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INTRODUÇÃO

Tela preta. Gritos de irritação.

WALFREDO (OFF)

Sou linda. Não está doendo.

Os gritos continuam.

Letreiros iniciais: "Em 2013, pela primeira vez, a

universidade Paris - Sorbonne assinou um acordo com a

universidade federal do Pará. Os melhores alunos brasileiros

foram contemplados com uma bolsa de estudos de dois anos

para cursar letras em Paris. Conheça a história de três

desses estudantes."

INT. SALA DE TATUAGEM. DIA.

Um braço é tatuado. Gritos de incômodo continuam.

WALFREDO (OFF)

Ai minha mãe, tá doendo.

O travesti WALFREDO BARBOSA (20) é revelado com seus cabelos

cor de rosa e batom vermelho nos lábios. Suas mãos, ao

fundo, tem unhas longas e pintadas de cor de rosa.

WALFREDO

Ui, caralho, caralhinho.

A tatuagem chega ao fim. Lê-se: "Tant Pis".

WALFREDO (OFF)

Minha vida não é um conto de

mágica. Um conto de magia. Eu não

sou nenhuma fada. Mas bem que eu

queria ser.

Contente com a tatuagem, Wal comemora.

CORTAR PARA

Entrada da vinheta de abertura.

Letreiro diz: "Paris, fevereiro de 2014".



2.

INT. QUARTO. DIA.

Uma tesoura corta tranças.

WALFREDO

Mana, devagar! Cortou meu cabelo!

MEG SÁ (27) está sentada num banco e corta as tranças de

Wal, que, impaciente, reclama da pressa da amiga.

MEG

Não cortei, mana! Te acalma.

Aos poucos as tranças começam a cair no chão.

WALFREDO

Olha esse pentelho aqui.

Meg ri do comentário de Wal. Ela continua a cortar as

tranças.

WALFREDO

Ai, não quero!

MEG

(zombando de Wal)

Você vai ficar igual uma black.

WALFREDO

Não, não quero.

MEG

Eu quero tirar uma foto!

WALFREDO

Quero tirar uma foto o quê! Tá

louca?

Pouco tempo depois, Wal já está com o cabelo curto e sem as

tranças. Seu olhar é de tristeza. Meg começa a desfazer o

trançado que resta.

WALFREDO

Ai, eu fico muito menino. Parece

que eu voltei dois anos atrás da

minha vida. É horrível. Não gosto

de olhar para as pessoas. Eu fico

sem peso. Sem armas. A sociedade

não eh obrigada a viver assim.

Coitados. Tristeza. Terminou?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 3.

MEG

Só falta uma.

WALFREDO

Ai, gloria. Gloria Jesus.

Wal toca o seu cabelo com suas mãos. As unhas são femininas

e os traços dos rosto também. Mas vê-se que ele é um garoto.

WALFREDO

Gente! Olha o tamanho da minha

cabeça!

Wal se levanta para olhar seu reflexo na porta do

microondas. Meg ri ao fundo.

WALFREDO

Ai, gente, eu quero me ver, quero

me ver, quero me ver.

CORTAR PARA

De costas, Wal está de brincos e terno. Está arrumada.

WALFREDO (OFF)

Walfredo, 20 anos. E travesti

mirim.

De frente para o espelho, Wal esconde o cabelo curto. Ela se

encara.

WALFREDO (OFF)

É tão maravilhoso se montar. É

muito melhor que um beijo, mais

forte que um gozo.

Meg também esconde seu cabelo e se prepara para colocar uma

peruca.

WALFREDO (OFF)

Na verdade, eu acho que é a melhor

sensação que eu tenho. É mais forte

que tudo. O que é mais forte que um

gozo, gente? Na verdade, eu acho

que é a melhor sensação que eu

tenho. É mais forte que tudo. O que

é mais forte que um gozo, gente? Só

se montar.

Wal e Meg saem por uma porta.



4.

EXT. SALÃO DE BELEZA. DIA.

Pelo vidro externo do salão, vê-se uma cabeleireira trança o

cabelo de um cliente. Os fios são cor de rosa.

CORTAR PARA

INT. SALÃO DE BELEZA. DIA.

