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RESUMO 

  

   

Este trabalho visa escrever um roteiro de longa-metragem retratando o uso dos meios de 

comunicação e informação na sociedade atual, bem como alguns de seus impactos. Serão 

também analisados os meios de comunicação, as tradicionais e as novas tecnologias de 

comunicação e informação, a sociedade pós-moderna e os efeitos dos meios de comunicação 

sobre ela, relacionando os eventos que acontecem no roteiro com esses estudos. Além disso, 

serão apresentados um argumento do roteiro e um diário de bordo contando sobre a jornada de 

escrita, aprendizados e influências. O roteiro traz a história de jovens da atualidade que vão 

viajar, mas durante um assalto, perdem todos seus meios de comunicação com o mundo 

externo. 

Palavras-chave: roteiro cinematográfico. Tecnologias de comunicação e informação. 

Sociedade pós-moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work mains to write a screenplay exploring themes like the use of the media and 

information in the actual society, as well as the impact of these media. It is going to be 

analyzed the media, the tradicional and the new technologies of communication and 

information, the postmodern society and the effect of the media above it, relating events 

ocurring in the screenplay with the study. Besides that, it will be presented an treatment of the 

screenplay and a logbook telling about the writing journey, learnings and influences. The 

screenplay brings the history of a group of teenagers of the present time taking a trip, but in 

the event of an assault, they lose their contact with the outer world. 

 

Keywords: screenplay. Technologies of communication and information. Postmodern 

society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto experimental presente tem como finalidade produzir o texto de um roteiro de 

longa-metragem, ilustrando a influência e a importância dos meios de comunicação no mundo 

atual, bem como utilizar estudos e pesquisas sobre os temas para guiar e inspirar a criação de 

passagens e personagens do roteiro. O roteiro retratará uma situação de perda dos benefícios 

dessas tecnologias, enquanto que este relatório visa também, através dessa perda, mostrar a 

importância dos meios de comunicação e informação na sociedade atual.  

O roteiro “Rodovia Zero” conta a história de uma viagem entre amigos que em 

determinado ponto ficam sem acesso às tecnologias digitais de comunicação e, portanto, sem 

comunicação com o resto do mundo. Raíssa, a personagem principal, é convencida pela irmã 

gêmea a passar um final de semana com ela e seus amigos Renan e Fumaça em uma chácara, 

a alguns quilômetros da cidade onde moram: Goiânia. Depois de ter perdido seu pai em um 

acidente de carro, Raíssa teme enfrentar uma estrada novamente, mas acaba aceitando o 

convite da irmã, Helena. Na viagem, os personagens são assaltados por bandidos e acabam 

ficando sem transporte. Baleada, Raíssa é levada para o posto de gasolina de Norma, onde 

através de uma série de eventos, fica impedida de sair de lá e de acessar qualquer tipo de meio 

digital para buscar ajuda para voltar para casa. 

O roteiro trata, além de outros assuntos, do uso dos meios de comunicação na 

contemporaneidade, da sua evolução, das dependências e problemas causados por eles e das 

relações criadas e possibilitadas por esses meios dentro da atualidade. 

Para a criação do roteiro e deste relatório, foram estudadas referências de diversos 

autores, dentre eles: Dominique Wolton (2007), abordando as tecnologias de comunicação e 

informação, o indivíduo e a sociedade atual, Manuel Castells (2005), no âmbito da rede 

compartilhada, informação e globalização, Pierre Lévy (1999), no que tange aos estudos da 

cibercultura e sociedade e McLuhan (1964), trazendo assuntos como os meios de 

comunicação e seus efeitos na sociedade. Através de uma pesquisa bibliográfica, vamos tratar 

desses temas que inspiraram e ajudaram a escrever a história e os personagens de “Rodovia 

Zero”. 

Esse trabalho não tem como intuito analisar obras fílmicas que também abordem as 

tecnologias de comunicação e informação como tema. Ele busca envolver a comunidade 

acadêmica no que tange aos assuntos citados, bem como mostrar como esses estudos podem 

influenciar na criação e narrativa de um roteiro de longa-metragem. 

O capítulo um apresenta e conceitua as tecnologias de comunicação e informação, as 
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separando em novas mídias e mídias tradicionais, mostrando uma breve linha temporal de sua 

trajetória, as opiniões da sociedade sobre elas, alguns de seus propósitos, feitos e problemas, 

seus desdobramentos, dispositivos e rede e alguns dos desafios dessas tecnologias a serem 

vencidos no mundo atual. 

Ao mesmo tempo, e em todos os capítulos, serão analisados trechos e personagens do 

roteiro, representando e validando essas passagens com material teórico. Dentro do capítulo 

dois teremos como foco o uso desses meios dentro da sociedade atual, explicando conceitos 

como pós-modernidade, cibercultura e o ideal individualista liberal vigente, tanto na 

atualidade, quanto no roteiro. 

O terceiro capítulo contará com um diário de bordo contando sobre o processo 

criativo, o que foi feito no primeiro tratamento e os aprendizados tirados da escrita. Já no 

capítulo quatro, apresentamos os personagens, um argumento do roteiro e o próprio roteiro. O 

conjunto de capítulos responderá a questão-problema: De que maneira os estudos de 

tecnologias de comunicação e informação podem colaborar com a construção de um roteiro 

de longa-metragem? 
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2 AS TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO  

As novas tecnologias de comunicação e informação vêm ganhando cada vez mais 

investimentos e abertura no cenário atual político, econômico e social. Ao mesmo tempo, o 

mundo virtual fica cada vez mais amplo, produzindo conteúdo, gerando comunicação a todo 

instante e recebendo informações de indivíduos e máquinas de todo o planeta. As novas 

tecnologias estão dia após dia, mais presentes no cotidiano da sociedade, o que é muito 

frutífero para o campo da comunicação social, que ganha mais material para ser estudado. 

A interação humana proporcionada a partir dos meios de comunicação se tornou mais 

evidente e mais ampla com o surgimento das novas mídias, como os celulares e os 

computadores, em um cenário pós-moderno onde a acessibilidade cresce constantemente. 

Pierre Lévy define essas novas tecnologias como: 

 

[...] atividade multiforme de grupos humanos, um devir coletivo complexo que se 

cristaliza sobretudo em volta de objetos materiais, de programas de computador e de 

dispositivos de comunicação. É o processo social em toda sua opacidade, é a 

atividade dos outros, que retorna para o indivíduo sob a máscara estrangeira, 

inumana, da técnica (LÉVY, 1999, p. 25). 

 

 

Com a chegada das novas tecnologias, duas vertentes de pensamento se destacaram, 

conforme Wolton (2007) aponta: a dos entusiastas e a dos pessimistas. Os pessimistas 

acreditavam que essas novas tecnologias seriam uma catástrofe, substituindo as antigas e 

tirando empregos da população, enquanto que os entusiastas usavam discursos ardentes de 

que uma nova sociedade em rede estava prestes a se erguer. 

O discurso pessimista se mostrou parcialmente equivocado, uma vez que embora 

tenha sido responsável por perdas com sua disseminação, como Lévy aponta ao citar que “a 

mudança técnica gera, portanto, quase necessariamente um sofrimento” (LÉVY, 1999, p. 

218), as novas tecnologias criaram novos empregos e funções para as pessoas dentro e fora do 

trabalho e possibilitaram uma caminhada rumo ao progresso lado a lado com as antigas 

tecnologias. Castells (2005) define esse negativismo, presente na revolução da tecnologia da 

informação, como “exagero profético” e “manipulação ideológica”. Por outro lado, o discurso 

entusiasta se esfriou, pois para além de outros fatores, de acordo com Wolton, a realidade em 

si se mostrou “bem menos ‘multimídia’ do que os discursos afirmavam” (WOLTON, 2007, p. 

85). 

Muito se especula sobre o futuro das novas tecnologias. Os discursos exagerados, tanto 

pessimistas quanto otimistas, também existem nas discussões da evolução desses meios. Para 

Wolton (2007), a evolução da comunicação não depende exclusivamente das novas mídias. 
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Além disso, o autor aponta que um dos maiores desafios do século XXI é humanizar e 

promover o avanço tecnológico da comunicação.  

O cerne individualista da sociedade pós-moderna, atribuído a promessas e a fatores 

psicológicos, explicam o fascínio dos indivíduos em relação às novas tecnologias e serão 

analisados no segundo capítulo. A seguir, vamos fazer uma breve linha temporal sobre os 

meios de informação e comunicação, e entendê-los dentro do contexto do roteiro “Rodovia 

Zero”. 

 

2.1 A Evolução dos Meios de Comunicação 

A comunicação surgiu, de acordo com Rousseau (2008), a partir do reconhecimento da 

igualdade entre dois ou mais seres humanos, tomados pela necessidade ou desejo de dividir 

suas próprias ambições, histórias e pensamentos. A partir desse momento, a humanidade 

começou a utilizar e aperfeiçoar métodos para se comunicar entre si. A humanidade começou 

por métodos primitivos, se utilizando, por exemplo, de sinais de fumaça para comunicar 

coisas básicas entre pequenas distâncias, passou a se desenvolver mais com a criação da 

escrita, por volta de 4.000 a.C. e hoje possui uma rede mundial conectada digitalmente. 

“Rodovia Zero” faz uma homenagem aos métodos ancestrais de comunicação com o 

uso de uma fogueira. Desesperado para chamar a atenção de qualquer pessoa na cidade ou na 

estrada, Renan junta galhos secos e acende uma fogueira no meio do cerrado para que alguém 

possa avistar a fumaça e ir ajudar seu grupo (p. 101). É claro que os sistemas de sinais de 

fumaça da América do Norte usados por volta do ano 3.000 a.C. possuíam técnicas, 

linguagens e códigos muito mais elaborados que a tentativa falha de sinalização de Renan, 

mas o intuito de tentar comunicar algo a alguém se mantém. 

O advento da eletricidade e seu domínio permitiram com que a tecnologia humana se 

desenvolvesse muito mais rapidamente, em uma escala cada vez mais crescente. Desde então, 

diversos meios de comunicação vêm sendo criados e recriados, como o telégrafo, o telefone, o 

rádio, a televisão, o computador, o correio eletrônico, a internet e o celular. Alguns desses 

meios, como a televisão, perduram no gosto popular desde que foram lançados. Outros foram 

reconstruídos ou remodelados de forma a ficarem mais tecnológicos ou mais segmentados ao 

seu público. Contudo, a essência inicial desses meios, a sua função primordial, permaneceu. 

Para retratar a relevância e a evolução do uso da eletricidade ao longo do tempo, 

David Bodanis ilustra em seu livro “Universo Elétrico” (2008), que em uma aldeia polonesa 

onde vivia seu pai, pouco antes da Primeira Guerra Mundial, uma pane geral do sistema 
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elétrico apenas prejudicaria poucas famílias ricas e a única fiação de telégrafo do lugar. Mas 

pouco tempo depois, quando ele se muda para o Canadá em 1920, a falta da eletricidade 

poderia causar um grande estrago na vida dos cidadãos, que já dependiam do meio elétrico no 

que tangia as questões da comunicação e locomoção da época. Para Marshall McLuhan, a 

eletricidade permitiu ao homem ser estudado e compreendido como nunca fora antes. 

 

Nesta era da eletricidade, nós mesmos nos vemos traduzidos mais e mais em termos 

de informação, rumo à extensão tecnológica da consciência. É justamente isso que 

queremos significar quando dizemos que, a cada dia que passa, sabemos mais e mais 

sobre o homem (MCLUHAN, 1964, p. 77). 

 

Foi a partir do século XVIII, com o surgimento dos pensamentos liberais, que o 

mundo ocidental passou a assimilar a universalização da informação como forma de liberdade 

para as grandes massas. Esse discurso vem sendo utilizado até os dias de hoje e explica a 

disseminação da informação, cada vez mais abrangente. Wolton (2007, p. 96) ressalta que 

para além desse pensamento, os novos serviços de comunicação se impulsionam 

principalmente pelo “conhecimento-ação”. O autor pensa que nos dias de hoje, mesmo que a 

WEB possibilite o acesso global a informações, muitas delas apresentam dificuldades para 

serem acessadas: seja porque precisam ser pagas para estarem disponíveis, seja porque só 

podem ser acessadas por quem já tem um nível de conhecimento, seja pela dificuldade técnica 

do usuário em encontrá-las. 

As revoluções industriais dos séculos XVIII e XIX, como apontadas nos estudos de 

Castells (2005), foram responsáveis por criar novos produtos, transformar processos de 

produção, sustentar o progresso pelo conhecimento científico e gerar poder e dinheiro para 

aqueles que nelas investiram. 

A partir do século XIX, novas técnicas foram criadas, e a indústria se consolidou. O 

desenvolvimento foi tanto, que o medo da extinção da raça humana através de armas e 

bombas poderosas ficou cada vez mais forte. Contudo, Lévy (1999) aponta que a humanidade 

não deveria temer a técnica em si, mas a si mesma, uma vez que as técnicas são produtos de 

nossos desejos e necessidades, e são as nossas escolhas que fazem delas instrumentos para o 

bem ou para o mal. 

Com a criação dos meios audiovisuais no século XX, a comunicação não-verbal foi 

difundida mundo afora, sendo responsável pela criação de diversos outros meios de 

comunicação. Esses meios se tornaram verdadeiras extensões do homem, conforme McLuhan 

(1964) define. Atualmente, mensagens chegam a pontos longínquos da Terra em questão de 

segundos, relacionamentos nascem e se desfazem a milhares de quilômetros de distância e 
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grande parte da economia mundial circula exclusivamente no mundo digital. Essa nova 

economia ficou conhecida por Castells (2005, p. 119) como uma economia “informacional, 

global e em rede”. Para o autor, esse novo paradigma atrelado às novas tecnologias permite 

com que a própria informação vire um produto do processo produtivo. 

É a partir da década de 1970 que percebe-se uma “linha divisória” na história do 

capitalismo e ao mesmo tempo, o nascimento provável da revolução da tecnologia, com o 

surgimento da informatização da sociedade, conforme cita Castells (2005). Sobre esse 

acontecimento, o autor acredita que:  

 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 

conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa 

informação para geração de conhecimentos e de dispositivos de 

processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 2005, p. 69). 

 

 

As tecnologias de comunicação e informação foram capazes de reduzir as distâncias 

do mundo, tanto as físicas quanto as culturais e comunicacionais. Esse evento ficou conhecido 

como globalização, o que Sodré define como uma “interconexão de economias parcelares 

(nacionais e relevantes) por um modus operandi e com o auxílio de novíssimas tecnologias 

integradoras.” (SODRÉ, 1997, p. 116-177). Apesar dessa aproximação e tecnologia geradas, a 

globalização não é responsável por unir todo o planeta em uma única sociedade e nem por 

alterar a pluralidade de culturas existentes por completo, conforme afirma Lull (1995). Até 

mesmo dentro do roteiro de “Rodovia Zero”, temos Norma e Heitor, personagens que 

retratam não possuírem acesso fácil ao mundo externo, com algumas tecnologias 

comunicacionais disponíveis, como a televisão, mas sem possuir acesso a Internet, gadgets, 

automóveis ou telefone (p. 89).  

O século XX avançou com a promessa e as expectativas de um novo modelo de 

sociedade. Os entusiastas dos anos 1960 e 1970 imaginavam uma sociedade nova e 

revolucionária, que funcionaria em rede. Esse discurso ainda se perpetua nos dias de hoje e, 

desde a época em que surgiu, continua sendo responsável pela idealização de utopias 

envolvendo os novos meios digitais, conforme Wolton (2007) ressalta. O entusiasmo e a 

crença de uma nova solidariedade e da salvação de diversos males da humanidade por esses 

meios são representados metaforicamente no roteiro “Rodovia Zero”. Nele, os personagens 

buscam a todo custo acessar um celular, telefone ou Internet para serem salvos da situação em 

que estão vivendo (p. 84; p. 88; p. 131). 

É curioso traçar um paralelo do pessimismo representado pelo surgimento dos meios 
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de comunicação nas épocas em que começaram a se propagar. Apesar dos entusiastas, as 

novas mídias foram tanto desacreditadas na época atual como o cinema foi no começo de sua 

existência, como ilustra Lévy (1999). Ele ressalta que é importante abandonar esse 

pessimismo e passar a entender e apreciar a cibercultura, sua nova forma de comunicação, 

suas facilidades, potencialidades e sua capacidade de exploração. 

As informações disponibilizadas mundialmente são cada vez mais fáceis de serem 

encontradas pelo público na internet. Os livros passaram não só a fazer parte da WEB, mas a 

serem feitos através da WEB e para a WEB, e em contrapartida o conteúdo feito pela WEB e 

a própria WEB, como objeto, também viram livros hoje em dia. 

A rede virtual é responsável por desenhar novos parâmetros sociais, políticos, culturais 

e geográficos na atualidade, como aconteceu com a criação dos trens e aviões, tecnologias que 

moldaram jeitos de viver, construir e se locomover com base em seus feitos, como 

exemplifica McLuhan (1964) ao falar das mudanças de escala, cadência e padrões humanos 

realizadas por um meio ou tecnologia. É com a ajuda do GPS online de Renan que o grupo 

protagonista de “Rodovia Zero” opta por um caminho diferente e mais rápido (p. 61). São 

pelas notícias disseminadas nas redes que a revolta acontecida na obra se dissemina, 

deslocando multidões e helicópteros (p. 60).   

Estabelecidos os parâmetros de novas tecnologias e meios de comunicação, vamos 

apresentar um apanhado das mídias tradicionais e novas retratadas na obra “Rodovia Zero”, a 

fim de mostrar como foram construídas algumas das relações entre personagens e meios de 

comunicação dentro do roteiro. 

 

2.2 As Mídias Tradicionais 

Os meios de comunicação offline, ou seja, aqueles que não dependem unicamente da 

Internet para existirem, serão chamados neste trabalho de mídias tradicionais. Apesar da 

classificação, é certo que esses meios se adaptaram à realidade da WEB. Atualmente os 

jornais garantem sua versão online, o rádio transmite seus programas na rede e a televisão já 

possui aparelhos conectados e interativos, como é no caso da Smart TV. 

O papel dessas mídias na sociedade atual ainda mantém grande influência. Wolton 

(2007) entende a televisão como a mídia essencial para a democracia. O autor ressalta que a 

força do meio de comunicação se manteve na atualidade e acredita no seu papel dentro do 

cenário atual, lutando ao lado do rádio pela demanda da maioria da população e atendendo ao 

mesmo tempo interesses individuais. Para Wolton, as novas tecnologias se concentram e se 
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movem apenas pela escala individual. 

A grande mídia tradicional, como aponta Moraes (1997), tem grande poder perante a 

sociedade, incluindo o Estado e grandes corporações, propagando ideias que levam o mercado 

a ser visto como o responsável por atender os interesses da sociedade. O autor aponta que: 

 

Tal retórica visa, em última análise, à privatização do espaço público, sob a égide de 

mecanismos de dominação cultural, política, econômica e militar que se tornaram 

verdadeiramente globais (MORAES, 1997, p. 12). 

 

 

O Estado já possuía dificuldades com as mídias de massa, que sendo cruciais para a 

política, não poderiam ser negligenciadas, e muito menos censuradas, visando uma sociedade 

livre, então para Gomes (1996), o Estado tem duas saídas para evitar conflitos com as novas 

mídias. A primeira é a de inserir suas propagandas forçadamente nesses meios, de uma forma 

nada atrativa para os usuários, ou então tentar se adequar à linguagem de cada nova mídia, 

trazendo uma programação mais próxima do público, como faz o personagem de Bragança 

em “Rodovia Zero”, um presidente popular, reconhecido como “Rei da Internet” por Renan 

(p. 56). 

Então, com a propagação dos meios virtuais, o Estado passou a encontrar mais 

problemas dentro das tecnologias de comunicação, não só por encontrar dificuldades em 

monopolizar esses novos meios, como conseguiam fazer de certa forma com as mídias 

tradicionais, mas também por não compartilhar com os mesmos ideais de anonimato e 

abertura de informação sem censura vigentes na cibercultura, como explica Lévy (1999). 

A televisão passou a ganhar destaque em seus primeiros anos de existência, por dentre 

outras características, a de poder transmitir as questões da sociedade para a mídia, o que 

Braga (2006) reconhece como “inclusividade”, que existe em todas as outras mídias, mas 

ganha mais notoriedade na televisão.  

O principal meio responsável por difundir pela sociedade idealizações de utopias, ou 

seja, criar esperanças quanto a uma nova e melhor forma de sociedade, sobre as até então 

novas tecnologias à época foi a televisão, por ter sido o meio mais valorizado e massificado 

existente, conforme aponta Castells (2005). Atualmente, em uma espécie de inversão de 

valores, a televisão é uma mídia de massa que vem sendo desvalorizada em relação aos novos 

meios de comunicação individualizados e interativos, como afirma Wolton (2007). 

Moraes (1997) define as mídias tradicionais como “velhas mídias”, apontando que ao 

contrário das infomídias interativas dos sites, elas são mídias com estruturas autoritárias, com 

hierarquias tomando decisões do que veicular e com uma separação clara entre receptor e 
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emissor. Até mesmo o telefone, usado por Eunice no roteiro “Rodovia Zero” para se 

comunicar com seu marido em um processo recíproco, não mostra para o autor a visão 

comunitária de uma rede, e sim apenas uma simplista visão de ambos os indivíduos (p. 51). O 

telefone é fadado a ruídos de comunicação que podem fazer de uma conversa, um mal 

entendido. Chiavenato (2010, p. 426), conforme citado por De Abreu e Barzoni (2016, p. 81), 

define as barreiras de comunicação como “restrições ou limitações que ocorrem dentro ou 

entre as etapas do processo de comunicação, fazendo com que nem todo sinal emitido pela 

fonte percorra livremente o processo de modo a chegar incólume ao seu destino.” O autor 

exemplifica alguns desses ruídos causados por “ideias preconcebidas; Interpretações pessoais; 

Preconceitos pessoais; Pressa ou urgência; Desatenção ou negligência; Desinteresse.”  

No roteiro “Rodovia Zero”, o fato de Adalberto repetir diversas vezes o que já foi dito 

devido ao seu problema de audição, faz com que a mulher perca a paciência constantemente a 

ponto de desligar a ligação sem sequer se despedir (p. 52). O pensamento em rede, indo ao 

contrário dessa direção, pode tornar qualquer discurso muito mais fácil de ser compreendido, 

justamente por permitir interpretações plurais, e não apenas particulares. 

Hoje é comum presenciarmos o uso de discursos falaciosos e ingênuos de que uma 

mídia está prestes a desaparecer pelo simples fato do surgimento de outra, mas a história e a 

pesquisa mostram que isso não é verdade, e que acontecimentos como esse são muito mais 

benéficos que maléficos para a sociedade em si e dentro da concorrência entre as marcas que 

financiam esses meios de comunicação.  

Além disso, também é usual ouvir que as novas mídias representam o progresso, 

enquanto que as velhas mídias, como o jornal, estão defasadas. Esse discurso também é 

errôneo, porque, como defendido por Wolton (2007), ambas as formas de comunicação são 

úteis e não possuem hierarquia de importância, uma vez que as duas podem ser utilizadas para 

fins específicos de crescimento pessoal, ou para puro entretenimento. O jornal em específico, 

embora seja um dos meios que também são manipulados, como aponta Knelman (1995), 

também se tornou responsável por atender a demanda de muitas pessoas que vivem à margem 

e por proporcionar a elas melhorias, o que para o autor, fez com que diminuísse a repulsa da 

massa em relação aos poderosos.  

No roteiro de longa-metragem produzido, essa situação do descaso com as mídias 

antigas é retratada de forma semiótica (p. 100), com a presença de Matheus, um garoto 

viciado em jogos digitais (representando o novo) urinando em um jornal velho (representando 

as mídias antigas), ilustrando também o desinteresse e o pessimismo de alguns críticos em 

relação à sobrevivência das mídias antigas, que tendo ou não reduzido o seu número de 
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vendas, exemplares ou circulação, ainda são muito importantes dentro do cenário atual. 

Mesmo dominando o gosto do público à época, a televisão não fez outros meios 

desaparecem, mas fez com o que os mesmos se adaptassem ao seu modelo. Filmes se 

adaptaram ao modelo televisivo, enquanto que o rádio, jornais e revistas se especializavam em 

conteúdos estratégicos para seu público, conforme explica Castells (2005). E foi assim 

também com a relação entre televisão e novas mídias. A televisão também precisou se 

adaptar, tendo, por exemplo, modelos sendo conectados à Internet. 

Apesar dos benefícios para o campo da comunicação, a televisão também trouxe 

problemas para a sociedade. McLuhan (1964) aponta a formação de crianças-televisão como 

um desses problemas. O personagem de Matheus em “Rodovia Zero” foi criado para fazer 

essa comparação. No roteiro, a criança é viciada em seu tablet, recebe informações visuais a 

todo instante e acaba tendo dificuldade em prestar atenção, na maioria das vezes (p. 51; p. 

61). Devido ao modo com a televisão opera sobre o espectador, de forma participativa e cheia 

de cortes visuais, o autor afirma que existem crianças de diversas realidades sociais que 

enfrentam dificuldades de aprendizagem nas escolas, as quais possuem predominantemente 

um método diferente de captar a atenção do aluno.  

Neste contexto, McLuhan aponta saídas para a televisão reverter esse quadro 

problemático, mas talvez a solução mais fácil e apropriada seria a de adaptar o modelo de 

ensino vigente atual das escolas, disponibilizando aulas mais interativas, por exemplo. 

O rádio, primeiro meio de massa a atingir milhões de usuários simultaneamente, 

conforme cita Kac (1995), passou a ganhar atenção do público através do uso e domínio de 

governos totalitários sobre ele, como ressalta McLuhan (1964), e influenciado pela televisão, 

passou a realizar serviços de entretenimento e divulgar informação conforme a demanda de 

seu público.   

Para ilustrar o poder do rádio, Kac (1995) relata a narração de George Welles sobre a 

ficção A Guerra dos Mundos, um acontecimento produzido pelo meio que fez com que 

inúmeras pessoas acreditassem na invasão do mundo por alienígenas. 

 

A simulada invasão de Marte de Welles revelou, pela primeira vez, o verdadeiro 

poder do rádio. Ela exibiu a habilidade única do rádio de manipular os ritmos da fala 

e a sonoplastiados efeitos especiais para excitar a imaginação dos ouvintes. Ela 

mostrou como o nível de estabilidade técnica do meio construiu sua credibilidade, 

dando um caráter verídico às “notícias” por ele transmitidas. (KAC, 1995, p. 186) 

 

 

Para Kac (1995), o pânico instantâneo criado pela locução se deu porque o meio já era 

considerado consolidado e incorruptível à época. Esse acontecimento exemplifica bem o 
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poder dos meios de comunicação de massa, e é retratado no roteiro “Rodovia Zero” através de 

um atentado contra o presidente. Depois da divulgação de sua morte nas mídias, como visto 

por Raíssa em seu celular (p. 55), e ouvido por Eunice no rádio (p. 52), manifestações 

começam a eclodir pela cidade, resultando mais tarde em uma revolta popular com incêndios 

criminosos que impedem com que as autoridades consigam receber os pedidos de socorro dos 

personagens da história. 

 

2.3 A Internet e as Novas Mídias 

 

A Internet foi criada através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, iniciada em 1982 e privatizada em seus 

primeiros anos de existência. O recurso, conhecido inicialmente como Protocolo Internet, 

conecta computadores em rede. Hoje, ela influencia o cotidiano de grande parte da população 

mundial. Castells define a formação da Internet da seguinte maneira: 

 

a tecnologia digital permitiu o empacotamento de todos os tipos de mensagens, 

inclusive de sons, imagens e dados, criou-se uma rede que era capaz de comunicar 

seus nós sem usar centros de controles. A universalidade da linguagem digital e a 

pura lógica das redes do sistema de comunicação geraram as condições tecnológicas 

para a comunicação global horizontal (CASTELLS, 2005, p. 82). 

 

 

O surgimento da Internet disponibilizou plataformas e serviços interconectados que 

atualmente movimentam não só a economia, mas também as relações interpessoais. Dentro 

desse espaço, Lévy aponta a existência de uma cibercultura, que define dessa forma:  

 

especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com 

o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 16). 

 

 

Essa interconexão estabelece para a humanidade novos modelos de comunicação e 

permite trocas de informação em tempo real. Castells define essa rede interativa como uma 

nova criadora de conteúdo e uma das formadoras de nossa cultura: 

 

a formação de um hipertexto e uma metalinguagem que, pela primeira vez na 

história, integra no mesmo sistema as modalidades escrita, oral e audiovisual na 

comunicação humana. [...] A integração potencial de texto, imagens e sons no 

mesmo sistema – interagindo a partir de pontos múltiplos, no tempo escolhido (real 

ou atrasado) em uma rede global em condições de acesso aberto e de preço acessível 

– muda de forma fundamental o caráter da comunicação (CASTELLS, 2005, p. 

414). 
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Para o autor, a comunicação é capaz de moldar a nossa cultura. Logo, as tecnologias, 

que ganham cada vez mais espaço dentro da nossa sociedade, são responsáveis por construir 

nossa cultura e influenciar nossos atos de modo massivo.  

Desse modo, quando a protagonista do roteiro percebe que sua namorada Jeanne pode 

estar correndo perigo, sua primeira reação é pegar o celular para checar se ela está bem (p. 

84). Isso ilustra como os meios de comunicação moldam os nossos atos do dia-a-dia.  

