
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

 

 

 

 

VALÉCIO BRUNO DA SILVA VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHISKY & MÚSICA 

BASEADO NO ROMANCE AS MENINAS, DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2010 



VALÉCIO BRUNO DA SILVA VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

WHISKY & MÚSICA 

BASEADO NO ROMANCE AS MENINAS, DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 

 

 

 

 

 

Projeto experimental apresentado à Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, no semestre 2010.1, como 

pré-requisito para a obtenção do grau de bacharel em 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. 

 

 

ORIENTADOR: PROF. MS. JUCIEUDE DE LUCENA EVANGELISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2010 



       Viana, Valécio Bruno da Silva . 
            Whisky & música baseado no romance As meninas, de Lygia Fagundes Telles 
      / VVaalléécciioo  BBrruunnoo  ddaa  SSiillvvaa  VViiaannaa. – Mossoró, RN, 2010. 
                 
             27 f. 
               
              Orientador(a): Prof . Ms. Jucieude de Lucena Evangelista.. 
 
.             Monografia  (Bacharel). Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.   
         Faculdade de Filosofia e Ciências Sciais.           
 
               1. Roteiro  -  Monografia. 2. Literatura  - Monografia. 3. Adaptação - 
Monografia. I. Evangelista, Jucieude de Lucena.  II.Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte. III.Título.  
            
                    UERN/BC                                          CDD 791.4372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

      

                             Bibliotecária: Valéria Maria Lima da Silva CRB15/451 

 

 

 

 

 

 

 



VALÉCIO BRUNO DA SILVA VIANA 

 

 

 

WHISKY & MÚSICA 

BASEADO NO ROMANCE AS MENINAS, DE LYGIA FAGUNDES TELLES 

 

 

 

Projeto experimental apresentado à Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte, no semestre 2010.1, como  
pré-requisito para a obtenção do grau de bacharel em 
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. 
 
 
 

Aprovado em _____/_____/_____. 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Ms.Jucieude de Lucena Evangelista 

 
 
 

_____________________________________ 
Profª Ms. Márcia de Oliveira Pinto 

 
 
 

_____________________________________ 
Profª Esp. Priscilla Tatianne Dutra 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aos meus pais, Valdécio e Aglaís, 

sem os quais eu não teria chegado 

a lugar algum. 

 
 
 
 



AGRADECIMETOS 
 

 

Ao meu pai, José Valdécio Rodrigues Viana, meu espelho, minha força, que, com 

muita dedicação, me incentiva a realizar tudo desde o início da minha vida. 

À minha mãe, Maria do Socorro “Aglaís” da Silva Viana, que me ensina a lidar com 

as dificuldades e nunca me permite desistir. 

Às minhas irmãs Ticiany Viana e Thalysse Viana, por sempre estarem ao meu lado 

sob qualquer circunstância. 

Às minhas avós Salete Marques e Valquíria Viana (in memorian) e aos avôs Delfino 

Neto e Manoel “Nelzito” Rodrigues (in memorian) que, com ou sem palavras, me ensinaram a 

ser quem eu sou. 

Às minhas tias Alaídes Peixoto, Valdete “Princesa” Viana e Valnira “Bebê” Viana e 

aos tios “de coração” João Peixoto e Alcerlene Alves, que me tratam com o carinho que um 

filho merece e me ajudaram, cada um à sua forma, a concluir mais esta etapa da minha vida.  

Aos meus sobrinhos Letícia e Luigi, pela alegria e amor que me trazem.  

Aos amigos Allan Deberton, Germana Macedo e Raquel Mascarenhas por se fazerem 

presentes na minha vida há tanto tempo e com tanto carinho. 

A Gleidson Silva e Bruno Santiago, que estiveram ao meu lado nos momentos mais 

difíceis, me apoiando e me oferencendo ombro quando a saudade de casa era maior que a 

vontade de seguir. 

A Auri Laburier, pelo carinho e companheirismo que foram imprescindíveis para 

minha decisão de não desistir. 

A Wendell Ribeiro, o irmão que eu não tenho.  

A Milena Bandeira, a amiga que nunca me deixa. 

À professora Denise Noronha, da Universidade Estadual do Ceará (UECE), que me 

fez tomar gosto pela Literatura e sem a qual eu, certamente, jamais teria lido o livro que deu 

origem a este trabalho. 

Ao amigo Higo Lima, pelo carinho e incentivo que me tornaram um novo aluno e uma 

nova pessoa. 

À professora Márcia Pinto, que me devolveu o gosto pelo estudo e a auto-estima 

intelectual com seus textos e livros que sempre me trazia e indicava. 

E, finalmente, ao orientador Jucieude Lucena por não ter desistido de mim, apesar de 

todos os motivos que lhe dei. 



RESUMO 
 
 
 
 

Este trabalho apresenta o que é e como se escreve um roteiro e as peculiaridades da 
adaptação, fundamentado em teóricos utilizados para a criação do roteiro intitulado Whisky & 
Música, curta-metragem baseado nos dois últimos capítulos do romance As Meninas, de 
Lygia Fagundes Telles, realizado como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de 
Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Apresentamos, sinteticamente, todo o 
processo de construção do roteiro neste trabalho, que busca compreender a relação entre a 
obra original e o roteiro adaptado, além da metodologia que deve ser utilizada para adaptar 
um texto para o cinema. Concluiu-se que não existe exatamente um guia fechado, mas que o 
roteirista precisa ter liberdade para alterar, cortar ou fundir personagens, suprimir ações e 
modificar contextos e características, ou seja, ele necessita de um poder que nem o autor da 
obra original pode lhe tirar. Pois, somente desprendendo-se do original, o roteirista será capaz 
de criar uma nova história que, mesmo que não seja totalmente fiel, ao menos traga o espírito 
daquela mesma obra.  
 
Palavras-chave: Roteiro, literatura, adaptação. 
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Introdução 

 

Ver um bom filme sempre é prazeroso. Sair do cinema, tirar o DVD do aparelho, 

ou mesmo desligar a televisão com a sensação de que tivemos alguns minutos de 

entretenimento de qualidade nos eleva. E nos leva a refletir, por alguns minutos depois, sobre 

o filme que acabamos de ver: como a história nos prendeu, como um ou mais personagens nos 

conquistaram, quantos acontecimentos nos surpreenderam, como a temática da qual tratava o 

filme não havia sido explorada daquela forma antes.  

Nós sempre temos algo a falar sobre os filmes que vemos. Mas, dificilmente, nos 

damos conta de que aquela história envolvente, aquele personagem interessante e aquele fato 

inusitado precisaram ser idealizados e transformados em texto muito antes de se 

concretizarem nas imagens que acabamos de fruir. 

Todo filme parte de uma estrutura esquematizada conhecida como roteiro. É no 

roteiro que estão indicadas todas as ações e falas dos personagens, a descrição dos ambientes 

onde se passa o filme, a estrutura de cada cena e, em alguns casos, até mesmo o 

enquadramento da câmera.  

Em poucas palavras, o roteiro é um guia. É o caminho que o cineasta, os atores e 

toda a equipe técnica precisam percorrer juntos até que as peças idealizadas na mente de cada 

um se unam para transformar-se definitivamente na unidade vista pelos espectadores no 

cinema. E esse processo nem sempre é fruto exclusivo da mente do roteirista. Grandes 

sucessos do cinema brasileiro e mundial foram concebidos a partir de outras obras. É muito 

comum ver nos créditos iniciais de um filme algo como “baseado na obra de...” ou “inspirado 

no romance...”. A adaptação de roteiros está presente no cinema tanto quanto as câmeras e as 

telas.  

Um dos mais recentes sucessos de bilheteria, Alice no País das Maravilhas 

(2010), de Tim Burton, é apenas uma das diversas adaptações da obra de Lewis Carrol, que 

também deu origem ao clássico desenho animado homônimo da Walt Disney Pictures. No 

Brasil, filmes como Cidade de Deus (2002), Carandiru (2003), Cazuza – o tempo não pára 

(2004), Olga (2004) e Meu nome não é Jhonny (2008), entre tantos oturos, foram adaptados 

de obras da literatura. E grandes clássicos da nossa literatura também já foram adaptados, 

como Luzia-Homem, Vidas Secas, O Guarani, Macunaíma, Dom Casmurro, Memórias 

Póstumas de Brás Cubas e, mais recentemente, A morte e  a morte de Quincas Berro d’Água. 

Mas esta prática não é exatamente contemporânea. Adaptar obras para o cinema é 

tão antigo quanto, por exemplo, o maior prêmio da sétima arte. A Academia de Artes e 
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Ciências Cinematográficas entrega o Oscar de melhor roteiro adaptado desde 1929, quando 

foi realizada a primeira cerimônia. Desde este tempo, a academia tem premiado roteiristas do 

mundo todo pelas adaptações que fizeram de obras literárias par a o cinema. 

A simples notícia de que se vai adaptar alguma famosa obra para o cinema já gera 

enormes expectativas em torno do filme. As frustrações são comuns, mas os aplausos são 

muito mais quando se trata de roteiro adaptado. As pessoas leem os livros, aguardam ansiosas 

pelos filmes, assistem, elogiam, criticam, mas normalmente não conhecem o trabalho que 

existe por trás de uma adaptação.  

Para desvendar esses mistérios, desenvolvemos o roteiro Whisky & Música, 

baseado no romance As Meninas, com o qual a autora Lygia Fagundes Telles arrebatou os 

principais prêmios literários do Brasil em 1973 – entre eles, o Jabuti e o da Academia 

Brasileira de Letras. Este trabalho trata-se, portanto, de um relatório da concepção do roteiro, 

desde a ideia até o roteiro final.  

Por meio da realização de um roteiro adaptado, buscamos compreender porque 

tantas coisas são alteradas durante esta mudança de suporte (do livro para o roteiro) e entender 

a diferença que precisa existir entre a obra literária e a obra cinematográfica. Para tanto, 

utilizamos as obras de alguns dos principais teóricos do roteiro, como Doc Comparato e Syd 

Field, além de outros como a consultora de roteiros Linda Seger e o dramaturgo Jason 

Surrell1.  

Este relatório foi dividido em duas grandes partes – Referencial Teórico e 

Metodologia – para apresentar o conteúdo de maneira mais sistemática. A primeira parte, 

dividida em quatro sub-temas, explica o que é um roteiro, para que ele serve e de que forma 

ele é construído, na teoria, além das peculiaridades da adaptação, demonstrando o passo-a-

passo para a realização de um roteiro baseado em outra obra.  

A segunda parte do relatório está dividida em dois: primeiro, resenhamos a obra 

de Lygia Fagundes Telles, caracterizando cada personagem e definindo sua importância 

dentro da trama e, em seguida, relatamos a realização do trabalho propriamente dito. É nesta 

parte que explicamos como foi criada uma nova história e como construímos novos 

personagens com base no que a autora nos fornece em As Meninas.  

Antes de chegar a uma versão final, o roteiro Whisky & Música teve outras três 

versões, que estão anexadas ao fim deste relatório. 

 

                                                           
1
 Todas as obras utilizadas estão listadas nas Referências deste trabalho. 
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Justificativa 

 

A popularidade do tema “roteiro adaptado” e a ausência de trabalhos que o 

abordem no âmbito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), por si só, já 

justificam a realização deste trabalho.  

O audiovisual é muito pouco explorado na produção acadêmica da nossa 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic). Aparece mais constantemente como objeto 

de estudo de trabalhos que analisam filmes, seriados ou novelas . Mas também já marcou 

presença como produto experimental do curso de Comunicação, onde já foram desenvolvidos 

documentários como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Porém, como objeto de 

fundamentação teórica, não havia sido apresentado até então.  

Dado o meu gosto pelo cinema e, especialmente, pela escrita do roteiro, 

desabrochado durante o curso da disciplina Roteiro para Audiovisual, no semestre letivo 

2008.2, decidi realizar este TCC, optando por desenvolver um produto que contribuísse para 

que eu me aprofundasse naquele tema do qual tanto gosto e também em fazer uma relação 

direta dele com outro assunto pelo qual me interesso significativamente – a Literatura.  

Era preciso, então, escolher a obra que serviria de base para a adatpação. Esta 

escolha não foi difícil, na verdade, pois eu já tinha uma em mente – As Meninas, de Lygia 

Fagundes Telles. O livro fala sobre a amizade de três garotas que moram num pensionato e 

estão prestes a seguir rumos diferentes. Pouco antes do fim da história, quando as amigas 

estão conformadas com a separação iminente de suas vidas, um acontecimento inesperado 

altera esta separação – uma delas morre no pensionato onde elas moram. Este fato altera 

bruscamente o curso da história das três meninas, trazendo mais tensão e mistério à trama.  

Foi atentando para a dinâmica dos dois últimos capítulos do romance que decidi 

adaptar apenas aquela parte e não o livro todo, como seria mais comum. Optei, portanto, pelo 

formato curta-metragem para a construção do roteiro, mas tal escolha não se torna óbvia pelo 

tamanho do material usado na adaptação. Poucas páginas poderiam, sim, dar um filme 

extenso, mas a minha ideia precisava ser um curta, pois eu desejava contar aquela história da 

mesma forma que a recebi na leitura – sem ter muito tempo pra pensar e refletir sobre o que 

estava acontecendo.  

Desta forma, aceitei o desafio e, alguns meses depois, cheguei ao resultado final, 

o roteiro Whisky & Música, apresentado ao fim deste relatório, como apêndice. 
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1. Referencial teórico 

1.1. A construção de um roteiro 

 

Syd Field e Doc Comparato, dois dos autores mais consultados por alunos e 

professores das universidades brasileiras quando o assunto é roteiro, começam suas mais 

prestigiadas obras2 com a mesma pergunta: “O que é um roteiro?”. É disto que falaremos a 

partir daqui.  

Comparato (1983, p. 16) nos fornece um esquema cronológico da construção de 

um roteiro. Apesar de não parecer impossível, é muito pouco provável que os roteiros de 

todos os filmes que você já viu até hoje não tenham seguido esta linha lógica para serem 

finalizados:  

 

 
Figura 1: Esquema de construção do roteiro 

 

Primeiro porque um roteiro todo estruturado, indicando ações e diálogos, não 

surge do nada. É preciso uma idéia para uma história que possa se concretizar em roteiro. 

Essa idéia pode ser original ou baseada em um livro, um poema, uma música, uma novela, um 

acontecimento etc. Nestes casos, surgirá o que ficou conhecido como roteiro adaptado, 

assunto sobre o qual discorreremos mais detalhadamente no próximo capítulo.  

Depois de identificada a fonte da ideia, é preciso desenvolver a story-line, que 

nada mais é do que a própria ideia escrita em poucas palavras, um resumo do enredo. Um 

exemplo conhecido seria:  

 

Mulher rica e homem pobre se apaixonam, enfrentam preconceitos sociais, mas o 
naufrágio de um grande navio separa os dois pra sempre.  
 

Não são necessárias mais palavras para identificar que estamos falando do grande 

vencedor do Oscar 1998, Titanic, do diretor norte-americano James Cameron. “É a história 

em uma só frase. A ‘story-line’ é o fio-da-meada, o enredo. Uma ‘story-line’ tem de 1 a 5 

linhas, no máximo” (COMPARATO, 1983, p. 16) 

                                                           
2 As obras referidas estão referenciadas na Bibliografia deste TCC 

Ideia � Story-line � Argumento � Estrutura � 1º tratamento 
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Depois de construída a story-line, é preciso desenvolver o argumento, que seria o 

que conhecemos como sinopse, um resumo da história mais detalhado, contextualizando as 

ações no tempo e no espaço. É também no argumento que os personagens serão apresentados 

e as ações ganharão uma linha lógica que nos revelará o início e o fim da história. A seguir, 

um exemplo de argumento citado por Comparato (1983, p. 127,128). 

 
Pierre Rivière, 20 anos, é camponês, vivendo com os pais, dois irmãos menores e a 
avó, numa aldeia da França de 1826. A mãe, autoritária e cruel, inferniza a vida do 
pai e Pierre sofre essa situação. Semi-analfabeto, ele frequenta a igreja da aldeia, 
onde lê livros sagrados e se torna uma espécie de místico solitário. Seu 
comportamento é visto com estranheza e ele, apelidado o idiota, assusta as crianças 
com brincadeiras de crucificar rãs e passarinhos nas árvores. Um dia, não 
suportando mais as brigas diárias dos pais, ele planeja matar a mãe e a irmã, já que 
eram cúmplices contra o pai. Planeja também matar o irmão menor, menino dócil e 
adorado pelo pai, porque acha que ele sofreria com a perda da mãe. Assim faz: 
degoal a mãe, grávida de seis meses de outro homem que não o marido, a rimã, o 
irmão. Depois, foge, perambulando pelos bosques até apresentar-se ao juiz da aldeia. 
Preso, julgado e condenado à morte, ele é considerado louco até escrever um 
memorial de 50 folhas onde analisa, na primeira parte, a vida conjugal dos pais e, na 
segunda, seu próprio comportamento, desde a infância. O memorial faz com que o 
júri reconsidere a pena, pois não se trata de um louco, mas de um superdotado. 
Pierre é condenado à prisão perpétua, onde se enforca em 1840. 
 

A etapa seguinte consiste na construção da estrutura, que é a forma como a 

história será contada, dividida em blocos de cenas, onde devem ficar claros cada ato do 

roteiro, como a apresentação, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Segundo Comparato 

(1983, p. 17), a cena deve ser apenas descrita, sem os diálogos, para se formar uma espécie de 

roteiro para a construção do roteiro.  

A estrutura é uma espécie de guia para a redação do roteiro, a compilação das 

cenas, organizando-as bloco a bloco, onde devem ser descritas de maneira concisa, de modo 

que seja a “bússola” do roteirista quando ele estiver escrevendo o roteiro propriamente dito. 

Não trata-se, portanto, de um esquema de acontecimentos necessariamente cronológico. A 

estrutura apresenta as cenas na sequência em que elas serão apresentadas no filme. Com ela, o 

roteirista poderá definir quanto tempo ou número de páginas vai dedicar a cada cena, o que é 

facilitado se a estrutura estiver bem esquematizada, com todos os atos bem definidos. 

Em um de seus cursos de roteiro, Doc Comparato apresentou o argumento citado 

acima a seus alunos, pedindo-lhes que fizessem a estrutura de um roteiro baseado naquela 

história. Eles decidiram que o roteiro seria escrito para um programa especial de televisão. 

Recriaram a história, que passou a ocorrer no Rio de Janeiro, na década de 1980, alteraram o 

nome do personagem Pierre para Pedro, além de fazerem do pai um pastor evangélico. Na 

nova história, o memorial escrito pelo personagem principal passa a ser o manuscrito de um 



13 

livro, enviado a um editor para avaliação e publicação. Abaixo, adaptamos a estrutura citada 

na obra de Comparato (1983, p. 128-131).  

 

. 
Figura 2: Exemplo de Estrutura 

1º bloco – Apresentação 
Cena 1 – Ext. Rio de Janeiro/ Localização da história 
Cena 2 – Centro da Cidade – carteiro entrega cartas e pacotes 
Cena 3 – Escritório. Editor fala ao telefone – recebe pacote do carteiro. Lê o 

manuscrito contido no pacote. Lê trecho do manuscrito de Pedro.  
Cena 4 – Trecho do livro em “flash-back” – infância de Pedro onde vemos que ele 

maltrata animais. 
 
2º bloco – Desenvolvimento 
Cena 5 – Ext. do Presídio. Editor chega ao presídio. Vai procurar Pedro. 
Cena 6 – Int. do Presídio. Editor vai falar com psiquiatra. 
Cena 7 – Sala do psiquiatra. Editor conversa e toma conhecimento de que Pedro 

está sob tratamento. Psiquiatra diz que Pedro é calmo e introspectivo. 
Cena 8 – Pai de pedro recebe pacote igual ao do editor. 
Cena 9 – Editor e psiquiatra estão de desepedindo quando soa alarme geral no 

presídio. 
Cena 10 – Briga no refeitório do presídio. Pedro, que foi descrito como calmo, está 

violento. 
 
3º bloco – Desenvolvimento 
Cena 11 – Encontro do Editor e Pedro. Pedro conta sua estória.  
Cenas 12, 13, 14, 15, 16 – “Flash-backs” da vida de Pedro, mostrando que o pai é 

pastor protestante, família reprimida, mãe mundana.  
Cena 17 – Presídio. Pedro recebe a visita do pai. 
 
4º bloco – Clímax 
Cena 18 – Pai conversa com Pedro. Pede que não publique o livro. Pai diz que 

Pedro é louco e que nunca o perdoará. 
Cena 19 – Livro sendo impresso na gráfica. 
Cena 20 – Advogado comunica a Pedro que entrou com recurso para que Pedro se 

apresente na festa de lançamento. 
Cena 21 – Gráfica – livro sendo impresso. 
Cena 22 – Pai procura editor. Pede que não publique o livro. 
Cena 23 – Pedro recebe primeiro exemplar do livro. 
Cena 24 – “Flash-back” de Pedro, onde vemos que matou a mãe, a irmã e o irmão. 

(Cena principal do programa) 
 
5º bloco – Epílogo. 
Cena 26 – Pedro recebe a notícia de que não terá autorização para ir ao 

lançamento. 
Cena 27 – Festa acontecendo. 
Cena 28 – Pai sozinho, rezando pelo não acontecimento do livro. 
Cena 29 – Pedro sozinho na prisão. 
Cena 30 – Festa. 
Cena 31 – Pai rezando. 
Cena 32 – Pedro sozinho. 
Cena 33 – Festa. 
Cena 34 – Pedro se suicida. 
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Após percorridas todas essas etapas, o roteirista dará início a seu trabalho final. O 

próximo passo é construir o roteiro em si, com descrição dos ambientes, indicação de ações e 

diálogos. O que Comparato (1983) chama de 1º tratamento é, na verdade, o roteiro em sua 

versão inicial. Até que se tenha o roteiro final, ele poderá passar por diversos tratamentos, nos 

quais são feitas alterações de qualquer tipo. 

