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RESUMO 

 
Os contos de fada reunidos e escritos pelos Irmãos Grimm são conhecidos 

mundialmente há séculos. O que começou como histórias orais e se transformou em 

livros, hoje é representado também na área do audiovisual. As adaptações 

cinematográficas destes contos, porém - principalmente aquelas produzidas pela 

Disney - omitem as partes violentas dos contos originais, por focar no público infantil. 

O presente memorial pretende descrever o processo de escrita do roteiro de longa 

cinematográfico Os três pássaros, que tem como objetivo ampliar a discussão sobre a 

importância da representação da violência nas adaptações destes contos de fadas para 

as crianças. Mais especificamente como as cenas violentas e seus efeitos psicológicos 

no público infantil o ajudam a amadurecer e lidar com as dificuldades que surgem na 

vida cotidiana. Para isso, o roteiro traz a história de Olívia, uma menina que precisa 

recriar sua relação com uma mãe ausente, além de superar a perda de um amigo, 

utilizando um conto de fadas como forma de extravasar e entender seus sentimentos. 

 

Palavras-chave: contos, irmãos grimm, roteiro, cinema, adaptação, violência, efeito, 

psicológico, leitores, personagens. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Em 1812, o primeiro volume dos “Kinder-und Hausmärchen”, também conhecidos 

como Os Contos dos Irmãos Grimm, foi publicado. Na época, os dois irmãos, Jacob e 

Wilhelm, buscavam unificar os estados que um dia viriam a se tornar a Alemanha. A 

publicação desses contos foi, para eles, uma forma de unir o povo através da sua cultura. 

Para isso, eles reuniram vários contos populares em um único livro.  

Essas histórias, hoje em dia conhecidas como Contos de Fadas, são narrativas que 

retratam a busca individual por felicidade. Elas remetem ao medieval, mesmo sendo mais 

antigas, e costumam apresentar uma “transformação” do personagem principal. Mais do 

que isso, elas podem apresentar uma moral, demonstrada através da forma com que este 

personagem lida com os seus próprios erros, e são donas do elemento de magia. Nesses 

contos, há um resquício da cultura pagã, que remete à imagem de fadas, bruxas, anões e 

gigantes. 

Porém, os Irmãos Grimm não foram os únicos a reunir esses tipos de histórias nesta 

época. Charles Perrault e Hans Christian Andersen também são nomes muito conhecidos 

dentro deste campo da literatura. E Giambattista Basile juntou fábulas no “Pentamerão” 

muito antes dos Irmãos Grimm, em 1632.  

Os Grimm, no entanto, continuam sendo a maior fonte de referência para 

adaptações deste estilo de narrativa. Isso pode ser visto em musicais, quadrinhos, filmes, 

séries e até mesmo em outros livros. Alguns dos exemplos possíveis de serem citados são: 

Into the Woods, Direção: Stephen Sondheim e James Lapine, 1986; Fables: Legends In 

Exile, Autor: Bill Willingham, Ilustrador: James Jean, 2002.; A Garota da Capa Vermelha, 

Direção: Catherine Hardwicke, 2011; Branca de Neve e os Sete Anões, Produção: Walt 

Disney, 1937; Cinderela, Direção: Kenneth Branagh, 2015; Once Upon a Time, ABC 

Domestic Television, 2011; Grimm, NBC, 2011; Dragões de Éter, Autor: Raphael 

Draccon, 2007-2010.  

Mas essas adaptações não se atêm ao viés que me interessa: o do efeito psicológico 

da violência dos contos originais em seus leitores infantis. Como o leitor dessas histórias é 

afetado por elas? As crianças aprendem e amadurecem através das punições e conquistas 

dos seus personagens preferidos? São essas perguntas que serão levantadas ao longo da 

narrativa deste roteiro.  
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Os contos de fada são histórias antigas que até hoje continuam no imaginário das 

crianças e dos adultos. Estudos1 continuam sendo feitos para entender o porquê da 

fascinação dos espectadores por esse tipo de história. De uma forma ou de outra, no 

entanto, poucas adaptações se mantiveram fiéis ao lado violento e agressivo dos contos 

originais. Isso acontece porque, atualmente, os pais dos leitores e espectadores infantis 

dessas histórias não acreditam que seus filhos devem ser expostos a narrativas violentas. 