Wolton (2007) afirma que a maior novidade da Internet foi levar aplicações para a 

vida privada das pessoas. Desse modo, os indivíduos passaram a prestar funções para além do 

trabalho, seja escrevendo em seus blogs, seja cultivando a sua horta virtual. A maioria dos 

personagens de “Rodovia Zero” tem seus próprios afazeres dentro da Internet. Fica claro que 

Douglas gosta de postar fotos na Internet ao pedir para ser fotografado pelo IPhone roubado 

(p. 50), é notório que Raíssa se relaciona virtualmente com sua namorada (p. 44) e que 

costuma ver notícias online (p. 56), quando ela aponta que descobriu a morte do presidente, e 

também é certo que Helena mantém um trabalho de influenciadora dentro das redes ao filmar 

um vídeo para seus fãs virtuais (p. 65).    

A Internet criou um conjunto de serviços abrangente, e nesse trabalho, destaca-se a 

criação da WEB. Wolton (2007) divide o conteúdo da WEB em quatro categorias: a de 

serviço, a de lazer, a de informação-notícia e a de informação-conhecimento. Para o autor, o 

campo de informação se ampliou tanto, que foi possível integrar e expandir informações, 

como é o caso da televisão, que hoje em sua versão Smart TV, faz muito mais que sua função 

tradicional, acessando a rede, gravando conteúdo e abrindo espaço para a interatividade entre 

seus usuários.  

Agora, o processo de ação e reação que acontecia de uma forma cada vez mais rápida, 

como aponta McLuhan (1964), passa a funcionar de maneira quase que instantânea. Um 

discurso político de um país do ocidente é recebido no oriente em questão de milésimos de 

segundos e pode gerar consequências diplomáticas ou até mesmo catastróficas em poucos 

segundos. A morte do presidente, como acontece em “Rodovia Zero”, pode ser noticiada pelo 

mundo inteiro em questão de segundos, e consequências do ocorrido podem ser geradas 

rapidamente, como representadas no roteiro através de panelaços, fogos de artifício e pela 

fumaça da revolta (p. 60).  

Wolton (2007) aponta como um dos grandes problemas da WEB a saturação de 

informações. Para o autor, a oferta dessas informações inseridas no universo digital é muito 

maior que a demanda consumida pelos usuários. 

Outro problema da Internet, como revelado por Moraes (1997), é a “impossibilidade 
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de contingentes populacionais de baixo poder aquisitivo desfrutarem de seus benefícios.” Em 

“Rodovia Zero”, o trio Cleiton, Thiago e Douglas, embora com um carro e arma, possuem 

pouco poder aquisitivo. Tanto, que Cleiton e Douglas têm dificuldades em mexer no celular 

roubado, justamente por terem pouco acesso a esse tipo de tecnologia. Conforme Wolton 

(2007), mesmo se esses meios estivessem disponíveis para todos, isso não seria um fator 

redutor das desigualdades sociais vigentes. Contudo, eles são capazes de proporcionar a quem 

os possui o sentimento de que esse quadro pode ser revertido, o que pode ajudar a explicar a 

euforia de Douglas e Cleiton com o novo celular (p. 50). 

McLuhan (1964) cita o mito grego de Narciso para ilustrar como os homens ficam 

maravilhados com as extensões de si mesmos em materiais alheios. Esse fato é uma das 

hipóteses do sucesso das redes sociais e do compartilhamento de fotos e vídeos na plataforma. 

Não é à toa que a personagem de Helena se veste exageradamente bem (p. 45) e força 

situações e sorrisos (p. 66) para se mostrar em suas redes sociais. Ela sente prazer nisso, e tem 

seu ego massageado de uma forma muito mais simples do que teria sem a ajuda da rede, como 

diz Bruno: 

 

Os homens, ao tentarem se conhecer, não mais precisam comunicar e decifrar seus 

pensamentos, desejos, lembranças, dores. Sua verdade, para se mostrar, não mais 

depende de uma luta entre instâncias psíquicas. Sua interioridade não mais se furta 

ao seu olhar; ela se torna acessível pelas tecnologias (BRUNO, p. 312). 

 

  

Hans Selye e Adolphe Jonas (1956, apud MCLUHAN, 1964, p. 60) contribuíram para 

formular uma “teoria da doença”, que mostra porque existe esse fascínio e porque os seres 

humanos sempre tentaram durante a história manter-se em equilíbrio com suas extensões. O 

motivo seria de que toda vez que nós tentamos nos livrar de alguma irritação e não 

conseguimos, sentimos a necessidade de “amputar” esse fardo físico ou pressão emocional e 

substituir esse espaço por uma extensão conveniente. 

Por esse motivo, faz sentido notar que atrás dos aparelhos de celular, existem pessoas 

tentando livrar-se de suas dores. Encontram-se pessoas tentando conseguir um trabalho em 

sites de empregos, outras tentando defender seus ideais em fóruns virtuais e outras buscando 

aprovação social, utilizando-se de fotos, vídeos e textos em redes sociais. 

O roteiro “Rodovia Zero” retrata essa situação com Helena, uma personagem que age 

baseada na reação de seu público nas redes sociais. Helena usa brincos extravagantes e 

calçados de salto alto porque, segundo ela, seus seguidores gostam assim (p. 45). Aqui, ela 

leva seu conforto para uma segunda categoria e o seu ego, o desejo pelo sucesso cada vez 

maior, para um nível acima. Esse comportamento nada saudável é exposto por Raíssa, que 
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acaba convencendo a irmã de que para ir a uma chácara, o melhor seria usar um calçado sem 

salto.  

É necessário que as extensões de nós mesmos sejam utilizadas de forma consciente, 

sem que esse uso afete de forma negativa a saúde física e mental de cada ser humano. O corpo 

e a mente devem caminhar juntos com as extensões de nós mesmos, para que todo o conjunto 

funcione bem, como McLuhan afirma:  

 

Qualquer invenção ou tecnologia é uma extensão ou auto-amputação de nosso 

corpo, e essa extensão exige novas relações e equilíbrios entre os demais órgãos e 

extensões do corpo (1964, p. 63). 

 

 

De acordo com Araújo (2007), a criação do chat a partir da Internet possibilitou um 

grande fascínio não só aos consumidores da mídia, mas aos estudiosos da linguagem e da 

comunicação, uma vez que ele foi responsável por suscitar novos modos de utilizar a 

linguagem. O autor chama o sucesso da nova mídia de “fenômeno da comunicação digital”. 

Depois de 1988, com a criação da ferramenta, foi possível pela primeira vez interagir e se 

comunicar com pessoas em tempo real a longas distâncias. 

Castells (2005) registra o surgimento do chat em massa através da aparição de um 

vasto número de comunidades virtuais a partir da comunicação mediada por computadores. 

Para Palacios (1996), essas comunidades virtuais permitem com que os usuários se socializem 

em plataformas novas e em constante evolução. Lévy caracteriza essa rede como um “coletivo 

permanente que se organiza por meio do novo correio eletrônico mundial” (LÉVY, 1997, p. 

130). Esses meios são responsáveis por proporcionar a comunicação de indivíduos, mantendo 

ou criando relacionamentos à distância. Telles os define assim: 

 

Os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas, 

os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados 

como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, além de interagir com outros 

membros, criando listas de amigos e comunidades [...] A maioria das redes contém o 

conceito de um grupo – um conjunto de pessoas unidas com um interesse comum 

(TELLES, 2011, p. 82). 

 

 

Em “Rodovia Zero”, temos o meio do chat e redes sociais ilustrados através do 

relacionamento de Raíssa e Jeanne, duas jovens que se conheceram em um aplicativo de 

relacionamento e que nunca se viram pessoalmente (p. 87; p. 88), mas que se amam, trocam 

mensagens em seu chat diariamente e têm um laço tão forte que enviam presentes na vida real 

com a ajuda de outra facilidade da Internet: os serviços de entrega online (p. 48). Na história, 

Raíssa conhece a namorada a partir de uma comunidade virtual de relacionamentos (p. 87). 
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 As comunidades virtuais em geral, são capazes de formar grupos com interesses em 

comum em relação a lazer, relacionamento e trabalho, mesmo que os indivíduos estejam 

muito distantes um do outro, como é o caso do Orkut, Tinder, Her, Hornet, LinkedIn e 

Facebook. Elas também unem desconhecidos que podem ter pouco ou nada em comum, como 

fazem o Omegle e o Chaturbate com seu sistema de chat aleatório por webcam. E por fim, 

elas criam jogos ou plataformas que juntam usuários diversos para que interajam entre si para 

se entreter, como Habbo, Neopets, Transformice, League of Legends e RPG’s virtuais. Essas 

plataformas possuem a interconexão como fator comum e potencializadora de sua existência, 

como afirma Lévy (1999). 

Algumas dessas comunidades se ampliaram tanto, e fascinaram tantos indivíduos, que 

foram capazes de se tornar “mundos virtuais”, o que Lévy define como “um universo de 

possíveis, calculáveis a partir de um modelo digital” (LÉVY, 1999, p. 75). O autor aponta 

como esse universo pode ser um modelo de criação coletiva quando o sistema de interação 

permite, onde o indivíduo pode ao mesmo tempo explorá-lo, alterá-lo e atualizá-lo. Castells 

(2005) dialoga com esse pensamento, ao citar as tecnologias vão muito além do propósito de 

trazer facilidades através de ferramentas, entregando a possibilidade do próprio usuário criar e 

fazer parte do processo de inovação desses meios. 

As tecnologias multimídias, em constante ascensão com o desenvolvimento de meios 

como a realidade virtual, são vistas por Biocca (1995) como uma junção da tecnologia do 

computador e dos vídeos. Para o autor, elas permitem que as tecnologias tradicionais se 

readaptem e proporcionem interatividade entre usuários.   

Muito além de ter trazido desenvolvimento, capital e entretenimento para o nosso 

mundo, a Internet e as novas mídias puderam e podem contribuir para o bem-estar físico e 

mental de diversos indivíduos. Pessoas que como a personagem de Raíssa em “Rodovia Zero” 

(p. 88), têm problemas em se comunicar com a sociedade, podem encontrar nas redes uma 

forma mais fácil e aberta para a socialização. 
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3 A SOCIEDADE E O USO DOS MEIOS 

A partir da década de 1960, os ideais da sociedade pós-industrial foram ficando cada 

vez mais distantes dos indivíduos. As consequências das guerras, “o esgotamento da ideia de 

progresso [...] e a emergência de uma sociedade de comunicação generalizada”, como cita 

Santos (1996, p. 133), esse último aspecto, também apontado por Lévy (1999), foram os 

principais fatores responsáveis por esse distanciamento. A sociedade passou a viver uma nova 

etapa: a pós-modernidade, vista como um prolongamento da modernidade para alguns 

pensadores, como uma crítica ao modelo da modernidade por outros e também como uma 

teoria elitista, conforme vamos ver a seguir. Lyotard define o período da seguinte maneira:  

 

Designa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos jogos 

da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX (LYOTARD, 

1979, p. 15). 

 

 

O que é valorizado nessa nova sociedade são as coisas efêmeras e novas, e passa a ser 

notório, como citado por Santos (1996, p. 129), o “desinteresse crescente pelas estruturas 

modernas de organização da sociedade”. Essa nova cultura se mostra altamente individualista 

e consumista, e isso molda os ideais da pós-modernidade. Além disso, essa cultura, que está 

em constante mudança, é vista por Harvey (1989, apud LULL, 1995, p. 84) como um “caos 

aparente” e uma condição tipicamente pós-moderna. Como a cultura é constante, é difícil 

encontrar uma definição que condiza com sua pluralidade, mas podemos a definir como: 

 

cultura refere-se aos elementos simbólicos da vida social, ou seja, a um conjunto de 

representações, valores morais e ideais que institui e organiza a sociedade 

(PASSIANI; ARRUDA, 2017, p. 135). 

 

 

Lull (1995) aponta que não existe uma unidade social nos tempos digitais, fazendo 

com que os indivíduos sejam tão distintos, que a conformidade plural e a ordem não existam. 

O autor acredita que a pós-modernidade não existe em todo o mundo, embora afirma que as 

consequências dela causem impactos para muitos. No microcosmo de “Rodovia Zero”, temos 

indivíduos extremamente distintos: uma solitária enlouquecida, um cativo desesperado, 

bandidos sem escrúpulos, amantes virtuais, uma influenciadora digital, um viciado em 

tecnologias e alguém que não tem paciência para as mesmas. E embora se diferenciem por 

completo, todos são influenciados pelas tecnologias e pelas ferramentas criadas pelo ser 

humano. 

Wolton acredita que o telefone, o rádio e a televisão foram a princípio, os grandes 

responsáveis pelo crescimento do individualismo na sociedade, conforme explica: 
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Do século XVI ao XVII [...] a imprensa favoreceu a emergência do modelo 

individual e a construção de um espaço público para a expressão e circulação de 

opiniões. Do século XIX ao XX, o telefone e depois o rádio e a televisão estiveram 

relacionados com o triunfo do individualismo e da democracia de massa 

(WOLTON, 2007, p. 17). 

 

 

No roteiro “Rodovia Zero”, temos personagens que refletem os efeitos dessa cultura e 

sociedade. Raíssa teme a todo instante que alguém interfira em sua privacidade e veja que ela 

conversa com Jeanne em seu celular (p. 44; p. 59). Renan, pouco depois de saber da morte do 

presidente, já se encontra nas redes sociais buscando novas formas de se entreter (p. 56). 

Douglas e Cleiton discutem sobre o novo lançamento do celular que roubaram, que está em 

uma versão avançada de fabricação, representando a efemeridade dos produtos (p. 50).  

Moraes caracteriza a época atual como a “dos calendários mediáticos e dos protocolos 

audiovisuais” (MORAES, 1997, p. 31), a qual os cidadãos ficam em uma espera constante da 

chegada de novas informações pelos emissores, já que as anteriores chegaram de forma tão 

instantânea e foram embora tão rapidamente, que já se perderam na memória dos receptores. 

As postagens de redes sociais que somem após um determinado período, como os stories de 

Instagram, serviço ilustrado por Helena ao filmar seu grupo na entrada da Rodovia Zero para 

mostrar aos fãs (p. 65), ajudam a entender essa espera contínua por novas informações. 

Braga (2006) ressalta que para além desses efeitos de emissão, meio e recepção, 

sempre existiram atividades de resposta da sociedade nos processos midiáticos, desde que se 

teve a primeira interação midiática. A população sempre foi participativa com a mídia, mesmo 

que de maneira “diferida e difusa”, como aponta o autor. 

Quando a sociedade passa a valorizar aquilo que é fulgaz, sua cultura e tecnologia a 

acompanham. O próprio computador é um meio de comunicação que encurta distâncias e que 

dá aos usuários a impressão de possuir um espaço-tempo que se comprime e que parece não 

acabar, como explica Wolton (2007). Para o autor, é em grande parte a juventude que se 

contempla com esse meio, enquanto que os mais experientes preferem não saber ou não 

querer lidar com a efemeridade dessas plataformas. 

Os jogos eletrônicos, por exemplo, são meios que caíram no gosto popular, em 

especial no dos jovens. A explicação acontece justamente pela tentativa dessa geração em se 

dissociar dos mais velhos, como explica McLuhan:  

 

Como as instituições, os jogos são extensões do homem social e do corpo político, 

como as tecnologias são extensões do organismo animal. Tanto os jogos como as 

tecnologias são contra-irritantes ou meios de ajustamento às pressões e tensões das 

ações especializadas de qualquer grupo social (MCLUHAN, 1964, p. 264). 
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Temos, em “Rodovia Zero”, algo similar, onde Eunice, uma senhora de idade, não 

possui paciência e nem conhecimento para usufruir de tecnologias como celular e tablet (p. 

92), enquanto que seu neto, Matheus, já se mostra extremamente entendido e envolvido com 

seu aparelho (p. 51). 

As tecnologias e a ciência para Sodré (1997), passam a ser, nessa sociedade, a 

“última grande utopia do capital”. A promessa dessas utopias possibilitadas pelas novas 

tecnologias de comunicação e informação ainda são responsáveis por fascinar as pessoas, e 

em especial os jovens, que além de estabelecerem sua tão esperada quebra com a era dos 

adultos, encontraram nessas tecnologias um mundo completamente novo, sem hierarquias, 

para descobrir e se aventurar, como cita Wolton (2007). A esse “mundo novo”, Lévy define 

como ciberespaço. 

 

É o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos 

computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo 

(LÉVY, 1999, p. 15). 

 

 

Essa interconexão estabelece para a humanidade novos modelos de comunicação e 

permite trocas de informação em tempo real. Castells (2005) define essa rede interativa como 

uma nova criadora de conteúdo e uma das formadoras da cultura da sociedade pós-moderna. 

Os indivíduos dessa sociedade são caracterizados por Wolton (2007) como pessoas com 

necessidade de agir e capacidade de interagir, que valorizam em especial a liberdade 

individual. Liberdade essa que tem tudo a ver com o ideal individualista liberal, caracterizado 

pelo autor da seguinte forma: 

 

Cada um faz o que quer e quando quer: sem Deus, nem mestre. Está aí o âmago do 

ideal individualista liberal. O indivíduo é o único responsável por si mesmo, e fora 

de qualquer estrutura pode livremente desenvolver sua competência, assegurar seu 

destino, se cultivar, se corresponder, criar relações (WOLTON, 2007, p. 87). 

 

 

Essa individualidade permeia os personagens do roteiro “Rodovia Zero” e segue com eles 

até o momento onde são assaltados. Após isso, eles perdem o contato com o mundo exterior e 

têm sua vida ameaçada. Eunice, que fecha o vidro do carro nas primeiras cenas do roteiro para 

que Renan não fira sua privacidade (p. 53) é a mesma Eunice que entrega as chaves do 

próprio carro para Raíssa, uma desconhecida, no final da história (p. 118), mas com uma 

diferença: seu individualismo foi passado para trás com a situação traumática em que os 

personagens se envolvem. Agora eles são um grupo lutando pela sobrevivência, com as 
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emoções à flor da pele, não mais indivíduos cuja maior preocupação é ter sua privacidade 

violada. Rousseau explica o surgimento da linguagem a partir da emoção, e não da razão, e é 

interessante notar que as barreiras das linguagens também são quebradas através da emoção. 

 

Todas as paixões aproximam os homens, forçados a se separarem pela necessidade 

de procurar os meios de vida. Não foi a fome nem a sede, mas o amor, o ódio, a 

piedade, a cólera que lhes arrancaram as primeiras vozes (ROUSSEAU, 2008, p. 

104). 

 

 

Se as técnicas não são capazes de transformar as sociedades, como afirma Wolton 

(2007) e se para o autor, as novas mídias não são a condição exclusiva para manter e melhorar 

a comunicação humana, é preciso reforçar que somos nós, como sociedade e como humanos, 

os responsáveis por essa manutenção e aprimoramento. No final de “Rodovia Zero”, por mais 

que os personagens tentassem a todo instante buscar ajuda através dos meios de comunicação, 

não é a tecnologia que salva Raíssa e seu grupo da morte, do encarceramento, do incêndio e 

da loucura, mas suas ações individuais, sua inteligência, sua força e seu espírito de equipe. 
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4 DIÁRIO DE BORDO 

Nessa etapa do trabalho serão apresentados os processos criativos e a jornada, revisão 

e referências da escrita do roteiro “Rodovia Zero”. 

 

4.1 Processo Criativo 

 

A ideia de isolar personagens em uma estrada, sem qualquer tipo de comunicação com 

o meio exterior, surgiu em uma noite quente, minutos antes de dormir. A princípio a ideia era 

transformar o que foi pensado em uma obra literária. Foram escritas 26 páginas de um livro, 

com personagens que não foram incluídos no roteiro: Norma tinha um sobrinho ajudante e a 

história também contava com um casal de motoqueiros cuja moto fura o pneu. Contudo, foi 

percebido através de orientações com a professora e doutora Lara Satler, durante as aulas de 

Trabalho de Conclusão de Curso I, que o modelo de um roteiro audiovisual poderia ser muito 

mais proveitoso dentro do curso de Comunicação Social: Publicidade e Propaganda, então 

alguns personagens e situações foram retiradas para que se pudesse abrir espaço para outras 

visualmente mais atrativas. 

Inicialmente, a história traria uma tempestade solar que queimaria ou impediria que 

qualquer tipo de meio de comunicação digital funcionasse, mas ao longo da escrita do roteiro, 

foi percebido que já existiam explicações demais para a perda da comunicação digital, como a 

falta de sinal típica das estradas, o roubo dos celulares e a tentativa de manter todos como 

reféns, e trazer mais um evento explicativo poderia confundir o espectador. 

A história foi feita de um modo em que a todo instante algum momento impactante 

tomasse conta da cena. Esse ritmo incessante e corrido foi pensado para traçar um paralelo 

com a explosão contínua de informação que recebemos diariamente dos nossos aparelhos de 

comunicação. Atrás de um gadget podemos passar de uma notícia triste a um acontecimento 

agradável com um toque de tela. Esse caso é retratado no roteiro com Renan, que mexe em 

seu celular no sofá de Raíssa e logo após descobrir da morte do presidente, acaba rindo com 

algum conteúdo engraçado do seu feed de notícias (p. 56). 

Ao longo da escrita do roteiro, diversas ideias iniciais foram alteradas, acrescentadas e 

até mesmo excluídas da narrativa. As alterações surgiram com o intuito de dar mais 

verossimilhança para a obra ou enriquecê-la com novos elementos. Esse processo faz os 

constantes conselhos de Syd Field (2001), de que a história deve ser seguida passo a passo, 

fazerem todo o sentido. 
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Os personagens foram formulados de um modo em que a diversidade entre eles fosse a 

maior possível. Era fundamental ter pessoas viciadas em tecnologia, outras que a repudiam, 

pessoas que a usam como entretenimento, para receber notícias e também para se relacionar. 

Assim, o roteiro teria mais possibilidades de abordar diversas tecnologias da comunicação e 

informação e seus diversos efeitos sobre pessoas diferentes. 

Cada personagem foi meticulosamente montado para ter princípios e ideais próprios e 

uma linguagem particular. Inclusive, pode-se encontrar influências da era digital no 

vocabulário de alguns personagens, em palavras associadas à internet, como “curti” (p. 89), 

“sextar” (p. 53), “fake” (p. 56) e “seguimores” (p. 65). Dentro das diferentes personalidades, 

podemos ressaltar personagens que não conseguem usar sua força física para reagir à 

violência (Renan, Fumaça, Eunice e Helena), personagens que estão dispostos a abdicar de 

seus ideais pacíficos para se proteger ou proteger a quem ama (Thiago e Raíssa) e 

personagens que possuem pouco ou quase nenhum escrúpulo (Cleiton e Norma). 

Uma das obras distópicas e explosivas de Stephen King serviu de grande inspiração 

para a realização do roteiro. Sob a Redoma (KING, 2012) retrata a separação forçada de um 

grupo da sociedade em relação ao resto do mundo e aos meios de comunicação. Na obra, os 

personagens tentam se adaptar a um novo modelo de vida cada vez mais distópico e ao longo 

do tempo, também ficam sem energia. Também serviu de inspiração para a criação do roteiro 

o seriado Black Mirror, criado por Charlie Brooker (2011). Nele, o uso das tecnologias e a 

ética do seu uso são abordados em cada episódio. 

Ao longo da narrativa, foi percebido naturalmente como as tecnologias da informação 

e comunicação moldam diversas atitudes de personagens e os próprios caminhos da história. 

Desde a divulgação da morte do presidente pela Internet e pelo rádio, passando pela vontade 

dos bandidos de roubarem os celulares e gadgets de Raíssa e seu grupo, até chegar ao ponto 

em que a falta dessas tecnologias impede os personagens de serem socorridos pelas 

autoridades. 

 

4.2 Primeiro Tratamento  

Ao terminar a história, foi preciso retomá-la por completo para revisar furos, retirar 

excessos, escolher nomes e acrescentar períodos.  

 Personagens ganharam características novas para explorar mais meios de comunicação 

e para criticar pensamentos de alguns grupos. A personagem de Helena, por exemplo, ganha 

novas características. Ela passa a ser uma usuária assídua e influente das redes sociais, a fim 
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de ilustrar esse segmento existente nas redes atuais e fazer ligações com novos jeitos de se 

comunicar, como a ferramenta dos stories e vídeo conferência. 

 Eunice é outra personagem que ganha novos traços de comportamento. Nesse primeiro 

tratamento, é acrescentada à sua impaciência o fato de não ter muito conhecimento sobre 

tecnologias. Apesar de estar constantemente telefonando para alguém, ela desliga suas 

ligações sem se despedir e não sabe lidar com o tablet de seu neto, Matheus. Eunice também 

perdeu a característica de ser geóloga e passa a ser enfermeira. O motivo é que anteriormente, 

a profissão de Eunice explicaria a tempestade solar para o público, e com o corte do evento, 

ficou mais proveitoso a caracterizar como uma enfermeira que poderia ajudar a tratar o 

ferimento de Raíssa. 

Algumas passagens foram completamente alteradas, como é o caso da morte do 

presidente Bragança, por motivações políticas. No começo, Bragança era retratado como um 

político brando que morre em um acidente. Nessa versão revisada, o presidente se apresenta 

como um político popular, que sofre um atentado. Alguns temas políticos são abordados para 

ilustrar a realidade brasileira: as diferentes formas de se manifestar politicamente, como os 

panelaços, fogos de artifício e as revoltas populares (p. 60) e as alienações, quando Fumaça 

conta para Renan que não conhece o vice-presidente atual (p. 89). O final da obra também 

retrata de forma subjetiva a necessidade e a urgência do ser humano, em particular o autor da 

obra, de se voltar para os assuntos políticos, sem medo, para procurar entendê-los melhor.  

Moss (2002) alerta que é preferível repetir os nomes de objetos a abordá-los com outra 

nomenclatura. Então, essa padronização foi realizada. “Loja de conveniência”, por exemplo, 

era tratada algumas vezes de formas diferentes como “loja”, “conveniência” e “aposento”, o 

que foi arrumado.  

Duas cenas foram criadas nesse processo. Ambas foram escritas para facilitar a 

compreensão de ambientes e personagens e também para dar mais verossimilhança para a 

obra. A primeira cena, quando os personagens chegam pela primeira vez na Rodovia Zero (p. 

65), além de servir para apresentar mais claramente a rodovia como um lugar misterioso, 

mostra Helena agindo como uma influenciadora digital e se comunicando pela primeira vez 

com seus seguidores. A segunda cena apresenta Heitor roubando os calçados de Renan para 

fugir do posto (p. 111). A princípio essa cena não estava inserida, e foi decidido que era 

necessário ser colocada para uma melhor compreensão do porquê dos tênis de Renan 

aparecerem nos pés de Heitor, além é claro, de dar mais tempo de tela para Heitor, que acabou 

sendo um personagem pouco explorado dentro da obra. 
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4.3 Aprendizados 

A primeira ideia que teve que ser aprendida logo no começo do projeto foi a de que 

“roteiro não é livro”, e estar com o pensamento em fazer uma obra literária pouco antes do 

começo do roteiro em si foi um grande obstáculo para a produção do mesmo. Foi preciso 

formular uma adaptação da linguagem literária para a audiovisual, e esse processo precisou de 

um tempo para fluir.  

No início, era comum escrever coisas no sentido conotativo, como por exemplo, que 

“o calor estava de torrar”, usar metáforas, em passagens como “ele ficou vermelho como um 

pimentão” e também pronomes e substantivos que substituíam o nome do personagem, como 

em “a ruiva sorriu”. Ao longo do processo, isso foi sendo evitado e consertado. 

A escrita do roteiro possibilitou a compreensão de como o trabalho de um roteirista 

deve ser minucioso. Destacam-se três principais razões notadas que mostram porque o 

roteirista deve estar atento às revisões de roteiro. A primeira delas é de que sem a devida 

atenção, os furos de roteiro não serão notados e isso pode proporcionar a perda de valor da 

obra por completo. Depois de escrito “Rodovia Zero”, notou-se que Cleiton iria até o carro de 

Eunice com o único intuito de roubar suas joias, quando a momentos atrás ele dizia ao irmão 

que precisavam de um carro para fugir do local. Isso foi revisto e alterado, já que o ato de ir 

atrás de um carro naquelas condições era muito mais apropriado para o personagem, e essa 

mudança enriqueceria a narrativa. 

O segundo ponto a ser analisado foram os excessos e as faltas. Durante a escrita, 

foram notados usos exagerados de reações como o choro, e por outro lado, o uso quase nulo 

de reações em momentos dramáticos. Depois de enxugadas, de forma literal, muitas passagens 

em que personagens choram, ainda foram encontradas no documento 50 palavras derivadas de 

“chorar”. Foram retiradas ainda mais algumas ações com choro para não saturar o ato. Mesmo 

se tratando de um drama, o espectador poderia acabar se incomodando com esse exagero. Por 

outro lado, a morte de Renan parece ter sido tão pouco lamentada e ganhou tão pouco espaço 

dentro do roteiro, que optou-se por “fazer justiça” através de uma homenagem a ele no final 

da obra. 

Por último, destaca-se a construção cuidadosa de personagens e de como são 

apresentadas suas ações, o que é chamado de formação da ação dramática. Comparato (2009) 

define essa etapa como a mais exigente em termos de criatividade do roteirista. As ações 

devem ser verossímeis com a personalidade de cada personagem, e cada fala deve ser feita 

exclusivamente pensada no personagem e em sua situação. Eunice por exemplo, é uma 
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senhora que raramente usaria gírias. Cleiton e Douglas, por outro lado, nunca seriam cordiais 

com desconhecidos. E mesmo com a mesma faixa de idade e convívio próximo, Raíssa, 

Helena, Renan e Fumaça têm seu jeito próprio de conversar. Nesse sentido, tentou-se ao 

máximo criar uma voz e personalidade única para cada personagem.  

