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1 INT. CASA DE CÁSSIA. SALA. DIA.

Continuação imediata do capítulo anterior. Cássia diante de

Osmar, que segura um talão de chegue. Ele tira do bolso da

camisa uma caneta.

OSMAR

Pode falar, Cássia. Quanto cê quer?

CÁSSIA

Você acha o que, Osmar? Que vai

conseguir me comprar? Ainda mais

comprar a minha liberdade de falar/

OSMAR

Não, não é isso. Só não quero que

fique atrapalhando minha relação

com Bernardo.

CÁSSIA

Eu vou continuar fazendo o que eu

acho certo, que é alertar meu

filho/

OSMAR

Ai, de novo isso não. Tá com o

disco preso, repetindo a mesma

coisa?

CÁSSIA

Osmar, se não tiver mais nada

relevante pra fazer, faz favor.

(abre a porta)

OSMAR

Mais uma chance. (balançando o

talão) Não quer mesmo?

CÁSSIA

Quero que você pegue esse cheque e

enfia lá.

OSMAR

Não gosto não. Brigado. Já que não

quer ajudar, depois não reclama/

CÁSSIA

O que? Cê tá me ameaçando?

OSMAR

Eu? Não! Claro que não!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

CÁSSIA

(empurrando Osmar)

Seu monstro, safado! Sai daqui.

OSMAR

Calma, já tô indo. Não precisa

disso.

Cássia para de empurrar Osmar e ele vai em direção à porta.

OSMAR

Até mais, Cássia.

Osmar sai. Cássia bate a porta com força.

2 INT. FACULDADE. SALA DE AULA. DIA.

Duda, Benjamin e Selma sentados ainda juntos.

DUDA

(p/ Benjamin)

Tá nervoso, Ben?

BENJAMIN

Tô, porque eu fico com medo de ser

uma pessoa completamente diferente.

SELMA

Imagina se você chega lá e é cara

velho.

BENJAMIN

Ah, Selma, um sugar daddy não é uma

má ideia não. (ri)

SELMA

Meu sonho. (ri)

Fabrício aproxima-se deles. Duda logo fecha a cara.

BENJAMIN

Ô, Fabrício, por que cê não senta

lá/

FABRÍCIO

Eu queria falar com vocês, na

verdade/

DUDA

Não tenho nada pra falar contigo

mais não.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

FABRÍCIO

Me escuta, Duda. Você viu tudo lá

fora, não viu? Sabe pelo que eu

passo/

DUDA

Isso não é desculpa, Fabrício. As

brigas com seu pai não justificavam

você soltar um vídeo/

FABRÍCIO

Não fui eu/

DUDA

Ah, quer saber? Se quiser falar com

a Selma e o Ben, fala. (levanta-se)

Daqui a pouco eu volto.

SELMA

Duda, calma.

DUDA

Não, se vocês quiserem, podem ouvir

ele. Eu que não consigo.

Duda sai.

BENJAMIN

Que foi, Fabrício?

FABRÍCIO

(olhando p/ a cadeira ao lado

de Benjamin)

Posso?

BENJAMIN

Pode.

FABRÍCIO

(sentando-se)

Eu queria me desculpar com vocês/

BENJAMIN

Cê acha que é fácil assim?

FABRÍCIO

Não, eu devo ter magoado muito

vocês, como fiz com a Duda. Mas tô

tentando consertar isso. Eu errei/

SELMA

Não foi só erro, né. Foi crime.

Isso do vídeo/

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

FABRÍCIO

Eu juro que não fui eu. Acreditem

em mim/

BENJAMIN

Fabrício, você pode ter mudado e

tal, mas querer que a gente

acredite em uma pessoa que até

ontem chamava a gente de gazela e

poteira é difícil, né.

FABRÍCIO

Me deem essa chance. Eu quero

provar que tô arrependido de tudo e

que eu não publiquei vídeo nenhum.

Closes alternados. Em Fabrício, com as mãos, como se

estivesse implorando.

3 EXT. FACULDADE. JARDIM. DIA.

Bernardo e Tati sentados em um banco.

BERNARDO

Eu não tava sabendo disso não.

Desse vídeo.

TATI

Pois agora tá sabendo. Um absurdo,

né? Vazar um vídeo íntimo, cara?

BERNARDO

Foi aí que você decidiu parar de

falar com ele?

TATI

Foi a gota d’água, sabe? Não dava

mais pra continuar sendo amiga de

uma pessoa assim. Até porque isso é

um crime.

BERNARDO

O Fabrício se superou mesmo...

negativamente.

TATI

E que história é essa de que vocês

são irmãos? É verdade?

BERNARDO

É, sim. Por parte do pai.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 5.

TATI

Mas você não sabia disso, né?

BERNARDO

Não. Só minha mãe que sabia, mas

ela nunca falou nada.

TATI

E por que ela decidiu falar agora?

BERNARDO

Ela não decidiu. O Osmar, meu pai,

que, quando me conheceu, achou

estranho e ligou os pontos.

TATI

Que loucura. Sua vida tá estar de

cabeça pra baixo, né?

BERNARDO

Tá, mas eu tô gostando,

principalmente dessas roupas, dos

restaurantes... (ri)

Em Tati, sorrindo para Bernardo, sedutora.

4 INT. FACULDADE. SALA DE AULA. DIA.

Continuação da cena 02. Fabrício sentado perto de Benjamin e

Selma.

BENJAMIN

Chance? (T) Olha, Fabrício,

sinceramente, eu não sei se

acredito nesse seu discurso pra boi

dormir não. Você tá é querendo se

safar da acusação do vídeo.

FABRÍCIO

Não! Eu realmente sei que errei.

