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SEQUSNCIA 1
(passa-se em 194.0)
Cena T - Bxt , Dia - ,Entrada de predio
1. Mamãe vem saindo, de tailleur e

boina inclinada. Na porta, papai... ;de jaquetao e chapeu de lado vai
entrar. Na porta êle.s ficam um i!lil
tante naquela confusão de vai não
vai um na frente no outro. Por
fim pa.ram os dois, sorriem ambos,... ,mamae baixa os olhos corando, ti-
mida e lisonjeada, papai tira o
chapéu, gentil cavalheiro.

VOZ DE SÔNlA: Papai e mamãe se co-
nheceram por acidente.

,11USlCA: I1String of Pear Ls" ou ou-
tro fox qualquer de Glenn Hiller.

Cena 2. - lnt. Dia - Um salão com cortinas, estilo filme americano
2. Papai e mamãe dançam coladinhos.

3. Foto convencional de casamento da,apoca.
4. Foto de bebê gorducho, pelado,

..•deitado num pelego de bundinha
pra cima. , ,5. Foto descontraidada familia ao
ar livre.

6. Foto de papai de farda.
7. Foto de mamãe em frente de casa,

amuada, barriguda. ,8. lv1anchetede jornal da epoca:IIA
Guerra Acabou"

h9. Foto de Sonia menina.

SÔBRE A HUSlCA A VOZ DE SÔNlA:
Namorarem pouco e casar-am logo.

VOZ DE SÔNlA: Seis mêses depois
~ ~nasceu meu irmao Joao •

VOZ DE SÔ_aA: No .d.í.aque ID' João
fêz cinco anos, papai partiu prá
guerra.

~ . ,Hamae estava gravã.da ,

No dia que eu nasci papai morreu
na guerra, de tifo.
E porisso eu nunca tive festa de

. ;.anlversarlO.
ASEqUENCIA 2

(passa-se em 1956, Sônia tem onze anos, João tem dezesseis)
'"Cena 1 w lnt. Dia - Sala da casa de Sonia

10. O retrato de papai fardado na SONS DE NOVELA RADIOFÔNICA
'"parede. Abaixo do retrato', senta-

,... Ada no sofa mamae faz trico e ouve:'
sua novela. Sônia sentada no chão
brinca com um batedor de ovos que



ela aperta no chão e faz pular.
Ela se levanta e sai da sala, dis-
simuladamente.

'"Cena 2 - Int. Dia - Quarto de mamae
II.Na fre~te do esp~lho S;nia pinta

"os labios com batom.
Depois sobe numa cadeira e se ad~

Aomirando no espelho canta:

, . 'imitando ao maXlmo a pronuncia d~
ingl~s, caprichando nos gestos de
Elvis Presley ou Bill Halley. Na

, '" '"janela, atras dela, o irmao Joao
Aoobserva, contendo o riso. Sonia

" ,da por terminado o numero e cur-
" . .va-se para a proprla lmagem no es-

A ,pelho, agra~ecendo o ruido de pal-
Amas que e La mesma faz com a boca.

Na janela João nao se contem mais
e e stoura numa gargalhada. Imita .
S3nia, caçoa dela. Ela, pegada de

A ,surpresa, bate,o pe, começa a cho_
rar, pula da cadeira e corre para
fora do quarto, furiosa.

Cena 3 - Int. Dia - Banheiro
12.S;nia, chorando, entra e fecha a

porta. Senta-se na privada, chora,um pouco solitaria, depois pega
"illfi espelho e admira a dramatici~, ,de das prmprias lagrimas. Por fim

não resiste e beija a própria ima-
Agem no espelho.

Fusã.o para;

2

VOZ DE SÔlüA: Aos onze anos achei
que eu queria ser artista.

Ao ASOlHA: A milk xeik roquenrol, a
milk xeik r oquenroL, Uan, tu, tri,
. " ,ocoque for ocoque rock •••

ASEQUENCIA 3
(passa-se em 1963, Sônia tem 18 anos, João tem 23)
Cena I - Ext. Dia ~Fim da tarde) - Portão da casa de S~nia

A ,13.Sónia e o namorado de labias co-
lados num beijo.

Ib..Ela está do lado de dentro do por-
'" ..•.tao, ele do lado de fora. Pela rua,

João, vem voltando do trabalho.

,MUSI CA: "Lave Le tters in the Sand 11

com Pat Boone.



,Aproxima-se, para ao lado dos dois
que se atrapalham um pouco, murmura
um cumprimento entre dentes e entra

Alal1ça.ndoum olhar furioso para So-
nia.

Cena 2 - Int. Noitinha - Sala da casa
Jl5.0 retrato de papai fardado na pa-

Apai fard,ado na parede. Abaixo do
, ...,,,.retrato, sentada no safa mamae faz

tric; e ass~ste sua novela. Pela
IVporta, Joao entra furioso

]6.e enquanto fala tira o paletó e
pendura com capricho nas costas
de uma cadeira. Começa a arrega-
çar as mangas da camisa.

I7.Hamae suspira e volta a tricotar.
18.S;nia entra, João e mamãe olham

para ela um instante. Atingida,pelos olhares ela para um momento,.
e caminha para o sofa.

19.João avança para ela, as mãos na
cintura.

A ,20.Sonia senta mo safa e cruza braços

3

SONS DE TELENOVELA

..., ~AJOAO: Sabe o que a santinha da uo-
, "nia ta fazendo Ia fora?

ADando escandalo agarrada com o
Chico.

SÔNIA: O que que foi?

JOÃO: Você não tinha brigado com
Aesse cara?

A ...,

SorUA: Nao e da tua conta.e pernas
2I.João parado no meio da sala vai se

irri t.ando enquanto fala, gsst í cul.aj; JOÃO,: Como que não é da minha con-
A ,do, vermelhando de raiva. ta? Voce, infelizmente, ainda e

minha irmã, não? Não tem vergonha
A ...,de ficar dando escandalo no portao?

AVoce sabe mui to bem que •••
}uu1ÃE: Não grite assim, filho. O
que é que os vizinhos vão pensar?

... ""JOAO; 'lace sabe muito bem que eu
..., h ...,nao vou com a cara desse Chico, nao

sabe?
~Ml!:Quer sair da frente que eu

22.Hamãe tricota, Sônia olha fixo a
televisão, João no meio da sala

~ "da passos pra Ia e pra c.

João avança para Sônia ex,cessi-
vamen'te nervoso, pega-a pelo bra-
ço , Ela se desvencilha e levanta,
brava tambem.

"-quero ver ess€ programa.

JOÃO.:Responda •••
A

SOlHA: Escuta. aqui, quem namora com
A "-ele sou eu nao voce.
JOÃO: Pois outra vez que eu te ver

'" "agarrada com ele voce •••
SÔNIA: Agarrada coisissirna nenhuma,



N ,..NamaB nao resiste mais. Deixa de
lado o tricô e se levanta, fala
tambem

Uma bela discussão familiar~ to-
-dos falam ao mesmo tempo.

Durante um instante a imagem S.e
imobiliza, o som some, de baixo
para cima na ptela passa o letrei-

" ,ro: liA Familia e a Primeira Celula
da Sociedade'"
ESCURECINEIIJTO LENTO
SEQUÊNCIA 4

(passa-se nos tempos atuais)

4
" ,Ele tava so me dando um beijo.

r,

JOÃO: E voce acha isso muito bo-
nito! •••

A' '.SOlHA: Ah , grnade coisa. Va me d~-
zer que você tambem não beija suas
namoradas?- ~JOAO: Nas eu sou homem, e diferente.

h ,SONIA: Pois o Chico tambem e homem,,ta bom?
NA' Nl.Q.!Q: Nas voce e minha lDli"mall

A _

SONIA: Grande honra, ser tua irma •
•••t'lANAE: Vamos parar com essa gri ta-

Aria voces dois? ••
JOÃO: Grande honra, sim senhora.
VOCB Hão estuda, não trabalha, não
faz nada •••
SÔNIA: Pois fique sabendo que eu -
faço o que eu quero, tá bom?
HAHÃE: Isto tá parecendo uma casa
de louco

'" .•JOAO: Como e?
SÔNIA: Isso mesmo. Além disso eu
estudo smm senhor. Não foi você
mesmo que quis que eu fiz~sse da-
tilografia?
HAMÃE: Eu disse que isto tá pare-
cendo uma casa de louco. Agora
chega, chega, vccas vão acordar
todo mundo •••
JOÃO: Mas é claro! Ou a senhora pen
sa que vai poder trabalhar em al-
gum lugar sem saber •••

..Cena 1 - Ext. Dia - Do alto de um edificio da periferia
Z3.Vista geral de são Paulo NÚSICA: A sirene de fábrica e a mú-

sica de Caetano Veloso: "Hamãe, ma-
mãe não chore, a vida é assim mesmo



Cena 2 - lnt. Dia - Estação Sorocabana
24.0 trem acaba de parar, as pessoas

descem. Sônia vem com uma mala pe-
sada, um casaco no braço, caminha
um pouco, põe a mala no chão, arrm-
mA o casaqo no braço, pega a mala
e caminha.

25.Sônia com a mala atravessa o grande
salão da estaçãJo-;e sai.

Cena 3 - Ext , Dia - Rua

eu fui embora, mamãe, mamãe não
chore, eu nunca mais vou voltar

f '"por BL, mamae, etc.,etc ••

, A ,26.Sonia anda com a mala. Para numa fi-
la de ônibus, pergunta algo a alguém
e espera.

27.0 ônibus chega, ela sobe.
Cena 4 - lnt. Dia - Ônib~s
2~.Senta_se nillrtbanco lateral, a mala

,no ch;o, ao lado.
29.À sua frente um sujeito de meia ida-

de, bigodinho fino, terno, gravata,
pasta no colo ffst~ sentado e olha
pra ela.

30.Sônia ergue a cabeça, olha as carte-
AIas de publicidade do onibus.

51.As cartelas de publicidade, o sUJel-
to da frente: olhos l~bricos pregados

'"nas pernas de Sonia.
32.As pernas dela. Ela ajeita o vestido,

•..• '" r.poe a bolsa sobre. os joelhos e vira a
cabeça fazendo que não percebeu.

