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1 EXT, TARDE, RUA / SÃO PAULO

GIU (14-16), jovem negra, com um vasto coque afro, caminha

pela rua. Pelo uniforme que veste, entendemos, volta da

escola

Mais atrás segue caminhando GABRIEL (12-14), jovem negro,

com um cabelo mais curto. Notamos alguma semelhança entre

ambos, embora caminhem em silêncio

O silêncio da caminhada é interrompido apenas por um som

externo, como se de um motor antigo, que ecoa cada vez mais

alto

O som para, e no mesmo instante GIU e GABRIEL param de andar

assim que chegam a um grande portão de ferro. Deles nos

afastamos, indo em direção ao som

CORTA PARA

2 EXT, TARDE, HALL DE ENTRADA / SÃO PAULO

Vemos um pequeno grupo de pessoas reunidas no hall de

entrada do prédio. Ao fundo um corredor se estende até

chegar ao portão de onde, agora, GIU e GABRIEL observam tudo

a distância

No grupo reunido, nota-se pelo uniforme, está um AGENTE de

DETETIZAÇÃO. O sujeito liga uma máquina e descobrimos então

a origem do som ouvido anteriormente

Os outros no grupo são um PORTEIRO e alguns MORADORES. O

grupo conversa, caminhando em seguida para outra parte do

edificio, com o AGENTE DE DETETIZAÇÃO sempre à frente

Assim que o grupo se afasta, GIU e GABRIEL abrem o portão e

se aproximam pelo corredor. Olham na direção tomada pelo

grupo, como se os espionassem, em seguida caminham na

direção oposta

CORTA PARA

3 EXT. MANHÃ, RUAS DO CONDOMÍNIO / SÃO PAULO

Chegando no que parece ser a parte dos fundos do condomínio,

GIU e GABRIEL sentam

GIU

E aí, dormiu no sofá de novo?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

GABRIEL

Dormir. E sim, ela tá lá essa

semana de novo, se você quer saber

GIU

E o pai não disse nada?

GABRIEL

Não...

GIU nota uma vizinha, num andar mais baixo, através de uma

cortina, os observando

GABRIEL observa na direção que GIU aponta com a cabeça.

Voltam a conversar

GABRIEL

E aquele cara lá embaixo, será que

tem a ver com...

GIU

Não sei...Gabriel, não sei.

Conseguiu trazer?

GABRIEL

O que? Ahh, sim. E você?

GIU

Também

GABRIEL retira de sua mochila um objeto embrulhado em jornal

e o entrega a GIU. GIU, por sua vez, faz a mesma coisa

GABRIEL

E a mãe, como tá?

GIU

Cê disse que ia voltar da casa do

pai ontem a noite, é meio dia e ela

ainda não te viu, de boa ela não

tá...

GIU olha novamente em direção à janela da vizinha

GIU

Bora então? Que já tem gente demais

participando dessa conversa

GIU e GABRIEL seguem caminhos opostos

CORTA PARA



3.

4 INT. TARDE, SALA APARTAMENTO PAULO / SÃO PAULO

PAULO (40-42) surge no sofá da sala, observando algo que só

ele percebe no teto. Parece ser uma mariposa

GIU entra pelo corredor ao fundo, trazendo sua mochila

GIU

Oi pai

PAULO

Oi filha, veio mais cedo

PAULO ajuda GIU com as mochilas, abrindo a porta da sala

PAULO

Quer almoçar?

GIU

Pode ser

PAULO

Fabiola que fez...

Alguns sons de panelas e pratos são ouvidos, vindos da

cozinha

GIU

Ah, tô sem fome. E pai, vou dormir

no quarto essa semana, esse sofá tá

pequeno pra mim

GIU pega a mochila, segue para o quarto e fecha a porta

CORTA PARA

5 INT. MANHÃ, COZINHA APARTAMENTO SONIA / SÃO PAULO

GABRIEL (10-12) abre a porta lentamente, caminha pela casa,

carregando uma pequena mochila nas costas, como se tentasse

não ser ouvido

SONIA (43-45), mulher negra, de cabelos avermelhados, lê uma

revista qualquer na cozinha, sabendo já da presença do filho

em casa

GABRIEL passa manso às costas de SONIA, sem sucesso no

entando

SONIA

Gabriel...

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

GABRIEL

Oi...

