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1 EXT. CASA DE LAÍS / FACHADA. NOITE

Continuação imediata da última cena do capítulo anterior.

Maria Aparecida encara Laís, com um sorriso esfusiante e

olhos marejados. Laís simplesmente inerte, fria.

Maria Aparecida coloca os presentes no chão, abraça Laís

calorosamente.

MARIA APARECIDA

Que saudade, minha irmã! Eu senti

tanto a sua falta. (Repara Laís)

Como cê continua linda. Você sentiu

a minha falta?

Laís continua em silêncio, Maria Aparecida repara no

distanciamento de Laís.

MARIA APARECIDA

(Cont.)

Você não tá feliz em me ver? Tá, eu

sei que/

LAÍS

10 anos. (T) Depois de 10 anos que

você sumiu no mundo, nunca mais deu

notícia... Depois desse tempo todo

cê, volta como se nada tivesse

acontecido e quer que eu te receba

como? Com sorrisos, flores?

MARIA APARECIDA

Eu devia ter dado notícia, mas eu

achei que/

LAÍS

A gente tinha morrido, não é?

MARIA APARECIDA

Não, mas é que eu... Eu não tava

num momento legal quando eu saí

daqui/

LAÍS

(Irônica)

Imagino...

MARIA APARECIDA

Eu quis voltar, eu tentei voltar...

mas eu não me sentia pronta. Eu não

tava pronta.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

LAÍS

E eu tenho que tá, todo mundo tem

que tá pronto pra você agora, não

é?

MARIA APARECIDA

Lá, eu sei que não é fácil me

entender, esse meu sumiço, mas...

Eu tou aqui!

LAÍS

(Com rancor)

Você não tinha nada que ter

voltado. Cê tinha que continuar lá

onde cê tava, fingindo que a gente

não existia!

MARIA APARECIDA

Eu não esqueci todos vocês um só

dia, Laís. Foi por vocês, mas,

principalmente, pelo meu filho que

eu voltei.

LAÍS

(Exulta)

FILHO? AGORA CÊ LEMBRA QUE CÊ TEM

UM FILHO? Por que cê não lembrou

disso quando saiu daqui pra ir

viver a tua vida, usar aquelas

porcarias/

MARIA APARECIDA

EU FUI PRO BEM DELE/

LAÍS

CÊ FOI POR VOCÊ É EGOÍSTA/

MARIA APARECIDA

LAÍS/

LAÍS

VOCÊ NÃO É MÃE!

MARIA APARECIDA

(Fragilizada)

Você não pode me dizer isso, Laís.

Cê sabe tudo que eu passei, tudo

que eu sofri... Eu tava doente!

LAÍS

Ah, quer dizer então que cê tava

doente? Isso é desculpa pra gente

vagabunda que não quer ter

(CONTINUA...)
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compromisso com nada, que não se

importa com ninguém e que faz o que

quer, usa as porcarias que quer e

depois quer dizer que tava

"doente". Quer saber quem é doente

pra mim? HÃ? Quem é enfermo, tem

problemas mentais... Isso que você

diz que é doença... (Ri, deboche)

MARIA APARECIDA

Eu não consigo entender por que cê

tá me recebendo assim. Cê tá com

medo que eu assuma meu papel de mãe

na vida do Nicolas, é isso? Que ele

não te considere mais/

LAÍS

EU SOU A MÃE DO NICOLAS! Você foi

só a chocadeira, a barriga de

aluguel, que serviu pra gerar ele!

MARIA APARECIDA

Tudo bem, eu já entendi. Mas eu

quero que cê saiba que eu não

pretendo tomar seu lugar na vida do

Nicolas. Assim como eu sou a mãe

dele, você também é.

Maria Aparecida pega os presentes.

MARIA APARECIDA

Eu trouxe esse aqui pra você.

LAÍS

A única coisa que eu quero é que

você suma daqui.

Maria Aparecida fica desconcertada. Maria Aparecida faz

menção de cruzar o portão em direção à casa quando Laís

impõe-se, impedindo a passagem.

LAÍS

Cê não vai entrar aqui!

MARIA APARECIDA

(Perplexa)

Eu tenho o direito de entrar, de

ver o meu filho, a minha mãe/

LAÍS

QUE FILHO? Você fica longe do

Nicolas, eu tou avisando.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

(Enfrenta)

Eu sei que é isso que você queria,

mas eu sinto muito: Eu não vou me

afastar do meu filho. Nunca mais.

LAÍS

Eu tenho a guarda dele.

MARIA APARECIDA

A gente resolve isso na justiça.

LAÍS

Cê acha que algum juiz vai ter a

estupidez de te dar a guarda de uma

criança pra uma drogada/

MARIA APARECIDA

Eu tou limpa!

LAÍS

(Prossegue)

Que o Brasil inteiro sabe que se

prostituía pra sustentar seu vício?

CÊ ACHA?

MARIA APARECIDA

Vamos ver. (Maria força passagem,

mas não consegue avançar) Me deixa

passar, Laís.

LAÍS

Eu já disse que aqui você não

entra!

MARIA APARECIDA

Eu quero ver a minha mãe!

LAÍS

Já que você quer muito ver a nossa

mãe, cê pode ir no cemitério do

Irajá, é lá que ela mora há 2 anos.

Maria Aparecida sente o baque, fica em choque.

MARIA APARECIDA

Como assim?

LAÍS

A nossa tá morta há dois anos e

você sequer sabia. Nem no leito de

morte, nem no velório, nada... Você

não estava com ela.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

A mãe, não... Cê tá me dizendo que

ela... É mentira, não é?

(Desesperada) COMO ASSIM? COMO ELA

MORREU, DO NADA? DE QUÊ? FALA...

LAÍS

Ela teve um infarte, ficou alguns

dias internada e...

MARIA APARECIDA

(Chora)

Mãe...

