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“Quintal” 

 

#0. Planos diversos / Externa/ Dia. 

Vários planos documentários meio clichês mostrando a periferia. Crianças na rua, dona de casa 

varrendo a rua. Ônibus, carros passando e etc. 

         CORTA PARA: 

#1. Cozinha/ Interna/ Dia. 

Norberto, senhor de idade, coloca comida no prato. Enquanto isso, ele conversa com Maria 

José, sua esposa. 

NORBERTO 

Esse arroz aqui é o de ontem ainda? 

MARIA 

É. Quase ninguém comeu. 

NORBERTO 

E essa carne? É a que eu comprei? 

MARIA 

É. É um chã de dentro. 

NORBERTO 

Hum. 

Tem salada? 

MARIA 

Tem. Tá aí em cima da mesa, mas tá tampada. 

NORBERTO 

Tem suco? 

MARIA 

Só abrir a geladeira aí que você acha, bem. 

         CORTA PARA: 

#2. Sala/ Interna/ Dia. 
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Eles comem em silêncio enquanto assistem alguma coisa na TV. O programa que eles assistem 

fala de alguma coisa que está acontecendo no mundo hoje. 

         CORTA PARA: 

#3. Quartinho/ Interna/ Dia. 

É um quarto bem bagunçado, com tanquinho e máquina de lavar. Norberto tira muita coisa 

dali. Arruma algumas coisas e joga outras fora. 

Maria José passa e pega algumas roupas na máquina de lavar que acabaram de serem lavadas. 

Norberto acha uma sacola cheia de coisas. Maria José olha que ele pegou a sacola. 

MARIA 

Essa aí é dos meninos. Não mexe não. 

NORBERTO 

Por que? 

MARIA 

Eles pediram pra não mexer. Resto de coisa de arrumação do quarto. 

         CORTA PARA: 

#4. Sala/ Interna/ Dia. 

Norberto abre a sacola e começa a vasculhar seu conteúdo. 

         CORTA PARA: 

#5. Quintal/ Externa/ Dia. 

Maria José estende as roupas no varal.  

O quintal está um pouco sujo, cheio de folhas. 

De repente começa um vento muito forte. Muito forte mesmo que quase arranca as roupas do 

varal. Maria José é quase levada pela ventania. Em planos fechados mostramos que ela chega 

a sair do chão, mas não é levada por que se segura em uma janela. Os planos remetem a 

alguns desenhos animados. 

O vento para, Maria José se recompõe, ajeita a sua blusa e seu cabelo.  E como não 

acontecesse nada pega as roupas no varal que já estão secas por causa do vento.  

Em plano aberto do quintal ela sai de quadro. Assim que ela sai um ponto preto é visto no 

meio da tela, como se o ponto estivesse no ar. É uma espécie de um portal tridimensional que 

começa a se abrir.  

         CORTA PARA: 
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#6. Sala/ Interna/ Dia. 

Norberto está mexendo na sacola. Achou alguns DVDs fora da capa, mas que não tem nome, 

somente algumas letras escritas de canetinha. 

Curioso ele coloca um dos DVDs em um aparelho e começa a assistir. 

A imagem aparece na TV e percebemos se tratar de um filme pornô somente de mulheres 

negras que tem bundas enormes. Percebemos isso através do trailer.  

Norberto assiste o filme durante um tempo. 

         CORTA PARA: 

#7. Cozinha/ Interna/ Dia. 

Norberto chega na cozinha e vai até o armário. Pega um pacote de pipocas de micro-ondas. 

Vai até o micro-ondas e coloca o pacote de pipocas e liga o aparelho. 

Maria José está lendo jornal.  A notícia principal fala de um escândalo de um político famoso 

envolvido em corrupção.  

Norberto abre o micro-ondas e pega a pipoca que já está pronta. 

Maria José pega o telefone e sai da cozinha. 

         CORTA PARA: 

#8. Quartinho/ Interna/ Dia. 

Maria José, com o telefone encostado na orelha, espera ser atendida no telefone. 

Percebemos que o outro lado da linha atende o telefone. 

MARIA JOSÉ 

Alô? 

Ei, Janete. Tudo bem? Ele tá muito ocupado? 