 

1.2. Adaptação: aproximação e desprendimento do original 

 

O peso do adjetivo “original” parece, de certa forma, diminuir o valor do 

“adaptado”, entretanto, na prática, a diferença entre esses dois tipos de roteiro é apenas a 

origem da ideia. Diferentemente do que possa parecer, ambos precisam percorrer o esquema 

apresentado anteriormente para se concretizarem como roteiro. E o fato de a história ser 

baseada em alguma obra não reduz o trabalho do roteirista em nada, pois adaptar não é apenas 

transpor ideias, ações, personagens e diálogos de uma obra para outra.  

Não é raro ouvir alguém que acaba de ver um filme dizendo “Eu prefiro o livro”, 

“Cortaram muita coisa”, “O livro explica melhor” ou qualquer outra frase desse tipo. A 

verdade é que duas linguagens diferentes – o cinema e a literatura – nunca contarão a mesma 

história do mesmo jeito, por mais fiel que o roteiro possa parecer à obra original. Avellar 

(2004) traduz em poucas palavras esse tão polêmico duelo entre os livros e os filmes baseados 

neles: 

O texto é um estímulo para deixar a imaginação voar livre e não a notação de uma 
cena a ser reconstituída tal e qual imagens. Não se trata de ilustrar o que está escrito, 
nem mesmo de traduzir em imagens determinado modo de escrever. Trata-se de 
expressar a emoção provocada pela leitura.  (AVELLAR, 1994, p. 97) 

 

 É preciso que se aceite a ideia de que a adaptação nunca vai ser igual à obra 

original porque, definitivamente, não é possível transformar 400 páginas de um livro em um 

filme de 120 minutos. Além disso, a literatura é capaz de nos revelar coisas que o cinema não 

é, e vice-versa. Surrel (2009) aconselha os roteiristas a “esquecerem” um pouco a obra que 

estão tomando por base para construção de um novo roteiro: 

 

uma vez que começa sua longa viagem para se transformar em filme, o livro deixa 
de ser livro. Todo o conteúdo criativo – história, espaço, tempo, personagens – deve 
ser visto no contexto de sua nova existência, de sua nova realidade como projeto de 
filme.  [...] O livro sempre estará à disposição dos fãs; portanto, sinta-se livre para 
começar do início e prepare a história – a da tela. (SURREL, 2009, p. 28)  
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Seger (2007) complementa o pensamento de Surrel (2009) ressaltando que, 

mesmo escrito livremente, o roteiro jamais esnobará a obra na qual foi baseado. “Na verdade, 

a adaptação é um novo original, onde o adaptador busca o equilíbrio entre preservar o espírito 

do original e criar uma nova forma” (SEGER, 2007, p. 26). 

 

1.3. Como encontrar a história e adaptar 

 

Antes de começar a pensar em adaptar qualquer livro para o cinema, o roteirista 

precisa estar ciente de que não contará os mesmo fatos que leu e que, apesar de ter uma 

história construída por meio de sua leitura, ele precisará encontrar uma nova narrativa para 

seu filme.  

Um filme, quando passa na tela, e um livro, no instante em que está sendo lido, não 
são apenas esses objetos que aparecem diante dos olhos. São também e 
principalmente o que começa a se criar no imaginário a partir do estímulo que vem 
da imagem e da letra.  (AVELLAR, 1994, p. 98) 

 

Cada obra (filme e livro), aliada à imaginação do espectador/leitor faz surgir um 

mundo diferente, com diferentes imagens e significados. Por isto, é necessário, antes de tudo, 

que se construa uma história para o filme, onde muito do livro precisará ser suprimido (ou 

mesmo alterado), alguns itens de pouco destaque ganharão mais atenção – e vice-versa –, 

personagens poderão ser sacrificados, e muito deverá ser criado, inventado.  

Tudo isso, em nome de uma boa história, uma boa sequência de fatos que dará 

uma estrutura à narrativa cinematográfica de forma que a obra literária não conseguiria fazer. 

“De modo geral, o espectador comum deseja ter a experiência de uma história completa, bem-

acabada, com personagens, situações e temas acessíveis, e uma narrativa atraente, cheia de 

conflitos, com as emoções e o drama que deles emanam. (SURREL, 2009, p. 23) 

E tudo isto só poderá ser idenrificado na obra original se o roteirista for capaz de 

enxergar um novo enredo, uma nova sequência à história contada pelo autor naquela obra. 

Trata-se da busca por uma nova estrutura de fatos que formará a narrativa do roteiro. 

 
Ao fazer uma adaptação, o roteirista procura o começo, o meio e o fim da história, 
dentre a série de acontecimentos relatados no material original, e seleciona aqueles 
capazes de criar uma linha de ação dramática consistente. Algumas linhas de ação, 
entretanto, são mais adaptáveis do que outras. Portanto, o trabalho do adaptador 
consiste basicamente em quatro tarefas: identificar e avaliar as linhas de ação 
dramática existentes e, se necessário for, ampliá-las ou mesmo criá-las. (SEGER, 
2007, p. 104) 
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Para construir a história, Seger (2007) sugere que o roteirista, quando em 

dificuldades para encontrar a história do seu filme, busque por determinadas chaves no 

original, tais quais: o objetivo da história (ou do personagem principal), se há um conflito, 

qual o clímax da história, qual acontecimento (ou cena) dá o pontapé inicial à narrativa e as 

cenas de transição, que levam um fato a outro.  

Identificados tais itens, a adaptação pode parecer mais simples, mas é necessário 

que tudo isto seja reunido de forma lógica para a construção da história e que seja 

transportado para o roteiro em três atos, quais sejam a apresentação da história, o 

desenvolvimento e a conclusão. Mais ou menos como o “começo, meio e fim” citados 

anteriormente. Field (1995) chama cada uma dessas partes de apresentação (Ato I), 

confrontação (Ato II) e resolução (Ato III), respectivamente. Este pesquisador defende que no 

Ato I, “você tem que mostrar ao leitor quem é o seu personagem principal, qual é a premissa 

dramática da história (sobre o que ela trata) e qual é a situação dramática (as circunstâncias 

em torno da ação)” (FIELD, 1995, p. 4).  

No Ato II, deve ser desenvolvido o conflito, definindo a necessidade dramática da 

trama, que é “o que o seu personagem principal quer vencer, ganhar, ter ou alcançar durante o 

roteiro. [...] Sem conflito, não há personagem; sem personagem, não há ação; sem ação, não 

há história; e sem história, não há roteiro” (FIELD, 1995, p. 5). 

O Ato III deve apresentar a solução do conflito, que não deve ser confundida com 

o fim da história. “O Ato III resolve a história; não é o seu fim. O fim é aquela cena, imagem 

ou sequência com que o roteiro termina; não é a solução da história” (FIELD, 1995, p. 6). 

 

1.4. Personagens: escolhas difíceis 

 

O trabalho do escritor de um roteiro adaptado é baseado em escolhas. Entendendo 

que, como já foi dito, não se pode contar tudo da mesma maneira da obra original, o roteirista 

precisa constantemente se confrontar com dilemas cruciais para o sucesso de seu texto. O 

mais importante destes dilemas, sem dúvida, é a escolha dos personagens. Poder contar a 

história com todos os personagens, atribuindo-lhes todas as ações que o autor original lhes 

atribuiu é um raro privilégio.  

Selecionar, sacrificar, combinar e até mesmo alterar personagens são práticas 

comuns na adaptação. E nem sempre é fácil decidir sobre o que fazer com eles. Para Seger 

(2007, p. 154-156), a relevância dos personagens para a história fica mais clara e facilita esta 

escolha se o roteirista é capaz de identificar, no original, os personagens: que ajudam a contar 
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a história (geralmente, o protagonista e o antagonista); que ajudam a revelar os personagens 

principais (melhor amigo, namorado, paixão platônica etc.); que revelam, personificam ou 

falam sobre o tema; e, ainda, que acrescentam “colorido e textura” à história (personagens 

irreverentes, geralmente queridos pelo público, como uma empregada engraçada, um 

motorista estressado, um zelador esquisito, um executivo neurótico etc.). Sobre estes dois 

últimos tipos, a autora sugere: 

 

Tente preservar tanto quanto possível esses personagens especiais. Se você 
encontrar personagens que sejam particularmente interessantes no material original, 
mas que não pareçam ter alguma função, ou tenham apenas uma função temática, 
verifique se é possível atribuir a esse personagem alguma função a mais que ajude o 
desenrolar da história. Se o público leu o livro, certamente procurará por esses 
personagens no filme. Apenas seja cuidadoso com esse tipo de personagem, pois 
somente o colorido não o torna viável para o cinema. (SEGER, 2007, p. 156) 

 

Por isso, é praticamente impossível adaptar uma obra sem cortar personagens, e 

estes sacrifícios não são à toa. Um filme só é agradável e atrativo se o espectador conseguir 

dominar todo o universo significativo da história, e um grande número de personagens pode 

atrapalhar tal domínio. E muitos deles são dispensáveis para a história que se está construindo 

para o filme.  

Algumas vezes, determinado personagem não tem muita importância na obra, mas 

realiza uma ação que tem certa relevância. Quando se detecta ocorrências deste tipo, é hora de 

combinar personagens: atribuir qualidades ou ações de um dos sacrificados a um dos 

“sobreviventes”. Pode-se, também, criar um novo personagem que una características de dois 

ou mais. Neste caso, a imaginação é o limite, desde que respeitada a verossimilhança da 

história. 

Depois de concebida a idéia, construída a story-line e escolhidos os personagens, 

o roteirista terá material suficiente para a composição de um argumento e, seguidamente, a 

estrutura do filme e o roteiro propriamente dito.  

Nas próximas páginas, falaremos do romance As Meninas e de suas personagens, 

além das alterações necessárias para a construção do sentido do roteiro Whisky & Música, 

objeto deste relatório. 
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2. Metodologia 

2.1. As Meninas, de Lygia Fagundes Telles 

 

Antes de qualquer coisa, é importante falar sobre as escolhas da adaptação: em 

como alguns acontecimentos foram suprimidos, outros alterados, e, principalmente, como 

foram construídas as personagens. Pois, para escrever uma nova história, foi preciso imaginar 

uma outra trama. No romance As Meninas, os dois últimos capítulos fecham um ciclo que já 

vinha se formando ao longo de mais de 200 páginas; e, para o roteiro adaptado, eles 

precisaram ser vistos em separado, talvez como um conto, para que deles pudesse ser extraída 

a história para um filme. 

Fazer da morte de uma das personagens do romance, Ana Clara, o enredo para um 

roteiro não foi o mais difícil da adaptação, até porque o desenvolvimento desta trama é muito 

claro – tem início, meio e fim bem definidos. Apenas algumas modificações foram 

necessárias, mas que nem sequer alteraram o sentido do que é relatado no romance.  

O texto de Lygia Fagundes Telles fala de como três grandes amigas finalmente 

serão levadas a caminhos diferentes pelas escolhas de cada uma. O roteiro objeto deste 

trabalho mantém este tema. As diferenças estão nos pequenos detalhes. 

Por exemplo, no original, Ana Clara é uma modelo que não tem família e trancou 

a matrícula na faculdade de Psicologia. Namora Max, um traficante de drogas que a ama, mas 

seu verdadeiro sonho é casar com um ricaço e mudar de vida. Tem um noivo, que é rico e 

acha que ela é virgem – e por isso, ela deseja fazer uma vaginoplastia (reconstrução vaginal 

que faz a paciente parecer virgem novamente). Por influência de Max, tem aumentado cada 

vez mais as doses de drogas. 

Lorena, claramente a protagonista do romance, é de uma família rica que faliu e 

morre de amores por um médico sessentão casado, nomeado apenas pelas iniciais M.N., que 

lhe escreve apaixonadas cartas, mas que, na verdade, não se interessa por ela. Por outro lado, 

ela tem um amigo de infância (Guga) disposto a tudo pelo amor dela. Lorena está se 

formando em Direito e vai voltar a morar com a mãe (apresentada apenas como Mãezinha), a 

pedido desta, que tem sofrido com a chegada da idade e com as perdas que já teve (o dinheiro, 

um filho, o marido e seu analista). 

Lia é um contraponto à “finesse” de Lorena. Veste-se mal, não cuida da aparência, 

nem gosta de banho. É uma bahiana que saiu de casa para fugir da mãe superprotetora e do 

pai de passado obscuro (um alemão que foi oficial nazista). Engajada politicamente, faz 
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Ciências Sociais e está apaixonada por Miguel, um militante que foi preso e agora está 

fugindo para a Argélia. E ela se prepara para seguí-lo com a ajuda da família. 

Os destinos das três estão razoavelmente traçados – Ana vai abandondar Max e 

casar com o noivo, Lorena vai voltar a viver com a mãe e Lia vai embora para a Argélia com 

o namorado fugitivo. Todos estes fatos desencadeam a separação não apenas das três amigas 

entre si, mas a despedida definitiva, também, das três do Pensionato Nossa Senhora de 

Fátima, cenário principal de sua relação.  

Viver naquele lugar ajudou a construir as três personagens, especialmente pelo 

carinho que as três recebiam – e retribuíam – às freiras que administram o pensionato. Madre 

Alix, a diretora, era como uma mãe para elas, aparecendo pouco na história, mas muito 

presente pelas constantes referências de Lia, Lorena e Ana Clara. É naquele lugar onde se 

passa praticamente toda a história. Poucas coisas acontecem fora do pensionato e até mesmo 

fora do quarto de Lorena, a “concha”, como elas chamam. E de onde estão se despedindo 

agora. 

É assim que o roteiro apresenta as personagens – todas com um futuro previsto, 

porém, não o mesmo apontado pelo romance. Pelo fato de estar trabalhando num texto para 

um curta-metragem, os detalhes destas histórias se tornaram muito complexos. Por isso, 

decidi cortar algumas coisas, misturar outras e até alterar. 

No argumento3 escrito para o roteiro, as personagens foram modificadas. Por 

exemplo, Ana Clara não é modelo nem tem noivo, mas namora o traficante e está se 

afundando nas drogas. As histórias de Lorena e Lia (e até de Ana Clara) foram misturadas em 

alguns pontos, criando-se, na verdade, duas personagens bem diferentes das criadas por Lygia 

Fagundes Telles. Por exemplo, a família de Lorena não faliu e ela foi quem saiu de casa para 

fugir da mãe superprotetora e para construir seu próprio patrimônio. Além disto, já terminou 

Direito e agora estuda para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – no romance 

ela ainda está estudando para uma prova da faculdade, que está encerrando uma greve. O 

triângulo amoroso formado com M.N. e Guga foi excluído da história. Mas os planos de 

voltar para a casa da mãe foram mantidos, e seus motivos, também. E Lia deixou de ser 

aquela bahiana desajeitada do livro para se tornar uma garota pobre do interior que busca 

ascenção social através do casamento (característica de Ana Clara no romance). O seu 

engajamento político foi suprimido para dar lugar à calorosa paixão por um executivo (em vez 

de um militante fugitivo). 

                                                           
3
 O argumento está reproduzido integralmente entre as páginas 21 e 23. 
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A pretensão que tive ao omitir e alterar alguns destes fatos foi a de manter a trama 

num ritmo em que os acontecimentos são mais objetivos, mais importantes que o contexto. 

Por isto, preferi não localizar a história em nenhum tempo. No livro, o tempo em que ela 

ocorre está bem definido pela época do governo militar no Brasil, em meados dos anos 1970.  

Outras coisas também precisaram ser alteradas. Lia, Lorena e Ana Clara são as 

únicas personagens da nova história, apesar de fazerem menção a Max, Miguel, às freiras e à 

Mãezinha. Estes não foram simplesmente suprimidos porque ajudam a construir as três 

personagens, estabelecendo suas relações com outras pessoas que não elas. 

 

2.2. Whisky & Música: uma nova história 

 

Fazia seis anos que eu havia lido As Meninas quando eu decidi que aquela minha 

antiga ideia de adaptar os dois últimos capítulos do livro se tornaria meu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Para não me sentir pressionado ou influenciado demais pela obra, 

resolvi que leria apenas os dois últimos capítulos e que faria isso uma única vez, apenas para 

me recordar mais claramente dos acontecimentos. A partir desta leitura, produzi uma story-

line, que depois de alguns ajustes discutidos em conversas com o orientador deste trabalho, 

ficou assim: 

 

Garota morre em quarto de pensionato, e duas amigas dela precisam evitar más 
conseqüências a si próprias e às freiras que administram o pensionato. 
 

O passo seguinte foi produzir o argumento. Para chegar a esta fase, foi preciso 

pensar e pesar alguns pontos da história, como sobre quem ou o quê fala a história, o que 

aquele acontecimento trágico pode causar à vida das personagens, enfim, qual é o foco 

principal do enredo. Para mim, ficou claro que aquela história conta como três grandes amigas 

se separaram. Pois, apesar de a separação ser iminente, principalmente pela viagem de uma 

delas à Argélia, não estava “nos planos” que uma delas morresse. Então, decidi que meu 

roteiro se desenvolveria a partir deste mote. Foi seguindo esta linha que construí o argumento 

a seguir: 

 

Lorena, Ana Clara e Lia se conheceram há cerca de cinco anos, quando passaram a 
morar no Pensionato Nossa Senhora de Fátima, na cidade do Rio de Janeiro. Desde então, 
são grandes amigas.  

Lorena (ou Lena) é uma garota rica da zona sul do Rio de Janeiro, mas decidiu fazer 
faculdade pública e, para se livrar de vez da super-proteção da mãe e tentar começar uma 
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vida própria, a seu custo, foi morar no pensionato. Ela acabara de se formar bacharel em 
Direito e estava estudando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Mas 
“mãezinha”, como ela e as amigas chamam sua mãe, estava passando por maus bocados 
após a morte de seu analista, e pediu a Lorena para voltar a morar com ela. Apesar de 
resistente, Lena sabia que acabaria voltando, pois não suportava ver ninguém sofrer, 
especialmente sua mãe. Ela sempre dava um jeito de resolver qualquer problema que 
fosse. 

Ana Clara é “sozinha no mundo”, não tem família e teve que se arranjar  desde que se 
entende por gente. Conseguiu entrar na faculdade de Psicologia, mas ainda não conseguiu 
sair. Ela sempre se envolvia com as pessoas erradas, até conhecer Lia e Lena no 
pensionato. Gosta muito de farrear, sempre chega ao pensionato bêbada e drogada, o que 
leva as amigas a pensar que Max, misterioso rapaz com quem ela está envolvida e que 
nem Lia nem Lorena conhecem, seja um traficante. Os porres e overdoses tem sido cada 
vez mais constantes ultimamente, gerando distanciamento, preocupação e medo do “pior” 
por parte das amigas e da Madre Alix, a freira que, juntamente com outras, administra o 
pensionato.  

Lia é uma garota pobre do interior do RJ, que sonha com o dia em que se tornará rica. 
Não conseguiu terminar a faculdade de Ciências Sociais ainda, mas encontrou o homem 
que pode mudar sua vida, um bem-sucedido executivo que está indo embora para a 
Argélia e já providenciou tudo para que ela vá também. Empolgadíssima com a mudança, 
ela não pensa em outra coisa, e deixa até as amigas de lado por causa disso. Tornou-se 
amiga da mãezinha, com quem aprende as etiquetas da sociedade e de quem ganha 
presentes caros, como a mala em que levará suas coisas na viagem. Tornou-se a filha que 
Lorena não é e nunca quis ser. E é justamente por meio dela que Lorena e a mãe ainda 
são próximas. 

Após quatro anos de convivência, os destinos das três amigas estão tomando rumos 
diferentes. A separação é iminente. Mas, em uma noite nublada de agosto, um 
acontecimento inesperado pode alterar bruscamente os moldes desta separação.  

Lorena estudava para o exame da OAB em seu quarto, sozinha, de madrugada, quando 
ouve barulhos da escada. É Ana Clara, bêbada e drogada, chegando de uma das suas 
farras. Lena põe a amiga pra dentro de seu quarto, dá banho nela e aproveita para 
questionar sobre onde ela teria ido e dá mais um daqueles sermões que Ana já nem 
escuta. “O Max sumiu, acho que ele foi preso” é uma das poucas frases inteligíveis que 
Aninha consegue pronunciar. E, apesar de muito bêbada, ela pede whisky, que Lorena 
promete colocar no chá que vai preparar enquanto Ana se acomoda na cama para dormir. 
Ao voltar com o chá, Lorena percebe que Ana Clara já está dormindo. Volta a estudar 
quando ouve outro barulho da escada, desta vez menos escandaloso. 

Agora é Lia quem chega ao pensionato, com uma enorme mala que ganhou de 
presente da Mãezinha. Lorena vai ao encontro da amiga, que só sabe falar na viagem para 
a Argélia e em como a Mãezinha anda sofrida. Elas conversam no quarto enquanto Ana 
Clara dorme. Lia já está de malas praticamente prontas, pois resolveu antecipar a viagem 
para amanhã, o que deixa Lorena decepcionada por não poder promover uma festinha de 
despedida. Depois de muito diálogo e diante da necessidade de se apressar, Lia resolve 
acordar Ana para se despedir. Após algumas tentativas sem sucesso, as amigas percebem 
que Ana Clara está morta.  