LAÍS

Depois de tudo isso, depois de

tantos anos, cê quer que eu te

aceite de volta, que eu faça e

permita que você conviva com o meu

filho? Não, mas não mesmo. (P)

Volta lá pro buraco onde cê tava.

Vai. Esquece de vez que cê tinha

filho, finge que todo mundo aqui

morreu, porque é isso que todos nós

fizemos todos esses anos. Pra

gente, cê tava morta e enterrada.

Laís dá uma última olhada em Maria Aparecida e ENTRA

fechando o portão.

Maria Aparecida fica ali, desolada. Aos prantos.

FADE OUT:

ABERTURA

FADE IN:

2 EXT. RUA. NOITE (FLASHBACK)

Maria Aparecida, trajando roupas curtas, fuma um cigarro

enquanto caminha de um lado para o outro se exibindo para os

carros que passam.

Um carro para adiante, Maria Aparecida caminha até ele.

ENTRA.



6.

3 INT. CARRO. NOITE (FLASHBACK)

Maria Aparecida está de quatro enquanto é penetrada. Tempo.

Maria Aparecida extremamente indiferente.

CORTE DESCONTÍNUO: Maria Aparecida cheira uma carreira de

pó.

CLIENTE

Tu é gostosinha, hein?

MARIA APARECIDA

Se quiser mais, cê já sabe onde

encontrar.

O cliente tira o dinheiro da carteira e entrega para Maria

Aparecida, que SAI logo em seguida.

4 EXT. PRAÇA. DIA (FLASHBACK)

Maria Aparecida (jovem), a certa distância, observa Nicolas

(2 anos) correndo pelo bosque acompanhado de Laís, que se

diverte com a criança. Realizada.

Lurdes, sentada em um banco, só observa.

Maria Aparecida fica visivelmente mexida, faz menção de ir

em direção a eles, mas desiste.

Maria Aparecida SAI, intempestiva.

5 INT. HOTEL / QUARTO. NOITE (FLASHBACK)

Maria Aparecida aquece a heroína e aplica logo em seguida em

sua veia.

Maria Aparecida ajeita sua mochila de qualquer jeito, conta

uns trocados e coloca no bolso. SAI.

6 EXT. SÃO PAULO. MADRUGADA (FLASHBACK)

Tomadas gerais da capital paulista. Takes de diversos pontos

turísticos.
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7 INT. RODOVIÁRIA. MADRUGADA (FLASHBACK)

Maria Aparecida desembarca, perdida.

FADE OUT:

FADE IN:

8 EXT. CRACOLÂNDIA. DIA (FLASHBACK)

Maria Aparecida ( alguns anos mais velha, com algumas marcas

de expressões a mais), suja, despenteada, maltrapilha, cheia

de olheiras, caminha em meio àquele mar de viciados.

Direção: detalhar bem diversas pessoas consumindo todo tipo

de droga a céu aberto, desde cola a crack.

Maria Aparecida não estranha absolutamente nada, já está

familiarizada com o ambiente.

Maria Aparecida caminha até um traficante, que acabara de

negociar com um viciado.

TRAFICANTE

Fala, Christiane! Trouxe a minha

grana que cê tava me devendo? Ó, cê

sabe que pra isso aqui não existe

crediário, (Apalpando Maria) mas

como é pra você, a gente negocia.

MARIA APARECIDA

Tá aqui tua grana.

O Traficante conta o dinheiro.

TRAFICANTE

Certinho.

MARIA APARECIDA

Falou, então.

Maria Aparecida vai saindo quando:

TRAFICANTE

Qual foi, mina? Vai sair assim, sem

levar nada?

MARIA APARECIDA

(Tentada)

Não, melhor não.

(CONTINUA...)
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TRAFICANTE

Olha que cê tá perdendo, hein?

Ontem eu peguei lá na boca um

negócio do bom, crack puro, sem

nenhuma mistura, nada. Tá quase

acabando... Tem certeza que cê não

vai querer nada mermo?

9 EXT. CEMITÉRIO. FIM DE TARDE (FLASHBACK)

Maria Aparecida senta sentada sobre um túmulo enquanto fuma

crack.

MARIA APARECIDA

(Viajando)

E aí, colega, só você mesmo pra me

fazer companhia, hein? Tá feliz que

eu tou aqui? Vai um trago, só um

traguinho aí? Hein?

10 EXT. RUA. NOITE (FLASHBACK)

Maria Aparecida, bastante magra e com os olhos fundos,

caminha entre as pessoas que reparam em seu jeito

"zumbificado", sujo e maltrapilho.

Algumas pessoas tampam o nariz ao passar por ela. Maria

Aparecida parece catatônica, não repara em nada...

...MARQUISE, Maria Aparecida dorme. DE REPENTE, um grupo de

homens bêbados passam ali chutando os sem-teto, xingando.

HOMEM #1

Olha aqui, galera! Olha aqui o que

eu achei. (Mexe em Maria Aparecida)

EI, GOSTOSA!

Maria Aparecida acorda e se assusta ao se ver cercada pelo

grupo de homens.

HOMEM #2

Ih, moleque, é gata mermo!

HOMEM #3

Só tá sujinha. Mas nada que um

banho bem dado não resolva, né?

(Toca Maria) Vamo lá pra casa,

vamo?

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

(Acuada)

Me larga! Me deixa em paz.

HOMEM #1

Ah, gata! Vamo lá pra casa dele. Lá

tem uma cama bem gostosa, que cabe

nós quatro.

MARIA APARECIDA

(Tenta sair, é impedida)

Eu não vou a lugar nenhum com

vocês.

HOMEM #2

(Irritado)

Não vai, cadela? Então a gente pode

trepar aqui mermo.

Maria Aparecida é empurrada contra a parede pelo Homem #2,

que vai abrindo sua calça.

HOMEM #2

Cala a boca, puta!

HOMEM #3

Calada, senão a gente vai te encher

de porrada. Calada, caralho!

