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TELA PRETA.

Sobre os créditos iniciais, ouvimos um recado de secretária 
eletrônica em off.

ELISA (O.S.)
(Secretária Eletrônica)

Oi, no momento não estamos em casa. 
Se quiser, deixe um recado após o 
sinal.

1 - INT. APARTAMENTO/CORREDOR E SALA - DIA

ELISA (50) sai de um dos quartos e atravessa o amplo corredor 
em direção à sala. Ela tem uma expressão vazia, de quem já 
fez esse percurso milhares de vezes; mas há algo de 
sofisticado na sua postura, nas suas roupas bem escolhidas e 
na forma como ela prende o cabelo acima da nuca.

Uma voz feminina deixa um recado na secretária.

CORRETORA (O.S.)
Dona Elisa, aqui é a Márcia da 
Patrimóvel, só pra avisar que 
aquele casal que viu o apartamento 
na semana passada tá realmente 
interessado, viu? 

À sua maneira, a sala transmite uma impressão semelhante de 
sofisticação. Ela é grande e bem decorada, cheia de quadros 
nas paredes e móveis de bom gosto. No entanto, há também uma 
nítida decadência no ambiente, como se o apartamento inteiro 
quisesse dizer que já viu dias melhores.

CORRETORA (O.S.) (CONT’D)
Eu sei que a senhora tá com pressa 
pra vender o imóvel, então o quanto 
antes a gente puder quitar aquele 
lance do IPTU... 

Elisa vai até a estante e pega uma caixinha colorida de 
metal, em cujo rótulo se lê "twinings of london". Ela levanta 
a tampa da caixa, mas ao invés de sachês de chá, vemos uma 
espécie de "kit-baseado", contendo seda, dichavador, 
isqueiro, um cachimbo de vidro e um pouco de maconha 
prensada. 

CORRETORA (O.S.) (CONT’D)
...Enfim, como eu tinha te passado 
antes, com essa coisa pendente nem 
adianta tentar vender porque não 
vamos conseguir fechar, eles são 
bem linha dura com isso. 
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Elisa prepara um baseado: usando um dichavador ela tritura a 
maconha, pega uma folha de seda e enrola um cigarro com 
desenvoltura.

CHARLES (V.O.)
Eu vou perguntar de novo, bem 
devagar: Qual é o seu problema?

2 - INT. PRÉDIO/PORTARIA - DIA

A portaria é de um prédio antigo de classe média alta. 
Enfeites verde-e-amarelos aqui e ali indicam que é época de 
copa do mundo.

MIGUEL (22), uniforme de faxineiro e aparelho auditivo na 
orelha, leva um sermão de CHARLES (55), porteiro do prédio.

CHARLES
Você num é burro. Dá pra ver isso, 
mesmo que 'cê num fale muito.

Miguel olha pro porteiro com uma expressão séria, sem 
responder.

CHARLES (CONT’D)
Ou eu tô errado?

Os dois ficam em silêncio por um instante, até que Charles 
suspira e tira um cheque do bolso.

CHARLES (CONT’D)
Olha, isso aqui acerta o último 
mês, incluindo hoje. Vê se tá tudo 
certinho.

Ele entrega o cheque e fica observando Miguel conferir os 
valores. Quando Miguel volta a olhar pra ele, Charles 
continua.

CHARLES (CONT’D)
Você sabe por que 'cê tá indo 
embora, garoto?

CUT TO:

3 - INT. APARTAMENTO/SALA - DIA - CONT. CENA 1

CHARLES (V.O.)
Não é porque 'cê é pior do que 
ninguém aqui, não.

(pausa)
(MORE)
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CHARLES (V.O.) (CONT’D)
É porque tu se acha melhor do que 
os outros.

Olhando a rua pela cortina da janela semi-aberta, Elisa dá 
uma tragada, prende a fumaça e solta aos pouquinhos.

CHARLES (V.O.) (CONT’D)
Já viu como 'cê olha pra mim? Pro 
síndico? Pros moradores? Que porra 
é essa? Parece até que o patrão é 
você...

Elisa molha o dedo para apagar o baseado ainda pela metade, e 
coloca o resto do cigarro na caixinha de metal.

4 - INT. PRÉDIO/PORTARIA - DIA - CONT. CENA 2

Miguel olha firme pro porteiro, sem esboçar reação.