'"33.Uma das publicidades do onibus: llVo_
" '"ce nao precisa mais esconder suas

pernas. Tome Hemovirtusll
•

Cena 5 - Ext. Dia -Rua
À ~ "34. frente do casarao Sonia para, olha

.•.o numero e toca a campai~~a. Uma ma
trona vem abrir de avental e b6bes.
Ela enbra, a mulher fecha a porta.

r.Um zoam na janela: Sonia e a dona
_da pensão entram no quarto, a matro-
na falando e mostrando, dando expli_

N ~ ~caçoes, depois sai. Sonia nao chega



a dar um passo e a mulher volta-
para tirar uma tabuleta mal escrita
da ja..t1ela:VAGA PI MOSSAS.
ESCURECIlV.iENTO LENTO

SEQU~'ÊNCIA 5
'"Cena 1 - Int. Dia - O quarto da pensao

NA,35.As maos de Sonia recortam anw1cios
de emprego do jornal.

36.Na outra cama est~ sentada Luzia,
fazendo as unnas dos peso

37.Sônia estende a tesoura e com a
N ,outra mao segura o anuncio que

rel~:,38.0 anuncio de jornal: RECEPCIONISTA
Um breve escuro brusco.

,Cena Z- Int. Dia - Escritorio
39.Sônia escrevendo à mesa. À sua

f~ente pára um rapaz. S~nia de-
mora,um pouco a olhar para cima.
Ela levanta a cabeça, o rapaz é
bonito, o sorriso dela p~ mais

; -solicito.

"Sonia pega o telefone e fala.
.Ela desliga o telefone, olha o

rapaz:
40.0 r-apaz a olha' com interêsse, sor-

ri.
42.Ela tambem olha, tambem sorri.
Cema 3 - Int. Noite - Quarto da pensao

6

,LUZIA: Da a te'soura um pouquinho?

VOZ DO RAPAZ: Boa tarde.

~ÔNIA: Pois nãâ?
PEDRO: O Roberto est'? É Pedro, da
construtora.
"SONIA; Dr. Roberto, o sr. Pedro.

Pode entrar por favor •

•.• A A43.,Sonia sentada na cama le uma revis- LUZIA CANTA UN.l~CANÇÃO RIDHANTICA
ta.

44•..~o lado da cama de S~nia, em frente
'do espêlho Luzia canta fazendo ges-

tos. Às vêzes pára e volta uma frase
A Aremodelando o gesto. Sonia le.

- Um breve escuro brusco',
,Cena 4 - Int. Dia - Escritorio

h "I' 1\45.Sonia bate a maquina. Uma garot~ so-
. fisticada passa, deixa A~ na



mesa.
"Sonia sorri que sim com a cabeça,

pega ~ ~ olha. SãB R30dªle'S

c@9êaRdo.
Ao46.Pedro debruça-se na mesa, Sonia

levanta a cabeça.

47 ..Pedro.

A "G~~OTA: Oi, Soninha, tudo bom?
Entrega pro Roberto pra mim?

APEDRO: Oi.
SÔNIA: ôi , meu bem. Tudo bom?

~ ~ ~Porque e que voce nao veio me
buscar ontem?
PEDRO:Não deu. Voce quer sair
hoje?

"SONIA: Rum, hum.
, .-PEDRO: ~a. Entao eu venho te bus-

car, Eu marquei com a turma pra
~se encontrar Ia em casa.

SÔNIA:
Pedra p~sca um ôlho, joga um bei- ro.
jo e sai.

~ ,~Ta bom, Entao eu te espe-

Cena 5 - lnt. Noite - Apartamento de Pedro
~48.0s dois sentados no safa com copos

na,mao , Sônia tem uma revista no
N ~ Acolo. A televisao esta ligada. 80-

toma um gole enquanto folheia a
revista; Pedra levanta:

49.Um :Çilme na TV, PAN para o sofá:
Pedro deitado no ombro de Sônia,
ela meio dura.

Delicadamente pedra a beija no
AHosto, ela sorri, olha pra ele.

Êle a beija mais. Ela reage um
pouco, sem vontade, deixa.

ADepc.í s ele a pega pelos ombros
Aoe beija-lhe a boca.

Ela gosta. Beijam mais.
A ~Ele começa a empurra-Ia para que
se ddite. Ela reage, levanta-se,
A Aele a puxa e faz sentar de novo.
A AoEle a beija de novo mas ela rea~

Age. Quer escapar, Ele a prende e
os dois começam a lutar.
A briga vai ficando cada vez mais

"agitada, com risos pelo meio, So-

PEDRO: Quer mais um?
SÔNIA: r-ão, eu nem acabei êste.

A AsorHA: Que horas eles ficaram de
v í r?

~PEDRO: Ja deviam ter chegado.

SÔNIA: '"ão, Pedro.



nia sempre dizendo que não.
A ,Por fim ele consegue joga-Ia dei-

tada no sofá. E vai deitar-se sô-
bre ela.

h ,50.0 rosto de Sonia deitado no sofa.. ,
Ela vai levantar, mas para como
quem de scobr-e algo. E deàxa ,
ESCURECH1ENTO

SEQüÊNCIA 6
,.,.Cena 1- Int. loite - Quarto da pensao

J.1.ÚSICA:Acordes finais de "Alegria,
Alegria": Porque não? Porque não?
Porque não?

51. Sentada. na cama , sob um cartaz de
, Àseu idolo (cantor ou ator), Sonia

,.,
le uma revista de fotonovela.

52.Ap~gina de fotonovela.
À53.Sonia lendo.

Cena 2 - Int. Dia - Saguão do teatro J>.!unicipal
(A cena é feita em quadros fixos, como quadrinhos de uma

fotonovela).
54.s3nia, vestida como a môça da his-

tória, descendo a grande escadaria
com um candelabro na mão e a outra

LEGENDA: (escrita numa tira branca
ao alto do quadro): l1Desvairada de
emoção, precipitou-se pela escada"

sôbre o peito opresso.,
55.Ao pe da escada dois jovens duelam

a espada, um dêles é o ídolo do
"cartaz na parede.

56.0 duelo: o rival foi atingido e es- LEGENDA: Com um golpe certeiro,
, ~ta caindo ao chao, mortalmente feri-Enrico liquida o vil rival.

do.

...LEGENDA:Enrico e seu irmao empie-
nhavam a vida em duelo mortal.

57.0 rosto de S~nia: no balão de cartoon
eseri to: "Oh!",

58.0 ídolo vencedor, ainda de espada
•••• Ana mao corre para Sonia que o espe-

ra de braços abertos. LEGENDA: Vendo-o vencedor sente
'"dissipar-se o peso cruel do eora-

59.0s dois abraçados, rostos colado~:
~ Abalao de cartton dele: lINeu amor".

60.No imenso salão aa. dois abraçados,, ,o cadaver caido ao lado

...•çao.

h NLEGENDA: Tremula de emoçao ela
sentia o calor de seus braços.

A AO destino fora vencido, eles esta-
vam livres um para o oitro.
Fim.



•...•Cena 3 - Int. Noite - Quarto da pensao
61.S~nia sentada na cama dá um breve

suspiro e joga de lado a revista.
Depois olha pra frente, m~ braços
abandonados, sem ter nada pra fa-
zer.
A porta se abre de repente e o fi-
lho da dona da pensão entra corre&
do, agi tado:

,.Sania levanta depressa e sai com
êle.

Cena 4 - Int. Noite - Sala da Pens~o
62tSentada no sofá a dona da pensão

'".segue atenta o programa, Sonia. e
o rr~hino ?hegam.

Sônia senta e olha a TV.
63.0 vldeo da TV: Luzia canta ao mi

crotone, Chacrinha do lado, ouvindo
a.tento.

,Cena 5 - Int. Noite - Auditoria de TV
.64.A CAl-landa agitada pelo, meio das

pessoas sem perder Luzia de vista.
65.Luzia canta muito bem uma canção.

'" .romantica, com os gestos que en-
saiou em frente do esp~lho •

.66.0 p~blico a.tento.
,

67.Chacrinha pede palmas ao auditmrio.
68.Um velho olha Luzia atento, ouvindo.

É Vicente.
69.Pelo video de TV Luzia canta.

..•Cena 6 - lnt. No í, te - Sala da pensao
"70.D. Dirce, o menino e Sonta olham

sorridentes a TV.
A71.Sonia olhando a TV.

Um bre~ escuro brusco.
,..,Gana 7 •• Int. Dia - Quarto da pensao

72.Luzia tira roupas do guarda •.roupa
A '"e dobra sobre a cama. Sonia colo-

ca roupas na mal~.

NENINO: A Luzia, a Luzia, Ela vai
cantar.

,.D;DIRCE~ Venha ver, Sorria. Ai, como
ela tá linda.

HÚSICA: Uma cançãõ~rom~ntica que
Luzia canta com embargos de voz.

"LUZIA: Voce acha que eu fiz mal de;
topar? , .O apartamento e bacaninha.



..•As duas vao arrumando as coisas
de Luzia, colocando tudo na mala.

,'l'3.D.Dircepara na por-ta com o filho
ao lado.

"74.Luzia fecha a mala, p~e no chio.
Abraça Soninha, beija-a no rosto.

Luzia abraça DvDí r-ce , beija-a nas
faces.

Afaga a cabeça do menino, beija-o
"no rosto.
Ela vai saindo com D.Dirce e o me-o
nino.
Sônia fica sozinha e senta-se na
cama.

'ESCUREC IlvIE~TTO
...•SEQUENCIA 7

'"Cena 1- Int. Dia - Sala da pensao
"75.Um recorte de jornal: Se voce tem

urna. cara interessante, pode ser
manequim, como Verushka e TWiggy.

. " A , r.76.Sonia, o anuncio sobre a mesa,,D.Drrce e o menino tomam cafe da
manha , à me sa,

A77.0 rosto de Sonia.
78.D.Dirce devora um enorme pedaço

de pão.
A79.0 rosto de Sonia.

,Cena 2. "': Irrt , lUa ....Estudio
80.Sentada nwn banco alto, Sônla,meio assustada, varias pessoas

circulam à. sua volta,; a luz de
holofote ilumina-lhe o rosto.
O fot6grafo fotografa.