Maria Aparecida chuta a genitalha do Homem #2, que vai ao

chão urrando de dor.

HOMEM #1

VADIA!

O Homem #1 estapeia Maria Aparecida, que revida.

Aproveitando-se de uma distração deles, Maria Aparecida

consegue se desvencilhar e corre.

11 INT. LANCHONETE. MANHÃ (FLASHBACK)

Maria Aparecida senta em uma das mesas. Os clientes olham

atravessado para ela, cochicham. Maria Aparecida percebe,

fica incomodada.

Tempo. Nenhum garçom vai atendê-la.

MARIA APARECIDA

(Batendo na mesa, impaciente)

OU!! EI!! Não tem ninguém aqui pra

me atender, não? Eu sou invisível,

é isso?

(CONTINUA...)
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GARÇOM

(Indo até Maria Aparecida)

Senhora, por favor/

MARIA APARECIDA

Agora vocês perceberam que eu tou

aqui!

GARÇOM

Tá todo mundo ocupado. Desculpa a

demora. (P) O meu chefe mandou eu

dizer pra senhora que não tem nada

pra dar agora, que era pra você

voltar mais tarde/

MARIA APARECIDA

E quem disse que eu quero alguma

coisa dada? Eu vim comprar e comer.

GARÇOM

Sinto muito, mas eu não posso

servi-la. Por gentileza, a senhora

poderia se retirar?

MARIA APARECIDA

Qual foi o problema comigo, hein?

GARÇOM

(Sem jeito)

É que os clientes estão reclamando,

dizendo que cê tá fedendo, que a

senhora tá incomodando/

MARIA APARECIDA

Eu tou incomodando, é isso?

GARÇOM

A senhora já se olhou no espelho?

Em Maria Aparecida.

12 INT. BANHEIRO. MANHÃ (FLASHBACK)

Maria Aparecida ENTRA e caminha até em frente à um espelho

velho e tricando que há ali.

Maria Aparecida encara-se. CHOQUE. Tempo.

MARIA APARECIDA

(Aterrorizada)

AAAAAAAAAAAAHHHHHHHH...

(CONTINUA...)
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Maria Aparecida dá um berro e cai em um choro desesperador,

pega seu cabelo e observa o quanto ele está seco. Alisa seu

rosto sujo, observa seus dentes amarelos. Chora muito. NÃO

se reconhece.

Maria Aparecida se encolhe em um canto do banheiro e retira

do bolso a foto 3x4 de Nicolas que trouxe consigo e chora

ainda mais ao vê-la. Faz carinho na fotografia, beija e

aperta contra o peito.

No sofrimento de Maria Aparecida.

13 EXT. RIO DE JANEIRO. DIA (FLASHBACK)

Tomadas gerais.

14 INT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS. NOITE (FLASHBACK)

Círculo de reunião formado. Entre os presentes, Renato.

Maria Aparecida está de banho tomado, cabelo amarrado e

roupas simples, abatida. Maria Aparecida levanta-se, respira

fundo. Encara todos.

MARIA APARECIDA

Oi, eu me chamo Maria Aparecida.

Depois de muito tempo, eu tou aqui

de volta pra suplicar por ajuda. Eu

preciso que alguém me ajude. (Voz

embargada) Sozinha eu não

consigo... A droga é mais forte que

eu. Me ajuda, por favor...

15 EXT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS / FACHADA. NOITE (FLASHBACK)

Maria Aparecida está saindo quando Renato aperta o passo e

alcança Maria Aparecida.

RENATO

Oi, Maria Aparecida.

MARIA APARECIDA

(Encara Renato)

Hã?

RENATO

O seu nome é Maria Aparecida, não

é?

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Sim. Quem é você?

RENATO

Prazer, Renato.

Cumprimentam-se, distantes. Renato simpático.

RENATO

Eu sou psicólogo. Conheço o pessoal

que comanda o N.A. E, em alguns

dias da semana, atendo, de forma

gratuita alguns frequentadores aqui

do N.A. no meu consultório. (P)

Você disse que precisava de ajuda,

eu tou aqui te oferecendo a minha

ajuda. Você quer?

Em Maria Aparecida e Renato trocando olhares.

FADE OUT:

FADE IN:

16 INT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS / QUARTINHO DOS FUNDOS. NOITE

Zoinho está SENTADO no colchonete ao lado da cama de

solteiro, fumando um cigarro de maconha. Maria Aparecida

entra, desolada.

MARIA APARECIDA

(Surpresa)

Ué, você não tinha ido embora,

garoto?

ZOINHO

Deu tudo errado. Eu quase fui morto

e ainda perdi toda grana que eu

tinha. Eu tou fudido!

Maria Aparecida senta na cama.

MARIA APARECIDA

Parece que não foi só pra mim que

as coisas deram errado hoje.

Maria Aparecida repara no cigarro de maconha, tentada.

ZOINHO

(Percebe o olhar de Maria para

o cigarro)

Putz! Foi mal aí. (Indo apagar) Se

eu soubesse que cê ia/

(CONTINUA...)
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Maria Aparecida pega o cigarro e dá uma tragada. Sua

expressão corporal relaxa.

ZOINHO

Você não disse que tava querendo se

manter limpa?

MARIA APARECIDA

No momento, eu só quero relaxar.

Maria Aparecida traga. Nela, desolada.

17 EXT. PRÉDIO / FACHADA. MANHÃ

Plano geral da fachada do prédio, que é bem imponente.

Luxuoso.

MARIA APARECIDA

(V.O)

Renato!

18 INT. APART DE RENATO / SALA. MANHÃ

Em Maria Aparecida abraçada a Renato.

RENATO

Eu fiquei muito preocupado com você

no telefone ontem. Por que cê não

veio pra cá?

MARIA APARECIDA

Eu tava precisando ficar sozinha um

pouco. E nem consegui ficar, no

final das contas.

RENATO

Como assim?