Um fator de extrema relevância percebido dentro deste trabalho foi o de que a 

pesquisa pode ser muito rica e positiva para a formulação de um roteiro. Os estudos dos meios 

e da sociedade possibilitaram uma melhor exposição desses fatores dentro do conjunto da 

obra, trazendo mais verossimilhança e mais fatores que podem fazer o público se identificar 

com os personagens: os áudios que os usuários comumente apagam antes de enviar para o 

remetente por acharem que estão ruins (p. 59), o medo de alguém interferir em nossa 

privacidade (p. 44) e a primeira reação de pegar o celular após descobrir ou viver um evento 

que precisa ser compartilhado com outros (p. 84). 
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5 ROTEIRO 

A escrita do roteiro teve suporte em obras de estudiosos da técnica, no que tange à 

formatação, estruturação e dicas de criação e montagem. São eles respectivamente: Hugo 

Moss (2002), Doc Comparato (2009) e Syd Field (2001). Apresentaremos um argumento do 

longa-metragem, os personagens da história e em seguida o roteiro completo. 

 

5.1 Argumento 

Com base no texto “Argumento: quando a história começa a tomar forma”, da 

roteirista Jaqueline M. Souza (2017), criou-se um argumento para o roteiro “Rodovia Zero”, 

inserido na próxima página.  
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RODOVIA ZERO 
de João Victor Miranda Borges 

 

Começamos com uma apresentação sombria de Norma, uma das antagonistas, que 

vive nos fundos de um posto de gasolina e mantém o seu marido Heitor trancafiado, 

depois que ele adquiriu uma doença mental. Norma possui um medo constante de 

perder seu marido caso descubram que ele é amarrado todos os dias em sua cama, 

para que não fuja. Por isso, Norma toma todas as precauções quando visitas 

aparecem por perto, incluindo nocautear o próprio marido. Os dois vivem em um 

posto que Norma afirma como dela, mas não faz nenhuma questão de mantê-lo 

funcionando bem. O único prazer de Norma é ver a televisão e moldar seus vasos 

de porcelana. 

A próxima cena apresenta Raíssa, a protagonista, uma garota de 20 anos, negra e 

lésbica. Ela aparece sentada na sacada de seu sobrado, mexendo em seu celular e 

se recordando de seu falecido pai através de fotos. Sua namorada virtual, Jeanne, 

manda uma mensagem e ambas ficam conversando pelo chat. Helena, 

influenciadora digital e irmã gêmea de Raíssa, que pouco tem a ver com a irmã, 

aparece na sacada e chama Raíssa para ajudá-la a escolher seu visual. 

Helena e Raíssa estão prestes a viajar para a chácara do namorado de Helena, mas 

Raíssa ainda está de luto e teme sair para a estrada depois da morte do pai. Helena, 

que não sabe da sexualidade de Raíssa, mas entende seus medos, tenta animar a 

irmã com a promessa de que a viagem vai ser repleta de caras bonitos e pura 

diversão. Raíssa ri e parece mais aliviada. Ela até sugere para que a irmã use algo 

mais leve que os saltos que está usando. Helena diz que quer agradar seus fãs 

virtuais, mas acaba calçando coturnos mais confortáveis que os saltos. 

Raíssa se deita na cama da irmã, queima seu ombro com a babyliss de Helena e 

puxa com força o fio da tomada. As duas discutem. Helena joga na cara de Raíssa 

que ela não contribui para as despesas da casa e Raíssa sai do quarto. Descendo 

as escadas com raiva, Raíssa recebe uma mensagem de Jeanne dizendo que o 

presente que ela comprou acaba de chegar. Raíssa fica feliz, vai até a varanda e 

abre a caixa de correios. Raíssa descobre um lindo colar e agradece a Jeanne. Um 

Astra preto passa na rua e reduz sua velocidade ao ver Raíssa. Dentro dele estão 

Douglas, Thiago e Cleiton, antagonistas e bandidos. Douglas e Cleiton assediam 

Raíssa, que mostra sua repulsa com um cuspe quando eles saem de perto. 

Acompanhamos agora o trio de bandidos, que acabou de roubar um Iphone de 

última geração. Thiago discute com os outros dois por serem desleixados durante o 

assalto. Durante a briga, Douglas, o dono da arma, desafia Thiago a portar a arma e 

assumir a liderança no próximo roubo. Thiago, que antes tinha o princípio de nunca 
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pegar em uma arma, acaba a tomando para que seu irmão Cleiton não a pegue. 

Cleiton, que é de menor e fascinado por armas, se chateia com o irmão.  

O carro dos bandidos passa por um banco e agora vemos tudo através de Eunice, 

uma senhora que fala no celular com seu marido Adalberto, enquanto sai do 

estabelecimento. Eunice pretende ir para a fazenda do marido com seu neto 

Matheus, festejar o aniversário da filha, Rute. Eunice entra no carro e Matheus mal a 

vê, vidrado em seu tablet. Adalberto, que tem problemas de audição, implora pela 

segunda vez para que Eunice não se esqueça das chaves reservas de seu carro. 

Eunice, que já não aguenta a insistência de Adalberto, coloca as chaves do marido 

no bolso e o avisa. No percurso, Eunice começa a escutar música alta e ao perceber 

que está sendo notada por Renan, o namorado de Helena, na via oposta, fecha seus 

vidros envergonhada. 

Em seu EcoSport branco, Renan se dirige para a casa de Helena. Fumaça, seu 

melhor amigo, está com ele, fumando. Os rapazes chegam à casa de Helena e são 

recebidos por Raíssa enquanto Helena se arruma. Renan, conhecendo o problema 

envolvendo seu pai, pergunta a Raíssa se ela está se sentindo bem para viajar. 

Raíssa assente, mas não demonstra muita firmeza. Fumaça vai ao banheiro e 

Renan e Raíssa vão para o sofá. Lá, descobrem pelo celular que o presidente acaba 

de morrer ao visitar sua cidade, Goiânia. Helena fica pronta e todos comentam do 

atentado. Ao saírem de casa, Raíssa é a última, tentando tomar coragem. Todos 

entram no carro, que sai rumo à rodovia ao som de helicópteros, fogos de artifício e 

panelaços acontecendo na cidade. 

Eunice dirige seu carro depois de ter feito outra parada. O carro de Renan corta o de 

Eunice, que xinga. Matheus começa a chorar estridentemente e Eunice, impaciente, 

para o carro para tentar acalmar o neto. Um grupo de torcedores de futebol que 

acaba de perder uma partida vê o carro de Eunice, que é da cor do time oposto e 

começa a atacá-lo, jogando garrafas e pedras. 

O grupo de Raíssa fala do jogo e comenta dos torcedores raivosos que passam por 

eles. O carro acaba em um engarrafamento e através do GPS, Renan descobre que 

a fila é bem extensa. Doidos para chegarem rápido na chácara, eles resolvem pegar 

uma estrada alternativa, a Rodovia Zero, uma via irregular e com um aspecto 

sombrio. Ao chegar na entrada da rodovia, Helena faz todos descerem do carro para 

tirar fotos, já pensando em suas redes sociais. A estrada possui diversos tênis 

pendurados em cabos de energia e uma placa pichada para causar medo, 

apontando que zero pessoas voltaram vivas de lá. O grupo entra novamente no 

carro e segue pela rodovia, felizes, com exceção de Raíssa. 

Raíssa acaba passando mal e desce do carro para vomitar. Nesse tempo, o carro 

dos bandidos passa por eles e para pouco a frente deles. Douglas desce do carro e 

finge estar interessado em comprar o Ecosport de Renan, só para depois rendê-lo e 

assaltar os viajantes. O ponto de virada um se estabelece. Cleiton, segurando uma 

faca e um saco, e Thiago, pegando a arma de Douglas, descem do carro e 
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começam a recolher os pertences das vítimas. Para se redimir por não deixar Cleiton 

pegar na arma, Thiago diz que permite Cleiton dirigir o EcoSport roubado. Fumaça, 

contrariando o alerta de ficar parado, joga seu celular na mata para não ser roubado. 

A pressa dos bandidos para irem embora é notória, menos da parte de Cleiton, que 

pede para Thiago deixar que ele use a arma para comemorar o assalto bem feito, 

atirando para cima. Thiago acaba cedendo a arma para o irmão e guarda os 

pertences no carro. Raíssa tenta ligar escondido para a emergência, mas Cleiton 

percebe e enfurecido, atira no ombro da protagonista. As vistas de Raíssa se 

escurecem e ela desmaia.  

Logo após, a luz volta e estamos acompanhando Thiago, acordando de um 

desmaio. Os bandidos colidiram os carros. A razão do acidente não é revelada, 

deixando margem para a hipótese de Cleiton tê-lo causado de propósito. Douglas 

acaba morrendo. Thiago fica tão chocado que deixa Cleiton tomar conta da situação. 

Cleiton mantém a arma escondida abaixo da camisa e convence Thiago a 

acompanhá-lo até o posto para se no caso da polícia chegar, eles possuírem reféns. 

Thiago, entorpecido, não discute. 

Raíssa acorda na loja de conveniência de Norma, confusa. Sua irmã explica sua 

situação e Norma demonstra sutilmente não estar gostando da presença do grupo. 

Enquanto Fumaça e Renan esperam alguém passar na rodovia, Raíssa descobre 

que o socorro ainda nem foi chamado. Uma revolta parece ter eclodido na cidade, o 

sinal do celular de Fumaça não funciona, Norma parece não possuir nenhum meio 

de comunicação com o mundo exterior e Raíssa começa a ficar preocupada em 

perder Jeanne. Norma tenta convencer Fumaça e Renan a saírem em busca de 

ajuda, e os rapazes concordam. 

Renan e Fumaça avisam que vão partir em busca de ajuda. Fumaça entrega seu 

celular para Raíssa, em caso delas terem alguma sorte com o sinal. Os garotos 

saem correndo e Norma vai até seu casebre, para checar Heitor, que faz um barulho 

alto. Raíssa, sem desconfiar de Heitor e com medo de morrer, revela para a irmã 

que é lésbica e que namora e Helena mostra que aceita a irmã. 

Enquanto isso, Fumaça e Renan encontram Eunice caminhando na estrada com 

Matheus. Eunice acha que vai ser assaltada e corre, mas depois que os garotos 

explicam que sua amiga está em apuros, ela conta que seu carro deu uma pane 

quilômetros atrás e que pode ajudar Raíssa com seus cuidados de enfermeira. Após 

descobrirem que Matheus possui um tablet, todos tentam buscar por ajuda, mas a 

falta de sinal permanece. Renan faz uma fogueira para tentar chamar a atenção de 

alguém e logo após o grupo volta para o posto. 

Com medo de ser descoberta, Norma surta e enxota Raíssa e Helena de seu posto. 

Helena começa a discutir grosseiramente com ela, e na mesma hora, Cleiton e 

Thiago aparecem a longa distância. O segundo ponto de virada acontece. Com a 

confusão, Raíssa é a única a identificar os bandidos, mas grita para alertar as outras 
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duas. Helena e Raíssa saem correndo e entram no casebre. Norma enlouquece de 

vez, e após socar a porta, corre para sua loja.  

Dentro do casebre, Raíssa e Helena descobrem Heitor deitado no chão, muito 

magro e com os pulsos sangrando. Ele conseguiu se soltar, mas acabou 

desmaiando. Sem conseguir trancar a porta e compadecida pelo homem, Raíssa 

joga um lençol por cima de Heitor, para tentar escondê-lo dos bandidos. Raíssa 

alerta que ela e a irmã precisam sair dali e abre a porta. Norma aparece furiosa do 

outro lado, na porta de sua loja, com uma espingarda na mão. As garotas saem 

correndo para os fundos da loja, mas um estilhaço causado pela bala da espingarda 

de Norma acerta a perna de Helena. 

Norma desvia a sua atenção das garotas para atirar em direção aos bandidos. Os 

bandidos revidam e Norma sai correndo para dentro da loja. Raíssa retira o estilhaço 

da perna da irmã e as duas pegam cacos de porcelana de vasos quebrados para se 

armar. Raíssa espia a cena. Os bandidos entram no casebre e Norma sai de dentro 

da loja, com a espingarda apontada. Quando Thiago sai do casebre, Norma atira e 

acerta sua perna. Thiago cai no chão e Cleiton sai do casebre já partindo para cima 

da mulher. Norma erra mais um tiro e os dois se atracam, tentando ficar com a 

espingarda. Cleiton cabeceia Norma, que cai no chão, desacordada. Raíssa e 

Helena saem correndo, contornando os fundos, rumo à estrada. Contudo, Cleiton 

percebe as garotas e como Helena está mancando, as alcança e as amarra. 

No posto, Cleiton e Thiago discutem o que fazer agora que possuem reféns. 

Nervosos, eles pensam em parar o primeiro carro que passar. O outro grupo chega 

ao posto e os bandidos os encurrala. Amarradas dentro da loja, Raíssa, Helena e 

Norma não conseguem ver nada, mas escutam Renan gritando, um tiro e o barulho 

de Matheus chorando. Raíssa consegue soltar suas mãos e tenta soltar Helena, mas 

ouvindo os bandidos se aproximando, volta para seu lugar e finge estar presa. Os 

reféns entram acompanhados dos bandidos, sem Renan. Helena chora, porque no 

fundo sabe que ele está morto. 

Cleiton e Thiago discutem enquanto amarram os reféns. Cleiton claramente atirou 

em Renan, e Thiago está fora de si. Eunice revela que pode cuidar da perna de 

Thiago e este fica tentado a soltá-la. Eunice é amordaçada e Cleiton decide ir atrás 

do carro dela, pega à força as chaves erradas e sai rumo ao carro, com a arma. 

Thiago fica sozinho e solta Eunice, depois de ameaçá-la. Eunice busca mantimentos 

para o socorro e encontra balas de espingarda, mas nada diz. 

É revelado que Heitor sai do casebre e vai correndo no chão quente até Renan. Sem 

ninguém vê-lo e falando coisas delirantes, ele pega os tênis de Renan e corre rumo 

à cidade. Em sua mente, ele foge das garras de Norma.  

Eunice começa a cuidar de Raíssa, e ao chegar na vez de Thiago, este se retira 

para ir ao banheiro, não sem antes deixar Eunice amarrada novamente. Nesse meio 

tempo em que Thiago está fora, Raíssa se revela livre e começa a desamarrar 
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todos. Os jovens se consolam pela morte de Renan e todos se preparam para a 

volta do bandido. Eunice revela as balas encontradas e mostra que sabe acionar a 

arma. Fumaça fica responsável por atirar, se preciso. Quando Thiago volta e se 

assusta, o grupo o amarra ao lado de Norma. Um incêndio, causado pela fogueira 

feita por Renan está muito perto. O grupo sai apressado do estabelecimento e 

Raíssa, compadecida, joga seu caco de porcelana no meio dos dois antagonistas 

amarrados. 

Ao sair da loja, Raíssa se depara com o corpo de Renan, sem tênis, e todos em 

volta dele, se consolando. Eunice alerta que vai para a fazenda de seu marido com 

Matheus, para fugir do incêndio. O resto do grupo fala que vai para o outro lado, 

buscar por ajuda na cidade. Eunice então entrega a chave real de seu carro, para no 

caso deles conseguirem fazer o carro andar. Eunice também revela que as chaves 

que Cleiton pegou são do marido, e que também mentiu para o bandido na hora do 

medo, dizendo que tinha joias em seu porta-malas. A senhora e seu neto saem de 

cena e Raíssa, Helena e Fumaça se despedem do corpo de Renan, partindo para a 

rodovia. 

Acompanhamos novamente Heitor, que corre desajeitado e delirando pela estrada. 

Cleiton está a poucos metros, enraivecido e tentando abrir forçadamente o porta-

malas do carro, em busca das joias falsas de Eunice. Quando o bandido avista 

Heitor, ri dele e tenta roubar seus tênis. Heitor tenta fugir e acaba sendo baleado por 

Cleiton. Heitor morre. Cleiton o rouba e volta a tentar arrombar o porta-malas, como 

se nada tivesse acontecido.  

O grupo de Raíssa avista Cleiton e se esconde. Thiago, para o terror de Raíssa e 

para a surpresa do resto do grupo, chega do outro lado da estrada e, para não 

serem encurralados, o grupo de Raíssa entra na mata. Cleiton percebe Thiago e 

começa a tentar tirar satisfações com ele, antes mesmo de Thiago explicar que o 

grupo havia fugido. Na confusão, onde ambos se culpam pelas consequências do 

crime, Cleiton, irritado e fora de si, atira em Thiago e o mata. Depois, o bandido volta 

a tentar abrir o porta-malas com um tiro. Conversando sozinho e culpando seu irmão 

por tudo, Cleiton atira para cima, mas nenhuma bala sai. Aproveitando a deixa, 

Raíssa toma a espingarda de Fumaça e vai até Cleiton. Helena é segurada por 

Fumaça a mando de Raíssa. 

Cleiton se assusta e duvida do poder da arma de Raíssa, que atira para cima para 

provar. O bandido saca uma faca e pula em cima de Raíssa. Os dois brigam e ao 

mesmo tempo, Helena se solta de Fumaça. A arma é jogada longe e Raíssa faz o 

bandido rolar no chão com um chute. Raíssa, triunfante, vai até a espingarda, mas 

Cleiton se levanta e faz Helena de refém, colocando a faca em seu pescoço. Raíssa 

tenta então persuadir Cleiton, que faz piadinhas com Raíssa. Helena, morrendo de 

raiva, devolve uma piada sobre Cleiton, que se irrita e bate o cabo da faca na 

cabeça de Helena, que cai sem forças. Raíssa suplica para ele não fazer nada com 

Helena, anuncia que está com as chaves verdadeiras do carro e as joga longe. 
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Cleiton faz Raíssa entregar a espingarda para ele e vai até as chaves. Ao mesmo 

tempo, Raíssa corre para ajudar Helena, que se recupera aos poucos. Cleiton abre o 

porta-malas e se depara com foguetes. Nervoso, ele joga o material no chão e se 

aproxima das garotas, com a arma nas mãos, as ameaçando. Fumaça, chocado, 

não faz nada.  

Norma chega silenciosa por trás, com uma faca de cozinha em mãos. Ela vê o corpo 

de Heitor e fica estática. O incêndio chega mais perto de todos. Raíssa faz Cleiton, 

que não vê Norma, confessar ter matado Heitor, o que deixa Norma fora de si. Ela 

grita, enfia a faca em Cleiton e sai correndo para abraçar o corpo de Heitor. Raíssa 

vai até Cleiton, lamenta que ele não entenda o que fez e pega os tênis de Renan. 

Cleiton cai morto. Raíssa também vai até Norma e pede para que eles todos saiam 

de lá, mas Norma resolve ficar ao lado de seu marido. Fumaça ajuda Helena a 

caminhar. O trio caminha para longe do incêndio, que engole Norma e Heitor. 

Raíssa, Helena e Fumaça chegam na entrada da Rodovia Zero, exaustos. Helena se 

senta e chora, enquanto Fumaça se desculpa por ter ficado em choque e não ter 

feito nada. Helena diz que a culpa não é de ninguém além de quem já se foi, e tem 

uma ideia para homenagear o namorado falecido. A garota se levanta, pega os tênis 

de Renan, os amarra e os joga em um fio elétrico, fazendo o mesmo com seu 

coturno. Assim, os calçados de ambos ficam juntos na rodovia. Enquanto o trio se 

aproxima da cidade, Raíssa pega o celular de Fumaça e vê notificações aparecendo 

pela tela. Com um sorriso breve, apesar de toda a tragédia vivida, Raíssa toca em 

seu colar. 
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5.2 Personagens  

 

Raíssa Paiva: jovem, 20 anos, lésbica e negra. Ela possui uma namorada que 

conheceu virtualmente, em um aplicativo de relacionamentos. Raíssa perdeu seu pai 

em um acidente de trânsito e tem o trauma de enfrentar a estrada novamente. 

Helena Paiva: irmã gêmea de Raíssa, embora não se pareça em nada com 

ela. Ela é influenciadora digital e namora Renan, o dono da chácara para onde 

convida Raíssa. 

Renan: jovem, 21 anos, negro e namorado de Helena. É extremamente 

educado, dono do EcoSport branco, responsável pela chácara, destino da viagem, e 

melhor amigo de Fumaça. 

Fumaça: jovem, 19 anos, alto e magro, cheio de espinhas. Ele é cheio de 

humor e usa maconha constantemente, o que explica seu apelido. 

Norma: senhora, 56 anos, gorda, depressiva. Ela mantém seu marido, Heitor, 

trancafiado em seu casebre, depois que o mesmo adquiriu uma doença mental. Ela 

é artesã e responsável atualmente pelo posto de seu marido, mas cuida tanto do 

posto, quanto de seu marido com extremo desleixo. 

Heitor: senhor, 60 anos, desnutrido. Adquiriu uma doença mental e fica 

trancafiado no casebre de Norma, tentando fugir sempre que pode, mesmo estando 

muito fraco.  

Thiago: jovem, 18 anos, magro. É o irmão mais velho de Cleiton e dono do 

Astra Preto. É um bandido que não gosta muito da situação de roubar e teme ser 

preso a todo instante. Thiago tenta impedir Cleiton de se corromper demais. 

Cleiton: jovem, 16 anos, magro, maldoso e ganancioso. É o irmão mais novo 

de Thiago. Cresceu vendo e participando do crime e é aficionado por armas. Ele 

sente prazer em deixar suas vítimas submissas e odeia a repressão que seu irmão 

impõe a ele.  

Douglas: jovem, 23 anos, cabelo descolorido. É amigo de Thiago e Cleiton e 

parceiro de crime deles. É o dono da arma que o trio usa para cometer seus crimes. 

Eunice: senhora, 60 anos, avó de Matheus. Ela é enérgica, conservadora e 

enfermeira. Eunice não domina muito bem a tecnologia e está indo para a fazenda 

de seu marido junto com Matheus quando a revolta na cidade começa. É dona do 
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Corcel 77 vermelho. 

Matheus: criança, 3 anos, neto de Eunice. Ele tem Asperger, é chorão e é 

viciado em jogos digitais e no seu tablet.  

Na página a seguir, exibiremos o roteiro de longa-metragem completo. 
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“RODOVIA ZERO” 

 

 

 

FADE IN: 

 

INT. SALA DO CASEBRE DE NORMA - DIA 

 
Apesar de ser dia, o ambiente está um BREU. VASOS de 

diferentes formatos enfeitam o cômodo que é ao mesmo tempo 

sala de estar, quarto e cozinha. NORMA, uma mulher acima do 

peso e com um semblante apático está sentada em sua POLTRONA, 

apertando um CONTROLE REMOTO com lentidão e mudando os canais 

da TELEVISÃO. Um SOM DE BUZINA faz a mulher congelar. Seu olhar 
se concentra agora na porta da frente. Surge um BARULHO 

ABRUPTO de algo se debatendo atrás de Norma. Norma se levanta. 

Novamente a buzina RESSOA. Norma se dirige para o barulho 

atrás de si, notoriamente preocupada. Um barulho de TAPA ecoa 

no aposento. Norma volta para frente da televisão e AUMENTA 

seu volume ao máximo. Um TELEJORNAL passa na televisão. Norma 
se dirige para a porta e espera por um momento. Norma abre uma 

frecha da porta do casebre e observa um CARRO de frente à 

fachada do posto de gasolina. Uma MULHER abre a porta do carro 

e fica de pé. Um BARULHO de batidas em metal dentro da casa 

fica mais alto. Norma fecha a porta e vai apressada atrás do 

som. Um BAQUE faz o barulho cessar. Norma volta correndo para 

a porta, parecendo mais aliviada. Norma abre a porta novamente 

e sai por ela. A mulher do carro está de braços cruzados 

esperando para ser atendida. Norma fecha a porta com força e 

sai de cena. Dentro da casa, o BARULHO de alguém se debatendo 

volta a tomar conta do casebre. GRITOS ABAFADOS soam em 

contraste com o barulho do telejornal que passa na televisão. 

 
APRESENTADOR NA TELEVISÃO 

... Os dados da pesquisa apontam que nesse momento, metade do 

mundo já tem acesso à internet. A humanidade nunca foi tão 

livre para se expressar e se comunicar como hoje. É um marco 

para celebrar, não é, Marlúcia? 

 
EXT. SOBRADO DA FAMÍLIA PAIVA/SACADA - DIA 

 
O tempo está ensolarado. RAÍSSA, uma jovem de 20 anos de idade 

e de cabelos cor de fogo, está sentada na sacada do sobrado da 

família, com as pernas pendendo no ar, abaixo da grade de 

proteção e segurando seu CELULAR. No celular, uma foto do PAI 

de Raíssa com ela está como plano de fundo. Raíssa passa o 

dedo pela tela e sorri tristemente. Uma NOTIFICAÇÃO de 

mensagem aparece na tela, sua destinatária se chama “JEANNE”, 

namorada virtual de Raíssa. Raíssa coloca o dedo na 

notificação e a mensagem aparece na tela. 
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JEANNE 

(pelo celular) 

E aí? Decidiu se vai mesmo? 

 

Raíssa sorri para a tela do seu celular enquanto digita. Uma 

CABEÇA aparece pela cortina que envolve a porta de correr da 

sacada. É HELENA, irmã gêmea bivitelina de Raíssa. Metade de 

seu cabelo está encaracolado, a outra metade está lisa. As 

duas possuem poucas semelhanças físicas, como a pele negra e o 

tamanho. 

 
HELENA 

(em tom de voz duro) 
Raíssa? 

 
O sorriso de Raíssa se desfaz rapidamente. Raíssa ESCONDE a 

tela do celular e se vira para Helena, constrangida. A irmã 

continua a falar, sem reparar na mudança de humor da outra. 

 
HELENA 

Daqui a pouco os meninos tão chegando e cê nem tomou banho 

ainda. Bora. Levanta. 

 
Helena volta para o quarto bruscamente, fazendo o SINO DE 

VENTO da sacada se mexer. Raíssa traz as pernas para o nível 

do chão e começa a se levantar. Raíssa perde o constrangimento 

e fala com humor. 

 
RAÍSSA 

Até eles chegarem eu construo uma banheira, irmãzinha. 

 
Raíssa liga o celular e digita uma mensagem rápida para o 

contato de Jeanne. 

  
RAÍSSA 

(pelo celular) 
Tenho que ir. Helena tá quase tendo um treco com essa viagem. 

Até agorinha. Te amo <3  

 
Uma mensagem de “Contato digitando...” surge e Helena grita do 

quarto. 

 
HELENA 

Já levantou? Me ajuda aqui. 

 
Raíssa guarda o celular no bolso, desvia do sino de vento e 

entra no quarto. O sino para de se mexer. 

 
INT. QUARTO DE HELENA PAIVA - DIA 
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Helena está sentada em uma cadeira, de frente para uma mesa 

com diversos produtos e um espelho. Ela empina o queixo para a 

irmã que entra no quarto, mostrando brincos extravagantes, 

pendurados em cada orelha. 

 
HELENA 

O opala ou o jade? 

 
RAÍSSA 

(Ergue uma sobrancelha) 
Hã... Talvez alguma coisa mais... confortável? 

 
HELENA 

Ótimo. Com o jade então. 

 
Raíssa ri e se senta na cama, ao lado de Helena. Um par de 

SALTOS está aos pés de Raíssa.  

 
RAÍSSA 

Cê não vai com isso não, né Helena? 

 
Helena fita a irmã e arregala os olhos. Ela se vira para o 

espelho enquanto responde. 

 
HELENA 

Meus seguidores gostam deles, o que eu posso fazer? 

 
RAÍSSA 

Pelo amor de Deus, é uma chácara ou um palácio? 

 
As duas dão gargalhadas. Raíssa fixa o olhar em um ponto e 

perde o sorriso no rosto. Helena observa Raíssa pelo espelho 

por um momento, bate as mãos no colo e se levanta, agora com 

os dois brincos de jade pendurados.  

 
HELENA 

Se anima, Raíssa. Te prometo que vai ser legal. 

 
RAÍSSA 

(desviando o olhar) 
Eu sei. É só que... tenho mil coisas da faculdade pra entregar 

semana que vem e... nesse ritmo vou ficar louca. 

 
Helena se aproxima de Raíssa e faz carinho em seus cabelos, 

brincando com suas mechas. 

 
HELENA 

(rindo no final) 

Eu sei que é difícil, tá bem? Mas nós duas vamos vencer isso 

juntas. Você vai gostar de lá. Tem piscina, ofurô... Sem 
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contar nos amigos do Renan. Um mais lindo que o outro. Amanhã 

eles chegam e vou te apresentar todos. 

 
Raíssa fica claramente desajeitada e se recompõe rapidamente. 

 
RAÍSSA 

Ah, claro. Mal vejo a hora de conhecer o Fumaça. 

 
HELENA 

Ah, você vai adorar ele. Você ama quem eu desprezo. 

 
RAÍSSA 
(rindo) 

Mas não desprezo quem você ama. 

 
HELENA 

Tá bom, engraçadinha. E quer saber? Você venceu. Vou com o meu 
coturno. 

 
Helena se afasta da irmã e abre o guarda-roupa. O celular de 

Raíssa vibra, ela olha pra baixo e vê seu bolso iluminado. 

Raíssa pega o celular, desbloqueia a tela e lê a mensagem de 

Jeanne. 