De súbito, vem à mente de Lorena tudo o que pode acontecer diante daquela situação. 
Com uma notícia destas, o pensionato pode ir à falência, e elas não desejam isto às 
freirinhas que tanto cuidam de todas. Além disto, o exame de Lorena, para o qual ela 
tanto se preparou e que será aplicado dali a poucas horas, pode estar comprometido; sem 
falar na viagem de Lia, que pode ir “por água abaixo” com um acontecimento destes. 
Pois, apesar de não serem culpadas, as duas estão na cena de uma morte misteriosa e 
podem precisar ficar à disposição da Polícia para eventuais esclarecimentos. 

Apesar da sua ansiedade pela viagem e para que tudo dê certo para Lorena, Lia quer 
resolver aquilo da forma tradicional – ligar para o pronto-socorro e acordar todas no 
pensionato. Lorena argumenta com tudo o que pensou e diz que vai pensar em algo para 
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solucionar este problema. As duas iniciam um bate-boca que termina quando Lorena 
resolve calar e pensar. Ela põe um disco para tocar e pega uma dose de whisky enquanto 
pensa. Lia só consegue achar tudo aquilo absurdo e não entende o que Lorena pretende.  

Esta pede a Lia que arrume suas coisas e vá embora, pois ela cuidará de tudo para não 
atrapalhar a viagem. Lia se recusa a ir sem saber dos planos de Lorena, que começa a 
“arrumar” o cadáver, vestindo e maquiando. Lia fica indignada com tudo, mas se acalma 
quando Lorena fala o que pretende – deixar Ana Clara num banco de uma pracinha pacata 
para que pareça que ela vinha de uma festa quando decidiu parar para descansar e morreu. 
Apesar de soar absurdo, após alguma discussão, Lia acaba aceitando a idéia, mas faz 
questão de ajudar, para não deixar Lorena sozinha nesta.  

As duas fazem o combinado e, no dia seguinte, passam por situações que as deixam 
nervosas, mas suas vidas seguem como planejado... 
 

Depois de escrito o argumento, era preciso estruturar o roteiro antes de começar a 

escrevê-lo. Era preciso visualizar o conteúdo da história e “desenhar” a narrativa antes de 

transformá-la em roteiro. A estrutura encontra-se dividida em quatro partes, das quais a 

primeira trata-se da apresentação dos personagens, do tema e da trama, dividida nas quatro 

primeiras cenas do roteiro. A quinta cena compõe a segunda parte, que é o desenvolvimento, 

onde inicia o clima de tensão da história, quando os acontecimentos desencadeam o principal 

conflito da história – as consequências da morte de Ana Clara para Lorena, Lia, as freiras e o 

pensionato. A terceira parte é o clímax, localizado na sexta cena, quando Lorena e Lia 

finalmente vão se livrar do corpo de Ana Clara, abandonando-o num banco de praça, 

resolvendo o problema da trama. E a quarta e última parte constitui, em duas cenas, o epílogo 

da história, mostrando Lorena e Lia seguindo com suas vidas sem livrarem-se da tensão que a 

morte de Ana Clara trouxe à história. 

 

Apresentação 
CENA 1 – Lorena estuda quando ouve um barulho vindo da escada. É Ana Clara, bêbada 
e drogada. 
 
CENA 2 – Lorena dá banho em Ana Clara, enquanto faz perguntas e dá aquele sermão 
sobre estudos e farras.  
 
CENA 3 – Lorena acomoda Ana Clara para dormir e lhe prepara um chá, mas esta já está 
dormindo quando o chá fica pronto. Lena volta a estudar. 
 
CENA 4 – Lia chega ao pensionato e é abordada por Lena ainda na escada.  
 
Desenvolvimento 
CENA 5 – Lorena e Lia entram no quarto onde Ana Clara dorme. Conversam sobre o 
futuro de ambas e os dramas de Mãezinha. Depois de um tempo, Lia quer acordar Ana 
Clara para se despedir, e Lena percebe que ela está morta. Depois de muito conversar, as 
duas decidem largar o corpo numa pracinha. 
 
Clímax 
CENA 6 - Lena e Lia levam Ana Clara de carro até a praça e a deixam lá. 
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Epílogo 
CENA 7 – Lena está fazendo a prova da OAB quando policiais chegam à sala, mas nada 
acontece. 
 
CENA 8 – Lia está no aeroporto quando guardas correm em sua direção, mas passam 
direto por ela. 

 
O passo seguinte foi escrever o roteiro. Apesar de todas essas construções, 

comecei o primeiro tratamento do roteiro com o livro As Meninas aberto. Tentei aproveitar as 

falas ao máximo e fazer as cenas o mais similares possíveis com o apresentado por Lygia 

Fagundes Telles. Como roteiro, não funcionou bem. A linguagem ficou muito literária, sem 

naturalidade, e as indicações de ação eram mínimas, bem como as descrições de ambientes, 

cenas e personagens.  

No segundo tratamento, estas falhas foram consertadas, mas vieram outras. Os 

diálogos se tornaram muito longos e os pequenos toques de humor, que deveriam suavizar 

algumas cenas, se sobressaíram ao suspense gerado em torno do clímax, tornando a história 

um pouco confusa e até enfadonha. 

Por isso, antes mesmo de começar um terceiro tratamento, decidi refletir 

novamente sobre alguns pontos cruciais da história: sobre o que ou quem ela fala? Quem são 

suas personagens? Qual é o fato principal? O que esse fato pode gerar e como esse problema 

pode ser solucionado? Além disto, insisti em pensar sobre algo que mudasse a estrutura 

narrativa do roteiro para que ele não se tornasse óbvio. Foi aí que me veio a ideia de não tirar 

a personagem Ana Clara de cena após sua morte, de colocá-la como narradora da história que 

estava acontecendo.  

No terceiro tratamento do roteiro, Ana Clara aparecia como narradora onipresente, 

revelando já em sua primeira fala, antes mesmo de entrar em cena, que morreria dali a alguns 

instantes, o que não a caracterizava como narradora onisciente, já que ela não sabia o que 

passava na mente de suas amigas. E durante todo o roteiro, ela “interagia” em off, com as 

amigas enquanto elas conversavam e enquanto elas planejavam o que fazer com o corpo.  

Esse formato deu um tom mais humorístico à participação de Ana Clara na 

história, quebrando, de certa forma, o mistério que se escondia no fato. Foi depois de ler e 

reler o roteiro e de mais encontros com o orientador que decidi fazer uma pequena alteração 

que mudaria o rumo da narrativa mais uma vez. Daí, nasceu o quarto e último tratamento do 

roteiro Whisky e Música, onde Ana Clara aparece não mais como simples narradora, mas 

como uma terceira personagem, que não abandona a história até o momento em que é 

abandonada na praça.  
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Ela não só apresenta as outras personagens e sua relação com elas, mas também 

participa da história, observando o que ocorre e descobrindo os fatos enquanto eles vão 

acontecendo, mantendo, assim, o mistério em torno dos acontecimentos marcantes da 

narrativa, tais quais a descoberta da morte e a decisão de Lorena em se livrar do corpo. 

O novo formato deu mais originalidade ao trabalho e tornou a história mais 

atraente e até interativa, pois as reações de Ana Clara a cada cena podem ser as mesmas de 

um espectador comum. Ela entrou na trama como um espectador participativo, que não 

entende o que se passa pela cabeça das outras personagens, nem sabe o que vai acontecer a 

seguir.  

Não pretendo, com essas declarações, influenciar na fruição do roteiro de quem 

quer que o leia. Apenas considero importante frisar o objetivo de ele ter sido concebido dessa 

forma, que foi exatamente este, de estabelecer uma identificação direta do espectador com a 

personagem Ana Clara. 

A adaptação dos dois últimos capítulos da obra de Lygia Fagundes Telles mostrou 

como é possível criar uma nova história sem desconsiderar a original e, muito pelo contrário, 

mantendo-a viva no novo tratamento. O roteiro Whisky & Música, apesar de diferente de As 

Meninas em muitos aspectos, traz o clima de mistério e tensão que domina os dois últimos 

capítulos do livro, além de contar aquela mesma história de forma mais corrida, mais 

dinâmica, mais cinematográfica e sem as tantas interrupções reflexivas que a literatura 

permite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Considerações finais 

 

Adaptar é escolher.  

Para a realização deste trabalho, foram feitas muitas escolhas. Praticamente tudo o 

que é proposto pelos teóricos consultados para o desenvolvimento de um roteiro adaptado 

precisou ser feito para a construção de Whisky & Música. Ações foram suprimidas, 

personagens foram sacrificados, as caracaterísticas de algumas foram absorvidas pelas outras, 

tudo isto em nome de uma boa história que construísse uma narrativa cinematográfica 

atraente. 

Pudemos concluir que a adaptação não existe se não houver uma obra original, 

mas também não pode ser possível se a existência desta se sobrepuser à liberdade artística do 

roteirista. Porque, por mais que a história pareça a mesma, que os personagens sejam 

mantidos, há um grande distanciamento entre o autor e o roteirista. Ambos têm sua própria 

maneira de contar aquela mesma história.  

Essa ideia é comprovada e reforçada pelo fato de o roteiro objeto deste relatório 

ter tido três versões diferentes antes da versão final. Cada um dos tratamentos apresentou 

mudanças significativas, se distanciando cada vez mais da obra original. Compreendemos, 

asism, que a fidelidade, em adaptação, é uma característica muito difícil de se concretizar, 

mas é preciso deixar claro que ela não precisa ser o objetivo de nenhum roteirista adaptador.  

Conseguimos, então, atingir os objetivos deste trabalho, de modo que pudemos 

compreender o universo da adaptação de forma mais clara, entendendo, principalmente, que 

as linguagens literária e cinematográfica não só permitem como necessitam de que sejam 

dadas novas interpretações a cada vez que uma história é contada. 
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APÊNDICE I – TRATAMENTO FINAL DO ROTEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WHISKY E MÚSICA 
Tratamento final 

 
 
 
 
 

Por 
Bruno Viana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseado no romance "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles. 
 

 



 

1. INT. QUARTO DA LORENA 
 

LORENA tem 25 anos, branca, de longos cabelos castanhos, 
corpo em forma. Usa uma blusa de alça e uma saia comprida, 
colorida, e sandália de borracha. Ela está lendo um livro 
na escrivaninha do seu apertado quarto de pensionato. 
Ouve-se um barulho vindo de fora do quarto. Ela levanta 
rapidamente e sai do quarto, olhando para a esquerda, 
abaixo. 

 
LORENA 

Ana Clara, você bebeu de novo? 
 

Lorena entra novamente no quarto, trazendo ANA CLARA, 
morena de cabelos escuros, em torno de 30 anos e muito 
magra. Ela veste um vestido curto, está suja e bêbada. 
Lorena coloca Ana Clara na cama e tira a roupa dela. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Essa é a Lorena, pode-se 
dizer que ela é minha melhor 
amiga. Amanhã ela vai fazer o 
exame da OAB, e eu cheguei para 
atrapalhar os estudos dela. Mas 
olha como ela cuida de mim... 

 
 

2. INT. BANHEIRO 
 

Lorena está dentro do box do banheiro, dando um banho em 
Ana Clara. 

 

ANA CLARA 
Aqui tá tão bom... 

 
LORENA 

Eu sabia que você ia gostar. Vou 
abrir mais a água quente. Levanta 
a cabeça. Onde você se sujou 
tanto assim, hem, Aninha? 

 

ANA CLARA 
(Rindo) Um banho? Lena, você está 
me dando um banho? Eu te amo! 
Definitivamente, eu te amo.) 

 

LORENA 
Toma aqui a esponja. Lava a zona 
sul aí. Esfrega com força. 

 

ANA CLARA 
(Rindo) Zona sul? Adoro quando 
você fala isso. Mas eu tenho que 
ir logo, Lena. Que horas já são?) 

 

 
 
 
 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 2. 
 
 
 

LORENA 
Sossega, Aninha. E vê se não me 
molha, viu? 

 

ANA CLARA 
Me dá um "whiskynho". 

 

LORENA 
Depois eu dou. Lava logo isso aí. 
Nossa, nunca tinha reparado 
quanto esse sabonete é cheiroso. 
Eucalipto. Tá sentindo? 

 
ANA CLARA 

Eucalipto. 
 
 

3. INT. QUARTO DA LORENA 

Lorena enxuga Ana Clara. 

ANA CLARA 
[OFF] Tá vendo? Isso é que é 
amiga. A Lena nunca me abandona. 

 

Ana Clara olha para a janela, vê uma sombra e se assusta. 
 

ANA CLARA 
Tem alguém ali fora, Lorena, 
espiando a gente. 

 

LORENA 
Não tem, não, Ana Clara. É a 
cortina. Aqui tá todo mundo 
dormindo. Você sabe que o povo 
desse pensionato dorme cedo. 

 
ANA CLARA 

Mas que horas são? Cadê a Madre 
Alix? 

 

LORENA 
Ela também tá dormindo, Aninha. 
Todas as freirinhas estão 
dormindo. Deita aí, vai. Não foi 
uma delícia de banho? 

 

Lorena olha sério para Ana Clara. 
 

LORENA 
Aninha, Aninha... Onde você foi? 

 
ANA CLARA 

Ele foi preso, Lena. 
 

 
 
 
 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 3. 
 
 
 

LORENA 
Quem foi preso, Ana Clara? 

 

ANA CLARA 
(Chorando) O Max. Ele sumiu! Me 
ajuda, Loreninha, o Max...Acho 
que ele foi preso.) 

 
LORENA 

Fala mais baixo, Ana. Quer 
acordar as freirinhas? Quer que 
Madre Alix veja você assim? 

 
Lorena vai até o guarda-roupa e pega uma camisola. Dá a 
Ana Clara. 

 

ANA CLARA 
[OFF] O Max é como se fosse meu 
namorado. Eu não sei dele, ele 
some de vez em quando. A gente 
costumava sair, encher a cara, 
trepar feito loucos e passar dias 
e dias sem se ver. Mas eu gosto 
dele., sabe? 

 
ANA CLARA 

(Chorando) O Max sumiu, Lena. Eu 
fiquei esperando e ele não 
chegou. 

 

LORENA 
Ah, Ana, ele deve ter viajado. 
Ele não vive viajando? 

 

ANA CLARA 
(Chorando) Eu fiquei esperando... 

 

LORENA 
Esperando, nada. Você ficou foi 
pinoteando por aí. Você não vai 
me dizer por onde andou, não? 

 

ANA CLARA 
Se você soubesse, Lena... 

 
LORENA 

Soubesse o quê? Realmente, eu não 
sei, mas eu adivinho fácil 
fácil. Aninha, tá na hora de 
acabar com essas curtições, 
ouviu? Você tem que criar juízo, 
criatura. 

 

ANA CLARA 
Não quero juízo. (Risos) 

 

 
 
 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 4. 
 
 
 

LORENA 
Vai querer na marra. Madre Alix 
já cansou, todo mundo já cansou, 
Aninha. Desse jeito você vai é 
ser expulsa do pensionato. Nem 
estudar você quer mais. 

 

ANA CLARA 
Ah, Leninha, não quero suas 
lições de moral agora, não. Eu 
quero é uma dose de whisky. 

 

LORENA 
Tá, eu vou fazer um chazinho pra 
você e coloco um pouquinho 
dentro. Enquanto isso, espera aí, 
deitadinha. 

 
Ana Clara deita na cama, e Lorena vai até o fogão, dando 
as costas a ela. Enquanto prepara um chá, se envolve em 
seus pensamentos. 

 
LORENA 

[OFF] Por que tudo tem que 
acontecer ao mesmo tempo? 
Mãezinha ficando louca, Lia indo 
embora, essa bendita prova 
amanhã... E eu aqui, com a Ana 
Clara. Eu devia tá estudando. 

 
Lorena despeja o chá em uma xícara e leva para Ana Clara, 
que já está de olhos fechados, mas se mexendo como se 
estivesse se ajeitando para dormir. Ela deixa a xícara no 
criado-mudo ao lado da cama e volta a ler. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Ai, que coisa estranha... 
Uma dor esquisita. Acho que tô 
enjoando o cheiro desse chá. E a 
safada nem botou o whisky. Meu 
Deus, o que tá acontecendo? 

 
Poucos segundos depois, ouve-se passos vindos de fora do 
quarto, e Lorena levanta novamente. 

 

 
4. INT. CORREDOR 

 
LIA tem 30 anos, loira e alta, usa jeans e uma camiseta. 
Ela sobe a escada carregando uma mala pesada e, ao passar 
pelo quarto de Lorena, é surpreendida por esta abrindo a 
porta. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Essa que tá chegando é a... 

 

 
 
 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 5. 
 
 

LORENA 
Lia de Melo Schultz! 

 

Lia toma um susto e solta a mala que carregava no chão. 
 

LIA 
Lorena Vaz Leme! 

 
As duas riem e se abraçam. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Ela também é amigona da 
gente. Somos como as três marias, 
as meninas superpoderosas, os 
três mosqueteiros, os três 
porquinhos (Risos). Três 
porquinhos... Essa foi engraçada. 

 

Lorena olha para a mala. 
 

LORENA 
Pronta? Já?! 

 
LIA 

Não está reconhecendo a mala da 
mãezinha? Fiquei horas com ela... 
Super depressiva porque o 
analista morreu, disse que você 
não liga mais pra ela... Tanto 
drama, Lorena, que só vendo. 

 

LORENA 
E você já sabe da última 
dela? Quer que eu volte pra lá, 
que eu vá morar com ela de novo, 
Lião. 

 

LIA 
Ah, eu gosto dela, muito fina, 
muito chic... 

 

LORENA 
Isso é porque ela não é sua mãe. 
Deixa eu te ajudar com essa mala 
aí. Entra aqui pra eu te mostrar 
uma coisa. 

 

As duas seguram a mala e entram. 
 
 

5. INT. QUARTO DA LORENA 
 

Lorena e Lia conversam enquanto entram no quarto. 
 

LORENA 
Olha só isso... 

 
Lorena aponta para Ana Clara, na cama. 

 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 6. 
 
 
 

LIA 
Ana Clara Deprimida e Deprimente. 

 

Lorena balança a cabeça, em sinal afirmativo. 
 

ANA CLARA 
[OFF] Eu não sabia desse apelido. 
Que safada essa Lia. Deprimida e 
deprimente? Talvez agora eu 
esteja deprimente, mas deprimida 
eu nunca fui... 

 

LORENA 
Um hálito HOR-RÍ-VEL. Deve ter 
vomitado antes de chegar. E se 
pelo menos fosse só bebida... Ela 
tá cheia de roxo no corpo, Lia. 

 

LIA 
É a droga, Lorena. Essa menina 
ainda vai se foder! Eu fico com o 
coração na mão porque tenho que 
ir embora. Mas também não vou 
perder o meu amor para cuidar de 
amiga drogada, né? 

 

A cena para, como um "pause". 
 

ANA CLARA 
[OFF] Êpa, não é bem assim, não. 
Eu nunca pedi que ninguém 
cuidasse de mim. Realmente, eu me 
fodi! Me fodi legal... E eu sei 
que vocês viviam me alertando, 
mas quer saber... Como eu posso 
ouvir essa conversa se tô 
dormindo? Nem sinto que vou 
acordar agora... 

 

A cena continua, de onde parou. 
 

LORENA 
E cadê o Miguel? 

 
LIA 

Já tá lá na Argélia, menina. 
Chegou faz três dias. E eu já tô 
com tanta saudade que decidi 
antecipar minha partida. 

 
LORENA 

Pra quando? 
 

LIA 
Amanhã. (Sorri) 

 

 
 
 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 7. 
 
 
 

LORENA 
Você só pode estar brincando, 
Lia. E a nossa festa de 
despedida? A gente tinha 
combinado uma festa. 

 

LIA 
Um dia a gente festeja que vai 
chegar o tempo de festa. Agora é 
arrumar a mala e tocar pro 
aeroporto. 

 

LORENA 
Lião, você não vai pra Fortaleza 
ou pra Natal, você vai pra 
Argélia! Sabe-se lá quando é que 
você vai voltar aqui! Tem que ter 
despedida. 

 

LIA 
Não dá mais pra esperar, Lena. Já 
esperei muito tempo por essa 
viagem. 

 

LORENA 
Ai, Lia... Mas pelo menos pro 
aeroporto eu quero ir. 

 
LIA 

Não, Leninha. Não quero 
despedidas. Vou embarcar na maior 
discrição, até meu casaco é 
preto. Mãezinha me deu um casaco 
fabuloso! Imagina aí, eu toda 
chique, no aeroporto. O casaco 
escondendo uma pobreza muito 
maior do que sonham todas as vãs 
filosofias. (Risos) 

 

LORENA 
Mas você ficou amiga mesmo da 
mãezinha, hem? Tá até falando 
igual a ela. (Risos) 

 

LIA 
A gente conversou muito. 

 
LORENA 

Aposto que ela falou da Ana 
Clara. 

 

LIA 
Falou, falou mesmo. (Rindo) Disse 
que ela era uma má companhia e 
aquelas coisas de sempre. 

 

 
 
 
 

(CONTINUED) 
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ANA CLARA 
[OFF] Velha safada. 

 
LIA 

Disse que você tinha prometido ir 
lá hoje e nem apareceu. Por que 
você não foi? 

 

LORENA 
Ah, sei lá, Lia... Quando eu 
lembro dos dramas dela, nem dá 
vontade de ir, sabe? Ela ainda 
ligou pra mim, falou comigo umas 
cinco horas. Quer que eu mude 
ainda esta semana, já pensou? 

