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TELA NEGRA - créditos iniciais em silêncio. 
 
 
1. INSERT NA PENUMBRA – Respiração: um corpo de menina se 
mexendo no escuro, fora de foco, o corpo saindo fumaça e 
chamas no corpo todo, o coração piscando vermelho – as mãos 
espalmadas no escuro.... 
 
SOBRE A IMAGEM - Créditos iniciais em silêncio – uma MUSICA 
OCEÂNICA vem entrando em FADE: algumas notas longas e 
distorcidas de uma orquestra – como que em looping...  

 

LUIZA (off) 
Quando eu nasci, me disseram 
que a história tinha 
acabado... Que a vida agora 
era só esperar e repetir, 
repetir... E que tudo que 
surgisse no corpo, era doença, 
teimosia,ou imaginação... Um 
dia eu acordei e vi dois 
prédios desabando na 
televisão. Foi no mesmo dia em 
que eu me apaixonei pela 
primeira vez. (pausa) Depois o 
amor passou, eu cresci. Era 
difícil explicar as explosões, 
e eu não sabia de onde vinha 
aquela vontade... (pausa) Tem 
dias que eu acho que o mundo 
acabou e a gente agora só fica 
assombrando, andando em 
círculo sem lembrança... E é 
isso que eles não entendem, é 
isso que eles não entendem: 
(pausa – entusiasmo doce e 
calmo:) Tem dias que é bom... 
sabe? Ter nascido sem alma. 

 
    
A menina se afasta da parede e vemos que ela 
está diante de uma janela – urbana – cidade lá 
fora – cabelos no vento... no rosto... 
 
Corta: 
 

2. CORREDORES DE COLÉGIO – INT. FIM DE TARDE 
 
Planos fixos de longos corredores de um colégio – portas de 
ambos os lados, luzes apagadas – uma ou outra porta deixando 



entrar em pequeno feixe de luz.  Os risinhos juvenis (off) – 
continuam.. 
 
...a câmera segue por um dos corredores – e aos poucos, como 
vultos, em FUSÃO, dezenas de adolescentes entre 15 e 18 anos 
vão aparecendo na imagem... como fantasmas sobrepostos... Os 
risinhos ficam mais intensos... 
 
.. Quatro pares de mãos juvenis seguem estendidos no corredor, 
voando no ar... segurando celulares iluminados... como 
vagalumes voando no escuro... 
 
Os rosto de quatro meninos se destacam na penumbra, 
iluminados... LUIZA, 16, morena, MARCELA, 17, pele clarinha, 
DUDA, 16, moreno e magro, FERNANDO, 18, branquelo.  
 
Os quatro vultos atravessando a penumbra dos corredores do 
colégio... ventiladores de teto desligando... vozerio 
juvenil... 
 
Mãozinha com gesso passando na parede – arranhando as 
paredes...rrrrrr. 
 
Corta:  
 
Corredor vazio - LUIZA, agora sozinha, com os olhos brilhando, 
segue por um corredor – deixando um rastro de água para trás, 
sob seus pés... 
 
 
Corta: 
 

3. MATAGAL PERTO DE RIACHO – EXT. FIM DE TARDE 
 
 
Dois jovens, EDSON, 30, e JOÃO, 23, estão treinando passos e 
cantos de Folia de Reis... falam baixinho... barulhos de 
grilo... off da cantoria de Folia, baixinha, na voz dos 
rapazes... barulho da mata mais forte. 
 
Corta: 
 
Barulho forte de riacho... 
 
A câmera segue por uma mata fechada onde vemos dois vultos 
coloridos se esgueirando... estão vestindo fantasias de 
palhaço de Folia de Reis... se esgueiram pela mata... Ouvimos 
tiros (off). Eles seguem se esgueirando... 

 
LUIZA (off - cont) 



E hoje conto a história desse meu 
esquecimento... da minha ignorância 
e da minha raiva... Que eu podia 
chamar de dor... que eu podia dar o 
nome de um monstro... mas resolvi 
chamar de alegria... e começar de 
novo...  

 
Ouvimos muitos tiros (off) – ao longe. Os dois vultos se 
escondem no matagal, respiram, pesado.. no meio da mata... 
mais tiros... se jogam no rio... nas águas de um riacho... 
mais tiros (off).... as águas revoltas... penumbra do 
anoitecer... 
 
Uma mão morena sai do outro lado do rio e se agarra a uma 
árvore – tchun – fica ali, agarrada.... saindo de dentro do 
rio. 
 
Corta - TELA ROSA CHOQUE 
 
ENTRA DEVAGAR EM LETRAS BRANCAS GARRAFAIS: 
 
 

A ALEGRIA 
 
Corta: 
 

4. RUAS DE QUEIMADOS – EXT. ANOITECER 
 
Ruazinhas de casas de tijolos à mostra, quintais, alguns 
terrenos baldios.  
 
Sirenes de policia (off). 
 
Um menino de uns 22 anos, JOÃO, anda machucado, mancando, se 
escondendo por vielas escuras da cidade... seu rosto suado, 
iluminado pelos postes de luz da cidadezinha da Baixada 
Fluminense. Seus pés, manchados de sangue – misturados a lama 
e às cores da fantasia de Folia... ele pára um instante diante 
de um portão – e espera. 
 
 
Corta: 
 
 

5. QUINTAL DE QUEIMADOS – EXT. NOITE 
 
Vozerio alegre. Um quintal de árvores frondosas – jaqueiras, 
mangueiras, um coqueiro - cercado de casinhas de tijolos e 



cortado por varais de roupas coloridas... Vozerio animado e 
luzinhas de Natal.  
 
É uma CEIA: Homens e mulheres, de várias idades, entre 20 e 60 
anos, estão conversando, comendo, bebendo cidra e se 
divertindo em volta de uma mesa abarrotada de guloseimas de 
Natal.  
 
JOANA, uma mulher de uns 40 anos, bonita, vestido levemente 
elegante contrastando com o ambiente, está fumando e olhando a 
confusão – ergue os olhos para um RAPAZ que está no alto de 
uma árvore, arrancando do pé uma grande jaca... amarela e 
gorda...um facão prateado na mão.  
 
Corta: 
 
LUIZA está comendo no meio de todos, sentada numa cadeirinha, 
observando os passeios de um cão vira lata que circula entre 
todos comendo pedaços de comida... a menina tem os olhos 
brilhosos e distraídos... 
 
Joana observa a grande jaca cair ao chão, seguida pelo rapaz 
que desce animado, com um facão na mão. O vozerio é grande.  
 
DALVA, uma mulher de uns 60 anos, se aproxima de Joana com uma 
garrafa de cidra e serve para ela. Joana aceita, distraída com 
o rapaz de 18 anos que está abrindo a jaca amarela com o facão 
– no meio do quintal. 
 
Corta: 
 
Penumbra - João pula o muro da casa pra dentro – cai sobre o 
pé são, dor.... se levanta e vai caminhando para uma outra 
casinha, azulada, no mesmo quintal – vozerio ao fundo... 
 
Corta: 
 
O RAPAZ está cortando a jaca e colocando os gomos em uma bacia 
de plástico... 
Luiza segue brincando com o cão, agora deita a cabeça na 
mesa... e fica olhando o cão latir... o cão está latindo para 
o quintal... as pessoas brincam.. mandam ele calar a boca...  
 
Luiza de olhos nele.... tenta ver o que chamou a atenção do 
cão – sorri curiosa. 
 
Corta: 
 
Luiza caminha devagar no quintal - está bonita com brinquinhos 
de estrela e vestido de florzinhas e um All Star de cano alto 
– segue o cão pelo quintal escuro se afastando da luz... 



 
... o vozerio da festa mais ao longe... Joana chama por Luiza 
(off) – mas a menina não dá bola... vai caminhando por dentro 
das roupas do varal colorido e ouve um ruído dentro da pequena 
casinha azulada que também dá a porta para o quintal... 
 

LUIZA 
Primo? Primo? 

 
Corta: 
 
O cãozinho nervoso dá um rugido para a frente da casinha 
vazia... onde vemos uma cozinha de porta de vidro que é ligada 
diretamente para um quarto... Luiza se aproxima e abre a 
porta... ouve um barulho de algo caindo... liga a luz... e no 
escuro vê – seu primo JOÃO, vestido com a roupa de Folia de 
Reis, o pé sangrando muito – mancha grande no chão... 
 
Luiza se assusta. João faz sinal para ela fazer silêncio.  
 

LUIZA 
Que houve?... 
 
JOÃO 
Eles passaram atirando... disseram 
que eram policiais e mataram cinco 
pessoas... 

 
Luiza se assusta – olha para trás – em direção à ceia: 
 

LUIZA 
Mãe!... 

 
Luiza olha para frente. 
 
João insiste no sinal de silêncio... Luiza leva a mão de leve 
até a ponta do dedo dele... dói... ele se contrai... Luiza 
recolhe a mão. 
 

JOÃO 
Não conta que me viu. Tá bom?... Não 
conta... 

 
Luiza quietinha no escuro, pensativa... pensativa... fecha os 
olhos. João se levanta e sai... se arrastando, puxando uma 
mochila cheia de roupas – escapando de dentro.  
 
Luiza de olhos fechados, vozerio de festa e fogos ao longe, 
abre os olhos – arregalados... ele não está mais lá. 
 
Corta: 



 
 
 6. QUINTAL DE QUEIMADOS – EXT. DIA 
 
Sol... Dia seguinte. A copa de jaqueira cheia de frutas.   
A mesa da ceia com restos de comida – quintal de dia, alguns 
restos da festa de Natal... as luzinhas ainda ali... 
 
Luiza e Joana observando a jaqueira. Joana mais encantada com 
os olhos cheios de água.  
 
Luiza mais observando o encanto da mãe... sirene de policia 
(off) – Dalva surge lá de dentro da casa, de banho tomado... 
nervosa... Estão as três nervosas... 
 
Corta: 
 
As três, Dalva, Luiza e Joana, saem de dentro da casa para a 
rua e vêem três corpos embrulhados em sacos plásticos pretos 
na rua... barulho de sirenes (off)...  
 
As duas mulheres se dão as mãos. Luiza ao lado delas. 
 
Três crianças olhando os corpos espalhados... 
 
Corta: 
 
 
 7. RIACHO DE QUEIMADOS – EXT. DIA 
 
... água corrente.... Um grupo de meninos e meninas tirando um 
corpo de dentro do riacho cercado de mata - vestido de Folia 
de Reis... tiram a máscara dele – é um rapaz negro de uns 30 
anos... EDSON.  
 
Dalva e Joana de mãos dadas... 
 

JOANA 
É o João? 
 
DALVA 
Não... 

 
Luiza não consegue olhar – olha para cima, pro céu – depois 
desce os olhos e fica olhando o rio vazio diante dela... fica 
ali – na curva do rio. 
 
Corta: 
 

8. CARRO NA DUTRA – EXT. FIM DA TARDE 
 



Joana ao volante – Luiza no banco de trás com o cachorro vira 
latas e uma samambaia. Estão na altura de Duque de Caxias onde 
vemos – INSERT: as chaminés da refinaria soprando fogo no 
ar... Postos de gasolina passando... 
 
Joana olhando a filha pelo retrovisor... 
 

JOANA 
Seu primo ainda pode aparecer... não 
fica assustada, viu? As pessoas 
disseram que ele pode tá bem... 
escondido... 

 
Luiza concorda com a cabeça. 
 
O cachorro mastigando a samambaia – Luiza empurrando ele, 
distraída. 
 

LUIZA 
Quem foi que atirou nas pessoas, 
mãe?...  
 
JOANA (tempo) 
Não sei... (pausa) A tua tia disse 
que morreu um menino no fliperama... 
um tiro na nuca... não foi a 
primeira vez... 

 
Luiza de olhos lá fora. Pensa. 
 

LUIZA 
Você não tá com raiva, mãe?... 

 
Joana dirigindo vai ficando com os olhos cheios d’água... 
tempo, chora em silêncio... 
 

LUIZA 
Mãe?... 
 
JOANA (se refaz) 
Eu vou ficar um tempo com a sua tia, enquanto teu 
primo não aparece... (pausa) Um cachorro, uma 
samambaia e um apartamento... você consegue, não, 
consegue?  
 
LUIZA 
Consigo. Juro... 

 
JOANA (olhos no vazio, segura o choro, muda de 
assunto...) 
Já te contei daquela jaqueira do quintal? 



 
LUIZA (doce – olhos no vidro) 
Onde você se escondia do vô... pra ele não te 
bater... 
 
JOANA (gosta de ouvir a filha, brinca de lembrar 
como falava...) 
Se eu sou mal-criada, foi você que me mal criou... 
se eu sou mal-criada... (engasga) 

 
O rosto de Joana e a estrada... chegando na região portuária 
do Rio de Janeiro... reflexos no vidro... 
 

LUIZA (off – completando a mãe) 
Foi você... 