Para eles, é mais importante que as crianças tenham contato com contos otimistas, o que é 

um erro, já que os contos de fadas são reconhecidos - por psicólogos como Freud e 

Bettelheim, por exemplo - por ajudarem crianças a lidarem com seus conflitos internos 

inconscientemente. 

A intenção deste projeto é recriar, em forma de roteiro de longa cinematográfico, 

uma destas histórias, mantendo o contraste entre a violência dos contos originais e o 

propósito dos seus personagens principais - a busca pela felicidade - sem ignorar as 

motivações e as consequências psicológicas que eles mantêm nesta trajetória.  

Para trabalhar essas questões, a narrativa irá retratar a história da personagem 

principal do roteiro, uma criança que tem uma relação distante com a mãe, e perde o 

melhor amigo durante uma viagem a um vilarejo isolado.  

Como toda obra de recriação literária para o cinema, os maiores desafios 

enfrentados neste projeto são a capacidade do roteiro de se manter fiel à “aura” das 

histórias originais - sem, no entanto, perder a oportunidade de trazer novos aspectos para a 

história -, a mudança de linguagem e, portanto, a transformação do texto - já que livros e 

roteiros são escritos de formas diferentes - e, por fim, atingir uma forma com a qual a 

própria narrativa, em forma de roteiro, servirá para lembrar aos seus leitores que os contos 

originais tem um propósito maior do que serem somente histórias infantis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Existem vários estudos sobre a psicologia dos contos de fada e sobre o interesse contínuo dos 
espectadores de diferentes gerações por estes contos. Alguns deles são: WARNER, Marina. Once 
Upon a Time: A Short History of Fairy Tale. Oxford University Press: 2016; ZIPES, Jack. The 
Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Princeton University Press: 
2013; BETTELHEIM, Bruno. The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy 
Tales.Vintage: 2010; VON FRANZ, Marie-Louise. Shadow and Evil in Fairy Tales. Shambhala: 
1995. 



7 
 

2.  PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

2.1 A história e psicologia dos contos de fadas 

 

A reunião e escrita dos contos de fadas pelos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm 

tinham um foco principal: unificar a cultura alemã através da sua literatura. Para eles, essa 

era a melhor forma de demonstrar ao povo germânico que eles possuíam os mesmos 

costumes e, com isso, transformar os estados na atual nação alemã. Essa importância 

política é esclarecida por Mondschein na introdução da edição de 2011 dos Contos dos 

Irmãos Grimm: 

The Grimms, like many other young men, wished to be citizens of a new, 

democratic nation that would unite all the German-speaking land in peace and 

prosperity. [...] the brothers, like many of their contemporaries, seized upon 

language and culture. If all Germans shared the same culture, the same spirit how 

was it anything but natural for them to be united as one political community, as 

well? (MONDSCHEIN, 2011, p.18). 

 

 

Ou seja, os Grimm acreditavam que a cultura, através da literatura, seria capaz de 

unir também as visões políticas de todos os povos germânicos. Dessa forma, é possível 

concluir que ao escrever esses contos, a intenção inicial dos autores não era apenas criar 

histórias literárias infantis. Porém estes contos acabaram se voltando para o público 

infantil, de certa forma, devido a este objetivo político. 

Segundo Mondschein, “os Grimms eram liberais, que apesar de terem recebido 

uma boa educação não pertenciam aos círculos aristocráticos do poder”. Eles acreditavam, 

no entanto, que homens e mulheres tinham lugares específicos dentro da sociedade a qual 

pertenciam: 

It was a man’s job to go out and earn a living, whereas a woman’s place was in 

the home and with the family, having children and bringing them up as virtuous 

citizens. [...] To the Grimms, men were the producers of culture, while women 

were the reproducers. (MONDSCHEIN, 2011, p.18). 

