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CENA 1. DELEGACIA. FACHADA. EXT/DIA
Takes da fachada da delegacia.

CENA 2. DELEGACIA. SALA DE VISITAS. INT/DIA
Zeca está sentado em uma das cadeiras enquanto aguarda. Ele bastante
inseguro. Um olhar abatido.

Um policial vem entrando com Silvia. Ao ver o filho, ela se emociona e corre para
os braços do filho. Ambos emocionados com o reencontro.

POLICIAL - Dez minutos!!!

O policial sai e Silvia observa ele deixar ela sozinha com Zeca.

SILVIA �EMOCIONADA� - Oh, meu filho… Eu não queria que
você estivesse aqui.

ZECA - Não tinha como não estar, mãe. O que foi que fizeram
com a senhora?

SILVIA - Eu não queria te envolver nessa história. É um
problema meu.

ZECA - É um problema nosso, mãe. �P� Eu ainda tô criando
forças pra superar o que fizeram com o Salvador, mas
eu vim aqui e tô aqui por você, por nós.

SILVIA - Eu tenho tanto orgulho de ser sua mãe, mas… Vamos
nos sentar, eu vou ter que te contar tudo.

Zeca e Silvia sentam-se nas cadeiras. Silvia respira fundo, limpa as lágrimas e
olha firme para Zeca.

SILVIA �CONT.) - Eu sou inocente, essa é a primeira coisa que
você tem que saber, que você tem que acreditar. Eu
sou inocente.

ZECA - Eu acredito mãe, eu acredito na senhora.
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SILVIA - Eu fui vítima de uma armação, uma armação pesada e
cruel.

ZECA - Do que cê tá falando, mãe?

SILVIA - Na empresa que eu trabalhava, o chefe, o… O seu
Ulisses, ele tentou me agarrar, ele tentou me levar pra
cama a força e eu neguei, eu fugi de lá.

ZECA �SURPRESO� - Ele tentou te abusar, mãe?! Por que cê
não me contou isso?

SILVIA - Não tinha porque cê saber, Zeca. Eu achei que eu ia
me demitir e tudo isso acabar, mas não, isso não
acabou.

ZECA - O que ele fez?

SILVIA - Ele se vingou… Ele enfiou drogas nas minhas coisas,
fez uma denuncia e eu fui presa. Ele armou a minha
prisão, justamente porque eu não quis deitar com ele.
�SOFRE� Aí, meu Deus! Não era pra eu tá te falando
essas coisas, tu só é um menino. Cê não tinha que tá
passando por isso. Como mãe, eu sinto um completo
fracasso.

ZECA - Você não é nada disso. Você é a melhor mãe que eu
pude ter na vida.

SILVIA - Eu só quero que você acredite em mim, acredite que
eu fui uma vítima. �T� Eu nunca me envolvi com isso de
droga, nunca nem nos meus piores pesadelos eu me
imaginava envolvida com esse lance de droga, Zeca.

ZECA - Eu sei que não, mãe. O que a gente vai fazer agora?

SILVIA - Deixa que a sua tia cuide disso. Ela vai conseguir um
bom advogado e/
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ZECA �POR CIMA� - A minha parte da herança do meu pai, eu
posso ajudar, eu/

SILVIA �CORTA/ALTO� - Isso nunca! Eu não vou permitir que
você use da sua herança. É pra você utilizar ela quando
tiver seus dezoito anos. �TOM NORMAL� Eu e sua tia
vamos dar um jeito, filho. Tudo que eu preciso de você
é que confie em mim.

ZECA - Eu confio, mãe. Eu confio.

Zeca e Silvia dão às mãos. Neles, confiantes.

CENA 3. MOTEL. QUARTO. INT/DIA

SONOPLASTIA� ELLEY DUHÉ � MIDDLE OF THE NIGHT

Em um quarto de motel chique. Ulisses deitado na cama de cueca e bebendo um
drink. Uma jovem apenas de calcinha e com um véu branco se aproximando da
cama, Ulisses se anima com o que vê e coloca o copo com o drink na cabeceira
da cama.

A jovem tira o véu e revela ser Janice. Ela vai deitando por cima de Ulisses, vai de
quatro e começa a beijar a barriga, subindo para o peito e finalmente, beija na
boca.