SONIA

Voce quer a janta que eu fiz ontem

no almoço de ontem, ou vai deixar o

almoço de hoje pra janta?

GABRIEL ameaça respostas, mas só consegue emitir um grunhido

baixo. SONIA se vira para o filho

SONIA

Tá tudo bem meu filho? É só avisar

que vai dormir lá, eu fico

preocupada poxa

GABRIEL

Ok. Da próxima eu aviso, prometo

GABRIEL segue para o interior do apartamento

CORTA PARA

6 INT. NOITE, QUARTO APARTAMENTO PAULO / SÃO PAULO

GIU observa a cidade noturna pela janela do quarto. Uma

mariposa pousa na janela. GIU, incomodada, fecha a cortina e

deita-se na cama

Batidas leves do lado de fora da porta do quarto chamam a

atenção de GIU. Mas ninguém diz nada, e ela volta

esparramar-se na cama

GIU está deitada na cama com os olhos fixos no teto. Parece

tranquila, até que um franzir de sobrancelhas delata algum

incomodo. GIU coloca imediatamente as mãos sobre a barriga

Alguns segundos depois GIU levanta, como se fizesse aquilo

já pela centesima vez, e segue ao banheiro. Antes de sair,

busca um recipiente de vidro, com o jornal desembrulhado em

volta, sobre o criado-mudo

CORTA PARA

7 INT. NOITE, BANHEIRO CASA SONIA / SÃO PAULO

GABRIEL termina de desembrulhar o objeto que GIU lhe dera

horas antes. O pote é semelhante ao visto anteriormente, mas

com uma diferença: está cheio

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 5.

GABRIEL

(falando consigo mesmo)

Três?!

A medida em que conseguimos ver o pote de vidro com mais

calma, notamos que em seu interior tentam, em vão, alçar

vôo, três mariposas

CORTA PARA

8 INT. TARDE, BANHEIRO CASA PAULO / SÃO PAULO

GIU está no banheiro da casa de seu pai. Sentada sobre o

vaso sanitário, observa fixamente o objeto que GABRIEL lhe

dera antes: um pote de vidro vazio

CORTA PARA

9 EXT. NOITE, APARTAMENTO PAULO / SÃO PAULO

Do lado de fora do banheiro, PAULO surge estático, como se

tentando desvendar o que se passa do outro lado do banheiro

Parece remedear, ameaça bater na porta, mas segue refugando,

até que encosta na parede

CORTA PARA

10 EXT. MANHÃ, HALL DO CONDOMÍNIO / SÃO PAULO

O mesmo AGENTE DE DETETIZAÇÃO surge caminhando pelas ruelas

do condomínio

CORTA PARA

11 EXT. MANHÃ, HALL DO CONDOMÍNIO / SÃO PAULO

GIU e GABRIEL se avistam entre os corredores do condomínio.

Seguem juntos para a escola. GABRIEL interrompe a caminhada

e questiona novamente

GABRIEL

Mano, três?!

GIU parece não entender a principio, mas quando cogita uma

resposta, ela e o irmão têm ambos a atenção atraída para o

outro lado da rua

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 6.

Uma JOVEM (13-15), negra e de cachos até a altura dos

ombros, desconhecida a GIU e GABRIEL, caminha. O que chama

atenção é o fato não apenas de fazerem o mesmo caminho, mas

de estarem com o mesmo uniforme

GIU

Quem é ela?

GIU e GABRIEL ainda não sabem, mas a jovem desconhecida é

LARISSA

CORTA PARA

12 INT. TARDE, VARANDA APARTAMENTO SONIA / SÃO PAULO

SONIA está sentada na pequena varanda de seu apartamento.

Coloca um disco para tocar, senta e fuma um cigarro às

escondidas

CORTA PARA

13 EXT. TARDE, RUAS DO CONDOMINIO / SÃO PAULO

GIU e GABRIEL voltam da escola. Agora, no entanto, caminham

acompanhandos por LARISSA. Pelo sotaque de LARISSA sabemos

que ela é de outra região do país

GABRIEL

Você veio sozinha?

LARISSA

Com minha mãe

GIU

E você tá na casa de alguém?

LARISSA

De uma Tia, ela trabalha no Santa

Joana, sabe?

