. 

Ela aproxima-se lentamente, a casa lhe parece familiar.  Escuta um homem berrando. Clarice 

pára de andar.

HOMEM (em off, berrando)

Ceição !!!

Clarice continua a andar, aproximando-se da casa lentamente. Dá a volta, mantendo-se afastada. 

Aproxima-se do quintal dos fundos. Novamente escuta o homem berrando.

HOMEM (em off, berrando)

Ô, Ceição !!!

Ela fica escondida atrás de uma pequena árvore, um pouco distante da porta dos fundos da casa. 

Dali ela vê Conceição sentada num degrau da porta. Parada. Olhando para o nada. Enquanto o 

homem berra lá dentro. 

Conceição está com uma das mãos apoiando a cabeça baixa. Parece triste. Ela, lentamente, faz 

um sinal negativo com a cabeça.

HOMEM (em off, berrando)

Não tá ouvindo não, é?

Conceição  continua  sentada,  não  se  mexe.  Clarice  aproxima-se  lentamente.  Conceição  não 

percebe.

Clarice fica bem perto. Conceição levanta a cabeça.

Clarice se agacha na frente de Conceição, ficando com o rosto na mesma altura e bem próximo.

HOMEM (em off, ainda berrando)

Cadê você, hein?
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Clarice  olha  para  Conceição  exatamente  da  mesma  forma  que  olhara  quando  era  menina. 

Conceição, que não mudou nada, olha para Clarice aceitando o desafio, mas seu olhar é triste e 

cansado. Olhos de Conceição - que possuem algumas pequenas rugas. Olhos de Clarice - que 

agora também possuem pequenas rugas.

HOMEM (em off, agora não berrando tanto)

Ô mulher... 

Vem cá, vem...

Clarice sorri lentamente, buscando uma cumplicidade com Conceição. Ela corresponde, mas com 

um sorriso triste. As duas ficam um tempo se olhando.

CLARICE

Prá onde foi que levaram a irmã do João?

Conceição um pouco surpresa, olha prá Clarice com tristeza.

CLARICE (insistindo)

Prá onde?

CONCEIÇÃO (vacilante)

Numa pousada… 

Na beirada da estrada para a Serra.

Clarice levanta-se lentamente e vira, afastando-se da casa. Conceição, sentada no degrau da 

porta, observa intrigada. Clarice afasta-se.

HOMEM (em off, novamente berrando)

Ô mulher, tô ficando nervoso.

Conceição levanta-se lentamente e entra na casa. Escutamos agora apenas alguns pássaros do 

final da tarde. Clarice se afasta pela estradinha de terra. 

A luz do fim da tarde é cada vez menor.
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SEQÜÊNCIA 38 - A BUSCA DE CLARICE

SEQ 38A – ESTRADA DE TERRA – EXT/FIM DE TARDE

Clarice  está  abatida.  Ao fundo,  vemos o  entardecer  por  detrás  da Serra,  destacando  a  sua 

silhueta. Ela anda lentamente pela estradinha de terra em direção às montanhas. Ela parece bem 

mais velha que antes, aparenta ter 65 anos.

Seu corpo é pequeno perto das grandes montanhas que estão ao fundo. 

SEQ 38B – BAR  –  EXT/FIM DE TARDE

Na beira da estrada, ela vê o pequeno bar. Vem uma música típica desses lugares e um certo 

burburinho de várias pessoas. Clarice entra no bar.

SEQÜÊNCIA 39  -  CLARICE ENCONTRA SEBASTIÃO

SEQ 39A - BAR - INT/FIM DE TARDE

Ela entra no bar.  Tem umas oito pessoas ali.  Todos homens. E quase todos completamente 

bêbados. Clarice aproxima-se do balcão. Alguns homens olham com estranheza para a mulher.

CLARICE

Por favor, um copo d’água.

O homem do balcão olha para ela com um certo deboche, mas acaba por servir o copo d’água. 

Clarice está bem mais velha; o seu rosto possui várias rugas.

Uma pequena confusão numa mesa atrás. Quase uma briga. Clarice parece sentir-se mal. Ela 

está muito cansada. Abaixa um pouco a cabeça. Afasta-se do balcão e vai até o banheiro.

