Apenas o que você precisa saber sobre mim - Tratamento #8
Por
Maria Augusta Vilalba Nunes

1. TELA PRETA
Ruído das rodas do skate deslizando pelo concreto.
2. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - DIA
LAURA(16) segue de skate em direção à pista. Ela para e
observa os skatistas andando. Logo, sobe no skate e entra na
pista. FÁBIO(16), está descendo uma rampa e não a vê. Eles
se trombam e caem. Laura permanece no chão olhando sua mão,
que está ralada e sangrando um pouco, enquanto Fábio se
levanta e vai ajudá-la.
FÁBIO
Meu, foi mal, num te vi.
Ele estende a mão e ajuda Laura a se levantar.
FÁBIO
Machucou?
LAURA
Ralou um pouco a mão, mas não foi
nada não.
FÁBIO
(enquanto pega a mão de Laura)
Deixa eu vê... Tá sangrando, vamô
lava ali na lanchonete.
LAURA
Acho nem precisa, cara.
FÁBIO
Certeza? Vai deixa assim?
Laura olha a mão, vê que não dá para deixar daquele jeito.
LAURA
Tá. Vamo lá então.
Eles pegam seus skates e caminham para fora da pista
FÁBIO
Qual teu nome?
LAURA
(após um breve instante)
Laura.

(CONTINUA...)

...CONTINUANDO:

2.

FÁBIO
Fábio, prazer.
3. INT. BANHEIRO DA LANCHONETE DO DUDU (PISTA DA COSTEIRA) DIA
Laura deixa a água escorrer pelo machucado, olha para a pia,
pensativa, um tanto tensa. Ela fecha torneira, pega um
chumaço de papel, coloca no machucado e sai do banheiro.
4. EXT. LANCHONETE DO DUDU (PISTA DA COSTEIRA) - DIA
Fábio está sentado em seu skate, encostado na lateral da
lanchonete. Laura chega e senta do seu lado, ela segura o
chumaço de papel sobre o machucado.
FÁBIO
E aí, lavô?
LAURA
Ahã.
FÁBIO
Acho que eu nunca te vi andando por
aqui.
LAURA
É porque é a primeira vez que eu
venho.
FÁBIO
Tu anda onde?
LAURA
Na pista do São Francisco.
FÁBIO
Pode crê.
Laura tira o papel da mão, ela e Fábio olham o machucado.
FÁBIO
Viu, paro de sangra.
LAURA
Sim.
Laura coloca novemente o guardanapo na mão.

(CONTINUA...)
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FÁBIO
Faz tempo que tu anda?
LAURA
Mais ou menos, mas eu não ando
muito bem na real.
Fábio olha para a cara dela, como se tentasse descobrir se
ela andava bem ou não. Laura sorri.
LAURA
Cara, na real acho que eu já vô
indo.
FÁBIO
Já?
LAURA
Já.
Laura de levanta.
FÁBIO
Beleza, então. Aparece aí pra dá um
rolê qualquer dia. Daí a gente vê
se tu anda ou não.
LAURA
Se der eu apareço sim.
FÁBIO
Massa.
LAURA
Tchau.
FÁBIO
Falô.
Fábio a observa ir embora.
5. INT. COZINHA DA CASA DE LAURA - NOITE
Laura cozinha um miojo. Ouve o celular tocando em cima da
mesa, atende. Continua mexendo o miojo com a outra mão.
LAURA
Oi, mãe (...) Tô bem (...) Vai ter
que ficar mais aí então? (...) Não,
não precisa, eu tô bem aqui (...)
Já disse que não precisa mãe, num
sou mais criança(...) Tá. Mãe,tô
(MAIS...)
(CONTINUA...)
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LAURA (...cont.)
fazendo janta, vou desligar se não
vai queimar(...) Tá, depois a gente
fala, manda um beijo pra vó. (...)
Tchau.
Laura desliga o celular e apaga o fogo do
macarrão em um prato. Pega um saquinho de
despeja uma boa quantidade em cima. Antes
um catchup que está em cima da pia e leva

miojo. Coloca o
batata palha e
de sair ela pega
junto.

6. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - AMANHECER/FIM DE
TARDE/NOITE
Imagens da pista de skate vazia.
7. INT. SALA DA CASA DE LAURA - DIA
Laura está sentada no sofá calçando seu All Star. Termina e
fica ali, pensativa. Olha em direção a porta e, após um
momento, se levanta, pega o skate que estava próximo a porta
e sai.
8. INT. ÔNIBUS - DIA
Laura está apoiada perto da porta dos fundos, pensativa.
9. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - DIA
Laura chega e para em frente à pista, olha ao redor. Vê
Fábio andando. Ele também a vê e vai em sua direção.
FÁBIO
E aí, que massa que tu veio.
LAURA
Pois é, ontem eu nem consegui
andar, né.
FÁBIO
Pode crê. E a mão?
LAURA
Tá de boa já.
FÁBIO
Massa. Bora andar, então?

(CONTINUA...)
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LAURA
Bora.
Eles vão com seus skates para a pista.
10. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - DIA
Laura e Fábio estão em cima de uma rampa alta. Laura olha
para baixo, insegura.
FÁBIO
Vamo?
LAURA
Cara, pra mim não rola desce dessa
altura ainda não.
FÁBIO
Tenta aí,pô, tem que perde o medo.
Laura faz cara de quem tá insegura.
FÁBIO
Olha só.
Fábio desce a rampa. Laura o olha, mas não desce.
11. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - DIA
Eles estão no bowl da pista. Laura filma Fábio com o
celular, o enquadra enquanto ele se prepara para descer.
FÁBIO
Posso?
Laura não escuta, está absorta na imagem, admirando Fábio
através da tela.
FÁBIO
Oh! Posso?
Laura sai de seu transe.
LAURA
Pode.
Ela grava Fábio descendo e fazendo uma manobra no bowl. Ele
volta e para ao seu lado.

(CONTINUA...)
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FÁBIO
E aí?
LAURA
Ficô massa.
FÁBIO
Fazê mais uma?
LAURA
Bora.
Fábio desce novamente o bowl.
12. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - FIM DE TARDE
Laura e Fábio estão sentados vendo um vídeo no celular de
Fábio. No vídeo Fábio está andando de skate na passarela da
ponte.
LAURA
Que foda, é na ponte?
FÁBIO
É.
LAURA
Eu nem sabia que dava pra atravessá
assim.
FÁBIO
Dá sim, tem uma vista bem da hora
lá.
LAURA
Massa.
FÁBIO
Vamo combiná de ir junto lá um dia.
LAURA
Vamô sim.
FÁBIO
Oh, me fala teu face que eu te
passo mais coisas que a gente fez
lá.
LAURA
Eu não tenho face.

(CONTINUA...)
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FÁBIO
Sério?!
LAURA
Sério, ué.
FÁBIO
Porque não?
LAURA
Sei lá, não curto. Não tenho
nenhuma rede social.
FÁBIO
Tá zuando, né?
Antes que Laura diga algo eles são interrompidos por RODRIGO
(16), amigo de Fábio, que chega carregando seu skate.
RODRIGO
E aí.
FÁBIO
E aí, beleza?
RODRIGO
Beleza.
FÁBIO
Essa aqui é a Laura.
RODRIGO
Oi, prazer, Rodrigo.
LAURA
Oi. Oi e tchau. Eu tenho que ir.
FÁBIO
Já?
LAURA
Ainda tenho que pegar dois ônibus,
né.
FÁBIO
Pode crê. Aparece aí amanhã de
novo.
LAURA
Se der eu venho sim.

(CONTINUA...)
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FÁBIO
Massa.
LAURA
Tchau.
FÁBIO
Tchau.
RODRIGO
Falô.
Laura apenas vira-se para ir embora e Rodrigo senta-se ao
lado de Fábio.
RODRIGO
Gatinha, héin?
FÁBIO
E anda melhor do que você.
RODRIGO
Tá maluco, eu ando prá caralho.
FÁBIO
(irônico)
Ahã. E olha que ela nem anda muito,
héin.
RODRIGO
Porra, cara! Tu só me tira, véio.
Rodrigo pega a cabeça de Fábio e bagunça seu cabelo.
13. EXT. PONTE - DIA
Imagem da ponte vista de longe.
14. EXT. PASSARELA DA PONTE - DIA
Laura e Fábio estão atravessando a ponte de skate. O ruído
das rodas se mistura com o ruído dos carros que
passam sobre eles. Eles andam um ao lado do outro.
15. EXT. CABECEIRA DA PONTE - DIA
Laura grava Fábio descendo a rampa da ponte de skate. Ele
passa por ela, que acompanha o seu trajeto com o celular,
termina de gravar e vai na direção de Fábio.