Reconheço isso. Meu pai já me tirou

meu carro, vai tirar mesada e até a

mensalidade daqui ele vai parar de

pagar.

BENJAMIN

Poxa, que difícil, hein, sua vida.

FABRÍCIO

(olha p/ Selma)

Selma, acredita em mim. Eu quero a

ajuda de vocês pra provar pra Duda

que eu errei e que eu gosto dela de

verdade.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 6.

SELMA

Gosta mesmo?

FABRÍCIO

Gosto. No começo eu ficava zoando e

tudo, mas descobri que tava

sentindo algo de verdade... (T) Eu

só preciso provar isso pra ela.

SELMA

Eu acho que ele tá falando a

verdade, Benjamin. Se não tiver, eu

sou muito burra. (ri) Mas vou dar

essa chance.

FABRÍCIO

Obrigado!

SELMA

Cê tá precisando de dinheiro, não

tá? Disse que perdeu o carro,

mesada, né?

FABRÍCIO

Sim!

SELMA

Então, eu tenho uma proposta pra

você.

FABRÍCIO

Qual?

SELMA

Depois dessa aula me encontra lá no

jardim, debaixo do ipê roxo. Pode

ser?

FABRÍCIO

Não sei o que é ipê, mas pode ser.

Dou meu jeito.

BENJAMIN

É a única árvore com flor roxa, ué.

FABRÍCIO

Ah, tá. Depois dessa aula, é?

SELMA

Isso.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 7.

FABRÍCIO

Acho melhor eu sentar em outro

lugar, né?

BENJAMIN

Também acho.

FABRÍCIO

Obrigado, gente.

Fabrício levanta-se e se senta mais atrás.

5 INT. CASA DE DUDA. QUARTO DE MOISÉS. DIA.

SONOPLASTIA: Graveto - Marília Mendonça

MONTAGEM - Moisés arrumando suas coisas:

A. Moisés em pé, tirando roupas do armário. Ele as coloca em

duas malas que estão em cima da cama.

B. Em cima de uma escada, Moisés tira caixas da porta

superior do armário.

C. Moisés, sentado na cama, abrindo as caixas.

D. Moisés mexendo em álbuns de fotos. CAM aproxima-se e

revela fotos de uma criança; Regina e Moisés mais jovens.

Uma lágrima escorre pelo rosto de Moisés.

E. Moisés fechando a caixa com os álbuns de fotos.

FIM DA MONTAGEM

6 EXT. FACULDADE. JARDIM. DIA.

Sonoplastia cessa. Bernardo e Tati sentados em um banco.

TATI

Mas, então, você me perdoa,

Bernardo?

BERNARDO

Perdoo, mas você não vai continuar

fazendo isso comigo não, né? Já

tenho muita coisa pra me preocupar.

(ri)

TATI

Não, claro que não. Já disse que eu

fazia porque o Fabrício que falava,

mas agora eu quero ele bem longe.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 8.

BERNARDO

Que bom!

TATI

Bernardo, cê não quer sair qualquer

dia não?

BERNARDO

Só eu e você?

TATI

É.

BERNARDO

Pode ser. Só não posso hoje, que eu

devo jantar com meu pai.

TATI

Sem pressa. Quando você puder.

BERNARDO

Combinado então.

TATI

(olhando o celular,

rapidamente)

Ih, tá na hora. Vamo subir?!

BERNARDO

Bora!

Bernardo e Tati levantam-se.

7 INT. FACULDADE. SALA DE AULA. DIA.

Várias pessoas sentadas. Benjamin e Selma ainda sentados na

frente. Mais no meio, Fabrício. Heitor ao fundo, sozinho.

Sílvia entra.

SÍLVIA

Bom dia, turma. Tudo bem com vocês?

SELMA

Bom dia, professora.

FABRÍCIO

(baixo)

Bom dia.

Duda entra e senta-se ao lado de Benjamin e Selma.

SÍLVIA

Bom dia, Duda.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 9.

DUDA

Bom dia, professora. Desculpa o

atraso.

SÍLVIA

Tudo bem. Vou começar agora. (T)

Então, turma, hoje a gente vai dar

uma pequena pausa no conteúdo do

nosso curso para uma aula especial,

que não está diretamente ligada ao

que a gente vem discutindo nas

últimas semanas. Mas é um assunto

que está sempre presente, de alguma

forma, no que a gente fala, faz,

né.

Tati e Bernardo entram, juntos, e vão até Heitor.

TATI

(alto)

Que que ela tá falando, Heitor?

SÍLVIA

Bom dia, Tati, Bernardo. Vamo

sentar, vamo?

TATI

Só um minuto, professora.

SÍLVIA

O quanto você precisar.

Bernardo e Sílvia sentam-se, próximos a Heitor.

SÍLVIA

Então, continuando, a aula de hoje

foi pensada, por mim, a partir de

um livro que alguns já devem ter

lido, o Pequeno Manual

Antirracista, da Djamila Ribeiro.

Trouxe alguns pontos pra gente

refletir e relacionar isso ao campo

de vocês, a publicidade e o

marketing, né.

CORTE DESCONTÍNUO. Algumas luzes apagadas. Sílvia em frente

ao quadro, onde está sendo projetada uma tela, pelo

datashow. Nela, a seguinte frase: ”Essa é uma luta de todas

e todos”.

SÍLVIA

É isso, pessoal. Essa frase aqui é

importante pra gente se posicionar,

(MAIS...)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 10.

SÍLVIA (...cont.)
sendo negro ou não, diante de casos

que acontecem debaixo do nosso

nariz ou do nosso lado. Há uns

dias, a reitora daqui ofendeu uma

aluna, falando do cabelo dela. Uma

fala racista.