Os fios de cabelo cor de rosa que estão sendo trançados são

cumpridos. Ainda não se sabe de quem são os cabelos falsos.

WALFREDO (OFF)

Eu não aguentava mais ser menino.

Não aguentava. Eu tava no limite do

limite do limite.

Wal é revelada. Ela brinca com suas mechas falsas. Meg

também está no salão.

WALFREDO

(contando para Meg)

Eu fui uma criança muito reprimida.

Muito abestada. Tinha medo de tudo.

Tudo eu chorava. Bem veadinho

mesmo. Bem veadinho. Eu era

cabeçudinho.

Meg ri.

WALFREDO

(em tom irônico)

Magrinho. Tão bonitinho. Bichinha.

Ai, mas ele morreu, já.

Enquanto seus cabelos são trançados, Wal conta sobre sua

infância.

WALFREDO

E eu nunca me aceitei, na verdade.

Desde criança. Parece que não era o

meu corpo. Não gostava de nada. Meu

reflexo no espelho. Odiava, me

odiava. E é por isso que eu caço

tanto essa beleza, sabe. Em ser

diferente do que eu fui e do que eu

sou.

Mais tarde, com as tranças quase prontas e de óculos

escuros, Wal conversa com a cabeleireira.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 5.

WALFREDO

Eu faço piada do sofrimento que eu

passei. Existe em Frances a palavra

“sofrimento”?

CABELEIREIRA

Mas é claro. O substantivo

sofrimento e o verbo sofrer são a

mesma coisa.

WALFREDO

Ai, obrigada.

Meg tira uma foto de Wal.

MEG

Gatinha.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg, com suas novas tranças vermelhas, é entrevistada.

MEG

Meg é o meu nome. Meg Samara. Que

triste. Tá, pois é, gente. Não

precisava ter perguntado isso.

INT. COZINHA. DIA.

Meg prepara o almoço.

MEG (OFF)

O meu papel não é só no trio mas é

assim no mundo. Eu me vejo muito

como uma pessoa que ajuda.

Wal, de óculos escuros e lenço na cabeça, está lavando a

alface. Atrapalhada, Meg mexe com as panelas.

WALFREDO

Ai, gente, olha que fofinho.

Wal pega a alface e faz um gesto como se ela fosse um leque.

MEG

Parece um coração.

Wal tenta abrir a lata de milho. Com suas unhas grandes, ela

encontra uma certa dificuldade.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 6.

WALFREDO

Ai gente, que horrível.

A lata de milho é aberta, mas Wal toma um susto.

JUNIOR SENA (22) é apresentado. Ele ri do susto da Wal.

MEG (OFF)

A família a gente não escolhe, a

gente é obrigado. Às vezes a gente

aceita ou não. A minha eu aceitei.

E eles eu construí.

INT. CAFÉ PARISIENSE. DIA.

Wal, Meg e Junior estão sentandos num café.

MEG

Quero saber o quê que a gente vai

escrever.

WALFREDO

Meg e Ju... Não sei... Bené. Bené!

Eu acho Bené ótimo.

JUNIOR

Gente, Bené é o nome do meu pai e

eu odeio o meu pai.

Wal está tirando uma foto de si mesma com o celular. Ela

reage.

WALFREDO

Credo, menina, assim vai pro

inferno.

MEG

Vai ser desconjurada.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

Quem começou a me chamar de

Benedita foi o Wal. Eu não sei da

onde a Wal tirou isso: querer me

transformar em mulher. Querer me

colocar no feminino.



7.

INT. CAFÉ PARISIENSE. DIA.

Junior começa a escrever num cadeado. Ele passa o cadeado

para Meg, que arruma o que ele escreveu.

WALFREDO (OFF)

E o Junior viveu pouco tempo, mas

com muita intensidade horrível. Eu

não sei como ele aguenta, sabe.

Ficar no escuro. Eu odeio o escuro.

Odeio quando ele me manda fechar o

olho. Não gosto.

INT. ESTUDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

Eu tenho medo de fechar meus olhos,

porque eu não sou forte como ele.

INT. CAFÉ PARISIENSE. DIA.

Junior tira uma foto de Meg e Wal. Meg dá as instruções.

MEG

Aqui. Prá lá, prá lá.

WALFREDO

Ai, meu pênis tá aparecendo.