Maria Aparecida entra, Renato fecha a porta.

MARIA APARECIDA

O Zoinho, ele voltou lá pra casa.

RENATO

Mas ele não tinha ido embora?

MARIA APARECIDA

Ele ia. Só que deu tudo errado, ele

quase foi pego pelos caras que tão

atrás dele e ainda perdeu toda

grana que tinha.

(CONTINUA...)
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RENATO

Eu não acredito. Cê tá vendo o que

eu te falo? Cê precisa ficar longe

desse garoto, Maria. Manda ele

embora.

MARIA APARECIDA

(Firme)

Eu não vou fazer isso, Renato.

Esquece. (P) Eu vim aqui pra pedir

a sua ajuda, pelo amor de Deus. Me

ajuda a conseguir ter o meu filho

de volta. A minha irmã disse que

não vai facilitar, ela quer que eu

fique longe dele, Renato. Ela não

pode fazer isso comigo, não pode.

Não pode...

RENATO

Ei, calma. Calma. Me escuta, olha

pra mim. Eu vou te ajudar. Cê tá me

ouvindo? A gente vai entrar na

justiça e cê vai conseguir o

direito de fazer parte da vida do

seu filho, tá bom?

MARIA APARECIDA

Obrigada, Renato. Obrigada.

Maria Aparecida abraça Renato, agradecida.

19 INT. CASA DE SHIRLEY / SALA. MANHÃ

Shirley esfrega o chão, focada. A porta é arrombada num

chute, assustando Shirley.

SHIRLEY

Misericórdia, meu pai! Mas o que/

Alguns capangas de Tubarão ENTRAM, armados até os dentes.

Intimidadores.

CAPANGA #1

Fala, tia! Tudo belê com a senhora?

Só na faxina/...

SHIRLEY

O que é que cês querem na minha

casa? Num tão vendo que eu tou

ocupada?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 15.

CAPANGA #1

Tu sabe o que nóis quer, tia. Cadê

o teu filhote?

SHIRLEY

Eu já disse que não sei onde ele

tá.

CAPANGA #1

Olha lá, tiazinha. Mentir é feio.

SHIRLEY

(Nervosa)

E eu lá sou de mentir? Saiam de

minha casa, não tão vendo que tão

me atrapalhando? Saiam já daqui.

CAPANGA #1

A gente já vai indo, tia. Eu só vim

dizer pra senhora que hoje quase

que teu moleque rodou na nossa mão.

SHIRLEY

(Choque)

O que cês fizeram com meu filho?

CAPANGA #1

Nada... O rato é ligueirinho, igual

do desenho (Gargalha). Mas a gente

conseguiu pegar a grana que ele

roubou do meu chefe. Agora ele não

tem mais como sair do Rio, tia.

(Shirley engole seco) Agora é

questão de tempo pra ele cair na

nossa mão.

Shirley tenta disfarça seu temor.

CAPANGA #1

(Cont.)

Vambora, cambada! Circulando,

circulando!

Saem. Shirley fica, abalada.

CORTE IMEDIATO PARA:
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20 EXT. CASA / PISCINA. MANHÃ

Tubarão à beira da piscina enquanto fuma um charuto. Diante

de Tubarão, o Capanga #1 da cena anterior.

CAPANGA #1

Tudo feito, chefe. A véia quase

teve um infarto quando ficou

sabendo que o filho dela não tem

como meter o pé aqui do Rio e que é

questão de tempo pra gente botar a

mão nele.

TUBARÃO

Ótimo, braço. Agora faz o que eu

mandei, coloca uns homi nosso na

cola dela dia e noite. Uma hora ou

outra ela vai na toca onde esse

rato tá escondido e aí, é SAL!

Closes alternados.

21 INT. ESCOLA / CORREDOR. MANHÃ

Elaine e Maria Aparecida.

MARIA APARECIDA

Deixa eu falar com o meu filho,

Elaine. Por favor.

ELAINE

Eu não posso. É sério. Eu queria

muito fazer isso, mas eu não posso

arriscar meu emprego, eu dependo

dele.

MARIA APARECIDA

5 minutos, só isso.

ELAINE

A sua irmã tem a guarda legal do

Nicolas. Ela diz que você é um

perigo pra ele.

MARIA APARECIDA

Eu sou a mãe dele! Eu nunca faria

mal a ele.

ELAINE

A Laís ameaçou me fazer ser

demitida, caso eu permita que você

se encontre, fale com o Nicolas.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Eu só quero falar um pouquinho com

ele, por favor...

Em Elaine, sem saber o que fazer.

22 INT. ESCOLA / SALA DE AULA. MANHÃ

Sala praticamente vazia. Apenas Nicolas e Maria Aparecida

ali.

MARIA APARECIDA

(Abraça Nicolas)

Como é bom sentir teu cheirinho,

meu amor.

NICOLAS

Por que a senhora não me quis?

MARIA APARECIDA

Quem te disse isso?

NICOLAS

A minha mãe Laís.

MARIA APARECIDA

Isso não é verdade, meu amor. Mesmo

com todos os meus problemas, eu te

quis sim. Eu te amo, meu amor. Cê é

a coisa mais importante da minha

vida.

NICOLAS

Então me diz: Por que a senhora me

deixou?

MARIA APARECIDA

(Procurando as palavras)

Filho... É... Como eu vou te

dizer... A mamãe tava muito doente

quando você nasceu, eu ainda tou

doente.

NICOLAS

(Apavorado)

A senhora vai morrer também como a

vovó Lurdes?

MARIA APARECIDA

(Tranquiliza Nicolas)

Um dia, filho. Mas não vai ser

agora. Se Deus quiser, vai demorar

(CONTINUA...)
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muito ainda. A gente vai se

divertir muito. (T) Eu sei que eu

errei quando fui embora, mas tudo

que eu fiz, mesmo que pareça

egoísmo, que eu não te quisesse,

foi pro seu bem, meu amor. Não

acredita quando disserem o

contrário, porque não é a verdade,

tá bom?