CAM busca Selma, emocionada. Duda e Benjamin colocam suas

mãos em cima da de Selma.

SÍLVIA

(cont.)

E alguns alunos que estavam perto

não falaram nada. O caso, turma,

não saiu em lugar nenhum, foi

abafado. Mas não dá mais pra ser

assim, né. (olha o relógio) Por

hoje é só. Já tá na nossa hora.

Espero que todo mundo pense,

reflita sobre esse tema não só

aqui, mas também na vida pessoal,

cotidiana, profissional e como o

racismo tem se propagado. Até

semana que vem. (T) Não se esqueçam

do texto pra próxima aula, hein.

Várias pessoas levantam-se ao mesmo tempo, saindo.

8 INT. RESTAURANTE SAVEUR. SALÃO. DIA.

Local vazio. DENNIS (alto, forte, cabelo curto e preto, 42

anos, roupa social) sentado em uma das mesas, mexendo em um

tablet. Osmar chega, andando rápido.

OSMAR

Desculpa a demora, Dennis. (aperta

a mão de Dennis)

DENNIS

Relaxa. Tudo bem, doutor Osmar?

OSMAR

(sentando-se)

Tudo ótimo. Então, o que você achou

da ideia?

DENNIS

Brilhante! Abrir um restaurante

nessa região de Madureira,

Cascadura é sucesso na certa. Mas

vai ser diferente do que estamos

acostumados, né?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 11.

OSMAR

Sim, com certeza. Eu quero algo bem

grande, que a gente consiga lotar

diariamente.

DENNIS

Eu já andei olhando uns terrenos

nesses lugares/

OSMAR

Isso que é eficiência!

DENNIS

Obrigado, doutor Osmar. Olha aqui.

(vira o tablet para Osmar)

No tablet, há fotos de várias casas/construções e terrenos.

OSMAR

Essr primeiro não. Muito pequeno.

(T) Esse do lado é mais ou menos.

(T) Hum. Esse aqui eu gostei. É bem

maior. Tem como ampliar essa foto,

Dennis?

DENNIS

Claro.

Dennis clica em uma das fotos, que se expande. CAM

aproxima-se e revela que é a fachada da ONG Discípulos de

Francisco.

OSMAR

Que cartaz é esse aqui? Tem gente

ocupando

DENNIS

Então, esse ainda tem gente...

OSMAR

É uma ONG, é?

DENNIS

Sim. É uma ONG voltada pra

moradores de rua, Discípulos de

Francisco.

OSMAR

Esse povo inventa cada uma. Deve

ser um antro de roubalheira. (T)

Mas o terreno é muito bom. E a

localização?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 12.

DENNIS

Numa das melhores ruas da região,

perto de várias lojas, galerias...

OSMAR

Vai ser lá então, Dennis! Aparece

nessa ONG e já pode oferecer uma

boa grana.

DENNIS

Eu até vi num anúncio deles no

Facebook que hoje vai ter um sopão,

aí eles vão se encontrar lá. Tavam

convocando voluntários.

OSMAR

Melhor ainda. Já chega se

apresentando e oferecendo o

dinheiro. Duvido que não vão querer

vender.

DENNIS

Ah, vão sim. Amanhã a gente já vai

poder ver a papelada.

OSMAR

Isso. Essa construção tem que ser

rápida. Pra ontem!

DENNIS

Pode deixar, doutor Osmar.

9 EXT. FACULDADE. ESTACIONAMENTO. DIA.

Vários carros estacionados. Cerca de dez jovens andam juntos

em direção a um carro grande, prateado, importado.

JOVEM #1

É esse aqui o dela!

JOVEM #2

Bora, então, pessoal. Tem que ser

rápido.

Os jovens começam a chutar as portas e a lataria do carro.

Um, com tinta spray, escreve no capô: ”RACISTA”.

ABERTURA



13.

10 EXT. FACULDADE. ESTACIONAMENTO. DIA.

Continuação da cena 09. Os jovens continuam depredando o

carro. Uma jovem pega uma pedra ali perto e bate com ela nos

retrovisores, que caem.

SEGURANÇA #1

(O.S)

Reforço! Reforço!

Dois seguranças (gordinhos) vem se aproximando, correndo.

JOVEM #1

Ferrou! Ferrou! Corre! Corre!

Os jovens começam a correr rápido, dispersando-se. Eles são

mais rápidos que os seguranças. Os seguranças chegam ao

carro, totalmente destruído.

SEGURANÇA #1

Cara, ferrou! É o carro da dona

Isabel, a chefa.

SEGURANÇA #2

Droga! A reitora, né?

No carro, destruído e com a palavra ”RACISTA” escrita no

capô.

11 INT. FACULDADE. SALA DA REITORA. DIA.

Isabel sentada, ao telefone.

ISABEL

Não, minha filha, eu não quero

melhorar meu plano de internet. (T)

Porque não, oras! (T) Pode gravar à

vontade. (T) Faça-me o favor.

Isabel encerra a ligação. Batidas na porta.

ISABEL

Pode entrar!

Meire entra, assustada.

ISABEL

Que foi, Meire? Viu assombração?

MEIRE

Pior, Isabel.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 14.

ISABEL

Que foi? Viu o seu Salvador pelado?

MEIRE

Ah, pior.

ISABEL

Desembucha logo! O que foi?

MEIRE

O seu carro.

ISABEL

Que tem o meu carro? Tá na época de

fazer a revisão já? Ai, olha/

MEIRE

Não. A segurança ligou e o seu

carro foi... depredado.

ISABEL

(desesperada)

O QUE? DEPREDADO?

MEIRE

É. Disseram que tá todo quebrado.

ISABEL

(levantando-se; possessa)

MALDITOS!