Meg dá risada do comentário de Wal.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

E tem hora que a gente fala

“Junior, olha aqui!” E ele não

olha. Ele não vê. A gente não...

principalmente o

Walfredo. Walfredo é o mais

lesinho com isso. Ele fala: “Bicha,

olha isso aqui!”. Ele: “O quê,

mana?” Mas ele tem a mania. Ele tem

o olhar muito profundo. Mais

profundo do que qualquer um de nós

aqui, um de nós três.



8.

INT. ELEVADOR. DIA.

A porta do elevador abre. Junior nos recebe.

JUNIOR

Olá.

Ele começa a andar por um longo corredor, guiando-se com

suas mãos pela parede.

JUNIOR

Eu já nasci cego do lado esquerdo

porque eu nasci prematuro. E aí

quando eu tinha quatorze anos

descobri que eu tava com um

descolamento de retina. No meu caso

ele é raro porque foi espontâneo.

É, tinha que ficar cego, né? Resumo

da ópera. Porque já tava cego do

lado esquerdo e minha retina

resolve se descolar.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(como se a retina estivesse

falando)

(cont)

"Não tem nada para fazer, vou me

descolar". Tá bom, então.

CORTAR PARA

INT. COZINHA. DIA.

De costas para a câmera, Junior está apoaiado na pia lavando

a louça.

JUNIOR (OFF)

(cont)

“Tu vai ter que decidir. Tu podes

fazer a cirurgia e ir pro tudo ou

nada: parar onde tá ou, se não der

certo, já perdes tudo agora”.

CORTAR PARA



9.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

E aí sentei, pensei. Eu me lembro

de ter olhado muito para o céu.

Guardo muitas lembranças das

nuvens.

CORTAR PARA

EXT. RIO SENA. DIA.

Junior escuta os sons de Paris.

JUNIOR (OFF)

(cont)

Foi no dia 21 de Junho de 2005.

Então foram dois dias antes do meu

aniversario.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

O médico disse: “Olha, você nunca

mais vai enxergar”.

CORTAR PARA

INT. AVENIDA SAINT MICHEL. DIA.

Wal, Meg e Junior esperam para atravessar a rua. Junior está

de braços dados com Meg. Eles esperam o sinal fechar.

JUNIOR (OFF)

(cont)

E aí o que eu fiz? Saí do hospital

chorando, né queridinha. Porque eu

não ia sair de lá fazendo festa,

dançando Madonna.

CORTAR PARA



10.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

Mas também foi o único dia da minha

vida que eu chorei por ser cego.

CORTAR PARA

INT. SUPERMERCADO. DIA.

De bota de salto e com sua bengala longa, Junior empurra o

carrinho de supermercado com ajuda de Wal.

JUNIOR (OFF)

Não vou dizer: “Ai, gente. Nossa,

como é tão fácil ser cego. É tão

fácil querer enxergar alguma coisa

e não poder".

Meg, Wal e Junior escolhem os congelados. Junior parece

deslocado e segura no braço da Meg.

JUNIOR (OFF)

Mas não é de todo ruim. Só o fato

de chegar e conversar com uma

pessoa que tu já não está mais

colocando dentro de paradigmas,

estereótipos e arquétipos.

Num dos corredores do supermercado, um homem se impressiona

com o visual de Wal.

JUNIOR (OFF)

Eu tenho que falar com a pessoa e

enxergar a alma dela.

EXT. POINT DES ARTS. DIA.

Junior e Meg se preparam para tirar uma foto.

MEG

Um selinho. A gente quer selinho.

WALFREDO (OFF)

(tirando a foto)

Ai, para de se beijar.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 11.

MEG

Ai, deixa de ciúme bobo.

Meg e Junior dão um selinho para a fotografia.

Wal e Junior também dão um selinho. Wal decide passa sua

língua na boca de Junior, que leva um susto.

Wal começa a descrever a Point des Arts para Junior.

WALFREDO

Aqui, são todos cadeados. A maioria

é dourada. Mas tem uns coloridos.

Nessa direção é a Torre Eiffel.

JUNIOR

Bem aqui?

WALFREDO

É, bem ali. E aí tem o Rio Senna.

Tu ta sentindo a cor do Senna? É

lindo, gente.