NICOLAS

Tá bom. Eu posso dizer que te acho

legal?

MARIA APARECIDA

Eu preferia ouvir você dizer que me

ama.

Nicolas abraça Maria Aparecida, que derrete-se.

23 INT. CASA DE LAÍS / SALA. TARDE

Laís caminha de um lado para o outro, inquieta. Douglas

chega da rua, vai para beijar Laís, que o rejeita.

DOUGLAS

Ei.

LAÍS

Eu não tou com paciência pra

chamego, Douglas. Me deixa.

DOUGLAS

Ainda aquilo da sua irmã?

LAÍS

Ela disse que vai entrar na

justiça. Ela quer tirar o meu filho

de mim, Douglas.

DOUGLAS

Para de surto, Laís. Esse moleque

não é nosso.

LAÍS

(Explode)

CÊ QUER ME IRRITAR, É ISSO?

DOUGLAS

Se esse moleque não tivesse aqui,

cê tinha aceitado adotar e a gente

teria um filho nosso. Mas não, cê

não quis por causa desse fedelho!

(CONTINUA...)
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LAÍS

Não fala assim do Nicolas, Douglas!

DOUGLAS

Pra você é quase como se apenas ele

existisse e que você só se importa

com ele no mundo.

LAÍS

Cê tá com ciúmes do Nicolas, é

isso? Eu não tou acreditando,

Douglas. Só pode ser piada.

DOUGLAS

(T)

Quer saber a verdade? Eu quero é

que esse pivete vá embora com a mãe

dele pro quinto dos infernos.

Douglas sai, irritado. Em Laís.

24 EXT. RIO DE JANEIRO. D/N

Clipe frenético. Dias e noites passando num piscar de olhos.

Movimentação rotineira. A vida seguindo seu fluxo.

LEGENDA: "Dias Depois..."

MARIA APARECIDA

(V.O)

O senhor tá falando sério, doutor?

25 INT. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TARDE

Maria Aparecida, felicíssima, e Renato diante do advogado.

ADVOGADO

O processo é longo e a sua irmã já

deixou claro que não vai facilitar

nenhum pouco pro nosso lado, mas

essa vitória é muito importante pra

nós.

MARIA APARECIDA

Eu só quero poder conviver e fazer

parte da vida do meu filho.

RENATO

Você vai conseguir.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

(A Renato)

Eu não sei como agradecer todo esse

apoio.

RENATO

Imagina. Deixa de bobagem.

ADVOGADO

Maria.

MARIA APARECIDA

Sim, doutor. Pode falar.

ADVOGADO

As suas visitas serão acompanhadas

de uma assistente social que fará

um relatório sobre esses encontros,

entrevistas com você, com a família

que detém atualmente a guarda do

seu filho, tudo isso será anexado

ao processo. Portanto, é muito

importante que você ande na linha,

não faça nenhuma besteira. Ainda

mais na presença dessa assistente

social, você tá me entendendo?

MARIA APARECIDA

(Não se contendo de tanta

felicidade)

Hurum. Entendi, entendi tudo, tudo,

tudo, doutor. Pode ficar tranquilo

que eu prometo, eu juro que não vou

fazer nenhuma besteira. AH, EU TOU

MUITO FELIZ! MUITO!

Maria Aparecida abraça Renato, cúmplices.

26 INT. CASA DE LAÍS / SALA. TARDE

Em Laís sentando em seu sofá, desolada, perante sua

advogada.

LAÍS

Não pode ser.

ADVOGADA

Eu sinto muito. Mas isso é só o

começo. As visitas da sua irmã ao

Nicolas serão supervisionadas por

uma assisten/

(CONTINUA...)
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LAÍS

Cê não entendeu que eu não quero

que o meu filho tenha qualquer tipo

de contato com essa mulher? Seja

supervisionado ou não.

ADVOGADA

Você não pode deixar de cumprir uma

determinação judicial. Isso pode

nos prejudicar muito no processo

que estamos movendo. Como eu falei,

isso é só o começo.

Em Laís, sem chão.

ÚLTIMO BLOCO

27 INT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS / QUARTINHO DOS FUNDOS. NOITE

Zoinho assiste TV. Renato entra.

RENATO

Boa noite.

ZOINHO

(Indiferente)

Fala. Se veio atrás da Maria/

RENATO

Eu vim falar com você.

ZOINHO

Comigo?

RENATO

Eu já sei que não deu certo de você

sair do Rio, que tá sem grana...

ZOINHO

E daí? Cê não tem nada a ver com

isso.

RENATO

Eu não tenho mesmo. Mas eu quero te

ajudar a sair daqui.

ZOINHO

Por quê?

RENATO

Não por você, mas pela Maria. Não

quero que você acabe prejudicando

ela.

(CONTINUA...)
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ZOINHO

Nem eu quero isso, pô!

RENATO

Então aceita a minha ajuda e eu te

tiro do Rio.

Em Zoinho.

28 EXT. CASA DE LAÍS / FACHADA. MANHÃ

Laís diante de Maria Aparecida e GLÁUCIA (60 e poucos anos,

bem conservada, cabelos curtos, de terninho e óculos,

carrancuda).

LAÍS

Como cê teve coragem de entrar na

justiça e voltar aqui, na porta da

minha casa, depois de tudo que/

MARIA APARECIDA

Eu só quero ter o direito de/

LAÍS

Que direito! Cê tinha que sumir

daqui.

MARIA APARECIDA

Eu tou amparada pela lei. Eu não

queria que fosse assim, mas cê não

me deu escolha. Cadê o Nicolas?

LAÍS

Ele não vai com você.

GLÁUCIA

Ela tem o direito a visitas

assistidas, minha senhora. Se a

senhora se opor e impedir que ela

saia com a criança, eu vou ter que

anotar em meu relatório, que será

entregue para o juiz e

correlacionado ao processo que

corre na vara familiar.