81.0 maquiador chega a vira seu ros_
to de WTI lado pI'O outro, a cabe-

'lereira experimenta uma peruca, d&
pois outra, uma môça chega, cheia

1

, , '"So a buate que e meio mixa. Nao
vai dar pra ganhar muito,não.
Mas o Vicente disse que me ajuda
por fora.

AVoce vai ver mení.aa, Eu ainda vou
dar muito o que falar.

"LUZIA: Voce vai me visitar? Promete?.•. ,Tchau, Sonia. Eu ja te dei o ende-
" ,reço, ne?

LUZIA; Tchau, D.Dirce. Muito obri-
gada, viu? Desculpe alguma coisa.

AE voce? Vai torcer pra mim, vai?,Olha Ia, hein?

, A ,D.DIRCE: Vai Ia, Sonia. Ja pensou
que bacana voc~ posando nas revista.

AEu tenho certeza que voes passa •
, '" ,Tenta, ue, nao custa tentar, ne?

Quem não arrisca não petisca.
,Come, Decio, mas que coisa.

SÔNIA: É, acho que eu vou.
,D,DIRCE: Isso, va mesmo. Come,

menino, tem gente que não tem
nem i 550.



de vestidos no braço, joga-os
"no ombro de Sonia, um por um me-

~dindo efei tos , Tudo rapido, con•..
fuso, um turbilhão reformador.

A -O rosto de Sonia maquiado, piscan-,do os eilios postiços~
g~nia, bem vestida, posando num
f'undo branco.

84. Outra pose.
85. Mais outra.
86, página de revista já pronta, com

.•.fotos d.e soru a em reportagem ti-
po; Ela era assim, ficou assim.

82.

83.

,Cena 3- - Ent. Dia - Estud.i:.O
h87. Bonia e duas moças posando.

88. O fotógrafo no meio delas, todos
'" '"riem, ele vai para a camera e ba-

te chapas:
89. Uma pose
90. Outra.
Um breve es:curo brusco.
Cena 4 - Int. Dia - Estúdio

A91. Sonia posando.
'"9~ Sonia desmancha a pose e caminha

pelo estúdio. Tlra o vestido, can-
sada, veste blue- jeans, camiseta

,..e um tenis ve Lhê e surr sdo;

'"SEQUENCIA 8

Cena 1- lnt. Dia - Apartamento de Luzia
93. Sônia e Luzia sentadas no sofá.

11

Ruído de máguina fotográfica-
Idem.
Idem •..MUSICA: Começa uma abertura de
,opera, ligeira, que aumenta sem-
pre de volume.

ALUZIA: Voce gostou do apartamento?
" ...Por~ue que vocE nao veio antes?

SÔNIA: Luzia, eu tô sem dip~eiro... ,pra pagar a pensao. Sera que eu pos-
so passar illlS tempos aqui com vo-
cê?
ItUZIA: Claro, menina l~as e as foto-
grafias? .Voc~ não ganha?

'"SOlHA: Quando eu,.. ,nao e sempre que
duro.

faço ganho, mas,tem. Agora ta meio

que vai ficar tris-
né? Ela , boa-e tao

,LUZIA: D.Dirce e
te de você sair,

• ,I.-. '<')zlnlla, ne.



12
.SÔNIA: \1as eu não quero ficar de-
vendo pra ela, não, sabe?
LUZIA: Claro. Olha, hão tem proble-
ma não. Pode vim. O Vicente paga
o apartamento pra mim. E depois
quando você ganhar, a gente repar-

,te o resto da despesa, ta?
" ,SONIA: Ta legal.

; hLuzia levanta, vai ate a vitrola. LUZIA: Ah, menina, voce ouviu meu
disco.
SÔNIA: Claro,toca t~da hora.

, , ; ,LUZIA: Pois e. Ta vendendo a bessa.
" h '"Eu ja fui duas vezes na televisao

e parece que vai dar um jeito de
eu ser contratada. Não é bacana?
Ai, eu tô tão contente. Nem acre-
dito.

Um breve escuro brusco.
Cena 2 - lnt. Dia - Apartamento Luzia
95-. Luzia dorme. O soL entra pe Ia ja-

nela manchando de luz o chão.
S~nia, só de camiseta, sentada no
sorá sem fazer nada, rói pelinhas
dos cantos das unhas. Pega do chão
um Superman que folheia sem atenção.

9&. Sônia se aproxima da cama, abaixa-
se e olha Luzia dormindo.

971. O rosto de Luzia adormecido.
Cena 3 _.Int. Dia - Banheiro do apartamento
98. A ,Sonia entra lenta, para em frente

Ada pia, olha-se no espelho. Abre o
, Aarmario, pega a escoca e começa a

escovar os dentes, se qlhando no es-
pelho. Z~~m r~pido no espêlho.
Comercial Ultrabrite sabor de lou-

NÚSICA: Começa o jingle do comer-
cial Ultrabrite, sabro de loucura.

99.
cura.

A A AIOO.Sonia em frente do espelho~ a boca
Asuja de espuma, a escova parada no

ar, cospe a espuma, abaixa-se para
bochechar.



Cena 4. - Int. Noite- Quarto de Luzia
"lOl.Sonia sentada na cama lendo o Su-

perHomem, comendo um sanduíche.
Luzia acorda, boceja.

Luzia se levanta, sai e volta co-
Amendo. Abre a porta de espelho do

guardaroupa e se olha.

lOZ.1uzia sentada na cama come o
último bocado do sanduíche enquan_

A ,to Sonia, ajoelhada atras dela,
prende-lhe o cabelo pra trás.

i\SEQUENCIA 9
Cena 1 - Int.Ext. - Dia - Perua Kombi-Rua

'" "l03.Dentro da perua Sonia e duas mo-
ças: confusão de roupas, apres-
sadas se vestindo, arrumando cab§.
10, retocando cilios. Sônia sai.

l04.Na rua, em frente a uma casa Sô-
nia ensaia pose. As moças chegam

, .-tambem. O fotografo esta medin-
do a luz

l05.As moças posam, o fotógrafo bate
"a maquina.

l06.As moça~ mudam ~ pose. Ao longe,
pela rua vem uma passeata com
cartazes. Sônia e os outros não
percebem.

"-O grupo vem chegando a eles quan-
do surge um batalhão de cavalaria.
Todos correm para todos os lados,
o fotógrafo fotografando. Estabe-
lece-se a confusão, as moças per-
didas no meio da bagunça com suas
roupas de luxo de manequim"

13

LUZIA: Que horas são?
"SONIA: Sete e quinze.

;- A ,Eu fiz um sanduiche pra voce. Ta
em cima da pia.

, ,
LUZIA: Heu cabelo ta horri vele
SÔNI-4: Prende êle.

SÔNIA: Vo~~ vai pra televisão?
LUZIA,: (de bôca cheia) Humç hum ,
Vou cantar.
Quer ir comigo?
SÔNIA: Não posso. Amanhã eu te~~o
de levantar cedo. Vou, fotografar,

De longe começa-se a ouvir os gri-
tos de uma passeata que se aproxima.

,NUSICA: Trecho cavàleresco da Over-
ture de f1T,ofilliam'fellll•

l1u:Ldode batalha de super-produção



...•107.Sonia tentando correr de encon-
t~o com gente que tenta correr.
Na frente dela um guarda segura
um estudante pela roupa e começa,a espanca-Ia.

108.0 rosto de S;nia apavorada.
A109.Sonia parada em frente do sol-

dado que espanca o rapaz. De re-
pente todos param e olham pra ci-
ma.

110.Super Homem voando s;bre os pré-
dios.

111.S;nia no meio da bagunça,Super
"Homem desce e alça voa com ela

nos braços. O guarda começa a
bater de nôvo no estudante.

Ao112.Super Homem voa, com Sonia nos
braços.

"A imagem estoura numa estrela, co-
mo nos filmes antigos, sendo
subs_tJil.tu~dapelo Le tre í ros

113.~"Conseguirá Sônia sobreviver
9. tantos perigos?"

11U.:MNão percam na próxima semana
mais Qm emocionante episódio de:
Escolha Você Hesmoll!~

115.Comercia1 (15 segundos)
116.Comercial (15 segundos)

ASEQUENCIA 10
(passa-se em 1950)

lviÚSICA:temá do seriado SuperHoem., ,RAPAZ: E um passaro!
GUARDA: É um avião!
NAlli~AÇÂO: É o Super Homem!

NÚBICA: tema do seriado Superhomem-

,Husica cessa.

Cena 1 - Ext. Dia - Rua de bairro residencial
117.Um grupo de crianças brincando:

as meninas em fila de um lado}
os meninos em fila do outro.

AoEntre as duas filas um garoto
tampa os olhos de Rodrigo GA...~ÔTO: Uva, pera eu maçã?

RODRIGO: Haçã.
118.0 rosto de Rodrigo coberto pela

mao do menino: entre dois dedos
'"~16 consegue enxergar.

Ao N ,G~~OTO: ~aça e beijo. Agora es-
colthe?



Rodrigo estende o braço e corre
o dedo em riste pela fila de me-,ninas. Para'em uma.

" '"O garoto tira a mao do rosto de
Rodrigo.
Al19.Ele avança paTa a menina loira,
linda.

~lZO.Para na frente dela, se olham um
instante, se beijam na bôca.
Os dois se separam e olham para
as outras crianças.

121.Acriada surge e pega Rodrigo
".pela mao.
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RODRIGO: Ela.
" ,G~BOTO: E a Iracema.

AoVOZES DAS CRIArçAS: Beijou na bo-
~ ~ ,ca. Nao vale, nao vale. Ta fora

da brincadeira, não ~ale •••

CRIADA: Tua mãe tá. chamando.
Cena 2 - Iut. Dia - Sala da casa de Rodrigo
122.Mamae sentada na sala chie. O

menino Rodrigo se aproxima.

lZ3.Rodrigo baixa os olhos.
Ao •Ele faz que sim com a cabeça.

IZ4.Rodrigo em frente de mamãe, le-
vanta os olhas para ela.

T25.Rodrigo se afasta, seguido da em-
pregada. Quase na porta se vol_

• N Ata pra mamae e limpa a boca na
manga da camisa.
O quadro se imobiliza.

SEQUÊNCIA Lll
(passa-se em 1958~ Rodrigo tem 15 anos)

,
Cena 1 - Ext. Dia - Patio de escola
126. Quadro imobilizado: Rodr±.go lim-

pando a bôca na manga da camisa.
AEle baixa o braço e caminha ao la-
do de um cole~a. vão para o banhei
ro, entram.