 
Joana sorri. As duas brincam de brigar... discutir... 
repetindo a fala mal-criada.. 
 
O carro segue em silêncio – a câmera se volta para Luiza que 
cochicha na orelha do cão, brinca com ele, sorriso doce de 
menina....  cochicha... 
 
 
Corta: 
 

9. CORREDORES DO COLÉGIO / QUADRA – INT. DIA 
 
Câmera seguindo pelo corredor central do colégio. 
 
Corredores vazios do colégio. Um som abafado (tum, tum) 
ecoando por um corredor, vindo de uma escada.... que leva a 
uma quadra de esportes... 
 
Tum, tum, tum – uma bola de futebol batendo na parede. 
 
Marcela, bonita, de braço engessado e todo desenhado, está 
fumando escondida na porta do banheiro feminino – o braço para 
dentro escondendo o cigarro... Tum, tum, tum... 
 
Fernando, mais dois meninos e LUCAS, 17, estão brincando de 
chutar a bola com força um contra o outro... tum, tum, tum.... 
 
Do outro lado da quadra, deitada no chão olhando para o teto 
do ginásio – vemos Luisa, de olhar fixo... doce... um sorriso 
distante...  
 
Marcela apaga o cigarro na parede interna do banheiro,  se 
aproxima dela devagar e se agacha ao lado de Luisa. 
 

MARCELA 



Eu vi. A borboleta no seu pescoço. 
 
LUIZA 
Ganhei num pacotinho de biscoito. 
 

Puxa bem a gola da camisa para mostrar melhor para a amiga, 
enquanto fica passando os dedos sobre o gesso branco desenhado 
no braço de Marcela.  
 

LUIZA 
Doeu? 
 
MARCELA 
Doeu. 

 
Os meninos seguem jogando... Luiza olha Fernando, suado, 
jogando bola – que está ao fundo.  
 
Percebe DUDA, 17, um rapaz magricela e de cabelo pintado, que 
está de pé olhando LUCAS jogar. Duda nervoso – segurando um 
bombom arredondado na mão, apertando firme e ouvindo musica no 
seu MP-3...  
 
Lucas vai chutando a bola sem dar atenção... 

 
MARCELA (off) 
O Duda me disse que seu primo morreu... 
 
LUIZA (off) 
Ele sumiu. É diferente... 
  

Duda vai se aproximando de Lucas e interrompe o jogo 
entregando um bombom para Lucas – Lucas se distrai e aceita o 
presente. A bola explode na parede atrás dele.. 
 
Luiza tira os olhos de Duda e fica olhando Fernando que agora 
olha para ela com certo carinho, enquanto espera Lucas e chama 
pelo amigo – ele acena para Luiza...  
 
Marcela sentada ao lado da amiga – já sem cigarro – ainda 
solta fumaça da boca... 
 

MARCELA  
Quando é que vocês vão começar a namorar... 
 
LUIZA (rosto colado no chão) 
Ele já é meu namorado... ele só não sabe ainda. 
 

Corta: 
 

10. BANHEIRO MASCULINO – INT. DIA 



 
Vozerio adolescente. Sinal tocando forte. 
 
Fernando entrando no banheiro, tirando a camisa.. exausto... 
se lava na pia... vai passando água pelo corpo suado... de 
repente pára – olha o espelho - faz um bolinho de papel 
higiênico com água e joga contra alguma coisa que vê atrás 
dele... tof!  

 
É Luiza, a menina ri...  
 

LUIZA 
Porra, Fe... 

 
Ele ri... 

 
FERNANDO (brincando) 
Quem mandou ficar me seguindo? 
 
LUIZA 
Eu não tô te seguindo... 
 
FERNANDO 
Que é que você ta fazendo no banheiro 
masculino?... 
 
LUIZA (disfarça, charme, inventa) 
É... que... É que eu não te contei a história do 
meu primo que morreu e não morreu... 

 
Tempo – os dois se olham um tempo – Fernando na dúvida se leva 
a sério. 
 

FERNANDO (firme) 
Me conta... 

 
Luiza se aproxima dele devagar... Fernando vai limpando o 
corpo, passando papéis para enxugar o suor...  

 
LUIZA 
É que é um segredo... 
 
FERNANDO 
Conta... 

 
Luiza vai ajudando ele a se enxugar com toalhinhas de papel... 
titubeia de contar a história... enxugando o corpo do 
menino... olhares levemente safados de menina – fala enquanto 
enxuga carinhosamente as costas do rapaz... 
 



LUIZA (vai limpando ele e inventando uma 
história... sussurro) 
...Era uma vez um menino, que nasceu num 
deserto, com um tênis prateado e uma latinha 
de refrigerante... Ele caminhou por 
dezesseis anos até encontrar um oásis... e 
uma coluna de fumaça escura que subia no 
horizonte. Da coluna de fumaça saiam bolas 
de fogo, anjos de plástico e flores de 
papel. O menino achou bonito. Mergulhou no 
oásis... (pausa) e virou um peixe. 

 
Fernando gosta da história – a menina abraçada às costas 
dele... Fernando e Luiza parados... dezena de papeis amassados 
ao redor deles... Fernando encantado.  
 
A mão de Luiza aperta um papel úmido, cheio de água – na 
altura do peito nu do rapaz... 
 

Corta: 
 
 
11. CORREDORES DO COLÉGIO / SALA DE AULA – INT. DIA 

 
Luiza vem caminhando pelo corredor – agitada, passos 
acelerados, limpando as mãos dos pedaços de papel molhado... 
ela entra meio tímida numa sala de aula... Vinte alunos 
fazendo prova de matemática... Duda e Marcela olhando ela... 
ela pede desculpas para o professor... se senta na última 
cadeira, ao fundo...  
 
Duda e Marcela olhando ela, trocam olhares... Duda observa 
Lucas que faz a prova de boca cheia mastigando o bombom 
inteiro que ele lhe deu... 
 
A câmera segue por dentro da sala até chegar a uma janela que 
dá para uma grande copa de árvore... Luiza, com sono, quase 
fecha os olhos... seu celular começa a tocar, vibrar sobre a 
carteira.. ela não atende... o som do celular ecoa na sala... 
Marcela cutuca Luiza para ela atender... a menina abre o 
celular e lê: LIGAÇÃO PERDIDA – JOÃO. 
 
O professor se aproxima e tira o celular da mão dela... coloca 
sobre sua mesa... lá na frente – tuc. 
 
Luiza fica olhando o professor... respira. Marcela olha a 
amiga.  
 
Enquanto o professor está anotando coisas no quadro negro – 
ela se levanta e vai até a mesa dele e pega de volta seu 
celular... 



 
O professor se vira...olha a todos.. risinhos abafados... 
 
Começa a ecoar um som abafado – mmm, mm, mmmm.... pela sala... 
como a de um celular vibrando... O professor irritado... é um 
mmm feito com a boca... o professor não consegue saber quem é 
que está fazendo o barulho. 
 
Vai caminhando e tocando as costas de cada um deles.. eles vão 
alternando a feitura do murmúrio e é impossível saber quem 
é... Luiza faz mmmm e abre seu celular – recebeu um sms: fica 
assustada com o que lê e pára o som na hora errada...  
 
O professor olhando ela. 
 
Marcela rindo, sozinha, debochada. Luiza com os olhos no 
professor e o celular aberto na mão. 
 
 
Corta: 

 

12. TRILHA SANTA TEREZA/COSME VELHO – EXT. DIA 

 
Silêncio. Risos ao longe. Mata fechada... 

 
 
Entra em fade in sobre a imagem: 

 
1.  VENTILADOR NO TETO, MEU CORAÇÃO NO FOGO 
 

Corta: 
 
Passos correndo no meio da mata. 
 
Duda, Marcela, Fernando e Luiza descem correndo no meio do 
mato, vestindo os uniformes escolares, mochilas nas costas 
- descendo uma trilha de folhas secas pisadas, atravessando 
o mato úmido - rindo... 
 
 
Luisa vem correndo atrás, mais distraída, toca seu celular 
mais uma vez, ela olha, é um sms de novo.  
 
Os três amigos somem na mata adiante... Luisa vai ficando 
pra trás – olhando a telinha do celular... olhos atentos... 
 
Corta: 
 



Risos - Fernando, Duda e Marcela chegam correndo em um 
descampado com uma árvore, de onde se pode ver o Rio de 
Janeiro e a Baia de Guanabara.  
 
Fernando está cansado, se agacha e respira devagar – fica 
agachado no chão. Marcela vai até Fernando e lhe oferece 
água em uma garrafinha de plástico. 

 
MARCELA 
Ganhei... 
 
FERNANDO 
Eu perdi o fôlego no meio... 
 

Fernando bebe a água. 
 

MARCELA 
É a bronquite?  

 
 

FERNANDO 
O peito fica doendo... 
queimando pra caralho... Um 
dia depois, cai uma chuva 
bizarra. 
 
DUDA 
O Rio de Janeiro é um inferno... 
 

Sorrisos... 
 
Tchaf-tchaf - Os três escutam barulhos na mata – é Luiza 
chegando correndo esbaforida, olhando os amigos... Ela 
chega e cai de joelhos no chão... 

 
LUIZA 
Perdi? De novo?... 
 
FERNANDO (recuperando o fôlego) 
Perdeu... 

 
Marcela se deita no chão e fuma um cigarro. 

 
MARCELA 
E eu ganhei.. agora Luiza vai ter que 
subir naquela árvore e gritar... 

 
Luiza olhando a amiga. 

 
LUIZA 
Gritar?... Só isso. 



 
Luiza grita – ahhhhhhh. 

 
Risos. 
 

FERNANDO 
Não.... sobe e conta um 
sonho... e um segredo.... 
 
MARCELA 
O Duda sobe também... 

 
 
DUDA 
Porquê? Eu cheguei em 
terceiro... 
 
MARCELA 
Porque você chegou atrás de 
mim... 
 

Risos... Luiza e Duda começam a subir na árvore... Vão 
subindo, subindo...  
 
Marcela acha graça – deitada, fumando feito um pachá.  

 
MARCELA 
E aí? To esperando... 
 
DUDA (lá em cima, se 
esticando) 
Daqui de cima, se eu esticar 
bem as pernas, eu vejo a 
cidade toda... 

 
 
FERNANDO 
E como é que ela é??... a cidade... 

 
LUIZA 
A cidade foi tomada pelo mar... 
um homem de capa está soltando 
raios pelos olhos mas não está 
adiantando nada... Ipanema 
sumiu do mapa... 

 
Risos. 
 

LUIZA (continuando a 
brincadeira) 



Tem um monstro marinho 
engolindo as pessoas e os 
carros... meu coração tá 
pegando fogo... nas noites de 
lua cheia eu sonho atravessar 
paredes... se eu morresse 
agora, eu ia esquecer de 
tudo... só ia lembrar de vocês 
e dos passeios aqui na mata... 
(pausa – respira – olha os 
amigos nos olhos) Meu primo tá 
vivo. 
 
 

Cai uma lágrima dos olhos da menina... Duda olhando Luiza 
emocionado.  
 
Plano aberto: Marcela e Fernando agora de pé, olhando para 
ela. A trilha e o descampado. 
 
Corta: 
 
Mata mais próxima da saída da trilha – barulhos de carro. 
Os quatro meninos saindo de dentro da mata.  
 
Fernando e Luiza vem vindo de mãos dadas ao fundo... Estão 
na saída do Túnel...  
 
Duda e Marcela já na beira do asfalto. 
 
Fernando solta a mão de Luiza e olha alguma coisa no chão: 
uma imagem de São Jorge chinês de porcelana, com o cavalo 
sem cabeça...  algumas flores jogadas perto dele... um 
pratinho de barro e um anel de plástico...  

 
Fernando pega o anel e olha os amigos. 
 

FERNANDO 
Agora a gente faz o quê? 

 
Marcela, Duda e Luiza na beira do asfalto – 
Fernando ao fundo.  
 

MARCELA (sem tirar os olhos dos 
carros) 
Enterra os mortos... alimenta 
os vivos...e começa tudo de 
novo. 

 
 
Corta: 



13. TERRAÇO / APARTAMENTO COPACABANA – EXT. DIA 

Um morro pedregoso em Copacabana – prédios. 

 
A câmera recua. Vemos uma pequena piscina com um barquinho 
de plástico boiando. 

 
    
 

A câmera passa pelo corpo deles: Marcela, Fernando, Luiza, 

Duda deitados uns ao lado dos outros, pernas sobrepostas, 

corpos meio misturados. Estão de uniforme escolar, 

queimando no sol. 

 

Livros, cadernos, canetas espalhadas pelo chão. 

 

Ao lado deles, a jaca amarela aberta e exposta no chão – 

gomos e caroços espalhados, uma faca suja no cimento – o 

rosto de Luiza ao fundo. 

 
Luiza sorri e alcança a faca suja da massa amarela da jaca. 