SEQ 39B – BANHEIRO DO BAR – INT/FIM DE TARDE

Ao chegar no banheiro ela senta-se sobre a tampa do vaso sanitário. Está pálida e suando muito.

SEQ 39C – BAR – INT/FIM DE TARDE

Volta ao balcão do bar. 

CLARICE

Por favor, outro copo d’água.
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Continua pálida e suando muito. Bebe a água. O barulho no bar é muito alto. Clarice abaixa a 

cabeça. Escuta uma voz familiar. 

SEBASTIÃO (bêbado, falando com outro ao seu lado)

Que dia... Puta merda... que dia...

É amigo, só bebendo.

Clarice olha surpresa para Sebastião, que continua conversando com seu amigo bêbado. Ela 

percebe no balcão ao lado de Sebastião, a máscara folclórica de palhaço, que estava no quarto 

de João. Clarice, perplexa, continua a olhar para Sebastião.

Sebastião nota que está sendo observado e, finalmente, olha para Clarice. Os dois se encaram 

durante  algum tempo.  Sebastião  olha  com total  desprezo para  aquela  mulher  já  velha.  Não 

reconhece Clarice. Ela mantém o olhar em Sebastião. Este volta a conversar com seus amigos 

bêbados.

SEQÜÊNCIA 40  -  CLARICE E O FIM DO DIA 
ESTRADA #01 – EXT/ANOITECER

Continua  a  subir  pela  estradinha  de  terra.  Enquanto  caminha  olha  a  paisagem  que  vai 

desaparecendo  ao  seu  redor:  árvores,  pássaros,  montanhas...  tudo  vai  se  entregando  a 

escuridão da noite. Clarice continua a andar. Passa uma pequena carroça, para ao lado.

COCHEIRO

Você vai pela estrada da Serra?

CLARICE

Vou...

COCHEIRO

Sobe aí atrás, eu te levo até lá.

Clarice sobe com dificuldade atrás da carroça. O cocheiro berra para o cavalo que começa a 

andar. Clarice, no meio dos solavancos da carroça, tenta manter o olhar fixo.
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SEQÜÊNCIA 41  -  CHEGANDO NA POUSADA
FRENTE DA POUSADA – EXT/NOITE

A carroça passa por um pequeno terreno que divide duas casas. Ao fundo, as salineiras brilham 

com a luz da noite. Os quadrados de sal formam estranhos desenhos no horizonte. A carroça 

pára e Clarice desce. Ela já está velha, o seu rosto cheio de rugas. A carroça deixa Clarice num 

terreno, em frente a uma pequena casa com uma enorme árvore ao lado. Num dos galhos da 

árvore um balanço improvisado move-se com o vento. O cocheiro ajuda Clarice a descer.

Escuta o estranho ruído de um velho moinho. Olha para cima: atrás de uma árvore, Clarice vê 

umas das pás do moinho surgirem.Clarice vai andando até lá. Chega ao moinho, ao lado: uma 

velha pousada com um pequeno galinheiro. 

Ela fica um tempo ali parada; apenas escutando o som do moinho. Abre um leve sorriso em seu 

rosto enrugado. 

Entra, lentamente, na velha pousada.

SEQÜÊNCIA 42  -  CLARICE NA VELHA POUSADA
SALA POUSADA – INT/NOITE

Na pequena sala de recepção, que não está muito arrumada e é iluminada apenas por lampiões, 

está Dona Mira. Ela abre um sorriso armado e prepara-se para atender Clarice, que aproxima-se 

muito lentamente, pois – além de velha – parece estar cansada.

CLARICE (um pouco ofegante)

Eu quero um quarto. 

A senhora tem vaga?

DONA MIRA

Está sozinha?

Clarice responde que sim com a cabeça.

DONA MIRA

Bem, temos um quarto simples do lado do banheiro…

E de manhã tem o café da manhã.
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CLARICE

É... (pausa)  Desculpe…

Mas eu acho que não tenho dinheiro para pagar...

Dona Mira olha para Clarice desconcertada.

DONA MIRA

Bom, é que...

CLARICE (interrompendo)

Eu posso trabalhar.

Silêncio.

DONA MIRA (num tom investigativo)

De onde você veio?