Cena 2 - Int. Dia - Banheiro da escola
127.Rodrigo e o colega entram juntos em

uma das cabines.
l28.Dentro da cabine o colega tira de

dentro da camisa um maço de fotos.
Rodrigo olha as fotos de olhos
brilhante s-, uma por uma.

l>1:AMÃE: Neu filho, eu já não disse
~ Aque nao quero que voce brinque

com e's sa gentinha? ••
"Voce beijou~a menina?

"Porque que voee desobedece a ma-
mãe?

I'Isso e um pecado muito feio, Je-
I' Asus ta triste com voce.

- ,Va escovar os dentes.
E peça perdão pra Jesus.



I29.As fotos: uma mulher nua vulgar,
de cinta liga preta~

" ,130.Capa de livro pornografico:"Dede
e o padre B.enedito".

131.0s dois olham as fotos. O cole-
ga estende uma a Rodrigo.

132.1-0 cor:redor das cabines o inspe-
tor de alunos entra e ao ouvir.•vozes para na porta da cabine.

A porta se abre, os dois saem
"e ficam surpresos e muí to emba-

raçados ao ver o inspetor para-•.do, a espera.
133.A cara malvada e zombeteira do

inspetor-

Cena 3 - lnt. Dia Sala do diretor
134.0 diretor imponente, sentado à

sua mes~. Em frente o papai de
Rodrigo, tambem solene.

COLEGA: Olha esta aqui.

COLEGA: Não, assim não. Bota essa
parte pra cima. Isso.,RODRIGO: Legal. Da pra mim?

INSPETOR: O que é que vocês estavam
fazendo aí dentro, hein?

DIRETOR: O be:del pensou que os dois
••• ••• o senhor sabe, fechados
no banheiro. Mas não era isso.
Êle s e atavam era olhando estas fo-
tos.

o diretor joga sôbre a mesa o
maço de fotos. Papai pega uma,
o diretor outra. Depois mais
uma e começam a gostar.
Depois de várias, o diretor
estende uma a papai. DIRETO~: Olhe esta~ É boa.
Papai pega a foto, olha-a ligei-

Aramente, toma consciencia da si-
tuação, sorri e se levanta.

,O diretor sorri tambem recobrando
a dignidade e se levanta, Aper-

~tam-se as maos.
Cena 4 - Int. Dia - Casa de Rodrigo
r35.Papai em frente de Rodrigo passa-

lhe o sermão, furioso.
P~PAI: É uma vergonha! Você me

, Ncolocou'em pessima situaçao diante
A ,..,do diretor. Voce nao pensou no,nome da sua familia. Sua conduta

foi indecente, contra todos os bons
,principios que eu lhe ensinei.

E sua mãe ficou muí to magoada
(Pausa dramática%



ESCURECIJvIENTO
SEQUÊNCIA 12

•...•
PAPAI: Esta semana o senhor nao

N •••tem mesada. E nao sai a noite tam-,bem.

Cena 1 - lnt. Noite - Casa de Rodrigo: sala
136.Sentados à mesa papai, mamãe e ca-

sal amigo jogam baralhd. Rodrigo
I>. ,vai passando com livro. HAMAE,: Ja vai deitar, filhinho?

RODRIGO: Vou ler um pouco.
~137.A amiga de mamae levantou os olhos

do baralho e lança um olhar sensu-
al, devorador a Rodrigo.

l38.Rodrigo responde o olhar. RODRIGO: Boa noite
139.A amiga o olha quente, perturba-

dora. A1>IIGA: Boa no í te.
]V~]VmE: Durma bem filhinho.

Cena 2 - Int. Noite - Quarto de Rodrigo
140.Rodrigo senta na cama, desabotoa

a camisa, abre o livro, acaricia
o peito enquanto lê.

141. O livro! "Os Caminhos da Liber-
dade":'"Jean Paul Sartre.

Cena 3 - Int. Dia 2Dk:icxm Banheiro
l4Z.Em frente do espêlho Rodrigo es-

preme um cravo. Depois olha-se
um pouca, passa a mão pela bôca.

Cena 4 - Int. Dia - Igreja
l43.No altar a missa.
l44.Rodrtigo ao lado de papai e ma-

- I>.mae entra as pessoas. ele olha
de lado.

145.Do outro lado do corredor o ca-..sal amigo tambem assiste a missa.
I>.A amiga se volta, olha pra ele

e cumprimenta com um aceno de
cabeça.

l46.Rollirigoresponde o aceno e vira-se
pra frente.

147. O côro canta a missa.
".148.Rodrigo volta a cabec.a de novo.

RODRIGO: Acho que eu vou deixar
crescer o bigode.

HÚSIC,A: Côro li túrgico.
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149. Por baixo das abas do chapéu a
amiga o olha, quente,meio sorrin-
do.

150. f1e vira pra frente, depois olha
de nôvo.

151.A amiga se ajoelha fazendo-lhe um
leve sinal com a mio.,152.0 padre ergue a hostia.

Cena 5 - Int. Dia ....Quarto da amiga de mamae.
153.Deitadanua na cama ela puxa Ro-

Adrigo sobre el~ beija-o.
ESCUREClMEI'1['O

}IDSlCA: O côro fica mais alto.

ASEQUEJlJCIA13
154. Um avião sobrevoa a estátua da

liberdade.

, ,~,mSlCA:Deus salve a America.

155.
a
166.squ~ncia de fotos de Rodrigo nos

Estados Unidos.
Um breve escuro brusco.
SEQUÊNClA 14
(passa-se em tempos atuais)
Cena 1 - Lnt , Dia _.Faculdade
167.A aula acabando, Rodrigo e Giro

se levantam com os outros.
168.Saem conversando.

,Cena 2 - Ext. Dia - Cidade Universitaria
l69.0s dois saem da escola e caminham

para o Volks de Ciro. O carro par-
te.

Cena 3 - Int. Noite - Apartamento Rodrigo
,.. ,170.De cuecas Rodrigo frita um ovo. MUSICA: Vivaldi.

. ,.. A171.Sentado na mesa ele le uma revis-
A •.••ta enquanto come o ovo com pao.

172.A capa e as páginas da revista:
Guerra dos estudantes na rua.

" ,..173.Deitado na cama ele le a revts-
Ata. Na parede o cartaz de Che

Guevara, algumas fotos.
A Cft~l faz nm giro mostrando o

,quaTto;as estantes: livros poli-



tià:a.g~ao lado de Ray Bradbury,
"" ,Lawrence Durrell, ficçao cienti-

fica, Cahiers du Cinema, livros
de arte, quadro abstrato na pare-
de, móveis refinados, um pilha de,discos classicos e beatles ao la-
do da cama e da vitrola no chião.

".Rodrigo desliga ~ vitrola, apaga o
abajur, deitado pra dormir.
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,Cena li ...Int. Dia (amanhecer) - Corredor cio predio
'174 .•Ciro toca a campainha, Rodz-Lg o,abre a porta ja ve~tido.

• Volta pr a dentro e sai com embr,g
'lho, tranca a porta e caminham
para o elevador.

Cena 5 -" Ext. Amanhecer - Rua
l75.Rodrigo e Ciro abrem o embrulho,

pegam os sprays.
17.6.Jfomuro br-anco Rodrigo começa a

escrever.
177.A mão de Rodrigo que escreve:

N , ,"Liberdade nao e esmola, e direi_
to 11.

SEQUÊNCIA lat-\..

Cena 1 -Ext. Dia - Rua
178.A passeata vai pela rua.,nervosa,

gritando, ,levantando os cartazes.
179.Rodrigo no meio das pessoas.
180.Câmera na mão no meio das pessoas •..A passeata avança, Ia longe, em

frente, um grupo de modêlos posa
com o fot6grafo circulando, a pas-

"seata vai chegando a eles.
De repente surge um batalhão de
cavalaria. Todos correm para t.Q-"
dos os lados. Estabelece-se a con-
fusão, as moças perdidas no meio da
bagunça com as roupas de luxo de
manaquí.ns ,

181.Rodrigo corre para ajudar uma das
moças. É S;nia tent~ndo correr, de

ARODRIGO: Di, atrasou, hein? Espera
um pouco •

~1Y1USICA: Tre'cho cavalere sco da Over-
ture de lI1-VilliamTelllli•
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encontro com gente que tenta cor-
rer, mas um guarda o pega pela ro~,pa e começa a espanca-Ia •.

182.0 ros,to·de Sônia a~avorada.
183.S~nia parada em frente de Rodrigo

que apanha do guarda e procura pro-
teger a cabeça com os braços.
De repente ela pega do chão o tripé
do fot6grafo e bate com êle no pé

Ado guarda. Ele pula de dor, grita
,.

e segura o pe ,
••• NRodrigo pega Sonia pela mao e os U

dois correm pela rua.
184.0 rosto de Rodrigo correndo: um ôlho,preto, o classico fi,o de sangue es-

correndo da cabeça, êle sorri para
ASonia.

O rosto de Sônia correndo: um cilio
desgolado e pendurado do olho, a ma-
quilagem borrada, ela sorri pra Ro-
drigo. ,185.Vista aerea de uma rua e&treita, os
dois cor~em de m~os dadas •

..•.A imagem estoura numa estrela, sen-
do substituida pelo letreiro:

186. "Segundo cap.í t ul.o"
-,

SEqUÊNCIA 15
. Cena 1 - Int. Dia - Apartamento de Rodrigo

~_ h ,1~7.80nia so de camiseta, sentada na ca-
ma. No chão, entre .livros, Rodrigo
escreve com um caderno nos joelhos."..•Sob o cartaz de Che Guevara Sonia le
"Citaçõ.es do Presidente Hao Tsé Tung~'

A

188~A capa do livro, os olhos de Sonia
Ela levanto o olhar para,por tras •..•

a. esmera,
189.Sequ~ncia de quadros de cartCon on-

de a pers~nagem depois de ler mui-
to desiste e diz. 11 não adianta, por
mais que eu tente, não consigo ler
nas entre Lí.nhas 11.

A

190.A capa do livro, Sonia baixa os o-
lhos, fecha o livro.