9.
16. EXT. BEIRA-MAR NORTE (CABECEIRA DA PONTE) - DIA
Laura e Fábio estão sentados no mesmo skate, fumam a ponta
de um baseado e olham o mar. Fábio passa o baseado para
Laura, que traga a ponta e apaga na grama. Fábio pega o
celular e tira uma foto da paisagem.
FÁBIO
Vamô tira uma foto junto?
LAURA
Num gosto muito de tirá foto, não.
FÁBIO
Ah, uma só uma só, pô.
Laura demora um instante para responder.
LAURA
Tá bom, vai.
Fábio bate uma selfie dos dois e mostra para Laura.
FÁBIO
Ó.
LAURA
Tá vendo, por isso que eu não gosto
de tirar foto.
FÁBIO
Nada vê, fico massa, pô.
Eles riem. Fábio guarda o celular no bolso.
Oh, sabe o
lembrando?
de rima lá
encarna de

FÁBIO
que que eu tava
Amanhã vai rola batalha
na pista, tu não se
ir?

LAURA
Mas eu nem conheço ninguém, né.
FÁBIO
Mas tu vai comigo, pô, num dá nada
não.
Laura não responde, apenas o olha. Fábio a empurra de leve.
FÁBIO
Vamo pô, vai ser massa.
Laura não responde, apenas o olha, ele também a olha.

10.
17. INT. BANHEIRO DA CASA DE LAURA - NOITE
Laura está na frente do espelho se maquiando. Passa rímel no
olho, arruma o cabelo de um lado, depois do outro, se
observa por um instante.
18. EXT. LANCHONETE DO DUDU(PISTA DA COSTEIRA) - NOITE
Está acontecendo uma batalha de rima no local. Vários jovens
estão em volta de duas meninas que vão fazer a batalha,
entre eles, Laura, Fábio e Rodrigo, que bebem uma garrafa de
catuaba direto do bico. A mestre de cerimônia anuncia que
será a batalha final e apresenta as minas que participarão.
Logo, pede para a platéia dar o tema da batalha. Inicia-se a
batalha entre elas, quando termina elas se cumprimentam. A
platéia aplaude, Rodrigo, Fábio, e Laura também aplaudem.
FÁBIO
Massa, né?
LAURA
Meu muito foda, como é não conhecia
essa parada.
Fábio passa o braço sobre os ombros de Laura e a aproxima de
si.
FÁBIO
Viu, falei que era pra tu vim.
Rodrigo percebe que está rolando um clima entre eles e sem
que eles notem faz um cara de quem acha que está sobrando.
RODRIGO
Mano, seguinte, vo dá um rolê aí,
vê se eu encontro alguém, se eu
descolo uma coisinha pra fumá, tá
ligado.
FÁBIO
Beleza, vai lá, cara.
Rodrigo sai e leva a garrafa de catuaba com ele.
FÁBIO
Pô, o cara levo a garrafa junto,
mano.
LAURA
Sacanagem, héin.
Fábio olha para Laura.

(CONTINUA...)
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FÁBIO
Pois é. Mas o Dudu vende em copo
ali no bar. Vamo pegar um e dá uma
volta também.
LAURA
Tá. Vamo.
Eles saem, ainda abraçados.
19. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - NOITE
Laura e Fábio estão sentados em um banco, em silêncio,
tomando catuaba em um copo de plástico. Fábio olha para
Laura, tira alguns fios de cabelo que caem sobre seu rosto.
Ela o olha, Fábio aproxima seu rosto do dela, para beijá-la,
mas Laura recua.
FÁBIO
Que foi, pô, achei que tu tava afim
também.
LAURA
Não é isso, cara... É que eu tenho
que ir embora.
FÁBIO
Mas tá cedo ainda, pô.
LAURA
Não posso perder o ônibus. Não
tenho grana pra táxi.
FÁBIO
Sério?
LAURA
Sério.
FÁBIO
(decepcionado)
Então tá, né.
Laura se levanta. Fábio se levanta em seguida.
FÁBIO
Vo contigo até a ali.
Eles começam a caminhar em direção a lanchonete, em
silêncio.