Respira. Brincam de jogar gomos uns nos outros.... 

 

DUDA 

Essa fruta é nojenta... 

 

MARCELA 

Eu gosto dela porque ela é 

perigosa... pesa 3 kilos e fica 

pendurada numa árvore... 

 

Sorrisos. 

 

Marcela toma a faca de Luiza e a ergue diante dos olhos... 

assustadora... debocha... faz um gesto de assassinato 

atingindo a jaca em cheio com a faca prateada. 

 



Corta: 

 
Água azul cristalina. Uma boca feminina aberta escancarada. 

Risos.  

 

Marcela joga água no rosto de Luiza – ela grita debaixo 

d’água, brincando... A voz distorcida sob o jato d’água. 

AAaahhhhhh... 

 

Sol. Piscina da casa de Fernando. Pés femininos batendo na 

água. Batendo com força.  

 

Marcela ri, continua jogando água. Risos. Luiza se levanta 

e começa a gritar, dançar, pular, gira, gira, gira, gira, 

gira, até ficar tonta. Cai dentro d’água, bóia, bóia, com o 

rosto dentro d’água – sorriso.  

 

INSERT rápido da praia de Copacabana, das pessoas em 

Copacabana num final de tarde... 

 

INSERT rápido – da Estátua de um Homem sendo atingido por 

um tiro “18 do Forte”) em frente ao mar de Copacabana. 

 
Corta: 
 
 
 14. APARTAMENTO DE LUIZA – INT. FIM DE TARDE 

 
A porta abrindo, entra Luiza e Fernando... Ruídos – o cão está 
andando sozinho pelo pequeno apartamento de classe média.  
 
Luiza vem puxando Fernando pela mão... 

 
FERNANDO 
Não tem ninguém mesmo em casa?... 
 
LUIZA 
Minha mãe não voltou ainda.... tá em 
Queimados cuidando da minha tia... 
 



Fernando escuta, olhando em volta....preocupado. 
 

FERNANDO 
E seu primo te disse o quê?  
 
LUIZA 
Nada... É segredo... ele está 
andando pela cidade disfarçado... 
acho que ele tá me seguindo... 
 
FERNANDO 
Você não fica com medo? Dos caras 
que atiraram nele virem atrás de 
você?... 
 
LUIZA 
Não. Eu achei que fosse ficar com 
mais medo. Quando visse um morto... 
 

Os dois se olhando na penumbra.  
 
FERNANDO 
Você é mais corajosa que eu. 
 
LUIZA 
Não sou, não. 
 
FERNANDO 
Você é mais bonita que eu. 
 
LUIZA 
Não sou, não... 
 
FERNANDO 
Você é mais... 

 
Luiza interrompe ele com um beijo rápido... um estalo. 
 
Fernando vai chegando perto, carinho, Luiza ele se beijam no 
meio da sala... tempo. 
 
O cão entra na sala... fazendo barulho... os dois continuam se 
beijando na penumbra... De repente Fernando pára, começa a rir 
no meio do beijo... 

 
LUIZA 
Que foi? 
 
FERNANDO 
Acho que pisei em cocô de 
cachorro... 



 
Luiza acende a luz e a sala da casa está um caos – várias 
coisas espalhadas, cocô de cachorro por todos os lados – a 
geladeira na cozinha revirada... Riem. 

 
LUIZA 
Filha da puta... 

 
Corta: 
 
Água correndo no box do banheiro. Fernando lavando o tênis do 
cocô do cachorro.  

 
FERNANDO 
Não sabia que você tinha cachorro... 

 
 
Luiza aparece sem graça, de calcinha e sutiã, comendo sorvete 
de flocos num copo de requeijão.   

 
LUIZA 
É um cachorro velho do João... minha 
tia não queria ficar com ele... 

 
 

Luiza oferece sorvete para Fernando – ele aceita, mastiga. 
Terminou de se lavar – boca cheia... 

 
FERNANDO 
Preciso ir. 
 
LUIZA 
Já? 
 
FERNANDO 
Eu volto.  
 
LUIZA 
Tá... ah... que bom... 

 
Sorrisos. 
 
Corta: 
 
Luiza, já vestida de short e camiseta, amarra o cachorro com a 
coleira no pé da mesa da sala- a sala um pouco mais arrumada. 
 
Ela se aproxima e abre a porta da casa para Fernando – vai com 
ele até o elevador... no pequeno hall.  
 



Fernando olhando Luiza. Fernando se aproxima e espreme ela 
contra a parede...tempo... 

 
LUIZA 
Que foi? 
 
FERNANDO (fala baixinho) 
Eu gosto tanto de você... que eu 
queria que você fosse um sabor de 
sorvete... 

 
Tempo – Luiza sorri... Fernando se lembra de uma coisa e tira 
do bolso um pequeno anel de borracha...entrega para ela. 

 
FERNANDO 
Pra você se proteger... 
 
LUIZA (brinca) 
Quem disse que eu preciso de 
proteção? 

 
Fernando sem graça. 

 
LUIZA 
Pra eu aprender a atravessar paredes... 
 
FERNANDO 
É... 

 
Sorrisos. A luz do corredor se apaga. 
 
Risos. 

 
FERNANDO 
Lu? Lu? Que foi isso? 
 
LUIZA 
A lâmpada queimou, Fe... só isso.... 
Tem medo de escuro?... Bu.... 
 
FERNANDO 
Sério, Lu... não brinca... 

 
Luiza brinca no breu... 

 
LUIZA 
Bu... bu.... bu... bu... bu.... 

 
FERNANDO 
Eu tenho medo de fantasma... é sério... 

  



Luiza acende o anel luminoso bem pertinho do rosto de Fernando 
– a luzinha vermelha marcando o rosto dele.... 
 
LUIZA (sussurra) 
A cidade tá cheinha deles... eles podem ser feios como 
monstros... ou bonitos como deuses... 
 
Fernando e Luiza se amassam... sem beijo... pernas com 
pernas...Tchun - o elevador chega fazendo barulho. Os dois 
sérios... 
 
Luiza desliga o anel. A luz do elevador ilumina eles um 
pouco... Luiza abre a porta do elevador.  

 
LUIZA 
Anda...vai... 

 
Fernando olhando ela, de pau duro no meio do corredor – ela 
vê, acha graça e bonitinho... o menino sem graça... olha ela.. 
respira fundo. 

 
 
Corta: 
 
 
 15. QUARTO DE LUIZA / SALA – NOITE 
 

Barulho de trovoadas... TV ligada com notícias internacionais.  
 
Chuva pesada e Luiza deitada na sua cama, em seu quarto... 
esperando... de olhos abertos e anel luminosos no dedo – ela 
fica se olhando no espelho de seu quarto e mandando língua 
para si mesma... a luzinha do anel piscando... Chove, chove... 
trovão... o cachorro latindo na sala... ouve um estalo. 
 
Corta: 

 
Luiza se levanta enrolada num lençol e vem até a sala – luzes 
de raios piscando  trovoadas... Luiza olhando... na penumbra 
da sala, iluminado pelos raios da tempestade:  
 
Sentado no sofá – está seu primo João, com a mochilinha e uma 
sacola plástica com a roupa de Folia de Reis a seus pés. 

 
LUIZA 
Oi... 
 
JOÃO 
Recebeu meu recados? 
 
LUIZA 



Recebi... encontrou a chave onde eu 
deixei? 
 
JOÃO 
Achei que ele não fosse mais embora. 
É o namorado? 
 

Luiza sorri, faz de leve que sim, com a cabeça. 
 

LUIZA 
É... 

 
Corta: 

 
16. BANHEIRO – INT. NOITE 
 

Barulho de chuva se mistura com o som do chuveiro. João está 
tomando um banho longo e bom, calmo... quente. Seu cachorro 
deitado na porta, esperando ele. 

 
Corta: 

 
 
17. COZINHA / ÁREA DE SERVIÇO – INT. NOITE 
 

Luiza está abrindo a grande sacola plástica e tirando lá de 
dentro a roupa de Folia de Reis: rasgada, suja de lama e 
manchada de sangue...  
 
Luiza pega a máscara e a encara nos olhos.... coloca tudo de 
molho no tanque... sob os olhos atentos do cão. 
 
A chuva lá fora... trovões. 
 
A menina jogando sabão em pó – muito, espuma demais... 
 
Os olhos da menina olhando a espuma... os olhos molhados. 
 
 
Corta: 

 
 

 18. ZONA PORTUÁRIA – EXTRA. DIA 
 

Carros passando. 

Apitos de navio (off) – puuuuuu! Puuuuu! Armazéns do cais 
do porto.  



Luiza passa caminhando debaixo da perimetral, calçadas 
vazias, região de armazéns abandonados no Centro da 
cidade...  

Luiza pega uma ruazinha vicinal, ela caminha devagar e 
fecha os olhos – anda de olhos fechados – muito barulho em 
volta dela...  

Entra uma música doce por cima do caminhar dela... 
mmmmmmm.  

Ela pára, abre os olhos – vê em alguém adiante na porta de 
um armazém: 

LUIZA 
Oi, pai... 

 
19. ZONA PORTUARIA – ESCRITORIO CESAR – INT. DIA 

Som realista. Duro. Ruídos lá fora, carros passando. Uma 
impressora. Luiza e o pai, CEZAR, 42 anos, estão comendo 
bife com batatas fritas. Silêncio. Cezar de camisa social e 
calça jeans. Nem bonito nem feio – cigarro aceso num 
cinzeiro... 

 
CEZAR 
(calmo) E seu primo?... 
Apareceu? 

 
LUIZA 
Eu queria te falar dele... 

  
Tempo. Cezar observa a filha. 

 
CEZAR 
Você tá com medo, meu amor?... 
 
LUIZA 
Não. Acho que não. (pausa) 
Mamãe mandou uma jaca do 
quintal. Pediu pra você não se 
preocupar... ela pegou as 
coisas dela e foi pra lá. Pra 
cuidar da Tia. A tia quer se 
mudar de lá... ir embora. 

 
Corta para: 
 
A geladeirinha do escritório aberta, empanturrada – quase 
vazia – a jaca dentro da geladeira: amarela, imensa. Motor 
de geladeira vibrando. 



 
CEZAR (off) 
Sumiu... A borboleta no seu 
ombro. 

 
Corta para: 
 
Luiza e Cezar continuam comendo, devagar. A tatuagem de 
borboleta no ombro direito de Luiza está quase 
desaparecida... Só um restinho... 
 
Silêncio. Luiza sorri de leve. 

 
LUIZA 
Depois de três banhos, sai. 

 
CEZAR 
Sai com a unha. Eu tirava 
assim das minhas namoradas... 

 
LUIZA 
Mamãe? 
 
 
CEZAR 
Outras. 

 
Tempo. Cezar a observa. Se recosta na cadeira. 
 
Tempo. Cezar sorri – fica sério. Pensa. Param de comer. 

 
LUIZA 
Minha mãe disse que é uma 
guerra. Que a cidade vai ser 
varrida do mapa... 
 

 
CEZAR 
É exagero dela. Prá você ficar 
com medo... (pausa) Prá você 
gostar mais dela. 

 
Cezar recupera o cigarro e traga....  

 
CEZAR 
Tem certeza de que era só isso?.. 
 
LUIZA (doce) 
Não.. Eu  tenho um segredo novo. 

 
Corta: 



 
 

20. APT. CATETE / QUARTO JOANA – INT. FM DE TARDE 

Quarto na penumbra. João quietinho sentado numa cama de 
casal – termina de refazer o curativo de seu pé.  

O quarto de Joana é sóbrio com algumas referencias 
esotéricas, cartazes de filmes dos anos 70.  

João continua o serviço. Toca o celular. João fica olhando 
um cartaz grande de um filme de amor. O celular continua 
tocando... ele não atende.  

 
CORTA: 
 
 

21. QUARTO DE JOANA – INT. NOITE 
 

Noite.  
 
João dormindo na cama de Joana – de short e camiseta.  
 
Luiza entra no quarto, de mochila escolar, cansada... fica 
olhando o primo e observa seu pé enfaixado...  
 
Cutuca seu pé esquerdo, todo enfaixado – João acorda, abre os 
olhos... 

 
LUIZA 
Tá doendo ainda?... 
 
JOÃO 
Tá... O médico disse que eu não vou 
perder o dedão... só ficou um pouco 
torto... 

 
Luiza sorri, se senta ao lado do primo – aos pés dele. 

 
LUIZA 
Você pode ficar o tempo que você precisar, viu?...  
Tem comida na geladeira... e minha mãe deixou     
dinheiro escondido... 

 
João concorda, se senta na cama e olha o dia lá fora – a 
janela dá para um vão entre prédios. 
 
João olhando a prima – pensa, pensa. 

 
JOÃO 



Sua mãe deu noticias?... falou da minha mãe? 
 