No beijo quente e sedutor deles. Ulisses passa a mão nos seios de Janice, ela
geme de prazer. O clima é quente e prazeroso entre os dois. Eles se encaram se
desejando.

Neles. FIM DA SONOPLASTIA.

CORTE DESCONTÍNUO� Janice deitada ao lado de Ulisses, ainda sem sutiã.
Ulisses fumando um baseado de maconha. Ela olha pra ele e senta na cama.

JANICE - Hoje cê tava especialmente inspirado, meu gato
louco. �SORRI�
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ULISSES - Hoje estou especialmente feliz, talvez a inspiração
seja por isso.

JANICE �CURIOSA� - Feliz?! Ah, mas cê vai me contar o motivo
dessa sua felicidade, ah mas vai. Porque se toda vez
que você ficar feliz assim, cê tiver tão bem inspirado na
cama, eu quero te ver mais feliz ainda.

ULISSES - É só outra vadia ordinária me enfrentar… Ela tem o
que merece pelas minhas mãos e aí, eu fico feliz.

JANICE - O que você fez?

Closes alternados.

A B E R T U R A
CENA 4. SORVETERIA. SALÃO. INT/DIA
Fred está com duas taças de sorvete em mãos, ele vai andando e senta em uma
das mesas. Ana estava esperando na mesa.

FRED - Tá aqui a sua taça com as exatas quatro bolas de
sorvete, duas de morango e duas de abacaxi.

ANA - Obrigada, Fred! Eu tava louca num sorvete. �COMEÇA
A PROVAR� Hummm… Abacaxi sempre sendo o
maioral.

FRED - Esse é o tipo de mistura que eu não vou entender.
Morango com abacaxi? Não me parece uma boa
escolha. É como misturar os gamers com pessoas
normais, acho que não daria certo.

Risadas dos dois. Tempo.

ANA - Bem, agora mudando de assunto, eu tô bem
preocupada com o Zeca, viu?! Depois daquela
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chamada em grupo que tivemos ontem, eu fiquei mais
preocupada ainda com ele.

FRED - Ele tá enfrentando a maior barra. Uma depressão,
depois perde o cachorrinho e agora a mãe é presa. A
bixa tá sofrendo mais que Jesus.

ANA - O que ele mais precisa agora é de nosso apoio
incondicional.

FRED - Esse é o momento certo da gente mostrar que somos
amigos.

ANA - Com toda certeza!

Neles.

CENA 5. MOTEL. QUARTO. INT/DIA
Ulisses, com a bunda à mostra, se levanta da cama e vai até o espelho. Ele
acende o baseado novamente e se olha.

Janice que ainda está sem sutiã, está sentada na cama e observa Ulisses.

JANICE - Então… Essa infeliz tá presa, mas não é criminosa?

ULISSES - Exatamente isso que você compreendeu.

JANICE �SARCÁSTICA� � Isso foi maldade! �RISADA� Coitadinha!

ULISSES - Ué, ninguém mandou me enfrentar. �P� Quem ela
pensa que é pra rejeitar Ulisses Viana? Ninguém! Já te
falei uma vez, se eu quero uma coisa, eu consigo… De
um jeito ou de outro.

JANICE - É uma otária mesmo, né? �SE LEVANTA E VAI EM
DIREÇÃO Á ULISSES� Imagina só �CHEGA EM ULISSES
E VAI PASSANDO A MÃO NELE� dispensar um homem
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desses. Um homem gostoso, �BEIJA AS COSTAS�
cheiroso, delicioso, além de tudo… Rico!

ULISSES - Que bom que você sabe das qualidades. �VIRA�SE
FRENTE A FRENTE PARA JANICE� Uma mulher que
sabe dar valor ao homem que eu sou, é disso que eu
quero, desse jeito cê nunca vai se arrepender.

JANICE - Meu único arrependimento é não ter te conhecido
antes.

Janice e Ulisses voltam a se beijar.

SONOPLASTIA� ELLEY DUHÉ � MIDDLE OF THE NIGHT

CENA 6. EXT/DIA
SONOPLASTIA CONTINUA. Takes da cidade. Transição do dia passando.

CENA 7. RUA. EXT/DIA
SONOPLASTIA CESSA. Zeca está andando pela calçada tranquilamente. A rua
está um pouco movimentada. Dante se aproxima com a moto perto dele.

DANTE - Opa!!!

ZECA - �SE ASSUSTA� Nossa, você me assustou!!!