 
LIA 

E você vai? 
 

LORENA 
Eu tenho que ir, Lia. A Ana Clara 
diz que eu não vá, mas com ela 
daquele jeito... E além da morte 
do analista, o drama da velhice 
voltou. De repente ela ficou com 
cem anos! (Risos) 

 

LIA 
(Rindo) É, Lorena, vá. Olhe, mas 
caia fora assim que puder. Daqui 
a uns meses, ela arranja outro 
casamento... Mas e a Aninha, hem? 
Queria falar com ela antes de ir 
embora. 

 
LORENA 

Que horas você viaja amanhã? 
 

LIA 
Vou muito cedo, às 9h. Mas nem 
vou dormir aqui, vou já pra casa 
do Léo, um amigo meu que mora 
pertinho do aeroporto. 

 

LORENA 
Ah, então, vamos acordar ela. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Não precisa me acordar, eu 
tô acordada... Quer dizer... Não 
tô entendendo isso direito. 

 

LORENA 
Aninha, acorda que o Lião veio te 
ver... 

 
Lorena e Lia se aproximam de Ana Clara e fazem cócegas 
nelapor alguns segundos. 

 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 9. 
 
 
 

ANA CLARA 
[OFF] Nem tô sentindo as 
cócegas... Ai, meu Deus... Será 
que... 

 

LIA 
Acorda, Aninha. Tenho que me 
despedir de você. 

 
Ana Clara continua imóvel. Lorena e Lia se olham 
assustadas. Lorena sacode Ana Clara pra ver se ela acorda. 
Em vão. Lorena verifica o pulso e a respiração dela. 

 
LORENA 

Ai, meu Deus, Lia! A Aninha 
morreu! 

 
ANA CLARA 

[OFF] O quê? 
 

LIA 
Não é possível. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Ai, meu Deus... O pior é 
que é possível, sim. 

 

Lorena monta em Ana Clara e faz massagem cardíaca em vão. 
 

LIA 
O que a gente vai fazer, Lena? 

 

LORENA 
Espera, que vou fazer essa 
massagem. 

 

LIA 
Você não sabe, Lena. Vamos chamar 
um médico. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Ai meu Deus, eu morri 
mesmo... 

 

LIA 
O Pronto-Socorro, chama o 
Pronto-Socorro, Madre Alix tem o 
número. Você não sabe fazer isso, 
Lena! 

 

LORENA 
Sei, sim. Estou fazendo 
exatamente o que deve ser feito. 
Ela está morta. Estou apenas 
tentando, não vê? Ai meu Pai, meu 
Pai, meu Pai. 

 
 

 
(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 10. 
 
 
 

ANA CLARA 
[OFF] Lena, não vai adiantar... 
Eu morri mesmo. Desde a hora do 
chá... Agora entendo aquela dor, 
aquele enjoo. 

 
Lorena sai de cima de Ana Clara e senta ao lado de Lia, na 
cama. 

 

LORENA 
Ela tava dormindo na mesma 
posição que eu deixei... 

 

LIA 
Ana, Aninha, você tá me ouvindo? 
Isso não é brincadeira, é? Volta, 
Aninha, volta. 

 

ANA CLARA 
[OFF] (Risos) Eu sou louca, mas 
nem tanto. 

 

LORENA 
Lia, não é brincadeira, ela não 
tá respirando. (Chorando) 
Milhares de vezes ela chegou 
drogada, desse mesmo jeito, 
entende? O que será que aconteceu 
hoje? O que foi que ela tomou? 

 

LIA 
Lena, e se a gente chamasse as 
freiras? 

 

LORENA 
Não, Lia. Elas não fariam nada do 
que eu já tenha feito. Fecha essa 
janela. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Fechar a janela? Que é que 
cê tá aprontando, Lena? 

 
Lia levantou para fechar a janela. Lorena foi até a 
mesinha onde fica o som e começou a procurar um CD. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Não acredito! Que eu volte 
à vida se ela não tiver 
procurando o CD do Kenny G. 

 
Lorena pega um disco do Kenny G e põe pra tocar. Lia vira 
para Lorena, incrédula. 

 
LIA 

O que tá acontecendo, Lorena? 
Você pirou? 

 
 

(CONTINUED) 
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Ana Clara dá uma gargalhada (em Off). 
 

LORENA 
Calma, Lia, eu tô pensando. 

 

LIA 
Pensando em quê, Lorena? Não tem 
o que pensar! Ainda mais ouvir 
música. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Essa Lorena já tá 
inventando coisa... 

 
LORENA 

A madre Alix vai ficar tão 
triste, meu Deus. Ai, meu Pai, me 
dê uma inspiração, pelo amor de 
Deus. 

 

LIA 
Inspiração pra quê, Lena? Não tem 
mais jeito. Não tem o que fazer! 
A gente tem é que chamar uma 
ambulância! 

 
LORENA 

Não, Lia. Não adianta. Ela 
morreu! 

 
Lorena vai até o armário, põe uma dose de whisky num copo 
e toma de uma vez. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Isso eu garanto! Morri 
mesmo. E já sei até o que essa 
menina tá aprontando. Ela tá 
tendo uma daquelas ideias malucas 
dela, daquelas que a Lia nunca 
concorda. Mas a Lena sempre tá 
certa... Sempre! 

 

LIA 
(Chorando) E o que você quer 
fazer? Me diz... Lorena, que 
loucura é essa de tomar whisky 
uma hora dessas? 

 

LORENA 
(Sussurando) Cuidado, Lião. Não 
grita. 

 

LIA 
E daí? Não posso chorar alto? Ela 
está morta, Lena, morta! Por que 
você tá cochichando? Por que esse 
mistério todo, menina? Você tá 
louca, só pode ser. 
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LORENA 
Eu tenho uma ideia. Digo depois, 
mas por favor, não grite. Assim 
você acorda as freirinhas. 

 

LIA 
(Gritando) Mas nós não vamos 
acordar Madre Alix? A gente não 
vai acordar todo mundo agora? 

 

Ana Clara ri alto mais uma vez (em Off). 
 

LORENA 
Espera, Lião. Por enquanto, 
ninguém vai acordar ninguém, já 
disse, tenho uma ideia. Calma, 
tá? 

 

LIA 
Que ideia, Lena? Curtir a morte 
da Ana Clara com whisky e música? 
Ah, boa ideia, coloca uma dose 
dupla pra mim, por favor... E põe 
na faixa 5, que eu adoro. 

 

ANA CLARA 
[OFF] (Risos) A Lia já tá 
nervosa... Mas eu confio na Lena. 
Não sei que loucura vai sair da 
cabeça dela agora, mas confio. 

 

LIA 
Lorena, desce! A gente tem que 
acordar a Madre Alix, menina! 
Explicar que não teve nenhum 
milagre com a drogada. Ela não 
esperava um milagre? 

 
Lorena vai até seu guarda-roupa e pega um missal. Volta 
para perto de Ana Clara e abre o livro em cima da cama, 
procurando uma página. Quando encontra, põe a mão na testa 
de Ana Clara. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Não, ela não vai fazer 
isso... 

 

LORENA 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona ei requiem 
sempiternam. 

 

ANA CLARA 
[OFF] (Risos) Ai, meu Deus... 
Lorena, você me mata de rir! 
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LIA 
Lorena, pelo amor de Deus, que 
teatro é esse? Eu não vou 
compactuar com essa sua loucura. 
Eu vou logo chamar Madre Alix. 

 
Lia levanta e segue em direção à porta, quando Lorena 
corre para a sua frente. 

 
LORENA 

Lia, você não percebe que chamar 
alguém é o pior erro que a gente 
pode cometer agora? A Ana Clara 
morreu no meu quarto na véspera 
de sua viagem para a Argélia. 
Você acha que a polícia vai 
deixar você viajar? Você não pode 
estar nem perto daqui quando a 
notícia dessa morte se espalhar, 
menina. 

 
LIA 

Mas isto é loucura, Lena. O que 
você vai fazer? Esperar eu viajar 
e ficar com a Aninha aí, morta? 
Ela é nossa amiga, Lena. A gente 
precisa fazer algo por ela, pelo 
menos agora... 

 

LORENA 
Eu sei que ela é nossa amiga. Mas 
ela tá morta, entende? E nós 
estamos vivas! 

 

ANA CLARA 
[OFF] É, nisso ela tem razão. Só 
não sei o que ela quis dizer com 
isso. 

 

LORENA 
Sua vida não pode ser atrapalhada 
por causa disso. Você tem é que 
sumir daqui! Ninguém nunca vai 
saber que você esteve aqui na 
noite da morte dela. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Nisso, eu não sei se ela 
tem tanta razão assim... 

 
LORENA 

Deixa o resto por minha conta. 
 

LIA 
Resto? Que resto? 
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ANA CLARA 
[OFF] É, que resto? 

 
LORENA 

Eu tô com uma ideia. Mas pode 
deixar que eu me viro, Lia. Vai 
embora. 

 

LIA 
Não, Lena, eu vou ajudar. Não é 
melhor que ela fique no próprio 
quarto? Podemos levá-la agora, 
depois você volta, se fecha aqui, 
vai fazer sua prova amanhã e 
quando sentirem falta dela, vão 
procurar. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Péssima ideia, Lia. Vamos 
esperar a ideia da Lena mesmo. 

 

LORENA 
Vai embora, Lião. Deixa comigo. 

 

LIA 
Mas eu quero saber o que você tá 
planejando. Não vou sair correndo 
por aí feito um rato. Eu quero 
ajudar. Preciso ajudar. Que ideia 
maravilhosa é essa? 

 

Lorena vai até o guarda-roupa e escolhe um vestido. 
 

LIA 
Então a ideia maravilhosa é 
vestí-la? Lorena, pelo amor de 
Deus, o que você está fazendo? 

 
Lorena olha para Lia e começa a chorar. Põe o vestido na 
cama, ao lado de Ana Clara. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Ah, Lena, não chora... 
 

LORENA 
Ela conversou, riu, chorou, 
aqueles delírios... Alguma coisa 
lúcida no meio... Como é que eu 
podia saber? Chamou Madre Alix, o 
namorado, ela acha que ele foi 
preso, até. Ainda me pediu whisky 
e eu disse que colocava no chá. O 
chá que ela nem tomou... 

 

Lia abraça Lorena e enxuga as lágrimas da amiga. 
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LORENA 
Esse vestido foi meu irmão quem 
trouxe do Marrocos. Na hora que 
eu vi, disse logo que nunca iria 
usar. Que quem ia usar ele era a 
Aninha. Também, o vestido não 
cabe em mim. 

 

Lia vira-se para Ana Clara. 
 

LIA 
Podre de chique, hem, Aninha? 
Marrocos! 

 

LORENA 
Pena que não tenho umas argolas 
de prata. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Gente, eu tô começando a 
ficar assustada. O que é que 
vocês vão fazer comigo? Vou virar 
manequim de loja agora? 

 
LORENA 

Me ajuda aqui. 
 

Lorena e Lia vestem o vestido em Ana Clara e, em seguida, 
Lorena abre a bolsa da morta e pega um estojo de 
maquiagem. 

 

LIA 
O que você vai fazer? 

 

Lorena começa a maquiar Ana Clara. 
 

ANA CLARA 
[OFF] Que maluca... Lena, o que é 
isso? Desse jeito, vou parar de 
confiar em você... 

 

LIA 
Lena, você não acha que tá 
exagerando, não? Você sabe que tá 
exagerando, não sabe? Mulher, 
daqui ela vai direto pra 
autópsia, sabe o que é autópsia? 
O médico vem e retalha tudo e 
depois costura. Fim. Tudo isso 
que você está fazendo vai ser 
desfeito na mesa de mármore, não 
tem sentido, Lena. Não tem o 
menor sentido! 

 

LORENA 
Tem sentido, sim! E eu tenho que 
ser rápida. Nós estamos 
atrasadas! 
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LIA 
Atrasadas? Lorena, ninguém tá 
indo pra festa nenhuma. Me conta 
de uma vez que ideia maluca é 
essa! 

 

ANA CLARA 
[OFF] Conta, conta, conta. 

 

Lorena começa a calçar os sapatos em Ana Clara. 
 

LORENA 
Ela está tão magra, meu Deus. 
Acho que eu podia carregar 
sozinha. Mas vem me ajudar aqui. 
Você pega num braço e eu pego no 
outro. Ah, e a bolsa tem que 
estar com ela. 

 
LIA 

Na cama? 
 

LORENA 
Ela não vai ficar na cama, Lião. 

 
ANA CLARA [OFF] E LIA 

Não?! 
 

LORENA 
Lógico que não, Lia. Ela não vai 
ser encontrada no quarto, ela não 
morreu no quarto. Morreu noutro 
lugar. 

 

 
Onde? 

LIA 
 
 
LORENA 

Numa pracinha. Ora, por que você 
acha que eu fiz todos esses 
preparativos? Vai ficar numa 
pracinha, já passei milhares de 
vezes por essa praça, é a praça 
mais linda que existe. Tem um 
banquinho embaixo d’uma árvore. É 
lá que ela vai ficar. Foi lá que 
ela se sentou quando voltava da 
festa. 

 

LIA 
Lorena, você enlouqueceu? Essa é 
a sua ideia maravilhosa? 

 

ANA CLARA 
[OFF] Gente, eu tô passada. Que 
loucura é essa, Lena? 
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LORENA 
Lia, é isto que precisa ser 
feito. E nós vamos fazer. A Ana 
Clara não pode morrer drogada num 
quarto do Pensionato Nossa 
Senhora de Fátima. Não pode. Sabe 
o que isso pode significar para 
as freirinhas? Para Madre Alix? 
Falência! Ela amava tanto a Madre 
Alix, tenho certeza de que não ia 
querer comprometê-la com um 
escândalo desses. 

 
ANA CLARA 

[OFF] É... Pensando bem, eu não 
ia querer mesmo, não... 

 

LORENA 
Sem contar que não quero perder 
meu exame e nem você, sua viagem. 

 

LIA 
Mas, Lena, a Ana Clara é nossa 
amiga. A gente vai abandonar o 
corpo dela numa praça?! 

 

ANA CLARA 
[OFF] Aí também já é muito 
egoísmo, Lena... 

 

LORENA 
Lia, a Ana Clara ERA nossa amiga. 
Ela morreu. Essa não é ela, é só 
um corpo. Um corpo que pode 
trazer más conseqüências para 
todas nós. A Aninha não ia querer 
isso. Ela não faria mal à gente. 
Eu estou fazendo tudo como ela 
gostaria que fosse feito. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Epa! Só porque eu morri não 
quer dizer que você possa falar 
por mim agora... 

 

LORENA 
Deus me inspirou, pedi inspiração 
e ele me deu. Se a morte não tem 
remédio, posso ao menos salvar as 
circunstâncias! 

 

LIA 
Você quer dizer as aparências. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Boa, Lia. 
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LORENA 
Olha, Lia, eu entendo 
perfeitamente essa sua postura. 
Mas também não pedi sua ajuda. 
Vou fazer tudo como eu planejei, 
não adianta discutir mais. Tenho 
meia hora para ir e voltar. Me 
ajude aqui na escada que o resto 
eu faço. Me dá a chave do seu 
carro que eu deixo na sua porta 
quando voltar. Daí você vai 
embora com suas malas, e pronto! 

 
ANA CLARA 

[OFF] É sério que ela vai fazer 
isso comigo? 

 
Lia olha fixamente para Lorena e depois para Ana Clara. 
Vai até o corpo e segura um dos braços. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Ai, meu Deus... E você vai 
pela cabeça da Lena, Lia? 

 

LIA 
Desliga logo esse som. 

 

LORENA 
Não! Eu quero que ele fique 
ligado. A luz, também. Quero que 
pensem que eu passei a noite 
inteira estudando. 

 
ANA CLARA 

[OFF] [Risos] Isso tá engraçado. 
 

As duas saem vagarosamente do quarto carregando Ana Clara, 
descem cuidadosamente a escada. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Nem vale a pena eu me 
estressar com isso... Já morri 
mesmo. E eu sei que elas não 
estão fazendo por mal... Já dei 
tanto trabalho a elas... 

 
Lorena abre a porta da frente, ainda segurando Ana Clara 
junto com Lia. 

 

LORENA 
[Cochichando] Pronto, Lia. Pode 
voltar daqui. Eu faço o resto. 

 

LIA 
[Cochichando] Lena, você é 
demente, mas eu não vou te deixar 
sozinha nisso. 
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Lorena sorri. Elas saem com o corpo. 
 

ANA CLARA 
[OFF] Aramis, Porthos e Athos: os 
três mosqueteiros. [Risos] 

 

7. INT./EXT. NOITE - DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO/ PRAÇA 

Lorena está dirigindo e Lia, no banco de trás. Ana Clara, 
com a cabeça sobre o ombro de Lia. 

 

LIA 
Vai ser muito divertido se nos 
pegarem transportando um cadáver. 
Ai que divertido. [Risos] 
Transportando um cadáver em plena 
madrugada, e eu de passaporte na 
mão. Não é original? 

 

LORENA 
[Risos] Ninguém vai pegar a 
gente, querida. 

 

LIA 
Você não estuda Direito? Você 
deve saber que estamos 
ligeiramente ilegais, né? Mas 
você pensa em tudo... Já pensou 
numa resposta para o policial? 

 
LORENA 

Pensei, sim. [Risos] 
 

ANA CLARA 
[OFF] Quer ver? Lá vem... 

 

LORENA 
Digo que Ana chegou péssima em 
casa e que estamos levando ela 
para um pronto-socorro... [Risos] 
Você me acha louca por isso, 
Lião? 

 

LIA 
Muito. Mas eu também, né? E esta 
aqui do meu lado, então... 
[Risos] 

 

ANA CLARA 
[Risos] Ei... Eu ERA louca, viu? 
Respeite os mortos, menina... 
[Risos] 

 

LIA 
É longe essa praça? A gente já tá 
rodando há tanto tempo... 
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LORENA 
Já estamos chegando. Olha, você 
desce primeiro, eu empurro o 
corpo pra você receber e fica 
abraçada com ela em pé. Aí saímos 
juntas com ela no meio, entendeu? 

 

LIA 
Claro, aí vem o guarda da 
pracinha e nos ajuda, certo? 

 

LORENA 
Não tem guarda nenhum, Lia. 
Aff... 

 

Lorena desacelera o carro. 
 

LORENA 
Olha, é aqui. Chegamos! Tá vendo 
a árvore? A gente deixa ela lá e 
sai conversando, bem natural. 

 

Lorena desliga o motor e apaga os faróis. 
 

LORENA 
Olha primeiro do seu lado. 

 
LIA 

Não tem ninguém aqui. 
 

LORENA 
Nem aqui. Vamos. Sai do carro. 

 
Lia sai. Lorena sai em seguida. Abre a porta traseira e 
empurra o corpo para o outro lado, por onde Lia saiu. Lia 
pega o corpo e o levanta, abraçando-a. Lorena fecha as 
portas do carro e joga um dos braços de Ana Clara sobre 
seu pescoço. Aponta para o banco embaixo da árvore e elas 
vão até lá. Deixam Ana Clara meio sentada meio deitada no 
banco. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Tchau, gente... Foi muito 
divertido hoje... [Risos] 

 
LORENA 

Nós te amamos, Aninha. Muito. Que 
Deus te guarde. 

 

LIA 
Ai, Aninha... A gente nem pôde se 
despedir... 

 

ANA CLARA 
[OFF] Tá, tá... Agora saiam daqui 
antes que chegue alguém... 
Rápido, saiam logo. 
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Segundos depois, ouve-se o som do carro ligando e saindo. 
(FADE-OUT) 

 

 
8. INT. DIA - SALA DE AULA 

(FADE-IN) 
 

Lorena está fazendo seu exame em uma sala cheia de 
pessoas. Na sua visão, o fiscal, próximo à porta, observa 
o movimento do ventilador. Dois policiais chegam à porta e 
chamam o fiscal, conversam por alguns segundos. Lorena, 
nervosa, olha constantemente para os policiais e o fiscal. 
O fiscal olha para ela, e ela baixa o olhar. O fiscal 
confere o que seria a lista de inscritos naquela sala. 

 
LORENA 

[OFF] Ai meu Deus, tão rápido? 
Parecia tudo tão perfeito... 

 
O fiscal olha para os candidatos da prova, depois se vira 
para os policiais e diz alguma coisa fazendo sinal 
negativo. Os policiais agradecem e saem. 

 

 
9. INT. DIA - SAGÜÃO DE UM AEROPORTO 

 
Lia está carregando sua bagagem pelo aeroporto, saindo do 
banheiro, quando avista três seguranças correndo em sua 
direção. Ela olha para os lados e para trás, nervosa. 
Quando os guardas estão chegando perto, ela fica estática 
e solta as bagagens, boquiaberta. Quando os guardas se 
aproximam mais, ela fecha os olhos. 

 
LIA 

[OFF] Ai, meu Deus, eu sabia que 
aquela ideia maluca não ia dar 
certo... 

 
Eles passam por ela e entram no banheiro. Ela abre os 
olhos, olha ao redor e não vê nenhuma movimentação. 

 
LIA 

[OFF] Será que eu vou ficar 
louca, neurótica? 

 
Ela pega as bagagens no chão, olha para trás e, em 
segundos, os três seguranças saem do banheiro com uma 
mulher algemada. 

(FADE-OUT para os créditos 
finais.) 
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1. INT. QUARTO DA LORENA 
 

Lorena está lendo na escrivaninha quando ouve um barulho 
vindo da escada. Ela levanta rapidamente e sai do quarto. 