CHARLES
Tu tem que se ligar, garoto.
A vida é injusta? É. Mas aprende 
uma coisa: ninguém tá nem aí.

Miguel parece perceber algo fora de quadro e desvia a sua 
atenção .

CHARLES (CONT’D)
Você fez merda. Você perdeu o 
emprego. Mas isso é um problema 
seu. Aqui vai continuar tudo 
igualzinho depois que 'cê for 
embora --

Charles repara no olhar de Miguel e se vira pra trás, a tempo 
de perceber Elisa cruzando a portaria.

CHARLES (CONT’D)
Bom dia.

Elisa retribui o cumprimento de relance enquanto se dirige 
para a saída do prédio. Charles parece se lembrar de algo.

PORTEIRO
Dona Elisa, dá uma chegadinha aqui 
por favor?

Elisa se aproxima de Charles, que coloca papéis na mesa da 
portaria em frente a Elisa.

CHARLES
O seu Fernando tá viajando, tem 
umas coisas pra senhora assinar.



4.

Elisa lê as palavras “Miguel Oliveira” e “Justa Causa.”

ELISA
O que é?

CHARLES
(abaixando a voz)

Nada não, só os papéis de rescisão 
desse menino.

O porteiro está ocupado procurando uma caneta nas gavetas da 
sua escrivaninha. Elisa olha pra Miguel e os dois se encaram 
por um instante. Então, um RUÍDO DE MICROFONIA começa e fica 
cada vez mais alto. Charles olha pra Miguel, que continua 
olhando pra Elisa, que abaixa os olhos.

CHARLES (CONT’D)
(chamando a atenção)

Ô, Miguel.

Miguel leva um instante pra entender que o APITO vem do seu 
aparelho de ouvido. Quando percebe, meio no susto, ele tira e 
encaixa novamente o aparelho, interrompendo o ruído. Tudo 
acontece muito rápido, mas é suficiente pra desarmar a 
atitude de Miguel e deixá-lo sem-graça.

MIGUEL
Desculpa... Molde velho.

Charles entrega uma caneta pra Elisa, que assina o documento 
de demissão e SAI de quadro, sem olhar pra trás. Em seguida, 
o porteiro entrega o documento para Miguel. 

Charles tenta aliviar o clima.

CHARLES
Depois o pessoal vai colocar uma tv 
no play pra ver o jogo, se tu 
quiser passa lá. 

Visivelmente contrariado, Miguel abre a boca como se fosse 
falar algo, mas desiste no meio do caminho. Charles aperta a 
mão de Miguel. 

CHARLES (CONT’D)
Te cuida hein, garoto. 

5 - INT. QUARTINHO DO LIXO/5°ANDAR – TARDE

Miguel joga com raiva sacos e garrafas de refrigerante pelo 
túnel de lixo. Após jogar o último saco, ele bate a porta da 
lixeira com força, e SAI do quartinho, indo para o...
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6 - INT. HALL SERVICO/ PORTA 502 – TARDE

...CORREDOR/5°ANDAR, onde Miguel, ao passar por um dos 
apartamentos, pára de repente, dá um passo atrás e olha para 
o número do apartamento, “502”. Miguel abaixa o olhar até a 
maçaneta e repara que uma CHAVE (presa a um pequeno chaveiro) 
está na fechadura.

Miguel olha fixamente a chave. Ele hesita, olha para os lados 
e gira a maçaneta, que se abre.

7 - INT. APARTAMENTO/COZINHA – TARDE

Miguel entra na cozinha espaçosa, certificando-se que não há 
ninguém ali. O apartamento está em completo silêncio, com 
exceção das CORNETAS pré-jogo, que chegam da rua.

Miguel abre a porta da geladeira e olha o seu interior. Ele 
pega uma jarra de suco, e escolhe uma taça da cristaleira.

Ele enche a taça até a borda e bebe devagar, de um gole só 
todo o conteúdo da taça.  Quando ele coloca a taça na pia, a 
marca dos seus lábios ficam impressas no cristal.

8 - INT.APARTAMENTO/CORREDOR - TARDE

Miguel anda por um corredor em direcão à parte social do 
apartamento. Já vimos esse lugar antes e sabemos que é a casa 
de Elisa.