(CONTINUA...)
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FÁBIO
Mas, amanhã tu cola aí, né?
Laura responde, assentindo com a cabeça. Eles caminham em
silêncio. Laura olha para Fábio, sem que ele perceba-se
olhado, mas logo desvia o olhar.
20. INT. SALA DA CASA DE LAURA - NOITE
Laura chega em casa, abre a porta, entra e se joga no sofá,
permanece ali olhando para o teto, melancólica.
21. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - INDETERMINADO
Imagens da pista vazia.
22. EXT. PISTA DE SKATE DA COSTEIRA - FIM DE TARDE
Fábio está sentado em um caixote da pista. Ele olha a foto
que tirou com Laura no celular. Rodrigo se aproxima
carregando seu skate e senta-se ao seu lado.
RODRIGO
E aí.
FÁBIO
E aí.
RODRIGO
Que que manda?
FÁBIO
Nada de mais.
RODRIGO
E a Laura, num vi mais ela por aí.
FÁBIO
Pois é, véio, a mina sumiu desde
aquele dia da batalha, tá ligado?
Num responde mensagem, num atende
quando eu ligo.
RODRIGO
Tu não olhou o face dela?
FÁBIO
Ela não tem, lembra?

(CONTINUA...)
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RODRIGO
Aff, é verdade.
FÁBIO
Foda... Pior que eu nem sei onde
ela mora nem nada.
RODRIGO
Que bizarro a mina sumir assim.
FÁBIO
Num é?
RODRIGO
E você tá afinzão dela mesmo então.
Fábio demora um instante pra responder
FÁBIO
Pior que tô viu...
Rodrigo observa Fábio um instante, dá um tapinha em suas
costas e se levanta.
RODRIGO
Cara, mas bora andar pra sair dessa
bad, vai.
FÁBIO
Eu já tava saindo fora, na real.
RODRIGO
Porra, agora que eu cheguei.
FÁBIO
Faz hora eu tô aqui, pô. Você que
sempre chega tarde.
Fábio sobe no skate e sai, deixando Rodrigo sozinho.
RODRIGO
Falô então, né.
23.INT. ÔNIBUS - DIA
Fábio está sentado na janela e olha para fora, pensativo.

14.

24.EXT. PISTA DE SKATE DA TRINDADE - DIA
Alguns skatistas estão andando por ali. Fábio se aproxima de
UM SKATISTA que está parado na lateral da pista, olhando
OUTRO SKATISTA andar.
FÁBIO
Oi, e aí, beleza?
SKATISTA 1
Beleza.
FÁBIO
Cara, você por acaso não conhece a
Laura? Uma mina que anda aqui?
SKATISTA 1
Laura? Acho que não...
O skatista 1 chama o skatista 2.
SKATISTA 1
Oh! Tu que conhece todo mundo,
conhece alguma Laura que anda aqui?
SKATISTA 2
Laura? Acho que não.
FÁBIO
(enquanto pega o celular para
mostrar uma foto de Laura)
É uma ruiva, magrinha... essa aqui
ó.
Os dois skatistas parecem não acreditar no que estão vendo.
SKATISTA 1
(para o skatista 2)
Caralho, mano, tu tá vindo isso?!
SKATISTA 2
Meu, como assim, que porra é essa,
véio!
FÁBIO
Que foi, mano.
Eles olham para Fábio, intrigados.

15.

25.EXT. RUA DA CASA DE LAURA - DIA
Fachada da casa de Laura. Fábio entra em quadro e toca a
campainha. Laura aparece na varanda, vê Fábio, ele também a
vê, eles se encaram de longe por um breve instante, então
Laura desce as escadas e abre o portão. Ela e Fábio se
encaram. Fábio dá as costas a Laura e vai embora. Ela fica
ali parada, olhando ele se distanciar, melancólica. Fecha o
portão e sobe as escadas, voltando para dentro de casa.
Permanece a fachada vazia.
26.EXT. PISTA DE SKATE DA TRINDADE - DIA
Laura vem chegando na pista, carrega seu skate consigo. Ela
passa pelos skatistas 1 e 2 que estão por ali.
LAURA
E aí.
SKATISTA 1
(com estranhamento)
E aí.
O skatista 2 não responde, apenas olha Laura indo em direção
a rampa. Ela sobe na rampa, encara a pista e desce a rampa.
Laura percorre a pista.
Título sobre as imagens de Laura andando: APENAS O QUE VOCÊ
PRECISA SABER SOBRE MIM.
FIM