 



 

LORENA 
[OFF] Ana Clara, bebeu de novo? 
Calma, querida. Se apóia aqui em 
mim. 

 

Lorena entra novamente no quarto, trazendo Ana Clara suja 
e bêbada, com o braço envolto em seu pescoço. Lorena deita 
a amiga na cama e tira a roupa dela 

 
 

2. INT. BANHEIRO 
 

ANA CLARA 
Aqui está tão bom... 

 
LORENA 

Eu sabia que você ia gostar. Vou 
abrir mais a água quente. Levanta 
a cabeça. Onde você se sujou 
tanto assim, hem, Aninha? 

 

ANA CLARA 
[Rindo] Um banho? Você está me 
dando um banho? Eu te amo, Lena. 

 

LORENA 
Toma aqui a esponja. Lava a zona 
sul aí. Esfrega com força. 

 

ANA CLARA 
Eu tenho que ir. Que horas são? 

 
LORENA 

Sossega, Aninha. Não me molha, 
Ana. 

 

ANA CLARA 
Me dá um whisky. 

 
LORENA 

Depois eu dou. Lava logo isso aí. 
Perfume de eucalipto, está 
sentindo. Sinta que delícia de 
perfume, é eucalipto. 

 
ANA CLARA 

Eucalipto. 



 

2. 
 
 
 

3. INT. QUARTO DA LORENA 
 

Lorena está enxugando Ana Clara quando esta olha para a 
janela e se assusta. 

 
ANA CLARA 

Quem está espiando ali? 
 

LORENA 
Ninguém, Ana Clara. É a cortina. 
Todo o pensionato está dormindo. 

 
ANA CLARA 

Madre Alix! Madre Alix! 
 

LORENA 
Ela também está dormindo, Aninha. 
Todas as freirinhas estão 
dormindo. Deita aí, vai. Não foi 
uma delícia de banho? 

 

Lorena olha sério para Ana Clara. 
 

LORENA 
Aninha, Aninha... Onde você foi? 

 

ANA CLARA 
Ele foi preso, Lena. Foi preso. 

 
LORENA 

Quem foi preso? 
 

ANA CLARA 
[Chorando] O Max sumiu. Me ajuda, 
Loreninha, o Max... 

 

LORENA 
Fala mais baixo, Ana. Quer 
acordar as freirinhas? Quer que 
Madre Alix veja você assim? 

 

ANA CLARA 
O Max sumiu, Lena. Eu fiquei 
esperando e ele não chegou. 

 

LORENA 
Deve ter viajado. Ele não vive 
viajando? 

 

ANA CLARA 
Eu fiquei esperando... 

 

LORENA 
Esperando nada. Você ficou é 
pinoteando por aí. Onde você 
andou, hem? 
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ANA CLARA 
Se você soubesse, pomba. 

 

LORENA 
Soubesse o quê? Eu não sei, mas 
adivinho. Vamos acabar com essas 
curtições, ouviu? Você vai criar 
juízo. 

 

ANA CLARA 
Não quero juízo. 

 
LORENA 

Vai querer na marra. Madre Alix 
já cansou, todo mundo já cansou, 
Aninha. Desse jeito você vai é 
ser expulsa do pensionato. Nem 
estudar você quer mais. 

 

ANA CLARA 
Ah, Leninha, não quero suas 
lições de moral agora. Quero um 
whisky. 

 

LORENA 
Tá, eu despejo no chá. Vou fazer 
um chá bem quente. Enquanto isso, 
espera aí, deitadinha. 

 
Lorena vai até o fogão, ficando de costas para Ana Clara. 
Enquanto prepara um chá, pensa. 

 
LORENA 

[OFF} Por que tudo tem que 
acontecer ao mesmo tempo? 
Mãezinha ficando louca, Lia indo 
embora, prova da OAB amanhã e eu 
aqui com a Ana Clara. 

 

LORENA 
Eu devia tá estudando. 

 
Lorena despeja o chá em uma xícara e leva para Ana Clara, 
que já está dormindo. Ela deixa a xícara no criado-mudo ao 
lado da cama e volta a ler. Poucos segundos depois, ouve 
passos na escada e levanta novamente. 

 

 
4. INT. CORREDOR 

 
Lia sobe a escada com uma mala pesada e, ao passar pelo 
quarto de Lorena, é surpreendida por esta abrindo a porta. 

 
LORENA 

Lia de Melo Schultz! 
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LIA 
Lorena Vaz Leme! 

 
As duas riem e se abraçam. Lorena olha para a mala. 

 
LORENA 

Pronta? Já?! 
 

LIA 
Não está reconhecendo a mala da 
mãezinha? Fiquei horas com ela, 
super depressiva porque o 
analista morreu, dizendo que você 
não liga mais pra ela, tanto 
drama... 

 

LORENA 
Ela quer que eu vá morar com ela, 
Lião. 

 

LIA 
Eu gosto dela, muito fina, muito 
fina. 

 

LORENA 
Isso é porque ela não é sua mãe. 
Deixa eu te ajudar com essa mala. 

 
As duas seguram a mala e vão até o quarto de Lia, duas 
portas depois do quarto de Lorena. 

 

 
5. INT. QUARTO DA LIA 

 
Ao entrar no quatro, Lorena e Lia deixam a mala no chão e 
sentam em almofadas no chão. 

 
LORENA 

Se você soubesse, Lião. Imagine 
que eu estava muito poética lendo 
sobre as estrelas quando ouvi um 
barulho na escada, adivinha quem 
era? Dependurada na escada, toda 
suja, feito uma louca? 

 
LIA 

Ana Clara Deprimida e Deprimente. 
 

Lorena balança a cabeça, em sinal afirmativo. 
 

LIA 
Ai, Lena. Quando ela vai sair 
dessa, hem? Que tristeza, isso. 
Não gosto de ver minha amiga se 
afundando desse jeito. E cadê ela 
agora? 
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LORENA 
Dormindo, lá no meu quarto. Um 
hálito horrível. Deve ter 
vomitado antes de chegar. E se 
pelo menos fosse só bebida... Ela 
tá cheia de roxo no corpo. 

 

LIA 
É a droga, Lorena. Essa menina 
ainda vai se foder! Fico com o 
coração na mão porque tenho que 
ir embora. Mas também não vou 
perder o meu amor para cuidar de 
amiga drogada, né? 

 

LORENA 
É... E cadê o Miguel? 

 

LIA 
Já está lá. Chegou há uns três 
dias. A saudade já é tanta que 
decidi antecipar minha ida. 

 
LORENA 

Pra quando? 
 

LIA 
Amanhã.  

 
LORENA 

Você só pode estar brincando, 
Lia. E a nossa festa de 
despedida? A gente tinha 
combinado uma festa. 

 

LIA 
Um dia a gente festeja que vai 
chegar o tempo de festa. Agora é 
arrumar a mala e tocar pro 
aeroporto. 

 

LORENA 
Lião, você não vai pra São Paulo, 
vai pra Argélia! Sabe-se lá 
quando "cê" vai voltar por aqui? 

 

LIA 
Não dá mais pra esperar, Lena. Já 
esperei muito tempo por essa 
viagem. 

 

LORENA 
Ai, Lia... Mas pelo menos pro 
aeroporto eu quero ir. 
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LIA 
Não, Leninha. Não quero 
despedidas. Vou embarcar na maior 
discrição, até meu casaco é 
preto. Mãezinha me deu um casaco 
fabuloso! Imagina aí, eu toda 
chique, no aeroporto. O casaco 
escondendo uma pobreza muito 
maior do que sonham todas as mães 
filosofias. [Risos] 

 

LORENA 
Mas você ficou amiga mesmo da 
mãezinha, hem? 

 

LIA 
A gente conversou muito. 

 

LORENA 
Ela falou da Ana Clara? 

 

LIA 
Falou. [Rindo} Disse que ela era 
uma má companhia. Perguntou se o 
homem que você estava rondando 
era casado. Eu disse que não 
sabia e ela não acreditou. "Como 
você não sabe?" Disse que você 
tinha prometido ir lá hoje e nem 
apareceu. Por que você não foi? 

 
LORENA 

Eu podia dizer que foi a Ana 
Clara que atrapalhou, mas é 
mentira. Eu tive a noite toda pra 
ir. Mas tava esperando um 
telefonema do M.N. 

 
LIA 

E ele ligou? 
 

LORENA 
Não. Só mãezinha que falou comigo 
umas cinco horas. Quer que eu 
mude ainda esta semana, já 
pensou? 

 

LIA 
E você vai? 

 
LORENA 

Tenho que ir, Lia. A Ana Clara 
diz que eu não vá, mas com ela 
daquele jeito... E além da morte 
do analista, o drama da velhice 
voltou. De repente ela ficou com 
cem anos! [Risos] 
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LIA 
[Rindo] É, Lorena, vá. Mas salte 
fora assim que puder. Ela não vai 
casar outra vez? 

 

LORENA 
Eu sei lá... Já vi mãezinha se 
estatelar e se levantar três 
vezes, coitada. A morte do meu 
irmão, a internação do meu pai.. 
Ela sofreu mais com a internação 
do que com a morte dele... e teve 
também a venda do sítio. Esta já 
é a quarta vez, Lião. 

 

LIA 
Então ela se levanta... Mas e a 
Aninha... Quero "ver ela" antes 
de ir embora. 

 
LORENA 

"Vamo" lá agora. Que horas você 
viaja amanhã? 

 

LIA 
Vou muito cedo, às 9h. Mas nem 
vou dormir aqui, vou já pra casa 
do Léo, que mora pertinho do 
aeroporto. 

 

LORENA 
Ah, então, você vai ter que ver a 
Ana no estado em que ela tá 
mesmo. [Risos]. Vamos lá. 

 
LIA 

Vamos. 
 

As duas levantam e saem do quarto. 
 
 

6. INT. QUARTO DA LORENA 
 

A câmera focaliza apenas Ana Clara deitada de bruços na 
cama, enquanto Lorena e Lia entram no quarto. 

 
LORENA 

Aninha, acorda que o Lião veio te 
ver... 

 
Lorena e Lia se aproximam de Ana Clara e fazem cócegas 
nela. 

 

LIA 
Acorda, Aninha. Tenho que me 
despedir de você. 
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Ana Clara continua imóvel. Lorena e Lia se olham 
assustadas. Lorena vira Ana Clara e verifica o pulso e a 
respiração dela. 

 

LORENA 
Ai, meu Deus, Lia. A Aninha 
morreu. 

 

LIA 
Não é possível. 

 
Lorena monta em Ana Clara e faz massagem cardíaca em vão. 

 

LIA 
O que a gente vai fazer, Lena? 

 

LORENA 
Espera, que vou fazer essa 
massagem. 

 

LIA 
Você não sabe, Lena. Vamos chamar 
um médico. O Pronto-Socorro, 
chama o Pronto-Socorro, Madre 
Alix tem o número. Você não sabe 
fazer isso! 

 
LORENA 

Sei, sim. Estou fazendo 
exatamente o que deve ser feito. 
Ela está morta. Estou apenas 
tentando, não vê? Ai meu Pai, meu 
Pai, meu Pai. 

 
Lorena sai de cima de Ana Clara e senta ao lado de Lia, na 
cama. 

 

LORENA 
Ela estava dormindo na mesma 
posição que eu deixei... Fiquei 
contente porque tinha medo que 
acordasse e inventasse de sair... 

 

LIA 
Mas foi antes de você sair? Você 
acha que foi antes? 

 

LORENA 
Como posso saber? Chegou aqui 
gritando feito uma louca, já 
devia ser o coração doendo. Não 
sei, Lião. Pelo amor de Deus, 
querida, não fale agora comigo. 

 

LIA 
Ana, Aninha, você tá me ouvindo? 
Isso não é brincadeira, é? Volta, 
Aninha, volta. 
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LORENA 
Milhares de vezes ela chegou 
drogada, entende? Mas o que 
aconteceu hoje? Milhares de 
vezes!!! O que foi que ela tomou? 

 

LIA 
Lena, e se a gente chamasse as 
freiras? Elas tem experiência... 

 

LORENA 
Não fariam nada do que eu já 
tenha feito. Fecha essa janela. 

 
Lia levantou para fechar a janela. Lorena foi até o som e 
colocou um disco de música instrumental, com apenas 
saxofone. Quando ouviu, Lia virou assustada e pensou. 

 
LIA 

[OFF] O que deu nessa menina? 
Ouvir música numa hora dessas? 

 
LIA 

O que tá acontecendo, Lorena? 
Você pirou? 

 

LORENA 
Calma, Lia, estou pensando. 

 

LIA 
Pensando em quê, Lorena? Não tem 
o que pensar! 

 

LORENA 
Madre Alix vai ficar tão triste. 
Ai, meu Pai, me dê uma 
inspiração, pelo amor de Deus. 

 

LIA 
Inspiração pra quê, Lena? Não tem 
mais jeito. Não tem o que fazer! 
A gente tem é que chamar uma 
ambulância! 

 

LORENA 
Não, Lia. Não adianta. Ela 
morreu! 

 

LIA 
[Chorando] E o que você quer 
fazer? Me diz... 

 
LORENA 

[Sussurando] Cuidado, Lião. Assim 
você acorda as freirinhas. 
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LIA 
E daí? Não posso chorar alto? Ela 
está morta, Lena, morta! Por que 
você está aí cochichando? Por que 
esse mistério? 

 

LORENA 
Tenho uma ideia. Digo depois, mas 
por favor, não grite. Calma. 

 

LIA 
Calma? Mas não vamos acordar 
Madre Alix? Acordar imediatamente 
todo mundo? Nõa é isso que vamos 
fazer? 

 

LORENA 
Espera, Lião. Por enquanto, não 
vamos acordar ninguém, já disse, 
tenho uma ideia. Calma, tá? 

 
Lorena levanta e vai buscar um missal no seu guarda-roupa, 
enquanto Lia fala. 

 

LIA 
Quer dizer que nós vamos ficar 
aqui esperando as freiras? A 
polícia? É isso que você quer? 
Curtir a morte com uísque e 
música? Temos que acordar Madre 
Alix, menina! Explicar que não 
teve nenhum milagre com a 
drogada. Ela esperava um milagre, 
não é bacaninha? 

 
Lorena volta para perto de Ana Clara com o missal e abre o 
livro, procurando uma página. Quando encontra, põe a mão 
na testa de Ana Clara. 

 

LORENA 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona ei requiem 
sempiternam. 

 

LIA 
Lorena, que teatro é esse? Tenha 
juízo menina. Vamos chamar logo 
Madre Alix. 

 

LORENA 
Lia, você não percebe que chamar 
alguém é o pior erro que podemos 
cometer agora? A Ana Clara morreu 
no meu quarto na véspera de sua 
viagem para a Argélia. Você acha 
que a polícia vai deixar você 
viajar depois que souber disso? 

(MORE) 
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LORENA (cont’d) 
Você não pode estar nem perto 
daqui quando a notícia dessa 
mortes se espalhar. 

 

LIA 
Mas isto é loucura, Lena. O que 
você vai fazer? Esperar eu viajar 
e ficar com a Aninha aí, morta? 
Ela é nossa amiga, Lena. A gente 
precisa fazer algo por ela, pelo 
menos agora... 

 

LORENA 
Eu sei que ela é nossa amiga. Mas 
ela tá morta, entende? E nós 
estamos vivas! Sua vida não pode 
ser atrapalhada por causa disso. 
Você tem é que sumir daqui! Deixa 
o resto por minha conta. 

 
LIA 

Resto? Que resto? 
 

LORENA 
Estou com uma ideia. Mas deixa 
por minha conta. 

 

LIA 
Não, Lena, deixa pelo menos eu 
ajudar. Não é melhor que ela 
fique no próprio quarto? Podemos 
levá-la agora, depois você volta, 
se fecha aqui, vai fazer sua 
prova amanhã e quando sentirem 
falta dela, vão procurar. 

 

LORENA 
Vai embora, Lião. Deixa comigo. 

 

LIA 
Mas quero saber o que está 
planejando. Não vou sair 
conrrendo por aí feito um rato. 
Quero ajudar. Preciso ajudar. Mas 
que ideia maravilhosa é essa? 

 

Lorena vai até o guarda-roupa e escolhe um vestido. 
 

LIA 
Então a ideia maravilhosa é 
vestí-la? Lorena, pelo amor de 
Deus, o que você está fazendo? 

 
Lorena olha para Lia e começa a chorar, pondo o vestido na 
cama, ao lado de Ana Clara. 
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LORENA 
Ela conversou, riu, chorou, 
aqueles delírios... Alguma coisa 
lúcida no meio... Como é que eu 
podia saber? Viu Deus, da outra 
vez também viu! Chamou Madre 
Alix, o namorado, disse que ele 
estava preso. Pediu whisky e eu 
disse que dava no chá. 

 

Lia abraça Lorena e enxuga as lágrimas da amiga. 
 

LORENA 
Esse vestido foi meu irmão quem 
trouxe do Marrocos. Na hora que 
eu vi, disse logo que nunca iria 
usar. Que quem ia usar ele era a 
Aninha. Também, o vestido não 
cabe em mim. 

 

Lia vira-se para Ana Clara. 
 

LIA 
Podre de chique, hem, Aninha? 
Marrocos! 

 

LORENA 
E combina com os sapatos dela, 
pobrezinha. Pena que não tenho 
umas argolas de prata. 

 

LIA 
E o Max, hem? É estranho ele não 
saber ainda... 

 

LORENA 
Incrível isso dela não ter mais 
ninguém no mundo. Me ajuda aqui. 

 
Lorena e Lia vestem o vestido em Ana Clara e, em seguida, 
Lorena abre a bolsa da morta e pega um estojo de 
maquiagem. 

 

LIA 
O que você vai fazer? 

 

 
Imagine. 

LORENA 

 

Lorena começa a maquiar Ana Clara. 
 

LIA 
Lena, você meio que está 
exagerando, não acha? Você sabe 
que está exagerando, não sabe? 
Lena, daqui ela vai direto pra 
autópsia, sabe o que é autópsia? 

(MORE) 
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LIA (cont’d) 
O médico vem e retalha tudo e 
depois costura. Fim. Tudo isso 
que você está fazendo vai ser 
desfeito na mesa de mármore, não 
tem sentido, Lena. Não tem o 
menor sentido! 

 

LORENA 
Tem sentido, sim! E eu tenho que 
ser rápida. Nós estamos 
atrasadas! 

 

LIA 
Mas ela não vai pra nenhuma 
festa, Lorena! 

 

Lorena começa a calçar os sapatos em Ana Clara. 
 

LORENA 
É aí que você se engana, querida. 
E não, eu não estou louca. É 
aquela minha ideia. Enquanto eu 
rezava, pedi a Deus inspiração e 
Ele me inspirou. 

 

LIA 
Lena, me diz logo que ideia é 
essa. Eu quero ajudar, mas tem 
que ser rápido. Já está quase 
amanhecendo. 

 

LORENA 
Ela está tão magra, meu Deus. 
Acho que eu podia carregar 
sozinha. Mas vem me ajudar aqui. 
Você pega num braço e eu pego no 
outro. Ah, e a bolsa tem que 
estar com ela. 

 

 
Na cama? 

LIA 
 
 
LORENA 

Ela não vai ficar na cama, Lião. 
 

LIA 
Não?!  

 
LORENA 

Lógico que não. Ela não vai ser 
encontrada no quarto, ela não 
morreu no quarto. Morreu noutro 
lugar. 
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Onde? 

LIA 
 
 
LORENA 

Numa pracinha. Ora, por que você 
acha que eu fiz todos esses 
preparativos? Vai ficar numa 
pracinha, já passei milhares de 
vezes por essa praça, é a praça 
mais linda que existe. Tem um 
banquinho embaixo de uma árvore. 
É lá que ela vai ficar. Foi lá 
que ela se sentou quando voltava 
da festa. 

 

LIA 
Lorena, você enlouqueceu? Essa é 
a sua ideia maravilhosa? 

 

LORENA 
Lia, é isto que precisa ser 
feito. E nós vamos fazer. A Ana 
Clara não pode morrer drogada num 
quarto do Pensionato Nossa 
Senhora de Fátima. Não pode. Sabe 
o que isso pode significar para 
as freirinhas? Para Madre Alix? 
Falência! Ela amava tanto a Madre 
Alix, não havia de querer 
comprometê-la num escândalo 
desses. Além do mais, não quero 
perder meu exame e você não pode 
perder sua viagem. 

 

LIA 
Mas, Lena, a Ana Clara é nossa 
amiga. A gente vai abandonar o 
corpo dela numa praça?! 

 

LORENA 
Lia, a Ana Clara ERA nossa amiga. 
Ela morreu. Essa não é ela, é só 
um corpo. Um corpo que pode 
trazer más conseqüências para 
todos. A Aninha não ia querer 
isso. Ela não faria mal à gente. 
Eu estou fazendo tudo como ela 
gostaria que fosse feito. Deus me 
inspirou, pedi inspiração e ele 
me deu. Se a morte não tem 
remédio, posso ao menos salvar as 
circunstâncias! 

 

LIA 
Você quer dizer as aparências. 
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LORENA 
Olha, Lia, eu entendo 
perfeitamente. Mas também não 
pedi sua ajuda. Vou fazer tudo 
como eu planejei, não adianta 
discutir mais. Tenho meia hora 
para ir e voltar. Me ajude aqui 
na escada que o resto eu faço. Me 
dá a chave do carro que eu deixo 
na sua janela quando voltar, daí 
você vai embora com suas malas, e 
pronto! 