191.Joga-o sôbre a cama, olha para Ro-



drigo, curva-se para êle.
~Ele vira a cabeça pra ela.
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,:,>_1"1III ,.RODRIGO: Que que foi? Nao ta enten-
dendo?

ASOLHA: Ah , prefiro o ~ super-
homem.

Rodrigo estica a cabeça e a beija.
192.05 lábios dos dois se be á.jando, :tvlÚSICA:
193.Desatados por Rodrigo os cabelos

" Aode Sonia caem lentamente sobre
os ombros.

194.As costas de Rodrigo de baixo pa-
ra cima até a nuca onde Sônia

SÔNIA: Sabe que sabão é ~ste? É
um sabão em pó com~. Agora va-
mos deemmmmooooonnnnsssstttttttt
VOZ DE HONEN: Não adianta. Não

"precisa por de novo. Vai ter de
filmar outra vez.

199.S~nia no estúdio, diante das 1u- VOZ DE HOHEH: OK. Acabou.,zes, vira-se e sai do cenario.
200.~la tira a roupa de dona de casa

e veste o blue-jeans, a camiseta,
o tênis surrado.

'"pousa! a mao.
•..•195.A linha de que se forma da uniao

dos dois corpos, seus ro sno s
que se beijam.

196io corpo de Rodrigo s~bre o'dela.
ESCURECIHENTO

Estúdio
Nmao um pacote de

Cena 2 _ lnt. Dia -
A197.Sonia segura na

sabão. Ela fala '"mas nao se ouve
sua voz.
A imagem some, fica ·tudo preto.

Á N198.Novamente Sonia segura na roao
um pacote de sabão. Fala.

A imagem some, fica tudo preto.

SEQUÊNCIA 16
Cena 1 - lnt. Noite - Apartamento Luzia

~201.A porta se abre, Sonia entra. Vi-,cente, o velhote da Luzia esta sen
~ '" ,tado no sofa. Sonia se abaixa, da-

lhe um beijinho no rosto.
Cena ia- Int. Noite - Quarto
ZOZ.Em rreí)!t~ do ~~pêlho Luzia enfia

VOZ DE HONEl\-l:O som, o som, regula
o som.

" AoSONlA: oi, Vicente, tudo bom?
VIrrENTE: Tudo bem.



o vestida pela cabeça.
e senta na cama.

A h A ASonai ent~a SONIA: oba. To morta de cansada.
Já é a terceira vez que eu faço
o mesmo filme •

..•.
Luzia ri e se aproxima, Sonia fe-
cha-lhe o zipper do vestido.

Aproxime; o rosto do de Luzia e
cochicha.

Luzia cochicha tambem,
e sai.
SOnia deita na cama.

LUZIA: Voc~ vai voltar tarde hoje?
SÔNIA: Acho que eu vou dormir l~
com o Rodrigo.
Assim o Vicente pode ficar aqui
com você, tá?, ~LUZIA: Ta. Entao, tchau.
SÔNIA: Tchau.

Cena 2 - Int. Noite - Apartamento Rodrigo
A ,203.Sonia, so de camiseta, trepada na

cama prega suas fotos na parêde,
ao lado de Che Guevara.

204.Rodrigo entra, pár,a no meio da
sala.

".Sonia se volta:.
A~le se aproxima e se beijam de
leve.

Cena 3 - Int. Noit~ - Bar
205.Sentados no balcão os dois co-

mem Qma comida feia.

Rodrigo, com um quase engulho,
..•.afasta o prato. Sonia olha pra

..•.ele.

SÔNIA:(cantarola uma música da,,.moda e no meio para pra dizer.
Excelsior, como na rádio).

,RODRIGC:O que que e isso?
Á , A NSOlJIA: E prâ. voce nao e sque cer. de

mim.

RODRIGO: Voc; já jantou?
SÔNIA: Tava te esperahdo.

"-ROD~IGO:To duro •••
A ~ ASOl-IA: Nao tem importancia. A gen-

te come no bar ai embaixo mesmo.

Ao •.•SONIA: Voce foi ver teu pai?
. /Ii" ~RODRIGO: Fui. Ele ta chato. Nao me

deu o dinheiro e agora quer que eu, ,va aibmoçar Ia em casa todo domingo.
SÔNIA: Vai ué ••
mODRIGO: Eu não. É uma chatice.

SÔ:NIA: Has não tem como a comida da,.casa da gente, ne?
RODRIGO: Bobagem, eu como qualquer
coisa.

Cena 4 - lnt. Noite - Apartamento Rodrigo
206.Curvado sôbre a privada odrigo

vomita.
207.Sôniacom copo dágua, Rodrigo sai
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,do banheiro com copo dagua.

Rodrigo toma. h ,

SOl'HA: Ta melhor?

Cena 5 - Ln t ; Noi te - Apartamento Rodrigo
20~.S~nia e Rodrigo deitados lado a

lado. Ela o beija devagari~ho,
carinhosa, no rosto.
h .

Ele pe;'?;ao rosto dela, beija-lhe
a bQca, olha seus olhos. RODRIGO: Vamos dormir? P..manllã

cedo eu te~hQ passeata.
1\Ele se acomoda pra dormir, fecha

A A,os olhos. Sonia olha pra ele, se-
ria. E se mexe na cama.

Cena 6 - Int. Dia _.Apartamento Rodrigo
209.0 sol entra por uma fresta da cor-

tina. S~nia deitada sozinha, bo-
. ,ceja, pega o relogio, olha as ho-

ras: 'onze e meia.
Esp~eguiça-se, levanta bocejando.

SEQUÊNCIA 17
,Cena I - lnt. Dia - Corredor do predio de Luzia

Ao21o.Sonia sai do elevador, com revi~-
tas na mão; cantarolando e daD-
çando como a loira Eliana das
chanchadas carnavalescas.,2ll.Repentinámente o cenario das
chanchadas, com coqueiros e
baianas se forma em t~rno dela
por um Lapso de tempo., ,212.Ja sem cenario; dançando no cor-
redor ela perde o jeito ao cru-
zar com um homem que vem para o
elevador.

213.Em frente ,da porta ela para, pe_
Aga a chave na bolsa e abre.

Cena 2 - Int. Dia - Apartamento Luzia
214.Ela abre a porta. Dentro est~o

~ ,mamae e Luzia no safa.
A' "215.Sonia para na porta, surpresa,

depois corre pra mamãe. SÔNIA: f.íamãe.
l;lA1vIÃE.: Ô, mí nha fi lha.



'"2Jl6.,.Asduas se abraçam. Sonia senta
ao lado de mamãe; com a mão dela
ênt!'e a.s suas.

As duas fica.m lado a lado um
'"tempo, em silencio.

S;nia embaraçada sorri sem res~
posta.

217.ra cadeira ao lado. ÇxN:k Luzia,
de braços cruzados, apoiada nos
jOêlhos, curvada pra frente, "um

sorriso pregado na cara, olha a
cena.

Luzia levanta,
e sai.

218.S;nia e mamãe ficam sentadas
"" ...•lado a lado 8. mao na mao , '

...•Sania faz que sim com a cabeça.
Mais um momento de embaraço.

,ZJ:9.Luzia entra com o cafe na ban-
deja, serve as duas e senta pra
tomar tambem-

220.l1amãe toma o café aos gOlinhos,
, A

sem quase tirar a chicara da bo-
ca.

Â • f221.Sonia pousa a ch~cara e acende
um cigarro. lv1amãe olha.

Luzia pega a chlcara de mamãe,
AI ••••mamae olha Sonia.

222.Luzia abre a porta. t João, com
um bieode de ?~ anos. p~pta na

A ,
SONTA: quando e que a senhora
chegou?
NAHÃE: Ontem.
O teu irmão veio fazer um serviço,
eu aproveitei.

A ,SOlHA: Como e que, a senhora me
achou?
NAMÃE: Nós fomos na pensao e a

Adona Dirce deu o endereço.

~ A,

I-'JAl:IAAE: Voce ta magra, filha.
N ",. A

11AHAiS: Nos temos visto 'lace na
revista. Mesmo com a pintura

..•.voce fica com um ar do seu pai.

SÔNIA: Quando é que a senhora
volta?
~1AHÃE~ Hoje mesmo. O João vem
me buscar daqui a pouco. ,LU7.IA: Eu vou fazer um cafezinho
pr-a senhora.,.. ..•
l'-'flIjl1:AE: O Joao vai casar, sabe?
Com a Gidinha mesmo, lembra dela?

1W"!M: "- ,
H' voee, ta bem aqui'?.w

" ".SOlHA: Tudo muito bom, ma8.
HAlvIÃE:

, "~uando e que voce vem ver
a·gente?
SÔrIA: Um dia eu vou, mãe.

lvíA.lVJÃE : Fuma?
SÔNIA: Um pouco.

N N A
HANAE: Eu nao acho feio moça f'u.,"., ,.,.ma:r. Seu irmao e que nao gosta.
(A campainha soa)



,..". 1'\ ,mao. Ele entra e fica de pe, o-
lha pra S~nia.

223.Ela apaga o cigarro quase inteiro
no cinzeiro, olha pra João.

ZZU.Luzia·pega o bule de ,cafe.

225.~,1amãepuxa Sônia pelo braço e
fala-lhe ao ouvido. S;nia sorri.

ZC6.Luzia vem com um disco autografa-
do, abraça e beija mamãe que se
levantou.

Cena 3 _. Int. Dia - Estação Sorocabana
~ ~2Z7.Sonia abraça e beija mamae.

1>lamãecamí nha para o trem.
228.s3nia levanta o braço pra dar

adeus.
229.0 trem se afasta. MMmãe de pé, à

janela abana a mão. O trem 'vai em-
A •••bora e Sania fica sozinha na pla-

taforma quase vazia. Começa a ca-
minhar.

ESCURECI}'IENTO
ASEQlJENCIA 18

, ACena 1 -,Int. Dia - GinaBio de karate'
23.O.Gesto brusco, violento da mão de

Rodrigo que desce em frente ao
seu rosto.

23J.i.•Rodrigo avança em fila com ou
tros rapazes, fazendo gestos

"SONIA: Como vai?
N ~JOAO: Tudo bem. E voce?