JUNIOR

Ai, eu quero olhar.

INT. QUARTO. NOITE.

Meg seca os cabelos de Junior. Eles se preparam para sair.

MEG (OFF)

E ficou uma mistura entre eu, o

Junior e o Wal. A gente, às vezes,

se confunde mesmo.

Na cama, Wal está sem camisa e se prepara para vestir sua

roupa.

WALFREDO

Olha o tamanho disso aqui.

AMIGA

Isso é um vestido?

WALFREDO

Isso é um vestido. Gente, qual é a

frente, qual é a costa? Ah, essa

aqui é a frente.



12.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

É muito difícil passar por cima de

preconceito. Por cima da tua

família, principalmente quando ela

não te dá apoio.

EXT. RUA. NOITE.

Wal, Junior e Meg estão caminhando em direção ao karaokê.

WALFREDO (OFF)

Eu acho que eles queriam que eu

fosse católico, para deixar de ser

gay. Eu não entendo qual é a neura

deles.

CORTAR PARA

INT. KARAOKÊ. NOITE.

Wal propõe um brinde aos seus amigos.

WALFREDO

A coisa era tão feia que...

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

Eu não podia não gostar de comer

certas comidas, porque, sabe, tipo:

“Ai tia, eu não quero comer carne

de porco”. E eles faziam um inferno

na minha vida. Sabe, negócio de

dizer: “Pelo amor de Deus, todo

mundo come carne normal, tu não vai

comer carne de porque é porque tudo

é gay”. Sabe?



13.

INT. PALCO DO KARAOKÊ. NOITE.

Nada tímida, Wal e seus amigos cantam "Garçom", de Reginaldo

Rossi.

WALFREDO (OFF)

Eu contorcia meus músculos pra eu

andar. Na escola eu tive

dificuldade porque eu não queria

falar em público. Daí tu força a

voz para ficar grossinha, mas tem

uma hora que tu não aguenta mais,

aí tu solta aquele “ah”. E as

pessoas vão te xingar e era assim.

Wal continua cantando.

WALFREDO (OFF)

Eu posso apanhar de homens na rua,

posso levar pedrada, sei lá, o que

for. O que essas pessoas idiotas

fazem.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

Mas eu não vou chorar na frente de

ninguém, não vou chorar mais. Não

vou chorar mais. Nunca mais.

INT. QUARTO. DIA.

Wal e Junior estão sentados na cama.

JUNIOR

Con-ti-nu-a-ma-rei.

WALFREDO

Continuarei amando?

JUNIOR

Sim, é isso.

Meg escuta o poema que Junior recita e o escreve de giz na

parede.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 14.

MEG (OFF)

Pra mim é muito marcante estar na

universidade porque quando eu tava

no convênio eu falei que eu ia

entrar na Sorbonne.

Junior começa a analisar o seu poema.

JUNIOR

Fazer a análise dos morfemas. Por

que o “re”, por que o “des”?

WALFREDO

Gente, eu odeio fazer isso de

análise de morfemas. Eu gosto de

fonética.

Concentrada, Meg continua a escrever na parede.

MEG (OFF)

Então quando eu soube dessa bolsa e

soube que era pra Sorbonne eu

fiquei assim...

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

Muito assustada. Eu fiz de tudo pra

vir.

EXT. RUA. DIA.

Meg, Wal e Junior saem do supermercado com as sacolas nas

mãos.

JUNIOR (OFF)

E como isso aconteceu? A professora

disse: “Quem tu acha que, além de

ti da Meg e do Walfredo, que tem

capacidade de ir para esse

projeto?”

CORTAR PARA



15.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR (OFF)

Então foi hilário. Pensa como eu

fiquei? Ela chegar assim e já

dizendo: “Além de ti, da Meg e do

Walfredo, quem tu acha que vai pra

França passar dois anos?” Ai,

nossa, então tá. Agora me dá uma

água com açúcar, né queridinha? Aí

eu te digo algo depois.

EXT. ESCADARIAS DE TROCADERO. DIA.

Wal, Meg e Junior sobem as escadarias de Trocadero.

JUNIOR (OFF)

(cont)

Depois eu descobri que isso

aconteceu porque o Walfredo foi lá

falar do projeto. Então se não

fosse pelo Walfredo, ninguém

estaria aqui.