LUIZA 
Liga todo dia... Sempre. Disse que sua mãe tá 
triste mas já começou a aceitar que você... 
morreu... (pausa) Queria que ela também me 
esquecesse aqui, sozinha...as vezes. 

 
João olha a prima e sorri. Pensa. 

 
JOÃO 
E seu pai? Nunca mais vi... 

 
 

Luiza pensa. 
 
 
 

LUIZA 
Eu contei pra ele... que eu to te escondendo... 

 
João olhando para ela preocupado... 
 

LUIZA 
Você já sabe o quê vai fazer?... vai embora pra 
sempre?... 

 
João olha a prima e pensa - preocupado. 

 
JOÃO 
Não sei... (pausa) Às vezes é bom isso de poder 
ser quem a gente quiser... Às vezes a gente só 
consegue ser um. 

 
Corta: 

 
22. COZINHA LUIZA – INT. DIA 
 

Cozinha.  Luiza e João comendo, comendo sucrilhos. Bebendo 
coca-cola. Comem felizes, jogam sucrilhos para o cão... 
 
Luiza olhando o pé machucado do primo. João encara a prima... 

 
LUIZA 
Como é que ele era? Seu amigo que morreu... 

 
JOÃO (pensa) 
Era parecido comigo... (doce) mas era diferente de 
todo mundo... 

 
Os dois se olhando - mastigando. 



 
LUIZA 
Desculpa perguntar... 

 
JOÃO (olhando a prima, olhos molhados, se 
emociona, respira...) 
Me fala alguma coisa de você?...  

 
Luiza pensa, pensa...  

 
LUIZA 
Meu nome é Luiza. Eu tenho 16 anos... to cansada 
de ouvir falar no fim do mundo...to apaixonada por 
um menino maluco que coleciona carrinho de 
plástico, joga porrolho nos vizinhos e tem uma 
boca bonita. 

 
Sorrisos dos dois. Tempo. Os dois se olhando. João 
emocionado... Luiza limpa as lágrimas dos olhos dele. 

 
JOÃO 
Porrolho... que porra é essa de porrolho? 

 
 

Corta: 
 
Pia com a torneira ligada. 
 
Banheiro. Tchof, tchof, tchof – Luiza e João brincando de 
jogar porrolhos no teto do banheiro.. risos... risos... Luiza 
vai ensinando João a fazer os melhores porrolhos, água e 
papel... amassadinhos... 
 
Risos. 

 
LUIZA 
Isso... 

 
O teto coberto de porrolhos e os risos dos dois. 
 
João rindo... Olha o teto. Respira fundo.. alivio no peito... 
Os dois brincam de jogar porrolhos uns nos outros... 
 
Risos... 
 
Luiza pede silêncio – shh... 

 
LUIZA 
Tá tarde... shhhh... 

 
JOÃO (segurando o riso, falando baixinho) 



Sua mãe vai matar a gente... 
 
 
Corta: 

 
 

 23. QUARTO DE LUIZA – INT. DIA 
 

Janela com sol. 
 
Luiza seca o cabelo com o secador, roupa de colégio, mochila 
nas costas...  
 
Sobre a sua cama a roupa de folia de reis... ela seca a roupa 
de folia de reis com o secador.... ouve um ruído... 
 
João chega no portal do quarto e fica olhando para a prima... 
Se aproxima, faz carinho na cabeça dela enquanto ela seca a 
fantasia... faz carinho e murmura: boi, boi, boi, boi da cara 
preta... Pára. 
 
A menina se emociona e fica com os olhos molhados... Luiza se 
acalma, fecha os olhos, desliga o secador... 

 
LUIZA 
Inventa uma vida.... E me 
conta?... 

  Corta: 
 
 24. RUAS DO CATETE – DIA 
 
Pastelarias, botecos, camelôs.  
 
Luiza vem seguindo pelo Catete com seu cachorro – meio 
atrapalhada... no meio dos camelôs e vendedores de 
traquitanas... 
 
O cachorro à frente... puxando ela. 
 

Corta: 

 
25. FACHADA DO COLÉGIO  – EXT. DIA 

Sol! Fachada do colégio.  

Os leões deitados – Marcela deitada sobre um deles – 
desenhando em seu gesso. 

Corta: 



Corredores do colégio – Duda e Fernando estão sentados 
jogando poker – apostando elásticos de cabelo, camisinhas, 
cigarros...  

Luiza chega devagar, lá fora com sue cachorro – amarra ele 
num poste e  entra pelo colégio e dá de cara com Marcela 
que interrompe o caminho dela...  

MARCELA 

Oi. 

 
LUIZA 
Oi. 

 
 
Luiza tenta passar – Marcela não deixa – ficando na frente 
dela – indo de um lado pro outro...  

LUIZA 

Que foi?... Deixa eu passar... 

MARCELA 
Não deixo... Você tá estranha, Lu... Tá 
precisando de ajuda? 

 
LUIZA 
Me deixa, Marcela... eu preciso ir embora... 
meu cachorro tá me esperando... 

 
Marcela olha o cachorro lá fora... língua pra fora...  
 
Luiza tenta passar – Marcela continua na frente dela... 
 

MARCELA 
Não te deixo, não... você não me deixa... 

 
Luiza olhando a amiga – pensa, se deixa ficar.... 
 

LUIZA (seca) 
Cadê o Fernando? 

 
MARCELA 
Tá com o Duda... (sorrindo) jogando poker.. 

 
Sorrisos. Luiza pensa... olha pro chão. O cachorro latindo 
(off).  
 

LUIZA 
Eu preciso de vocês... (pausa) Hoje.  



 
CORTA: 

26.  COZINHA DO APARTAMENTO – DIA 
 
A porta se abre. Luiza entra em casa com Fernando, Marcela e 
Duda... Fica olhando ele um instante, duvidando... o cachorro 
entra junto e corre pelo apartamento... 
 

LUIZA 
Espera aqui, ta? Os três... 

 
Eles concordam – acham graça de tanto mistério. 
 
Luiza volta com quatro máscaras de papelão e elástico: uma 
Carmen Miranda, um Lobisomen, um Dragão e um monstro marinho.   
 
Riem. 
 
Dá as máscaras para os amigos. Fernando de Lobisomen, Marcela 
de Dragão, Duda de Carmen Miranda, Luiza de monstro marinho... 
risos...  
 
Luiza pensa um instante... pega uma faca de pão e ergue sobre 
a cabeça... 
 
Os amigos se olham, aceitam a brincadeira, se ajoelham... 
Luiza vai encostando a faca de pão nos ombros deles... um a 
um.... como numa cerimônia de cavalaria... 
 

LUIZA 
Agora... vocês vão me contar os milagres de 
vocês.. 

 
Risos...  
 

LUIZA (olhando os amigos) 
Isso é um juramento de verdade... vocês são meus 
cavaleiros.. e a gente só vai se separar... o 
dia em que a gente morrer... (firme) Entenderam? 

 
Tempo... pensam... faca no ombro de Duda. 
 

DUDA 
Eu vejo coisas que ninguém vê.... eu me 
transformo numa pantera negra... eu consigo 
imitar a Madonna e a Beyoncé ao mesmo tempo e de 
trás pra frente... 

 
Risos.... 
 



Espada no ombro de Marcela. 
 

MARCELA 
Eu botei fogo em todos os discos de Bossa Nova 
do meu pai. Dei pro Rottweiller da vizinha 
comer... eu tenho raiva de tudo... de quase 
tudo... mas sou mais fiel que um leão... 

 
Sorrisos... 
 
Espada em Fernando. 
 

FERNANDO (pensa, pensa) 
Eu vou descobrir a formula da coca-cola e vou te 
dar... Eu sei controlar o tempo da cidade com o 
meu pulmão... eu sei adivinhar quando chove e 
quando faz calor... 

 
Sorrisos. 
 
Luiza sorri, respira. Por trás da máscara. 
 

LUIZA 
Eu sou um monstro marinho.. eu 
engoli a Luisa... e quero minha 
cidade de volta.... quando o Rio de 
Janeiro afundar, só vão sobrar os 
navios... e a gente vai poder 
mergulhar deles...  
 

Sorrisos. 
 

DUDA 
Ti-bum! 
 
MARCELA 
Ti-bum! 

 
Escorre uma lágrima por baixo da máscara de Luisa ... Fernando 
se levanta e tira a máscara dela – ela ta chorando... um pouco 
de sangue saindo do nariz... 
 
Os amigos sérios... a menina chorando por trás da máscara... 
 
Fernando ainda com a máscara tenta abraça ela e ela não 
corresponde o abraço... 
 
Marcela e Duda ainda com as máscaras... ficam olhando ela... a 
porta da cozinha se abre e eles vêem João, pé machucado. 
 
Luiza olha João. 



 
LUIZA 
Oi, João.  

 
João preocupado, não sabe como reagir – sai pela porta da 
frente. Bate a porta. 
 
Os meninos de pé na cozinha... o cachorro latindo para eles. 
 

DUDA (tentando quebrar o clima) 
Agora você tem um cachorro e um homem dormindo no 
sofá da sala... que chic. 

 
Sorrisos. Luiza tira a máscara de sorri. 
 
Corta: 
 
 

27. RUAS DO CATETE – NOITE 
 
Carros passando. 
 
João anda pelos cantos nas ruas do Catete, passando pelas 
sombras, olhando a cidade do Rio – entrando em um bar... 
pedindo uma cerveja... bebendo solitário... quieto... cerveja, 
cerveja. 

 
Corta: 

 
 

28. COZINHA – INT. NOITE 
 
Luiza e os amigos, sem máscara, pelo chão da cozinha comendo 
cheetos, bebendo coca-cola, cerveja e todinho... Fazem cafuné 
coletivo na cabeça dela... 
 
Luiza olhando os amigos...  
 
Risos. 
 

FERNANDO 
O que a sua mãe vai achar disso... Você não devia 
contar pra ela, Lu?... 

 
Pensam... 
 

MARCELA (fumando, pensando) 
A gente devia fazer uma revolução... (pausa)Lu?... 
Você nunca teve vontade de sair correndo por esses 
telhados... e sumir?... 

 



LUIZA (respira, bebendo cerveja..) 
Já... Mas aí eu acordo cheia de idéias e essas 
idéias eu preciso fazer aqui... 

 
FERNANDO 
Tipo uma maldição... 

 
LUIZA 
É... 

 
Marcela se deita no chão da cozinha...o rosto nos azulejos 
gelados do chão... 
 

MARCELA 
Calor... (pensa - fuma) A gente devia fazer uma 
bomba e tomar o poder... 
 
DUDA 
Eu não quero matar ninguém... 
 
MARCELA 
Nem eu... 

 
Fernando se levanta e vai até a geladeira... 
 

FERNANDO 
Eu posso fazer uma bomba que vai parar o tempo e 
manter todo mundo com coragem pra sempre... 
 
MARCELA (provoca) 
Você tem medo de ficar covarde, Fernando?... com 
quantos anos isso é normal?... Trinta? Quarenta?... 
Vinte e cinco?... 

 
Fernando e Marcela se olhando. Luiza sorri.. 
 

LUIZA 
Coragem... raiva... e alegria... é a minha 
política.  
 
FERNANDO 
Agora você vai achar graça de tudo? 
 
LUIZA 
Eu disse que eu vou ser alegre.. não estúpida. 
 
DUDA 
E como é isso de ser alegre?  
 
LUIZA  



É uma febrinha que dá... (pausa, longa... 
tempo)Sabe?... 

 
Eles se olham, gostam...  
 
Fazem um brinde de cerveja, coca-cola... 
 

LUIZA (sussurra) 
À antigravidade e os meus amigos!... 
 
TODOS (sussurra) 
À antigravidade e os meus amigos... 

 
Tlec. Ouvem a porta da sala abrir – olham...  
 
Corta: 
 
João entra em casa devagar, mancando, meio bêbado – cai no 
sofá.... Os meninos em volta dele...João olha Luiza... 
 

JOÃO 
Desculpa... Eu já tava acostumando a achar que você 
tinha inventado que eu tô vivo. 

 
Luiza se ajoelha ao lado dele. Pensa. 
 

LUIZA 
Eu chamei os meus amigos aqui hoje... pra gente dar 
uma festa... pra você ficar menos triste... 

 
Corta: 
 

 

29. APARTAMENTO DE LUIZA – INT. NOITE 
 
Musica alta rolando. Festinha. Dezenas de adolescentes 
bebendo, rindo e brincando no apartamento de Luiza.  
 
Duda segue no meio da festa bebendo cerveja e dançando... 
 
Marcela conversa com dois meninos, se insinuando para os dois 
ao mesmo tempo... 
 
Corta: 
 
Luiza batendo na porta do quarto da mãe... onde João está. 
Insiste, insiste... a porta é destrancada por dentro... 
 
Luiza entra no quarto e João está sentado na cama... Se olham. 
 