CLARICE

Da Vila Sudoeste.

DONA MIRA (quase que com ela mesma)

Talvez você possa ficar de camareira.

CLARICE

Isso eu posso fazer.

DONA MIRA

Podemos fazer uma experiência: um mês de

trabalho, sem salário, com alimentação e cama, 

prá ver como se sai na casa.

Se der certo, eu te pago um salário, tá bom?

Clarice  concorda e  se  dirige  para o  corredor.  Dona Mira  olha  com estranheza para  Clarice, 

parece familiar.
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DONA MIRA (preparando-se para acompanhar Clarice)

Você não tem bagagem?

CLARICE

Não... 

Clarice, quando está andando, é acometida de tonturas. Dona Mira, um pouco sem jeito, segura 

Clarice pelo braço.

CLARICE

Eu precisava conversar com a senhora...

DONA MIRA (guiando Clarice  pelo braço)

Por que a senhora não descansa primeiro?

Eu mostro o quarto. Vem comigo. Sabe, eu trabalho sozinha aqui. 

A cidade cada ano vem crescendo mais, e fica mais 

difícil arranjar alguém que queira mesmo trabalhar. 

A última que trabalhou aqui, só queria saber de namorar. 

Na hora de namorar tinha tempo. 

Na hora de trabalhar fazia cara feia. 

Pode?

As duas desaparecem num estreito corredor.

SEQÜÊNCIA 43  -  CLARICE NO QUARTO 
CORREDOR POUSADA – INT/NOITE

As duas caminham pelo corredor. Clarice, de repente, pára em frente a uma porta fechada. Olha 

para Dona Mira que ignorando que Clarice não estava mais ao seu lado, continua andando.

CLARICE

Posso ficar nesse quarto?

DONA MIRA (sem saber o que dizer)

É que acho que ele...

Acho que ainda não está limpo, sabe?
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Desocupou esta manhã.

CLARICE

Eu limpo. Não sou a camareira?

DONA MIRA

É que... Bom, está bem.

Dona Mira, contra a vontade, abre a pesada porta do quarto. 

SEQ 43B – QUARTO POUSADA – INT/NOITE

Clarice entra no quarto, tenta acender a luz elétrica, mas ela não funciona. 

DONA MIRA (sem jeito)

Está queimada.

Clarice  aproxima-se  da  mesinha  e  acende  uma  pequena  vela  que  estava  ali.  Fica  parada 

olhando. Deixa escapar um triste sorriso.

DONA MIRA (meio sem jeito)

Logo que bati os olhos na senhora percebi que

seria a pessoa ideal para trabalhar nessa casa, viu?  

Bem... se quiser descansar... o expediente começa as seis da manhã. 

Eventualmente chega alguém de madrugada. 

Se isso acontecer eu te chamo. Bato na porta...

Dona Mira dá três batidinhas na porta e solta um sorriso amarelo.  Ela vai fechar a porta, mas 

Clarice a impede chamando-a.

CLARICE

Por favor, quem ocupava este quarto?

Dona  Mira  fica  completamente  desconcertada.  Não  sabe  o  que  dizer.  Olha  de  uma  forma 

angustiada. Clarice, com seu rosto já bem enrugado, apenas encara a mulher.

Dona  Mira,  envergonhada  por  não  encontrar  uma  resposta,  olha  para  baixo  e  depois  para 

Clarice.
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CLARICE (cortando o silêncio)

Bom...  Começo amanhã, não é?

DONA MIRA (aliviada)

Isso mesmo. Boa noite.

Clarice responde com um gesto de cabeça. Dona Mira dá um sorriso amarelo e fecha a porta, 

deixando Clarice sozinha.  Ela vai  até a janela e olha pela fresta. Escuta o som de do velho 

moinho.

Clarice senta-se numa cadeira e apoia os braços na pequena mesa em frente.

SEQÜÊNCIA 44  -  CLARICE NO SONHO 
QUARTO POUSADA – INT/NOITE

Surgem imagens em preto e branco: as frestas das janelas, a parede velha e descascada, o som 

do moinho e do galo cantando até chegar no rosto de Clarice, já muito velha, sentada próxima a 

mesa. Durante estas imagens segue-se o off:

VOZ EM OFF (voz de Clarice quando tinha 10 anos)

Acho que enlouqueci.