Meg, Junior e Walfredo encaram a Torre Eiffel. Eles estão

visivelmente emocionados de estarem lá.

MEG (OFF)

Eu batalhei muito para fazer curso

de francês porque em Belém não é

baratinho. Mas eu pedi: “Tia, por

favor, paga um curso de francês

para mim que eu quero fazer

francês”.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

Eu não fui criada pela minha mãe

nem pelo meu pai. Fui criada pela

minha tia e pela minha avó. Tia

Dolores. Acho difícil tocar nela.

Ai, não mais conseguir falar. É a

pessoa que mais me deu apoio em

toda a minha vida. Ela e a minha

(MÁS)

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 16.

MEG (continúa)

avó. São as pessoas que lutaram

muito por mim porque eu sou uma

pessoa difícil.

EXT. CARROSSEL. DIA.

Meg, Wal e Junior caminham em direção do carrossel.

MEG (OFF)

A minha vó é aquela criação, que

tem que ser dona do lar. Ela tentou

me ensinar a costurar, eu aprendi

só a botar um botão. Ela me ensinou

o bordado, eu só aprendi o

ponto-cruz.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

Ela me ensinou a ser aquela mocinha

bonitinha, mas é aquele padrão de

mulher, sabe? Que eu não sou. Que

eu nunca vou conseguir ser. Não

gosto. Nem quero. Eu tentava ser.

Me esforçava pra ser. Mas não dava.

CORTAR PARA

EXT. CARROSSEL. DIA.

Meg se diverte no carrossel.

MEG

E foi assim que eu saí da casa da

minha avó. Não saí porque eu quis

sair, por mim eu ficava. Mas ela

falou assim: “Olha, ou tu segue do

meu modo de viver ou procura um

outro rumo".

CORTAR PARA



17.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

(cont)

Aí eu falei: “Tá bom”. Peguei,

arrumei tudo, botei numa caixinha e

fui embora.

EXT. TORRE EIFFEL. DIA.

Wal acende um cigarro. Junior e Meg estão ao seu lado.

WALFREDO (OFF)

A minha mãe, eu não conheço a minha

mãe. Eu acho que eu fui a casa dela

três vezes, mas eu só lembro do

rosto dela um pouquinho.

Wal não presta atenção na conversa dos amigos.

WALFREDO (OFF)

Eu sei que ela ta viva, tem outros

filhos.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

Essa fragilidade que eu tenho, é

dela. Essa doçura que eu tenho é

dela. E talvez, a feminilidade.

EXT. RUA. NOITE.

Wal anda pelas ruas de Paris.

WALFREDO (OFF)

(cont)

Um dia eu encontrei uma tinha minha

numa loja. Eu deveria ter uns 15

anos e ela parecia com a minha mãe.

Saí correndo da loja desesperado.

CORTAR PARA



18.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

“Não, ela não pode me ver”. Eu não

entendo. Eu sei que eu tenho medo,

eu tenho que assumir isso. Eu tenho

medo de ver ela.

EXT. CARROSSEL. NOITE.

Wal, Meg e Junior andam no carrossel. Eles estão se

divertindo como crianças.

JUNIOR (OFF)

Ai, vou ter que voltar para a minha

primeira infância, né Bruna? Tá.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

Eu perdi a minha mãe muito cedo.

Com oito anos de idade, eu levanto

assim da cama eu vou descendo: “Ai

que divertido vai ser o meu dia.

Cadê mamãe?” Não está. E mamãe

nunca mais voltou.

EXT. CARROSSEL. NOITE.

Junior anda no carrossel.

JUNIOR (OFF)

Porque a minha mãe teve um acidente

vascular cerebral. Foi pro

hospital, entrou em coma e depois

só fui ver a minha mãe no caixão.

Não me lembro da voz dela. E isso

me dói muito. Queria muito lembrar

da voz dela.

Junior, Meg e Wal observam a vitrina de algodão doce.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 19.

JUNIOR (OFF)

Mas eu me lembro, assim, do rosto.

Lembro dela trabalhando como

servente numa escola.

Wal dá algodão doce na boca de Junior.