É bom, né. Aproveitar que ele tá aí.  

Passa pra ele fazendo favor. 

Ok. Eu espero. 

 

Maria José espera no telefone, olhando para a bagunça do quartinho. 

MARIA JOSÉ 

(voltando a ligação) 
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Ei, menino. Como estão as coisas aí? 

Eu sei. Claro. Eu vi tudo 

Como você foi dar esse vacilo?  

Como a Andréia deixou passar isso? 

Mas por que? Mas gente,  

não pode deixar isso não. 

Saiu matéria de capa. 

Eu sei. Sei disso. 

         CORTA PARA: 

#9. Gabinete do político famoso/ Interna/ Dia. 

O político famoso está sentado numa cadeira, na penumbra. Vemos somente sua silhueta. 

POLÍTICO FAMOSO 

Eu sei, Zezé. 

Fiz tudo que você falou. Fiz uma oração,  

mas não tem jeito. Pegaram em cheio nessa.  

Não sei quem foi. Só você sabia dessas coisas.  

Sim. Não, não tô falando nada. 

 Mas disso só você que sabia. 

E sei que você não ia contar pra ninguém, certo? 

Zezé? Zezé? 

Alô? 

Ta aí ainda? 

         CORTA PARA: 

#10. Sala/ Interna/ Dia. 

Norberto continua assistindo aos filmes pornôs. Agora ele come pipoca. Está assistindo mas 

está sério. Outro filme passa com mulheres negras com bundas enormes e dessa vez cobertas 

de óleo. 

         CORTA PARA: 
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#11. Quintal/ Externa/ Dia. 

Mostramos o quintal e no meio o buraco negro que tinha está maior. Dentro do buraco vemos 

uma espécie de outra dimensão. 

Começa a fazer um barulho alto. 

         CORTA PARA: 

 

#12. Cozinha/ Interna/ Dia. 

Maria José está fazendo unha. 

NORBERTO(OFF) 

Que barulho é esse aí? 

MARIA JOSÉ 

Não sei não. É lá fora. 

         CORTA PARA: 

#13. Quintal/ Externa/ Dia. 

Voltamos para o plano do quintal. O portal vai ficando maior e o barulho também. Trilha de 

suspense. 

         CORTA PARA: 

#14. Sala/ Interna/ Dia. 

NORBERTO 

Dá pra você ir lá, Malute? 

MARIA JOSÉ(OFF) 

Ahh, vou não. 

NORBERTO 

Que que custa, Malute? 

 Só pra ver o barulho. 

MARIA JOSÉ 

Tô fazendo unha, Norberto. Não vou não. 

E o que você tá fazendo aí? 
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NORBERTO 

Tô ocupado aqui. 

Eles ficam em silêncio por um tempo. Escutamos apenas os gemidos das atrizes pornôs que 

vem do filme que passa. 

MARIA JOSÉ 

Se tivesse alguma coisa  

lá fora o Dila já tinha latido. 

         CORTA PARA: 

#15. Outra parte do quintal/ Externa/ Dia. 

O primeiro plano(detalhe) que vemos é de uma plaquinha com o nome “Dila” dependurada na 

coleira do cachorro. Ele está dormindo. Acompanhamos o cachorro que acorda e anda durante 

um tempo pelo quintal(não na parte do portal). Ele faz xixi, late para um motoqueiro que 

passa na rua. 

De repente ele começa a andar em direção a outra parte do quintal (onde tem o portal). 

         CORTA PARA: 

#16. Quintal/ Externa/ Dia. 

Dila chega aonde está esse portal. Ele olha sem entender. Talvez late. Vai se aproximando do 

portal e desaparece misteriosamente. 

         CORTA PARA: 

#17. Sala/ Interna/ Dia. 

Norberto parece impaciente,  pois o barulho lá fora aumenta. Ele aperta pause no filme e se 

levanta, abre a porta e sai para o quintal. 

         CORTA PARA: 

#18. Outra parte do quintal/ Externa/ Dia. 

Norberto vai se aproximando lentamente de onde vem o barulho. O clima agora é de 

suspense. Anda bem devagar chegando na “esquina” do quintal. 