(. . .)

Quando deito na cama fico olhando a mancha no teto. 

Olho sempre, não consigo não olhar.

E ela vai ganhando formas...

(. . .)

O sol que entra pela fresta da janela,

o som do moinho, o canto do galo,

a parede, a chama da vela, ...a minha vida.

(...)

Tive um sonho:

Escutava o som da chuva, 

o cheiro da terra molhada, 

o peso de cada gota,

e não estava no quarto...

(longa pausa)
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Engraçado… (pausa)

Eu sempre tive curiosidade para saber

qual seria a ultima imagem antes de fechar os olhos…

SEQÜÊNCIA 45  -  CLARICE MORRE  

QUARTO POUSADA – INT/NOITE

Clarice levanta-se da cadeira e vai até a janela.  Tenta observar o que acontece através das 

frestas. Contempla a escuridão da noite. Ela anda um pouco pelo pequeno quarto.

Vai  até  a  porta.  Senta-se  na  cama.  Escuta  barulhos  de  pessoas  rindo,  algumas  bêbadas, 

passando pelo corredor em frente a porta. Pela fresta debaixo da porta vê as sombras dos pés 

passando. Depois que as pessoas passam, volta o silêncio.

A vela está terminando até se apagar e surgir o fumo do rastilho negro. Completa escuridão. 

Clarice deita na cama e fica olhando para cima. Aguarda.

Escutamos apenas o som do velho moinho.

Clarice vira-se para a mesinha e, ainda deitada, pega uma outra vela e acende-a com um fósforo, 

que coloca ao lado da cama. O ambiente fica um pouco mais claro, mas ainda na penumbra. 

Delicadamente, Clarice tira o cordão com a concha do pescoço e coloca no chão. Ela se vira na 

cama  e  fica  olhando  para  o  teto.  Suas  mãos  delicadas,  mas  velhas  e  enrugadas,  passam 

suavemente pelo lençol, sentindo a textura. Vemos algumas luzes que iluminam o teto através 

das frestas da janela. Som do moinho.

O galo canta.

Clarice vira-se para o lado. Olhos de Clarice, já bem enrugados. Ela olha para a vela. Detalhe da 

chama da vela. Clarice sorri suavemente, e depois fecha os olhos. Ela morre.

Escuridão total.
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SEQÜÊNCIA 46  -   O ÚLTIMO SONHO  
QUINTAL DE SEBASTIÃO – INT-EXT/DIA

Silêncio.  Completa  escuridão.  Depois  de algum tempo escutando apenas o som do moinho, 

ouvimos a voz de Clarice criança:

CLARICE (em off)

Tá, olha só. Fecha os olhos.

Escuta o som da chuva, 

as gotas caindo,

o cheiro da terra ficando molhada...

JOÃO (em off)

Tô tentando, tô tentando...

CLARICE (em off)

O som das gotas caindo...

Silêncio.

CLARICE (em off)

... o cheiro da terra molhando...

Ficam em silêncio. Completa escuridão.

JOÃO (em off)

Clarice, não aconteceu nada.

CLARICE (em off)

João... como se fosse de verdade, tá bom?...

Silêncio.

JOÃO (em off)

Clarice...
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CLARICE (em off)

Ô João, fica quieto !

Silêncio. Um som de chuva surge fraquinho, na escuridão. Escutamos a chuva ficar mais forte, 

castigando o chão e o telhado da casa.

A janela se abre com o vento; quebrando a escuridão. Vemos lá fora uma chuva torrencial, e 

nela, João e Clarice correndo para um lado e para o outro feito loucos. Estão felizes. Clarice 

corre rindo, fugindo de João. Eles estão encharcados pela chuva. Travelling acompanha rosto de 

Clarice sorrindo enquanto corre. Travelling acompanha rosto de João sorrindo enquanto corre. 

Travelling rápido acompanha os pés de Clarice nas poças d’água.

Câmera fica numa das poças d’água.

As gotas caem...

Câmera fecha nas formas que as gotas fazem na poça.

Lento fade out.   

Créditos finais.

…
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