 

Thus, “Children and House-tales” – to the Grimms, the tales mothers told their 

children were the storehouse of “real” German heritage, culture, and beliefs. [...] 

This isn’t to say that they wrote their book for children, but rather that it was a 

collection of tales traditionally told to children. (Ibid., p.19). 
 

 

Assim, os contos que foram escritos com o objetivo principal de reunir a nação 

alemã acabaram se tornando “contos infantis” justamente por focar naqueles que se 

tornaram o futuro do país: as crianças. Por outro lado, a realidade nesta época era diferente 

da realidade atual, o que justifica a presença tão constante de agressões físicas e 
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psicológicas dentro dessas narrativas. Muitas das cenas de violência que aparecem nos 

contos são acontecimentos aos quais estas crianças estavam acostumadas a vivenciar ou, 

pelo menos, a ouvir. 

Essa é a diferença mais importante entre as histórias originais e as adaptações: o 

público ao qual elas se dirigem. Como as crianças de hoje não possuem os mesmos 

costumes das crianças de antigamente, se tornou comum remover as partes mais agressivas 

das narrativas. Mondschein explica que esse fator acaba sendo, de forma indireta, culpa do 

desejo político previamente mencionado - e da sua realização: 

Childhood is thus an invention of the world of middle-class prosperity and home 

comforts that the Grimms so wanted to create. And ironically, within that 

comfortable environment, the brothers’ tales were judged as too harsh for the sort 

of world they helped to build. (MONDSCHEIN, 2011, p. 23). 

 

These popular versions were substantially revised to make them suitable for a 

modern audience: [...] Disney omitted Snow White’s wicked stepmother’s 

cannibalistic tendencies and how she was, at the end of the Grimm’s version, 

made to dance in shoes filled with hot coals until she fell down dead. (Ibid., p. 

20). 

 

 

Mas essa demanda por versões mais leves das histórias originais não 

necessariamente vem do seu público alvo: as crianças. São os pais que enxergam a 

necessidade de proteger os seus filhos de histórias com assassinato, traição e tortura, por 

acreditarem que estes tipos de atitudes seriam prejudiciais na formação infantil. Porém, ao 

afastar seus filhos destes conflitos e histórias, eles acabam por – indiretamente – impedir as 

crianças de lidar com os seus próprios conflitos internos. 

Essa questão foi estudada pelo psicólogo Bruno Bettelheim, em seu livro A 

psicanálise dos Contos de Fadas. Na introdução, Bettelheim explica que a maioria dos pais 

acredita que apenas imagens agradáveis devem ser apresentadas ao público infantil, que só 

deve ser exposto ao lado otimista das coisas, e como isso prejudica as infantas: 

Há uma recusa generalizada a permitir que as crianças saibam que a fonte de 

tantos insucessos na vida está na nossa própria natureza. Em vez disso, queremos 

que nossos filhos acreditem que todos os homens são inerentemente bons. 

Entretanto, as crianças sabem que elas não são sempre boas; e, com frequência, 

mesmo quando são, preferiam não sê-lo. (BETTELHEIM, 2016, p.15). 

  

 

É essa contradição, do que é dito pelos pais e como essas crianças realmente se 

sentem, que demonstra a grande importância do papel dos contos de fadas na vida destas, 

mesmo nos dias de hoje. O público infantil possui a capacidade de entender as morais 

dessas narrativas e, mais do que isso, de se beneficiar psicologicamente das violências 
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narradas. Afinal, é através delas que a criança consegue lidar com as próprias agressões e 

problemas internos.  

Também é citado por Bettelheim como a  interação da criança com a narrativa terá 

mais qualidade se as características de conflito não forem removidas: 

O conto de fadas, ao contrário, leva muito a sério essas angústias e dilemas 

existenciais e se dirige diretamente a eles: a necessidade de ser amado e o medo 

de ser considerado sem valor, o amor pela vida e o medo da morte. [...] Ademais, 

oferece soluções de modos tais que sejam passíveis de apreensão pela criança no 

seu nível de compreensão. (BETTELHEIM, 2016, p. 18). 