" ,SOlHA: Parabens pelo casamento.
JOÃO: Obrigado.
LUZIA: Quer tomar um cafezinho.
Passei agora mesmo.
JOÃO: Não, obrigado. Nós temos de
ir embora~

SÔNIA: Luzia, a mamãet quer um,autografo seu.
LUZIA: Nas clar-o l l 1
NANÃE: i pra um. sobrinho meu, sabe?, , .•..Nos gostamos muito de voce.Temos
os dois discos. O João sempre toca

N' Npra eu ouvir. Nao e, Joao?

tL4.HÃE: Deus que abençoe, filha,
Deus que abençoe.

HUSICA: A valsa: "Mí.nha mãezir21a
querida, mãezinha do coração,
te adorare i t ôda a vi da •••,,;

,NUBlCA CESSA (com o gesto)



2

violentos de braços e pernas.
Cena 2 - Int. Dia.- Est~dio

,Gritos caracteristicos.

A Aê3Z.Sonia avança uma perna para fren- Objetiva de camera.
te, ajeitando a pose.

,Cena 3 ~ Int. Dia - Ginasio
233.Rodrigo vira vigorosamente a

cabeça.
Cena 4 _. Int. Dia Estúdio

\

Z34.Lentamente, Sônia agita os ca-
belos com 001 moví.me nto suave.

,Cena 5 - Int. Dia~- Ginasio
A235.Rodrigo baixa a perna com força

,Cena 6 - Int. Dia - Estudio
A À236.Sonia coloca a pose ingenuav

,Cena 7 - Int. Dia - Ginasio
23~.Rodrigo move o corpo num gesto

rígido.
Cena 8 - Int. Dia Estúdio
238.Sônia dá uma volta ao vestido

vaporoso •.
Um breve escuro brusco.

ASEQUErCIA 19
Cerra'l - Ext. Dia - Barranco
239.CAH na mão: um pretinho mal ves-,

tido, molhado e sujo, vem sain-,do de um bueiro' com dois revol-
veres na cinta, as mã.os atrás
da nuca. Por entre as pernas dos
soldados a gente o v~ avançar.
As mãos dos soldados atirando
com revólveres. O preto cai de
joelhos, sacudido por tiros e

...,vai caindo de bruços, as maos
esealavrando a terra.

240.
a

N250.Fotos da execuçao de Roncadar.

,Grito caractaristico

"ObjetLva de camera.

Grito característico

AObjetiva de camera.

,Grito caracteristic~

AObjetiva de Gamera.

ASILENCIO

RODRIGO: (aff - sua voz vem sur-,gindo 'aos poucos ate ganhar vo-
lume normal)O coronel grita:V,e-
nha com as mãos para cima qjena-
da vai lhe acontecer. Os solda-
dos engatilham suas armas. O ban-
dido sai cambaleando. O coronel



Cena 2 - Int.Noi te-Apart. Rodr-íígo
. ~

25Jt.0 rosto de Rodrigo que le o jor-
nal; uma- raiva surda,contida.

.•.252.Ele levanta a cabeça e olha pra
to . ,Sonia que esta sentada na cama,

-em frente a êle. Ela enfia um
bombom inteiro na b&ca.

,Z53.Rodrigo dobrando o jornal,pa-.•.ra u@ momento, olha pra Sonia,
,fica. br-avo com o que ela disse,
. ou não disse, mas diante da in-

diferença dela, sorri, deixa o
jornal no chão, levanta-se e vai

até ela.
Z54.Curva ...·se

° cabelo,

.•.sobre ela, afaga-~he
junto do rosto, ri.

Ela ri tambem e abraça-o.
ASEçnJENGIA 20

..•nao cumpre a palavra. Primeiros.•.tiros~ Ele cai de joelhos, ainda
tem tempo de balb.uciar: Não me
matem, pelo amor de Deus, não
me matem.

~Resposta: mais tiros. De maos
abert~s, agitando os dedos, tre-
mendo com os tiros que vão lhe
fu~ando todo o corpo.

f 'RODRIGO: Horrlvel, ne?
SÔNIA: ~~_ Agora lê o hor6scopo.

.•. ~RODRIGO: Voce nao liga pra nada,
hein?

Cena I - lnt. Noite - Apartamento de Luzia
Z55.Video de TV: cena romântica de

filme americano antigo.
" '" ",No sofa Luzia e Sonia estao sen-

tadas assistindo a TV.

Um tempo passa •.Elas olhar..o pro-
grama.

.•.
256.0 rosto de Sonia.

257.Um tempo. passa. As duas assistem.

"LUZIA: Ai, eu nem acredito, voce
sabe? Foi tudo tão depressa.
Coitado do Vicente, êle me aju-
dou tanto •••
SÔNIA: Êle vem hoje?
LUZIA: Acho que não.

LUZI.A: E o Rodrigo, S;nia? Você
"-nunca fala dele.

/to A. ,sornA: Ele e bacana.
h ".~UZIA: Voce gosta dele?

SÔNIA: Não sei. Acho que eu gosto,
sim.

LUZIA:O que que êle faz mesmo?
"SOlHA: Estuda.



Um tempo passa. As ~uas assitem a
TV.

A258.0 rosto de Sonia.

259.0 rosto de Luzia.

".No fundo dos olhos dela ha uma
melancolia.
ASEQUENCIA 21

Cena 1- Ext. Noite - Rua
..•.Z60.Em frente do cinema Sonia anda

de um lado pro outro,esperando.
Rodrigo chega, beijam-se ligei-
ramente.
..•.Z6l.Ele sorri, beija-lhe o rosto.

A A262.Ele contrafei.to olha pr a ela,
sem ter o que dizer.

Ficam lado a lado um tempo. Os
dois de cara amuada, de braçms
cruzados.

LUZIA: Não. No que que ~le tra-
balha?
SÔNIA: Êle não trabalha, não. O

A ".pai dele da uma me sada,
LUZIA: Ah.

A ALUZIA: VOCG ~ai casar com ele?
SÔNIA: Não. Acho que eu não que-
ro casar, Luzia •••

_, N ,LuZIA: E, casar acho que nao da
'"nao.

".Mas ter filho deve ser bacana,ne?

RODIRGO.: 0i, bem, esperou mui to?
SÔNIA.: Umas duas horas,,..RODRTGO: Olha, nao vai dar pra
gente ir, não, viu?
SÔlUA: Porque?

".RODRIGO: Tem assembleia.
SÔNIA: E dai?

".RQDRIGO: Dai que eu tenho de ir.
" ~SONIA: Entao, tchau.

RODRIGO: Espera ai. Vamos comigo.
SÔNIA: Nao. Eu quero ir no cinema.
RODRIGO: A gente vai amanhã.
SÔNIA: O filme sai hoje.

1'\ , A ,...,RODRIGO: Po ç, mas sera que voce nao
pode me acompa~~ar onde eu vou?
" ..•. '"SONIA: E 'lace'?Nao pode me acompa

nhar onde eu vou?
RODRIGO: Hoje não dá. Eu tenho de
, ". ~ta na assemblela, ne.
h ,..SONIA: Entao vai, ora. Eu vou no

cinema •.

"SONIA: Olha, de agora em diante,
quando eu quisersair, eu convi~o



Rodrigo fica louco da vida,
vira as costas e se afasta.

Ao ,263.Sonia vai a bilheteria, compra
ingresso e entra.

29
.• ;alguem pra ir comig~, ta bom?

Assim eu não at.rapaâho você e
nem voc~ me atrapalha. Tá com-
binado?

..•.Voca faz suas coisas, eu faço as
,minhas.

A _,BODRIGO: Porra, nao e isso.
" .• -SONIA: E isso sim, Rodrigo. Nao,vamos misturar as coisas, ta bom?

RODRIGO: Tá bom.

Cena Z - Int. Noite -,Sala de aula vazia.
z64.Rodrigo e mais dois rapazes pin-

tam faixas no chão: LIBERDADE.
Cena 3 - Int. Noite - Cinema
.Z65,.Na tela surgem os letreiros: The

End.
. , A266.Na plateia Sonia se levanta para

sair.
Cena 4 - Ext. Noite - Porta do cinema
267.Sônia vai ~ saindo e encontra

li' ,.Hélio, o fotografo, com uma moça.
Beijinhos, cumprimentos.

-E vao caminhando juntos.
Cena 5: -, Lrrt , Noite - Apartamento Edgar.

268.Uma sala pequena demais pra tan-
•• , fta gente. Ie-ie t.o eando a.Lt í.ssí.mo,

Agente super fresca, Sonia dança
no meio da sala,sansualmente.

269.0 corpo dela dançando.
oi~ ... AUlitór.

27 Samt s a'r

Um

HÉLIO: É aniversário do Edgar.
~amos com a gente.

.• ,Ie-ie violento-



ASEQUENClA 22
Cena 1= lnt. Dia- Aparta~mento_Rodrigo

~ A271.~Ja cozinha Sania prepara uma sopa
de pacote, cantarolando.

272.Na sala Rodriga ajeita uma pilha
Qe panfletos sôbre a mesa.

" "Prega um na parede. Sonia vem com
a colher dá pra êle experimentar.
Tã quente, os dois riem •

.•.Ela o abraça por tras.

'"No meio da leitura Sonia se sol-
Ata e sai de quadro. 8.rasto de-

le domina enquanto lê.
'" ..Z73.0 rosto de Sania, seria, um pou-

co incomodada.
274~o rosto de Rodrigo esperando uma,..opiniao.
275. S~nia
Z76:.Hod,rigo
277 .S~nia
Z·(8.Rodrigo

'"2i9.Sonia deixa passar um tempo.

280.Rodl'igo

281.0s dois discutem frente a frente.
'" ASonia·se desencosta da parede.

RODRIGO: Ouve um-pouco', que ba-
cana; (lê manifesto estudantil
típico).

RODRIGO: (termina a leitura)

ARODRlGO: O que que voce acha?
" ~SONIA: Nao acho nada.

, -Eu ja falei que eu nao quero sa-
A , ••••ber desses negocios, nao falei?

Faça as suas brigas e me deixe
sossegada. A gente tinha combi-

~ A ,nado isso, nao tinha? Voce ja,ta misturando tudo.
Eu não quero saber de nada. Já te

. 'nho os meus problemas e nlnguem
vai resolvàT êles pra mim.