12 INT. FACULDADE. CORREDOR. DIA.

Benjamin, Duda e Selma andando por ali.

SELMA

Foi muito boa a aula. Sua mãe é uma

inspiração, Benjamin.

BENJAMIN

Pra mim também. Mas você também,

Selma, uma mulher guerreira, que

vai atrás...

SELMA

Eu só quero chegar perto de

realizar meu sonho de me formar

aqui.

DUDA

Não vai só chegar perto não. Vai ir

mais longe.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 15.

BENJAMIN

Isso aí.

Uma jovem (uns 20 anos) vem correndo.

JOVEM #3

(alto)

Gente, arrebentaram o carro da

reitora!

BENJAMIN

O QUE?

JOVEM #3

Tá todo pichado. Destruído!

SELMA

Ah, não!

BENJAMIN

Vamos lá ver!

Benjamin, Duda e Selma andam mais depressa. CAM busca Tati e

Bernardo, um pouco atrás, andando juntos.

TATI

Ouviu isso, Bernardo?

BERNARDO

Uhum.

TATI

Essa cambada de vândalo...

13 EXT. FACULDADE. ESTACIONAMENTO. DIA.

Uma fita isola o carro das várias pessoas ao redor. Quatro

seguranças ao lado do carro.

Benjamin, Duda e Selma chegam, aproximando-se do carro

destruído.

BENJAMIN

(em choque)

Meu Deus! Tá completamente

destruído!

DUDA

Vai dar um trabalho consertar isso,

hein.

(CONTINUA...)
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SELMA

Ah, não deviam ter feito isso.

DUDA

Por quê?

BENJAMIN

A intenção deve ter sido boa, mas

isso faz as pessoas acharem que

quem defende a causa é agressivo,

vândalo.

SELMA

Pois é. Mas foi dado o recado, né.

Isabel chega correndo. Ela arrebenta a fita de isolamento e

”abraça” o capô do carro, aos prantos.

ISABEL

Meu carro! Meu carrinho! O que

fizeram contigo?

Meire vem correndo, aproximando-se de Isabel.

MEIRE

(lendo a pichação no capô)

Viu o que tá escrito?

ISABEL

(lendo)

Racista. (T) Que absurdo! (olha

para as pessoas ao redor) O que

vocês tão fazendo aqui? Não têm

aula não? Vão estudar!

Isabel percebe Selma no meio das pessoas e vai até ela.

ISABEL

Foi você, né?

SELMA

Eu?

ISABEL

É. Você que mandou a sua gente

fazer isso aqui?

SELMA

Olha bem como você fala, hein.

MEIRE

Isabel, para. A polícia já foi

chamada. Agora é com eles.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 17.

ISABEL

Esses arruaceiros vão ter o que

merecem: a cadeia.

MEIRE

Vem, Isabel, vem!

Isabel e Meire voltam para perto do carro.

14 EXT. FACULDADE. JARDIM. DIA.

Fabrício sentado em um banco abaixo de um ipê roxo.

FABRÍCIO

(olha pra cima)

Acho que é aqui, né.

Bernardo vê Tati e Bernardo passando, um pouco longe.

FABRÍCIO

(baixo)

Ela não presta mesmo. E ele... ele

é um otário.

Em Fabrício, sozinho ali, sentado.

15 EXT. FACULDADE. ESTACIONAMENTO. DIA.

Continuação da cena 13. Selma ao lado de Benjamin e Duda.

Barulho de telefone tocando.

DUDA

(tirando o cel. do bolso)

Ah, é o meu. (atende) Alô? Oi, pai.

(T) Que? Como assim, pai? (T) AH,

não. Não acredito! Como ela fez uma

coisa dessas? (T) Meu Deus! Não, já

acabou. (T) Tá, eu tô indo pra aí.

(T) Já chego.

Duda desliga a ligação.

BENJAMIN

Que foi, Duda? Aconteceu alguma

coisa?

DUDA

Minha mãe. Ela surtou de vez.

Entrou na justiça e conseguiu uma

decisão pra tirar meu pai de casa.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 18.

SELMA

Caramba! Cê vai lá?

DUDA

Vou. Ela nem tá lá, mas meu pai tá

sozinho e precisa sair. Vou dar uma

força.

BENJAMIN

Isso, amiga. Ele precisa, né.

DUDA

Sim. E você, Ben, arrasa no

encontro. (ri)

BENJAMIN

Cê para hein. (ri)

DUDA

Até amanhã, gente.

SELMA

Até. Vai com Deus!

Duda sai, apressada.

SELMA

Ih, o Fabrício deve estar me

esperando lá no ipê. Cê vem,

Benjamin?

BENJAMIN

O que você vai propor a ele, Selma?

SELMA

Vem pra ver.

BENJAMIN

Ai, meu Deus. (ri)

16 EXT. FACULDADE. JARDIM. DIA.

Fabrício sentado debaixo do ipê roxo, mexendo no celular.

Selma e Benjamin chegam e se aproximam dela.

FABRÍCIO

Demorou, hein.

SELMA

Ah, tava vendo o carro da reitora.

Cê viu?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 19.

FABRÍCIO

Não. O que aconteceu?

SELMA

Quebraram ele todo.

FABRÍCIO

Ah, tá. (T) Mas e aí? Qual sua

proposta?

SELMA

Então, Fabrício, imagino que você

esteja precisando de um trabalho,

né.

FABRÍCIO

É... tô. Eu preciso de dinheiro.

SELMA

Aí que entra minha proposta. Você

trabalha pra mim e recebe uma parte

em cima do que você vender.

FABRÍCIO

Pera. Cê tá dizendo pra eu vender

os bolos de pote?

SELMA

É, ué.

Benjamin segurando o riso.