 

 

Portanto, é de grande importância notar como as cenas de violências, nessas 

histórias, não incitam atitudes violentas por parte dos seus leitores, e sim o contrário, os 

ajuda a aceitar e lidar com a agressividade que já existe dentro deles, para que esse tipo de 

atitude não se estenda ao outro.  

 

2.2 O roteiro de adaptação 

 

 A mudança de linguagem que acontece entre a história de um livro e de um roteiro 

é um dos grandes desafios da adaptação. Segundo Comparato, essa “transcrição de 

linguagem” é uma forma de transubstanciação2. Ou seja, para o autor, adaptar é 

transformar a substância. Por isso, um dos grandes cuidados que o roteirista precisa ter ao 

escolher adaptar uma obra é conseguir manter a sua essência, independente de qual tipo de 

adaptação seja escolhido. 

Comparato cita cinco graus diferentes de adaptação: adaptação propriamente dita, 

baseada em, inspirada em, recriação e adaptação livre. De início, este projeto parecia 

seguir o caminho da adaptação “inspirada em”, que o autor descreve como aquela em que 

o roteirista toma como ponto de partida a obra original. Seleciona uma 

personagem, uma situação dramática e desenvolve a história com uma nova 

estrutura. (COMPARATO, 2016, p. 315). 

 

Porém, ao decorrer das escolhas feitas para que a trama fosse escrita de forma mais 

livre, o grau escolhido, por fim, foi a recriação. Segundo Comparato, esta é tida como a 

adaptação que  

                                                
2 Em seu livro, Da Criação ao Roteiro, Comparato usa este termo para se referir à transformação da 

substância de uma história, o que acontece através da mudança do suporte linguístico utilizado, ou 
seja, do formato da narrativa: livro, conto, teatro etc para um roteiro. (COMPARATO, 2016, p. 314). 
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se apodera do plot principal e trabalha livremente com ele. É livre para 

transformar as personagens, desloca a história para outro tempo e espaço e cria 

uma nova estrutura. (Ibid., p. 316). 

 

 Essa alternativa tornou possível trazer novos aspectos, como a história das 

personagens principais - Olívia e Cecília - ao mesmo tempo em que o roteiro mantinha a 

“aura” dos contos de fadas. Enquanto a narrativa trazia detalhes como o uso de telefones, 

carros e até mesmo a existência de jornais, compartilhava das características mais 

tradicionais desses contos, como por exemplo, a existência bem delimitada do “bem” e do 

“mal”, de um vilão, de seres mágicos, e da busca da personagem principal pela felicidade. 

Essa decisão foi importante para que o roteiro mantivesse seu título de adaptação. 

Comparato explica essa necessidade da seguinte forma: 

Por outro lado não se deve confundir recriação com desvirtualização. Desvirtuar 

é fazer que a obra original fique desfigurada do seu ethos, ao passo que na 

recriação este se mantém intacto. (COMPARATO, 2016, p. 316). 

 

Mais do que perceber o ethos da história original, o espectador consegue 

acompanhar a história de uma menina que desapareceu na floresta, deixando para trás 

apenas um casaco vermelho, e que tem, como culpado pelo seu sumiço, um lobo. Esses 

traços mais específicos de um dos contos originais dos Irmãos Grimm também foi 

fundamental. Pois  

embora o roteirista seja livre para acrescentar ou mudar alguns aspectos 

funcionais, o básico deve ser mantido, porque as características da obra e sua 

atmosfera terão de ser reconhecidas. (Ibid., p. 318). 

 

Assim, a preservação dessas características e costumes é, por mais livre que seja 

este grau de adaptação, necessária para que a obra seja considerada como tal. Porém, 

também é preciso que o roteiro - enquanto recriação - traga o ponto de vista do roteirista 

sobre a história, e foque na mensagem que este escolha mandar para o público através da 

reescrita do original. 