 
JEANNE  

(pelo celular) 
Espero que lá dê sinal, moça. Se não vou ficar bem chateada. 

Meu coração já tá apertado! ;( 

 
Helena tira um par de botas coturno do guarda-roupa e bufa. 

 
HELENA 

Meu Deus. Isso aqui tá um forno! 

 
Raíssa tem um SORRISO no rosto e começa a digitar algo. Helena 

anda até a porta de correr e abre as CORTINAS. Na mesma hora, 

Raíssa se deita na cama. A luz forte do sol preenche o quarto 

na mesma hora em que Raíssa dá um GRITO.  

 
RAÍSSA 
Aaai! 

 
HELENA 

(se vira, assustada) 

Que isso? 

 
Raíssa volta a ficar sentada na cama, olhando para o lado de 

trás do ombro, enfurecida. Seu celular está abandonado do seu 

lado.  

 
RAíSSA 
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(rangendo os dentes) 

Que merda. Não sabe guardar suas coisas não?  

 
Raíssa puxa com força o FIO DA BABYLISS que a feriu. Helena 

arregala os olhos e corre até a tomada. 

 
HELENA 

Não faz isso, garota! Eu tava usando.  

 
RAíSSA 

(largando a babyliss e analisando suas costas) 
Caguei. Olha o que esse trem fez no meu ombro. Merda. Tomara 

que tenha estragado. 

 
HELENA 

(enrolando o fio da babyliss, com raiva) 
Só fala isso porque não paga nada nessa casa. 

 
Raíssa fica furiosa. Raíssa pega o celular, se levanta da cama 

e anda a passos largos em direção à porta.  

 
HELENA 
Raíssa! 

 
Helena vai atrás de Raíssa. Raíssa ergue o dedo do meio e 

fecha a porta na cara de Helena.  

 
INT. SOBRADO DA FAMÍLIA PAIVA - DIA 

 
Depois de bater a porta, Raíssa respira fundo e olha para a 

queimadura em seu ombro, fazendo cara de dor. Raíssa se dirige 

para a escada e pega seu celular. Ainda com raiva, Raíssa 

envia uma mensagem para Jeanne.  

 
Raíssa (pelo celular) 

Se eu tivesse um pouco de amor próprio teria ido te ver ao 

invés de ir pra essa viagem de merda. 

 
A fúria de Raíssa desaparece por completo. Uma mensagem 

recente de Jeanne é mostrada enquanto Raíssa desce as escadas. 

 
Jeanne  

(pelo celular) 
Já olhou suas encomendas de hj? Acho que chegou, hein! 

 
Raíssa sai sorrindo em direção à varanda. 

 
EXT. SOBRADO DA FAMÍLIA PAIVA/VARANDA - DIA 

 
Raíssa destranca a porta da frente e sai apressada. Ela 

empurra a abertura da caixa de correspondências e retira uma 
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pequena embalagem de lá. Ela ri e balança a cabeça, 

desacreditada, enquanto abre a correspondência. Um colar sai 

da embalagem e Raíssa fica o admirando. Feliz, Raíssa coloca o 

colar em seu pescoço.  

 
Raíssa  

(falando sozinha) 
Meu deus, Jeanne. É lindo!  

 
Raíssa volta para o celular e feliz, envia um áudio para 

Jeanne.  

 

RAÍSSA 
Eu amei. Simplesmente amei, Jeanne. É lindo. Você é de outro 

mundo. A gente precisa se ver logo, Jê. Quero muito te 

conhecer! Eu amei o presente! 

 

Um BARULHO de pneu queimando faz Raíssa se virar para a rua. 

Um ASTRA PRETO termina de dar um cavalo de pau. Uma MÚSICA de 

rap toca estridentemente dentro dele. GARGALHADAS altas também 

ecoam dentro do carro. Raíssa leva rapidamente a mão para seu 

colar. O carro diminui a velocidade enquanto passa por Raíssa. 

Os TRÊS RAPAZES dentro do carro encaram a garota. O motorista, 

DOUGLAS, de cabelo descolorido, manda um BEIJO para Raíssa e 

RI. O passageiro de trás, CLEITON, a encara como se babasse. 

Raíssa se mostra constrangida. O motorista de repente se vira 

para seu lado direito e começa a DISCUTIR com o passageiro ao 

seu lado, THIAGO. Cleiton faz um SINAL OBSCENO para Raíssa, 

colocando o indicador da mão direita dentro do buraco feito 

pelo indicador e polegar esquerdos unidos. O carro volta à 

velocidade máxima. Raíssa encara o passageiro dos fundos, que 

agora é seu único espectador. Dessa vez, Douglas coloca a 

língua por entre os dedos e o carro vira a esquina, fazendo um 

novo cavalo de pau. Horrorizada, Raíssa COSPE no chão. 

 
INT. CARRO ASTRA PRETO DOS BANDIDOS - DIA 

 
DOUGLAS, o jovem-adulto que dirige o carro, GARGALHA junto com 

CLEITON, o jovem magro que está no banco de trás.  

 
CLEITON 
(Rindo) 

Cês viram a cara da biscate? Hahaha! Filhinha de papai de 

merda! 

 
DOUGLAS 

Por falar em puta, a gente bem que podia comer umas hoje, né?  

 
THIAGO, irmão mais velho de Cleiton, está no banco do 

passageiro. Thiago está apreensivo e FALA ALTO com Douglas. 
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THIAGO 
Cala a boca, Douglas! Chega. 

 
DOUGLAS 

A corrida tá rendendo hoje, carai. Qual o problema? Tá chato 

pra porra hein, Thiago?  

 
Cleiton se apruma entre os dois bancos da frente. 

 
CLEITON 

Tá destoado mesmo. Deu mó sermão em nóis por causa da menina 

lá atrás, qual foi hein, Thiago?  

 
THIAGO 

Cês dois são moleques, tá me entendendo? Não sei como que não 

pegaram a gente ali atrás. Vai roubar? Rouba direito, porra. 

 
Cleiton e Douglas se olham desajeitados e começam a gargalhar. 

 
THIAGO 

Qual foi meu irmão? Tão de gozação com minha cara? 

 
Douglas saca uma ARMA do bolso. Thiago se assusta.  

 
DOUGLAS 

Já que eu não sei dos esquemas, então fica com a Colt pra tu.  

 
Douglas estende a arma para Thiago, que olha confuso para 

Douglas.  

 
DOUGLAS 

Qual foi? Tu não é o bandidão? Pega, porra. 

 
THIAGO 

Moleque, eu não pego nessa merda, cê sabe disso. 

 
O sorriso de Douglas se alarga e ele gira para trás. 

 
DOUGLAS 

É sua então, Cleitim. 

 
Thiago pega a arma de uma vez da mão de Douglas. 

 
THIAGO 

Cê tá de rolo com o perigo né não, Douglas? Sabe que o moleque 

não tem nem idade pra mexer com essas coisas. 

 
CLEITON 

Avá, cê acha né, Thiago? 

 
THIAGO 
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Isso aqui não é brincadeira não, moleque. É coisa séria. Só 

usa quando precisar. 

 
Douglas interrompe a conversa dos irmãos. 

 
DOUGLAS 

É o novo Iphone mesmo, Cleiton? Tira uma foto minha aí, carai!  

 
Thiago olha com ASCO pra Douglas e coloca a arma no suporte do 

lado do carro. Cleiton ignora o irmão, responde o amigo e 

começa a TIRAR FOTOS. 

 
CLEITON 

Última geração, né mané. Tô tentando descobrir como tira a 

foto. Faz o xis aí. 

 
Douglas dá um SORRISO FORÇADO pelo retrovisor e tira as mãos 

do volante para fazer GESTOS. Cleiton ri ainda mais enquanto 

tira as FOTOS. Thiago segura o apoio de segurança do carro.   

 
THIAGO 

Vira aqui. 

 
Douglas dá outro CAVALO DE PAU. Thiago tira a mão do apoio e 

fala baixinho. 

 
THIAGO 

Douglas, mais um celular e nóis vaza da cidade, tendeu? 

Acelera. 

 

DOUGLAS 

Fechado. Tendeu demais. 

 
Douglas pisa no acelerador e o carro sai RÁPIDO pela rua. 

 
INT. FACHADA DO BANCO - DIA 
 

EUNICE, uma senhora branca e magra, com seus 60 anos, sai 

tagarelando pela porta giratória de um BANCO com seu CELULAR 

no ouvido. 

 
EUNICE 

(impaciente) 

Quê? Não, meu amor. Eu acho que vamos parar na estrada pra 

comer um petisquinho. Não precisa se preocupar. Não, não. Pra 

nós não precisa, tá bem? 

 
Eunice anda pela calçada enquanto AUMENTA A VOZ e BUFA. 

 
EUNICE 
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 Mas gente, que teimosia, Adalberto. Olha, você é quem sabe 

então, mas já vou logo avisando que a Rute também não vai 

querer comer por aí. Você sabe como ele é enjoada. Sim, 

Adalberto, pela milésima vez, eu já peguei suas chaves. 

 
Eunice se vira para atravessar a rua e dá de cara com um 

ANDARILHO puxando um carrinho de sucata. Eunice demonstra 

preocupação e esconde seu celular sem dar tchau para 

ADALBERTO, seu marido. Eunice atravessa apressada a rua e 

entra em um CORCEL 77 VERMELHO pela porta do motorista.  

 
INT. CARRO CORCEL 77 VERMELHO DE EUNICE - DIA 

 

Eunice se senta e olha para trás, dando um sorriso. Seu neto 

de três anos, MATHEUS, está agitado mexendo em um TABLET, na 

cadeirinha em que foi deixado. Sons de TIROS vindos do tablet 

ecoam alto no carro. Um CACHORRO está no banco de trás do 

carro. Eunice passa a mão carinhosamente na cabeça do 

cachorro. 

 
EUNICE 

 E aí, jogou muito, meu bem? Vou abaixar o ar-condicionado só 

um pouquinho. 

 
Eunice enfia a chave na ignição. Uma miniatura de caixa de 

primeiros socorros está pendurada no chaveiro. Eunice dá 

partida no carro. Matheus a responde com espaçamentos. 

 
MATHEUS 

 Sim, vovó. Piu, piu, piu! 

 
Eunice se vira, ainda sorrindo, e pega o tablet da mão do 

garoto. Matheus se assusta. Ela abaixa o volume do aparelho e 

o devolve.  

 
EUNICE 

 Melhor assim, meu bem. A vovó está numa ligação. 

 
MATHEUS 
Morreu! 

 
Matheus olha para o tablet e começa a CHORAR. Eunice revira os 

olhos passa a mão carinhosamente pelo neto. Eunice se volta 

para a frente e coloca o celular no alto-falante. 

 
ADALBERTO 

(V.O.) 

Alô? O quê que tá acontecendo aí, Eunice? 

 
EUNICE 

(pegando o celular) 
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Melhor assim, eu não tava escutando muito bem. Matheus perdeu 

no joguinho dele, Adalberto. Só isso. É só clicar pra começar 

de novo, meu bem. Aqui, olha só. 

 
Eunice aperta com dificuldade um BOTÃO no tablet de “Começar” 

e Matheus para de chorar. Eunice começa a manobrar o carro com 

o celular no ouvido, sem colocar seu cinto. Os tiros voltam a 

soar do tablet. 

 
EUNICE 

(falando gravemente) 
Escuta, Adalberto. Vamos passar numa lanchonete de estrada 

mesmo. Não precisa esperar. Lá pelas duas nós chegamos por aí.  

 
ADALBERTO 

(V.O.) 

Eunice, não vai esquecer das chaves. 

 

EUNICE 

(falando alto) 

Velho chato, você tá mais surdo que eu. As chaves estão 

comigo. 

 

Eunice abre o porta-luvas e retira as CHAVES DO CARRO de 

Adalberto. Eunice guarda as chaves no bolso. 

 

EUNICE 

(falando alto) 

Pronto. Suas chaves estão no meu bolso. Pode ficar tranquilo, 

ouviu? 

 

ADALBERTO 
(V.O.) 

Eunice, e se a Rute chegar antes? 

 
EUNICE 

Daí você chama ela pra entrar, ora. Vou desligar, Adalberto. 

Você sabe que eu não tenho paciência pra conversar nesse 

telefone. 

 
ADALBERTO 
(V.O.) 

Só tenta não demorar, tá bom? 

 
Eunice DESLIGA o celular sem dar tchau, abre o vidro, liga o 

som do rádio e aumenta o volume. 

 
LOCUTOR DE RÁDIO 

(V.O.) 
... esse atentado vai mudar os rumos da política brasileira, 

Murilo. Você pode ter certeza. O povo não vai deixar isso 
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barato, não. Porque se a gente for analisar o cenário político 

atual... 

 
Eunice muda a estação de rádio e para o carro em um sinal 

vermelho. Uma antiga MÚSICA SERTANEJA toma conta do carro. 

Eunice AUMENTA o volume ainda mais e começa a CANTAR junto. 

Eunice olha empolgada para o lado e percebe que está sendo 

observada por um jovem negro em um EcoSport branco, que está 

preso no trânsito na outra pista. Ele vira o rosto, rindo 

timidamente. Eunice faz uma cara de choque e fecha seu vidro 

rapidamente. O cachorro vira a cabeça, como se estivesse com 

dúvida. O sinal se abre e Eunice sai com seu carro, cantando 

pneu. 

 
INT. ECOSPORT BRANCO DE RENAN – DIA 

 
RENAN, um rapaz negro de 21 anos e muito bem vestido dirige um 

EcoSport branco. Renan balança sua cabeça em negação e dá uma 

risadinha, desacreditado. No banco do passageiro, FUMAÇA, seu 
melhor amigo, assopra a fumaça de um CIGARRO pela janela 

aberta. Ele tem a mesma faixa etária de Renan, é branco, muito 

magro e possui várias espinhas no rosto. 

  
FUMAÇA 

Falta muito, Renan? Tô mijando na roupa, juro. 

  
RENAN 

Não, agora já tá pertinho. Mas segura aí, andar no centro é 

sempre uma merda. 

  
Fumaça dá mais um trago, joga pela janela sua bituca de 

cigarro e avança a mão na BUZINA do EcoSport. 

  
FUMAÇA 

 (gritando pela janela de Renan) 

Bora, cambada!! Me deixa sextar, porra! 

 
Renan começa a gargalhar e empurra o amigo. O trânsito começa 

a fluir melhor. 

 
RENAN 

Drogado psicopata! Desse jeito vai atrair a atenção dos 

policiais. Daí pode dizer adeus pra essa erva sua. 

 
Fumaça tenta se esconder em sua poltrona, segurando um POTINHO 

que tira do bolso.  

 
FUMAÇA 

Não! Meu precioso não! 

 
RENAN 
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Quando eles verem a qualidade dessa merda, vão te dar de volta 

na hora.  

 

FUMAÇA 

Seu cu. 

 
Fumaça aponta o dedo do meio enquanto ambos riem.  

 
RENAN 

É virando aqui. Se comporta, hein? Por favor. 

 
FUMAÇA 

Deus amado, Renan. Acelera. Tô quase explodindo. 

 
EXT. RUA S-08 - DIA 
 

O EcoSport branco ESTACIONA do lado oposto à garagem da 

família Paiva. Fumaça desce apressado do carro e corre pra 

tocar a CAMPAINHA da casa. Renan desce com uma MOCHILA e 

começa a rir. 

 
RENAN 

Onde você vai Fumaça? É nessa casa aqui! 

 
Fumaça solta um muxoxo e sai correndo para a casa da frente. 

Ele bate palmas e grita. 

 
FUMAÇA 

Ô de casa! 

 
Renan alcança Fumaça, se divertindo com a situação. Uma garota 

de cabelos cor de fogo aparece na porta. É Raíssa. Fumaça fica 

impressionado e se afasta do portão, enquanto Raíssa o ABRE. 

 
RAÍSSA 

Chegaram mais rápido que eu imaginei. Você deve ser o Fumaça. 

 
FUMAÇA 

(beijando rapidamente o rosto de Raíssa) 

Encantado, Raíssa. Você me desculpa, mas eu preciso usar o 

banheiro tipo, agora, tá bom? Onde fica? 

 
Fumaça faz a pergunta já entrando para dentro da casa. Raíssa 

responde sorrindo e quase GRITANDO. 

 
RAÍSSA 

Segunda porta à direita! 

 
Renan entra pelo portão com a mochila em mãos, sorri para a 

cunhada e dá um beijo em seu rosto.  

 



55 
 

RENAN 
E aí, cunhadinha. Cadê a Helena? 

 
RAÍSSA 

Adivinha. Tá lá em cima se arrumando até agora. Só pra variar 

um pouquinho. 

 
Raíssa tranca o portão e os dois seguem em direção à porta de 

entrada. 

 
RENAN 

E como você tá? Preparada? 

 
RAÍSSA 

Tô sim. Sou rápida. Só vesti qualquer coisa mesmo.  

 
RENAN 

Não, eu... tava me referindo à viagem. Você sabe...  

 
RAÍSSA 

Hã? Ah, eu tô bem, Renan. Só meio aflita, sabe? É a primeira 

vez depois do acidente. 

 
Renan olha sério para a garota e coloca o peso da sua mochila 

em um só ombro. Renan passa um de seus braços em volta dos 

ombros de Raíssa. 

 
RENAN 

Não se preocupa, tá bom Raíssa? Nós vamos devagar. Sem pressa. 

 
Raíssa sorri, Renan retribui e ambos entram para dentro do 

sobrado. 

 
INT. SALA DA FAMÍLIA PAIVA - DIA 

 
Raíssa e Renan entram na casa e vão direto para a sala, onde 

uma escada leva para o segundo andar. Renan se senta no sofá, 

jogando a mochila para o canto, pega seu celular e começa a 

usá-lo. Raíssa deita no sofá e também começa a usar o celular. 

  
RAÍSSA 

(se assustando) 
Espero que ela não demore demais. Meu Deus. Mataram o 

presidente. 

  
RENAN 

(desviando os olhos do celular) 
Quê? 

  
RAÍSSA 

(se sentando) 
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Acabaram de matar o presidente. 

  
RENAN 

(se virando por completo para Raíssa) 

O Bragança? O rei da Internet? Tem certeza? 

  
RAÍSSA 

Eu acho que sim. Tá no Portal 10. 

  
RENAN 

Deve ser fake, Raíssa. Todo dia alguém mata o Bragança na 

internet. 

  
 RAÍSSA 

Olha aqui. Saiu no G1. 

  
Raíssa mostra seu celular para Renan. Através da tela, fotos 

do presidente sorrindo aparecem em uma página de notícias. 

  
RENAN 

Véi do céu! 

  
Renan coloca a mão na boca, espantado. 

  
RAÍSSA 

Agora é que a guerra civil começa mesmo. 

  
RENAN 

(voltando a olhar para seu celular) 
Não exagera, vai. 

  
RAÍSSA 

Tô chocada. Ele tinha acabado de começar o mandato. 

  
Raíssa vai para o aplicativo de bate-papo com Jeanne. As 

mensagens anteriores aparecem na tela, junto com uma foto de 

Raíssa feliz na varanda, com o seu novo colar no pescoço. 

Jeanne diz depois da foto: “Que bom que gostou <3”. Raíssa 

responde: “Não vou tirar nem pra dormir”. Jeanne complementa: 

“Só pode tirar quando for me ver, agora”. Raíssa responde: “Já 

passou da hora :(“. Raíssa digita e envia: “O Bragança acabou 

de ser assassinado! Você viu?”. Um SOM de cachorro uivando em 

melodia surge do celular de Renan. 

 
RENAN 

(gargalhando) 
Eu não acredito que esse cachorro sabe cantar. 

 
Helena aparece muito bem produzida no topo das escadas, 

olhando para baixo e com uma grande mala ao seu lado. Renan dá 

uma risadinha com os olhos fixos no celular. 
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HELENA 

(fazendo barulho ao descer as escadas com a mala) 
Tá conversando com quem, hein Renan? 

 
Renan perde sua atenção do celular na hora e se levanta 

desajeitadamente do sofá, caminhando rumo à Helena, que já 

chega na base da escada. Raíssa se levanta, mexendo no 

celular. Renan abraça Helena e a enche de beijos. Helena ri e 

beija Renan. 

RENAN 

(em um tom infantil) 
Ah, meu xuxuzinho. Que saudade! 

 

RAÍSSA 

O Bragança acabou de morrer, Helena. Mataram ele aqui em 

Goiânia! 

 

HELENA 
Você tá brincando comigo. 

 
Renan abraça Helena com força, a levantando do chão. Helena dá 

risadinhas. Raíssa anda de um lado para o outro. Renan 

sussurra algo para Helena e ela dá risadinhas mais altas. 

 

HELENA 

Bom. Isso é triste. Por mais que ele seja um merda. 

 
RAÍSSA 

Ah, se a gente tivesse uma televisão... Devem tá falando dele 

agora. 

 
HELENA 
(rindo) 

Com que dinheiro, Raíssa?  

 
FUMAÇA 

(entrando no cômodo) 
Vocês não vão acreditar. 

 
RENAN 

Do Bragança? A gente acabou de ver. 

 
FUMAÇA 

A Fê... hã? Tava falando da Fê. 

 
RENAN 

Ele... O quê que tem ela? Não vai mais? 
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FUMAÇA 
(empolgado) 

É óbvio que ela vai. Ainda mais agora que ganhou 30 pila 

naquele jogo de poker virtual dela! 

 
Renan e Raíssa dão um uivo de surpresa. Helena franze a testa. 

 
HELENA 

(desdenhando) 

Poker virtual, sei. Aquela lá deve ganhar um dinheiro ligando 

a webcam todo dia. Então ela vai mesmo?  

 
FUMAÇA 

Para com isso, ou. Claro que ela vai, véi. Amanhã ela aparece 

lá. 30 pau, puts. Já pensou?  

 
HELENA 

(Envolvendo os braços no pescoço do Renan) 

Pois eu só preciso de um. 

 
Todos riem. Renan abraça Helena e a beija no rosto. 

 
RAÍSSA 
Nojenta. 

 
As risadas continuam.  

 
HELENA 

Bora, então? Quanto antes a gente for, mais tempo pra 

aproveitar. 

 
Todos concordam e se afastam. Fumaça vai até uma bancada com 

comida, Raíssa vai para o canto onde deixou sua bolsa. Renan 

mexe no CELULAR. Helena se vira para Renan. 

  
HELENA 

Não tá esquecendo de nada? 

 
RENAN 

(com o celular nas mãos) 
Como assim? A casa é sua, amor. 

 
HELENA 

Aquela ali não é sua mochila? 

  
Renan olha para a mochila, dá um selinho e se afasta em 

direção à mochila. 

  
HELENA 

Aproveita e pega os meus fones na mesinha. Não vou aguentar 

ficar horas sem sinal. 
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Renan pega sua mochila e volta. Fumaça abre um pote de 

bolachas na bancada e come algumas. Raíssa se afasta de todos 

e manda um ÁUDIO pelo celular. 

  
RAÍSSA 

(para o celular) 
Jê, tomei coragem. Já tamo indo pra... Não. 

  
Raíssa APAGA o áudio e começa a gravar novamente. 

  
RAÍSSA 

(para o celular) 
Jê, a gente já tá indo, ok? Te amo. Acho que não vou ter sinal 

na estrada, mas obrigada pelo presente de novo. Eu amei. 

Quando chegar lá te dou um toque. Se a gente conseguir acessar 

a internet, né? Fica com Deus. Fui. 

  
Helena abre a porta, arrastando seu malão. Os garotos saem da 

casa.  

 
HELENA 

Vamos, Raíssa? 

 
Raíssa pega sua bolsa de viagem e vai até Helena. 

 
HELENA 

Desculpa por hoje mais cedo, tá bem? 

 
RAÍSSA 

Tudo bem. Já to acostumada. 

 
Raíssa passa por Helena e sai de casa. Helena olha para 

Raíssa, chateada. Helena sai da casa e bate a porta. 

  

 
EXT. VARANDA DO SOBRADO DA FAMÍLIA PAIVA - DIA 

 
FUMAÇA 

 (se dirigindo para Renan)  
E o que vocês tavam falando do Bragança? 

 
RENAN 

Alguém matou ele. Tão falando que foi um atentado. Aqui em 

Goiânia. Dá pra acreditar? 

 
HELENA 

Meu Deus. É sério? Isso foi agora? 

 
Renan confirma com a cabeça. 
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FUMAÇA 
(apontando para o chão) 

Pera, ele tava aqui em Goiânia? 

 
Fogos de artifício estouram no céu. 

 
RENAN 

Foi, e parece que o mundo inteiro já tá sabendo. 

 
RAÍSSA 

(destrancando o portão) 
Não dá pra acreditar que com tanto avanço, a gente continue 

nesse faroeste.  

 
FUMAÇA 

(passando pelo portão) 
Ele devia tá metido com maracutaia, Raíssa. 

 
Os fogos de artifício continuam e todos saem da casa.  

 
RAÍSSA 

(batendo o portão e o trancando) 
Eu só sei que isso vai acabar sobrando pra quem não tem nada a 

ver com essa história. 

 
Pessoas saem da janela e começam a bater panelas. Os fogos de 

artifício continuam. Os quatro se dirigem ao carro de Renan. 

 
FUMAÇA 

Agora essa. Quê que esse povo quer, gente? 

 
HELENA 

(Abrindo a porta do passageiro) 
Bora que daqui a pouco começam a fazer buzinaço também. Daí 

quero ver a gente ir embora daqui. 

 
Renan e Fumaça entram no carro. Raíssa olha em volta de todo o 

barulho e novamente para sua casa. 

 
HELENA 

(Gritando de dentro do carro) 
Bora, Raíssa! 

 
Raíssa desvia o olhar da casa e entra no carro. Ela bate a 

porta e o EcoSport Branco de Renan sai apressado pela rua. Um 

letreiro de “Vende-se” aparece no vidro de trás do carro de 

Renan. No céu, três helicópteros passam voando rapidamente. 

 

INT. CARRO CORCEL 77 VERMELHO DE EUNICE - DIA   
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Eunice está dirigindo e segurando o seu telefone enquanto 

conversa.  

 
EUNICE 

Lourdes? Lourdes. Eu acabei de deixar o Paco na porta da sua 

bendita casa. Pelo amor de Deus, não esquece de encher a água 

do potinho de tempos em tempos, tá bom? Se acontecer algo com 

ele... olha, eu morro junto, viu? Você sabe. Eu sei, eu sei 

Lourdes, mas é sempre bom reforçar.  

 
Eunice olha rapidamente para o banco de trás. Matheus assiste 

um desenho infantil pelo seu tablet. A mulher volta a sua 

atenção para o trânsito. 

 
EUNICE 

(desviando o olhar para o céu) 
Como assim, Lourdes? Eu não sei o que você tem que tomar. Eu 

sou uma enfermeira, não uma médica, pelo amor de Deus. 

 
O EcoSport Branco dos jovens CORTA o carro de Eunice, que se 

assusta e JOGA o carro para a direita. Ela segura a mão na 

BUZINA. 

 
EUNICE 

(Gritando) 
Bocetudo! 

 
Matheus começa a CHORAR. Eunice se denconcerta e para o carro 

no acostamento. Ela começa a consolar o neto sem sair do 

lugar. 

 
 EUNICE 

(Suavemente) 
Calma principezinho, foi só um susto. Pronto, pronto. 

 
Matheus PARA de chorar, VIDRADO em algum ponto na sua frente. 

 
 EUNICE 

(Virando pra frente e se interrompendo) 
Bom, dessa vez você foi rápido, hein? Já está virando um 

homin...  

 
À sua frente, um GRUPO DE HOMENS vestidos com uniforme VERDE 

descem as ruas, carregando GARRAFAS, fazendo BARULHO e 

APONTANDO para o carro de Eunice. 

 
 EUNICE 

(franzindo as sobrancelhas) 

Mas o que esses marginais estão... 

 
Uma GARRAFA arremessada EXPLODE no vidro da frente do carro.  
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INT. ECOSPORT BRANCO DE RENAN - DIA 

 
Raíssa, Helena, Renan e Fumaça estão sentados no carro. Um GPS 

está em cima do painel, em um suporte. Da janela do seu 

assento, Fumaça observa torcedores vestidos de verde 

caminhando. 

 
HELENA 

(olhando para trás) 

Uai, hoje é dia de Vila e Goiás? 

 
RENAN 

Foi dia de Vila, meu bem. Eles ganharam de três a um. 

 
FUMAÇA 

O vermelhão meteu uma goleada nos esmeraldas, hein? Eles tão 

putos de raiva. Olha aquele ali. 

 

Fumaça aponta para um homem vestido de verde chutando um lixo. 

 
RAÍSSA 

(olhando preocupada para a janela) 
Com a polícia toda em volta do atentado, isso aqui logo, logo 

vai virar uma zona de guerra.  

 
HELENA 

Ouviu sua cunhada, né Renan? Acelera. 

 
Raíssa olha preocupada pelo vidro traseiro enquanto o carro se 

afasta da cena. O carro para atrás de uma FILA DE CARROS 

enorme. Renan passa o dedo pelo GPS. O caminho no GPS aparece 

vermelho. 

 
RENAN  

Parece que a BR tá congestionada por um bom trecho, hein ? 
Vamos ter que pegar a Rodovia Zero, baby. 

 

Renan ri com uma cara triste para Helena. 

 
 HELENA  

(revirando os olhos) 

Sério mesmo ? Quê que tá acontecendo com essa cidade? Ah. 
Melhor lá que ficar aqui por mais de hora, né ? 