GABRIEL

Eita, eu nasci lá

LARISSA

A gente nasceu lá

GIU, GABRIEL e LARISSA chegam ao condomínio. Antes de se

despedirem no entanto, GIU faz um convite

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 7.

GIU

Quer almoçar em casa?

GABRIEL

Quero

GIU

Perguntei pra ela...

LARISSA

Pode ser

GIU e LARISSA entram no condomínio. GABRIEL fica parado na

entrada

CORTA PARA

14 INT. TARDE, BANHEIRO APARTAMENTO SONIA / SÃO PAULO

LARISSA surge diante do espelho. Observa a si mesma

enquanto, num pequeno copo com água despeja o que parece ser

um sal de frutas, ou algo do tipo

GIU bate à porta. No mesmo instante uma borboleta surge

voando pelo banheiro

GIU (O.S)

Lari...tudo bem?

LARISSA

Sim...tava escovando os dentes

A borboleta segue me primeiro plano. Pelo reflexo, Ao fundo,

vê-se o momento em que LARISSA abre a porta do banheiro, e

fala com GIU

A borboleta forma como se asas às costas de LARISSA

LARISSA

Acho que eu preciso ir, minha tia

tá me esperando

GIU

Ok, te levo lá embaixo

A caminho da porta, GIU e LARISSA se deparam com PAULO e

FABIOLA (35-40), mulher branca e de cabelos castanhos, na

sala. Uma rápida pausa, até que GIU toma frente

GIU

Bom, Larissa, esse é meu pai Paulo

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 8.

PAULO

Prazer

GIU

E essa...é a Fabiola

FABIOLA

Oi...

GIU e LARISSA seguem para o térreo, deixando PAULO e FABIOLA

na sala do apartamento

CORTA PARA

15 INT. NOITE, COZINHA APARTAMENTO SONIA / SÃO PAULO

GABRIEL está sentado à mesa da cozinha do apartamento de sua

mãe SONIA

A campainha toca

SONIA, à distância, observa o filho

A campainha então toca uma segunda vez. SONIA segue para

atender. Observa o olho mágico. Ninguém. SONIA nota então um

aviso impresso deixado no vão da porta

SONIA

(off scene)

Acho que a gente vai ter que ir pra

sua avó, GABRIEL

GABRIEL

Por que?

SONIA

(caminhando para seu quarto)

Vão detetizar nosso andar...

GABRIEL paralisa por alguns segundos. Neste momento, uma

crise de tosse acomete GABRIEL

A tosse continua e, tentando conter o som, GABRIEL coloca as

mãos sobre a boca e caminha para fora do apartamento

A porta fecha e ficamos com o ponto de vista do olho mágico.

Notamos quando GABRIEL paralisa no corredor e parece olhar

fixamente para o chão

CORTA PARA



9.

16 INT. NOITE, CORREDOR APARTAMENTO SONIA / SÃO PAULO

GABRIEL segue olhando fixamente para o chão, desnorteado.

Puxa então o celular do bolso e envia uma mensagem

CORTA PARA

17 INT. NOITE, QUARTO APARTAMENTO PAULO / SÃO PAULO

O celular de GIU vibra, chamando sua atenção

Quase no mesmo instante a campainha do apartamento toca. GIU

reage como se soubesse que o mesmo ocorreria

Alguns segundos e PAULO chama por GIU

PAULO

(off scene)

Giu! Preciso falar contigo

CORTA PARA

18 INT. NOITE, ELEVADOR / SÃO PAULO

GABRIEL atravessa o corredor entrando no elevador

Alguns segundos até o térreo e, assim que a porta do

elevador abre, LUCIA (65-70), uma senhora de pele e cabelos

brancos, surge parada

LUCIA e GABRIEL se entreolham. LUCIA observa o inseto que

GABRIEL leva em uma das mãos

LUCIA

Tá criando bicho no elevador agora

também? Eu vi o que vocês levam pra

garagem, eu vi!

GABRIEL

Não..é que...não

GABRIEL deixa o elevador e LUCIA para trás, andando depressa

CORTA PARA



10.

19 INT. NOITE, GARAGEM DO CONDOMÍNIO / SÃO PAULO

GABRIEL e GIU se encontram na garagem do condomínio

GIU

Tá tudo bem?