Laís e Maria Aparecida encaram-se.



23.

29 I/E. AMBIENTAÇÕES. D/N

MONTAGEM - Maria Aparecida é entrevistada/visita Nicolas:

A. SHOPPING, Maria Aparecida passeia com Nicolas. Se diverte

com ele no espaço de games. Gláucia acompanhando;

B. SALA, Maria Aparecida diante de Gláucia.

GLÁUCIA

Por que, depois de tantos anos,

você resolveu reaver a guarda do

seu filho?

MARIA APARECIDA

Porque eu me sinto preparada.

Porque eu não quero perder mais

nenhum minuto longe do meu filho.

GLÁUCIA

Depois de tantos anos?

C. PARQUE, Maria Aparecida e Nicolas correm, se divertem.

Rolam no chão.

MARIA APARECIDA

(V.O)

Isso não importa. Eu não deixei de

ser mãe.

GLÁUCIA

(V.O)

Você não acha que essa sua volta

pode causar confusão na cabeça do

Nicolas, já que pra ele você é

apenas um nome?

MARIA APARECIDA

(V.O)

Eu tenho certeza que assim como eu,

ele também quer que a gente tenha

nossos laços restabelecidos. Ele me

ama e, pra mim, só ele importa

nessa vida.

Maria Aparecida e Nicolas tomam sorvete. Nicolas suja Maria

Aparecida de sorvete, que faz o mesmo com ele. Gláucia à

parte;

D. SALA, Maria Aparecida diante de Gláucia, ambas com outra

vestimenta.

(CONTINUA...)
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GLÁUCIA

(Ríspida, tom agressivo)

Você já foi presa diversas vezes,

foi hospitalizada por causa do

seu vício em drogas, roubou, se

mostrou totalmente instável

emocionalmente, mas hoje você ACHA

que está apta a criar, fazer parte,

educar um menino... Que valores cê

acredita que tem a passar e ensinar

a ele?

MARIA APARECIDA

Do amor, da verdade e honestidade.

E que todas as ações dele gerarão

consequências e que ele terá que

arcar com cada uma delas, assim

como eu tenho arcado todos esses

anos com as minhas.

Em Maria Aparecida.

FIM DA MONTAGEM.

FADE OUT:

FADE IN:

30 EXT. PONTO DE ÔNIBUS. DIA

Shirley está sentada no banco. Maria Aparecida chega e tenta

fazer um gesto mais íntimo de cumprimento, mas é cortada por

Shirley.

MARIA APARECIDA

Tá tudo bem, Shirley?

SHIRLEY

Eu acho melhor a gente agir como se

a gente tivesse aqui, juntas, por

acaso e não se conhecesse.

A CAM vai buscar um carro preto do outro lado da rua,

parado, com uma dupla de homens espreitando Shirley à

distância.

SHIRLEY

(V.O)

Eu acho que tou sendo seguida. Eu

preciso saber do meu filho, como

´que ele tá?

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

(V.O)

Ele tá lá em casa, bem.

SHIRLEY

(V.O)

Graças a Deus.

VOLTAMOS para Shirley e Maria Aparecida, que agem como duas

desconhecidas enquanto conversam sem se encarar.

SHIRLEY

Eu preciso ver o meu filho, falar

com ele.

MARIA APARECIDA

Se a senhora quiser, eu passo o

endereço de onde ele tá pelo

celular e a senhora vai lá mais

tarde.

SHIRLEY

Pode ser. Obrigada.

MARIA APARECIDA

De nada, imagina.

Um ônibus para e Maria Aparecida ENTRA.

31 INT. CASA DE LAÍS / QUARTO DE LAÍS E DOUGLAS. DIA

Laís está deitada na cama, chorosa. Nicolas vai ADENTRANDO,

uniformizado.

NICOLAS

Mãe, eu já tou pronto pra ir pra

escola... (Coloca a cabeça de Laís

em seu colo) Por que a senhora tá

chorando?

LAÍS

Porque cê não me ama mais.

NICOLAS

Eu amo muito a senhora, mãe.

LAÍS

Não ama não. Desde que aquela lá/

NICOLAS

A minha outra mãe/

(CONTINUA...)
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LAÍS

NÃO! Ela não é a sua mãe. Quantas

vezes eu vou ter que te dizer isso?

A sua mãe sou eu. EU! Agora é só

aquela lá pra cá, pra lá... E eu?

NICOLAS

Eu amo a senhora, mãe. Mas também

amo ela. Não posso?

LAÍS

Não, não pode! No coração da gente

só tem espaço pra uma, ninguém ama

duas pessoas. Com mãe é a mesma

coisa. Mãe a gente só tem uma e a

gente só ama uma! E se voce ama

ela, isso significa que você não me

ama mais.

NICOLAS

A senhora tá sendo boba.

LAÍS

Eu te amo, meu amor. Se você for

embora, eu morro. Eu juro que

morro. Eu juro.

Em Nicolas, confuso.

32 INT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS / QUARTINHO DOS FUNDOS. DIA

Maria Aparecida arruma-se enquanto conversa com Zoinho.

MARIA APARECIDA

Eu tive com sua mãe mais cedo.

ZOINHO

E como é que ela tá?

MARIA APARECIDA

Ela quer tiver.

ZOINHO

Eu também quero muito ver ela.

MARIA APARECIDA

Eu já passei o endereço pra ela.

Mas eu não sei se é seguro.

ZOINHO

Não precisa se preocupar. Logo eu

tou vazando daqui.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Como assim?

ZOINHO

O Renato disse que vai me ajudar a

sair do Rio. E como essa pode ser a

última vez em muito tempo que eu

vou ver a minha mãe, não quero

deixar essa chance de ver ela

passa. Tá ligada?

MARIA APARECIDA

(Ri, compreensiva)

Eu sei como é. Se prepara, que mais

tarde ela tá aí pra matar essa

saudade que vocês dois tão sentindo

um do outro.