 
Lia olha fixamente para Lorena e depois para Ana Clara. 
Vai até o corpo e segura um dos braços. 

 
LIA 

Desliga logo esse som. 
 

LORENA 
Não! Quero que fique ligado. A 
luz, também. Quero que pensem que 
eu passei a noite inteira 
estudando. Se perguntarem dos 
barulhos, digo que tinha um 
colega estudando comigo. 

 
As duas saem vagarosamente do quarto carregando Ana Clara, 
descem cuidadosamente a escada e, ao chegar à porta da 
frente, Lorena abre a porta. 

 
LORENA 

[Cochichando] Pronto, Lia. Pode 
voltar daqui. Eu faço o resto. 

 
LIA 

[Cochichando] Lena, você é 
demente, mas não vou te deixar 
sozinha nisso. 

 

Lorena sorri. Elas saem com o corpo. 
 

7. INT./EXT. NOITE - DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO/ PRAÇA 

Lorena está dirigindo e Lia, no banco de trás. Ana Clara, 
com a cabeça sobre seu ombro. 

 

LIA 
Vai ser muito divertido se nos 
pegarem transportando um cadáver. 
Ai que divertido. [Risos] 
Transportando um cadáver em plena 
madrugada, e eu de passaporte na 
mão. Não é original? 
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LORENA 
[Risos] Não vão nos pegar, 
querida. 

 

LIA 
Você não estuda Direito? Você 
deve saber que estamos 
ligeiramente ilegais, né? Mas 
você pensa em tudo... Já pensou 
numa resposta para o policial? 

 

LORENA 
Digo que Ana chegou péssima em 
casa e que estamos levando ela 
para um pronto-socorro... Você me 
acha louca, Lião? 

 
LIA 

Muito. Mas eu também... E esta 
aqui do meu lado, então... 
[Risos] É longe essa praça? Já 
estamos rodando há muito tempo. 

 

LORENA 
Já estamos chegando. Olha, você 
desce primeiro, eu empurro o 
corpo pra você receber e fica 
abraçada com ela em pé. Aí saímos 
juntas com ela no meio, entendeu? 

 

LIA 
Claro, aí vem o guarda da 
pracinha e nos ajuda, certo? 

 
LORENA 

Não tem guarda nenhum, Lia. Olha, 
é aqui. Chegamos! Está vendo a 
árvore? Vamos sair conversando, 
bem naturais. 

 

Lorena desliga o motor e apaga os faróis. 
 

LORENA 
Olha primeiro do seu lado. 

 

LIA 
Não tem ninguém aqui. 

 
LORENA 

Nem aqui. Vamos. Sai do carro. 
 

Lia sai. Lorena sai em seguida. Abre a porta traseira e 
empurra o corpo para o outro lado, por onde Lia saiu. Lia 
pega o corpo e o levanta, abraçando-a. Lorena fecha as 
portas do carro e joga um dos braços de Ana Clara sobre 
seu pescoço. Aponta para o banco embaixo da árvore e elas 
vão até lá. Deixam Ana Clara meio sentada meio deitada no 
banco. 
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LORENA 
Nós te amamos, Aninha. Muito. Que 
Deus te guarde. 

 
 

8. INT. DIA - SALA DE AULA 
 

Lorena está fazendo seu exame em uma sala cheia de pessoas 
fazendo o mesmo. Na sua visão, o fiscal, próximo à porta, 
observa o movimento do ventilador. Dois policiais chegam à 
porta e chamam o fiscal, conversam algo, o fiscal confere 
o que seria a lista de inscritos naquela sala. 

 

LORENA 
[OFF] Ai meu Deus, tão rápido? 
Parecia tudo tão perfeito... 

 
O fiscal olha para os policiais e diz alguma coisa fazendo 
sinal negativo. Os policiais agradecem e saem. 

 

 
9. INT. DIA - SAGÜÃO DE UM AEROPORTO 

 
Lia está carregando sua bagagem pelo aeroporto, saindo do 
banheiro, quando avista três seguranças correndo em sua 
direção. Ela fica estática e solta as bagagens. Quando os 
guardas se aproximam, ela fecha os olhos. Eles passam por 
ela e entram no banheiro. Ela continua apreensiva, olha 
para trás e, em segundos, os três seguranças saem do 
banheiro com uma mulher algemada. 

(FADE-OUT para os créditos 
finais.) 
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WHISKY E MÚSICA 
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Baseado no romance "As Meninas", de Lygia Fagundes Telles. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INT. QUARTO DA LORENA 
 

LORENA tem 25 anos, branca, de longos cabelos castanhos, 
corpo em forma. Usa uma blusa de alça e uma saia comprida, 
colorida, e sandália de borracha. Ela está lendo um livro 



 

na escrivaninha quando ouve um barulho vindo da escada. 
Ela levanta rapidamente e sai do quarto. 

 

LORENA 
[OFF] Ana Clara, bebeu de novo? 
Calma, querida. Se apóia aqui em 
mim. 

 

Lorena entra novamente no quarto, trazendo uma amiga suja 
e bêbada, com o braço envolto em seu pescoço. É ANA CLARA, 
morena clara, cabelos escuros, em torno de 30 anos e muito 
magra. Ela veste um vestido curto. Lorena coloca Ana Clara 
na cama e tira a roupa dela. 

 
 

2. INT. BANHEIRO 
 

Lorena está dentro do box do banheiro, dando um banho em 
Ana Clara. 

 

ANA CLARA 
Aqui está tão bom... 

 
LORENA 

Eu sabia que você ia gostar. Vou 
abrir mais a água quente. Levanta 
a cabeça. Onde você se sujou 
tanto assim, hem, Aninha? 

 

ANA CLARA 
[Rindo] Um banho? Lena, você está 
me dando um banho? Eu te amo! 
Definitivamente, eu te amo. 

 

LORENA 
Toma aqui a esponja. Lava a zona 
sul aí. Esfrega com força. 

 

ANA CLARA 
[Rindo} Zona sul? Adoro quando 
você fala isso. Mas eu tenho que 
ir logo, Lena. Que horas já são? 

 
LORENA 

Sossega, Aninha. E vê se não me 
molha, viu? 

 

ANA CLARA 
Me dá um "whiskynho". 
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LORENA 
Depois eu dou. Lava logo isso aí. 
Nossa, nunca tinha reparado 
quanto esse sabonete é cheiroso. 
Eucalipto. Tá sentindo? 

 
ANA CLARA 

Eucalipto. 
 
 

3. INT. QUARTO DA LORENA 
 

Lorena está enxugando Ana Clara quando esta olha para a 
janela e se assusta. 

 

ANA CLARA 
Quem é que tá espiando ali? 

 

LORENA 
Ninguém, Ana Clara. É a cortina. 
Aqui tá todo mundo dormindo. Você 
sabe que o povo desse pensionato 
dorme cedo. 

 

ANA CLARA 
Mas que horas são? Cadê a Madre 
Alix? 

 
LORENA 

Ela também tá dormindo, Aninha. 
Todas as freirinhas estão 
dormindo. Deita aí, vai. Não foi 
uma delícia de banho? 

 

Lorena olha sério para Ana Clara. 
 

LORENA 
Aninha, Aninha... Onde você foi? 

 
ANA CLARA 

Ele foi preso, Lena. 
 

LORENA 
Quem foi preso, Ana Clara? 

 

ANA CLARA 
[Chorando] O Max. Ele sumiu! Me 
ajuda, Loreninha, o Max...Acho 
que ele foi preso. 

 

LORENA 
Fala mais baixo, Ana. Quer 
acordar as freirinhas? Quer que 
Madre Alix veja você assim? 

 

 
 
 
 
 

(CONTINUED) 



 

CONTINUED: 3. 
 
 
 

ANA CLARA 
O Max sumiu, Lena. Eu fiquei 
esperando e ele não chegou. 

 

LORENA 
Ah, Ana, ele deve ter viajado. 
Ele não vive viajando? 

 
ANA CLARA 

Eu fiquei esperando... 
 

LORENA 
Esperando, nada. Você ficou é 
pinoteando por aí. Você não vai 
me dizer por onde andou, não? 

 

ANA CLARA 
Se você soubesse, pomba. 

 

LORENA 
Soubesse o quê? Eu não sei, 
mas eu adivinho fácil. Aninha, 
tá na hora de acabar com essas 
curtições, ouviu? Você tem que 
criar juízo, criatura. 

 

ANA CLARA 
Não quero juízo. [Risos] 

 

LORENA 
Vai querer na marra. Madre Alix 
já cansou, todo mundo já cansou, 
Aninha. Desse jeito você vai é 
ser expulsa do pensionato. Nem 
estudar você quer mais. 

 

ANA CLARA 
Ah, Leninha, não quero suas 
lições de moral agora. Eu quero é 
uma dose de whisky. 

 

LORENA 
Tá, eu vou fazer um chazinho pra 
você e coloco um pouquinho 
dentro. Enquanto isso, espera aí, 
deitadinha. 

 
Lorena vai até o fogão, ficando de costas para Ana Clara. 
Enquanto prepara um chá, se envolve em seus pensamentos. 

 
LORENA 

[OFF] Por que tudo tem que 
acontecer ao mesmo tempo? 
Mãezinha ficando louca, Lia indo 
embora, prova da OAB amanhã e eu 
aqui com a Ana Clara. 
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LORENA 
Eu devia tá estudando. 

 
Lorena despeja o chá em uma xícara e leva para Ana Clara, 
que já está dormindo. Ela deixa a xícara no criado-mudo ao 
lado da cama e volta a ler. Poucos segundos depois, ouve 
passos vindos da escada e levanta novamente. 

 

 
4. INT. CORREDOR 

 
LIA tem 30 anos, loira e alta, usa jeans e uma camiseta. 
Ela sobe a escada carregando uma mala pesada e, ao passar 
pelo quarto de Lorena, é surpreendida por esta abrindo a 
porta. 

 
LORENA 

Lia de Melo Schultz! 
 

LIA 
Lorena Vaz Leme! 

 
As duas riem e se abraçam. Lorena olha para a mala. 

 
LORENA 

Pronta? Já?! 
 

LIA 
Não está reconhecendo a mala da 
mãezinha? Fiquei horas com ela... 
Super depressiva porque o 
analista morreu, disse que você 
não liga mais pra ela... Tanto 
drama, Lorena, que só vendo. 

 
LORENA 

E você já sabe da última 
dela? Quer que eu volte pra lá, 
que eu vá morar com ela de novo, 
Lião. 

 

LIA 
Ah, eu gosto dela, muito fina, 
muito chic... 

 

LORENA 
Isso é porque ela não é sua mãe. 
Deixa eu te ajudar com essa mala 
aí. 

 
As duas seguram a mala e vão até o quarto de Lia, duas 
portas depois do quarto de Lorena. 



 

5. 
 
 
 

5. INT. QUARTO DA LIA 
 

Ao entrar no quatro, Lorena e Lia deixam a mala no chão e 
sentam em almofadas no chão. 

 
LORENA 

Se você soubesse, Lião. Imagine 
que eu estava muito poética lendo 
sobre as estrelas quando ouvi um 
barulho na escada, adivinha quem 
era, suja e bêbada? 

 

LIA 
Ana Clara Deprimida e Deprimente. 

 

Lorena balança a cabeça, em sinal afirmativo. 
 

LIA 
Ai, Lena. Quando ela vai sair 
dessa, hem? Que tristeza, isso. 
Não gosto de ver minha amiga se 
afundando desse jeito. Mas também 
ela é uma cabeça-dura. Não ouve 
ninguém. E cadê ela agora? 

 

LORENA 
Dormindo, lá no meu quarto. Um 
hálito HOR-RÍ-VEL. Deve ter 
vomitado antes de chegar. E se 
pelo menos fosse só bebida... Ela 
tá cheia de roxo no corpo, Lia. 

 

LIA 
É a droga, Lorena. Essa menina 
ainda vai se foder! Eu fico com o 
coração na mão porque tenho que 
ir embora. Mas também não vou 
perder o meu amor para cuidar de 
amiga drogada, né? 

 
LORENA 

É... E cadê o Miguel? 
 

LIA 
Já tá lá na Argélia, menina. 
Chegou faz três dias. E eu já tô 
com tanta saudade que decidi 
antecipar minha partida. 

 
LORENA 

Pra quando? 
 

LIA 
Amanhã. [Sorri] 
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LORENA 
Você só pode estar brincando, 
Lia. E a nossa festa de 
despedida? A gente tinha 
combinado uma festa. 

 

LIA 
Um dia a gente festeja que vai 
chegar o tempo de festa. Agora é 
arrumar a mala e tocar pro 
aeroporto. 

 

LORENA 
Lião, você não vai pra Fortaleza 
ou pra Natal, você vai pra 
Argélia! Sabe-se lá quando é que 
você vai voltar aqui! Tem que ter 
despedida. 

 

LIA 
Não dá mais pra esperar, Lena. Já 
esperei muito tempo por essa 
viagem. 

 

LORENA 
Ai, Lia... Mas pelo menos pro 
aeroporto eu quero ir. 

 
LIA 

Não, Leninha. Não quero 
despedidas. Vou embarcar na maior 
discrição, até meu casaco é 
preto. Mãezinha me deu um casaco 
fabuloso! Imagina aí, eu toda 
chique, no aeroporto. O casaco 
escondendo uma pobreza muito 
maior do que sonham todas as vãs 
filosofias. [Risos] 

 

LORENA 
Mas você ficou amiga mesmo da 
mãezinha, hem? Tá até falando 
igual a ela. [Risos] 

 

LIA 
A gente conversou muito. 

 
LORENA 

Aposto que ela falou da Ana 
Clara. 

 

LIA 
Falou, falou mesmo. [Rindo] Disse 
que ela era uma má companhia e 
aquelas coisas de sempre. 
Perguntou se o homem que você 
estava rondando era casado, 
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LIA (cont’d) 
imagina... Eu disse que não sabia 
e ela não acreditou. "Como você 
não sabe?" Disse que você tinha 
prometido ir lá hoje e nem 
apareceu. Por que você não foi? 

 

LORENA 
Ah, sei lá, Lia... Quando eu 
lembro dos dramas dela, nem dá 
vontade de ir... Ela ainda ligou 
pra mim, falou comigo umas cinco 
horas. Quer que eu mude ainda 
esta semana, já pensou? 

 
LIA 

E você vai? 
 

LORENA 
Eu tenho que ir, Lia. A Ana Clara 
diz que eu não vá, mas com ela 
daquele jeito... E além da morte 
do analista, o drama da velhice 
voltou. De repente ela ficou com 
cem anos! [Risos] 

 
LIA 

[Rindo] É, Lorena, vá. Mas salte 
fora assim que puder. Ela não vai 
casar outra vez? 

 

LORENA 
Eu sei lá... Já vi mãezinha se 
estatelar e se levantar três 
vezes, coitada. A morte do meu 
irmão, a internação do meu pai.. 
Ela sofreu mais com a internação 
do que com a morte dele... e teve 
também a venda do sítio. Esta já 
é a quarta vez, Lião. 

 

LIA 
Então ela se levanta... Mas e a 
Aninha... Quero vê-la antes de ir 
embora. 

 

LORENA 
Vamo lá agora. Que horas você 
viaja amanhã? 

 
LIA 

Vou muito cedo, às 9h. Mas nem 
vou dormir aqui, vou já pra casa 
do Léo, um amigo meu que mora 
pertinho do aeroporto. 
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LORENA 
Ah, então, você vai ter que ver a 
Ana no estado em que ela tá 
mesmo. [Risos]. Vamo lá. 

 

 
Vamos. 

LIA 

 

As duas levantam e saem do quarto. 
 
 

6. INT. QUARTO DA LORENA 
 

Ana Clara está deitada de bruços na cama, quando Lorena e 
Lia entram no quarto. 

 
LORENA 

Aninha, acorda que o Lião veio te 
ver... 

 
Lorena e Lia se aproximam de Ana Clara e fazem cócegas 
nela. 

 
LIA 

Acorda, Aninha. Tenho que me 
despedir de você. 

 
Ana Clara continua imóvel. Lorena e Lia se olham 
assustadas. Lorena sacode Ana Clara pra ver se ela acorda. 
Em vão. Lorena vira Ana Clara e verifica o pulso e a 
respiração dela. 

 

LORENA 
Ai, meu Deus, Lia! A Aninha 
morreu! 

 

LIA 
Não é possível. 

 
Lorena monta em Ana Clara e faz massagem cardíaca em vão. 

 

LIA 
O que a gente vai fazer, Lena? 

 

LORENA 
Espera, que vou fazer essa 
massagem. 

 

LIA 
Você não sabe, Lena. Vamos chamar 
um médico. O Pronto-Socorro, 
chama o Pronto-Socorro, Madre 
Alix tem o número. Você não sabe 
fazer isso! 
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LORENA 
Sei, sim. Estou fazendo 
exatamente o que deve ser feito. 
Ela está morta. Estou apenas 
tentando, não vê? Ai meu Pai, meu 
Pai, meu Pai. 

 
Lorena sai de cima de Ana Clara e senta ao lado de Lia, na 
cama. 

 

LORENA 
Ela tava dormindo na mesma 
posição que eu deixei... Quando 
chegamos agora, eu fiquei 
até contente porque tinha medo 
que ela tivesse acordado e 
inventado de sair... 

 

LIA 
Mas foi antes de você sair? Você 
acha que foi antes? 

 
LORENA 

Como posso saber? Chegou aqui 
gemendo feito uma louca. Eu não 
sei, Lião. Pelo amor de Deus, 
querida, não fale agora comigo. 

 

LIA 
Ana, Aninha, você tá me ouvindo? 
Isso não é brincadeira, é? Volta, 
Aninha, volta. 

 

LORENA 
Lia, não é brincadeira, ela não 
tá respirando. Milhares de vezes 
ela chegou drogada, desse mesmo 
jeito, entende? O que será que 
aconteceu hoje? O que foi que ela 
tomou? 

 

LIA 
Lena, e se a gente chamasse as 
freiras? 

 

LORENA 
Não, Lia. Elas não fariam nada do 
que eu já tenha feito. Fecha essa 
janela. 

 
Lia levantou para fechar a janela. Lorena foi até o som e 
colocou um disco do Kenny G. Quando ouviu, Lia virou 
assustada e pensou. 

 

LIA 
O que tá acontecendo, Lorena? 
Você pirou? 
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LORENA 
Calma, Lia, eu tô pensando. 

 

LIA 
Pensando em quê, Lorena? Não tem 
o que pensar! Ainda mais ouvir 
música. 

 

LORENA 
A madre Alix vai ficar tão 
triste, meu Deus. Ai, meu Pai, me 
dê uma inspiração, pelo amor de 
Deus. 

 

LIA 
Inspiração pra quê, Lena? Não tem 
mais jeito. Não tem o que fazer! 
A gente tem é que chamar uma 
ambulância! 

 

LORENA 
Não, Lia. Não adianta. Ela 
morreu! 

 
Lorena vai até o armário, põe uma dose de whisky num copo 
e toma de uma vez. 

 

LIA 
[Chorando] E o que você quer 
fazer? Me diz... Lorena, que 
loucura é essa de tomar whisky 
uma hora dessas? 

 

LORENA 
[Sussurando] Cuidado, Lião. Assim 
você acorda as freirinhas. 

 

LIA 
E daí? Não posso chorar alto? Ela 
está morta, Lena, morta! Por que 
você tá cochichando? Por que esse 
mistério todo, menina? Você tá 
louca, só pode ser. 

 

LORENA 
Tenho uma ideia. Digo depois, mas 
por favor, não grite. Calma. 

 
LIA 

[Gritando] Calma? Mas nós não 
vamos acordar Madre Alix? A gente 
não vai acordar todo mundo agora? 

 

LORENA 
Espera, Lião. Por enquanto, 
ninguém vai acordar ninguém, já 
disse, tenho uma ideia. Calma, 
tá? 
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LIA 
Que ideia, Lena? Curtir a morte 
da Ana Clara com whisky e música? 
Ah, boa ideia, coloca uma dose 
dupla pra mim, por 
favor... Lorena, acorda! A gente 
tem que acordar a Madre Alix, 
menina! Explicar que não teve 
nenhum milagre com a drogada. Ela 
não esperava um milagre? 

 
Lorena vai até seu guarda-roupa e pega um missal. Volta 
para perto de Ana Clara e abre o livro em cima da cama, 
procurando uma página. Quando encontra, põe a mão na testa 
de Ana Clara. 

 
LORENA 

Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona ei requiem 
sempiternam. 

 

LIA 
Lorena, pelo amor de Deus, que 
teatro é esse? Eu não vou 
compactuar com essa sua loucura. 
Vou logo chamar Madre Alix. 

 
Lia levanta e segue em direção à porta, quando Lorena 
corre para a sua frente. 

 
LORENA 

Lia, você não percebe que chamar 
alguém é o pior erro que a gente 
pode cometer agora? A Ana Clara 
morreu no meu quarto na véspera 
de sua viagem para a Argélia. 
Você acha que a polícia vai 
deixar você viajar? Você não pode 
estar nem perto daqui quando a 
notícia dessa morte se espalhar. 

 
LIA 

Mas isto é loucura, Lena. O que 
você vai fazer? Esperar eu viajar 
e ficar com a Aninha aí, morta? 
Ela é nossa amiga, Lena. A gente 
precisa fazer algo por ela, pelo 
menos agora... 

 

LORENA 
Eu sei que ela é nossa amiga. Mas 
ela tá morta, entende? E nós 
estamos vivas! Sua vida não pode 
ser atrapalhada por causa disso. 
Você tem é que sumir daqui! Deixa 
o resto por minha conta. 
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LIA 
Resto? Que resto? 