O conto, principalmente pela escolha desse grau de adaptação, considerado pelo 

autor o mais adequado, também torna possível essa mudança de foco. Já que por ser uma 

história resumida traz consigo espaço para a criação de novas situações: 

Dado que a característica básica do conto é a síntese, um único dos seus 

parágrafos pode conter material suficiente para se desenvolver todo um plot. [...] 

Devemos desenvolver o que está implícito. (COMPARATO, 2016, p. 317). 

 

 Desta forma, a recriação acabou por se tornar, naturalmente, a opção mais 

adequada. Afinal, o roteiro tem, como um dos seus objetivos, trazer as violências dos 
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contos originais dentro de uma narrativa situada em outro tempo, com outros personagens, 

ao mesmo tempo em que preserva as características das histórias escritas pelos Irmãos 

Grimm. 
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3.  PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 A ideia de escrever um roteiro de longa cinematográfico como projeto de conclusão 

de curso surgiu ainda no início da faculdade, quando descobri que era possível criar um 

produto ao invés de uma monografia. No quarto semestre da graduação, escrevi o roteiro 

de um curta que posteriormente foi filmado, e desde então escolhi o audiovisual como área 

que gostaria de seguir profissionalmente. Passei, então, a estudar técnicas específicas para 

a narrativa cinematográfica e a assistir filmes de uma forma mais analítica. 

 Porém, a ideia de adaptar contos do universo dos Irmãos Grimm - que foi 

modificada ao decorrer da criação do próprio roteiro - só surgiu no sexto semestre, durante 

a aula de elaboração de projeto. Foi conversando com um colega, Tiago, que recebi a 

sugestão de escrever uma adaptação ao invés de um original - pois ainda não havia 

escolhido um tema.  

A primeira opção que me veio à cabeça, de imediato, foi adaptar alguma história do 

universo dos Grimm, já que contos de fadas estavam presentes nas minhas leituras desde a 

minha infância. E mais do que isso, por mais que as adaptações da Disney me agradassem, 

me faziam, também, sentir falta dos traços violentos das histórias originais. 

 Depois de estabelecido o tema geral, precisei pesquisar um recorte mais específico. 

Lendo alguns artigos que encontrei online, notei que a importância dos contos de fadas 

para as crianças ia muito além do fato destas serem consideradas histórias infantis. E assim 

surgiu a oportunidade de trabalhar não apenas com literatura e cinema, mas com psicologia 

- uma área que também me interessava muito, inclusive dentro do próprio mundo do 

audiovisual. 

 Eu já havia lido sobre a psicologia dentro do cinema: como ela era usada - as 

técnicas de roteiro, as técnicas de direção e de imagem - e com quais intenções era 

colocada na narrativa. Esse produto serviria, então, para ampliar a minha compreensão 

sobre esse fenômeno e, também, a minha habilidade de gerar esse efeito por meio dos 

processos criativos e técnicas de narrativa e escrita que seriam adotadas no roteiro.  

 Assim que o recorte específico foi encontrado - a importância da violência dos 

contos originais para a formação psicológica e amadurecimento das crianças - chegara a 

hora de criar uma narrativa que abraçasse esse recorte, sem perder a “aura” dos contos de 

fadas. 
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3.1 A narrativa e a adaptação 

  

A primeira ideia de narrativa que eu tive foi a história de um psicólogo, que ao se 

mudar para um vilarejo com a sua filha, notaria que as pessoas que viviam ali faziam parte 

dos contos de fadas que ele havia lido quando criança. A intenção era que a descoberta 

fosse feita através de sessões que os personagens destes contos teriam com o psicólogo, 

falando sobre as violências e dificuldades pelas quais haviam passado ao longo da vida. Ao 

mesmo tempo, sua filha teria a chance de conviver com estes personagens e seus lados 

agressivos. 