33 EXT. RUA. DIA

Gláucia caminha distraída, pisando dura, com seu rigor de

sempre, quando é interceptada por Laís.

LAÍS

Oi, dona Gláucia.

GLÁUCIA

Me chame de Gláucia, por favor. O

que você quer?

LAÍS

Eu quero muito falar com a senhora.

GLÁUCIA

Diga.

LAÍS

A senhora não pode deixar se levar

pelas histórias de coitadinha que a

minha irmã quer vender, de que ela

mudou, que tá limpa, é tudo

mentira/

GLÁUCIA

Laís, eu não vou tomar partido de

ninguém. Não pense que tentando me

intimidar, me coagir, que cê vai

conseguir alguma coisa, porque não

vai. Vou decidir de acordo com o

que eu julgar melhor para o menor.

(CONTINUA...)
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LAÍS

O melhor pro Nicolas sou eu! (Tira

do bolso o livro sobre a vida de

Maria Aparecida) Tá vendo esse

livro aqui? Ele conta parte da

verdadeira Maria Aparecida, a outra

parte eu vou lhe contar quando eu

for entrevistada. Pega.

Gláucia pega o livro e encara.

LAÍS

Ela tá dizendo que tá limpa, mas eu

tenho certeza que é mentira,

Gláucia. Aquela ali não vai mudar

nunca. A única coisa que importa

pra ela é a droga. Mais nada.

Em Gláucia.

34 INT. ESCOLA / SALA DE AULA. DIA

Nicolas rascunha qualquer coisa em seu caderno, tristonho.

Elaine, mesmo escrevendo no quadro, percebe o estado de

Nicolas.

ELAINE

(Após terminar de escrever)

Escrevam e respondam, pessoal.

Depois a gente vai corrigir.

Começando.

Os alunos escrevem a lição. Elaine vai até Nicolas e se

agacha diante dele.

ELAINE

Ei, você não vai fazer a atividade?

NICOLAS

Não tou a fim.

ELAINE

Mas cê tem que fazer. (P) Cê não

quer conversar comigo, me contar

por quê cê tá assim?

NICOLAS

(T)

Por que eu não posso ter duas mães?

(CONTINUA...)
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ELAINE

(Atenciosa)

Quem disse que não? Claro que pode.

Tem pessoas que tem dois pais, duas

mãe, em alguns casos, até mais que

isso.

NICOLAS

Por que minha mãe Laís diz que eu

não posso ter? Ela diz que no

coração da gente só tem espaço pra

uma mãe. Eu gosto de ter duas mães.

(P) Por que elas não podem se dar

bem?

ELAINE

(Compadecida)

Oh, meu amor...

Em Nicolas.

35 EXT. RIO DE JANEIRO. NOITE

Planos gerais.

36 INT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS / QUARTINHO DOS FUNDOS. NOITE

Em Zoinho ansioso, em pé. Maria Aparecida abre a porta,

seguida de Shirley, que, emocionada, corre para abraçar

Zoinho.

SHIRLEY

Filho...

ZOINHO

Mãe...

SHIRLEY

Como é que você tá, meu amor?

ZOINHO

Eu tou bem, mãe. Eu tava com tanta

saudade.

SHIRLEY

Eu também. Eu fiquei tão nervosa

quando os bandidos do Tubarão

tiveram lá em casa/

(CONTINUA...)
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ZOINHO

O que aqueles filhos da puta foram

fazer lá?

SHIRLEY

Dizer que eles vão te pegar. Cê

precisa sair daqui, filho. Eles não

vão descansar enquanto/

ZOINHO

Eu sei, mãe. Eu sei. Tou dando um

jeito.

SHIRLEY

Que jeito?

MARIA APARECIDA

Um amigo meu vai ajudar o Zoinho a

sair do Rio.

SHIRLEY

Mas esse homi aí, é de confiança

mesmo?

MARIA APARECIDA

Pode ficar tranquila, dona Shirley.

Ele é uma boa pessoa. (P) A gente

vai ajudar seu filho no que puder,

eu prometo.

SHIRLEY

Obrigada, minha filha. Obrigada. (A

Zoinho) Até lá, você continua se

cuidando.

ZOINHO

Prometo.

Zoinho abraça Shirley, afetuosos. Maria Aparecida comovida

com a cena.

37 EXT. NARCÓTICOS ANÔNIMOS / FACHADA. NOITE

Um carro parado ali em frente com dois caras dentro, que não

tiram os olhos da porta de entrada do NA. Tempo...

...Do POV dos caras, vemos Maria Aparecida sair na porta.

Shirley sai em seguida e Zoinho surge na porta, dá um último

abraço na mãe. Todos desconfiados, olhando de um lado para o

outro.

VOLTA À CENA

(CONTINUA...)
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Os caras entreolham-se e riem.

FADE OUT:

FADE IN:

38 INT. CASA DE LAÍS / COZINHA. NOITE

Douglas, Laís e Nicolas sentados à uma mesa fartíssima. Laís

empolgada.

LAÍS

O que acharam da mesa que eu

preparei pra gente hoje?

NICOLAS

Eu ameeei, mamãe. Tem pudim!

LAÍS

Tem pudim, bolo de chocolate e

sorvete na geladeira, mas isso só

depois que você comer tudinho,

hein?

NICOLAS

Ah...

LAÍS

Não faz essa carinha, meu amor. Tá,

não precisa comer tudo. Mas tem que

comer pelo menos metade do prato.

NICOLAS

Eba!

Douglas com cara de poucos amigos, emburrado.

LAÍS

(A Douglas)

Cê não vai dizer nada?

DOUGLAS

Não entendi.

LAÍS

O quê?

DOUGLAS

Pra quê tudo isso.

(CONTINUA...)
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LAÍS

Eu só quis que a gente tivesse uma

noite agradável, com muita fartura/

DOUGLAS

Às minhas custas!