SELMA

É sério, tá? É uma maneira de você

mostrar pra Duda e pra todo mundo

que você mudou, tá arrependido e

ainda ganha dinheiro. Mole, mole,

fácil, fácil.

FABRÍCIO

Eu topo!

BENJAMIN

Sério?

FABRÍCIO

É. Eu aceito. Posso começar hoje?

SELMA

(surpresa)

É... (T) Pode, pode. Ainda tem uns

bolos aqui. (segura sua bolsa

térmica)

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 20.

FABRÍCIO

Como que eu faço, Selma?

SELMA

Ué, vai até as pessoas e vai

oferecendo.

FABRÍCIO

E o preço?

SELMA

Tá cinco agora.

FABRÍCIO

Deixa eu ver os sabores então.

Selma entrega a bolsa térmica a Fabrício, que a abre.

CORTE DESCONTÍNUO. Fabríci, com a bolsa, vai até duas jovens

sentadas em um banco. Selma e Benjamin um pouco atrás.

FABRÍCIO

Oi, meninas. Vai um bolo de pote?

JOVEM #4

Não, brigada.

FABRÍCIO

Não querem mesmo? Tá baratinho!

Cinco reais. É bem gostoso.

JOVEM #4

Não, brigada mesmo.

FABRÍCIO

Nem pra provar.

JOVEM #4

Já falei que não.

Selma vai até Fabrício.

SELMA

(p/ as jovens)

Obrigada, meninas.

Selma puxa Fabrício, afastando-se das jovens.

SELMA

Assim não dá, né. A menina vai

ficar com raiva do bolo e não vai

comprar nunca.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 21.

FABRÍCIO

Então não pode insistir?

SELMA

Não tanto assim.

FABRÍCIO

Tá bom. Vou tentar ali.

Fabrício vai em direção a dois homens sentados.

17 INT. FACULDADE. SALA DE AULA. DIA.

Local praticamente vazio. Sílvia andando em direção à porta,

com suas bolsas. Otávio entra.

SÍLVIA

Oi, Otávio. Tudo bem? Vai dar aula

aqui agora?

OTÁVIO

Oi. Tudo. Não, vou não. Vim falar

com você mesmo.

SÍLVIA

Ah, pode falar.

OTÁVIO

Você sabe se a Selma divulgou em

algum lugar da ofensa racista da

Isabel. É que/

SÍLVIA

Fui eu.

OTÁVIO

Calma. Você o quê?

SÍLVIA

Falei que ela tinha sido racista

com uma aluna. Mas não citei a

Selma, obviamente.

OTÁVIO

Mas você citou a Isabel?

SÍLVIA

Claro.

OTÁVIO

Então, o carro dela foi atacado. Tá

todo quebrado lá no estacionamento.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 22.

SÍLVIA

Pera. Você acha que tem a ver uma

coisa com a outra?

OTÁVIO

Tava escrito ”racista” no capô.

SÍLVIA

Ah, ela mereceu!

OTÁVIO

Mas, Sílvia, não é assim, né/

SÍLVIA

Otávio, alguma coisa precisava ser

feita. Uma pressão pra ela. E nada

melhor que isso venha dos alunos.

OTÁVIO

Não sei não. Ela pode se aproveitar

de vítima.

SÍLVIA

Ela tem que é que aprender a

respeitar os outros.

OTÁVIO

Também acho. Mas vamos ver no que

isso vai dar agora.

SÍLVIA

Vamos...

18 EXT. FACULDADE. JARDIM. DIA.

Fabrício em pé ao lado de Selma e Benjamin.

FABRÍCIO

Não é possível, Selma. Não vendi

nenhum.

BENJAMIN

Mas também, Fabrício, seu método

não foi dos melhores não. Tem que

ser mais carismático.

FABRÍCIO

Mais? Ah, Selma, foi mal, mas não

consigo não/

SELMA

Na-na-ni-na-não. Vai desistir no

primeiro dia?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 23.

FABRÍCIO

É. Não levo jeito não.

SELMA

Leva sim. Pensa em algo aí. Tu é

inteligente.

FABRÍCIO

Já sei!

CORTE DESCONTÍNUO. Fabrício em cima de um dos bancos de

madeira, com a bolsa térmica pendurada no pescoço. Benjamin

e Selma ao lado do banco, alegres.

FABRÍCIO

OLHA O BOLO DE POTE! BOLO DE POTE!

A sensação dos universitários!

Apenas cinco reais, hein! Tem de

chocolate, tem de amendoim, tem de

coco, tem de chocolate branco, de

cenoura com chocolate.

Várias pessoas diante de Fabrício formando uma fila. Uma

cliente aproxima-se de Fabrício. Ele curva-se para ouvi-la.

CLIENTE #1

(dando o dinheiro)

Eu quero um de chocolate.

FABRÍCIO

(entregando o bolo de pote)

Certinho! Obrigado!

Bernardo e Tati chegam, furando a fila.

CLIENTE #2

Ô, tão vendo o final da fila não?

TATI

Calma aí, queridinha. É rápido.

FABRÍCIO

Que que cês querem?

BERNARDO

Um bolo de pote, ué. Não é isso que

cê tá vendendo?

Fabrício olha para Selma, irritado. Selma demonstra uma

respiração profunda.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 24.

FABRÍCIO

(p/ Bernardo)

De quê?

BERNARDO

Chocolate.

FABRÍCIO

(entregando o bolo de pote p/

Bernardo)

Cinco reais.

Bernardo tira do bolso e entrega a Fabrício uma nota de 200

reais.

FABRÍCIO

Tá de sacanagem?

BERNARDO

Que? Eu não tenho menor não.

Closes alternados. Em Fabrício, segurando sua raiva.