LUIZA 
A festa é pra você... pode sair desse quarto. 
Ninguém sabe quem você é... 
 
JOÃO 
Eu não quero festa, Lu...o peito ta doendo de 
saudade... de casa... do meu filho... 

 
Se olham. 
 

JOÃO 
Lembra do Gabriel?... 
 
LUIZA 
Lembro... Agora vem dançar... anda... testa o corpo 
pra ver se ta fortinho de novo... hein? 
 
JOAO 
Meu pé... 
 
LUIZA 
Testa esse pé... pisa no chão... anda. 

 
Luiza puxa o primo e coloca ele de pé – João encosta o pé no 
chão... devagar... 
 

LUIZA 
Bate o pé, João... assim! Forte!! 

 
Luiza bate o pé no chão. João bate o pé no chão.. com força.. 
dói um pouco mas ele repete... com força... bate de novo... 
dói! 
 
Marcela entra no quarto fumando e rindo – vê os dois batendo 
os pés no chão, com força. 
 
Sorrisos.  
 

Corta: 

 

30. APARTAMENTO CATETE / QUARTO DE LUIZA – INT. NOITE 

 
Música alta...  
 

A sala cheia de adolescentes conversando, musica pop, 
deitados pelo chão, bebendo, rindo. Marcela conversando 
com dois meninos, com o cachorro de Luiza na coleira... 
 



Alguns meninos dançam... 
 
Duda caminha pelo apartamento bebendo uma cerveja e 
procurando alguém – encontra: é Lucas, que está na cozinha 
pegando cerveja... 
 
Corta: 
 
Quarto de Luiza. Adolescentes passando pelo corredor ali 
fora... 
 
Fernando e Luiza deitados na cama, mãos dadas... Fernando 
gira na cama e se deita por sobre Luiza. Fica olhando bem 
nos olhos dela. Luiza e Fernando um sobre o outro. 
 
Luiza vai beijando a boca de Fernando... e falando... A 
musica abafada soando ao fundo... 

 
LUIZA (beijando de leve a boca 
dele) 
Tem gente que pensa que a gente 
só sonha com uma vida igual a 
deles... uma televisão maior... 
um carro do ano... que a gente 
não quer mais nada... (pensa) 
Mas a gente nunca vai contar 
pra aqueles merdas... nossos 
sonhos de verdade. Vai?... 

 
Sorrisos. 

 
LUIZA 
Vai, meu amor?... 

 
FERNANDO  
Psiu...Silêncio... (sussurra) 
Eles vão escutar a gente.  
 
LUIZA 
Psiu... silêncio... eles vão 
escutar a gente... 
 

Corta: 
 
Duda andando pela casa solitário – entra no 
quarto de Joana e dá de cara com João fazendo as 
malas. Os dois meninos ficam se olhando. 

 
DUDA 

Você tá fugindo... 



 

JOÃO 

Não agüento mais ficar 

escondido... 

 

DUDA 

Espera a festa acabar... a 

Luiza vai ficar triste se você 

for embora...  

 

Duda estica um copo de cerveja para João. 

 

Corta: 

 

Sala... Musica rolando alta. Meninos e meninas espalhados pelo 

chão... Duda e João bebem e dançam no meio do salão.... entre 

os corpos deitados... 

 

Marcela deitada num canto – beija e se agarra com dois meninos 

ao mesmo tempo..... 

 

Duda, bêbado, vê Lucas quase adormecido num sofá e vai até 

ele... se senta a seu lado... faz cafuné... 

 

João fica, meio tonto, dançando sozinho no chão coberto de 

lixos de festa e corpo dos adolescentes... João meio tonto, 

respira...  

 

... caminha por dentro do apartamento e encontra Luiza, 

sozinha, no meio do corredor... e abraça ela. Os dois 

abraçados.... João chorando... 

 

LUIZA 

Tomar tiro dói? 



 

JOÃO 

Dói. Dói mais a saudade... eu to com 

raiva, Lu... tem gente que tem medo 

de ter raiva... 

 

Luiza abraçada ao primo – sozinhos, no meio do corredor... 

 

Corta: 

 

31. APARTAMENTO – INT. AMANHECER 

 

Apartamento amanhecendo.... Luiza acorda e anda pelo seu 

apartamento sujo e bagunçado. Marcela e Duda dormindo no sofá 

da sala. 

 

Fernando dormindo na cama dela ao lado do cão. 

 

João na janela do apartamento, de banho tomado – olhando lá 

fora. 

 

JOÃO 

Acordou bem?... 

 

Luiza toda desarrumada, suada... roupa amassada. Olha o pé de 

João que está agora SEM o curativo... os dois pés descalços no 

chão... 

 

Luiza do outro lado da sala: 

 

LUIZA (concorda com a cabeça – doce, 

Fe) 

Ficou bom?.... (espera - respira) 

Quero te levar pra ver uma pessoa. 



 

Corta: 

 

 32. CENTRO DO RIO DE JANEIRO / PRAÇA MAUÁ E ARREDORES – EXT. 

DIA 

 

Luiza e João caminhando pela cidade – João ainda manca um 

pouco e se apóia no ombro da prima. 

 

Passam por um beco de camelôs e seguem pela rua do Acre... 

cercada de casinhas aos pedaços... 

 

João olhando a cidade... os sons. 

  

Corta: 

 

33. ESTALEIRO / ESCRITORIO CÉSAR – INT-EXT. DIA 

Movimento de cidade grande. 

Janela com vista para a Baía de Guanabara – água escura, 
barulho de carros. Ar-condicionado. Guindastes do porto. 

 
INSERT – Navios e plataformas de petróleo na Baía. 
 
Corta: 
 
João está sentado numa cadeira de couro. Quieto. Sorriso 
distante, mascando chiclete. Lentamente. 
 
Cezar, o pai de Luiza, está digitando coisas em seu 
computador.  
 
É um escritório branco, mal arrumado, que tem uma janela 
que dá para as águas da baía de Guanabara e o porto do Rio. 
 
Uma dezena de caixas de documentos estão empilhadas em um 
canto. Uma máquina de escrever em cima de uma geladeira 
azul. 
 
Luiza observa um mapa mundi na parede e olha Cezar. 
 



CEZAR (off) 
Como é que você tá, rapaz?...  

 
JOÃO 
Tô bem.  To melhor... 

 
Cezar o encara algum tempo. Luiza vai até o mapa mundi e 
olha o Brasil. 
 
 

CEZAR 
E agora?... 
 

João não responde. Luiza olha o pai. 
 

LUIZA 
E agora ele quer ir pro Iraque 
dirigir caminhão... eu disse 
pra ele que você podia 
ajudar... 
 
 
CEZAR 
E você sabe dirigir caminhão, 
João?  

 
JOÃO 
É quase que nem a van... eu 
consigo. Um amigo meu queria 
ir pra lá. Passar um ano, 
juntar dinheiro e nunca mais 
voltar... Disse que ia morar 
na Itália... (tempo) Agora ele 
morreu.  

 
CEZAR 
Sua mãe vai ficar sozinha...  

 
 

João tira o chiclete da boca e fica com ele na mão. 
 

JOÃO 
Tio... É que eu tô achando que 
eu não morro mais, não. Que 
era para eu ter morrido. Agora 
eu tô na de fora... mas não 
posso colocar ela em perigo... 

 
 
Cezar sorri. Sorriso doce. Tempo. 

 



 
JOÃO 
Eles pagam 3 mil dólares por 
mês, né? Em 1 ano em guardo 70 
mil reais. 
 
CEZAR 
E compra o que?... 
Uma casa?... um carro?... 

 
João sorri.  Olha o mar lá fora. Os olhos se enchem d’água. 
Cezar o observa. 

 
 
CEZAR 
Rapaz, rapaz... Não se entrega 
assim por causa de migalha... 
Não tem fuga... Ouviu? Esses 
puto não merecem você... 

 
João permanece imóvel. 
 

 
CEZAR (off) 
Lu tá com o dedo sobre Bagdá. 
No mapa. (pausa) Vai olhar. 
Anda! Vai olhar. 
 

João se levanta e vai até Luiza, no mapa.  Olha o dedo da 
menina em riste sobre o Iraque. Aproxima bem o rosto – olha 
o mapa de pertinho. 

 
LUIZA 
É longe pra caralho, né?...  
 

 
 
João fica olhando o mapa. Cezar vem até ele e 
entrega uma nota de R$ 100,00. 
 

CEZAR 
Toma... a Luiza me contou a 
sua idéia... a outra idéia... 
(pausa) Me paga quando 
puder... Vá e dá-lhes 
trabalho. 

 
Cezar abraça o sobrinho... 

 

CEZAR (sussurra nos ouvidos de João) 



Os reacionários sempre querem que a gente 

ache que o mundo é triste...  

 

Luiza olhando os dois. 

 

CEZAR (off – cont.) 

...pras idéias deles fazerem sentido. 

 

Corta: 
 
 

34. PARQUE DE DIVERSÕES NA BARRA – EXT. NOITE 

 
Noite. 

 

Montanha russa no escuro. Luiza, Duda, Fernando e Marcela 

com os cabelos no vento, rindo muito, gritando, braços 

estendidos.  

 

Luzes coloridas. Alegria. 

 

Corta: 

  

João caminha comendo uma maçã do amor. Ao fundo as risadas 

e gritos dos meninos. João atende o celular.  

 

JOÃO 

(boca cheia) Alô? Oi.... João. 

Sou eu, sim. (tempo) É que eu 

to comendo uma maçã do amor... 

Não me pergunta nada, viu?... 

Eu to chegando amanhã. 

 

Close na maçã do amor. Brilhando vermelha contra o peito. 

 



JOÃO (off) 

Não duvida mais de mim... (sorriso)  

Não duvida dos mortos... 

 
Corta: 
 
 35. APARTAMENTO DO CATETE – INT. NOITE 
 
TV liga em um telejornal. 
 
Quarto de Joana... João terminando de fazer sua mochila. 
Sozinho.  
 
João passa pela sala onde vê Duda, Marcela, Fernando e Luiza 
vendo TV – desenho animado.  
 
Luiza levanta e lhe dá um abraço... ele aceita, rápido....sai.  
 
 
Corta: 
 
 

36. RUAS DO CATETE – INT. NOITE 
 
Câmera seguindo: João caminhando pelas ruas do bairro em 
direção a Glória – à noite – carregando sua mochila e a velha 
roupa de Folia de Reis dentro da sacola plástica... Caminha na 
penumbra. 
 
Ele pára numa esquina escura quase na Glória, se esconde do 
breu e começa a trocar de roupa no breu... se veste inteiro 
como um palhaço de Folia de Reis...   
 
Ao longe, escuta, alguém chamando seu nome... 
 
É Luiza que vem caminhando com Duda, Fernando e Marcela... 
andando rápido... 
 

LUIZA 
João.. João... João... 

 
João para um instante e os meninos se aproximam dele.   
Ficam os quatro parados olhando aquele monstro respirar... 
 

LUIZA 
A gente queria te dar um presente... 

 
Marcela e Duda entregam para ele uma sacola de plástico preto 
de lixo.  



 
João abre a sacola e lá dentro vê um pano todo colorido... 
tira lá de dentro uma máscara nova de Palhaço de Folia de 
Reis... 
 
João não fala nada.... olha a máscara nos olhos como quem olha 
um espelho.. 
 

LUIZA 
Toma cuidado? 
 
JOÃO 
Tomo. 
 
LUIZA 
Promete? 

 
 
Corta: 
 
 

37. TREM NA BAIXADA  - INT. AMANHECER 
 
Vista de vagão na penumbra pela baixada fluminense... vazio... 
 
Só João sentado ao fundo – pés descalços no chão.... A sacola 
com a nova roupa da folia ao lado dele... ele olhando a 
cidade.... as chaminés da refinaria soltando fogo no horizonte 
amanhecendo... 
 
Ele vai vestindo a roupa da Folia de reis... as luvas... a 
máscara. 
 
Corta: 
 
 
 38. LARGO DO MACHADO – EXT. AMANHECER 
 
Passinhos pelo chão sobre pedrinhas portuguesas... 
 
Murmúrios juvenis...risinhos... 
 
Celulares acesos na noite.... Duda, Fernando, Luiza e Marcela 
caminham no Largo do Machado, imitando zumbis.. meio 
bêbados... meio tontos.. brincando de caminhar trôpegos.. 
Marcela mais bêbada... rindo sozinha... Luiza e os meninos 
entrando na água do chafariz... e gritando... gritando... 
rindo... respiram. 
 
Marcela corre em círculos pelo Largo do Machado... vomita... 
bêbada... cai no chão.. rindo... 



 
Fernando segurando a menina... Duda imitando um zumbi... andam 
todos ali.. imitando zumbis... 
 
Fernando olhando Luiza nos olhos. 
 

FERNANDO (sussurrando) 
E agora, Lu? 
 