 
RAÍSSA 

(falando baixo, olhando pela janela) 

Talvez seja um sinal... 

 
FUMAÇA 

Rodovia Zero? Que isso? 
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RAÍSSA 

(falando ainda mais baixo) 
...pra gente ficar. 

 
RENAN 

É uma rodovia meio abandonada. 

 
HELENA 

Já fez Rali, Fumaça? Se não, vai fazer agora. 

 
RENAN 

(rindo e olhando para Helena) 
Exagerada. É só um atalho, Fumaça. em pouco tempo a gente 

volta pra BR. 

 
HELENA 

Se os pneus conseguirem durar... 

 
Helena liga seu celular e começa a tirar selfies.  

 

RENAN 

Vou fazer um gatinho aqui mesmo. Tô nem aí. 

 

Renan dá um balão na pista e sai da fila de carros. Fumaça 

toca no braço de Raíssa, tirando ela do estupor. 

 
FUMAÇA 

Cê tá bem? 

 
RAÍSSA 

Hã? Tô. Tô sim. Só tava pensando aqui. Besteira. 

 
Helena também se vira para ela. Renan dá breves olhadas em 

Raíssa pelo retrovisor.  

 
HELENA 

Você quer que a gente desça do carro um pouco? 

 
RAÍSSA 

Não, Helena. Tá tudo bem. É sério. 

 
HELENA 

Se você precisar dar uma pausa é só me falar. Eu sei que é 

difícil, Raíssa. 

 
RAÍSSA 

Muda de assunto, Helena. Tô de boa. 

 
HELENA 

(se virando lentamente para frente) 
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Você que manda... 

 
O ambiente fica mudo por alguns segundos. Renan olha para os 

lados e liga o som do carro. Uma música de reggae toma conta 

do carro. Fumaça dá um gritinho. 

 
FUMAÇA 

(dando destaque na palavra “viagem”) 
Irllll! Aperta os cintos, cambada. Porque a viagem só tá 

começando. 

 
Fumaça coloca seu cinto e saca do bolso um cigarro embolado 

com maconha. Renan e Helena riem. Raíssa olha de canto de olho 

para Fumaça, que sacode o cigarro para Raíssa pegar. Raíssa dá 

uma risada e pega o cigarro. Ele ergue um isqueiro em uma mão, 

passa a outra mão na frente e o isqueiro desaparece. Raíssa 

abre ainda mais o sorriso. Fumaça abre a outra mão e o 

isqueiro está lá. Ela toma o isqueiro dele e ele ri. 

 
HELENA 

(falando baixo para Renan) 
Quando a gente chegar, dá pra dar uma paradinha? 

 
RAÍSSA 

(Sorrindo) 
Eu não sabia que você também era mágico. 

 
FUMAÇA 

Filha, eu sei fazer qualquer coisa virar fumaça. Você achou 

que meu apelido vinha de onde?  

 
RAÍSSA 

Eu nem imagino. 

 

Fumaça acende seu cigarro e traga. 

 
HELENA 

Ei, vocês dois. Chegamos na minha parte favorita. 

 
RENAN 

Bem-vindos à Rodovia Zero. 

 
Raíssa e Fumaça se viram para frente. Renan para o carro, 

Helena abre a porta e sai. 

 
HELENA 

(batendo a porta e falando pela janela aberta) 

Sai gente. Vem ver. Vocês vão amar. 

 
EXT. ENTRADA DA RODOVIA ZERO - DIA 
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Todos abrem suas portas e descem do carro. FIOS ELÉTRICOS 

emaranhados e aéreos dividem a rodovia da estrada. Diversos 

pares de TÊNIS ESTÃO PENDURADOS pelos fios. A rodovia em si, 

possui uma ESTRADA REBOCADA, com diversos retalhos ao longo do 

percurso, que é uma via única.  

 
HELENA 

(sorrindo e abrindo os braços) 

Dramático, né? 

 
RAÍSSA 
(rindo) 

É... Parece um clichê de filme de terror. Mas eu acho que 

gostei da atmosfera assim, como um todo. 

 
HELENA 

Olha todos esses tênis, Raíssa. Não é mágico? Como será que 

eles foram parar aí? 

 
RAÍSSA 

(olhando feliz para os tênis) 
Cada um deles deve ter tido uma história e tanto. 

 
RENAN 

(fumando um trago do cigarro de Fumaça) 
Meu palpite é que todo mundo que viveu uma grande história aí 

resolveu deixar registrado que passou por aqui. Helena e eu 

quase deixamos os nossos da última vez. Foi realmente mágico. 

 
HELENA 

(olhando torto para Renan e o abraçando) 

Meu bem, você é perturbado em falar disso. Mas eu te amo. 

 
Raíssa olha seriamente para um placa pichada. O letreiro da 

placa diz: “RODOVIA ZERO. 0 PESSOAS VIVAS VOLTARAM DAQUI.” 

Raíssa olha de volta para os tênis pendurados. 

 
FUMAÇA 
(rindo) 

Mágico ? Vocês mal fumaram e já tão chapados assim? Esse lugar 
é um fim de mundo. 

 
Todos riem. Helena pega seu celular e começa a se filmar, 

sorrindo.  

 
HELENA 

(sorrindo) 

E aí seguimores, vocês já sextaram? Por aqui falta só mais uns 

quilômetros pra gente. E olha o caminho bizarro que a gente 

ainda tem pela frente. Nos desejem sorte! 
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Helena amplia a imagem e filma os tênis pendurados em zoom. 

Helena para de gravar o vídeo e desfaz seu sorriso de 

imediato. 

 
HELENA 

Vamos, gente? Ainda tem muito chão pela frente. 

 
RENAN 

(devolvendo o cigarro para Fumaça) 

Vamos. 

 
Os quatro entram no carro. Raíssa dá uma última olhada para os 

tênis pendurados. Renan liga o carro e os quatro seguem pela 

estrada. Renan desvia o carro de alguns buracos e aumenta o 

som. Helena começa a tomar uma latinha de cerveja e Fumaça 

começa a gritar para fora da janela, comemorando com seu 

cigarro aceso na mão. Raíssa olha para cada um e sorri, sem 

jeito. 

 
RENAN 

Eu não sei se esse posto é perto daqui não, Helena. 

 
Raíssa pega seu celular e digita algo, séria. Helena também 

usa o seu, um pouco estressada. Helena abaixa o celular e 

começa a clicar no GPS do suporte. 

 
HELENA 

Olha aqui. Falei? É daqui uns dez quilômetros. Tá pertinho. 

Você tá confundindo com o caminho da volta, meu bem. 

 
RENAN 

Devia ter abastecido lá em Goiânia. Combustível dessa beira de 

estrada deve ser tudo adulterado. 

 
Raíssa olha para a cidade na janela de trás. 

 
HELENA 

Uai... eu te avisei. 

 
Helena volta a mexer no seu celular. Renan bufa. Fumaça usa 

seu celular com uma mão, parecendo chateado. 

 
FUMAÇA 

(segurando o seu celular) 
Escuta aqui, como é que vocês tão conseguindo ter internet 

nesse fim de mundo? 

 
HELENA 

(sacudindo o celular) 
Operadora boa, bebê. 
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RAÍSSA 
(falando alto) 

Renan para o carro!  

 
RENAN 
Quê? 

 
RAÍSSA 

Para o carro! Agora! 

 
Renan FREIA bruscamente o carro, e Fumaça, que estava sem 

cinto novamente, bate a cara no banco. Raíssa destrava o cinto 

e desce do carro correndo. 

 
EXT. RODOVIA ZERO - DIA 
 

Raíssa agacha e VOMITA na mata ao lado da estrada. Helena 

desce do carro e vai até a irmã. Renan leva o carro para o 

ACOSTAMENTO e o desliga. Fumaça e Renan também descem do 

carro. 

 
HELENA 

Você tá bem, Raíssa? 

 
RAÍSSA 

S-sim. Eu... 

 
Raíssa vomita mais um pouco. Fumaça coça a cabeça.  

 
RENAN 

(olhando para Helena) 
Devem ter sido os buracos. 

 
RAÍSSA 

(limpando a boca) 
Tá tudo bem. Só tô tentando me acostumar com a estrada de 

novo. 

  
HELENA 

Olha, é melhor a gente voltar. Eu não me importo, você sabe. 

  
RAÍSSA 

(ficando em pé) 

Helena, eu quero continuar. Sério. 

  
Raíssa limpa a boca. 

 
RENAN 

(fazendo uma reverência) 

Se você diz, então vamos nessa, cunhadinha. Eu vou dar uma 

mijada. Podem ir se acomodando, senhoritas. 
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Helena dá uma olhada amargurada para Renan e ajuda Raíssa a 

entrar no carro. Fumaça fica fumando na estrada. Renan entra 

no MATO. 

 
INT. ECOSPORT BRANCO DE RENAN – DIA 

 

Raíssa e Helena entram no banco de trás. Raíssa coloca o 

cinto. 

  
HELENA 

Tem certeza que não quer voltar? 

  
RAÍSSA 

Tenho, Helena. Papai ia querer que eu superasse tudo isso. 

  
Helena olha para a irmã, compadecida. Helena segura a mão de 

Raíssa. 

  
RAÍSSA 

Eu espero que ele esteja bem, onde quer que esteja. 

  
HELENA 

Ele tá, maninha. Você vai superar isso como eu superei. Olha 

só, parece que a Rodovia Zero tá agitada hoje. 

 
Raíssa se desvencilha da irmã e faz uma cara de confusão. 

 
RAÍSSA 
Quê? 

 
Um BARULHO na estrada faz Raíssa se virar. Um CARRO anda 

devagar pela estrada, atrás delas. Raíssa força suas vistas 

pela janela de trás. O carro, um ASTRA PRETO, passa pelo 

EcoSport de Renan. Seus vidros estão fechados. As garotas 

observam o carro passar lentamente. Raíssa esbugalha os olhos 

e aperta o braço de Helena, que olha confusa para a irmã. O 

Astra preto para. Douglas desce do carro e caminha em direção 

ao EcoSport. 

 
RAÍSSA 

Eu vi esses caras de manhã, Helena. Eles mexeram comigo. 

 
Com uma das mãos, Raíssa segura o braço da irmã. Com a outra, 

disca um número de emergência na tela do seu celular.  

 

HELENA 

Eles o quê? 

 

Helena olha para fora do carro, intrigada. Douglas se aproxima 

de Renan. 
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DOUGLAS 

(virando o rosto três vezes para seu carro) 
Opa, patrão. Beleza?  

 
RENAN 

(estendendo a mão para Douglas) 
Opa. 

 
DOUGLAS 

Tá vendendo o carro? 

 
RENAN 

(olhando para o Astra, com uma cara de estranhamento) 

Tô demais, brother. Tá interessado? Dou um desconto bom pra 

você. 

 
DOUGLAS 

(com um sorriso forçado no rosto) 

Fera, hein? Pode me dar uma mãozinha ali, mano? O pneu furou. 

 
RENAN 

Opa. Na hora, chefe. Canseira, né? 

 
Renan acompanha Douglas rumo ao Astra. Helena destrava sua 

porta. 

 
RAÍSSA 

(olhando para a tela e para a irmã) 

Helena, espera! 

 

HELENA 
Dá licença, Raíssa. 

 
Helena tira a mão de Raíssa do braço e sai do carro. 

 
HELENA 

(gritando) 

Renan! 

 
Helena fica parada. Renan a ignora. Helena se vira nervosa 

para Fumaça, que está parado ao lado do carro, com um cigarro 

na mão. 

 
HELENA 

Fumaça! Vai atrás dele. 

 
Fumaça se constrange e assente com a cabeça. Ele joga o 

cigarro fora e vai atrás de Renan. Helena começa a dar passos 

atrás de Fumaça. Dentro do carro, Raíssa coloca o celular no 

ouvido. 
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RAÍSSA 

(falando para si mesma) 
Vamos! 

 
DOUGLAS 

Me passa seu número pra eu ligar depois? 

 
HELENA 
Renan! 

  
RENAN 

(chegando ao Astra e se virando para Helena) 
O que ela quer dessa vez ? Claro, claro. Anota aí. 

  
DOUGLAS 

(ficando nervoso) 

Tenho uma ideia melhor. Passa o celular. 
 

Douglas saca sua arma e aponta para Renan. Renan se vira, 

assustado. Helena solta um grito. Raíssa dá um pulo no banco 

do carro, tentando ligar para a emergência mais uma vez. 

 
RENAN 

(tentando se controlar, mas tremendo) 
Calma aí, cara. Não precisa ficar nervoso. Pode levar tudo o 

que quiser. 

 
DOUGLAS 

Passa o celular e a chave do carro, mané. Fica paradinho vocês 

aí. 

 
RENAN 

(se virando, gaguejando e tremendo) 
Quê? T-Tá bom. Eu vou só pegar do bolso, beleza? 

 
Helena começa a chorar. Fumaça se aproxima lentamente do 

acostamento. Renan pega o celular de seu bolso e entrega para 

Douglas. Renan procura as chaves no outro bolso. 

  
DOUGLAS 

(Se virando para o Astra) 

Pode descer aí, seus mané. Tem perigo não. Aqui só tem 

merdinha. 

  
Quando Douglas se vira, Fumaça joga seu celular no mato e se 

move devagar para onde veio. Thiago e Cleiton descem do Astra, 

encapuzados. Thiago, vacilante, vai até Douglas. Cleiton, 

confiante, com um saco em uma mão e uma faca na outra. Renan 

estica as chaves do carro para o bandido.  
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DOUGLAS 
(pegando as chaves) 

Isso. Agora fica caladinho. 

  
Helena se aproxima lentamente do EcoSport. Thiago pega a arma 

de Douglas. Douglas pega uma faca do bolso e coloca no pescoço 

de Renan. Raíssa bate no próprio celular. 

 
RAÍSSA 

(falando baixinho) 
Merda. 

 
CLEITON 

(andando rumo à Helena) 
Todo mundo fica quietinho onde tá que eu vou passar 

revistando. Se tentar fazer qualquer coisa vai sair furado, 

hein? Bota a mão pra cima. 

  
Todos congelam e levantam suas mãos. Renan começa a chorar 

também. Thiago caminha até Helena junto de Cleiton, empunhando 

a arma de Douglas. 

 
CLEITON 

Passa o celular e tudo o que tem aí, filha. Perdeu, para de 

chorar. 

 
Helena entrega o CELULAR, DINHEIRO e um BRILHO LABIAL. Cleiton 

coloca tudo no saco e joga o brilho labial longe. 

 
CLEITON 

(se voltando para Thiago e se interrompendo) 
 Quero essa porra não, mina, tá achando que eu sou boiola? 

Fica de olho aí, Thia... 

 
THIAGO 

(apontando a arma para Helena) 

Vê se não dá rata, moleque. 

 
Cleiton crispa as sobrancelhas e ruma em direção a Fumaça.  

 
CLEITON 

Tira tudo do bolso aí, magrelo. 

 
Fumaça revira os bolsos. Ele entrega sua CARTEIRA, um POTE COM 

MACONHA e uma CARTELA DE CAMISINHAS. Cleiton coloca tudo na 

sacola. 

 
CLEITON 

(rindo e mostrando a cartela de camisinhas para Douglas) 
Olha só que putaria, velho. Iam fazer uma surubinha das boas, 

hein? Tem até brown aqui, molecote! 
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DOUGLAS 
(rindo) 

E nem iam chamar nóis pra resenha. Pisada. 

 
Thiago dá alguns passos em direção ao EcoSport. Cleiton dá um 

tapinha nas costas de Fumaça. Ele começa a caminhar, mas 

volta. 

 
CLEITON 

E o celular? 

 
FUMAÇA 

(olhando para baixo) 

Não tenho. Eu fui assaltado esses dias pra trás. 

 
Thiago e Cleiton olham desconfiados para Fumaça. 

 
DOUGLAS 

(falando alto com Renan) 

E essa porra aí é rastreada? 

 
RENAN 

Não, senhor. 

 
Thiago e Cleiton tiram sua atenção de Fumaça e se voltam para 

Renan. Cleiton grita. 

 
CLEITON 

Se for a gente descobre. Cê sabe, né? E volta aqui pra pegar 

cada um de vocês, tá me entendendo? 

 
Renan assente com a cabeça, tremendo. Thiago revista Fumaça. 

 
CLEITON 

(ficando animado) 

Eu vou dirigindo, beleza? Falei primeiro.  

 
Thiago não responde e caminha rumo ao EcoSport. 

 
CLEITON 

Ei, tem mais uma ali dentro! 

 
THIAGO 
Eu vi. 

 
Thiago aperta o passo e olha para dentro do carro ao chegar no 

EcoSport. Cleiton caminha atrás dele.  

 
THIAGO 

E aí moça, tem algo pra passar pra gente? 
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Raíssa fica sem reação, olhando para Thiago.  

 
CLEITON 

(chegando no EcoSport e abafando uma gargalhada) 

Pf... como é que é? Se ela tem algo? É claro que essa vadia 

tem algo. Deve ter coisa até demais. 

 
THIAGO 

(ignorando Cleiton) 

Tem ou não, moça? 

  
Raíssa pega sua BOLSA do chão.  

 
CLEITON 

Que porra é essa que você tá fazendo? Se tivesse dado a arma 

pra mim... 

 
THIAGO 

Cala a boca! Já disse que ela vai ficar comigo. Passa a bolsa, 

moça. 

 
Raíssa entrega sua bolsa. Ela olha nos olhos de Thiago, com 

fúria. Thiago desvia o olhar de Raíssa. 

 
CLEITON 

Tá esperando o quê, porra? Desce do carro. 

 
Raíssa desce do carro em silêncio. Cleiton entrega o que 

recolheu para Thiago, que olha com raiva para o irmão e joga 

tudo no banco da frente. Cleiton contorna o carro e observa 
Raíssa. Thiago olha para Cleiton e Raíssa. 

 
CLEITON 

Tá escondendo o que de mim, hein, princesa? 

 
THIAGO 

Bora mano, já deu por hoje. 

 
CLEITON 

Entra aí e cuida do teu, pivete. 

 
Thiago fecha os punhos. 

 
DOUGLAS 

Daqui a pouco chega alguém, pô. Anda logo! 

 
Cleiton revista o corpo de Raíssa grosseiramente. Thiago os 

observa com raiva. 

 
THIAGO 
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Já tamo indo. Põe a galera em posição aí. 

 
DOUGLAS 

(gritando)  

Chorão, peituda e espinhento, ajoelha aí e bota a mão na 

cabeça todo mundo. 

 
Raíssa faz uma cara de nojo enquanto Cleiton toca nela. 

 
CLEITON 

(falando alto e rodeando Raíssa) 
Eu prefiro as caladinhas, sabe? Muito mais fáceis de lidar. E 

de comer.  

 
Cleiton e Douglas dão risadas. Raíssa arregala os olhos. 

Helena grita. Thiago chega perto de Cleiton. 

 
HELENA 

Deixa ela em paz! 

 
Douglas vai até Helena e chia para ela. Helena se cala. 

 
CLEITON 

(passando a faca na gola de Raíssa) 
E o que que cê tem aqui, hein? Espera aí... Cê não é a 

burguesinha que arregalou o olho pra mim hoje de manhã? 

 
Cleiton DESABOTOA à força a gola de Raíssa e para, encarando o 

COLAR reluzente de Raíssa, agora à mostra, junto de sua MARCA 

DE QUEIMADURA. Raíssa encara Cleiton, mostrando sua ira. 

 
THIAGO 

Porra, o que você tá fazendo, meu irmão? Chega. Vamo embora. 

 
CLEITON 

(se virando para Thiago) 
Sai pra lá, pô. Não intromete. 

 
THIAGO 

(apontando a arma pro irmão) 
Cê tá esquecendo quem manda aqui, porra. Entra no carro. 

Agora. 

 
CLEITON 

(Se afastando de Raíssa, surpreso) 
Cê tá apontando a arma pra mim? 

 
Thiago se assusta, abaixa a mão e dá de ombros.  

 
THIAGO 

(apontando para Douglas) 
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Cê tá alterado, moleque. Só te dei um susto pra cê acordar. 

Agora vai lá pegar a chave. Cê pode ir dirigindo. Pedido de 

desculpas. 

 
Cleiton encara o irmão e sai calado atrás de Douglas. Thiago 

olha para a marca de queimadura de Raíssa. 

 
THIAGO 

(Falando baixo para Raíssa) 

Foi mal por isso tudo. Pode ficar com o colar. 

 
Raíssa desvia o olhar de Thiago e abotoa sua roupa. Renan, 

Fumaça e Helena estão ajoelhados, com as mãos na cabeça. 

Cleiton se aproxima do EcoSport. Douglas entra no Astra e dá a 

partida no carro.  

 
CLEITON 

(rindo, com tom de nojo) 

Porra. O grandão ali se mijou todinho. 

 
Renan olha para baixo e faz um sinal de negação. Suas calças 

estão molhadas. Thiago olha preocupado para Renan. Cleiton se 

aproxima do irmão. Ele olha para a arma na mão de Thiago.  

 

CLEITON 
(deixando sua voz mais branda) 

Posso atirar pra cima pra comemorar? Deixa, pô. Só queria 

atirar uma vez. 

 
THIAGO 

Isso não é brincadeira, mano. A gente tem que ir embora. A 

polícia já deve tá aí atrás. 

 
CLEITON 

Só enquanto você descobre como dá partida nisso aí, vai? É 

rapidão. 

 

THIAGO 

Você não queria dirigir? 

 

CLEITON 

É só pra você descobrir como liga. 

 
Thiago bufa e entrega sua arma para Cleiton. Cleiton engatilha 

a arma e olha para Raíssa. Thiago abre a porta do EcoSport. 

 
CLEITON 

(ficando nervoso e apontando para Raíssa) 

Que porra é essa, Thiago? 

 
THIAGO 
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(pulando de susto) 
Caralho, não é pra falar nosso nome, imbecil. 

 
CLEITON 

Você não pegou as coisas dessa puta? 

 
Thiago se vira para o irmão, claramente nervoso. Cleiton 

encara o bolso de Raíssa. Raíssa percebe e olha também. O 

bolso de Raíssa está brilhando e vibrando. Raíssa arregala os 

olhos e tapa o brilho com uma das mãos. 

 
CLEITON 

O que você fez, caralho? O que você fez? Me dá isso aqui. 

 
Cleiton se aproxima e coloca a mão no bolso de Raíssa. Ela 

ergue os braços, preocupada. Cleiton toma o celular de Raíssa 

e olha para a tela.  

 
CLEITON 

Puta merda. Ela ligou pra polícia, Thiago! 

 
Cleiton coloca o celular no bolso, dá um passo para trás e 

ergue a arma para Raíssa. Thiago caminha até Cleiton. 

 

THIAGO 

Quê? Aqui não tem sinal, mano. Aqui não tem... 

 
CLEITON 

(gritando, com raiva) 
Tá querendo ferrar com a gente, é? Então toma! 

 
THIAGO 

(gritando) 

Não! 

 

HELENA 

(gritando) 

Não! 

 
Cleiton dá um tiro na direção de Raíssa. Helena e Renan 

gritam. Fumaça tapa a boca com a mão. Thiago solta um ganido. 

Douglas desliga o Astra e sai do carro. Raíssa olha para 

baixo. Em seu ombro, perto da marca da queimadura, sangue 

começa a sair de um furo de bala. Raíssa cai no chão. Douglas 

grita ao fundo. 

 
DOUGLAS 

Vamo embora! Vamo embora! 

 
Cleiton olha com raiva para Raíssa. Thiago chega, toma a arma 

do irmão e o puxa. Os dois saem correndo. Helena chega em 
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Raíssa e aos prantos, acolhe a irmã. Raíssa desmaia. Helena 

grita. 

 
INT. ECOSPORT BRANCO DE RENAN - DIA 

 
Thiago acorda dentro do CARRO CAPOTADO de Renan. Thiago está 

de CABEÇA PARA BAIXO, com seu NARIZ SANGRANDO. Thiago sacode a 

cabeça. Thiago olha para o lado do motorista. Não há ninguém. 

Thiago solta um GRUNHIDO de dor. Thiago tenta apertar o botão 

para se soltar do cinto. Thiago aperta o botão e cai. Thiago 

GRITA de dor. Thiago engatinha até a porta e a abre. Thiago 
engatinha e sai do carro. À sua frente, o Astra Preto está 

destruído. Cleiton está longe de Thiago, em pé, parado e 

olhando para a cidade em chamas. 

 
THIAGO 

(tocando em si mesmo) 

Meu Deus! Meu Deus! Eu morri? 

 
Thiago fica de pé com dificuldade. Thiago começa a rastejar os 

pés até o Astra Preto. Cleiton vira seu rosto para o irmão. 

 
THIAGO 

(gritando) 
Meu Deus! O que aconteceu? Cleiton? 

 
Cleiton não responde. Thiago olha em volta e começa a correr 

de uma vez até o Astra. 

 
THIAGO 

Cadê o Douglas? Douglas! 

 
Thiago abre a porta do Astra preto e apalpa Douglas, 

percebendo que ele está MORTO. Thiago começa a sacudir 

Douglas. 

 
THIAGO 

Não! Por favor, Deus, não! 

 
CLEITON 

(falando secamente) 
Não adianta. Ele tá morto. 

 
THIAGO 

(olhando do chão para Cleiton) 
Do que é que você tá falando? Douglas! Ele tá preso, mano. 

Porra. Me ajuda! 

 
CLEITON 

(em voz baixa) 
É um milagre. 
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THIAGO 

(começando a chorar) 
O que a gente fez? Meu Deus. Eu falei não era pra gente descer 

do carro aquela hora. 

 
Thiago se levanta e pega um CELULAR do bolso. O celular aponta 

o horário como 13h. 

 
THIAGO 

(assustado, olhando para Cleiton) 
O quê? Eu fiquei apagado esse tempo todo? 

 
CLEITON 

E ninguém apareceu. 

 
THIAGO 

Como isso é... Como isso é possível? 

 
CLEITON 

(voltando para si mesmo) 
A gente ia se dar tão bem com aquele carro. 

 
Thiago paralisa. Ele se vira para o irmão. 

 
THIAGO 

Vamo sair daqui! Alguém pode chegar e ver a gente. 

 
CLEITON 

(se aproximando do irmão) 

Não, meu irmão. Se ninguém veio até agora, não vão chegar tão 

cedo. A gente vai voltar. Pra aquele posto que passamos 

agorinha. 

 
THIAGO 

(discutindo enquanto chora) 
Tá doido? Não podemos. Temos que fugir. E mandar alguém vir 

buscar o Douglas. 

 
CLEITON 

Esquece ele, meu irmão. Ele tá morto. Você mesmo viu. 

 

THIAGO 

Como... como assim ninguém vai vir? 

 
Cleiton passa o ombro em volta do irmão, que começa a limpar 

suas lágrimas. Cleiton olha para baixo e vê a ARMA que pegou 

aparecendo na cintura. Ele abaixa a camiseta e esconde a arma. 

Thiago ergue o rosto para o irmão. 

 
THIAGO 
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(vidrando seus olhos em Cleiton) 
O que a gente fez? Vamos pra cadeia. 

 
CLEITON 

Vamos fazer o seguinte. A gente vai até aquele posto, pega 

algum carro e foge. Se der merda é só fazer alguém de refém.  

 
Thiago paralisa e concorda depois de um tempo, olhando 

fixamente para Douglas. 

 
CLEITON 

(apontando para atrás de Thiago) 
E além do mais, maninho, eu não acho que alguém vai se 

preocupar com a gente tão cedo. 

 
Thiago olha para a direção que o irmão apontou. No céu ao 

fundo, fumaça aparece por todos os lados da cidade de Goiânia. 

 

INT. - LOJA DE CONVENIÊNCIA DE NORMA - DIA 

 
Raíssa acorda OFEGANTE, deitada em um COLCHÃO. EMBALAGENS 

estão abertas e PAPEL ENSANGUENTADO está espalhado no chão. 

Raíssa encara a ferida no ombro. Helena se levanta de uma 

bancada com uma cara de quem chorou muito. NORMA está de 

frente para Raíssa, usando um avental. Norma olha nos olhos de 

Raíssa, sem sorrir. 

 
HELENA 

(se aproximando da irmã) 
Ah, graças a Deus, Raíssa! 

 
RAÍSSA 

(desesperada) 

Onde eu tô? 

 
NORMA 

(olhando para Raíssa e depois para a porta) 

Você está num posto de beira de estrada. 

 
Raíssa olha sem entender por toda a sala, para o sangue nos 

papéis ao seu redor, para um PORTA-RETRATO numa bancada com 

Norma e seu esposo, HEITOR e finalmente para Norma, que se 

levanta. Raíssa segura o braço do lado machucado.  

 
NORMA 

Você vai ficar bem. Descansa. Os médicos já vêm. 

 
Confusa, Raíssa olha para Helena, que balança a cabeça e abre 

a boca. Norma se dirige até a porta e olha para o porta-

retrato dela e de seu marido. 
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NORMA 

(apontando para o porta-retrato) 
Ah, é melhor não tomar água por agora. Deixa os médicos 

chegarem antes. Meu marido era um. Ele me falou uma vez que 

depois de um acidente, não é muito bom tomar nada. A doença... 

levou ele embora há muito tempo. Que Deus o tenha. 

 

RAÍSSA 

Eu lamento. Obrigada. 

 
Norma assente. Helena se aproxima da irmã, olhando para Norma. 

Norma pega o porta-retrato e sai da conveniência. 