9 - INT. APARTAMENTO/BANHEIRO – TARDE

Miguel se olha sério no espelho. Ele ajeita o cabelo e tira o 
crachá do jaleco, guardando-o no bolso da calça. Miguel abre 
o espelho, tira de lá um creme hidratante e o experimenta no 
rosto. Depois abre um delicado vidrinho de perfume e entorna 
todo o seu conteúdo ralo abaixo.

10 - INT. APARTAMENTO/QUARTO DE ELISA – TARDE

Miguel abre uma a uma as portas do armário embutido, 
observando o conteúdo. Roupas e sapatos femininos. Vestidos 
pendurados em cabides.

Miguel examina os vestidos sem muita atenção. Em seguida, ele 
abre uma gaveta e pára. Miguel hesita por um momento e então 
tira uma calcinha de dentro da gaveta.

De repente, ele olha para baixo e leva um susto. No chão, uma 
TARTARUGA está tentando morder o seu sapato.
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Miguel empurra o bicho com o pé, mas a tartaruga volta e 
tenta mordê-lo novamente. Miguel afasta a tartaruga de novo, 
mas ela volta, abrindo e fechando a boca. Miguel pega a 
tartaruga, que se encolhe toda, e a coloca no chão de barriga 
para cima. O bicho começa a agitar as pernas, sem conseguir 
se desvirar.

11 - INT. APARTAMENTO/SALA – TARDE

Miguel entra na sala, tira um celular do bolso e começa a 
filmar o cômodo. Ele aponta a câmera na direção do próprio 
rosto, pra registrar que esteve ali.

Depois, Miguel vai até a janela e observa um vaso de plantas 
sobre o parapeito. A planta está morta e seca.

O TELEFONE FIXO COMECA A TOCAR mas Miguel parece não escutar.

Miguel olha o movimento na rua lá embaixo, decorada com as 
cores do Brasil: não há ninguém na calçada. Miguel olha o 
vaso, pensa por um momento e então começa a empurrá-lo com a 
ponta dos dedos, lentamente, na direção da borda. O TELEFONE 
CONTINUA TOCANDO e então, a voz de Elisa entra na secretária 
eletrônica.

ELISA (O.S.)
(Secretária Eletrônica)

Oi, no momento não estamos em casa. 
Se quiser, deixe um recado após o 
sinal.

Após o BEEP, uma VOZ MASCULINA começa a deixar um recado.

HOMEM (O.S.)
Boa tarde, aqui é da Atlântico 
Fundos, relativo a dívida adquirida 
junto ao cartão Carrefour. Favor 
retornar para que de imediato 
possamos tentar encontrar a melhor 
solução para a questão...

Miguel consegue ouvir um pouquinho da voz grave e se vira 
assustado. Ao fazer isso, esbarra no vaso de plantas, que se 
inclina lentamente no parapeito.

Miguel ainda tenta, mas não consegue evitar que o vaso caia. 
Da janela, ele vê o vaso despencar por alguns segundos e  
atingir a calcada, sem machucar ninguém.

O ALARME de um carro próximo dispara e curiosos começam a se 
aproximar.
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12 - EXT. CALCADA EM FRENTE AO PRÉDIO - TARDE

Do portão do prédio, Elisa olha o acidente e depois levanta o 
rosto até ver Miguel se afastando da janela para o interior 
de um dos apartamentos do prédio.

13 - INT. APARTAMENTO/QUARTO DE ELISA – TARDE

Nervoso, Miguel arruma apressadamente a bagunça que fez no 
quarto. Ele fecha as portas do armário e desvira a tartaruga, 
que se arrasta para debaixo da cama.

14 - INT. APARTAMENTO/CORREDOR - TARDE

Miguel tenta chegar a cozinha, mas pára no corredor ao ver 
Elisa fechando a porta atrás de si. Ela está de costas para 
ele e, por isso, não o vê.

Após trancar a porta, Elisa se volta para o lugar onde Miguel 
estava, mas não há ninguém lá.

15 - INT. APARTAMENTO/CORREDOR E QUARTO DA MÃE – TARDE

Miguel entra em um quarto onde não havia estado antes. Ele 
fecha a porta com cuidado e se volta pra ver onde está. É um 
quarto menor, dominado por uma cama de hospital.

Então, Miguel percebe algo e dá um passo pra trás. Encolhida 
na cama encontra-se uma VELHINHA de cabelos brancos e face 
enrugada, coberta até o pescoço com um lençol.

O INTERFONE comeca a tocar na cozinha.