19 INT. FACULDADE. ELEVADOR. DIA.

Elevador subindo. Isabel e Meire em pé.

MEIRE

Calma. A polícia daqui a pouco

chega.

ISABEL

(grita)

Calma, Meire? Cê quer que eu fique

calma? Como?

MEIRE

(abaixa a cabeça)

Ai, não grita comigo não. Por

favor!

ISABEL

Ai, ai...

A porta do elevador se abre. Do outro lado, uma mulher

jovem.

MEIRE

Tá subindo.

MULHER

Vou esperar próximo. Não convivo

com racista não.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 25.

Silêncio. A porta se fecha. O elevador continua subindo.

ISABEL

(com as mãos nos cabelos)

Tá vendo? E você me pedindo calma?

Eu vou enlouquecer!

20 EXT. FACULDADE. JARDIM. DIA.

Continuação da cena 18. Fabrício em pé. Bernardo e Tati

diante dele.

BERNARDO

Bora. Cadê o meu troco?

FABRÍCIO

Eu não tenho troco/

TATI

Que amador, hein, Fabrício. Você já

foi melhor.

BERNARDO

Ué, e você não vai trocar não?

FABRÍCIO

É... (T) Vou. (T) Só um minuto.

Fabrício desce do banco e sai, depressa.

TATI

(p/ Bernardo)

Ai, ai. Só faltava essa, né.

Fabrício vendendo bolo de pote.

CORTE DESCONTÍNUO. Fabrício, em cima do banco novamente,

dando o troco para Bernardo.

FABRÍCIO

Confere se tá certo.

BERNARDO

Obrigado.

TATI

Boas vendas, querido.

FABRÍCIO

Voltem sempre!

Bernardo e Tati vão saindo. Nela, rindo.



26.

21 INT. CASA DE DUDA. SALA. DIA.

Duda sentada, no sofá, de frente para Moisés.

DUDA

(com as mãos dadas a Moisés)

A gente vai dar um jeito, pai, de

recorrer.

MOISÉS

Como, filha, se a gente não tem

dinheiro pra advogado?

DUDA

Tem a defensoria pública.

MOISÉS

Isso deve demorar...

DUDA

Pai, a gente tem que tentar. Isso

não é certo. A casa é sua. Sempre

foi.

MOISÉS

O pior de tudo, Duda, não é ter que

sair, mas sim o motivo disso. No

fim das contas, eu que fico de

marido agressivo e ela de pobre

coitada, doente.

DUDA

Cadê essa decisão?

MOISÉS

(entrega um papel a Duda)

Aqui.

DUDA

(lendo)

Blá blá blá, blá blá blá. (T)

Devido a questões, já comprovadas,

de fragilidade socioeconômica e de

saúde, decido pela restituição da

varoa à posse da propriedade de bem

familiar e, consequentemente, a

retirada do varão do mesmo

convívio.

MOISÉS

Que fragilidades de saúde ela tem?

Deve ter inventado qualquer doença

pra bancar de sofrida. Isso sim.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 27.

DUDA

Você acha, pai?

MOISÉS

Tô custando a acreditar, mas não

tem outra justificativa.

DUDA

E até quando cê tem pra sair?

MOISÉS

Vinte e quatro horas. Amanhã de

manhã ela já deve chegar com as

coisas de volta.

DUDA

E pra onde a gente vai?

Closes alternados. Em Duda, preocupada.

22 INT. FACULDADE. SALA DA REITORA. DIA.

Isabel e Meire entrando.

ISABEL

Não é possível, Meire. Não é

possível!

MEIRE

E agora, Isabel?

ISABEL

Agora já pode chamar a funerária,

pra me levar, porque o tanto de

coisa que ainda vai vir desse povo.

MEIRE

Morta na farofa/

ISABEL

No caso, eu vou ser morta sem

farofa mesmo. (T) Ferrou, Meire.

Ferrou tudo!

MEIRE

A senhora já falou com o advogado?

ISABEL

O doutor Chagas?

MEIRE

Ele mesmo. Se bem que doutor Chagas

tá mais pra lá do que pra cá, né.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 28.

ISABEL

Credo, Meire. Tenho que falar com

ele mesmo, pra saber o que fazer.

Primeiro os professores, agora essa

cambada de aluno vândalo...

Em Isabel.

23 INT. CASA DE DUDA. SALA. DIA.

Continuação da cena 21. Moisés e Duda sentados frente a

frente.

MOISÉS

Você vai ficar aqui, que essa casa

é sua, sim.

DUDA

Ficar com a mamãe aqui? Ah, não.

MOISÉS

Eu vou ficar na ONG, mas lá não tem

conforto, filha. Tudo seu tá aqui.

DUDA

Eu não vou ficar longe de você.

MOISÉS

A gente vê direitinho mais tarde,

tá? Agora minha cabeça tá no sopão.

Você vai, né?

DUDA

Vou. (olhando o relógio) Não tá na

hora do seu trabalho não?

MOISÉS

Tá sim. Tô indo agora. Cê vai ficar

aqui ou já vai pra ONG?

DUDA

Vou ficar aqui. Mais tarde eu vou.

Te encontro lá.

MOISÉS

Até mais, minha filha. (dá um beijo

na testa de Duda) Te amo.

DUDA

Também. Bom trabalho.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 29.

MOISÉS

Obrigado.

Moisés sai.

CORTE DESCONTÍNUO. Duda, sentada no sofá, ao lado de vários

objetos: batom, carteira, celular, carteira de trabalho,

escova de cabelo. Ela coloca-os aos poucos em uma pequena

bolsa. Pega a carteira de trabalho e dá um beijo nela.

DUDA

Se Deus quiser, você vai ser

assinada hoje.