 O resumo que escrevi dessa narrativa, ainda no anteprojeto desse trabalho de 

conclusão, foi: A narrativa será focada na vida de um psicólogo divorciado e sua filha de 

08 anos, ao se mudarem para o vilarejo onde os personagens dos contos originais vivem. A 

menina representará os leitores infantis destes contos. O psicólogo, no entanto, será quem, 

aos poucos, descobrirá que as pessoas que moram ali são, na verdade, os personagens 

narrados pelos Grimm. Ele será o responsável por expor os efeitos psicológicos que estes 

personagens sofrem por causa das suas próprias histórias, dos seus próprios erros, decisões 

e vontades. 

Porém, a medida que eu tentava desenvolver essa narrativa na minha cabeça, sentia 

dificuldade de me conectar com o personagem principal. Fora que, a sua filha, cada vez 

mais, parecia apenas uma personagem secundária, o que ia de encontro ao meu recorte. 

Assim, acabei decidindo que - para facilitar o meu diálogo interno com a história - a 

personagem principal na verdade seria uma mulher, jornalista, viciada em trabalho, 

suspensa da redação e em busca de um relacionamento mais próximo com a filha.  

A partir daí, eu precisava decidir quais contos seriam adaptados e o porquê. De 

início, os três contos escolhidos foram Cinderela, João e Maria, e Chapeuzinho Vermelho. 

Foi nessa fase que Marcelo começou a me orientar. Decidimos que, como parte da 

avaliação do desenvolvimento orientado de projeto, eu deveria entregar um documento 

com a descrição completa de todos os personagens, da narrativa, e de como os contos 

seriam utilizados nela. Além de um argumento completo, contendo o esqueleto do roteiro, 

cena por cena. 

O primeiro documento de descrição que entreguei continha todas as descrições de 

personagens e da narrativa principal. Porém apenas dois contos de fadas faziam sentido, 

para mim, dentro da narrativa: João e Maria, e Chapeuzinho Vermelho. Apenas no terceiro 

documento de descrição eu consegui começar a desenvolver o papel do conto de Cinderela 
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no roteiro, de maneira muito superficial. Além disso, apesar da história de Cecília - a 

jornalista - e Maria - sua filha - estar bem desenvolvida, eu encontrava muita dificuldade 

em misturá-la às características principais dos contos de fadas. 

Durante uma reunião - no fim do desenvolvimento orientado de projeto - Marcelo 

me propôs que eu passasse a focar em uma adaptação mais livre dos contos, pois me ater a 

uma adaptação nem tão fiel, nem tão livre, das histórias estava claramente atrapalhando o 

desenvolvimento do roteiro. A partir desse momento, eu abandonei completamente a 

minha ideia de adaptar os três contos e comecei a pensar em qual seria a melhor forma de 

continuar a história ainda com a temática dos contos de fadas. 

Essa troca atrasou a entrega do argumento completo em dois meses, após eu notar 

que muitos personagens precisavam ser removidos e o entrelace da parte “real” com a 

parte “mágica” da narrativa precisava ser feita de forma completamente diferente. Cecília 

não descobriria mais que seus vizinhos eram personagens de contos de fadas, e nem seria 

mais a personagem principal da história. Muitos dos personagens secundários e criaturas 

mágicas também foram removidos do roteiro. 

As trocas foram grandes: Maria virou Olívia, João virou Theo, sua avó se tornara 

avô e já não era mais uma bruxa. Assim, João e Maria já não seria mais adaptado. Todos os 

personagens que vinham da adaptação de Cinderela foram retirados, assim como o 

lobisomem, as pixies e as bruxas - pelo menos em seu papel mais tradicional. Das criaturas 

mágicas foram mantidas apenas os pássaros e a mandrágora. 