LUIZA 
Vamos cantar alguma coisa mais, alegre... 
alguma coisa que nos tire do chão e nos faça 
sair tremendo de casa?... 

 
Marcela escuta e caminha... Duda gosta de brincar de zumbi... 
os olhos fechados... atravessando as ruas... 
 
Fernando começa a cantarolar uma musiquinha pop, romântica, 
rock... baixinho... 
 
Marcela fecha os olhos. Escuta... as mãos projetadas no vazio. 
 
 
Corta: 
 

 

39. FACHADA DO COLÉGIO  – EXT.  

Sol! Fachada do colégio. Os leões deitados – Marcela 
deitada sobre um deles. 

ENTRA CARTELA SOBRE A IMAGEM: 
 
 3. SER UM DEUS OU MORRER DE RAIVA 

 

Corta: 

Fernando encostado no portal – mochilinha jeans nas 
costas. Olha uma menina bonita que passa falando ao 
celular. Espera.   

Luiza chega devagar, lá fora, atrasada – dá oizinho pela 
grade... Fernando vai até ela. A menina tá do lado de 
fora. Um inspetor vem até Marcela e pede pra ela sair de 
cima do leão. Marcela não obedece. 

Fernando e Luiza se olham pela grade. O inspetor insiste 
lá atrás. 

FERNANDO 



Dormiu demais? Ele já deu notícia?... 

Sorrisos. Carros passam lá fora.  

LUIZA 

Não... Deixou o cachorro pra 
mim... ainda não sei direito o que 
ele come. (mascando chiclete – 
olha Marcela lá atrás ouvindo 
sermão do inspetor)Minha tia quer 
que eu dê ele pra carrocinha... 
minha mãe dizia que ele tava 
doente... 

Luiza estica a mão e fica fazendo cachinhos com o cabelo 
de Fernando pela grade...   

Fernando olha a menina, abre a mochila e tira lá de dentro 
um pedaço de pano, uma escrita:  

SEU MUNDO ACABOU?? FODA-SE! ENTAO, VAI EMBORA!  

Luiza ri, riso bom, doce, leve... 

FERNADO (TIMIDO) 
Ficou boa? Era assim que você 
queria? 

LUIZA 
Era. Direta. 

FERNADO(DOCEMENTE INSEGURO)  
NÃO ERA O QUE VOCÊ QUERIA?  
 

Luiza ri. Marcela vem até a grade e dá um beijo em Luiza... 
O inspetor chama Fernando e Marcela – ao fundo. 

INSPETOR (OFF) 
Fernando.. Marcela... Façam o 
favor de entrar?...  

Marcela não dá bola – manda um piruzinho com o dedo, 
escondido... Fernando e Luiza se olhando. 

LUIZA (DE OLHOS EM FERNANDO)  
Fofo... você é fofo, sabia?.... 

 Corta: 



 

40. CENTRO DA CIDADE – EXT. DIA 

Carros passando... Centro da cidade. Fernando, Luiza e 
Marcela andam com a faixa na Rio Branco.  

Carros passando. 

Marcela ouvindo mp-3, batendo o pesinho no chão. Luiza e 
Fernando de mãos dadas... se preparam para atravessar a 
rua. 

 
Corta: 

 
PLANOS FECHADOS – VEMOS QUASE SOMENTE FUMAÇA E VULTOS... 

Fumaça nas ruelas do centro... 

Vozerio pesado nas ruas do centro do Rio. Explosões – off. 
Marcela ali encostada num canto – camiseta vermelha. 
Fumaça. Marcela no celular. 

Plano médio do alto: 

Uma manifestação de jovens cercados pela polícia. Jovens 
passando correndo com bandeiras vermelhas e brancas 
pegando fogo... Bomba explodindo, explodindo.  

FORA DOS IRAQUE SEUS PUTOS! 

Marcela bota fogo em um pedaço de madeira e joga longe. 
Espera. Fica ali... 

Fumaça entrando por um beco do centro.  Sons – off. 

 
 MARCELA 
Luiza? Luiza?... Lu?... 

Câmera seguindo pelo centro – Luiza sentada num canto, 
manchas de sangue no chão. Vemos que Luiza está com 
feridas no corpo todo...  

Marcela fumando nervosa, cigarro pendurado na boca, olha a 
amiga, os olhos cheios d’água – olha ao redor.  



LUIZA (OFF) 
O carro passou de noite atirando 
pra todos os lados... Dizem que 
eram da polícia... Acertaram o 
Jefferson, o Joca, o Mauro, o 
Wellington, o Edson... um menino 
da rua de baixo na cabeça. 

Marcela vai se aproximando de Luiza... Mais uma bomba 
explode (off). Luiza ergue os olhos e grita no meio da 
fumaça em direção ao final da rua... os olhos se enchendo 
d’água...   

Corta: 
 

 
 41. APARTAMENTO CATETE – INT. NOITE 

Água correndo na pia. Dois pares de brincos de estrela 
debaixo d’água. 
 
Luiza está sentada no vaso sanitário fechado – calcinha e 
camiseta – o corpo coberto de feridas, sangue escorrendo em 
pequenas fileiras – os olhos molhados... Marcela jogando 
jujubas para ela, na boca.  
 
César anda de um lado pro outro ao telefone - na sala, 
perto do banheiro... 

 
CESAR (OFF -  AO TELEFONE) 
PUTAQUEPARIU, JOANA. Já falei, ela ta 
bem. Não, não precisa vir pra cá de 
madrugada... Tu não confia em mim? 
Joana,Jô... olha só: Eu não vou dizer 
isso pra ela não. Ela tem que tomar 
cuidado, sim... Mas não quero filha 
minha dentro de casa falando no msn o 
dia todo... Ela quer coisas, Joana... 
ela quer botar fogo em coisas, Jô... eu 
também me assustei... mas e daí?... 
Caralho!!... (pausa – pausa) Tá. 
Desculpa... Vou dizer pra ela. Fica bem. 
Tchau. Ela sabe... 

 
Corta: 
 
TV ligada. Imagens de manifestação em Paris. Off de 
telejornal sobre manifestações de jovens em Paris. O vulto 
de Cezar passa pela Tv. 
 
Corta: 



 
Luiza continua sentada – está passando sabão sobre as 
feridas. Marcela diante dela vai entregando chumaços de 
algodão pra amiga. Cezar se senta diante dela e toma a 
função de Marcela.  
 

CEZAR 
Tua mãe te ama. Paris tá pegando fogo...  
Bendito dia em que eu me separei dela... 

 
Luiza sorri. Marcela fica olhando, cigarro apagado na boca, 
os pés descalços com um grande curativo. 
 
Cezar está diante dela molhando um chumaço de algodão com 
álcool. 
 
Cezar vai colocando o álcool na cabeça de Luiza, ferida à 
ferida. Luiza se contrai de dor – fecha os olhos. Cezar 
pára um instante. 

 
CEZAR 
Que foi? Doeu? 

 
Tempo. Luiza abre os olhos. 

 
LUIZA 
É o efeito moral, pai... 
(sorriso doce – voz doce:) A 
bomba explode e solta esses 
pedacinhos de plástico prá 
todos os lados. Os pedacinhos 
entram na pele e param aí... 

 
Cezar está com os olhos cheios d’água. Sorri. 
 
Tempo. A câmera vai se aproximando do rosto de Cezar – ele 
fica quietinho. 
 

LUIZA (off) 
Eu queria fazer outras coisas, 
pai... Mas aí eu acordo cheia 
de vontade. Não adiante dizer 
pra eu me acalmar. Já tem 
muita gente triste no mundo. 
(César ergue os olhos pra 
filha) Eu gosto tanto de tá 
viva...  
 
CEZAR (completando) 
...que dói. 

 



Corta: 
 
Torneira ligada... Luiza sopra devagar com a boca uma das 
feridas da mão. 
 
Marcela recebe uma mensagem de celular – olha, lê. 
 
Cezar fecha os olhos, abre – observa a filha. 

 
CEZAR (off) 
Lu... você devia aprender a 
driblar seus inimigos com os 
olhos... É isso. Enganar eles 
todos. (pausa) Deixar eles 
mortos de raiva... 

 
Luiza sorri... meio doída... Se levanta e pára diante do 
espelho – o corpo coberto de feridas. Ela tira a camiseta – 
fica de sutiã. O corpo cheio de feridas. Um corpo bonito. 

 
CEZAR  
O dia que você se acalmar eu 
te jogo na Baía de 
Guanabara... 

 
Sorrisos trocados pelo espelho com o pai. Marcela mostra o 
celular – uma mensagem: COMO É QUE ELA TÁ? NÃO CONSIGO 
DORMIR! ASS. FERNANDO. 

 
LUIZA (sorri pra mensagem, olha o pai) 
Promete? 
 
CEZAR 
Prometo.  
 
 

 
 
 

 42. Int. Quarto de Luiza – Dia 

 

Um quarto de paredes brancas apinhadas de cartazes, pôsteres, 

rabiscos. 

 

Luiza e Marcela brincam de pular sobre o colchão da cama de 

solteiro, não falam nada, riem um pouco, pulam no colchão como 

se vocês levantar vôo. Pulam, pulam, pulam,  



pulam... 

 

Luiza dá um grito com força, com muita força, um grito de 

alegria, de raiva. Grita mais. Marcela fecha os olhos e 

escuta. Calada. 

 

Luiza pára de pular, respira. Marcela também pára, se senta na 

cama.  

 

As duas meninas estão quietas – se olham em um grande espelho 

de parede diante delas. Marcela manda língua para o espelho, 

Luiza a imita.  

 

Marcela se levanta, Luiza começa a imitar seus movimentos.  

 

Riem. Marcela faz um revólver com a mão e “dá um tiro na 

cabeça”, cai para trás. Luiza a imita – “dá um tiro” na 

cabeça, mas não cai. Fica de pé. Sorriso. O reflexo no 

espelho. 

 

Tempo. Respira. 

 
CORTA: 

 

 
 

43. APARTAMENTO CATETE – INT. NOITE 

Janela da sala na noite do Catete.  Luiza anda pela casa 
se calcinha e sutiã, e fumando.... comendo uma maçã. 

Na sala, esbarra com seu pai que está fumando na janela. 
 

LUIZA 
Oi, pai... 
 
CEZAR 
Oi, filha... 
 



LUIZA 
Queria te dizer que se você 
quiser voltar pra sua casa... eu 
já consigo me cuidar sozinha... 
 
 
CEZAR 
Eu sei... Eu é que fiquei um 
pouco assustado... já vai 
passar. 
 
LUIZA 
Quer que eu te coloque pra 
dormir? 

 
Cezar sorri – fumando. 
 

CEZAR 
Desde que eu me separei da sua 
mãe.. eu nunca mais me 
apaixonei de verdade... 
 
LUIZA 
Ah... que pena... (pausa) é 
bom, não é? 

 
Cezar se deita no sofá e fecha os olhos. 
 
Luiza fica assoprando o rosto do pai... 
 
 
CORTA: 
 

Janela do quarto com luzes lá fora.  

Sirenes ao longe. Barulho de tiros. Na janela – Luiza 
desenha algumas pessoinhas contra o vidro, com pilot, como 
se elas estivessem voando... 

Luiza pára um instante, acende o anel diante do rosto, 
acende e apaga, acende e apaga contra o vidro onde as 
pessoas voam.  

 
Fernando, Duda e Marcela deitados atrás dela – misturados 
na cama.  

Fernando se revira... 

Luiza chega a boca bem pertinho dele, beija a orelha dele, 
lambe... e fala... 



 
         LUIZA 

Aprender a driblar os inimigos com 
os olhos... (pausa) Atravessar 
paredes... (pausa) Sentir um vento 
forte quando eu falo.  

 
Corta: 
 
44.  QUINTAL DE QUEIMADOS – EXT. DIA 
 
Amanhecer. Copa da jaqueira, vento batendo batendo.   
 
Joana está sentada chorosa aos pés da jaqueira grande do 
quintal, celular na mão... Dalva, se aproxima dela, chega 
perto... 
 

DALVA 
Alguma notícia do meu filho? 
 
JOANA 
Nenhuma... Era a Luiza de novo...  
Eu tenho medo dela se machucar... 
 
DALVA 
Ela ta bem? 
 
JOANA 
Tá... Tá, sim...  

 
Dalva fica olhando a irmã – como quem espera mais detalhes... 
Joana não fala mais nada. 
 

DALVA 
Acho que eu quero ir embora daqui.. abandonar 
esse quintal... uma hora as coisas tem que 
acabar, não tem?... 

 
Joana olha a irmã, acende um cigarro... fuma. Ouvem um barulho 
no quintal – Joana vai ver o que é... Assustada... 
 

JOANA 
Que isso?... Tem alguém aí?... (pensa, pensa) 
João? João?... 

 
O barulho se repete e do meio da mata sai um menino de uns 8 
anos, GABRIEL... João fica olhando ele nos olhos. 
 