DANTE - Aí, foi mal! �TIRA O CAPACETE� Eu vi você passando e
quis dar um alô.

ZECA - Alô dado! �SORRI�

DANTE - Tá indo pra onde?

ZECA - Tô indo pra casa e você?

DANTE - Tava dando um rolê. �P� Aí, quer uma carona?
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ZECA - Aí, não sei se é uma boa ideia andar de moto… Eu
tenho receio.

DANTE - Relaxa, mano! Eu sei pilotar muito bem essa máquina
e ainda tenho outro capacete aqui pra você. Topa?

Zeca fica receoso.

ZECA - Tá bem, tá bem. Eu aceito, mas não quero te tirar do
seu caminho.

DANTE - Fica tranquilo, hoje eu tô sem caminho certo.

ZECA - �SORRI� Você que sabe!

Dante sai da moto, abre a mochila e entrega um capacete para Zeca. Zeca pega
e coloca o capacete. Dante sobe na moto, religa a moto e Zeca sobe.

DANTE - Se segura firme!!!

ZECA - Posso mesmo?

DANTE - Claro, pô!

Zeca encosta suas mãos em Dante. Zeca sentindo segurança e Dante sorri.

DANTE �CONT.) � VAMBORA!!!

Dante parte com a moto para longe dali--

�� OUTRA RUA…

SONOPLASTIA� HALESTORM � BAD ROMANCE

Dante pilota a moto com Zeca na garupa em meio a outros dois carros. Os dois
aproveitam aquele momento. Para Zeca é uma novidade que dá medo, mas ele
gosta, porém, Dante curte a companhia de Zeca sem saber que o filho de Silvia é
apaixonado por ele.
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Dante segue com a moto pela rua. No sorriso de Zeca.

CENA 8. EXT/DIA
Anoitece. SONOPLASTIA CESSA.

CENA 9. PRÉDIO. FACHADA. EXT/NOITE
Tomada rápida.

CENA 10. APARTAMENTO DE ULISSES. SALA DE ESTAR. INT/NOITE
Janice está sentada no sofá e arrumada. Ela aguarda. A porta abre e surge Dante
com um sorriso satisfatório no rosto.

JANICE - Poxa, você demorou! Achei que tinha esquecido do
nosso jantar hoje.

DANTE - Claro que não, Jan. Eu só dei uma carona pro Zeca lá
do colégio e fui ver uns amigos da academia, depois/

JANICE �CONFUSA� - Pera… Desde quando cê virou amigo
daquele bixona do Zeca?!

DANTE �DISCORDA� - Pô, não fala assim do Zeca, o cara é mó
gente boa e também tem outra parada.

JANICE �DESCONFIADA� - Que outra parada, Dante? Do que cê
tá falando?

Dante vai até o sofá, senta nele e encara Janice com um clima sentido.

DANTE - A mãe dele foi presa, tá ligada?! Ele meio que perdeu
a mãe, eu me identifiquei com o cara. Eu também perdi
a minha.

JANICE - Não viaja, Dan. Você perdeu sua mãe, mas ela está
internada. A mãe desse baitola foi presa na CADEIA.
Com certeza é uma criminosa, depois a bicha vira
criminosa igual. O que tem de viado bandido não tá
escrito.
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DANTE �REPREENDE� - Chega, Janice! Eu não quero que cê
fala mais assim do cara, do-oo Zeca. Ele é legal e ele tá
numa situação chata.

JANICE - Falou o cara que sempre zoou os gays do colégio. O
que foi? Consciência tá pesando?

DANTE - Eu só não acho legal… E quer saber? Eu também vou
para de ficar zoando. Enfim, eu vou tomar banho pra
gente ir jantar.

Dante sobe as escadas. Janice suspira e balança a cabeça.

CENA 11. CASA DE SILVIA. FACHADA. EXT/NOITE
SONOPLASTIA� NX ZERO � CARTAS PRA VOCÊ.

CENA 12. CASA DE SILVIA. QUARTO DE ZECA. INT/NOITE
SONOPLASTIA SEGUE. Zeca está deitado na cama, olhando para cima e
sorrindo apaixonado.

Ele se levanta, vai até a janela e olha para o céu.

INSERIR FLASHBACK� CAPÍTULO 2 � CENA 17.