16 - INT. APARTAMENTO/COZINHA - TARDE

Elisa atende o interfone.

CHARLES (O.S.)
Boa tarde, dona Elisa.

ELISA
Oi, Charles.

CHARLES (O.S.)
Dona Elisa, a senhora tá sabendo do 
vaso que caiu na calçada?

ELISA
Eu vi, foi bem embaixo da minha 
janela.
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CHARLES (O.S.)
(hesitante)

Então, desculpa perguntar... tem 
mais alguém aí com a senhora? Fora 
a Dona Clementina?

Elisa fica em silêncio.

CHARLES (O.S.) (CONT’D)
Eu sei que a senhora acabou de 
chegar em casa, mas é que a dona 
Sônia, do 402, disse que ouviu mais 
cedo uns passos vindos do andar de 
cima...

Ela nota a taça suja com suco em cima da pia. De repente, 
ouve-se um RUÍDO DE MICROFONIA bem alto vindo de algum ponto 
da casa.

Elisa olha na direção de onde parece vir o RUÍDO

CHARLES (O.S.) (CONT’D)
Alô, Dona Elisa? Tá tudo bem?

17 - INT. APARTAMENTO/QUARTO DA MÃE – CONT. CENA 15

Miguel demora um instante para perceber que o seu aparelho 
auditivo está apitando.

Assustado, ele tira o aparelho do ouvido e o desliga. O 
aparelho pára de apitar, mas isso significa que Miguel também 
não consegue ouvir mais nada.

Na cama, a velha se vira para Miguel e murmura alguma coisa 
ininteligível.

Miguel se aproxima da cama, mas quando olha pro lado, ele vê 
Elisa parada na porta do quarto. Há surpresa na reação de 
ambos, mas não da forma como poderia se esperar entre 
estranhos.

ELISA
O que você tá fazendo?

MIGUEL
Desculpa.

Miguel se afasta da cama.

ELISA
Você não precisa ir.
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Elisa faz o gesto em libras que ela acha significar "você não 
precisa ir". Não é o gesto correto, mas Miguel entende.

MIGUEL
Tá errado.

ELISA
O que?

MIGUEL
(fazendo o gesto certo)

É assim.

Elisa não responde. Ela vai até a cama e começa a falar em 
voz baixa com a velhinha. Ela passa a mão pela testa suada da 
mãe, afastando os cabelos ralos. Olha pra porta, de onde 
Miguel a observa.

ELISA
Miguel, me dá uma ajuda aqui.

MIGUEL
Sim senhora.

ELISA
Por favor.

Os dois erguêm a velha na cama. Miguel se afasta e observa o 
quarto. Elisa dissolve um pacotinho de soro na agua. Usando 
um conta gotas ela molha a boca da mãe. Ela se vira pra 
Miguel.

ELISA (CONT’D)
Pensei que você ia embora sem se 
despedir.

Miguel não responde. Elisa se vira pra mãe e ele fica olhando 
por um momento.

Miguel repara nos quadros de fotografia pendurados na parede. 
Um deles mostra uma foto de Elisa com vinte e poucos anos, 
sorrindo diretamente para a câmera.

Miguel saca o celular do bolso e tira uma foto do porta-
retratos.

Elisa ajusta uma fralda por baixo da camisola da mãe.

Depois, passa creme hidratante nas pernas, braços e mãos da 
velhinha. Ela murmura algo no ouvido da mãe, como se fosse 
uma canção de ninar.
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20 - INT. APARTAMENTO/SALA - FIM DE TARDE

É quase noite e a sala está na penumbra. Elisa e Miguel 
dividem um baseado na janela. Elisa afasta a cortina e olha 
pra baixo. A comoção causada pelo vaso caído já se desfez.

SOM de narração de jogo de futebol na televisão fora de 
quadro.

ELISA
Por que você fez isso? Podia ter 
acertado alguém.

Miguel dá de ombros.

Ele empurra outro vaso pra beira da janela.

ELISA (CONT’D)
Não, para. Seu maluco. É sério, 
Miguel. Para.

Ela recoloca o vaso no lugar. Em seguida, gira o dedo 
indicador ao redor do ouvido direito.

ELISA (CONT’D)
É assim que se diz doido?

Miguel balança a cabeça afirmativamente. Elisa repete o 
gesto.

Elisa olha pra televisão fora de quadro e dá um sorriso 
incrédulo.