  
EXT. POSTO DE COMBUSTÍVEL DE NORMA - DIA 

 
Renan está de CUECA, parado no meio da estrada. As CALÇAS de 

Renan estão JOGADAS AO SOL. Fumaça também está na estrada, 

andando de um lado para o outro com seu CELULAR na mão. Fumaça 

olha para o celular e toca nele várias vezes. Norma sai da 

loja de conveniência e observa o seu casebre. Fumaça ergue o 

celular para o céu. Renan tira sua atenção da estrada e 

observa Norma. Norma se vira para ele. 

 
NORMA 

(sem sorrir) 

Sua amiga acordou. 

 

RENAN 

Graças a Deus! 

 
Renan e Fumaça se dirigem para a loja de conveniência. Fumaça 

entra antes. Norma passa a mão no ombro de Renan antes de ele 

entrar. Renan se vira para ela. 

 
NORMA 

Vou pegar uma calça do meu marido pra você. Talvez fique meio 

larga, mas... Melhor eu trazer um cinto junto. 

 
RENAN 

(concordando com a cabeça, sem jeito) 
Claro, ham... eu vou com você. 

 
Norma reage como se tivesse levado um susto. 

 
NORMA 

Não! Pode deixar que eu pego. Cuida da sua amiga que eu já 

volto. 

 
Renan assente rapidamente com a cabeça, como se pedisse 

desculpas.  
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RENAN 
Beleza. 

 
Quando Norma se vira apressada em direção ao casebre, Renan 

arqueia as sobrancelhas, estranhando. Norma olha para trás e 

sorri nervosamente. Renan entra na loja de conveniência.  

 
INT. LOJA DE CONVENIÊNCIA DE NORMA - DIA 

 
Renan surge na porta da conveniência, sorrindo. Raíssa está 

sentada na bancada, ao lado de Helena. Fumaça está de pé ao 

lado delas.  

  
RENAN 

Graças a Deus, cunhadinha. Você passou um susto dos grandes na 

gente. Sua irmã quase infartou. 

 
RAÍSSA 

Tô viva, gente. Isso é o que importa. 

  
HELENA 

(nervosa) 
Eu espero que eles morram. 

  
Raíssa sorri sem jeito e abaixa a cabeça, desacreditada. 

Raíssa passa as mãos no bolso, desesperada. 

  
RAÍSSA 

(falando para Helena) 

Eles pegaram meu celular. Merda. 

  
FUMAÇA 

(falando para Renan) 
É melhor eu ir pra estrada. Alguém pode aparecer. 

  
Renan assente com a cabeça e Fumaça se vira para Raíssa. 

  
FUMAÇA 

(saindo para a estrada) 

Até daqui a pouco, menina de fogo. 

  
Raíssa acena para Fumaça, sem jeito. 

  
RAÍSSA 

Pra onde ele vai? 

  
Helena olha para Renan, como se pedisse sua aprovação e depois 

olha para Raíssa. 

  
HELENA 
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Raíssa, me escuta. A gente não conseguiu chamar a ambulância 

ainda. Não conseguimos chamar ninguém. 

  
RAÍSSA 

(se levantando da bancada) 
Como assim não conseguiram? 

  
HELENA 

(falando com raiva, em pausas) 

O celular do Fumaça foi o único que sobrou do assalto. Aqueles 

filhos da... Ele tá fazendo de tudo pra conseguir um sinal, 

mas até agora... eu tô preocupada, Raíssa. Aqui não tem nem 

telefone. 

  
RAÍSSA 

(ficando assustada) 
Como assim não tem telefone? 

  
RENAN 

Aqui não tem nada, Raíssa. A mulher não tem telefone, carro, 

bicicleta, nada. 

  
Helena pega uma EMBALAGEM DE COMIDA da prateleira e mostra 

para Raíssa. 

  
HELENA 

E olha isso aqui. Olha isso, Renan. Tá tudo vencido. É como se 

essa velha tivesse aqui só esperando a morte chegar. 

  
Norma ENTRA pela porta. Helena, Raíssa e Renan ficam sem 

graça. Norma estende uma CALÇA para Renan. 

  
NORMA 

Como eu imaginei, vai ficar grande. Mas acho que o cinto vai 

dar uma ajudada. Pode vir aqui fora? 

 
Norma sai. Renan vai até o lado de fora. 

 

EXT. POSTO DE NORMA - DIA 

 
Renan sai, pega a calça e agradece com a cabeça, sem jeito. 

Norma olha para Renan.  

 
RENAN 

É... pode virar pra lá? 

 
Norma arregala os olhos e se vira. 

 
NORMA 

Desculpa. Minha cabeça tá nas nuvens hoje. 
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Renan retira sua cueca e começa a vestir a calça. 

  
NORMA 

(falando baixo para Renan) 

Não é melhor vocês irem atrás de ajuda? Digo... Vocês não 

querem ficar aqui parados, né? Sua amiga pode morrer. 

  
Renan termina de vestir a calça, atrapalhado. 

  
RENAN 

Claro. Não. Claro que não. Eu e o Fumaça conversamos agorinha 

sobre isso. A gente vai dar um jeito de ir até a cidade e 

voltar com alguém. 

  
NORMA 

(sorrindo, parecendo aliviada) 
Ótimo. Então não percam tempo não. A situação dela não é das 

melhores. Talvez seja bom levar ela junto. 

  
RENAN 

(erguendo uma sobrancelha) 
Ela junto? Não. Acho que ela não tá podendo não, senhora... 

  
Norma olha decepcionada para Renan. 

 
NORMA 
Norma. 

  
RENAN 

Certo, Norma. Hã... Obrigado pela calça. 

  
Norma sorri rapidamente e forçadamente. Renan entra na 

conveniência. Norma se dirige até a estrada, para perto de 

Fumaça. Norma puxa um cigarro, o acende e começa a fumar, 

olhando para o seu casebre. Suas mãos tremem. Fumaça se 

aproxima. 

  
FUMAÇA 

Dia difícil, né? Que maré de azar. 

  
Norma assente, sem dar moral para Fumaça. 

  
FUMAÇA 

Posso pegar um? 

  
Norma tira seu cigarro da boca e encara Fumaça. 

  
NORMA 

(secamente) 
Não vai dar. Vocês já estão de saída. 
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FUMAÇA 

De saída? 

  
NORMA 

Arram. Seu amigo disse que vocês vão até a cidade encontrar 

alguém que pode ajudar sua amiga. 

  
FUMAÇA 

(se afastando, aborrecido) 

Hã... Então tá bom. 

  
Fumaça olha para a loja de conveniência. Renan sai de lá, 

acompanhado de Raíssa e Helena. Helena e Renan se aproximam 

juntos. Raíssa fica para trás. Raíssa olha para a FUMAÇA 

saindo da cidade e fica espantada. Raíssa apalpa os bolsos e 

depois solta um MUXOXO. 

 
RAÍSSA 

(sussurrando, com os olhos cheios de lágrimas) 
Jê! 

  
Raíssa começa a chorar silenciosamente e avança até onde estão 

todos. 

  
HELENA 

(apontando para a cidade) 
Fumaça, escuta. Toma cuidado lá. A coisa parece que tá feia. 

Cuida desse cabeça dura, ok? Porque eu mesma ele não escuta 

não. 

  
Raíssa escuta um barulho de algo se quebrando e se vira para o 

casebre de Norma. Raíssa volta a olhar para frente e percebe 

Norma a encarando. 

  
FUMAÇA 

(se virando para Renan) 

Hã... a gente vai pra lá à pé? 

  
Norma se dirige para o lado de Raíssa, sorrindo para ela. 

  
NORMA 

(falando baixo) 

Tudo bem, querida? 

  
RENAN 

(se dirigindo a Fumaça) 
Tá vendo algum carro por aqui, palhaço? Vamos correndo. Quanto 

antes a gente chegar, melhor pra Raíssa. 

  
RAÍSSA 
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(com gentileza) 
Tô sim. Obrigada. 

  
Norma sorri sem graça de novo e volta para o lado de Fumaça. 

Raíssa observa Norma pelas costas. Helena se aproxima de 

Raíssa. 

  
FUMAÇA 

Então já é. Bora. 

  
HELENA 

(falando baixo para Raíssa) 
Você tava chorando? 

  
RAÍSSA 

Não é nada. Só tô pensando nos meus amigos. 

  
HELENA 

Vai dar tudo certo. Eu te prometo. 

  
NORMA 

(fixando o olhar em Raíssa no final) 
Meninos, até breve. Se vocês me dão licença, vou arrumar umas 

coisinhas em casa. Meninas, podem me esperar aqui. Eu já 

volto. 

  
Norma vai para seu casebre. Renan passa a mão na cabeça de 

Raíssa e sorri para ela. 

  
RENAN 

Fica bem, cunhadinha. A gente já volta. Mantém isso 

pressionado. 

  
Raíssa sorri e segura o ombro. Renan se desvencilha de Raíssa 

e vai até Helena, a abraça e a beija. Fumaça se aproxima de 

Raíssa. 

  
HELENA 

Até logo, amor. 

 
FUMAÇA 

(com o celular na mão) 
Fica com isso. A mulher ali disse que o sinal fica vindo e 

voltando. 

 
RENAN 

O nome dela é Norma. Mulherzinha estranha, né? 

  
FUMAÇA 

(dando um beijo no rosto de Raíssa) 
Então tá bom. Aguenta firme, Raíssa. Você vai sair dessa. 
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Fumaça dá um beijo no rosto de Raíssa e entrega seu celular. 

Renan ajusta seu cinto e se dirige para a cidade. 

  
RENAN 

A gente volta logo. 

  
FUMAÇA 

Até mais. 

  
HELENA 

Cuida desse cabeça de vento, Fumaça. 

  
FUMAÇA 

Pode deixar. 

  
Todos acenam. Fumaça e Renan somem na estrada. Raíssa se senta 

no meio-fio. 

  
HELENA 

Não quer ir lá pra dentro? 

  
RAÍSSA 

Não. Tô me sentindo melhor aqui. 

  
HELENA 

Se você diz... 

  
Helena se senta no meio-fio também. 

  
RAÍSSA 

Ele é um fofo. 

  
HELENA 
O quê? 

  
RAÍSSA 

(sorrindo) 

O Fumaça. Você tentou ser uma boa cupido. 

  
HELENA 

(rindo, sem graça) 
Como você consegue falar disso com uma bala no ombro? 

  
RAÍSSA 

(dando uma risada trêmula) 
Mas a gente não daria certo. Eu já tenho alguém. 

  
HELENA 

Como é que é? Você nunca me falou disso. 
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RAÍSSA 
(nervosa) 

Eu sei. É difícil. Mas eu nunca consegui te contar. É que... 

ela... é uma menina. 

  
Helena abre a boca, espantada. 

  
RAÍSSA 

(rindo de nervoso no final) 

Eu devia ter te contado em uma hora mais tranquila, mas... não 

queria morrer sem te contar. 

  
HELENA 

Você não vai morrer! Para com isso! E... meu Deus, Raíssa. Eu 

não consigo acreditar. Desculpa. 

  
Raíssa assente com a cabeça, sorrindo. 

  
RAÍSSA 

(passando a mão no colar) 
Ela me deu esse colar. 

  
Helena abraça a irmã pela cintura. 

  
HELENA 

(sorrindo) 
É lindo. Eu... eu nunca te julgaria por isso, Raíssa. Juro. Eu 

te amo, sua atentada. 

  
Uma lágrima escorre no rosto de Raíssa e ela sorri. 

  
RAÍSSA 

Obrigada, Helena. O nome dela é Jeanne. Se alguma coisa 

acontecer comigo... 

  
HELENA 

(olhando para o ferimento de Raíssa e desviando o olhar) 
Não vai acontecer nada com você. Nós vamos te tirar daqui. 

  
RAÍSSA 

Se acontecer, ela tá no meu Facebook. Jeanne, não esquece. 

  
HELENA 

Beleza. Agora, para com isso, garota. Não vai acontecer nada. 

Me conta, onde vocês se conheceram? 

  
RAÍSSA 

Por um aplicativo de relacionamento. 

 
Helena ri e Raíssa ri junto. 
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HELENA 
Ah, não, Raíssa. Eu não acredito. 

  
RAÍSSA 

Sério. Eu nunca vi ela. Ela mora em Goiânia, mas... É 

complicado. 

  
HELENA 

Sua doida. 

  
Helena se levanta. 

  
HELENA 

Vocês vão se ver ainda. Tenho certeza. Não quer entrar mesmo? 

Você precisa tomar uma água. 

  
RAÍSSA 

Mesmo a tal de Norma ter falado pra não tomar?  

 
HELENA 

Essa doida não sabe de nada. O tiro não foi tão grave assim. 

Você só tem que manter pressionado. E olha esse sol, não dá 

pra você ficar aqui. 

 
RAÍSSA 

Você traz pra mim? Eu realmente tô de boa aqui. Alguém pode 

passar. 

  
HELENA 

(sorrindo para a irmã e caminhando para a conveniência) 
Tá bom, madame. Vai um vinho também? Caviar? 

  
Raíssa dá uma risada e observa Helena ir até a conveniência. 

Raíssa se vira para a estrada, pega o celular de Fumaça e 

observa a notificação de “SEM SINAL”, soltando um MUXOXO e 

olhando para a cidade repleta de fumaça. Na frente de Raíssa, 

um PAR DE TÊNIS está pendurado em um fio elétrico. 

 
EXT. - RODOVIA ZERO - DIA 
 

Renan e Fumaça correm. Cada um em uma FAIXA DE ACOSTAMENTO 

diferente. No horizonte, FUMAÇA sai de diversos pontos de 

Goiânia. 

 
FUMAÇA 

Que loucura é essa, mano. 

 
RENAN 

Né. Parece que eu tô dentro de um pesadelo. 

 
FUMAÇA 



89 
 

Não curti aquela esquisita do posto. 

 
RENAN  

Só um pouquinho. Mas ela ajudou bastante, até. 

 
FUMAÇA 

Continua estranha. A mulher não tem um telefone, um carro, sei 

lá. 

 
RENAN 

É... 

 
Renan observa a fumaça. 

 
RENAN 

É bem a cara dele. Fazer tumulto até depois de morrer. 

 
FUMAÇA 
Hã? 

 
RENAN 

O presidente, Fumaça. Ex-presidente. 

 
FUMAÇA 

Acha que essa fumaceira toda é por causa dele? 

 
RENAN 

É a única coisa que faz sentido. Revoltas. Muita gente amava 

ele e muita gente tem medo que o vice dele assuma. 

 
FUMAÇA 

Acho que eu não sei quem é ele. 

 
RENAN 

É um pilantra aí. Maldita hora pra isso tudo acontecer. 

 
Do lado de Fumaça, uma PLACA aparece sinalizando que faltam 

vinte quilômetros para chegar em Goiânia. 

 
FUMAÇA  

Vinte quilômetros até a cidade. Isso dá quanto tempo correndo? 

 
RENAN 

Eu não faço ideia. Meia hora? Uma? 

 
FUMAÇA 

Caralho. Acho que menos. 

 
RENAN 

Alguém deve aparecer antes disso. Eu espero. 
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Renan e Fumaça começam a subir um MORRO, ARFANDO.  

 
FUMAÇA 

Jesus, eu tô com tanta fome. Se alguém aparecer logo eu juro 

que nunca mais fumo na vida. 

 
Renan e Fumaça chegam ao TOPO do morro. Eunice carrega Matheus 

nas costas, no horizonte, longe de Renan e Fumaça, de frente 

para eles.  

 
RENAN 

(sorrindo para Fumaça) 
Que boca abençoada, Fumaça. Que boca abençoada! 

 
Eunice para. Fumaça, pasmo, para por um instante. Renan, 

contente, começa a correr ainda mais rápido em direção a 

Eunice e Matheus. Fumaça volta a correr. Eunice começa a 

correr na direção contrária por onde veio. Fumaça olha para 

Renan, confuso. 

 
FUMAÇA 

O que ela tá fazendo?  

 
Renan para. 

 
RENAN 

(gritando) 
Espera! Precisamos de ajuda. Socorro! 

 
FUMAÇA 

(gritando) 
Nossa amiga foi baleada. Ei! Droga! 

 
Renan e Fumaça não param de correr, se aproximando de Eunice. 

Eunice começa a gritar. Matheus começa a chorar em cima de 

Eunice. 

 
EUNICE 

Socorro! 

 
Renan para de correr e estica o braço para Fumaça. Fumaça 

também para de correr. Ambos ARFAM muito. 

 
FUMAÇA 

Não somos bandidos! Para! 

 
RENAN 

Ei! Estamos parados, olha!  

 
Renan estica as mãos para cima e Fumaça faz o mesmo. Eunice, 

ainda correndo, olha para trás. Eunice para de correr, 
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ARFANDO, mas ainda continua andando, agora de frente para 

Renan e Fumaça. 

 
EUNICE 

O que vocês querem? Eu não tenho nada. 

 
Renan e Fumaça se entreolham. 

 
FUMAÇA 

(falando baixo, para Renan) 

Ah, meu Deus. Ela também foi roubada por aqueles pilantras? 

 
EUNICE 

Hein? O que vocês querem? Fiquem longe de mim e do meu neto. 

Eu tenho um... um pedaço de vidro. 

 

Eunice coloca a mão no bolso, sem tirar. 

 
RENAN 

Não queremos nada da senhora. Fomos assaltados. Uma amiga 

nossa levou um tiro e até agora não conseguimos chamar o 

socorro. Estamos em um posto logo ali atrás. Você pode ajudar 

a gente? Tem celular ou algo assim? O do meu amigo não presta. 

 
Eunice olha desconfiada. Matheus acena e sorri para Renan e 

Fumaça.  

 
FUMAÇA 

Se a gente fosse te roubar, a gente já tinha feito isso... 

senhora.  

 
EUNICE 

Não posso ajudar muito. Meu telefone não tem mais bateria. 

 
Eunice coloca Matheus no chão, mais aliviada.  

 
RENAN 

O que aconteceu com vocês? 

 
EUNICE 

(fazendo muitos gestos com as mãos) 
As pessoas ficaram loucas lá na cidade. Eu... eu... estava no 

telefone e de repente uma pedra destruiu meu para-brisa. Na 

hora eu achei que fosse um pássaro, ou algo assim, mas não. 

Era uma multidão de gente doida. Eu só pisei no acelerador e 

saí correndo. O Matheuzinho não parava de chorar no banco de 

trás e... 

 
FUMAÇA 

(interrompendo) 
O que tá acontecendo lá? 
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EUNICE 

Eu não sei, mas as pessoas tavam quebrando as lojas e... 

queimando tudo também. Eles destruíram o meu carro. Tacaram 

pedras e garrafas. Eu e o Matheuzinho entramos na estrada e o 

carro morreu lá atrás. Acho que acertaram o motor. 

 
RENAN 

E cadê ele? O seu carro. 

 
Eunice olha intrigada para Renan. 

 
EUNICE 

Por que você quer saber? 

 
RENAN 

(apontando para a cidade) 
Pra gente ir até lá! Eu acho que você não entendeu a situação 

aqui. 

 
EUNICE 

Você só pode estar louco. Nós não vamos voltar pra aquele 

furdunço. E além do mais o carro pifou, o que eu posso fazer? 

 
RENAN 

Olha, nós podemos ir à pé e tentar consertar o carro. Pra onde 

vocês estavam indo? 

 
Eunice olha estranhando para Renan, que ainda ARFA.  

 
EUNICE 

(depois de uma pausa) 

A gente ia pra fazenda do meu marido. Comemorar o aniversário 

da minha filha, mãe desse aqui. Achei que seria fácil chegar 

lá à pé, mas... 

 
Matheus tira seu TABLET da jaqueta e começa a brincar. 

 
RENAN 

Meu Deus, ele tem um tablet! 

 
EUNICE 

(se virando) 

Tábua o quê ? Ah. Esse pestinha salvou isso e eu nem vi. Talvez 
vocês consigam ajuda, afinal. 

 
Eunice estende as mãos. 

 
MATHEUS 
É meu! 
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EUNICE 
Vamos, Matheus. Não é hora pra brincadeira. Não quer que o 

vovô venha buscar a gente ?  

 
Matheus nega com a cabeça. Eunice toma o tablet das mãos de 

Matheus. Matheus começa a chorar. Eunice mexe no tablet, 

tentando ligar a tela.  

 
EUNICE 

Vocês sabem mexer nisso? 

 
FUMAÇA 

Eu... nunca nem tinha visto um pessoalmente. 

 
RENAN 

Eu sei. Mas não acho que esse modelo faz ligação.  

 
Eunice entrega o tablet para Renan e limpa a testa suada. 

 
EUNICE 

Deus queira que sim. 

 
Renan mexe no tablet.  

 
RENAN 

Acho que não liga. Não tem uma rede social aqui ou algo do 

tipo? 

 
EUNICE 

Ah, não. A mãe dele não quer que ele mexa com nada disso 

ainda. Só joguinhos e televisão.  

 
RENAN 

(suspirando) 
Deixa. A internet não tá funcionando mesmo. 

 
FUMAÇA 

(preocupado) 
Jesus Cristo.  

 
EUNICE 

Escuta, a sua amiga tá há quanto tempo baleada ? 

 
FUMAÇA 

Uma hora mais ou menos. 

 
EUNICE 

(apontando para a cidade) 
Vamos atrás dela. Eu sou enfermeira, acho que posso ajudar com 

alguma coisa. Ou vocês preferem voltar pra aquele inferno ali? 
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Fumaça e Renan se entreolham. 

 
EXT. - RODOVIA ZERO - DIA 

 
Helena e Raíssa estão sentadas no MEIO-FIO da estrada. 

GARRAFAS DE ÁGUA vazias estão aos seus pés. Norma se aproxima, 

séria e carrancuda. 

 
RAÍSSA 

(sorrindo e apontando para seu ombro) 

Obrigada pela ajuda, senhora. Helena me contou que você fez um 

belo curativo aqui. 

 
NORMA 

(agitada) 
Hã... não tem de quê. 

 
RAÍSSA 

Prazer, Raíssa. É Norma, né ? A gente pegou umas garrafinhas de 
água. Quanto custa? 

 
NORMA 

(irritada) 
Nosso posto... meu posto está fechado há algum tempo, mas... 

não importa. Não... não precisa pagar. Na verdade, eu só 

voltei justamente pra falar que vocês vão precisar ir embora. 

Não estou muito bem. 

 
HELENA 

Oi? Do... do que você tá falando?  

 
NORMA 

Vocês têm que ir embora. 

 
RAÍSSA 

(confusa) 
Aconteceu alguma coisa? 

 
HELENA 

(se levantando) 
Você tá louca? Olha pra minha irmã. 

 
NORMA 

Só, por favor, vão embora. Ou eu vou ter que... tomar 

providências. 

 
HELENA 

(olhando para Raíssa) 

Você tá ameaçando a gente? O que essa louca tá fazendo? 

 
RAÍSSA 
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Eu... 

 
HELENA 

Minha irmã levou um tiro, qual é o seu problema? 

 
Raíssa se levanta, assustada. 

 
NORMA 

Ela vai ficar bem, mas vocês não podem ficar aqui no posto. 

Agora se me dão licença... 

 
HELENA 

A rua não é sua. 

 
NORMA 

Já disse, não estou muito bem pra receber clientes. 

 
HELENA 

E o que eu tenho com isso? Já olhou pro ombro da minha irmã? 

Pois você tente tirar a gente daqui. Eu quero que você tente. 

 
Thiago e Cleiton aparecem na estrada ao longe e apenas Raíssa 

os vê. 

 
RAÍSSA 

(tom desesperado) 

Ah, não. Não. Helena! 

 
HELENA 

Ah, sim, Raíssa. Essa psicopata tá achando que é quem? 

 
NORMA 

Eu não tenho medo de vocês. 

 
RAÍSSA 

Helena, eles voltaram! 

 
Helena se vira para a irmã e depois para a direção dos 

bandidos. Helena dá um GRITO. Norma se vira. 

 
NORMA 

(com as mãos na cabeça) 

Mais gente? Vocês trouxeram eles? O que vocês... 

 
Raíssa puxa Helena e sai correndo até o casebre de Norma. 

Norma corre atrás das garotas, com dificuldade. 

 
HELENA 

Meu Deus, não! Não.  

 
RAÍSSA 
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Merda. 

 
NORMA 

(gritando) 

Parem! Parem, agora! 

 
Raíssa chega antes de Helena no casebre e abre a porta com 

facilidade. 

 
RAÍSSA 

Entra, Helena! Entra! 

 
Helena e Raíssa entram pela porta e a fecham. 

 

INT. - CASEBRE DE NORMA - DIA 

 
Raíssa e Helena usam seu peso contra a porta. Raíssa procura a 

tranca. Uma TRANCA QUEBRADA pende da porta. O ambiente está um 

BREU. Norma chega e bate as mãos pesadamente na única porta do 

casebre, GRITANDO e falando coisas sem sentido. 

 

NORMA  
(V.O.) 

O que vocês? Não! Abre, agora! Não tá acontecendo. Não comigo. 

Não, não. Eu vou. 

 
Norma para de bater na porta. 

 

HELENA 

Isso não tá acontecendo com a gente. 

 
RAÍSSA 

Aonde ela vai? 

 
Helena sai da porta e puxa um pedaço de CORTINA empoeirada 

para observar pela JANELA.  

 
HELENA 

Ela tá indo pra loja, eu acho. 

 
Raíssa tenta mexer no tranco da porta. 

 
RAÍSSA 

Droga. Essa coisa não fecha. Não podemos ficar aqui.  

 
HEITOR, esposo de Norma, está vestido só com CUECA e geme no 

chão, ao lado da cama. Heitor está MUITO MAGRO. O PORTA-

RETRATO do casal está na cabeceira ao lado. Heitor está 

irreconhecível. Helena grita. Raíssa se vira e vê o corpo de 
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Heitor. A cabeça do homem SANGRA e ele fica em silêncio. 

Raíssa olha em volta e vai até Heitor.  

 

HELENA 

Raíssa! 

 

Helena corre até a porta e usa seu peso para segurá-la. Raíssa 

vai até o homem e checa seus ferimentos. Os pulsos do homem 

sangram e sua cabeça também. 

 

 
HELENA 

Meu Deus do céu. É o marido dela? 

 
RAÍSSA  

O que fizeram com você? Helena, rápido. Me ajuda a jogar esse 

lençol em cima dele. Se não os bandidos vão ver ele. 

 
Helena se fixa na porta por um instante e então sai correndo, 

pega o lençol junto de Raíssa e joga em cima do homem. 

 
RAÍSSA 

Não podemos ficar aqui. Rápido, vamos! 

 
Raíssa abre a porta devagar e sai junto com Helena.  

 
EXT. POSTO DE NORMA - DIA 
 

Norma sai da conveniência com uma ESPINGARDA nas mãos, 

apontando para Raíssa e Helena. Norma GRITA e ATIRA. O tiro 

explode a PORTA atrás delas. Helena e Raíssa GRITAM. Um 

ESTILHAÇO perfura a perna de Helena. Helena GRITA de dor. 

 
RAÍSSA  

Pelos fundos, corre! 

 
NORMA 

Não! 

 
Norma ATIRA outra vez, errando. Raíssa ajuda Helena a correr. 

As duas vão para os FUNDOS DA CONVENIÊNCIA. Raíssa observa 

Norma por trás da parede dos fundos da conveniência. Norma se 

vira apontando a espingarda para os bandidos, que se escondem 

na MATA. 

 
NORMA 

Fora daqui, seus imundos! Onde quer que vocês estejam. 

 
Helena CHORA de dor. 

 
RAÍSSA 
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 Vou tirar pra você. Não grita! 

 
Raíssa rasga um PEDAÇO DE ROUPA com os dentes e coloca na boca 

de Helena.  

 

RAÍSSA 

Morde isso. 

 

Raíssa olha mais uma vez para Norma, que se esguia por trás de 

uma BOMBA DE COMBUSTÍVEL. Raíssa puxa o estilhaço da perna da 

irmã e ela GRITA abafadamente. Norma recarrega a espingarda e 

um TIRO passa zunindo por ela. Norma GRITA e vai apressada 

para a loja de conveniência. Cleiton e Thiago aparecem no 

posto. Raíssa se esconde e faz um sinal de silêncio para 

Helena, que amarra o pedaço do tecido em volta da perna. VASOS 

QUEBRADOS estão espalhados pelos fundos da conveniência. 

Raíssa pega DOIS CACOS PONTUDOS do chão e estende suas mãos 

para Helena. Helena assente e pega um. Raíssa se agacha e 

espia o lugar. Thiago e Cleiton caminham furtivamente. Thiago 

está com a arma. Cleiton olha para a arma com desejo. Os 

bandidos entram no casebre de Norma. Helena geme e Raíssa 

segura sua mão. Norma sai da conveniência com a espingarda 

empunhada e se dirige para seu casebre, furtivamente. Norma 

para ao lado de uma VIGA que segura o casebre. Thiago sai do 

casebre lentamente e Norma ATIRA. A bala passa rasgando a 

perna de Thiago. Thiago GRITA e cai no chão, GEMENDO. A arma 

cai a alguns metros de distância. 

 
CLEITON 
(V.O.) 

Não! 

 
Cleiton sai do casebre e vai para cima de Norma. Norma dá uma 

CORONHADA na cara de Cleiton. Cleiton vacila e GEME, mas 

segura a espingarda e ambos tentam puxá-la. Norma aperta o 

gatilho da arma e a BALA atinge um VASO ao lado de Raíssa. 

Cleiton dá uma CABEÇADA em Norma, que cai no chão, desmaiada. 