JOANA 



Gabriel?.. é você?...  
 
O menino sai correndo no meio da mata... Joana vai atrás dele.  
 
Corta: 
 
Dalva fica sozinha no quintal. Olha as coisas ao redor. Ouve 
um barulho... 
 
Vai caminhando pelo quintal para o outro lado – o barulho se 
repete... alguma coisa se mexendo dentro da oficina abandonada 
de João... Dalva entra e vê um palhaço de folia inteiro, 
máscara e tudo.. diante dela...  
 
Dalva sorri, silencio. 
 
Corta: 
 
Dalva pegando comida, frutas, pão na cozinha – alegre... dança 
sozinha no meio da cozinha... Vai colocando tudo em uma cesta 
de plástico... 
 
Corta: 
 
...e deixando na frente da porta da oficina mecânica para o 
monstro pegar...  A senhora olha e se afasta. Espera, agachada 
no meio da rua de asfalto e casinhas...  
 
O monstro sai lá de dentro, pega a comida e entra de volta.. 
sem dizer nada... a senhora sentada no chão... sorriso no 
rosto... bom. 
 
Corta: 
 
Joana volta caminhando pelo quintal e encontra Dalva diante da 
oficina lá fora. 
 

JOANA 
O menino correu muito... (tempo – vê os olhos 
da irmã) Que foi? 
 
DALVA 
Sonhei hoje com meu filho... acho que eu quero 
ficar aqui... 

 
Dalva sai. Joana fica olhando a oficina... e se afasta. 
 
Corta: 
 
 

45.  QUINTAL E OFICINA – EXT-INT – NOITE 



 
Noite no quintal... TV ligada. Joana e Dalva dormindo deitadas 
no sofá.... meio misturadas uma à outra... 
 
Barulhos dentro da oficina. O monstro de Folia na penumbra, se 
alimentando, e remexendo o motor do antigo carro abandonado 
ali dentro... penumbra.. João come e trabalha... come e 
trabalha... 
 
Corta: 
 
 

46. APARTAMENTO LUIZA – INT. NOITE 
 
Geladeira chiando.  
 
O cachorro na cozinha comendo restos de lixo. Cezar roncando, 
dormindo no sofá da sala de Joana... 
 
Luiza acorda em seu quarto e vê deitado em torno dela Duda, 
Marcela e Fernando... ela se levanta devagar... vai até o 
banheiro e fica se olhando, manda língua para o espelho... 
olha os olhos de perto... está suada... suada... mais suada do 
que o normal... respira... respira... 
 
Luiza ai até os amigos, que já estão acordando... acorda eles 
de leve... eles a olham meio acordando... 
 

LUIZA 
Minha pele ta fervendo.... Eu quero ver o mar. 
Me levam? 

 
Corta: 
 
Os quatro saem sorrateiros pela sala. Marcela abre a porta, 
Duda seguindo... Fernando rouba as chaves e os documentos do 
carro de César.  
 
 
Luiza se aproxima dele e sussurra em sue ouvido. 

 
LUIZA 
Todos os meus amigos voam... 

 
Os amigos esperando... Saem com o cão e fecham a porta. 
 
Cezar abre os olhos, devagar. Sozinho na sala. 
 
Corta: 
 

47. AVENIDAS ZONA SUL / BARRA E RECREIO – EXT. NOITE 



 
Silêncio bom de motor seguindo pela rua.. vrrrrr..... 
 
Belina passando pela Zona Sul: praias, postes... areia... 
 
Corta: 
 
 
Fernando ao volante... Marcela ao lado dele... Duda e Luiza 
atrás – Duda abanando ela... Luiza tonta de calor... o carro 
segue... Luiza com os olhos brilhando... 
 
Corta: 
 
O carro segue pela Barra da Tijuca – a mão de Marcela voando 
no ar...  
 
O carro se aproximando da praia de Grumari....  
 
Corta: 
 
 48. PRAIA DESERTA – EXT. MADRUGADA 
 
O carro parado de farol aceso em uma praia deserta com o cão 
correndo em volta... 
 
Corta: 
 
O cão correndo na areia. Os quatro meninos deitados na areia 
da praia... Luiza deitada mais perto do mar... deixando o mar 
bater no corpo dela... 
 
Os outros meninos também se aproxima dela e se deixam molhar 
pela água... ficam ali... Luiza deixando a água do mar puxar 
ela...  
 

DUDA 
Eu queria um ventilador imenso... 
 
MARCELA 
Um ar-condicionado de um 9 mil BTUs... 
 
FERNANDO 
Uma nave espacial... 
 
LUIZA 
O sol... 

 
Risos... a água vindo e voltando... 
 

MARCELA 



Eu queria um par de asas... 
 
FERNANDO 
Uma moto invisível... 
 
LUIZA 
Jogar sabão em pó no chafariz da praça... 
 

Risos. 
 
DUDA 
Nadar pelado... 
 

Risos. Risos... 
 
Duda se deixando levar pela água, vai tirando a roupa e entra 
no mar... O menino nadando no mar, pelado, a água cobrindo 
corpo dele... 
 
Corta: 
 
O sol nascendo... eles ligam seus celulares azuis e iluminam 
seus corpos sob a luz do sol que via nascendo... Agora todos 
tiram a roupa e brincam de correr na penumbra na praia... 
 
Vultos alegres, correndo... rindo... Fernando fecha os olhos e 
começa a procurar por eles... os outros miam, miau, miau, 
miau.. Fernando procurando por eles na praia... felizes.... 
 
MIAU MIAU MIAU MIAU 
 
Luiza alegre.. rindo e miando... miando... Fernando 
seguindo... os vultos dos meninos na praia... o carro atolado 
na areia.. o cão latindo.... 
 
MIAU MIAU MIAU MIAU 
 
Fernando segue caminhando e aos poucos vai parando de ouvir 
miados.  
 
Fica tudo silenciosos e ele só escuta o som do mar. Abre os 
olhos. Olha ao redor e vê, no amanhecer, Marcela e Duda vindo 
correndo – nus na areia... os três... os dois olhando ele... 
 

MARCELA 
Luiza sumiu. 

 
Corta: 
 

49.  QUINTAL DE QUEIMADOS – EXT. DIA 
 



 
O sol nascendo entre as árvores... a porta da oficina se abre 
devagar e de dentro dela começa a surgir um barulho de 
motor...  
 
Dalva e Joana acordam com o barulho – olham pela janela... 
 
Na rua, um carro sai dirigido por um monstro de Folia de 
Reis... que atravessa as ruas em alta velocidade... 
 
Joana fica assustada e sai para a rua para olhar... Dalva se 
benze, entra em casa... dança sozinha na cozinha... feliz... 
 

LUIZA (off) 
Eu não me lembro como tudo começou... mas me 
lembro do primeiro parque de diversões... da 
montanha russa. Do medo... da sensação de estar 
voando...  

 
Dalva segue dançando... cantarolando feito uma menina... 
 

LUIZA (off) 
Acho que tudo começou em algum lugar debaixo da 
jaqueira lá do quintal... no cheiro doce dos 
perfumes lá da tia... nos banhos de bacia no 
meio da noite... e no cheiro de gordura da 
cozinha... tomando o ar. 

 
Corta: 
 
O carro com o monstro de Folia segue pela rua e entra por uma 
ruela de terra... motor vibrando, fumaça... 
 
Corta: 
 
 50. FACHADA DE LAN HOUSE – DIA 
 
Ronco de motor parado. O carro estacionado na frente de uma 
Lan House... 
 
O motor ligado – desliga. 
 
Alguns meninos assustados ficam olhando da porta da Lan House.  
 
Lá de dentro – sai uma mulher bonita de uns 20 anos, KATIA, 
cabelo loiro, bonita, roupas curtas...e o menino, GABRIEL, que 
aparece logo atrás dela.  
 
O carro vem se aproximando devagar e pára rapidamente diante 
da casa... ameaçador... 
 



Gabriel se solta do braço da mãe, anda rápido e entra no carro 
– no banco do carona, ao lado do monstro.  
 
Kátia fica ressabiada... se aproxima... e entra também... 
 
Silêncio entre os três. 
 
O motor ligando, não pega... solta fumaça... devagar... uma 
coluna de fumaça na rua vazia... o carro pega. 
 
Corta: 
 
Chiado de rádio... Vento entrando pelas janelas do carro.... 
pelas ruas de Queimados... o monstro mexendo no rádio do carro 
que toca um pop romântico... pelas ruas.. ecoando.. chiando... 
intermitente... mudando de estação, encontra uma estação de 
notícias... 
 

NARRADOR (RADIO - chiado) 
Os líderes do G8 se reuniram hoje em Doha para 
definir os rumos da economia mundial... 
(continua trocando de estação:) ...nova tribo 
indígena foi localizada ao norte do Rio 
Amazonas... e pela primeira vez teve contato 
com o homem branco...as autoridades... 

 
O menino com as mãos voando na janela, no vento. 
 
Corta: 
 
 

51.  PRAIA / MATA FECHADA EM GRUMARI – EXT. DIA 
 
Sol forte... Duda na água, no meio do mar, mergulhando atrás 
de Luiza... olhando ao redor... 
 

DUDA 
Lu?... Lu?!... 

 
Corta: 
 
Fernando e Marcela caminhando na praia... chegando perto de 
uma entrada de mata fechada... 
 

FERNANDO 
Lu? 
 
MARCELA 
Luiza!! 

 
Fernando avança e entra na mata. Marcela vai atrás... 



Corta: 
 
Pezinhos caminhando na mata.  
 
Os meninos andando no meio da mata fechada Fernando e Marcela 
procurando Luiza... caminhando por trilhas... 
 
Fernando adiante mais ansioso e assustado... olhando ao 
redor... 
 
Marcela colhendo florzinhas que encontra no caminho... olhando 
as copas das árvores.... 
 

CÉSAR (off) 
Dizem que não tem memória nem saudade e se 
alimentam de um liquido preto no lugar de 
água... dizem que podem ser bonitos como deuses 
ou monstruosos como o diabo... que os lábios 
deles são feitos de enxofre, os olhos são 
vermelhos e tem o estranho habito de se 
comunicarem em silencio... dizem que são 
mortos-vivos ou alienígenas sem medo... 

 
Fernando chega na beira de um riacho – se agacha e encontra os 
brincos de Luiza... Vultos passam no meio da mata. Fernando 
entra no riacho e vai andando por dentro da água... 
 
Começam trovoadas, ele olha pro céu. 
 
INSERT - Faixa de areia – Luiza caminhando na praia debaixo de 
chuva... chuva forte... ela caminha e abre um sorriso... 
diante dela, na praia, um vulto saindo do mar. 
 
Corta: 
 
Marcela caminha agora sozinha debaixo de chuva, arrancando o 
próprio gesso que está úmido e velho e se despedaçando – ela 
vai soltando a mão no ar... debaixo da água... 
 
Corta: 
 
Pezinhos chegando na areia molhada... A chuva passou...  
 
Fernando chegando novamente na praia, cansado – levanta os 
olhos e vê ao longe: 
 
Luiza ajoelhada ao longe, diante do mar - diante de um monstro 
marinho, vivo, que respira e tem o coração pulsando rosa 
choque... 
 
Fernando corre em direção a ela... 



 
O coração da menina batendo também... alto e vermelho. 
 
Fernando vai se aproximando dela...  
 
Marcela vem chegando também caminhando – olha ao redor e vê 
Duda ao longe vindo pela areia... 
 
Fernando pára logo atrás de Luiza e olha o monstro... Luiza 
olhando o monstro nos olhos, respirando...  
 
Duda chega correndo e se assusta... Marcela e ele trocam 
olhares... 
 

FERNANDO 
Lu?... Lu?... 

 
Mar batendo forte... O monstro marinho vai recuando e entrando 
no mar...  
 
Fernando encosta a mão nos cabelos de Luiza.  Luiza sorri. 
Fernando desce a mão pelo pescoço dela... carinhoso...  
 
Luiza se levanta devagar.. quer ir para o mar... Fernando 
segurando ela agora pela mão... não deixa ela se afastar.. 
 
O monstro marinho faz um barulho estranho – um ruído 
gutural... 
 
Marcela e Duda também se aproximam e seguram Luiza... 
 

FERNANDO 
Você é mais bonita que eu... 
 
LUIZA 
Não sou. 
 
FERNANDO 
Você é mais esperta que eu... 
 
LUIZA 
Não sou... 
 
FERNANDO 
Você é um monstro marinho. 

 
Luiza pára de tentar ir pro mar. O Monstro desaparecendo para 
dentro d’água... 
 

LUIZA 



Vocês também, Fe... a gente já ta debaixo 
d’água. 
 

Marcela chora sozinha... disfarça... olha Duda. Duda num 
impulso, abraça Luiza com força. Ficam os dois abraçados, 
Fernando com de braço esticado segurando a mão da menina... 