Quando a adaptação dos três contos foi removida da narrativa, percebi que 

precisava criar uma nova forma de trazer os contos de fadas para a minha ideia. Decidi 

manter uma forma mais livre da adaptação do conto da Chapeuzinho Vermelho - pois a sua 

personagem e a da sua avó ainda me pareciam importantes para o desenrolar da trama - e 

criar um novo conto de fadas, inspirado no mundo dos Irmãos Grimm, que seria o conto 

principal da história. 

De início, decidi que o conto deveria ser o favorito de Theo - personagem 

responsável por apresentar os contos à Olívia - e, portanto, deveria ter a ver - mesmo que 

indiretamente - com as dificuldades pelas quais ele passava em sua vida. Mas ao longo da 

escrita do roteiro notei que continuava tendo dificuldade em inserir diálogos e cenas que 

fluíssem bem dentro da narrativa e, ao mesmo tempo, possuíssem o conteúdo do conto que 

havia escrito.  

Deixei de lado o conto, por um tempo, e continuei escrevendo o roteiro - agora que 

o argumento já estava pronto - passando a priorizar o término da trama principal, incluindo 
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os elementos dos contos de fadas - as criaturas, a bruxa e a própria narrativa literária 

presente nos encontros de Theo e Olívia. Foi apenas quando me encontrei escrevendo o 

fim do longa cinematográfico que percebi a importância que o conto de fadas apresentado 

deveria ter para Olívia, afinal ela é o exemplo principal que trago de criança utilizando-se 

das histórias para amadurecer. 

Só então percebi que a temática do conto de fadas que eu escreveria deveria ser 

significativa para os dois personagens e não apenas para Theo. Ao mesmo tempo, notei 

quão recorrentes as discussões sobre “a verdade” e o que significa ser honesto são dentro 

dos diálogos. Foi nessa fase que escrevi um novo conto de fadas, ainda inspirado nos 

universo dos Irmãos Grimm, para substituir o antigo, e consegui encaixá-lo dentro do 

roteiro. Devido a essas trocas, acho fundamental aprofundar a explicação sobre a criação 

destes contos e a influência dos personagens do roteiro nesta. 

 

 3.2 Os contos 

 

O primeiro conto de fadas que escrevi, completamente voltado para o personagem 

de Theo, não chegou a ter um título. Porém, sua narrativa era focada na vida de um 

príncipe que, ao ganhar um padrasto com quem não se relacionava bem, passava a ser visto 

pela mãe como vil e mentiroso, e era expulso do próprio reino.  

O fim da narrativa mostrava o príncipe voltando ao seu castelo, já mais velho, e 

reconquistando a confiança da mãe provando a sua honestidade. O padrasto era morto 

quando o jovem conseguia convencer a rainha das atitudes ruins que o outro tivera  ao 

decorrer do tempo. 

A ideia dessa história surgiu a partir da vida que eu havia criado para o próprio 

Theo, um orfão, que morava com um avô abusivo, de quem apanhava constantemente, mas 

que era, ao mesmo tempo, o padre da cidade. Um suposto exemplo de bondade e 

honestidade a ser seguido, o que tornava um garoto um grande mentiroso aos olhos das 

pessoas do vilarejo - principalmente quando ele tentava contar sobre as agressões que 

sofria. 

Para o menino, na minha visão, nenhuma história seria tão reconfortante - e o 

ensinaria a lidar com as próprias dores e desejos agressivos de se livrar do parente mais 

velho - do que aquela que falava sobre um garoto, que além de sofrer sob as mão de outro 

homem era considerado desonesto por todos e, mesmo assim, triunfava no final. Mas 
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percebi que essa história - ou pelo menos seu enredo - já não dialogava tanto com a 

personagem de Olívia, a quem o conto também deveria interessar. 

Depois de escrita a primeira versão dos contos de fadas, deixei-a de lado até 

praticamente finalizar o roteiro. Só então conseguir criar uma nova história, que não se 

encaixasse só nos diálogos entre as duas crianças, mas também na relação entre Olívia e 

sua mãe. Decidi mudar o gênero dos personagens principais - o príncipe se tornaria 

princesa e a rainha se tornaria rei - e a fuga da personagem em relação à situação já não 

seria mais física - como o príncipe sendo expulso do próprio reino - e sim psicológica, 

como uma menina que não sai do quarto, porque brigou com o pai ou a mãe. 