JUNIOR (OFF)

A minha casa era muito simples. Era

uma casa de madeira do meio da

favela. Na periferia. Não tinha nem

asfalto na rua.

EXT. RUA. NOITE.

Junior, Meg e Wal se abraçam.

JUNIOR (OFF)

Mas dentro da casa tinha um móvel

pequeno onde tinham uns livros que

a minha mãe trazia da escola quando

já iam jogar fora. E deixava

naquele móvel. Sair daquele lugar e

vir parar na França para estudar é

algo assim indescritível. É algo

maravilhoso.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

E eu sei que a minha mãe tá comigo

nesse momento. Porque ela queria

ser grande.

EXT. RUA. NOITE.

Junior caminha ao lado de JEAN-LUC (59), seu namorado.

JUNIOR (OFF)

Entrei num site de relacionamento

procurando pessoas pra conversar ou

pra curtir. Pra fazer qualquer

coisa.
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INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

Menos entrar num relacionamento

sério porque eu não queria me

machucar nem machucar ninguém.

Porque eu ia ter que voltar pro

Brasil. Sou obrigado a voltar pro

Brasil.

INT. KARAOKÊ. NOITE.

Junior aplaude uma apresentação no karaokê.

JUNIOR (OFF)

Mas, no meio de tudo isso, apareceu

o Jean, que olhou a minha frase “Eu

sou cego e daí?”

Jean-Luc se aproxima e toca o rosto de Junior.

JUNIOR (OFF)

E achou isso muito bom. Achou

ótimo. Achou uma sacada

maravilhosa.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

E aí manda para mim: “Eu sou gay, e

daí?“ Então a gente se reconheceu.

INT. KARAOKÊ. NOITE.

Jean-Luc ajeita o chapéu de Junior.

JEAN-LUC (OFF)

Eu percebi que se tratava de alguém

interessante.

Jean-Luc beija a boca de Junior.

JEAN-LUC (OFF)

Aos poucos a gente começou a se

telefonar, a se telefonar, a se

telefonar.
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INT. QUARTO. NOITE.

Jean-Luc e Junior são entrevistados.

JEAN-LUC

A gente se conheceu bastante por

telefone. Tivemos uma grande troca.

Depois a gente decidiu que era o

momento de se encontrar. Eu posso

dizer que era hora de a gente se

“ver”. Eu posso vê-lo, mas ele me

vê de outra forma, com o seu

coração. Isso que eu achava muito

bonito. É isso.

INT. KARAOKÊ. NOITE.

Junior dança com uma amiga.

JEAN-LUC (OFF)

Nós temos vontade de viver nossa

vida. E quando as crianças nos vêem

nos beijando, isso não pode ser

considerado nojento. É amor, elas

precisam entender isso.

JUNIOR (OFF)

Eu não me importo com isso. Eu

estou aqui para ser feliz e não

agradar os heterossexuais. Eu não

suporto mais essa ideia idiota da

religião e de todo o resto, dos

católicos radicais que querem

machucar os homossexuais.

CORTAR PARA

INT. PALCO DO KARAOKÊ. NOITE.

Junior e Jean-Luc cantam "La Vie en Rose", de Edith Piaf.

JEAN-LUC (OFF)

Eu espero me casar com o Junior. É

isso.

JUNIOR (OFF)

A gente vai-se casar e ficar juntos

para sempre.

(CONTINÚA)
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JEAN-LUC (OFF)

Com certeza.

O casal dá um beijo na boca e arranca aplausos da plateia.

JUNIOR

Ele é o homem da minha vida.

DJ

É o homem da sua vida.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

Ih... Ai, não... É, essa é a pior

de todas. Pior do que dinheiro, é

amor. Ai, gente. O que, que amor,

hein? Tipo, que amor? Depende. Amor

é muito complicado. Muito

complicado. Amor na França? No

mundo? Anterior? Ai, não, anterior.

Gente, que vergonha. Amor... Essa

pergunta me deixa tímida. Ai, eu

não sei o que falar sobre amor.

Amor é uó. Tá aí, amor é uó. Não

sei, não gosto de amor. Mentira. Eu

sou muito safada. Não posso falar

isso. Gente, eu sou safadinha.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

Eu não devo ter homem. Eu não

preciso de um homem na minha vida.