GABRIEL

Não. Não sei. Mano, se liga

GABRIEL estende o braço, colocando sobre uma das mãos de GIU

o mesmo inseto visto anteriormente

Ao contrário do que GABRIEL imaginaria, a primeira reação de

GIU é também a mais espontânea. Ela dá risada

GIU

(sorrindo)

É bonitinha poxa

GABRIEL

Mano...mano!

GIU

Relaxa. Ce vai se acostumar

GABRIEL

MANO! A dona Lucia Sabe

GIU

Sabe do que? Sabe nada

GABRIEL começa a andar em circulos. GIU o traz para perto de

si pelos ombros

GIU

Você sabia que o pai vai se mudar

pra morar com a Fabiola?

GABRIEL paralisa

GABRIEL

Oi?

GIU

Ele me disse agorinha, antes de eu

descer. Perguntou se eu quero ir

junto e blablabla

GABRIEL

Ele não me falou nada..

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 11.

GIU

Ainda

GABRIEL

Ce não vai, né? Eu também não vou.

E a mãe já sabe?

GIU

Não sei. Mas que diferença faz pra

ela se ele tá no bloco 1, bloco 2,

na Zona Sul, na lua...

GABRIEL e GIU seguem na garagem durante algum tempo, quase

no completo escuro

CORTA PARA

20 INT. NOITE, ELEVADOR / SÃO PAULO

No elevador, GIU fecha os olhos e respira fundo. Seu celular

começa a vibrar

GIU

Oi, Lari. Amanhã? Que horas? Tá

bom. Posso chamar o Gabriel? Tá,

vou falar com ele também. Ok. Até

amanhã então

Assim que chega ao térreo, GIU encontra JORGE, o porteiro,

homem negro de traços fortes. JORGE entra no elevador ao

passo em que GIU sai. Antes da porta fechar, JORGE

surpreende GIU

JORGE

Fala pro teu irmão ficar tranquilo,

tá?

GIU parece confusa, mas assente com a cabeça. O elevador

fecha

CORTA PARA

21 INT. TARDE, CONSULTÓRIO MÉDICO / SÃO PAULO

GABRIEL e SONIA olham na mesma direção

SONIA põe e tira os óculos repetidas vezes

GABRIEL segue olhando para um ponto fixo na parede

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 12.

O objeto da atenção de SONIA e de GABRIEL se revela uma

chapa de exame, iluminada na parede, na qual é possível ver

formas que parecem asas

Descobrimos a curiosa patologia de GABRIEL, e também que

SONIA é médica

CORTA PARA

22 EXT. TARDE, FUNDOS DO CONDOMÍNIO / SÃO PAULO

GIU e GABRIEL se encontram novamente nos fundos do

condomínio. Antes de iniciarem qualquer conversa, GABRIEL

abre a mão e mostra a borboleta que abriga na palma

GIU

De novo? É bonita também

GABRIEL

É uma mariposa, GIULIA! Uma

ma-ri-po-sa! Que saiu da minha boca

GIU

Sim. Fazer o que. Melhor que

barata, né?

GIU e GABRIEL caminham mais alguns metros. De forma próxima

a conversa se desenrola

GIU

Ei, Larissa me chamou pra ir na

casa dele, quer?

GABRIEL

Pode ser

CORTA PARA

23 INT. TARDE, CORREDORES DO CONDOMÍNIO / SÃO PAULO

Andar por andar, o AGENTE de DETETIZAÇÃO averigua as escadas

e apartamentos do condomínio

CORTA PARA



13.

24 EXT. TARDE, RUAS DO BAIRRO / SÃO PAULO

LARISSA caminha com GIU e GABRIEL até sua casa. Abre o

portão. Os três entram

CORTA PARA

25 INT. TARDE, APARTAMENTO LARISSA / SÃO PAULO

O apartamento é relativamente escuro

GIU

Só tá a gente aqui?

LARISSA

Mais ou menos

LARISSA, GIU e GABRIEL seguem por um corredor até chegar a

porta do quarto. A luz de um pequeno abajur orienta a visão

dos três

CORTA PARA

26 INT. QUARTO LARISSA, TARDE

LARISSA, GABRIEL e GIU estão no escuro

GABRIEL

E agora?

LARISSA

Calma...

LARISA alcança um interruptor e acende outra luz. O quarto

se ilumina

No quarto, em pequenas prateleiras, aparecem dezenas de

potes, cada um com uma borboleta dentro

FIM