 
LORENA 

Estou com uma ideia. Mas deixa 
por minha conta. 

 

LIA 
Não, Lena, deixa pelo menos eu 
ajudar. Não é melhor que ela 
fique no próprio quarto? Podemos 
levá-la agora, depois você volta, 
se fecha aqui, vai fazer sua 
prova amanhã e quando sentirem 
falta dela, vão procurar. 

 

LORENA 
Vai embora, Lião. Deixa comigo. 

 

LIA 
Mas eu quero saber o que você tá 
planejando. Não vou sair correndo 
por aí feito um rato. Quero 
ajudar. Preciso ajudar. Que ideia 
maravilhosa é essa? 

 

Lorena vai até o guarda-roupa e escolhe um vestido. 
 

LIA 
Então a ideia maravilhosa é 
vestí-la? Lorena, pelo amor de 
Deus, o que você está fazendo? 

 
Lorena olha para Lia e começa a chorar. Põe o vestido na 
cama, ao lado de Ana Clara. 

 
LORENA 

Ela conversou, riu, chorou, 
aqueles delírios... Alguma coisa 
lúcida no meio... Como é que eu 
podia saber? Chamou Madre Alix, o 
namorado, ela achava que ele tava 
preso. Ainda me pediu whisky e eu 
disse que dava no chá. 

 

Lia abraça Lorena e enxuga as lágrimas da amiga. 
 

LORENA 
Esse vestido foi meu irmão quem 
trouxe do Marrocos. Na hora que 
eu vi, disse logo que nunca iria 
usar. Que quem ia usar ele era a 
Aninha. Também, o vestido não 
cabe em mim. 

 

Lia vira-se para Ana Clara. 
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LIA 
Podre de chique, hem, Aninha? 
Marrocos! 

 

LORENA 
Pena que não tenho umas argolas 
de prata. 

 

LIA 
E o Max, hem? É estranho ele não 
saber... E a gente não sabe nem 
quem é ele pra poder avisar. 

 

LORENA 
Eu acho incrível isso dela não 
ter mais ninguém no mundo. Só 
tinha a gente, Lia. Me ajuda 
aqui. 

 
Lorena e Lia vestem o vestido em Ana Clara e, em seguida, 
Lorena abre a bolsa da morta e pega um estojo de 
maquiagem. 

 
LIA 

O que você vai fazer? 
 

Lorena começa a maquiar Ana Clara. 
 

LIA 
Lena, você não acha que tá 
exagerando, não? Você sabe que 
está exagerando, não sabe? Lena, 
daqui ela vai direto pra 
autópsia, sabe o que é autópsia? 
O médico vem e retalha tudo e 
depois costura. Fim. Tudo isso 
que você está fazendo vai ser 
desfeito na mesa de mármore, não 
tem sentido, Lena. Não tem o 
menor sentido! 

 

LORENA 
Tem sentido, sim! E eu tenho que 
ser rápida. Nós estamos 
atrasadas! 

 

LIA 
Atrasadas? Lorena, ninguém tá 
indo pra festa nenhuma. Me conta 
de uma vez que ideia maluca é 
essa! 

 

Lorena começa a calçar os sapatos em Ana Clara. 
 

LORENA 
Ela está tão magra, meu Deus. 
Acho que eu podia carregar 
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LORENA (cont’d) 
sozinha. Mas vem me ajudar aqui. 
Você pega num braço e eu pego no 
outro. Ah, e a bolsa tem que 
estar com ela. 

 
LIA 

Na cama?  
 
LORENA 

Ela não vai ficar na cama, Lião. 
 

LIA 
Não?!  

 
LORENA 

Lógico que não, Lia. Ela não vai 
ser encontrada no quarto, ela não 
morreu no quarto. Morreu noutro 
lugar. 

 

 
Onde? 

LIA 
 
 
LORENA 

Numa pracinha. Ora, por que você 
acha que eu fiz todos esses 
preparativos? Vai ficar numa 
pracinha, já passei milhares de 
vezes por essa praça, é a praça 
mais linda que existe. Tem um 
banquinho embaixo d’uma árvore. É 
lá que ela vai ficar. Foi lá que 
ela se sentou quando voltava da 
festa. 

 

LIA 
Lorena, você enlouqueceu? Essa é 
a sua ideia maravilhosa? 

 

LORENA 
Lia, é isto que precisa ser 
feito. E nós vamos fazer. A Ana 
Clara não pode morrer drogada num 
quarto do Pensionato Nossa 
Senhora de Fátima. Não pode. Sabe 
o que isso pode significar para 
as freirinhas? Para Madre Alix? 
Falência! Ela amava tanto a Madre 
Alix, não havia de querer 
comprometê-la num escândalo 
desses. Além do mais, não quero 
perder meu exame e você não pode 
perder sua viagem. 
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LIA 
Mas, Lena, a Ana Clara é nossa 
amiga. A gente vai abandonar o 
corpo dela numa praça?! 

 

LORENA 
Lia, a Ana Clara ERA nossa amiga. 
Ela morreu. Essa não é ela, é só 
um corpo. Um corpo que pode 
trazer más conseqüências para 
todos. A Aninha não ia querer 
isso. Ela não faria mal à gente. 
Eu estou fazendo tudo como ela 
gostaria que fosse feito. Deus me 
inspirou, pedi inspiração e ele 
me deu. Se a morte não tem 
remédio, posso ao menos salvar as 
circunstâncias! 

 

LIA 
Você quer dizer as aparências. 

 

LORENA 
Olha, Lia, eu entendo 
perfeitamente essa sua postura. 
Mas também não pedi sua ajuda. 
Vou fazer tudo como eu planejei, 
não adianta discutir mais. Tenho 
meia hora para ir e voltar. Me 
ajude aqui na escada que o resto 
eu faço. Me dá a chave do seu 
carro que eu deixo na sua janela 
quando voltar, daí você vai 
embora com suas malas, e pronto! 

 
Lia olha fixamente para Lorena e depois para Ana Clara. 
Vai até o corpo e segura um dos braços. 

 
LIA 

Desliga logo esse som. 
 

LORENA 
Não! Eu quero que ele fique 
ligado. A luz, também. Quero que 
pensem que eu passei a noite 
inteira estudando. 

 
As duas saem vagarosamente do quarto carregando Ana Clara, 
descem cuidadosamente a escada e, ao chegar à porta da 
frente, Lorena abre a porta. 

 
LORENA 

[Cochichando] Pronto, Lia. Pode 
voltar daqui. Eu faço o resto. 
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LIA 
[Cochichando] Lena, você é 
demente, mas eu não vou te deixar 
sozinha nisso. 

 

Lorena sorri. Elas saem com o corpo. 
 

7. INT./EXT. NOITE - DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO/ PRAÇA 

Lorena está dirigindo e Lia, no banco de trás. Ana Clara, 
com a cabeça sobre seu ombro. 

 

LIA 
Vai ser muito divertido se nos 
pegarem transportando um cadáver. 
Ai que divertido. [Risos] 
Transportando um cadáver em plena 
madrugada, e eu de passaporte na 
mão. Não é original? 

 

LORENA 
[Risos] Ninguém vai pegar a 
gente, querida. 

 

LIA 
Você não estuda Direito? Você 
deve saber que estamos 
ligeiramente ilegais, né? Mas 
você pensa em tudo... Já pensou 
numa resposta para o policial? 

 

LORENA 
Pensei, sim. [Risos] Digo que Ana 
chegou péssima em casa e que 
estamos levando ela para um 
pronto-socorro... [Risos] Você me 
acha louca, Lião? 

 

LIA 
Muito. Mas eu também, né? E esta 
aqui do meu lado, então... 
[Risos] É longe essa praça? Já 
estamos rodando há muito tempo. 

 

LORENA 
Já estamos chegando. Olha, você 
desce primeiro, eu empurro o 
corpo pra você receber e fica 
abraçada com ela em pé. Aí saímos 
juntas com ela no meio, entendeu? 

 

LIA 
Claro, aí vem o guarda da 
pracinha e nos ajuda, certo? 
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LORENA 
Não tem guarda nenhum, Lia. Olha, 
é aqui. Chegamos! Tá vendo a 
árvore? A gente deixa ela lá e 
sai conversando, bem natural. 

 

Lorena desliga o motor e apaga os faróis. 
 

LORENA 
Olha primeiro do seu lado. 

 

LIA 
Não tem ninguém aqui. 

 

LORENA 
Nem aqui. Vamos. Sai do carro. 

 
Lia sai. Lorena sai em seguida. Abre a porta traseira e 
empurra o corpo para o outro lado, por onde Lia saiu. Lia 
pega o corpo e o levanta, abraçando-a. Lorena fecha as 
portas do carro e joga um dos braços de Ana Clara sobre 
seu pescoço. Aponta para o banco embaixo da árvore e elas 
vão até lá. Deixam Ana Clara meio sentada meio deitada no 
banco. 

 

LORENA 
Nós te amamos, Aninha. Muito. Que 
Deus te guarde. 

 

LIA 
Ai, Aninha... A gente nem pôde se 
despedir... 

(FADE-OUT) 
 

 
8. INT. DIA - SALA DE AULA 

(FADE-IN) 
 

Lorena está fazendo seu exame em uma sala cheia de 
pessoas. Na sua visão, o fiscal, próximo à porta, observa 
o movimento do ventilador. Dois policiais chegam à porta e 
chamam o fiscal, conversam algo, o fiscal confere o que 
seria a lista de inscritos naquela sala. 

 
LORENA 

[OFF] Ai meu Deus, tão rápido? 
Parecia tudo tão perfeito... 

 
O fiscal olha para os policiais e diz alguma coisa fazendo 
sinal negativo. Os policiais agradecem e saem. 



 

18. 
 
 
 

9. INT. DIA - SAGÜÃO DE UM AEROPORTO 
 

Lia está carregando sua bagagem pelo aeroporto, saindo do 
banheiro, quando avista três seguranças correndo em sua 
direção. Ela fica estática e solta as bagagens. Quando os 
guardas se aproximam, ela fecha os olhos. 

 
LIA 

[OFF] Ai, meu Deus, eu sabia que 
aquela ideia maluca não ia dar 
certo... 

 
Eles passam por ela e entram no banheiro. Ela continua 
apreensiva, olha para trás e, em segundos, os três 
seguranças saem do banheiro com uma mulher algemada. 

(FADE-OUT para os créditos 
finais.) 
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1. INT. QUARTO DA LORENA 
 

LORENA tem 25 anos, branca, de longos cabelos castanhos, 
corpo em forma. Usa uma blusa de alça e uma saia comprida, 
colorida, e sandália de borracha. Ela está lendo um livro 
na escrivaninha do seu apertado quarto de pensionato. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Esta é Lorena. Pode-se 
dizer que ela é minha melhor 
amiga. Ela tá estudando para o 
exame da OAB. O exame é amanhã, e 
ela vai passar. Já eu, não tenho 
tanta sorte. Acabei de morrer. Há 
pouquíssimos minutos, eu estava 
viva, mas morri. Morri 
dormindo... Nem senti nada... 
Olha só como foi. 

 
Lorena ouve um barulho vindo da escada. Ela levanta 
rapidamente e sai do quarto. 

 
LORENA 

Ana Clara, você bebeu de novo? 
 

Lorena entra novamente no quarto, trazendo ANA CLARA, 
morena de cabelos escuros, em torno de 30 anos e muito 
magra. Ela veste um vestido curto, está suja e bêbada. 
Lorena coloca Ana Clara na cama e tira a roupa dela. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Vê como a Lena cuida de 
mim? Até banho me deu. 

 
 

2. INT. BANHEIRO 
 

Lorena está dentro do box do banheiro, dando um banho em 
Ana Clara. 

 
ANA CLARA 

Aqui tá tão bom... 
 

LORENA 
Eu sabia que você ia gostar. Vou 
abrir mais a água quente. Levanta 
a cabeça. Onde você se sujou 
tanto assim, hem, Aninha? 

 

ANA CLARA 
[Rindo] Um banho? Lena, você está 
me dando um banho? Eu te amo! 
Definitivamente, eu te amo. 

 

LORENA 
Toma aqui a esponja. Lava a zona 
sul aí. Esfrega com força. 

 
 
 

(CONTINUED) 
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ANA CLARA 
[Rindo} Zona sul? Adoro quando 
você fala isso. Mas eu tenho que 
ir logo, Lena. Que horas já são? 

 

LORENA 
Sossega, Aninha. E vê se não me 
molha, viu? 

 

ANA CLARA 
Me dá um "whiskynho". 

 

LORENA 
Depois eu dou. Lava logo isso aí. 
Nossa, nunca tinha reparado 
quanto esse sabonete é cheiroso. 
Eucalipto. Tá sentindo? 

 
ANA CLARA 

Eucalipto. 
 
 

3. INT. QUARTO DA LORENA 

Lorena enxuga Ana Clara. 

ANA CLARA 
[OFF] Tá vendo? Isso é que é 
amiga. Quando eu lembro dessas 
coisas, me dá vontade de chorar. 

 

Ana Clara olha para a janela e se assusta. 
 

ANA CLARA 
Tem alguém ali fora, Lorena, 
espiando a gente. 

 
LORENA 

Não tem, não, Ana Clara. É a 
cortina. Aqui tá todo mundo 
dormindo. Você sabe que o povo 
desse pensionato dorme cedo. 

 

ANA CLARA 
Mas que horas são? Cadê a Madre 
Alix? 

 

LORENA 
Ela também tá dormindo, Aninha. 
Todas as freirinhas estão 
dormindo. Deita aí, vai. Não foi 
uma delícia de banho? 

 
Lorena olha sério para Ana Clara. 
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LORENA 
Aninha, Aninha... Onde você foi? 

 
ANA CLARA 

Ele foi preso, Lena. 
 

LORENA 
Quem foi preso, Ana Clara? 

 

ANA CLARA 
[Chorando] O Max. Ele sumiu! Me 
ajuda, Loreninha, o Max...Acho 
que ele foi preso. 

 

LORENA 
Fala mais baixo, Ana. Quer 
acordar as freirinhas? Quer que 
Madre Alix veja você assim? 

 

Lorena vai até o guarda-roupa e pega uma camisola. Dá a 
Ana Clara. 

 
ANA CLARA 

[OFF] O Max é como se fosse meu 
namorado. Era, né? Eu não sei 
dele, ele some de vez em quando. 
A gente costumava sair, encher a 
cara, trepar feito loucos e 
passar dias e dias sem se ver. 
Mas eu gosto dele. Aliás, 
gostava. 

 

ANA CLARA 
O Max sumiu, Lena. Eu fiquei 
esperando e ele não chegou. 

 

LORENA 
Ah, Ana, ele deve ter viajado. 
Ele não vive viajando? 

 

ANA CLARA 
Eu fiquei esperando... 

 

LORENA 
Esperando, nada. Você ficou é 
pinoteando por aí. Você não vai 
me dizer por onde andou, não? 

 

ANA CLARA 
Se você soubesse, pomba. 

 

LORENA 
Soubesse o quê? Eu não sei, 
mas eu adivinho fácil. Aninha, 
tá na hora de acabar com essas 
curtições, ouviu? Você tem que 
criar juízo, criatura. 
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ANA CLARA 
Não quero juízo. [Risos] 

 

LORENA 
Vai querer na marra. Madre Alix 
já cansou, todo mundo já cansou, 
Aninha. Desse jeito você vai é 
ser expulsa do pensionato. Nem 
estudar você quer mais. 

 

ANA CLARA 
Ah, Leninha, não quero suas 
lições de moral agora, não. Eu 
quero é uma dose de whisky. 

 

LORENA 
Tá, eu vou fazer um chazinho pra 
você e coloco um pouquinho 
dentro. Enquanto isso, espera aí, 
deitadinha. 

 
Lorena vai até o fogão, ficando de costas para Ana Clara. 
Enquanto prepara um chá, se envolve em seus pensamentos. 

 
LORENA 

[OFF] Por que tudo tem que 
acontecer ao mesmo tempo? 
Mãezinha ficando louca, Lia indo 
embora, essa bendita prova 
amanhã... E eu aqui, com a Ana 
Clara. Eu devia tá estudando. 

 
Lorena despeja o chá em uma xícara e leva para Ana Clara, 
que já está dormindo. Ela deixa a xícara no criado-mudo ao 
lado da cama e volta a ler. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Foi nessa hora que eu 
morri. Ainda lembro do cheiro do 
chá. Ela nem colocou o whisky que 
prometeu. Safada. 

 
Poucos segundos depois, ouve passos vindos da escada e 
levanta novamente. 

 

 
4. INT. CORREDOR 

 
LIA tem 30 anos, loira e alta, usa jeans e uma camiseta. 
Ela sobe a escada carregando uma mala pesada e, ao passar 
pelo quarto de Lorena, é surpreendida por esta abrindo a 
porta. 

 

ANA CLARA 
[OFF] E essa que tá chegando é 
a... 
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LORENA 
Lia de Melo Schultz! 

 

Lia toma um susto e solta a mala que carregava no chão. 
 

LIA 
Lorena Vaz Leme! 

 
As duas riem e se abraçam. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Ela também é amigona da 
gente. Somos como as três marias, 
as meninas superpoderosas, os 
três mosqueteiros, os três 
porquinhos (Risos). Três 
porquinhos... Essa foi engraçada. 

 

Lorena olha para a mala. 
 

LORENA 
Pronta? Já?! 

 
LIA 

Não está reconhecendo a mala da 
mãezinha? Fiquei horas com ela... 
Super depressiva porque o 
analista morreu, disse que você 
não liga mais pra ela... Tanto 
drama, Lorena, que só vendo. 

 

LORENA 
E você já sabe da última 
dela? Quer que eu volte pra lá, 
que eu vá morar com ela de novo, 
Lião. 

 

LIA 
Ah, eu gosto dela, muito fina, 
muito chic... 

 

LORENA 
Isso é porque ela não é sua mãe. 
Deixa eu te ajudar com essa mala 
aí. 

 
As duas seguram a mala e vão até o quarto de Lia, duas 
portas depois do quarto de Lorena. 

 

 
5. INT. QUARTO DA LIA 

 
Ao entrar no quatro, Lorena e Lia deixam a mala no chão e 
sentam em almofadas no chão. 
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LORENA 
Se você soubesse, Lião. Imagine 
que eu estava muito poética lendo 
sobre as estrelas quando ouvi um 
barulho na escada, adivinha quem 
era, suja e bêbada? 

 

LIA 
Ana Clara Deprimida e Deprimente. 

 

Lorena balança a cabeça, em sinal afirmativo. 
 

ANA CLARA 
[OFF] Eu não sabia desse apelido. 
Que safada essa Lia. Deprimida e 
deprimente? Não me acho deprimida 
e deprimente. Talvez agora eu 
esteja deprimente, mas deprimida 
eu nunca fui... 

 
LIA 

E cadê ela agora? 
 

LORENA 
Dormindo, lá no meu quarto. Um 
hálito HOR-RÍ-VEL. Deve ter 
vomitado antes de chegar. E se 
pelo menos fosse só bebida... Ela 
tá cheia de roxo no corpo, Lia. 

 

LIA 
É a droga, Lorena. Essa menina 
ainda vai se foder! Eu fico com o 
coração na mão porque tenho que 
ir embora. Mas também não vou 
perder o meu amor para cuidar de 
amiga drogada, né? 

 
LORENA 

É... 
 

A cena para, como um "pause". 
 

ANA CLARA 
[OFF] Êpa, não é bem assim, não. 
Eu nunca pedi que ninguém 
cuidasse de mim. Realmente, eu me 
fodi! Me fodi legal... E eu sei 
que elas viviam me alertando, mas 
quer saber... Eu nem tô assim tão 
magoada porque eu morri... 

 

A cena continua, de onde parou. 
 

LORENA 
E cadê o Miguel? 
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LIA 
Já tá lá na Argélia, menina. 
Chegou faz três dias. E eu já tô 
com tanta saudade que decidi 
antecipar minha partida. 

 
LORENA 

Pra quando? 
 

LIA 
Amanhã. [Sorri] 

 
LORENA 

Você só pode estar brincando, 
Lia. E a nossa festa de 
despedida? A gente tinha 
combinado uma festa. 

 

LIA 
Um dia a gente festeja que vai 
chegar o tempo de festa. Agora é 
arrumar a mala e tocar pro 
aeroporto. 

 

LORENA 
Lião, você não vai pra Fortaleza 
ou pra Natal, você vai pra 
Argélia! Sabe-se lá quando é que 
você vai voltar aqui! Tem que ter 
despedida. 

 

LIA 
Não dá mais pra esperar, Lena. Já 
esperei muito tempo por essa 
viagem. 

 

LORENA 
Ai, Lia... Mas pelo menos pro 
aeroporto eu quero ir. 

 

LIA 
Não, Leninha. Não quero 
despedidas. Vou embarcar na maior 
discrição, até meu casaco é 
preto. Mãezinha me deu um casaco 
fabuloso! Imagina aí, eu toda 
chique, no aeroporto. O casaco 
escondendo uma pobreza muito 
maior do que sonham todas as vãs 
filosofias. [Risos] 

 

LORENA 
Mas você ficou amiga mesmo da 
mãezinha, hem? Tá até falando 
igual a ela. [Risos] 
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LIA 
A gente conversou muito. 

 

LORENA 
Aposto que ela falou da Ana 
Clara. 

 

LIA 
Falou, falou mesmo. [Rindo] Disse 
que ela era uma má companhia e 
aquelas coisas de sempre. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Velha safada. 
 