ELISA (CONT’D)
Nossa, mais um gol da Alemanha. 

MIGUEL
Foda-se o Brasil.

ELISA
Não fala isso. Imagina quanta gente 
tá triste, agora. Olha a cara 
daquela moça. Coitada.

MIGUEL
Alguém tá feliz em algum lugar.

Elisa dá um sorriso de canto de boca e esquece da TV. Da rua, 
vem o som de FOGOS DE ARTIFÍCIO.

ELISA
Você tá ouvindo? Acho que estão 
gastando antes de acabar o jogo. 
Você consegue ouvir os fogos?
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Miguel diz que sim com a cabeca. Os dois ficam ouvindo os 
fogos por um tempo.

Elisa acaricia o rosto de Miguel.

ELISA (CONT’D)
Doido.
Como se diz velha?

Miguel faz o gesto. Elisa aponta para si mesma e faz os 
gestos.

ELISA (CONT’D)
Velha doida.

Miguel balança a cabeça negativamente. Aponta pra Elisa e faz 
um outro sinal.

ELISA (CONT’D)
Não entendi.

MIGUEL
É você.

ELISA
Você me chama assim?

Miguel faz o sinal de novo. Elisa o beija. Miguel desce a mao 
pelas costas de Elisa e a aperta contra si. Ela pega Miguel 
pela mão e o guia para fora do quadro.

ELISA (CONT’D)
Vem.

Os fogos continuam reverberando lá fora.

CUT TO:

21 - INT. APARTAMENTO/QUARTO DE ELISA - NOITE

Elisa observa Miguel saindo nu do banheiro.

ELISA
Para um pouquinho. Deixa eu te ver.

Miguel se exibe timidamente. Ele puxa o lençol cobrindo 
Elisa, mas ela não deixa.

ELISA (CONT’D)
Não. Vem você aqui pra baixo.

Miguel se deita ao lado de Elisa, embaixo do lençol. Ela 
percorre o corpo do rapaz com os dedos. Ele fecha os olhos.
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ELISA (CONT’D)
Miguel.

Ele não responde. Ela lhe dá uma sacudidela. Ele abre os 
olhos.

ELISA (CONT’D)
Porque você não me contou?

Ele dá de ombros.

MIGUEL
O que você ia fazer?

Elisa não sabe o que dizer e o silêncio cresce entre eles.

Miguel se vira para o outro lado. Elisa fica acariciando as 
costas do rapaz.

ELISA
Alguém tá feliz em algum lugar.

Ele se vira.

MIGUEL
O que foi?

ELISA
Nada.

Ela se levanta da cama. Da porta do banheiro ela olha pra 
Miguel.

Ela fecha a porta.

22 - INT. APARTAMENTO/BANHEIRO – NOITE

Elisa senta no vaso. Enquanto faz xixi, ela ensaia uma 
combinação de gestos indecisos.

23 - INT. APARTAMENTO/QUARTO DE ELISA - NOITE

Miguel se senta na cama e olha ao redor. Entao ele comeca a 
se vestir.

24 - INT. APARTAMENTO/BANHEIRO - NOITE

Elisa ajeita o cabelo na frente do espelho. Ela pratica a 
mesma combinação de gestos, agora mais confiante. Os mesmos 
gestos que Miguel mostrou no quarto da mãe.
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25 - INT. APARTAMENTO/COZINHA - NOITE

Miguel sai do apartamento e fecha a porta da cozinha atrás de 
si.

26 - INT. APARTAMENTO/QUARTO DE ELISA - NOITE

Elisa sai do banheiro e vê a cama vazia.

ELISA
Miguel?

27 - EXT. RUA - NOITE

Miguel fecha o portão e, já da rua deserta, olha para a 
fachada do prédio.

28 - INT. APARTAMENTO/SALA - NOITE

Elisa anda rapidamente pelo corredor, entra na sala a caminho 
da janela mas estanca no meio da sala. Na televisão ainda 
ligada passam imagens de torcedores sofrendo com a derrota do 
Brasil.

29 - EXT. CALCADA EM FRENTE AO PRÉDIO - NOITE

Da rua, Miguel tira uma foto da fachada, e fica olhando a 
janela vazia. 

30 - INT. APARTAMENTO/SALA - NOITE - CONT. CENA 28

Do meio da sala, Elisa olha a janela.

CUT TO BLACK

CRÉDITOS