, '"RODRIGO: Ta bom, Sonia.
J.1asvocê sabe que eu não aceito

A •.••isso. Voce nao liga pra nada. Ti-
ra fotografia, dança na televi-

...• " .•.sao , Voce so quer saber de ganhar
seu dinheirinho. E mais nada.

"SONIA: Pelo menos ISSo eu faco.
~ c

A ,..RODRIGO:Voce nao acha que tem pro-



ESCUREEIHENTO

31
blemas m.ais Importantes?

~ A ASONIA: Ah , e voce resolve eles
muito bem~ escreve Wffiascoisas,que ninguem entende e sai na rua
gritando. Grande merda.
ROD IGO: Pelo menos eu tento fa-
zer alguma coisa.

A ~ ,
SOlHA: Pois entao faça, ue ,
Fique com os teus grandes pro-
blemas sociais que eu fico com, -os meus probleminhas, ta?

1\8EQUENCIA 2:3

Cena I - Ext. Dia - Rua (em frente de lanchonete)

•••

A282.Sonia e Rodrigo se levantam do
blacio com sorvetes na mio e saem.
Riem, brincam, namorados •

283.Um carro pára junto ao meio fio.
É Ciro. Rodrigo se abaixa na ja-
nela, conversa.
Os dois d~o a volta no carro e
entram.
O carro arranca.

Cena 2 _.Ext. Dia - Estrada de rodagem
284.Sônia dirige o carro com Ciro e,Rodrigo ao lado. O radio ligado

na estação da moda.
Rodrigo abre o porta luvas.

,
285. Tij."a de dentro um revolver que

...•vira nas maos. ,RODRIGO: Ta carregado?-,CI70: Ta.
Cena 3 - Ext. Dia - Atalho no melo do mato
286.0s tr~s andam no meio do capim.

..• "287,.Sonia.encosta numa arvore., arran.
ca uma haste de capim, põe na bô-
ca.

288.À sua frente Ciro ajeita o braço
de Rodrigopara o tiro.

289.Sônia olha os dois e v~ um
290.duelo: os dois costas contra cos--

tas caminham, vol t.an--see atiram
,''''. , A291.Rodrigo baixa a arma, vem ate 80-

RODRIGO: Posso experimentar?

GIRO: Não fica com o braço duro,
não. O coice pode machucar. Fica
firme, mas não duro, entende?
Fica assim, vai.

,Ruido de tiro
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nia, estende a arma. i ODRIGO: Quer da-r um?
~ .•.•Z9Z.Por tras da arma, Sonia faz que

não com a cabe~a.
Z93.As mãos de Rodrigo mexem na arma,

êle prende o dedo, machuca, san-
A ~

gra. Sonia pega sua mao, olha o
corte, passa o braço por seu pes-
coço. SÔNIA: Bem feito. Eu não falei...que isso faz xixi na mao de 6Tian-

ça •.
AZ9U.Eleg entram no carro.

'. Avar~as vezes.Ciro dá a partida
O carro não pega.
Ciro des~e, abre
mexe lá dentro.
Volta pra dentro, d~ a partida

••••. " Auma, duas , tres xMa vezes.

o capo do motor,

Cena 4 - Ext. Dia -Estrada
A295.Parados na Deira da estrada e~es

fazem sinal.
Um caminhão cheio de lavradores
, "para, eles sobem.

O camirihão corre pela estrada.
Cena 5 - Ext. Dia - Caminhio- estrada

~' A2.9'd.Rodrigo,Sonia e Ciro entre os.....caboclos, caacoalhando no cam~nnao.,Ciro muito a vontade tira fotos
"das caras curtidas. Sonia tambem

"a vonntade, ~isonha, cabelos ao
«lHetm vento. odrigo mais afasta-
do, um ar estranho de fascinação e
certa repulsa, constrangido.

Z97~Ciro fotogra~ando.
298.Sônia
Z99.Rodrigo
300.As caras dos caboclos, rindo.
30L.Rodrigo

ASEQUENCIA 24 ..Cena 1 - Ext. Dia - Posto de gasolina na beira da estrada
302~Ciro sobe no caminhão guincho e

se afasta na estrada.



'" A303.No posto ficam Sonia e Rodrigo,ãozinhos. Caminham um pouco,
abraçados.

ASoni.a ajei ta o cabelo sem r-e spog
der, lli~apomtinha de mau hQmor.

33

, '":--ODRIGO:Sabe, as veZES eu fico
pensando se vale a pena mesmo.
"SONIA: O que?

RODRIGO: A gente fazer alguma
coisa.

" ARODRIGO: Voce viu aqueles caras
do caminhão?

< Os dois caminham um tanto sem
falar, enc ost.amese sob uma mar qu.íse,

RODRIGO: A gente briga por causa
h Adeles, quer brigar com eles e o,que e que adianta. Os coitados

_ N A

nBo estao nem sabendo. Nao tem

"O tempo passa em silencio no ven-
Ato que agita os cabelos de Sonia

muda.
30Ü.Rodrigo tenso, irriquieto, com as

mãos nos b;lso~.

'"305.Sonia,.. -306.Ela desencosta em posiçao de aler-
ta, Rodrigo nervoso'.

ASonia se afasta um pouco irrita-
da. Rodrigo a seu lado.

~ A ,Ela para, olha pra cara dele, se-
ria, brava, nervosa.

"nem consciencia da vida que 1e-
vam,

, ,RODRIGO: O que me da raiva e que
tem gente que nem liga.
SÔNI!: É uma indireta, é?

,1\ •••RODRIGO: Ora, Sonia, voce sabe
, muí,to bem o que eu penso.

A •••SONIA: To cansada de saber, mas
" Nvoce nao fala em outra coisa.

~RODRIGO: Claro que eu falo. ~ nao
... -adianta nada. Voce nao ouve •••

S6rIA: Eu j~ disse que é problema
teu. Eu não misturo meus proble-
mas •••
RODRIGO: Qu~ problema meu. É pro-
belma de todo mundo. Teu tambem.

.... ..•
SOlHA: Voce quer saber de uma co5i-

, "sa? Eu ja to dm:ü cheia de ouvir
"voce falar de problemas, problemas.

RODRIGO: E vai ouvir muito ainda.

SÔNIA: Não vou não.



S se afasta.
307.Ao lado do carro ela se abaixa

e pede uma carona, entra, bate a
po~ta. O carro arranca e passa na•.frente de Rodrigo que fica SOZiR

nho no vazio do pô~to de gasolina.
"SEQUENCIA 25

.• .Cena I - Int. Dia - Estud~o
308.No branco do fundo Sônia com lli~

vestido requintado; posando.
309.0utra pose.
310.0utra mais.

, .• .•311.0 fotografo, Helio, vai aju-
dá-Ia a, descer do -e:uboonde esta-·
va trepada, posando, e abraça_a.
Ela olha pra êle, meio maliciosa,
se solta do abraço e se afasta.

SEQUÊNCIA z6'

3

"Int. Noite _.Aartamento de Luzia.Cena I

"312.Luzia lava roupas mí udas no ba-·
nheiro.

A ~3l3.Sonia na frente do espelho no quam•..
to, aperta a barriga, olha-se de LUZIA: E o Rodrigo? O que que

A '"perfil. aconteceu que voce nao sai mais
de casa:?

A ~Sonia fecha o espelho do guarda-
, roupa, senta na cama, pega o ca-.•lendario e conta os dias nos de_

dos.
À ••Sonia levanta e vai ate o banhei-

r-o.,
3l4.Luzia pendura calc~nhas e sutians

no varal. Sô'nia entra e senta na
privada.

SÔNIA: ,Nos brigamos.

LUZIA: Porque?

SÔNIA: Ah, êle começou a me encher
" '" 'com as coisas dele. Eu nao quero

saber de política, passeata, essas
chatices,
Você vai pra televi~io hoje?
LUZIA: Han,han. Q~er ir?
" ,... "-SOlHA: Nao , Eu to cansada, vou dor-

mir cedo.
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Cena 2 - Int. Noite - Apartamento de Luzia

,3,15.Video de TV:Luzia canta com um,ves~ido brilhante e e muito apla~
dida.

6 '" "31 .Sonia levanta do safa, vai ate"a
, "TV, muda de canal varias vezes,

depois des1i~a e vai 'para o quarto.
Cena 3 - Int. ~oite _ Apartwnento de Rodrigo

,.317.Rodrigo prega na parede as fotos
que Ciro tirou no caminhão.

318.
a
321.As fotos dos caboclos rindo.
322.0 rosto pesado de Rodrigo olhando

Qts fotos.
Cena 4 - Int. Dia - Apartamento Luzia
323.Luzia dorme.

A A324.Sentada na privada Sonia le uma
revista, enrolando uma mecha de
cabelo nos dedos. Olha as pon-

tas dos cabelos, pega ~~a tesoura e
corta as pontas queimadas. Joga -
a revista no chão.

A.325.Em frente do espelho ela corta
os cabelos, bastante. Deixa bem
curto.

Cena 5 _.Int. Dia - Apartamento de Rodrigo
326.Deitado na cama, na rés~ia de sol

que entra pela cortina fec~ada,
Rodrigo olha o tempo passar, a bar-
ba por fazer.

A A327.Em frente do espelho do banheiro ele
olha a própria imagem, fala em voz
baixa, pra si mesmo. RODRIGO: Uva, pera ou maçã?
Depois entra no chuveiro.
. ,A agua cai por seu rosto, escor-
rendo os cabelos pela cara.

Cena 6 - Ext. Dia - Rua
~ '" ,32~.Ele sai do predio e anda na rua,

devagar. Olha as revistas, os
jornais, o sol na banca de revista.



Cena 7 - E t. Dia - ua
329.A fachada do teatro de variedades

com fotos de mulheres vulgares em
reduzidas roupas brilhantes,..•Ele olha as fotos.
Compra ingresso e entra.

Cena 8 - lnt. Dia - Teatro
330.No palco Q~a mulhe~ faz um strip-

tease vulgar.
33l.Na platéia quase vazia Rodrigo a-

fundado na cadeira, volta a cabe-
ça para o velho ao lado~, ,332.0 velho e gordo, decrepito, .os
·olhos iúbricOls grudados no palco,
respira fundo, excitado.

333.A mulher tira a roupa.
a34.0 rosto de Rodrigo: os olhos se,enchem de duas lagrimas.

ASEqUENCIA 2-7.