Duda guarda a carteira e o resto na bolsa. Levanta-se e sai.

CORTA RÁPIDO PARA:

24 EXT. RESTAURANTE SAVEUR. FACHADA. DIA.

Ninguém praticamente passando por ali. Duda chegando. Ela

olha o celular e levanta a cabeça, vendo o letreiro

”Saveur”.

DUDA

É aqui!

Duda continua andando, em direção à entrada.

FUNDE COM:

25 INT. RESTAURANTE SAVEUR. SALÃO. DIA.

Local vazio, sem clientes. Duda entra. Uma mulher, vestida

como garçonete, vai até ela.

GARÇONETE

Oi. A gente ainda não abriu. Só

daqui a/

DUDA

Eu não vim pra comer não. Queria

falar com o gerente.

GARÇONETE

Do que se trata?

DUDA

Eu quero um emprego.

GARÇONETE

Ih, menina, cê deu sorte, hein.

Dois funcionários saíram essa

semana.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 30.

DUDA

Ah é?

GARÇONETE

É. Vou chamar o Almeida, o gerente.

Só um minuto.

DUDA

Muito obrigada.

A garçonete sai. Duda fica olhando as mesas, os lustres e a

decoração do local. Almeida chega.

ALMEIDA

(aperta a mão de Duda)

Prazer, Almeida, gerente.

DUDA

Maria Eduarda.

ALMEIDA

Então, você quer um emprego, é

isso?

DUDA

É. Pode ser qualquer coisa:

assistente, garçonete, pra lavar

louça... Eu tô precisando muito.

26 INT. ONG. COZINHA. DIA.

Lívia cozinhando, no fogão. Cássia chega.

CÁSSIA

Que lugar lindo aqui.

LÍVIA

(surpresa)

Você veio, Cássia?!

CÁSSIA

Claro. Não falei que vinha?

LÍVIA

(abraçando Cássia)

Falou. (ri) Como cê tá? Melhor?

CÁSSIA

Tentando digerir tudo, né. Mas eu

acho que a minha parte eu fiz,

Lívia. Não vou desistir de alertar

o Bernardo. Nunca. Mas não vou

ficar deixando de viver minhas

coisas também.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 31.

LÍVIA

O Bernardo é adulto já. Você tem

que viver a sua vida também.

CÁSSIA

É o que eu vou fazer daqui pra

frente. Por isso até que eu resolvi

vir mais cedo.

LÍVIA

E pra me ajudar também, né. (ri)

CÁSSIA

Sim. Aliás, aqui as cocadas.

(entrega uma grande bolsa a Lívia)

LÍVIA

Aaaaaa. Eles vão adorar.

Kaique chega.

LÍVIA

Ah, amor, essa é a Cássia, que eu

te falei, do restaurante.

KAIQUE

(cumprimentando Cássia)

Prazer, Cássia. Kaique, namorado da

Lívia.

CÁSSIA

A Lívia só fala bem de você, tá?

KAIQUE

Que bom! (ri)

27 INT. RESTAURANTE SAVEUR. SALÃO. DIA.

Continuação da cena 25. Duda de frente para Almeida.

ALMEIDA

Qual sua experiência, Maria

Eduarda?

DUDA

Então, eu faço faculdade de

Publicidade e Propaganda, mas

experiência trabalhando eu não

tenho. Mas eu aprendo rápido, tá? O

que precisar eu faço.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 32.

ALMEIDA

Olha, isso geralmente não acontece

não, mas como a gente tá precisando

com urgência de alguém pra atender

aqui o salão, garçom ou garçonete,

vou fazer um período de teste com

você. Começa amanhã, tá?

DUDA

SÉRIO?

ALMEIDA

Sim. Você parece ser dedicada e

corajosa, até porque vir aqui

assim, sem indicação, é de muita

coragem.

DUDA

Ah, brigada. Que horas que começa?

ALMEIDA

Eu te mando uma mensagem. Só me

passa seu celular.

DUDA

Claro. Posso falar?

28 EXT. STOCK SHOTS. RIO DE JANEIRO. NOITE.

SONOPLASTIA: Let me be the one - IZA, Maejor

Anoitece. Imagens aéreas do Rio de Janeiro, sobretudo da

Zona Norte, com muita gente nas ruas. CAM mostra os ônibus

cheios, com as pessoas voltando para casa.

29 EXT. ONG. FACHADA. NOITE.

No portão, há um grande cartaz escrito ”SOPÃO SOLIDÁRIO

HOJE. TRAGA SUAS DOAÇÕES!”. Muitas pessoas chegando, com

cestas básicas e sacolas.

30 INT. ONG. COZINHA. NOITE.

Sonoplastia cessa. Lívia, Cássia e Kaique colocando as

comidas em marmitas, que estão em cima de mesas.

CÁSSIA

(aponta p/ uma das marmitas)

Lívia, não esquece de colocar mais

nessa aqui. Tá com menos.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 33.

LÍVIA

Tá bom. Kaique, já acabou as suas

aí?

KAIQUE

Tô acabando, tô acabando.

MOISÉS

(O.S)

E a minha cozinha preferida?

Moisés entra.

MOISÉS

Tudo certo aqui, gente?

LÍVIA

Tudo. Já estamos terminando de

montar, Moisés. AH! Deixa eu te

apresentar. Essa é Cássia. Ela

trabalhou comigo lá no restaurante,

fazendo as sobremesas, e veio

ajudar. Ainda trouxe umas cocadas.

MOISÉS

(cumprimenta Cássia)

Prazer, Cássia. Obrigado por ter

vindo.

Na troca de olhares entre Moisés e Cássia.

31 INT. SHOPPING. CORREDOR. NOITE.

Espaço chique, grande, espaçoso. Bernardo, Natália e Osmar

andando, juntos.