LIA 
Disse que você tinha prometido ir 
lá hoje e nem apareceu. Por que 
você não foi? 

 

LORENA 
Ah, sei lá, Lia... Quando eu 
lembro dos dramas dela, nem dá 
vontade de ir, sabe? Ela ainda 
ligou pra mim, falou comigo umas 
cinco horas. Quer que eu mude 
ainda esta semana, já pensou? 

 
LIA 

E você vai? 
 

LORENA 
Eu tenho que ir, Lia. A Ana Clara 
diz que eu não vá, mas com ela 
daquele jeito... E além da morte 
do analista, o drama da velhice 
voltou. De repente ela ficou com 
cem anos! [Risos] 

 

LIA 
[Rindo] É, Lorena, vá. Olhe, mas 
caia fora assim que puder. Daqui 
a uns meses, ela arranja outro 
casamento... Mas e a Aninha, hem? 
Quero vê-la antes de ir embora. 

 

LORENA 
Vamo lá agora. Que horas você 
viaja amanhã? 

 

LIA 
Vou muito cedo, às 9h. Mas nem 
vou dormir aqui, vou já pra casa 
do Léo, um amigo meu que mora 
pertinho do aeroporto. 
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LORENA 
Ah, então, você vai ter que ver a 
Ana no estado em que ela tá 
mesmo. [Risos]. Vamo lá. 

 

As duas levantam e saem do quarto. 
 
 

6. INT. QUARTO DA LORENA 
 

Ana Clara está deitada de bruços na cama, quando Lorena e 
Lia entram no quarto. 

 

ANA CLARA 
[OFF] O estado em que eu estou é 
morta! Mortíssima, querida. Mas 
olha que linda nossa amizade. A 
Lia já tão ocupada pra ir embora, 
mas queria falar comigo. Nem 
lembro da última vez que falei 
com a Lia. Eu tava me drogando 
tanto ultimamente que nem lembro. 

 

LORENA 
Aninha, acorda que o Lião veio te 
ver... 

 
Lorena e Lia se aproximam de Ana Clara e fazem cócegas 
nela. 

 

LIA 
Acorda, Aninha. Tenho que me 
despedir de você. 

 
Ana Clara continua imóvel. Lorena e Lia se olham 
assustadas. Lorena sacode Ana Clara pra ver se ela acorda. 
Em vão. Lorena vira Ana Clara e verifica o pulso e a 
respiração dela. 

 
LORENA 

Ai, meu Deus, Lia! A Aninha 
morreu! 

 

LIA 
Não é possível. 

 
ANA CLARA 

[OFF] É possível, sim. Você mesma 
num vivia dizendo que eu ia 
morrer? 

 

Lorena monta em Ana Clara e faz massagem cardíaca em vão. 
 

LIA 
O que a gente vai fazer, Lena? 
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LORENA 
Espera, que vou fazer essa 
massagem. 

 

LIA 
Você não sabe, Lena. Vamos chamar 
um médico. O Pronto-Socorro, 
chama o Pronto-Socorro, Madre 
Alix tem o número. Você não sabe 
fazer isso! 

 

LORENA 
Sei, sim. Estou fazendo 
exatamente o que deve ser feito. 
Ela está morta. Estou apenas 
tentando, não vê? Ai meu Pai, meu 
Pai, meu Pai. 

 
Lorena sai de cima de Ana Clara e senta ao lado de Lia, na 
cama. 

 

LORENA 
Ela tava dormindo na mesma 
posição que eu deixei... Quando 
chegamos agora, eu fiquei 
até contente porque tinha medo 
que ela tivesse acordado e 
inventado de sair... 

 

LIA 
Mas foi antes de você sair? Você 
acha que foi antes? 

 
LORENA 

Como posso saber? Eu não sei, 
Lião. Pelo amor de Deus, não fale 
agora comigo. 

 
LIA 

Ana, Aninha, você tá me ouvindo? 
Isso não é brincadeira, é? Volta, 
Aninha, volta. 

 

LORENA 
Lia, não é brincadeira, ela não 
tá respirando. Milhares de vezes 
ela chegou drogada, desse mesmo 
jeito, entende? O que será que 
aconteceu hoje? O que foi que ela 
tomou? 

 

LIA 
Lena, e se a gente chamasse as 
freiras? 
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LORENA 
Não, Lia. Elas não fariam nada do 
que eu já tenha feito. Fecha essa 
janela. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Fechar a janela? Aí tem 
coisa... 

 
Lia levantou para fechar a janela. Lorena foi até a 
mesinha onde fica o som e começou a procurar um CD. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Tem coisa, sim... Que eu 
volte à vida se ela não tiver 
procurando o CD do Kenny G. 

 
Lorena pega um disco do Kenny G e põe pra tocar. Lia vira 
para Lorena, incrédula. 

 
LIA 

O que tá acontecendo, Lorena? 
Você pirou? 

 

LORENA 
Calma, Lia, eu tô pensando. 

 
LIA 

Pensando em quê, Lorena? Não tem 
o que pensar! Ainda mais ouvir 
música. 

 

LORENA 
A madre Alix vai ficar tão 
triste, meu Deus. Ai, meu Pai, me 
dê uma inspiração, pelo amor de 
Deus. 

 

LIA 
Inspiração pra quê, Lena? Não tem 
mais jeito. Não tem o que fazer! 
A gente tem é que chamar uma 
ambulância! 

 

LORENA 
Não, Lia. Não adianta. Ela 
morreu! 

 
Lorena vai até o armário, põe uma dose de whisky num copo 
e toma de uma vez. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Isso eu garanto! Morri 
mesmo. E já sei até o que essa 
menina tá aprontando. Ela tá 
tendo uma daquelas ideias malucas 
dela, daquelas que a Lia nunca 

(MORE) 
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ANA CLARA (cont’d) 
concorda. Mas a Lena sempre tá 
certa... Sempre! 

 
LIA 

[Chorando] E o que você quer 
fazer? Me diz... Lorena, que 
loucura é essa de tomar whisky 
uma hora dessas? 

 

LORENA 
[Sussurando] Cuidado, Lião. Assim 
você acorda as freirinhas. 

 

LIA 
E daí? Não posso chorar alto? Ela 
está morta, Lena, morta! Por que 
você tá cochichando? Por que esse 
mistério todo, menina? Você tá 
louca, só pode ser. 

 

LORENA 
Eu tenho uma ideia. Digo depois, 
mas por favor, não grite. Calma. 

 
LIA 

[Gritando] Calma? Mas nós não 
vamos acordar Madre Alix? A gente 
não vai acordar todo mundo agora? 

 

A narradora Ana Clara ri alto. 
 

LORENA 
Espera, Lião. Por enquanto, 
ninguém vai acordar ninguém, já 
disse, tenho uma ideia. Calma, 
tá? 

 

LIA 
Que ideia, Lena? Curtir a morte 
da Ana Clara com whisky e música? 
Ah, boa ideia, coloca uma dose 
dupla pra mim, por favor... E põe 
na faixa 5, que eu adoro. Lorena, 
desce! A gente tem que acordar a 
Madre Alix, menina! Explicar que 
não teve nenhum milagre com a 
drogada. Ela não esperava um 
milagre? 

 
Lorena vai até seu guarda-roupa e pega um missal. Volta 
para perto de Ana Clara e abre o livro em cima da cama, 
procurando uma página. Quando encontra, põe a mão na testa 
de Ana Clara. 
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ANA CLARA 
[OFF] Não, ela não vai fazer 
isso... 

 

LORENA 
Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, dona ei requiem 
sempiternam. 

 

ANA CLARA 
[OFF] (Risos) Ai, meu Deus... 
Lorena, você me mata de rir! 

 
LIA 

Lorena, pelo amor de Deus, que 
teatro é esse? Eu não vou 
compactuar com essa sua loucura. 
Vou logo chamar Madre Alix. 

 
Lia levanta e segue em direção à porta, quando Lorena 
corre para a sua frente. 

 
LORENA 

Lia, você não percebe que chamar 
alguém é o pior erro que a gente 
pode cometer agora? A Ana Clara 
morreu no meu quarto na véspera 
de sua viagem para a Argélia. 
Você acha que a polícia vai 
deixar você viajar? Você não pode 
estar nem perto daqui quando a 
notícia dessa morte se espalhar. 

 
LIA 

Mas isto é loucura, Lena. O que 
você vai fazer? Esperar eu viajar 
e ficar com a Aninha aí, morta? 
Ela é nossa amiga, Lena. A gente 
precisa fazer algo por ela, pelo 
menos agora... 

 

LORENA 
Eu sei que ela é nossa amiga. Mas 
ela tá morta, entende? E nós 
estamos vivas! 

 

ANA CLARA 
[OFF] É, nisso ela tem razão. 

 

LORENA 
Sua vida não pode ser atrapalhada 
por causa disso. Você tem é que 
sumir daqui! Ninguém nunca vai 
saber que você esteve aqui na 
noite da morte dela. 
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ANA CLARA 
[OFF] Nisso, eu não sei se ela 
tem tanta razão assim... 

 

LORENA 
Deixa o resto por minha conta. 

 
LIA 

Resto? Que resto? 
 

ANA CLARA 
[OFF] É, que resto? 

 
LORENA 

Eu tô com uma ideia. Mas pode 
deixar que eu me viro. 

 

LIA 
Não, Lena, eu vou ajudar. Não é 
melhor que ela fique no próprio 
quarto? Podemos levá-la agora, 
depois você volta, se fecha aqui, 
vai fazer sua prova amanhã e 
quando sentirem falta dela, vão 
procurar. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Tá maluca, Lia? Vai me 
abandonar assim? 

 

LORENA 
Vai embora, Lião. Deixa comigo. 

 

LIA 
Mas eu quero saber o que você tá 
planejando. Não vou sair correndo 
por aí feito um rato. Eu quero 
ajudar. Preciso ajudar. Que ideia 
maravilhosa é essa? 

 

Lorena vai até o guarda-roupa e escolhe um vestido. 
 

LIA 
Então a ideia maravilhosa é 
vestí-la? Lorena, pelo amor de 
Deus, o que você está fazendo? 

 
Lorena olha para Lia e começa a chorar. Põe o vestido na 
cama, ao lado de Ana Clara. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Ah, Lena, não chora... 
 

LORENA 
Ela conversou, riu, chorou, 
aqueles delírios... Alguma coisa 
lúcida no meio... Como é que eu 
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LORENA (cont’d) 
podia saber? Chamou Madre Alix, o 
namorado, ela achava que ele tava 
preso. Ainda me pediu whisky e eu 
disse que colocava no chá. O chá 
que ela nem tomou... 

 

Lia abraça Lorena e enxuga as lágrimas da amiga. 
 

LORENA 
Esse vestido foi meu irmão quem 
trouxe do Marrocos. Na hora que 
eu vi, disse logo que nunca iria 
usar. Que quem ia usar ele era a 
Aninha. Também, o vestido não 
cabe em mim. 

 

Lia vira-se para Ana Clara. 
 

LIA 
Podre de chique, hem, Aninha? 
Marrocos! 

 

LORENA 
Pena que não tenho umas argolas 
de prata. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Gente, eu tô começando a 
ficar assustada. O que é que 
vocês vão fazer comigo? 

 

LIA 
E o Max, hem? Estranho ele não 
ficar sabendo assim, logo... E a 
gente nem sabe quem é ele pra 
poder avisar. 

 

LORENA 
Eu acho incrível isso dela não 
ter mais ninguém no mundo. Só 
tinha a gente, Lia. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Só. Só vocês... 
 

LORENA 
Me ajuda aqui. 

 
Lorena e Lia vestem o vestido em Ana Clara e, em seguida, 
Lorena abre a bolsa da morta e pega um estojo de 
maquiagem. 

 

LIA 
O que você vai fazer? 

 
Lorena começa a maquiar Ana Clara. 
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ANA CLARA 
[OFF] (Risos) Que maluca... Vai 
me maquiar pra quê? 

 

LIA 
Lena, você não acha que tá 
exagerando, não? Você sabe que tá 
exagerando, não sabe? Lena, daqui 
ela vai direto pra autópsia, sabe 
o que é autópsia? O médico vem e 
retalha tudo e depois costura. 
Fim. Tudo isso que você está 
fazendo vai ser desfeito na mesa 
de mármore, não tem sentido, 
Lena. Não tem o menor sentido! 

 

LORENA 
Tem sentido, sim! E eu tenho que 
ser rápida. Nós estamos 
atrasadas! 

 

LIA 
Atrasadas? Lorena, ninguém tá 
indo pra festa nenhuma. Me conta 
de uma vez que ideia maluca é 
essa! 

 

ANA CLARA 
[OFF] Conta, conta, conta. 

 

Lorena começa a calçar os sapatos em Ana Clara. 
 

LORENA 
Ela está tão magra, meu Deus. 
Acho que eu podia carregar 
sozinha. Mas vem me ajudar aqui. 
Você pega num braço e eu pego no 
outro. Ah, e a bolsa tem que 
estar com ela. 

 

 
Na cama? 

LIA 
 
 
LORENA 

Ela não vai ficar na cama, Lião. 
 

 
Não?! 

ANA CLARA [OFF] E LIA 
 
 
LORENA 

Lógico que não, Lia. Ela não vai 
ser encontrada no quarto, ela não 
morreu no quarto. Morreu noutro 
lugar. 
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Onde? 

LIA 
 
 
LORENA 

Numa pracinha. Ora, por que você 
acha que eu fiz todos esses 
preparativos? Vai ficar numa 
pracinha, já passei milhares de 
vezes por essa praça, é a praça 
mais linda que existe. Tem um 
banquinho embaixo d’uma árvore. É 
lá que ela vai ficar. Foi lá que 
ela se sentou quando voltava da 
festa. 

 

LIA 
Lorena, você enlouqueceu? Essa é 
a sua ideia maravilhosa? 

 

ANA CLARA 
[OFF] Gente, eu tô passada. Que 
loucura é essa, Lena? 

 

LORENA 
Lia, é isto que precisa ser 
feito. E nós vamos fazer. A Ana 
Clara não pode morrer drogada num 
quarto do Pensionato Nossa 
Senhora de Fátima. Não pode. Sabe 
o que isso pode significar para 
as freirinhas? Para Madre Alix? 
Falência! Ela amava tanto a Madre 
Alix, não havia de querer 
comprometê-la num escândalo 
desses. 

 

ANA CLARA 
[OFF] É... Pensando bem, eu não 
ia querer mesmo, não... 

 

LORENA 
Sem contar que não quero perder 
meu exame e nem você, sua viagem. 

 

LIA 
[OFF] Mas, Lena, a Ana Clara é 
nossa amiga. A gente vai 
abandonar o corpo dela numa 
praça?! 

 

ANA CLARA 
Aí também já é muito egoísmo, 
Lena... 

 

LORENA 
Lia, a Ana Clara ERA nossa amiga. 
Ela morreu. Essa não é ela, é só 
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LORENA (cont’d) 
um corpo. Um corpo que pode 
trazer más conseqüências para 
todos. A Aninha não ia querer 
isso. Ela não faria mal à gente. 
Eu estou fazendo tudo como ela 
gostaria que fosse feito. 

 

ANA CLARA 
[OFF] Epa! Só porque eu morri não 
quer dizer que você possa falar 
por mim agora... 

 
LORENA 

Deus me inspirou, pedi inspiração 
e ele me deu. Se a morte não tem 
remédio, posso ao menos salvar as 
circunstâncias! 

 

LIA 
Você quer dizer as aparências. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Boa, Lia. 
 

LORENA 
Olha, Lia, eu entendo 
perfeitamente essa sua postura. 
Mas também não pedi sua ajuda. 
Vou fazer tudo como eu planejei, 
não adianta discutir mais. Tenho 
meia hora para ir e voltar. Me 
ajude aqui na escada que o resto 
eu faço. Me dá a chave do seu 
carro que eu deixo na sua janela 
quando voltar, daí você vai 
embora com suas malas, e pronto! 

 
ANA CLARA 

[OFF] É sério que ela vai fazer 
isso comigo? 

 
Lia olha fixamente para Lorena e depois para Ana Clara. 
Vai até o corpo e segura um dos braços. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Ai, meu Deus... E você vai 
pela cabeça da Lena, Lia? 

 

LIA 
Desliga logo esse som. 

 

LORENA 
Não! Eu quero que ele fique 
ligado. A luz, também. Quero que 
pensem que eu passei a noite 
inteira estudando. 
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ANA CLARA 
[OFF] [Risos] Isso tá engraçado. 

 
As duas saem vagarosamente do quarto carregando Ana Clara, 
descem cuidadosamente a escada. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Nem vale a pena eu me 
estressar com isso... Já morri 
mesmo. E eu sei que elas não 
estão fazendo por mal... Já dei 
tanto trabalho a elas... 

 
Lorena abre a porta da frente, ainda segurando Ana Clara 
junto com Lia. 

 
LORENA 

[Cochichando] Pronto, Lia. Pode 
voltar daqui. Eu faço o resto. 

 

LIA 
[Cochichando] Lena, você é 
demente, mas eu não vou te deixar 
sozinha nisso. 

 

Lorena sorri. Elas saem com o corpo. 
 

ANA CLARA 
[OFF] Aramis, Porthos e Athos: os 
três mosqueteiros. [Risos] 

 

7. INT./EXT. NOITE - DENTRO DO CARRO EM MOVIMENTO/ PRAÇA 

Lorena está dirigindo e Lia, no banco de trás. Ana Clara, 
com a cabeça sobre o ombro de Lia. 

 

LIA 
Vai ser muito divertido se nos 
pegarem transportando um cadáver. 
Ai que divertido. [Risos] 
Transportando um cadáver em plena 
madrugada, e eu de passaporte na 
mão. Não é original? 

 

LORENA 
[Risos] Ninguém vai pegar a 
gente, querida. 

 

LIA 
Você não estuda Direito? Você 
deve saber que estamos 
ligeiramente ilegais, né? Mas 
você pensa em tudo... Já pensou 
numa resposta para o policial? 
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LORENA 
Pensei, sim. [Risos] 

 
ANA CLARA 

[OFF] Quer ver? Lá vem... 
 

LORENA 
Digo que Ana chegou péssima em 
casa e que estamos levando ela 
para um pronto-socorro... [Risos] 
Você me acha louca, Lião? 

 

LIA 
Muito. Mas eu também, né? E esta 
aqui do meu lado, então... 
[Risos] 

 

ANA CLARA 
[Risos] Ei... Eu era louca, viu? 
Respeite os mortos, menina... 
[Risos] 

 

LIA 
É longe essa praça? A gente já tá 
rodando há tanto tempo... 

 
LORENA 

Já estamos chegando. Olha, você 
desce primeiro, eu empurro o 
corpo pra você receber e fica 
abraçada com ela em pé. Aí saímos 
juntas com ela no meio, entendeu? 

 
LIA 

Claro, aí vem o guarda da 
pracinha e nos ajuda, certo? 

 

LORENA 
Não tem guarda nenhum, Lia. Olha, 
é aqui. Chegamos! Tá vendo a 
árvore? A gente deixa ela lá e 
sai conversando, bem natural. 

 

Lorena desliga o motor e apaga os faróis. 
 

LORENA 
Olha primeiro do seu lado. 

 

LIA 
Não tem ninguém aqui. 

 

LORENA 
Nem aqui. Vamos. Sai do carro. 

 
Lia sai. Lorena sai em seguida. Abre a porta traseira e 
empurra o corpo para o outro lado, por onde Lia saiu. Lia 
pega o corpo e o levanta, abraçando-a. Lorena fecha as 
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portas do carro e joga um dos braços de Ana Clara sobre 
seu pescoço. Aponta para o banco embaixo da árvore e elas 
vão até lá. Deixam Ana Clara meio sentada meio deitada no 
banco. 

 
ANA CLARA 

[OFF] Tchau, gente... Foi muito 
divertido hoje... [Risos] 

 

LORENA 
Nós te amamos, Aninha. Muito. Que 
Deus te guarde. 

 

LIA 
Ai, Aninha... A gente nem pôde se 
despedir... 

 
ANA CLARA 

[OFF] Tá, tá... Agora saiam daqui 
antes que chegue alguém... 
Rápido, saiam logo. 

(FADE-OUT) 
 
 

8. INT. DIA - SALA DE AULA 
(FADE-IN) 

 
Lorena está fazendo seu exame em uma sala cheia de 
pessoas. Na sua visão, o fiscal, próximo à porta, observa 
o movimento do ventilador. Dois policiais chegam à porta e 
chamam o fiscal, conversam algo, o fiscal confere o que 
seria a lista de inscritos naquela sala. 

 
LORENA 

[OFF] Ai meu Deus, tão rápido? 
Parecia tudo tão perfeito... 

 
O fiscal olha para os policiais e diz alguma coisa fazendo 
sinal negativo. Os policiais agradecem e saem. 

 

 
9. INT. DIA - SAGÜÃO DE UM AEROPORTO 

 
Lia está carregando sua bagagem pelo aeroporto, saindo do 
banheiro, quando avista três seguranças correndo em sua 
direção. Ela fica estática e solta as bagagens. Quando os 
guardas se aproximam, ela fecha os olhos. 

 
LIA 

[OFF] Ai, meu Deus, eu sabia que 
aquela ideia maluca não ia dar 
certo... 

 
Eles passam por ela e entram no banheiro. Ela continua 
apreensiva, olha para trás e, em segundos, os três 
seguranças saem do banheiro com uma mulher algemada. 

(FADE-OUT para os créditos 
finais.) 
 