Cena 1- lnt. Dia - Laboratório de análises
~ A ~335.11.mao de Sonia coloca no balcao

um vidro cheio de urina.
336.11.môça preenche a ficha e esten-

"de-a para Sonia. MÔC,A: Fica pronto amanhã.

Cena 3 - lnt. Dia - Corredor do prédio
"338.Sonia sai do elevador e procuro

os n~~eros das portas.,339.Para em frente de Ut"Ila,toca a cam-
painha que não soa. Insiste, a cam-,.painha esta quebrada. Ela bate de,leve, experimenta o trinco, esta
ab~tta. Ela entra.

Gena 4 -, Lnt , Dia - Apartamento
340.Na penumbra da sala ela pega umas

, ,...fotos de cima de um movel. Sao,''otos suas. Vai lentamente ate o
quarto.

341.Na cama estão o fotógrafo e ma,



adolescente deitados, nus, mal
cobar t.os, do rmí.ndov

34Z.a~nia ri, cobre a bôca com a mão e
sa.i.

Gena 5 - Int. Dia - Elevador.
343.Sônia ri muito, lágrimas de riso

caem pelo rosto.
SE UÊNCIA 28
Cena I - lrit. Noite - Bar
3M. Sentados na mesa diante de dois

choppe s., Rodrigo e Ciro conver-
sam.

3b.5.Rodrigo-

346.Ciro.

31-a.Rodrigo ri, meio sem graça. Ciro
acende um cigarro.

·3l+8.Rodrigo
"349.08 dois a mesa, no bar quase sem

.,
rií.nguem,

"RODRIGO: Eu sei que e bobagem, en-
tende? Nas eu me abalei um pouco
Ape sar de tudo a Soninhe, foi im-
portante pra mim •
.Q1B.Q: Escuta, Rodrigo. Acho que

" .-voce ta misturando as coisas.
N ,.. ~ ,ODRIGO: Nao to nao, Ciro. E tudo

a mesma coisa~ No fundo parece que
nada funciona, entende? Olha o
negócio de ação de rua. Até que
ponto funciona?

" ,Q1BQ:Po, rapaz, mas o que e que
isso tem a ver com a menina?

,GIRO: Olha Rodrigo, o negocio ,de
ação de rua é importante sim.
Você sabe disgo. ° que você não,pode querer fazer e ~ mudar

.-tudo do dia pra noite. Dai vo-
A •••ce nao faz nada mesmo.

Não é assim fácil de mudar as
coisas.

f.L..Q: Esquece
1\.:i,ODRIGO:Voce

, ..•O negocio nao
Lembra aquele

'"U~ pouco a Sonia.
..• "nao ta emtendendo.

" A ,.."e so a Sonia nao.
dia no caminhão;
"~: Eu sei. To entendendo sim.

I'tt , -' '.Voce ta numa crise, ue , Ta J.n-
seguro com movimento de massa, nao, ..•



N350.Rodrigo nao responde.

Rodrigo.levanta a cabe~a.·
A351.Ciro tira o cigarro da boca e

apaga no cinzeiro.
Ce a 2 _.I
35

353.0 surpreso,

38 .'
,e isso?

CIRO:Olha Rodrigo, faz um outro
, "-negocio qualquer. Sozinho mesmo,

mil troço importante, importante
mesmo.
RODRIGO: O que?

Ciro

SEQUÊ1·CIA 29

Cena I ~Ext. Dia - Laboratório de análises
354~Sônia dai do laboratório, pára na

porta, desdobra o papel, olha.
355.0 papel: Resultado do teste de gra-

.videz de Galli-Nann.dmi:POSITI'.TO
Cena 2 - Lnt , Dia - Faculdade
356~Rodrigo assiste ~ aula, Ciro a

seu lado lhe passa um bilhete que
h Aele le.

357.0 bilhete: Aman.hã, às 5 horas •.
Cena 3 - Int. Dia - Apartamento de Luzia

A358.Em frente do espelho Luzia escova
os cabelos.

359.Sônia senta-se, pesadffifiente,nai
C~'11a.

A N ,SOnia nao responde logo.E depois
de um tempo que diz:

~ "360.Em frente do espelho Luzia para.
Olha a pr~pria imagem. Seu rosto

•••• I'muda de expressao: e algo fundo,
uma satisfação muito triste.

"361.:No rosto de Sonia se acent ua ma
pouco a dureza vazia de sempre.
Indiferente, incons-ciente, Lncon-

LUZIA: O que que foi?

§ÔNIA: Luzia, eu tô grávida.

, "LUZIA: O que e que voce vai fazer?
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saquent.e , "SOlHA: Vou t í.aar •

.1\ '"Voce conhece alguem?
362.Luzia faz que sim

'"Ela esta a ponto
quem fica triste

com a cabeça.
,/'de chorar, e ela

pela amiGa. O Rodrigo sabe?
Tão.

" AVoce precLsa falar com ele.
SmUA: Não. Não vou falar nada.

ESCURECU'IENTO \

8EQUÊNCIA 30
Cena I - Ext, &~ffi1hecer- Rua
363.Um Vo Lkswage n corre para rua

meio molhada.
364~Dentro do carro Ciro dirige cal-

mamente. odrigo ao lado, nervo-
so, passa a mão pela b;ca. À fren-
te a rua corre, o quartel se apro_
xima, a sentinela à porta, metra-
lhadora pendurada do ombro.
O carro se aproxima. Quando che-·
ga em frente ao guarda Rodrigo
mete o cano da metralhadora pra
fora e atira uma rajada, enquanto
o carro passa.

365.No peito da sentinela um buraqui-
nho de bala começa a verter uma

"bolha de sangue grosso que escorre.
366.A sentinela caindo ao chão. Hodrigo

'"HUSICA: IISoyloco por ti Ame rIca'",

A '"o ve pela janela de tras do carro
que se afasta depressa. }iÚSICA'CESSA

Cena 2- lnt. Dia - Sala de hospital rudimentar
367.0 rosto de S~nia deitada, dornindo •

.A seu lado mãos grossas de mulher,calçam luvas cirurgicas.
36B.Na sala de espera Luzia sentada,

tensa, rígida, nervosa. Os olhos
molhados.

369.0 rosto de S;nia dormindo.
" '"370.Uma bolha umída , latejante. O ins-

trumento de aço procura no escuro
A "em torno, raspa a bolha que se

,desfaz e escorre nUljlliqüido gros
SOe
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Cena 3 - Int.Ext. Dia - Taxi

'" 1'''371.Sonia deitada pra tras no banco,
Luzia sentada a seu lado no taxi
que corre pela rua. Pel~ janela

ALuzia ve na rua o aglomerado de
pessoas em frente do quartel.

372.0 rosto de Sônia.
E S CUHEC IlvíENTO

ASEQUENCIA n 31
Cena 1- I4t. Dia - Apart~nento Rodrigo

,LUZIA: O que sera que foi?
HOTO_ ISTA: ~ ataram a sentinela.
LUZIA: Credo. Hoje é tão fácil.•matar, ne?

i\ A , A,...,373.As fotos na parede: Sonia com ves- RODRIGO: Porque e que voce nao me
I'tidos bonitos, em anuncios comer- contou?

A A, A
c í a í s, em instantaneos,ao lado' de SOIHA: O que e que adiantava voe e
Che Guevara, do iJietnã, de Biafra. saber? "Tão poder fazer nada.

A aente nunca pode fazer nada.
,RODRIGO: Nas a responsabilidade e

mí nha tambem.
SÔNTA: Era sim.

"Na frente da fotos Sonia entra
em campo e começa a tirá-Ias da

"parede •.

Cena 2 - Ext. Dia • Rua

~
ias nao adian ta-

AI

va , eu nao queria
'"

Q~ nao quer, dois
""eu nao quero

te com o que

me SIDO. Quando
não brigam. :2

Amais nada. To conten-
eu tenho.

A '" I'RODRIGO: Voce nao acha que so
• I'

lSSO e muito ~ouco?
SÔNIA: Não. Chega pra mim odri-
go.

374 ••.odrigo e Sônia andam na rua, la~ AO LONGE OS GRI'T'OSDA PASSEATA
••• I'do a lado, calados, nao ha mais

nada a dizer.
Na esquina ~les param, l~ ao longe
a passeata segue sua marcha agi ta-o
da com gritos, faixas, slogans •.•.Os dois se olham em silencio.
Ela estende a mão, sem sorrir.
AEle aperta a mão dela.
,.~le vira as costas e começa a ca-

RODRIGO: Tchau.
SÔNIA: Tchau.



minhar par-a onde foik passeata,
I'sem olhar pra tras, cada vez mais

o ,

depressa, ate correr mesmo.
A ,Sonia fica parada na esquina, so-

zinha.
Volta-se e vem andando.

Um breve e s-cur-o br usc o,

"SEQUENCIA 32
Cena 1 - Int. Dia Bar
375-,Sônia sentada à mesa, olhando de

frente para a câmera. À sua frente
A I' Auma garrafa de Coca-Cola, um copo. SeNIA: Neu nome e Sonia. Tenha;,

a vida inteira pela frente, como
diz minha mã-e•.

376.Idem.
377.Idem

Nio acredito em nada. ,Faço o que eu quero. 80 o que eu
quero.

378.Idem. -Gosto de algumas pessoas, mas nao
sei se elas gostam de mim.
Mas isso não tem importância.
e passado passou. e futuro, não

I'sei ••• Sb sei de agora. E agora
é tudo muito ruim.

, o

Não gosto de falar complicado.
, .Acho que a gente deve 50 VJ..ver

os problemas. E não conversar
A Asobre eles.

Leio sim. Leio revistas.
Ninguém pode mandar nos outros.- '"Nem pai; nem mae, nem governo.
Nem De us.,, . , ~So faço o que eu quero, ja dis'

379.Idem.

380.Idem.

381. Idem
382.Idem.

383.Idem.

384.Idem
se.
Solução? •• Não quero nenhuma so-
lução •••, ,A unica coisa a fazer e tocar um385,Idem
tanga argentino.

"-Sobre a imagem corre de baixo pa-
"ra cima a letra do tanga em por tugue s,

I'f,JUSICA:Tango argentino: "Vez-as que
tudo es mentira, veras que nada es
arl1or,a'l mundo nada le importa ••• !t'

FIM