DANTE - Um dog meu morreu também quando eu tinha oito
anos, fiquei mega mal, mas me recuperei logo. Espero
que tenha cê fique bem também.

ZECA - Obrigado! �SORRI�

DANTE - Oh, se precisar de qualquer coisa, �TOCA NO OMBRO
DE ZECA� só falar comigo. Nos falamos poucas vezes,
mas você deve ser bem legal, apesar de andar com
aqueles dois esquisitos. �RISADA� É brincadeira! Falou,
mano!

VOLTA À CENA.
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Zeca sorri, vai até o seu guarda-roupa, pega uma camisa branca. Tira a preta e
experimenta a branca.

INSERIR FLASHBACK� CAPÍTULO 3 � CENA 7

DANTE - Se segura firme!!!

ZECA - Posso mesmo?

DANTE - Claro, pô!

HILDA �OFF� � Zeca! Zeca!

VOLTA À CENA. SONOPLASTIA� OFF.

Zeca desperta e sai correndo do quarto--

-- SALA DE ESTAR

Zeca chega preocupado e encontra Hilda aflita.

ZECA - Aconteceu alguma coisa, titia?

HILDA - Sim, meu querido. É melhor você sentar.

ZECA - Pode falar, se for alguma coisa com a minha mãe, eu
tô preparado, pode falar tudo.

HILDA - É sobre ela sim. O advogado que eu contratei pra
ajudar a Silvia, ele me ligou agorinha… Ele disse que sua
mãe vai ser transferida para um presídio.

ZECA �SURPRESO� - Presídio? Como assim? Mas ela foi presa
ontem, isso não faz sentido, tia Hilda.

HILDA - Eu sei que não faz o menor sentido, Zeca. O que eu
fiquei sabendo é que parece que o advogado do tal do
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Ulisses tá pesando pra cima da Silvia e a situação tá
complicada.

ZECA �CHORA� - Droga!!! Por que tão fazendo isso com a
minha mãe? Hein, por quê?

HILDA - Eu dava tudo pra saber também.

Zeca e Hilda se abraçam. Neles, aflitos.

CENA 13. PRESÍDIO FEMININO DE SÃO PAULO � SP. PÁTIO. EXT/DIA
Algumas prisioneiras espalhadas pelo pátio. Conversas paralelas, risadas e
brincadeiras rolam.

Vamos até Silvia que está com o uniforme de presidiária e vem andando.

INSERIR LEGENDA� ALGUNS DIAS DEPOIS…

Sílvia encosta no muro e observa o movimento. Sofrimento em seu rosto. Maria
Orca �44, Mulher, cabelos pretos, gorda, branca) vem se aproximando com
outras duas prisioneiras mal encaradas.

MARIA ORCA �DEBOCHE� - Olha só, meninas! A patricinha vindo
socializar. Tá gostando?

SILVIA �TENSA� � Por favor, Maria. Eu só quero ficar em paz.

MARIA ORCA - Hahaha! Ela só quer paz, ui!

PRISIONEIRA #1 - Ela não gosta da sua companhia, Maria Orca.

MARIA ORCA - Eu tô ligada, menina. �ENCURRALA SILVIA� Escuta
aqui, sua otária. Pra você é DONA MARIA ORCA, de
preferência uma senhora vindo dessa sua boca bem
hidratada. Entendeu?

SILVIA �ALTO/TENSO� � Eu entendi, entendi sim.



WIDCYBER

MARIA ORCA - Espero que tenha compreendido. �SOLTA SILVIA E VAI
SAINDO COM AS OUTRAS PRISIONEIRAS� Vambora,
meninas!

PRISIONEIRA #2 - É isso!!!

Elas vão saindo. Silvia tenta recuperar o fôlego e com muito medo. TEMPO.
Carmem �34, Mulher, alta, magra, cabelos pretos, branca) se aproxima de Silvia
que está de costas para ela.

CARMEM - Tem que tomar muito cuidado com essa daí!

Silvia se assusta, vira-se e encara Carmem. Closes alternados.

SILVIA - Quem… Quem é você?

CARMEM - �ESTENDE A MÃO� Prazer, Carmem Gomes. Estou
aqui pelo mesmo motivo que você… Ulisses Viana.

SILVIA �SURPRESA� - Como é que é? �CUMPRIMENTA
CARMEM�

Closes alternados. Nelas.

FIM DO
CAPÍTULO