De um macho, de um marido. Quero

alta produção para ir comprar pão,

para ir no shopping, para ir pra

faculdade, para o trabalho. E não

vai ter homem que me aceite assim.

INT. BANHEIRO. DIA.

Wal toma banho e lava os cabelos, que foram tingidos de

preto. A água que cai em seu rosto é preta.

WALFREDO (OFF)

Então eu quero a solidão. Eu tô

muito feliz morando só hoje. Foi

tudo o que eu pedi. Todos os dias.

(MÁS)

(CONTINÚA)
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WALFREDO (OFF) (continúa)
Eu pedia pro vento, eu pedia pro

sol, eu pedia pra terra, eu pedia

pra mim. Que eu queria sair, sabe?

Eu queria sair dalí. Eu não tava

feliz. Eu precisava de tempo pra me

transformar. Eu não sou mais

aquilo. Eu não sou mais o Walfredo

de três meses atrás. Eu morri

completamente.

EXT. RIO SENA. DIA.

Wal, Meg e Junior andam na beira do Rio Sena.

WALFREDO (OFF)

Essa bolsa foi maravilhosa, gente.

Realmente, eu não pensei que viesse

tão rápido. "Claro que eu não vou

conseguir. A vida não é tão fácil

assim."

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

"Quer dizer que eu vou sofrer até

os dezoito anos, O veadinho

reprimido e logo em seguida ir pra

Paris com uma bolsa divina?"

Meg é entrevistada.

MEG

Eu trabalhei, fiz e aconteci. E

venci. Tô aqui na França.

CORTAR PARA

EXT. TORRE EIFFEL. DIA.

Meg observa a Torre Eiffel.

MEG (OFF)

E quando eu ouvi a minha avó dizer

que sentia orgulho de mim...
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CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

(cont)

Foi uma coisa que... eu fiquei

muito feliz. Porque eu não sou do

jeito que a minha avo que eu seja e

nunca vou ser. Mas saber que ela,

por um momento, sentiu orgulho de

mim. Isso me deixa bem feliz.

EXT. CATEDRAL DE NOTRE DAME DE PARIS. DIA.

Wal, Junior e Meg saem da catedral. Eles caminham no meio de

uma multidão de turistas.

JUNIOR (OFF)

A gente está aqui para se

descobrir. Para se permitir. Foi

para isso que a gente veio para

Paris. Para crescer.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

O meu maior medo pro futuro, em

2015, quando eu vou ter que voltar

pro Brasil, eu não sei como eu vou

fazer. Não quero voltar.

EXT. RUA. DIA.

Turistas japonesas pedem para tirar foto ao lado de Wal, Meg

e Junior.

WALFREDO (OFF)

(cont)

Eu tenho medo do olhar das pessoas

de espanto, sabe? Parece que eu sou

uma pessoa de outro mundo.

Depois que a foto é tirada, o trio comemora e se despede das

turistas.
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INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

E é realmente assim que pensam:

“Walfredo é lindo, bonitinho. Quer

ser gayzinho? Quer ser

travestizinho? Vai ser dentro da

sua casinha. O ceguinho, também,

que tá errado com a sociedade em

que todo mundo tem que enxergar,

ser perfeitinho. Vai ser ceguinho

na sua casinha, vai. Vai ficar

vivendo com o seu namoradinho

escondidinho”. Sou obrigado? Eu,

não. Eu vou pra rua.

EXT. RIO SENA. DIA.

Junior escuta os sons do Rio Sena.

JUNIOR (OFF)

(cont)

É muito fácil olhar para os prédios

de Paris e dizer que é bonito.

Agora colocar uma venda, sair por

Paris e dizer que é bonito e sentir

que é bonito, é outra história.

A tela escurece (efeito fade out) e escutamos carros,

pessoas e pássaros.

(continúa)

Adoro ver o Senna e como vejo o

Sena? Ouvindo. E a pessoa vai lá e

não ouve o que o rio tem pra te

dizer, sabe?

A tela volta às suas cores. Junior é revelado (efeito fade

in).

JUNIOR

Vai lá e passa, bate uma foto e o

rio ficou lá, falando sozinho.
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EXT. RUA. DIA.

Wal anda pelas ruas da cidade.