Cleiton pega a espingarda de Norma e corre até o irmão. Raíssa 

aponta para Helena o outro lado dos fundos da conveniência e 

as duas saem correndo. 

 
CLEITON 

(olhando para todos os lados) 

Porra, Thiago! Para de frescura, foi na perna. Levanta, moço! 

Tem mais gente aqui. 

 
Raíssa e Helena chegam do outro lado dos fundos da 

conveniência e olham para a cena. Cleiton dá apoio para Thiago 

se levantar. Thiago se senta. Cleiton entra na conveniência. 

 
RAÍSSA 
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Beleza. Vamos! 

 
Raíssa sai correndo na frente de Helena até a estrada, rumo à 

cidade. Helena vai logo atrás dela, mancando. Raíssa para e 

volta para ajudar Helena. 

 
HELENA 

(com a mão na perna) 
E essa merda agora?  

 
RAÍSSA 

Vamos, Helena. 

 
Helena se apressa, apoiada por Raíssa. 

 
CLEITON 

(gritando) 
Ei, porra! Onde cês pensam que vão? 

 

RAÍSSA 

Não. Não. 

 

Helena para e Raíssa continua.  

 
HELENA 

Raíssa, para! 

 
RAÍSSA 

Não. De novo não. Filhos da... 

 
Helena agarra Raíssa. Raíssa para e cerra os punhos. Raíssa se 

vira devagar. Cleiton se aproxima, segurando a ARMA de Thiago 

nas mãos. 

 
CLEITON 

Como é que é, sua piranha? 

 
HELENA 

Calma. Pera aí. Você já levou tudo nosso. Deixa a gente ir 

embora, por favor. Olha pro nosso estado. 

 
CLEITON 

Não é bem assim que funciona, mano.  

 
HELENA 

(gritando, com raiva) 
O que mais você quer? 

 
CLEITON 

Um carro pra gente meter o pé, morou? Mas essa porra aqui 

parece que tá mais deserta que xota de virgem. 



100 
 

 
Raíssa range os dentes. Helena olha para Raíssa. 

 
RAÍSSA 

O que vocês fizeram com o EcoSport? 

 
CLEITON 

Interessa, mano? Agora cola aqui e junta os braços. Teve um 

acidente, tá ligado?  

 
Raíssa caminha com a cabeça erguida até Cleiton. Helena vai 

atrás. Cleiton saca uma fita adesiva do bolso. 
 

RAÍSSA 

Vocês atiraram em mim pra depois bater o carro? 

 
CLEITON 

(muito irritado) 

Cala a boca, porra. Não foi culpa minha. Agora vira. Vira. 

 
Raíssa e Helena se viram e Cleiton começa a amarrar seus 

braços com fita adesiva. Raíssa olha para a PONTA DO CACO DE 

PORCELANA saindo de seu bolso e fecha os olhos, esticando os 

braços para trás. 

 

RAÍSSA 

(mexendo os lábios, sem emitir sons) 

Por favor. 

 
EXT. - RODOVIA ZERO - DIA 

 
Matheus URINA em cima de um pedaço de JORNAL rasgado, fecha o 

zíper e anda em direção à Eunice. Eunice passa a mão em volta 

de Matheus. Fumaça conversa com Eunice. 

 
FUMAÇA  

É como se um tsunami de azar tivesse passando por cima da 

gente. 

 
EUNICE 

(cansada)  
Realmente, não tinha hora pior pra isso acontecer com a 

pobrezinha. A sua amiga. 

 
FUMAÇA  

(aumentando a voz) 

E se alguém não chegar logo, eu nem imagino o que pode 

acontecer. Ninguém aparece! 

 
EUNICE 

Você é igualzinho ao meu marido.  
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FUMAÇA 

(acanhado) 
É... obrigado, senhora Eunice. 

 
EUNICE 

(dando uma risada baixa) 

Se você quiser ver isso como um elogio, querido. Mas escuta, 

seu amigo é sempre teimoso assim? Isso não vai funcionar. 

 
Fumaça se vira para Renan, que está queimando uma PILHA DE 

GALHOS SECOS na MATA.  

 
FUMAÇA 

(encolhendo os ombros) 

Alguém pode ver a fumaça e vir ajudar. Não custa tentar. 

 
EUNICE  

Estamos no cerrado, pelo amor de Deus. Queimadas são normais 

e... Olha, meu neto não pode ficar torrando nesse sol. 

 
FUMAÇA 

(gritando) 

Tá bom. Você tá certa. É... Renan! Bora! Já tá bom. A gente 

faz outra fogueira lá! 

 
Renan afasta a fumaça com a mão e dá um sinal de positivo para 

o amigo.  

EUNICE 
Menino, apaga essa coisa. Pra isso virar um incêndio é daqui 

pra ali. 

 
RENAN 

Não, agorinha eu volto pra apagar. Se alguém ver a fumaça pode 

ajudar a gente. Como nos tempos dos índios. Só vou te deixar 

cuidando da Raíssa e volto. Vamos apertar o passo. Acho que 

estamos perto. 

 
FUMAÇA  

(falando para Matheus) 
Ei. É Matheus, né? Quer andar de cavalinho?  

 
Matheus dá um sorriso e concorda com a cabeça. Fumaça pega 

Matheus e o coloca em suas costas. Renan começa a mexer no 

tablet de Matheus e todos voltam a caminhar. 

 
FUMAÇA 

Eu só queria estar deitado, debaixo do ventilador e assistindo 

qualquer merda na TV. 

 
RENAN 
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Eu também, Fumaça. Eu também. 

 
A fogueira crepita enquanto os quatro saem da estrada. 

 
INT. LOJA DE CONVENIÊNCIA DE NORMA - DIA 

 
Raíssa, Helena e Norma estão amarradas por FITAS ADESIVAS em 

GÔNDOLAS da loja de conveniência. Cleiton anda de um lado para 

o outro. Thiago está sentado na porta, observando a estrada. 

Norma ainda está desmaiada. 

 

HELENA 

A minha irmã vai morrer se ficar aqui! Solta a gente! 

 

CLEITON 

E você acha que o meu irmão não? Ele também levou bala. 

  

THIAGO 

Só eu? Nós dois tamo morto, mano. Quando os canas 

descobrirem... Na real já tamo fodido, né? O Douglas ficou lá 

atrás, meu irmão. E não vai sair de lá tão cedo. Como que eu 

vou arrastar ele desse jeito aqui? 

 
CLEITON 

(gritando) 

Cala a boca. Deixa eu pensar. A gente vai fazer o seguinte. 

Pega o primeiro carro que aparecer, vai até o Douglas, pega o 

corpo dele e vaza. 

 
Raíssa cutuca Helena com a ponta do pé. Raíssa aponta com os 

olhos para sua traseira. Helena percebe Raíssa cortando a fita 

com o caco de porcelana. 

 
THIAGO 

(gritando) 
Só tá esquecendo de uma coisa, né? A porra do Astra arregaçado 

ali na frente tá no meu nome, esqueceu? 

 
CLEITON 

Cala a boca, porra. Ainda não terminei de pensar. É só... é só 

a gente... ligar pro Patrick. Pronto. Bora ligar pro Patrick. 

Ele me deve uma desde a última vez e... e ele sabe como sair 

dessa. Ele sempre sabe. 

 
THIAGO 

(soltando um muxoxo e tocando na sua perna)  
Boa sorte então. Liga pro Patrick. Eu já tentei ligar pra 

qualquer um mil vezes. Não funciona aqui. O sinal... Ai.  

 
Cleiton tira um CELULAR do bolso e começa a mexer nele, 

desesperado.  
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CLEITON 

Celular inútil. Mas que inferno. 

 
Cleiton se zanga e joga o celular no chão. Helena solta um 

GRITINHO, assustada. Cleiton pega OUTRO CELULAR do bolso e 

fica furioso. 

 
CLEITON 

De quem de vocês é essa merda? Destrava isso aqui. 

 
Cleiton mostra a tela do celular bloqueado para as garotas e 

se dirige para Raíssa. 

 
HELENA 

(falando fino) 
Olha, é do meu namorado. E eu não sei a senha. 

 
CLEITON 

(estendendo o celular para Helena) 

Como não? Casal sempre sabe a senha um do outro. Bota aí, 

mano. Tô de brincadeira não. 

 
HELENA 

(forçando uma risada) 

Beleza, esperto. E você quer que eu digite como?  

 
RAÍSSA 

(preocupada) 

Helena, calma. 

 
CLEITON 

Me respeita, porra. Tá querendo levar bala? 

 
THIAGO 

Guarda essa arma. 

 
CLEITON 

Eu vou desamarrar essa vadia pra vir digitar. 

 
THIAGO 

(se esforçando para levar as pernas para dentro da loja de 

conveniência) 
Não. Porra. Não. Os pivetes voltaram. E tão com mais alguém.  

 
Cleiton olha preocupado para Thiago. Thiago estende a mão para 

Cleiton. 

 
THIAGO 

Me dá essa arma. 
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CLEITON 
(chutando a espingarda para perto do irmão) 
Você pode ficar com esse trem velho aí. 

 
THIAGO 

Agora chega, Cleiton. Não tem mais bala nisso aqui. 
 

CLEITON 

Assim você fica mais seguro. 

 

Cleiton passa por Thiago. 

 

THIAGO 

Volta aqui! 

 

Helena grita. 

 
HELENA 

Socorro! Renan! 

 
Cleiton recua e depois volta a sair da loja de conveniência. 

Thiago avança para a FITA ADESIVA, a corta e tapa a boca de 

Helena, que continua gritando. Cleiton volta a sair da loja de 

conveniência. 

 
RAÍSSA 

(gritando) 
Foge! Sai daqui! 

 
Thiago se aproxima de Raíssa com a fita inteira e paralisa.  

 
THIAGO 

Desculpa. De novo. 

 
Thiago prende a fita na boca de Raíssa e, apressado, deixa o 

ROLO DE FITA pendurado em sua boca. Thiago sai da loja de 

conveniência mancando e com dificuldade. Helena sacode as mãos 

e continua gritando com a fita na boca. Raíssa tenta cortar 

sua fita com mais rapidez. Norma acorda e balança a cabeça. 

 
NORMA 

(confusa e ofegante) 
O quê? 

 
Raíssa e Helena soltam barulhos abafados por trás da fita. 

Renan grita. 

 

RENAN 

(V.O.) 

O que você fez com elas?  
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NORMA 

(gritando e tentando se livrar da fita)  
Heitor! Não! Heitor! 

 

RENAN 

(V.O.) 

Helena! Você tá aí? 

 
Um TIRO ecoa fora da loja de conveniência. Helena se debate, 

gritando. Raíssa para de cortar a fita por um instante. Norma 

começa a olhar para os lados, como se estivesse louca. O SOM 

de Matheus chorando entra na loja de conveniência. 

 
NORMA 

(ainda gritando) 
Não! O que vocês fizeram? A polícia chegou? Eu falei pra irem 

embora! Ele... meu marido tem uma doença. Por isso ele ficava 

amarrado. Não pensem que eu...  

 
Raíssa consegue soltar suas mãos e arranca a fita de sua boca. 

Raíssa se levanta. 

 
RAÍSSA 

(para Norma e depois para Helena) 

Pelo amor de Deus, cala a boca. Helena, calma. Eu vou te tirar 

daí. 

 
Raíssa começa a cortar a fita de Helena. 

 
NORMA 

(gritando) 

Heitor! Me diz que não atiraram em você. Heitor! O que vão 

pensar de mim? Vocês destruíram tudo, tudo que eu tinha. 

 
Raíssa para de cortar a fita de Helena e vai até Norma, pega a 

fita adesiva do chão, puxa um pedaço para si e o rasga.  
 

RAÍSSA 
(sendo interrompida) 

Descu... 

 
NORMA 

É tudo culpa sua! 

 
Norma fita Raíssa com cara de nojo e cospe nela. Raíssa fica 

com raiva e prega a fita na boca de Norma com vontade. Raíssa 

limpa o cuspe de sua face e volta até sua irmã para cortar a 

fita. 

 
RAÍSSA 

Vamos. Vamos. 
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CLEITON 
(V. O.) 

Ele fugiu porra. Queria que eu fizesse o quê? E tem outra. O 

lado de lá faz a mesma coisa com a gente quando é a gente que 

foge. Já tá esquecendo do teu pai, pô? 

 
THIAGO 

(V.O.) 

Cala a boca, moleque. Você só piorou as coisas. Anda rápido 

vocês dois. Bora. 

 

Raíssa 
(sussurrando) 
Droga, Helena! 

 
Raíssa volta rapidamente para seu posto inicial e coloca a 

fita na boca novamente. Helena tenta enxergar algo pela porta. 

Eunice entra na loja de conveniência com Matheus agarrado em 

seu colo. Eunice olha para as três amarradas e treme. Fumaça 

também entra, em estado de choque. Helena se DEBATE, GRITA e 

CHORA com a fita na boca. 

 
THIAGO 

(entrando na loja de conveniência) 

Você meteu a gente em mais uma merda. É só isso que você fez. 

Entra e fica todo mundo sentadinho aí. 

 
Cleiton entra na loja de conveniência com a arma empunhada. 

Thiago olha para Raíssa e depois para Helena.  

 
EUNICE 

Olha, vocês não precisam fazer isso. Eu posso cuidar desses 

ferimentos. Sou enfermeira.  

 

Matheus começa a fazer BIRRA no colo de Eunice. Cleiton olha 

para o ambiente, desconfiado. 

 

CLEITON 
Tem alguma coisa estranha aqui. 

 

THIAGO 

Estranha? Além de você ter acabado matado um cara? 

 

CLEITON 

Cala a boca. O pestinha primeiro. 
 

Cleiton pega Matheus do colo de Eunice. Thiago coloca as mãos 

na cabeça, preocupado. Raíssa e Helena CHORAM. Fumaça está em 

choque. 
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EUNICE 

Ah, não. Cuidado com meu neto, por favor. Ele tem Asperger! 

 
CLEITON 

(rindo) 
É o que, tia? Isso é uma verdura ou o quê? 

 
Cleiton olha sorrindo para Thiago, que retribui com 

desaprovação, balançando a cabeça. Helena CHORA mais alto. 

Cleiton amarra Matheus, que se debate, em uma gôndola. 

 
CLEITON 

Não adianta ficar putinho não, mano. Já tamo na merda mesmo, o 

que é só mais um peido? 

 
Helena GRITA com raiva abafadamente. Cleiton aponta a arma 

para ela. Raíssa GEME e nega com a cabeça. 
 

EUNICE 
(falando alto) 

Sim, ele tem Asperger! Ele... ele pode dar um pouco de 

trabalho, mas por favor não levem pro pessoal. Ele é só uma 

criança. 

 
Raíssa cutuca Helena, que se controla e abaixa o volume do seu 

choro. Cleiton amarra os braços e a boca de Eunice. 

 
CLEITON 

Eu não machuco criança, tá me entendendo? 

 
THIAGO 

Até porque você é uma. 

 

CLEITON 

O que disse?  

 

FUMAÇA 
Eles mataram ele. Mataram o Renan! 

 
Fumaça começa a CHORAR. Helena volta a GRITAR abafadamente. 

Cleiton dá um soco na cara de Fumaça. Fumaça cai de joelhos no 

chão, com as mãos no rosto. 

 
CLEITON 

(falando para Helena) 
Isso é culpa sua, não para de chorar! 

 
THIAGO 

Você tá fora de si. Dá pra me ajudar a pensar? 

 
CLEITON 



108 
 

Pensar em quê? 

 
THIAGO  

Em como vamos sair daqui sem ser presos. 

 
Eunice olha com dó para Raíssa. Raíssa a cumprimenta com a 

cabeça. Eunice sorri e vira seu olhar para Matheus. 

 
CLEITON 

Os reféns a gente já tem. Quer mais o quê? 

 
THIAGO 

Tirar essa porra da minha perna? 

 
CLEITON 

A gente vai ter que dar um jeito lá em casa. 

 
THIAGO 

(apontando para Eunice) 
Ela disse que pode ajudar. 

 
CLEITON 

Ela tá mentindo, pô. 

 
THIAGO 

Desamarra ela. 

 
CLEITON 

Ei. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia, porra. A velha falou 

lá fora que tem um carro lá na estrada. Com joias ainda por 

cima. Faz assim. Eu vou até lá e volto pra te pegar. 
 

THIAGO 

E eu vou ficar aqui sozinho? 

 

Cleiton vai até Eunice e a revista. 

 

CLEITON 

Eles tão amarrados. E eu já volto. Você tem a espingarda. Já 

venho, é sério. 

 
Cleiton pega a chave do carro no bolso de Eunice e sai da loja 

de conveniência. Thiago bufa e se arrasta gemendo até o lado 

de Eunice. Thiago tira a fita da boca de Eunice. 

 
THIAGO 

Não desamarrou ela, imbecil. Consegue me ajudar com uma mão 

só? 

 
 EUNICE  

É claro que não. 
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THIAGO 

Merda. Olha, se tentar fazer alguma eu grito. Meu irmão não 

vai te perdoar. Você viu o que ele fez lá atrás.  

 
Eunice assente e Thiago tira a fita das mãos de Eunice. 

Matheus CHORA mais um pouco. 

 
EUNICE 

(falando com Matheus) 

Fica calmo, meu bem. Agorinha vamos pro vovô, tá bom? Vovó 

promete. 

 
THIAGO 

Me ajuda aqui, tá doendo muito. 

 
EUNICE 

Só se eu puder ajudar a garota também. 

 
Thiago olha para Raíssa e assente com a cabeça para Eunice. 

 
THIAGO 

Tudo bem, tudo bem. Claro. 

 
EUNICE 

(se virando para Raíssa, Helena e Norma)  

E eu vou ter que pegar algumas coisas por aqui, claro. Deve 

ter álcool em algum lugar, imagino? 

 
Norma parece desolada. Norma aponta com a cabeça para uma 

fileira dos fundos. Helena FUNGA. 

 
EUNICE 

Obrigada. 

 
Eunice vai até os FUNDOS DA CONVENIÊNCIA. Thiago GEME de dor e 

olha com culpa para Raíssa. 

 
THIAGO 

Eu devo tá parecendo um merda pra você. Pra vocês. Eu não 

planejei nada disso. Juro. Só deu... tudo errado, véi. 

 
Raíssa olha para o chão, enojada. 

 
THIAGO 

Não vou deixar meu irmão fazer nada com vocês. Sério. Pode 

confiar. 

 
Raíssa assente com a cabeça, sem olhar para Thiago. Helena 

solta um GRITO abafado e tenta soltar suas mãos. 
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THIAGO 
Eu... Olha, não foi eu quem atirei nele. 

 
Helena CHORA ainda mais. Thiago olha para os fundos da 

conveniência. 

 
THIAGO 

Senhora? Senhora? Dá pra andar mais rápido com isso? Tá 

difícil aqui. 

 
Eunice aparece segurando uma GARRAFA DE BEBIDA ALCÓOLICA, 

LENÇOS e FITA ADESIVA. Thiago empunha a espingarda. Eunice vai 

para o lado de Thiago e abre a garrafa de bebida. 

 
EUNICE 

(olhando para Norma e depois para Thiago) 
Não era bem esse o álcool que eu tinha em mente, mas esse vai 

servir. Certo. Você pode abaixar essa arma? 

 
THIAGO 

Não vou fazer isso. Foi mal. Princípios. 

 
EUNICE 

Ô. Você parece ter mesmo grandes princípios. 

 
THIAGO 

Olha, eu não tô pra gracinha hoje, então... 

 
EUNICE 

Vou ajudar a moça primeiro, pode ser? Ela está pálida. 

 
THIAGO 

Mas... Tá, tá. Só vai rápido. 

 
Eunice vai até Raíssa.  

 
EUNICE  

Vocês desinfetaram o ferimento? 

 

Raíssa sacode a cabeça. 

 

EUNICE 

Certo. Isso vai doer um pouco, tá bom? Pense em coisas boas. 

 
Raíssa assente e sorri com os olhos, fixando seu olhar em 

Helena. Raíssa sorri com os olhos para a irmã e toca seu pé no 

dela. Helena fecha os olhos. Eunice despeja o álcool e Raíssa 

GRITA.  

 

EXT. POSTO DE NORMA - DIA 
 



111 
 

HEITOR sai do casebre usando apenas uma CUECA, com a mão 

protegendo os olhos do sol. Heitor caminha para fora como se 

estivesse bêbado. Heitor sente os pés queimando e se apressa 

até o corpo de Renan. 

 

HEITOR 

(sussurrando para si mesmo) 

 Preciso sair. Preciso sair. 

 

Com as mãos protegendo os olhos, Heitor chega até o corpo de 

Renan e olha com curiosidade para ele. O corpo de Renan tem um 

BURACO DE BALA no peito. Heitor se agacha e toca nos TÊNIS de 

Renan. Heitor ergue os olhos para Renan. 

 

HEITOR 

Emprestado. Preciso sair. Emprestado. 

 

Heitor tira os tênis de Renan e coloca eles nos próprios pés e 

se levanta. Heitor olha para trás, com medo. Heitor sai 

correndo rumo à fumaça da cidade.  

 

INT. LOJA DE CONVENIÊNCIA DE NORMA - DIA 

 

Eunice termina de enrolar o ombro de Raíssa com LENÇOS. 

 
EUNICE 

Pronto, o perigo maior já passou. Agora aguenta firme que 

alguém vai vir atrás da gente. 

 
Eunice se dirige até Thiago. 

 

THIAGO 
(se remexendo e falando para si mesmo) 

Porra. Agora não. 

 

EUNICE 
Certo. Agora você. 

 
THIAGO 

Joga só o álcool. Eu preciso sair. 

 
EUNICE 

E eu preciso fechar esse ferimento. 

 
THIAGO 

Não. Eu... Eu preciso... Usar o banheiro. Vamos. Joga. 

 
Eunice despeja o ÁLCOOL na ferida e Thiago grita. Thiago se 

levanta soltando um GEMIDO alto, esbarra o corpo em Eunice e a 

garrafa cai de sua mão, se ESPATIFANDO. Thiago sai da 

conveniência. 
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THIAGO 

(O.S.) 

Merda. Merda. 

 

EUNICE 
Eu, hein. 

 

Thiago volta para dentro da loja de conveniência. 

 

THIAGO 

Você. Senta. Quase que te deixo solta. Rápido. Merda. 

 
Eunice se senta e Thiago começa a amarrar suas mãos e tapa sua 

boca com fita adesiva. Thiago sai da loja de conveniência 

mancando. Raíssa tira sua fita da boca, se levanta e pega a 

espingarda. Eunice se assusta e Raíssa vai até Helena, 

desamarrando ela. Helena se levanta e abraça Raíssa, chorando 

no ombro da irmã. Raíssa beija a testa de Helena e vai até 

Eunice. Helena caminha até a porta. 

 

RAÍSSA 

Não sai, Helena. Fica aqui. Ele pode tá voltando. 

 

Helena olha para fora e começa, se ajoelha e começa a chorar. 

Raíssa chora silenciosamente. Raíssa tira a fita de Eunice e a 

desamarra.  

 

EUNICE 

Você não devia reagir, sabia? Isso pode dar errado. 

 
RAÍSSA 

Moça, faz o que quiser. A gente tá dando o fora daqui. Quer 

que eu te amarre de novo? 

 

EUNICE 

Não mesmo. 

 
Eunice se levanta. Raíssa vai até Helena e a abraça. Eunice 

vai até Matheus e o desamarra também, fazendo um sinal de 

silêncio. 

 

EUNICE 

Fica quietinho que a vovó faz pão de queijo pra você quando 

chegar no vovô. 

 
HELENA 

(soluçando) 
O Renan... Eu... Não acredito... O que vamos fazer, Raíssa? 

Isso não pode tá acontecendo. Me acorda, Raíssa. Me acorda 

desse pesadelo. Eu vou lá. 
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RAÍSSA 

Espera eu soltar o Fumaça. E aí vamos juntos. É perigoso você 

ir sozinha. 

 
Raíssa solta Helena, faz um carinho nela, vai até Fumaça e 

começa a soltá-lo. Helena volta correndo para seu lugar e se 

ajoelha diante uma gôndola de produtos, chorando. 

 
FUMAÇA 

(com raiva) 

Eles mataram ele, mano. Mataram o Renan!  

 
Helena treme e soluça, abafando o choro com suas mãos. Raíssa 

ergue o caco de cerâmica.  

 

RAÍSSA 

Helena, pega o caco que te dei. 

 
EUNICE 

(preocupada) 
Vocês vão reagir? 

 
RAÍSSA 

(furiosa) 
Quando eles chegarem, eu vou atacar. Não me importo se vocês 

não vão fazer nada. Mas eu não vou ficar aqui esperando mais 

alguém morrer. Não vou mesmo. 

 

EUNICE 

Tem balas de espingarda ali atrás. Perto dos shampoos. No 

chão. 

 
Fumaça vai até Helena e a abraça. Helena chora no ombro de 

Fumaça. Eunice pega Matheus no colo e o protege. Raíssa vai 

até os fundos da conveniência. 

 
EUNICE 

É... Não vamos soltar ela? 

 
HELENA 

(soluçando, com raiva) 
Não! Essa mulher é louca. Ela tentou matar a gente! E... Tinha 

um cara preso na casa dela e... Eu acho que ela maltratava 

ele. Tava no chão da casa quando a gente achou ele, Fumaça. 

Mais seco que tudo.  

 
FUMAÇA 

(pasmo) 
Hã? Ela fez isso? 

 



114 
 

Helena afirma com a cabeça. Eunice se choca e olha para Norma. 

Norma arrega os olhos e se debate. Fumaça vai até a porta e 

observa. O corpo de Renan está na estrada. Fumaça treme os 

lábios. Norma emite SONS por trás da fita, com os olhos 

esbugalhados. Raíssa volta com a CAIXA DE BALAS e a coloca no 

chão. 

 
FUMAÇA 

Quê que ela quer? 

 

RAÍSSA 

Você consegue colocar isso na espingarda, Fumaça? 

 

FUMAÇA 

Eu... 

 

EUNICE 

Eu sei. Mas não vou atirar. Pode ficar sabendo. 

 
Norma começa a chorar e ficar vermelha. Helena se enoja e 

volta a CHORAR. Raíssa se aproxima de Norma com compaixão e 

guarda seu caco no bolso. Fumaça fica na porta. Eunice vai até 

a espingarda e começa a carregá-la. 

 
RAÍSSA 

Se você gritar eu volto a colocar a fita.  

 
Raíssa tira a fita da boca de Norma. 

 

NORMA 
(falando alto e diminuindo o volume) 
Vocês soltaram o Heitor? Soltaram ele? 

 
RAÍSSA 
Hã? 

 
NORMA 

Vocês soltaram meu marido? 

 
RAÍSSA 

Não. Ele já tava no chão quando chegamos. Quase morto. 

 
NORMA 

Não! Não, vocês não entendem. Ele não pode ficar sozinho. Ele 

vai morrer longe de mim. A doença acabou com ele. Não. 

 
RAÍSSA 

Você tentou matar a gente. 

 
NORMA 
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Porque vocês acabaram com tudo! Eu achei que tivessem. Mas 

agora eu não culpo vocês. Foram eles que deixaram escapar o 

meu amor. Eles me amarraram e eu não pude proteger ele. Eu... 

 
Raíssa volta a prender a boca de Norma, que emite sons atrás 

da fita.  

 

RAÍSSA 

Você prendia o seu marido na cama. Eu não vou te soltar. 

 

Helena manca até a espingarda e Raíssa vai até ela. Fumaça 

está segurando Matheus. 

 
FUMAÇA 

Encaixou? 

 
EUNICE 

Na mosca. Não estou tão enferrujada assim. Pronto, é só 

apertar o gatilho. Eu não toco mais nisso. É uma promessa. 

 
HELENA 

Eu também não. 

 
Raíssa pega a espingarda de Eunice com dificuldade. Fumaça 

chega ao lado de Raíssa. 

 
FUMAÇA 

Raíssa, o seu braço. 

 
Raíssa concorda e entrega a espingarda para Fumaça. Raíssa 

volta a segurar seu caco de cerâmica. 

 

EUNICE 

A gente devia tentar ligar pra alguém. 

 
THIAGO  

(O. S.) 
Porra. Eu esqueci de tapar a sua boca? 

 
Thiago entra na conveniência e se assusta. Fumaça aponta a 

espingarda para Thiago. Thiago ergue as mãos. 

 

THIAGO 

Meu Deus. 

 
EUNICE 

Ele te abandonou, querido. 

 
THIAGO 

Isso não tem bala. 

 



116 
 

Helena sacode uma caixa com balas. 

 
HELENA 

Tem certeza? Seu monstro. 

 
THIAGO 

Calma, vamos conversar. Olha, deixa eu ir pra casa. Eu não 

queria que nada disso tivesse acontecendo. Vocês sabem. Eu 

falei. 

 
HELENA 

A gente queria a mesma coisa, sabia? Agora senta ali com as 

mãos pra cima. Acho que é melhor a gente amarrar ele, né? 

 
RAÍSSA 

É.  

 

THIAGO 

Não tô acreditando. O Cleiton vai me matar. 

 
Thiago vai até a posição anterior de Raíssa e se senta. Helena 

se ajoelha, amarra as mãos de Thiago e tapa sua boca com fita 

adesiva. 

 

RAÍSSA 

Eu acho que... Acho que a fumaça lá fora tá chegando mais 

perto. 

 

Fumaça olha para Eunice. Eunice arregala os olhos. Fumaça se 

dirige até a porta. 

 

FUMAÇA 

Precisamos sair daqui. Tá tendo um incêndio pertinho daqui. 