LAÍS

(Sem jeito)

Douglas...

DOUGLAS

Eu tou de saco cheio de ver você

priorizar e querer agradar esse

moleque que, NÃO É SEU FILHO, LAÍS!

(A Nicolas) ELA NÃO É SUA MÃE, EU

NÃO SOU SEU PAI!

Nicolas fica intimidado.

LAÍS

Nicolas/

DOUGLAS

(Cont.)

VOCÊ TÁ NESSA CASA DE FAVOR,

MOLEQUE! (A Laís) E você não pensa

que tentando comprar esse fedelho,

agradar de todos os jeitos, que ele

vai ser grato a você quando

crescer, porque não vai! Na

primeira oportunidade, ele vai te

meter uma faca nas contas e cuspir

no prato que comeu!

Douglas encara Nicolas, que sai correndo da mesa, com os

olhos cheios de lágrimas.

Laís encara Douglas, furiosa. Retira-se da mesa. Pouco se

importando, Douglas serve-se.

39 INT. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NOITE

Maria Aparecida diante o advogado.

MARIA APARECIDA

Desculpa a demora, doutor, mas é

que eu tive um assunto pra resolver

antes de vim aqui.

(CONTINUA...)
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ADVOGADO

Tudo bem. Sem problemas. Eu estava

até agora estudando uns processos

mesmo.

MARIA APARECIDA

Que bom que eu não atrapalhei o

senhor, então. (P) O senhor tem

alguma novidade pra mim?

ADVOGADO

Eu te chamei aqui pra dizer que o

juiz finalmente marcou a audiência

da revisão de guarda.

MARIA APARECIDA

(Feliz)

Ai, doutor. O senhor tá falando

sério?

ADVOGADO

Sim.

MARIA APARECIDA

O senhor acha que eu tenho chances

de vencer a minha irmã no tribunal?

ADVOGADO

Eu estou trabalhando para isso. Mas

hoje foi expedido pelo juiz que

você faça um exame toxicológico.

MARIA APARECIDA

Como assim?

ADVOGADO

Como você está querendo reaver a

guarda do seu filho e perdeu a

guarda dele por causa do seu vício

em drogas, e atualmente você alega

que está limpa há pelo menos dois

anos, ele pediu a realização deste

exame para confirmar a veracidade

do que você afirma. Fica tranquila

que isso é normal. Processos

envolvendo menores são muito

delicados e os juízes procuram se

cercar de todos os dados possíveis

sobre as partes para tentarem ter a

certeza de que estão decidindo o

melhor em prol do menor.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

(Apreensiva, se controlando)

Entendi.

ADVOGADO

(Percebe o estado de Maria

Aparecida)

Você tem algum problema em fazer

esse exame? Indo direto ao ponto,

cê tem certeza que está limpa,

Maria Aparecida?

Em Maria Aparecida.

40 EXT. LAJE. NOITE

Tubarão fumando seu cigarro. Diante dele, os caras da cena

37 que vigiavam o NA.

TUBARÃO

Desenrola. O que cês têm pra me

dizer, caralho?

CAPANGA #2

A gente achou a toca onde o rato tá

se escondendo, chefe.

TUBARÃO

Isso aí, caralho.

CAPANGA #2

O que a gente faz agora, chefia?

Em Tubarão, tramando.

41 INT. APART DE RENATO / SALA. NOITE

Maria Aparecida joga sua bolsa contra o sofá, exaltada.

Renato diante dela, surpreso.

Maria respira fundo, pensativa.

RENATO

Tá tudo bem?

MARIA APARECIDA

NÃO. Não tá nada bem, Renato!

RENATO

Então me conta o que aconteceu.

Quem sabe eu não posso te ajudar.

(CONTINUA...)
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MARIA APARECIDA

Não, ninguém pode me ajudar. Eu tou

ferrada!

RENATO

Desabafa, pelo menos.

MARIA APARECIDA

(T)

Eu acabei de sair do escritório do

doutor Amauri. Ele disse que o juiz

determinou que eu faça um exame

toxicológico pra comprovocar que eu

tou limpa.

RENATO

Mas se você tá limpa, isso não é um

problema. (Cai a ficha) Você voltou

a se drogar?

MARIA APARECIDA

Eu não aguentei saber que a minha

mãe morreu e... Acabei usando

algumas vezes.

RENATO

(Exaltado)

Para/ Para de desculpas! Admite

pelo menos pra você que isso, na

verdade, é apenas uma desculpa pra

você recair.

MARIA APARECIDA

Não/

RENATO

Com todo apoio que eu tou te dando,

cê precisou se drogar pra se sentir

bem?

MARIA APARECIDA

Cê não entende, Renato! Você pode

conhecer o psicológico das pessoas,

mas nunca passou pelo que elas

passam. Pelo que pessoas como eu

passam! Isso é mais forte que a

gente. TÁ, EU SEI QUE SOU FRACA,

QUE TALVEZ ATÉ SEJA UMA DESCULPA

MESMO, MAS NÃO FOI PORQUE EU QUIS.

NÃO FOI! (P) Quando eu uso, eu

sinto uma sensação de paz, de

libertação... Cê não entende.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 36.

RENATO

Não quero entender mesmo. (P) Eu

não vou te abandonar no meio dessa

batalha, não vou te desamparar, mas

não tou a fim de seguir com o que a

gente tem depois disso. Acho melhor

cada um ficar na sua daqui em

diante.

MARIA APARECIDA

(Triste)

Tudo bem. Eu te entendo. E eu acho

que cê tem razão. Desculpa se eu te

decepcionei.

RENATO

Cê não tem que pedir desculpas a

mim, mas a você, que com isso aí

pode ter jogado fora a chance de

ter o seu filho de volta.

Em Maria Aparecida, culpada. Desolada.

FADE TO BLACK!

FIM DO CAPÍTULO 12!