 
FERNANDO 
Porque você faz isso comigo, Lu? 
 
LUIZA (baixinho) 
Desculpa... (pausa)desculpa... 

 
Luiza chora quietinha... sorriso bonito... Marcela olhando o 
monstro marinho entrar no mar... Marcela olhando o monstro... 
 
Sorrisos. Duda entrega os brincos de estrela para Luiza. Luiza 
vai se deitando na areia, se deitando...o coração piscando 
vermelho... 
 

LUIZA  
Caixas de som, coisas de plástico, brincos de 
estrela, idéias malucas, colar chiclete no 
cabelo, fugir de casa, amar pra sempre, beber 
leite condensado na latinha até ficar com dor 
de cabeça... deitar de cabeça pra baixo até o 
sangue encher meus olhos de saudade... 

 
Respiram. Os amigos, juntos, repetem as palavras com ela – 
baixinho, sussurrando. Por cima da voz, entram as vozes dos 
meninos... 
 
O mar imenso. A voz de Luiza falando por cima - OVER... 
 

LUIZA (OVER) 
Eles estavam se organizando. Com 
nomes que vocês não reconhecem, 
com manias estranhas que vocês não 
entendem.(pausa) Eles estão se 
erguendo do chão como fantasmas se 
erguem do chão... Porque não 
perderam batalha nenhuma... 
Because they can speak your 
language right now... Mas vocês 
não tem idéia do que eles dizem. 

 
 
Corta: 
 
 



52. BEIRA DE RIACHO – EXT. DIA 
 
O carro estacionado ao lado do riacho.  
 
João ao volante, tirando a fantasia de folia de Reis.  
 

KATIA 
A primeira vez que a gente se viu... você me 
disse que esse carro era nossa nave espacial... 
hoje foi a primeira vez que a gente saiu 
nela... lembra, João?... 

 
João não responde. 
 

KATIA 
Todo mundo disse que você tinha morrido... 
 
JOAO 
Eu me enterrei vivo... e voltei.  

 
Sorrisos tensos. Se olhando pelo espelho retrovisor.  
 
João sai do carro – olha ao redor... vai caminhando. 
 
Gabriel e Kátia seguindo ele. 
 

KATIA 
E se eles vieram atrás de você?... 
 
JOAO 
Eu vou atrás deles... eles não vão saber que eu 
voltei... é por isso que eu preciso da sua 
ajuda... eu não sou mais o João. Eu sou um 
super-herói... não tenho mais nome, nem casa... 
mas não posso resolver tudo sozinho... 
 
KATIA 
Pra que João? Porque você não foi embora?... 
 
JOAO 
Não consegui... eu tô juntando pneus, gasolina, 
carros usados, a gente precisa enfrentar 
eles... 
 
KATIA 
Eles são muitos...  
 
JOAO 
Eu também sou... eu sou quem eu quiser. E só 
você vai saber que eu to vivo... você e o 
Gabriel... 



 
KTIA 
Sua mãe?.. 
 
JOAO 
Ela me vê... fala comigo... mas eu não vou 
falar com ela...nunca mais. De noite eu vou lá 
para ela me dar um cafuné... 

 
João tira a antiga roupa de folia de uma sacola plástica e 
joga no riacho... respira... a roupa sendo levada para 
longe... 
 

JOAO 
A vida começa de novo. Hoje. Mas eu sou o 
mesmo. Vamos ficar juntos de novo? 

 
Kátia olhando ele... 
 
Riacho - seu filho, Gabriel, brincando de jogar pedrinhas na 
água... e com um robozinho de plástico tipo Transformers... 
brinca. 
 
Corta: 
 
Água corrente...  
 
Kátia sentada numa árvore olhando... 
 
...João e o filho andando por dentro do riacho, pelas 
pedrinhas... se sentam nas pedras e ficam ali.. ele aponta 
para algumas pedras... 
 

JOAO 
Ali... naquelas pedras... o Edson tava tocando 
gaita quando eles começaram a atirar... Acho 
que se a gente olhar bem, ainda consegue ver 
ele... 

 
Paisagem vazia – eles olhando, o rio vazio... um vulto no meio 
da mata sentado... 
 

JOAO 
Viu? Viu? 

 
Os dois olhando... 
 
O vulto começa a se mexer a se aproximar... some... João leva 
um susto... espera.... ouve um ruído e olha ao redor... o 
monstro de folia de reis com a roupa toda destruída pula de 



cima da arvore e cai com uma gaita na mão... se senta no 
riacho e começa a tocar... como um fauno. 
 
 
João se benze... olha...  
 
O monstro é Edson sozinho tocando a gaita, desafinado e 
murmurando cantigas de folia de Reis... 
 
João sorri de leve – acusado... 
 
...o monstro de repente pára e fica olhando eles. Corre para 
cima deles!! 
 
 
João e o filho começam a correr... 
 
O monstro vem correndo por dentro da mata, saltitando e dando 
piruetas... cantarolando musicas de folia de Reis...  
 
Kátia vê João e Gabriel se aproximando, correndo e rindo... 
corre também... rindo... felizes... correm... os ruídos de 
monstro atrás deles...  
 
Risos... 
 
A câmera segue eles pelas ruas de queimados... correm e riem e 
correm... correm muito... 
 
COMEÇA – off – um trecho curta da 9a de Bethoven. 
 
corta: 
 
Joana ouve uma gritaria e risadas lá fora – ela e Dalva vão 
até a janela e ficam olhando Kátia e Gabriel e João correndo 
por dentro do quintal... fugindo de alguma coisa que não 
vêem... 
 
Risos, Joana ergue os olhos e vê a sua jaqueira contra o céu. 
 
Dalva sai de dentro de casa e olha também para a jaqueira, 
imensa, em cima deles... 
 
Corta: 
 

53. RUAS DA CIDADE – EXT. DIA 
 
Luiza deitada no banco de trás... O carro com os meninos 
voltando pela zona Sul carioca... 
 



Praia de Copacabana, sol... vento... areia... Luiza de olhos 
fechados...o sol refletindo nas janelas... 
 

 
CEZAR (OFF) 
A cidade está tomada... A 
cidade está cheia deles. Dizem 
que vieram do espaço ou do 
fundo do mar... Eles se 
alimentam de plástico, 
respiram gasolina e bebem um 
líquido escuro no lugar de 
água. 

Corta: 
 

54. LARGO DO MACHADO – EXT. DIA 

 
Zoom in... Um chafariz no Largo do Machado. Espuma 
saindo de dentro do chafariz, tomando conta da praça.  
 
Cezar passa andando no meio dele – sorriso de graça, 
pára no meio da espuma e espera um instante. 
 

 
Corta: 
 

55. APARTAMENTO DE LUIZA- INT. DIA 
 
Câmera seguindo para frente...  
 
Clec - a porta do apartamento se abrindo: Luiza entrando em 
casa com os amigos, enrolada num lençol... ela está soltando 
água pela boca, olhos e orelhas... 
 
Os amigos deitam ela no meio da sala.  
 
Duda e Fernando correm pela casa procurando César. Marcela 
fica fumando olhando a amiga e faz um cafuné... 
 
Luiza sorri, se levanta, no meio da sala... 
 
Marcela olhando ela, levemente assustada – sorriso nervoso... 
Luiza acende a luzinha vermelha do anel de borracha... 
 
Duda e Fernando voltam para a sala e vêm a cena. 
 
Luiza, sozinha, respira... olhando fixamente uma parede da 
casa... respira... 
 



LUIZA 
...porque todo meu corpo é feito de 
sangue e é tomado por vocês, é quente 
e rosa e pega fogo por causa de vocês 
e em todas as minhas veias corre 
alguma coisa nova...  

 
Os amigos olham elas.. Luiza se joga contra a parede – com 
força.. muito.. ai. 
 
Fernando faz menção de segurar ela, mas Marcela segura ele... 
Luiza continua. 
 

LUIZA (se jogando intermitente contra a 
parede da casa.. anel vermelho aceso) 
...porque todo meu corpo é feito de sangue e 
é tomado por vocês, é quente e rosa e pega 
fogo por causa de vocês e em todas as minhas 
veias corre alguma coisa nova...  

 
A menina insiste... tchun. Insiste... dor, ai... thcun! Thcun!  
os amigos olhando.. e... tchun... silêncio: 
 
Parede vazia. Ela some na parede... Todos de olhos 
arregalados... 
. 
Corta: 
 
INSERT - PLANO GERAL: 
 
A luzinha vermelha do anel de Luiza saracoteando pela janela 
dos apartamentos vizinhos... 
 
Corta: 
 
Luiza atravessando as paredes e saindo de dentro da parede e 
cai dentro de seu quarto... cansada... sorridente... a pele 
quente e suada... fervendo, o coração piscando feito uma 
lâmpada...  Luiza ri.. começa a rir... feito uma criança... 
ri. 
 
O cachorro entra no quarto e observa ela – late, late, late... 
 
Corta: 
 
O latido do cachorro (off). Seus amigos na sala encostando a 
mão na parede por onde ela passou... Felizes... Fernando 
chorando feliz... 
 
Começam os amigos a tentar atravessar a parede também, rindo, 
tentam, se jogam... brincadeira boa... 



 
Duda, Marcela e Fernando. 
 
Corta: 
 
Luiza dentro do quarto ouvindo os risos dos amigos...e eles 
batendo na parede do outro lado – tchun, tchun, tchun em 
off...  
 
Luiza ri... caminha.. se olha no espelho.. bufando... soltando 
fumaça das narinas... a pele coberta de suor... os olhos 
vermelhos... como que soltando fogo...  
 
Corta: 
 
A janela do quarto com desenhos de Luiza. 
 
A menina começa a girar sozinha no quarto... girar e girar... 
os risos dos amigos em off... as mãos da menina com o anel 
aceso sobre a cabeça...  
 
Corta: 
 
 

56.  QUINTAL DE QUEIMADOS – EXT. NOITE 
 
Risos - off...  
 
Câmera seguindo para frente pelo quintal... 
 
Joana andando pelo quintal ouvindo (off) os risos de João, 
Gabriel, Kátia e os rugidos do monstro ao longe... 
 
Corta: 
 
Joana e as do quintal luzes ao redor dela – o varal com as 
roupas... Ela pára diante da jaqueira um instante e começa a 
tentar subir...  
 
Dalva a observando... Joana tentando subir a jaqueira, não 
consegue... sorriso alegre – os risos em off... Joana faz 
força e tenta subir na árvore... mais força. 
 
Corta: 
 
 
57. LARGO DO MACHADO – EXT. DIA 
 
ZOOM IN – Largo do Machado com a espuma tomando o chafariz... 
crescendo... 
 



Corta: 
 
INSERT - Os corredores vazios do colégio...  
 
Corta: 
 
58. QUINTAL DE QUEIMADOS/COPA DA JAQUEIRA – EXT. NOITE 
 
Zoom na Jaqueira – as folhas imensas e o vento batendo... 
Respiração de Joana em off e risos alegres vindo de longe 
(off).  
 
Fusão com imagens de celulares iluminados voando pela jaqueira 
como vagalumes... Risinhos. 
 
O vento... 
 
TELA NEGRA 
 
Tempo.  
 
 

LUIZA (off - baixinho) 
Podem ser anjos de plásticos, 
monstros sem rosto... a minha 
imaginação. 

 
Entra um zumbido longo – mm mmmm mmmmmmm (como o dos meninos 
na sala de aula)mmmmmm.... 
 
AOS POCUOS - ENTRA A IMAGEM EM  FADE IN: 
 

59.PLANO GERAL RIO DE JANEIRO – EXT. DIA 

 
O Rio de Janeiro visto do alto do mesmo ponto em quê eles 
olhavam a cidade da trilha... Tempo. Mmmm.... 
 
Corta: 
 
Outra paisagem: centenas de pessoas estão flutuando sobre a 
cidade (como figuras de Magritte inseridas na paisagem 
INSERÇÃO 2D) - cores variadas, paradas, vibrando. 
 
Vários planos da cidade: Centenas de milhares de pessoas 
que se perdem no horizonte.  
 
O peito delas pisca uma luzinha rosa-choque. Som abafado de 
trânsito – um zumbido surdo.  Barulhento. Barulhento. 
 



ENTRA EM FADE IN SOBRE A IMAGEM: 
 

A ALEGRIA 
(UM FILME DE  
SUPER-HEROIS) 

 
 
TELA ROSA 

 
Entram notas que antecedem o coro da 9a em notas de 
telefones celulares... Tantantan-tantan-tant-tant... 
Barulho de coração batendo, batendo, batendo....  
 
 
Permanece o titulo mais algum tempo. Entra uma  musica 
vigorosa, espacial!!!! Aventurosa e alegre!!! A 9a de Bethoven 
composta por celulares e um coro de vozes cantando, cantando. 

 
TELA NEGRA - Créditos finais. 
 

FIM 
 

Rio de Janeiro, 2009 