OSMAR

Amor, você vai lá naquela loja do

vestido?

NATÁLIA

Vou. Mas você vem comigo, hein.

Quero a sua opinião. Aliás, a sua

também, Bernardo.

BERNARDO

Pô, a minha?

NATÁLIA

É, claro.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 34.

OSMAR

Boa sorte pra gente, Bernardo.

Quando a Natália entra nessas

lojas, só Deus sabe quando ela sai.

Os três riem. Do outro lado, dentre outras pessoas, Benjamin

está andando. Ele olha para Bernardo, que logo o percebe.

Benjamin abaixa a cabeça e continua andando, fingindo que

não viu Bernardo.

32 INT. ONG. COZINHA. NOITE.

Continuação da cena 30. Kaique e Lívia fechando as marmitas.

Cássia, parada, de frente para Moisés.

CÁSSIA

Nada. A Lívia me falou do projeto e

eu fiquei encantada. Tô gostando de

tudo.

MOISÉS

Que bom! É um prazer ter uma pessoa

tão experiente, refinada aqui.

CÁSSIA

Ih, refinada? (ri) Não tenho nada

disso não. (ri)

Duda chega.

DUDA

(O.S)

(alto)

Pai, tão te chamando lá na frente.

MOISÉS

Tô indo! (T) (p/ Cássia) Prazer,

Cássia. Vou lá e já volto. Bom

trabalho, gente.

Moisés sai.

33 INT. CINEMA. BILHETERIA. NOITE.

Espaço grande, com uma grande fila, direcionadas para

guichês. Do lado, uma loja (bomboniere).

Benjamin em pé, encostado na parede, segurando um balde de

pipoca. Com a outra mão, ele mexe no celular.

BENJAMIN

(baixo)

Nem recebendo mensagem ele tá. (T)

Não acredito que tomei bolo.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 35.

Uma funcionária, com uniforme da empresa responsável,

aproxima-se de Benjamin.

FUNCIONÁRIA

Senhor, sua sessão é a de agora, de

Indispensável?

BENJAMIN

É sim.

FUNCIONÁRIA

Nós só damos dez minutos de

tolerância, tá? Pra não atrapalhar

as outras pessoas, entende?

BENJAMIN

Ah, tá. É que eu tô esperando uma

pessoa.

FUNCIONÁRIA

Tudo bem. Faltam (olha o relógio)

oito ainda, da tolerância.

BENJAMIN

Tá bom. Obrigado.

A funcionária afasta-se. Benjamin volta a mexer no celular,

preocupado.

34 EXT. ONG. FACHADA. NOITE.

Diversas pessoas chegando com doações. Moisés, próximo ao

portão, ao lado de Dennis.

DENNIS

Então, senhor Moisés, eu sou Dennis

de Melo. Faço parte de um grupo de

restaurantes. Aqui no Rio, temos o

Saveur, na Zona Sul/

MOISÉS

Ah, a nossa cozinheira era de lá.

DENNIS

Então, nós queremos muito abrir um

restaurante grande, pra família,

pras pessoas levarem amigos pra

comemorar aniversário... Queremos

isso pra esse bairro e o espaço do

terreno aqui da ONG é o ideal. A

engenharia é ótima. Está tudo bem

feito, não tem irregularidades...

Por isso, queremos propor ao senhor

a venda do terreno.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 36.

MOISÉS

Vender esse terreno aqui?

DENNIS

Sim.

MOISÉS

Eu não tenho pra onde ir e... (T)

esse espaço é muito importante pra

nós.

DENNIS

Com certeza. Vocês fazem um belo

trabalho. Tenho visto pelo

facebook. Por isso, nossa proposta

é boa. Vamos te dar uma boa

quantia.

MOISÉS

Não. Isso tá fora de cogitação. Não

posso vender esse espaço.

DENNIS

Por quê? Depois vocês podem comprar

outro lugar.

MOISÉS

Desculpa, mas não tá à venda mesmo.

Uma boa noite pra você. Tenho muita

coisa/

DENNIS

(entrega um cartão a Moisés)

Fica com o meu cartão. Se mudar de

ideia, já sabe: é só ligar.

MOISÉS

(guardando o cartão no bolso)

Tá bom. Boa noite.

DENNIS

Boa noite. Espero que mude de

ideia.

35 INT. CINEMA. BILHETERIA. NOITE.

Benjamin, mexendo no celular, ansioso. ALEX (alto, forte,

cabelo curto e preto, 26 anos, com barba) vem se aproximando

de Benjamin.

ALEX

Benjamin?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 37.

BENJAMIN

(assusta-se)

Alex?

ALEX

Isso.

Em Alex, sorridente.

36 INT. SHOPPING. LOJA. NOITE.

Loja de roupas femininas. Diversos vestidos e outras lindas

e sofisticadas peças expostas.

Bernardo e Osmar sentados em poltronas ao lado dos

provadores, todos com as cortinas fechadas. Barulho de

celular tocando.

OSMAR

(pegando o cel. do bolso)

Ih, é o meu. (atende) Oi, Dennis?

(T) Foi lá? (T) Só um minuto. (p/

Bernardo) Vou atender ali fora, tá,

filho?

BERNARDO

Tá bom.

Osmar sai.

FUNDE COM:

37 INT. SHOPPING. CORREDOR. NOITE.

Osmar ao telefone.

OSMAR

Como assim não quis? Você ofereceu

o dinheiro que a gente combinou?

(T) Que homem burro! (T) Boa! (T)

Não, não vamos desistir não. Esse

terreno vai ser nosso, de qualquer

jeito.

Em Osmar, obstinado.

FADE TO BLACK.

FIM DO CAPÍTULO