 

HELENA 

Um incêndio? 

 

EUNICE 
Eu falei pra apagar aquilo. 

 

RAÍSSA 

Apagar o quê? 

 

FUMAÇA 

 Longa história. Depois eu explico. Vamos. 

 

Fumaça sai da loja de conveniência. Eunice e Matheus saem 

também. Raíssa pega mais BALAS DE ESPINGARDA da caixa. 

 
HELENA 
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Você matou meu namorado. Eu espero que você queime vivo, seu 

puto. 

 
Thiago sacode a cabeça, GEME e se debate. Norma fecha os olhos 

e começa a SUSSURRAR. Helena se levanta e sai da loja de 

conveniência. Raíssa olha com piedade para os dois amarrados e 

joga seu caco de cerâmica no meio dos dois. Raíssa sai da 

conveniência. 

 
EXT. POSTO DE NORMA - DIA 

 
Raíssa sai da conveniência e observa a fumaça se aproximando. 

Helena está abraçada ao corpo de Renan, CHORANDO. Fumaça está 

ao lado de Helena, a consolando. Eunice esconde Matheus da 

vista do corpo de Renan e CHORA silenciosamente.  
 

RAÍSSA 

Não. Meu Deus. 

 

Raíssa vai até Helena e a abraça. 

 

HELENA 

Aquele maldito tirou os tênis dele, Raíssa. Deve ter 

abandonado o capanga dele ali. 

 

EUNICE 
Queridos, desculpem interromper, mas nós... Nós não vamos 

ficar aqui. Estamos indo embora. Vamos pra fazenda do meu 

marido. Lá a gente pode fazer algo por você, querida. Querem 

ir com a gente? 

 
RAÍSSA 

(olhando para a cidade em chamas) 
Não. Eu preciso voltar. Vocês querem? 

 
Fumaça e Helena negam. Eunice se aproxima de Raíssa. 

 
EUNICE 

O bandido pegou a chave errada. 

 

Todos olham para Eunice. 

 

EUNICE 

Ele pegou a chave reserva do carro do meu marido aquela hora. 

Não a minha. O carro está aos pedaços, mas vai que vocês dão 

sorte? Nunca se sabe. Aqui está. 

 

Eunice retira dos seios um chaveiro com uma miniatura de mala 

de primeiros-socorros e estende para Raíssa. Raíssa pega as 

chaves. 
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RAÍSSA 
 Obrigada. Mesmo. 

 

EUNICE 

Quando atiraram no seu amigo, eu menti que tinha joias no 

porta-malas. Fiquei com medo de me matarem na hora e inventei 

qualquer coisa pra eles ficarem calmos. Bom... Ele pode ficar 

bem nervoso quando encontrar foguetes no lugar de joias. Tomem 

cuidado. 

 

RAÍSSA 

Certo. Hã... foguetes? 

 

Helena volta a olhar para Renan e passa a mão em seu rosto, 

CHORANDO. Fumaça passa o braço em volta de Helena. 

 

EUNICE 

Nós queríamos fazer uma festa lá na fazenda pra minha filha, 

então comprei foguetes, mas... Escuta. A fazenda é longe, mas 

assim que chegarmos, eu mando alguém socorrer vocês. É uma 

promessa. Boa sorte, garotos. 

 

RAÍSSA 
Obrigada mais uma vez. Qual é o seu nome?  

 
EUNICE 

Eunice. E o seu? 

 
RAÍSSA 

(passando a mão no cabelo de Matheus) 

É Raíssa. Obrigada mais uma vez. Até mais, mocinho. 

 
Eunice se afasta. Matheus dá um tchauzinho. Raíssa acena e 

guarda a chave. Eunice para. 

 
EUNICE 

Essas coisas são perigosas, querida. As armas, sabe? Elas 

salvam, mas amaldiçoam. Acredite em mim. E... desculpa pela 

lição de moral, são coisas que vivi. Fique bem. 

 
Raíssa assente. Eunice volta a caminhar em direção a fazenda 

de seu marido, pela estrada. Raíssa, CHORANDO, vai até Renan. 

Helena se levanta e abraça Raíssa. Fumaça abraça as duas. 

 
FUMAÇA 

Precisamos ir, se o incêndio fechar a estrada não vamos 

conseguir sair daqui. 

 
Raíssa assente com a cabeça. Helena limpa suas lágrimas, beija 

a testa de Renan e se levanta.  
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HELENA 
Meu bem, nós precisamos ir. Me perdoa. Me ajuda, Fumaça?  

 
Raíssa, Fumaça e Helena começam a andar em direção à cidade. 

 
RAÍSSA 

Espera.  

 
Raíssa sai correndo em direção ao casebre de Norma. Helena 

começa a andar mancando atrás de Raíssa. 

 
HELENA 
Raíssa! 

 
RAÍSSA 

Não dá pra deixar aquele cara aqui sozinho. 

 
HELENA 

Ele pode ser perigoso! 

 
RAÍSSA 

A mulher que era perigosa, Helena. Ela quem tentou matar a 

gente. Ela sequestrou esse homem. Ela prende esse homem. 

Precisamos tirar ele daqui. 

 
Raíssa volta a andar em direção ao casebre. Helena se vira 

para Fumaça, que vai atrás de Raíssa. Raíssa vai até a porta 

destroçada do casebre e olha para dentro. Raíssa não vê 

ninguém.  

 
HELENA 

(gritando) 
Vamos embora, Raíssa! O incêndio vai pegar a gente. 

 
RAÍSSA 

Vamos. Ele não tá aqui. 

 
Raíssa e Fumaça vão até Helena. Helena começa a CHORAR de 

novo. Raíssa consola Helena e Fumaça ajuda Helena a se mexer. 

Os três começam a caminhar rumo à cidade. Enquanto anda, 

Helena olha para Renan, desolada. Raíssa passa o braço em 

volta de Helena. No chão, os pés de Renan se revelam 

descalços. 

 
EXT. RODOVIA ZERO - KM ONDE ESTÁ O CARRO DE EUNICE - DIA 

 
Cleiton, suado, bate no porta-malas de Eunice com um MACACO 

HIDRÁULICO. CACOS DE VIDRO estão espalhados no chão e a porta 

do CORCEL 77 de Eunice está aberta. O cerrado pega FOGO atrás 

de Cleiton. 

 



120 
 

CLEITON 
Merda! Abre! Merda!  

 
Heitor, em frangalhos, calçando os TÊNIS de Renan, aparece 

correndo lentamente na estrada. Cleiton interrompe sua 

atividade e olha para Heitor, que continua correndo.  

 
CLEITON 

(rindo) 

Que porra é essa? 

 
Cleiton agarra Heitor, que se desespera.  

 
HEITOR 

Não, não, me solta. Preciso sair. Ela tá vindo. Me solta. Me 

solta. 

 
Cleiton olha surpreso e interessado. 

 
CLEITON 

De onde é que você surgiu, cara? 
 

HEITOR 
Me larga. Ela vai me pegar de novo. Vai pegar nós dois. Não! 

Preciso sair. Não.  

 
Cleiton solta Heitor e começa a GARGALHAR, se divertindo. 

Heitor para de falar e volta a correr em um ritmo devagar. 

Cleiton olha para os tênis de Heitor. 

 
CLEITON 

Ei! Pera aí! Tênis bonito. Pode ir passando pra cá. 

 
Heitor continua correndo.  

 
CLEITON 

Passa o tênis, porra. Isso aqui é um assalto. Tá ouvindo não? 

 
Heitor continua correndo e Cleiton saca sua ARMA. Cleiton 

ATIRA e a bala passa longe de Heitor. Cleiton ATIRA de novo e 

erra. Cleiton corre e pula em cima de Heitor. No chão, Heitor 

tenta se desvencilhar de Cleiton e Cleiton tenta imobilizar 

Heitor. 

 
HEITOR 

Não! Ela vai me prender de novo. Não! 

 
Cleiton ATIRA em Heitor à queima-roupa. Heitor solta um GEMIDO 

abafado, desfalece e fecha os olhos. Com raiva, Cleiton tira 

os tênis dos pés de Heitor.  
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CLEITON 
Isso aqui não era seu nem aqui nem na China, mendigo de merda. 

 
Cleiton vai até o carro de Eunice e coloca os tênis em cima do 

capô. Cleiton começa a bater o macaco com força no porta-

malas.  

 
CLEITON 

(nervoso e arfando) 

Burro pra caralho. Era só ter passado o tênis. Tá tudo dando 

errado. Abre, porra. Thiago vai me matar quando saber que eu 

não consegui e... 

 
Cleiton cansa e para, ARFANDO. Cleiton olha para a arma em sua 

cintura. 

 
CLEITON 

Quer saber? Ele que tente fazer alguma coisa. 

 
Cleiton bate com o macaco hidráulico na traseira do carro 

diversas vezes e GRITA de raiva. Raíssa, Helena e Fumaça 

chegam do outro lado da estrada. Raíssa faz um sinal para 

pararem. Cleiton não vê o trio. Os três se escondem na MATA. 

 
HELENA 

(colocando as mãos na boca) 
Ele matou mais alguém. Meu Deus. 

 
RAÍSSA 

Foi o cara que a gente viu no posto. 

 
FUMAÇA 

Isso não pode tá acontecendo com a gente. Não tem lógica. 

 
HELENA 

Meu Deus. 

 
RAÍSSA 

Quietos vocês dois. A gente tem uma espingarda. Ele vai ficar 

com medo quando olhar pra ela. 

 
HELENA 

Ele acha que ela tá vazia. 

 
RAÍSSA 

Então a gente atira primeiro. 

 
FUMAÇA 
Porra. 

 
Raíssa se vira e vê Thiago ao longe.  
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RAÍSSA 
Não! 

 
THIAGO 

(gritando) 
Ei! 

 
Cleiton se esconde atrás do carro em um impulso. Cleiton sai 

de trás do carro e empunha sua arma. 

 
RAÍSSA 

Entra na mata. Corre. 

 
Raíssa, Helena e Fumaça entram mais fundo na mata. 

 
CLEITON 

O que você quer agora? Veio dar liçãozinha de moral ou admitir 

que tudo isso é sua culpa? 

 
THIAGO 

(apontando para a mata e abaixando o braço) 
Os nossos... o que que cê disse? 

 
CLEITON 

É isso mesmo. Olha no inferno que você meteu a gente. Só 

sobrou aquelas mixarias de celular. A gente tinha um carro. 

Não. Dois carros. E agora... agora tá tudo desmoronando, 

porra! Nem esse tá ligando. 

 
THIAGO 

Você bateu o carro, matou o Douglas e tá me culpando por tudo 

isso?  

 
CLEITON 

Você me deixou dirigir. Não era pra ter deixado, eu não tenho 

carteira. E você... você me deu essa arma! 

 
THIAGO 

Você não queria? Você praticamente me implorou pra ficar com 

ela. 

 
Raíssa, Helena e Fumaça andam devagar pela mata em direção à 

cidade. 

 
CLEITON 

Mesmo assim! Eu... 

 
THIAGO 

Você não conseguiu pegar nem as joias da velha? 
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CLEITON 
Tentando recuperar o dinheiro que você fez a gente perder. O 

dinheiro do carro. 

 
THIAGO 

Que você bateu. Ou não tá lembrado? 

 
CLEITON 

A culpa é sua! 

 

THIAGO 

Olha, isso não importa, os nossos... 

 

CLEITON 

Admite que é sua culpa. 

 

Cleiton levanta a arma pra Thiago. 

 

THIAGO 

Abaixa essa porra. 

 

CLEITON 

Admite! 

 

THIAGO 

Eu não vou admitir culpa sua. Me escuta.  

 

Cleiton atira em Thiago. Raíssa, Helena e Fumaça se assustam. 

Thiago cai no chão, ajoelhado e surpreso. 

 
THIAGO 

O que você fez? 

 
CLEITON 

(gritando e atirando mais duas vezes) 
A culpa é sua, é sua! 

 
Cleiton CHORA com raiva e chuta Thiago. Thiago cai deitado e 

fecha os olhos, morto. Cleiton se dirige até o carro e soca o 

porta-malas. Cleiton dá uma RISADA nervosa em meio às 

lágrimas. 

 
CLEITON 

Agora o dinheiro vai ser só meu, maninho. Você que pediu por 

isso. E você sabe disso. Merda. Vamos ver se você não abre com 

um belo de um tiro. 

 
Cleiton ATIRA na fechadura do porta-malas, que continua 

fechado. 

 
HELENA 
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(sussurrando) 
Aqueles tênis... são do Renan! 

 
Raíssa segura a mão de Helena. Cleiton GRITA furioso.  

 
CLEITON 

Não. Não. É claro que você ia jogar a culpa em mim. Mas agora 

você tá morto. Tá morto. Você vai me deixar em paz finalmente, 

tá me entendendo?  

 
Cleiton ergue a arma para o céu e ATIRA duas vezes. A primeira 

bala sai e a segunda não. Cleiton olha em volta e joga a arma 

no chão com força.  

 
RAÍSSA 

Isso. Me deixa segurar a arma, Fumaça.  

 
Fumaça olha confuso. 

 

RAÍSSA 

Pra checar as balas. 

 
Fumaça entrega a espingarda para Raíssa. 

 
RAÍSSA 

Fiquem aqui. Segura ela Fumaça. 
 

Raíssa sai da mata de uma vez e avança com a espingarda na 

mão. 

 
Helena 
Não! 

 
Helena tenta ir atrás de Raíssa, mas Fumaça a segura. Raíssa 

se aproxima de Cleiton com a espingarda apontada. 

 
CLEITON 

(se assustando momentaneamente e depois rindo) 

Ah. A baleadinha se soltou? Tá esperando o quê? Essa merda não 

tem bala. 

 
Raíssa atira para cima com dificuldade e engole um grito de 

dor.  

 
CLEITON 

(se assusta e logo após finge uma risada nervosa) 
Menos uma. E parece que doeu mais em você que em mim. 

 
RAÍSSA 

Você não tem mais ninguém. Olha o que você fez! Olha o que 

vocês fizeram! 
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As labaredas do incêndio se espalham pela mata e ficam mais 

próximas. 

 
CLEITON 

Não preciso de ninguém e também não tenho medo de morrer não, 

tá me entendendo? 

 
Cleiton tira uma FACA de dentro da bermuda e a empunha. 

Cleiton se aproxima de Raíssa. 

 
RAÍSSA 

Não, você não vai morrer. Você vai pra cadeia. Vai pagar por 

tudo o que fez. Mas se eu tiver que atirar... 

 
Helena se solta de Fumaça e vai até Raíssa, mancando. 

 
HELENA 

Raíssa! Para! 

  
Cleiton pula em cima de Raíssa. Cleiton e Raíssa caem no chão. 

A espingarda cai longe. Helena GRITA. Cleiton tenta furar 

Raíssa. Raíssa segura o pulso de Cleiton e GEME de dor. 

 
HELENA 

(mancando mais rápido) 

Fumaça! Faz alguma coisa! Fumaça!  

 
CLEITON 

Você tava pedindo por isso, não tava? 

 
Fumaça fica paralisado. Raíssa solta a mão com o ombro ferido 

e a faca de Cleiton se aproxima de seu rosto. A faca começa a 

cortar o rosto de Raíssa, que GEME. Helena GRITA. Raíssa chuta 

Cleiton entre as pernas. Cleiton UIVA de dor e rola no 

asfalto. 

 
RAÍSSA 

Não. Tava pedindo por isso. 

 
Raíssa se levanta cambaleando e limpa o SANGUE escorrendo do 

rosto. Raíssa se dirige até a espingarda.  

 
HELENA 

Você tá bem? 

 
RAÍSSA 

Sim. Vamos acabar com isso. 

 
Helena, ainda mancando, vai até o capô do carro e pega os 

tênis de Renan. Cleiton se levanta de uma vez e corre até 
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Helena. Raíssa pega a espingarda do chão e vira o rosto de 

relance. 

 
RAÍSSA 

Não! Helena, cuidado! 

 
Cleiton puxa Helena para si e coloca sua faca no pescoço dela. 

Helena paralisa. Fumaça sai dos arbustos, GRITA e caminha pela 

vegetação até Raíssa. 

 
FUMAÇA 
Não! 

 
RAÍSSA 

Larga ela! Agora! 

 
Helena levanta os braços devagar. A boca e os olhos de Raíssa 

tremem de raiva. Raíssa segura firme a espingarda. 

 
CLEITON 

(nervoso) 
Tenta atirar agora. Você não é a foda? 

 
Cleiton domina o pescoço de Helena com seu braço, colocando a 

faca perto da jugular. 

 
CLEITON 

Se afasta, piranha. Ou eu furo essa aqui. 

 
Raíssa dá passos para trás, de frente para Cleiton. Fumaça 

chega do lado de Raíssa. 

 
CLEITON 

Você também, salsicha. Pra trás. E larga essa arma. Bota no 

chão! Anda! 

 
Fumaça anda para trás. Raíssa coloca com cuidado a espingarda 

no chão e para. Raíssa olha intrigada para o carro de Eunice. 

 
RAÍSSA 

Você... quer as chaves, não quer? 

 
CLEITON 

(olhando para a faca em Helena) 
Que chaves? 

 
RAÍSSA 

Do porta-malas. Eu sei onde as chaves de verdade estão. 

 
Cleiton olha para Raíssa, incrédulo. 
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CLEITON 
Chaves de verdade? Aquela puta velha me enganou? 

 
RAÍSSA 

(interrompendo) 
Vamos fazer um trato, ok? Você solta a minha irmã e eu te 

entrego elas.  

 
CLEITON 

Por que você não me entrega as chaves e depois eu solto ela? 

 
RAÍSSA 

Você manda. Só vamos chegar num trato. 

 
Cleiton solta uma risadinha. 

 
CLEITON 

Eu gosto dessa aí. Fala e luta igual um homem. 

 
HELENA 

(arfando e rindo nervosamente) 
Ou será que é você que não chega aos pés da classe? 

 
Cleiton olha confuso para Helena por um momento e então com 

raiva, dá uma coronhada na sua cabeça. Helena cai no chão.  

 
RAÍSSA 

(começando a ir até a irmã e vacilando) 
Não! Para! Vamos. Pega a chave. Não queremos nada com você. 

Deixa a minha irmã em paz. 

 
Raíssa joga as CHAVES por detrás do carro. Cleiton vai 

mancando até Raíssa, que anda para trás. Cleiton pega a 

espingarda e vai mancando até as chaves. Raíssa e Fumaça 

correm até Helena, que está atordoada. Raíssa pega o CELULAR 

de Fumaça e tenta discar o número da emergência. No celular, 

aparece a mensagem de “sem sinal”. Cleiton pega as chaves e 

abre o porta-malas. Raíssa e Fumaça levantam Helena com 

dificuldade. Cleiton GRITA de raiva e começa a jogar o 

conteúdo do porta-malas na estrada.  

 
CLEITON  

Não. Não! Mas que merda. Eu não acredito que eu fui... Mas é 

claro que ela ia me tapear. Quem tapeia uma, tapeia duas. 

 
Cleiton se vira para o trio, com a espingarda empunhada. 

Raíssa guarda o celular. 

 
CLEITON 

Onde ela tá? 
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RAÍSSA 
As joias? A Eunice falou pra mim que tavam aí. 

 
CLEITON 

Onde aquela velha tá? 

 
RAÍSSA 

Ela... ela foi embora. Saiu pela estrada. 

 
CLEITON 

Ótimo. Vou acabar com ela logo depois de vocês então.  

 
Cleiton levanta a espingarda e mira. Helena dá um passo para 

trás. As CHAMAS ao fundo ficam mais intensas. 

 
RAÍSSA 

(abrindo a boca) 
Espera! Tem uma coisa... 

 
Norma aparece silenciosamente atrás de Cleiton, com os punhos 

ensanguentados, segurando uma FACA DE COZINHA. Norma arregala 

os olhos, encarando o corpo de Heitor. 

 
CLEITON 

Do que você tá falando? 

 
RAÍSSA 

Por que você matou esse homem? 

 
CLEITON 

(rindo) 
Ah. Porque ele fugiu de mim. Eu só queria os tênis dele. E 

olha pra isso, esse cara já tava morto antes mesmo de eu... 

 
NORMA 

(dando um grito gutural) 
Não! 

 
Cleiton se vira, assustado. Norma finca sua faca de cozinha na 

barriga de Cleiton. Cleiton deixa cair a espingarda, abre a 

boca e esbugalha os olhos, GEMENDO. Norma arranca a faca. 

Cleiton cai no chão, de joelhos. Norma corre para o corpo de 

Heitor. Fumaça puxa Helena e ambos andam para trás. Raíssa 

deixa Norma passar por ela. Norma se ajoelha e abraça o corpo 

de Heitor, chorando. Raíssa caminha até perto de Cleiton. 

 
CLEITON 

Tudo isso por causa de... quê? 

 
RAÍSSA 

Eu lamento que você não tenha visto o estrago que fez. 
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Raíssa pega os tênis de Renan do chão. Cleiton olha para 

Raíssa, triste. Raíssa encara Cleiton. Cleiton cai no chão, 

morto. 

 
FUMAÇA 

Vamos, Raíssa. Vamos sair daqui. Eu tô queimando. 

 

HELENA 

O carro? 

 

FUMAÇA 

Não dá tempo. 

 
Raíssa caminha em direção de Norma. Norma ergue os olhos 

cheios de lágrimas para Raíssa. 

 
NORMA 

Obrigada. Por me revelar o que aconteceu.  

 
RAÍSSA 

(assentindo, séria) 
Vamos sair daqui. 

 
Norma nega com a cabeça, com um quase imperceptível SORRISO no 

rosto e volta a abraçar Heitor. Raíssa chora silenciosamente e 

vai até Helena e Fumaça. Depois de olhar para trás, 

compadecida, Raíssa coloca o braço em volta de Helena. O trio 

caminha para longe do incêndio. Norma GRITA e CHORA. Norma e 

Heitor são engolidos pelas CHAMAS. 

 
EXT. - ENTRADA DA RODOVIA ZERO  - DIA 

 
Fumaça chuta a PLACA PICHADA da Rodovia Zero. A placa quebra e 

cai no chão. Raíssa está em pé ao lado de Helena, que se senta 

no acostamento.  

 
RAÍSSA 

Se sentindo melhor? Agora falta só um pouco pra gente sair 

daqui. 

 
HELENA 

Sim, mas... 

 
Fumaça interrompe, chegando perto de Raíssa. 

 
FUMAÇA 

Desculpa por não ter conseguido fazer nada lá atrás. Eu... 

 
RAÍSSA 
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Nós estamos vivos, Fumaça. Isso é o que importa agora. Não se 

preocupa. 

 
Helena CHORA.  

 
HELENA 

Ele podia estar aqui com a gente. Vivo. 

 
Raíssa agacha e abraça Helena. 

 
RAÍSSA 

Eu sei, meu bem. Me desculpa por não ter conseguido ajudar a 

salvar ele. 

 
HELENA 

Isso não é sua culpa. Não é culpa de ninguém além de quem já 

pagou por isso. 

 
Raíssa e Helena se abraçam apertado e CHORAM. Fumaça também se 

agacha, abraça as amigas e também CHORA. Helena enxuga o rosto 

e sorri em meio às lágrimas. 

 
HELENA 

Eu tive uma ideia. Mas é claro. 

 
RAÍSSA 

O quê? 

 
HELENA 

Raíssa, você não tá vendo? Os tênis dele. Por que a gente 

conseguiria recuperar os tênis dele assim, do nada? Foi um 

milagre. 

 
RAÍSSA 

Aquele homem usou eles pra correr. 

 
HELENA 

Não, Raíssa. Não. Você não vê? O Renan queria que a gente 

achasse os tênis dele. 

 

RAÍSSA 

Eu... 

 
Helena se levanta com os TÊNIS na mão. 

 
HELENA 

Ele queria que a gente eternizasse ele. 

 
Raíssa se levanta. Fumaça se levanta também. 

 
HELENA 
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(preocupada) 

Vocês acham uma ideia ruim? 

 
FUMAÇA 

Não. Eu acho que ele iria gostar, Helena. 

 
Raíssa sorri para Helena e assente. Helena amarra os cadarços 

de Renan e os arremessa para cima. Os tênis se penduram em um 

FIO DE ENERGIA, que balança. Helena sorri e retira seu 

coturno. Raíssa dá um passo à frente e Helena amarra os 

cadarços do coturno. 

 
RAÍSSA 

Helena? Tem certeza? 

 
Helena joga seu par de coturnos, que se penduram ao lado dos 

tênis de Renan. Helena se vira, CHORANDO. 

 
HELENA 

Assim ele não fica sozinho aqui, Raíssa. 

 
Raíssa abraça Helena. Helena se solta de Raíssa, olhando para 

os calçados no fio elétrico. Fumaça se aproxima de Helena. 

 
HELENA 

Vamos, tá na hora de entrar na cidade e encarar o que quer que 

esteja acontecendo. 

 
FUMAÇA 

Vamos. Juntos. 

 
Helena caminha mancando na frente, ajudada por Fumaça. Raíssa 

vai logo atrás. Raíssa olha com tristeza para os calçados 

pendurados no fio e puxa o CELULAR de Fumaça de seu bolso. Na 

tela do celular, muitas mensagens começam a aparecer de uma 

vez. Raíssa abaixa o celular com os olhos arregalados e olha 

para a cidade. Raíssa toca no seu COLAR e vai atrás de Helena 

e Fumaça. No lugar da estrada onde ocorre o INCÊNDIO, FOGOS DE 

ARTIFÍCIO estouram no céu. FADE OUT. 

 

THE END 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tarefa de escrever um longa-metragem concomitantemente com a leitura de 

pesquisas e estudos de diversos autores sobre meios de comunicação e a sociedade atual foi 

extremamente enriquecedora. A cada nova ideia e novo conceito descobertos, também se 

encontrava novos caminhos e possibilidades para prosseguir ou até mesmo alterar a história 

do roteiro. 

Muitas ideias que pareciam fixas na narrativa foram mudadas por completo ao longo 

da escrita e dos estudos. Os meios de comunicação e as novas tecnologias são responsáveis 

por criar novas rotas e novas possibilidades no mundo atual, e não foi diferente ao moldar e 

mudar também os rumos do roteiro escrito.    

Com a necessidade dos personagens de buscar socorro, suas recorrências e súplicas 

para terem acesso às tecnologias se amplificam na narrativa e logo após, quando percebem 

que o acesso a essas tecnologia é impossível, os meios perdem a sua força dentro da narrativa. 

O interesse pelas tecnologias de informação e comunicação só retornam ao fim, quando 

finalmente segura, Raíssa checa o seu celular. Além disso, ao terem sua vida em risco, os 

personagens quebram barreiras do ideal individualista liberal, deixando de lado princípios 

como privacidade e posse pelo bem maior dos outros personagens. 

As novas tecnologias da informação e comunicação, bem como as tecnologias 

tradicionais da informação e comunicação ajudaram a moldar o caráter de diversos 

personagens. Helena se torna uma influenciadora digital que não larga do celular, Raíssa se 

mostra como uma apaixonada dependente da Internet, Matheus é apresentado como um 

viciado em jogos virtuais e o uso contínuo dessas tecnologias por Fumaça é percebido através 

de sua linguagem cheia de gírias virtuais. 

Além de ajudar a construir o caráter de cada personagem, essa tecnologia também 

move e transforma os eventos do roteiro. Primeiramente, através da divulgação do atentado 

contra o presidente, causando revoltas e incêndios criminosos por toda a cidade de Goiânia. 

Em segundo, os celulares e gadgets, por serem fonte de desejo dos antagonistas, acabam 

desencadeando um assalto à protagonista e seu grupo. Por fim, a falta dessas tecnologias 

impede Raíssa e seus amigos de serem socorridos daquela situação, o que desencadeia a volta 

dos bandidos para o posto de Norma. 

Foi possível, com esse estudo, tentar criar situações que permitem com que o público 

que tem acesso a tecnologias da informação e comunicação se identifiquem com as situações 

vividas pelos personagens, seja através de situações corriqueiras, como errar na hora de 
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produzir um áudio no celular, seja com o uso de expressões usuais e atuais do vocábulo 

digital, como “sextou” e “seguimores”. 

Além das tecnologias de informação e comunicação, também nota-se que o modelo 

vigente da cultura da sociedade atual, liberal, individualista, consumista e consumidora de 

informação instantânea também guiou alguns aspectos da construção do roteiro. O medo de 

perder a sua privacidade e ter seus segredos revelados faz com que Raíssa se afaste algumas 

vezes dentro da narrativa, por exemplo. Cleiton e Norma são personagens extremamente 

individualistas, se preocupando muito mais com seus interesses pessoais que com o todo. 

Tanto, que são capazes de matar, seja para proteger seus pertences e dignidade, seja para que 

seus segredos não sejam revelados. 

Descobriu-se com esse estudo que a humanidade vive de uma forma muito mais 

proveitosa, ampla e moderna com as novas tecnologias de informação e comunicação ao seu 

lado, mas essas tecnologias facilitadoras não representam inteiramente a imensa gama de 

ferramentas de comunicação humana, e nem mesmo são responsáveis exclusivas pela 

evolução e manutenção da comunicação. Os meios de comunicação em geral, bem como as 

tecnologias, não se mantêm sem o homem. Eles são grandes extensões para o ser humano, 

mas sem um corpo para serem usadas, não possuem nem utilidade, nem durabilidade. Por 

outro lado, o homem consegue viver em uma eventual perda dessas tecnologias, já que a sua 

essência, evolução e comunicação não dependem de qualquer meio em específico. 
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