WALFREDO (OFF)

Eu espero não morrer agora. Eu tô

muito bem. Eu tô ótima. Tô linda.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

Eu poderia ter sofrido, poderia ter

sido ferido, poderia ter sido

agredido fortemente. E eu tô aqui

ileso, feliz, contente.

INT. ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA. DIA.

Wal, Meg e Junior são fotografos. Flashes são disparados e

eles fazem diferentes poses.

JUNIOR (OFF)

Nasceu homem e quer continuar

homem? Muito que bem. Quer

continuar homem beijando outro

homem? Lindo. Quer ser homem e

beijar meninas? Ser hétero? Quer

ser bi? Quer ser pansexual? Seja.

Seja você.

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

Não sou e eu não é ninguém quem vai

dizer o que é um homem e o que é

uma mulher.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

Eu confio muito na Benedita. Ela me

dá uma segurança, sabe? Apesar de

ela ser frágil. Eu sei que ela é

cega. Ela sempre fala que ela é a

(MÁS)

(CONTINÚA)
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WALFREDO (continúa)
dona da verdade e eu acredito. Eu

acredito em tudo que ela me fala.

INT. ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA. DIA.

Meg e Junior são fotografados dançando.

JUNIOR (OFF)

É um trio super transgressor. O

gay, cego, louco, super revoltado

junto com...

Wal é fotografada vestida de colegial.

JUNIOR (OFF)

Uma travesti louca, pirada e super

linda.

Meg sorri para as lentes da fotógrafa.

JUNIOR (OFF)

E uma beleza ímpar, né? Porque a

Meg é um escândalo.

Meg e Wal brincam no estúdio.

WALFREDO (OFF)

Não preciso de aceitação porque eu

já me aceitei.

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Meg é entrevistada.

MEG

Ai, o Walfredo? Eu o admirei tanto

que eu cheguei a ser um pouquinho

dele. Eu peguei as coisas dele.

INT. ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA. DIA.

Wal, Meg e Junior jogam serpentinas para o ar.

WALFREDO (OFF)

A Meg fala sempre isso: “O Walfredo

não sabe abraçar".

CORTAR PARA
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INT. ESTÚDIO. DIA.

Wal é entrevistada.

WALFREDO

(cont)

E foda-se. Eu não sei abraçar, eu

vou aprender a abraçar, eu tô

aprendendo a abraçar.

INT. ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA. DIA.

Junior é clicado pela fotógrafa.

JUNIOR (OFF)

Na periferia onde eu morava, tipo,

inventava de faltar água

justamente...

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

Na porra da hora que eu ia para a

universidade. Aí eu tinha que

carregar uma droga de um balde

d’água.

INT. ESTÚDIO DE FOTOGRAFIA. DIA.

O trio é fotografado. Eles estão se divertindo e sorrindo

para a câmera.

JUNIOR (OFF)

E eu disse: “Não. Chega. Mas não

tem nada não. Quando eu estiver em

Paris eu vou rir de tudo isso”. E

eu nem sabia que vinha pra Paris.

Junior dança para as lentes da fotógrafa.

JUNIOR (OFF)

Quando eu tava em momentos

difíceis, a minha tia chegava e

dizia: “Olha, professor, não te

preocupa não. Quando tu tiver em

Paris, tu vai rir de tudo isso”.

(CONTINÚA)
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O trio é fotografado. Felizes, eles dançam para as lentes da

fotógrafa.

JUNIOR (OFF)

E quando surgiu a oportunidade da

bolsa, eu me assustei e disse...

CORTAR PARA

INT. ESTÚDIO. DIA.

Junior é entrevistado.

JUNIOR

(cont)

“Nossa, será que é agora é que eu

vou rir de tudo isso?”

Entra cartela final: "Tant Pis Capítulo Um".

Letreiros finais: "Depois das filmagens, Walfredo optou por

usar o nome social Maia Vouleau. Maia continua sem falar com

a sua família no Brasil, para onde ela deve retornar em

julho e 2015. Junior foi eleito o melhor aluno da turma.

Jean-Luc se mudou para a Bretanha, na França. Agora o casal

mantém uma relação à distância. Alguns meses após as

filmagens, Meg foi hospitalizada durante uma crise nervosa."

FIM.