A trilha sonora aumenta. 

Ele vê o portal e parece que uma força faz ele avançar e ver o que tem lá dentro. 

Ele entra no portal. Um barulho muito grande começa. O portal começa a se fechar. Um vento 

forte começa e aos poucos o portal se fecha por inteiro. 

O quintal fica do jeito que era antes. 
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         CORTA PARA: 

#19. Cozinha/ Interna/ Dia. 

Maria José acaba de fazer as unhas. Estende as mãos pra ver como ficou, balança a cabeça 

negativamente e resolve passar acetona para começar as unhas novamente. 

         CORTA PARA: 

#20. Quintal/ externa/ Entardecer. 

Maria José lava o quintal com água da mangueira. 

         CORTA PARA: 

#21. Quarto do casal/ Interna/ Entardecer. 

Maria José arruma uma sacola dessas de clube. Coloca maiô e toalha. 

         CORTA PARA: 

#21A. Rua/ externa/ Noite Americana. 

Maria José anda pela rua com sua sacola de clube. 

A paisagem atrás dela é estranha. Alguns prédios brotam na paisagem, bem ao fundo, como se 

fossem plantados. 

         CORTA PARA: 

#22. Piscina/ Externa/ Noite. 

Maria José faz hidroginástica com as amigas. O ambiente é de descontração. 

         CORTA PARA: 

#23. Academia/ Interna/ Noite. 

Montagem de planos. 

Maria José faz esteira. 

Ela faz bicicleta ergométrica. 

Faz exercícios aeróbicos. 

Faz aparelhos de musculação bem pesados revezando com seus amigos fisiculturistas. 

         CORTA PARA: 

#24. Quintal da Academia/ Interna/ Noite. 
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Maria José e um cara muito musculoso conversam. Ele desabafa sobre sua vida, sobre sua 

relação com a namorada. Está bem triste. Ele começa a chorar, Maria José diz pra ele ser firme 

nas coisas da vida dele. Pra ele não desistir. Ela fala isso com muita firmeza. 

         CORTA PARA: 

#25.  Sala da casa do casal/ Interna/ Noite. 

Maria José abre a porta da sala. Liga a TV. Senta no sofá. 

De repente Norberto estende sua mão na janela e esticando o braço consegue chegar sua mão 

até a porta, abrindo-a. 

Ele entra na sala. Cumprimenta Maria José. 

Na TV passa algo interessante. 

         CORTA PARA: 

Em tela preta aparece a placa: ANOS DEPOIS 

         CORTA PARA: 

#26. Sala de aula de faculdade/ Interna/ Dia. 

Norberto está muito bem vestido.  

Trata-se de uma banca de mestrado. Norberto vai se apresentar. ALGUNS ACADÊMICOS estão 

reunidos formando a banca examinadora na apresentação de Norberto. 

Vemos através da capa do power point que Norberto fez o título de sua dissertação Bundas e 

óleos – Uma análise dos filmes pornô americanos dos anos 90. Análise dos filmes Big Ass 

Ebony 1 e 2, Big Patthy Butt 1, 2, 3 e 4 e Mami Culo Grande American Edition. 

NORBERTO 

Bem. Bom dia. Agradeço a presença de todos. 

Vamos começar então. 

Tudo começou quando eu estava  

arrumando o quartinho lá de casa e no meio da bagunça 

descobri o objeto deste estudo. 

Foram anos de estudo e dedicação 

Para chegar hoje na defesa da tese. 

Apesar de ser uma introdução é um estudo 

 muito aprofundado sobre o tema... 
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Norberto começa a falar e as pessoas ficam bastante interessadas no tema. 

Começa a tocar Texas, do MC Papo. Ouvimos primeiro somente a introdução. A música vai 

crescendo, crescendo até chegar na parte em que MC Papo começa a cantar, que é o mesmo 

momento em que cortamos para cena seguinte com Norberto dando um pulo bem alto. A 

imagem fica estática quando Norberto lá no alto faz um movimento com a mão como se fosse 

o Pelé comemorando um gol. 

Aparece FIM. 

Sobem os créditos finais ainda com a música. 

 

 

 

 

 