Esse tipo de atitude condiz com a forma que Olívia lida, constantemente, com 

Cecília, se fechando emocionalmente todas as vezes que a mãe tenta se aproximar. E ao 

mesmo tempo toca no raciocínio mais infantil, que não sabe lidar direito, ainda, com as 

próprias frustrações e angústias. Fora que Olívia se sente preterida à profissão da mãe, da 

mesma forma como a princesa se sente em relação à madrasta. 

Mais do que isso, a morte da antiga rainha e a aparição de uma nova mulher adulta 

má, representa a dificuldade que Olívia sente em se relacionar com a própria mãe, que se 

transforma ao seu olhar. É comum que essa falta de identificação com os pais ocorra para 

as crianças, principalmente durante a passagem da infância para a adolescência - a fase na 

qual Olívia se encontra no início do roteiro. 

Essa troca, no entanto, nada teve a ver com o fato de Theo ser menino - e o 

personagem principal da primeira história também - e Olívia ser uma garota - como a 

princesa da segunda narrativa. A escolha foi focada, na verdade, após eu ter percebido que, 

nos contos dos Irmãos Grimm, é muito mais comum uma mãe que morre e deixa uma filha 

orfã do que um pai que faz o mesmo com o filho. Esse fato ocorre inclusive em dois dos 

seus principais contos: A Branca de Neve e Cinderela. 

Por fim, apesar de todas as mudanças, decidi manter a essência principal do conto: 

um personagem honesto que é considerado mentiroso mas triunfa no final - pois tal tema 

dialoga com ambos os personagens infantis do roteiro: Theo e Olívia.  

 

3.3 As personagens, o local e as criaturas mágicas 

  

 Considero de igual importância descrever os personagens que envolvem a narrativa 

do roteiro de longa cinematográfico aqui apresentado, já que são eles que fazem a trama 

seguir em frente e ter sentido dentro do que me propus a fazer. Porém, só descreverei os 
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que influenciam de maneira mais direta a história, deixando de fora os seguintes 

personagens: A coordenadora, a atendente da cantina e a bibliotecária.  

 Também falarei sobre o local fictício onde a história se desenvolverá, assim como 

as locações e seus papéis dentro da narrativa. Por último, serão descritas as criaturas 

mágicas que fazem parte do roteiro. 

 

 Olívia - 12 anos, prestes a fazer 13. Se veste de um jeito “masculino”, e não gosta 

de seguir regras ou padrões. Tem um temperamento explosivo, e vive se metendo em 

brigas, principalmente quando falam sobre a relação com a sua mãe. Tenta manter uma 

imagem de independência, mas não consegue esconder o seu lado infantil. Tem uma 

dificuldade muito grande de lidar com os próprios sentimentos. Gosta de ler, 

principalmente histórias em quadrinho. 

 

 Cecília - 34 anos. Jornalista (Repórter Especial), mãe de Olívia. Ambiciosa e 

ansiosa, acaba sendo reconhecida na redação como “workaholic”. Na verdade, não 

consegue ficar sem fazer nada e quer evitar a qualquer custo ter uma vida igual a da sua 

mãe (dona de casa). Sente falta da filha, mas não sabe como voltar a se relacionar com ela 

como antes. Perdeu a mãe muito cedo e é muito apegada ao pai, que está doente. 

 

Theo - 12 anos. Gentil e meigo. Além de ser hiperativo e curioso. Não consegue se 

concentrar em nada por muito tempo, e não tem muito bom senso. Acaba sendo colocado 

de castigo e agredido, inúmeras vezes, por desobedecer o avô. Fica amigo de Olívia 

quando ela a salva de apanhar de quatro meninos mais velhos. 

 

Noah - 50 anos. Padre, avô de Theo. Cínico, mentiroso e perverso. Gosta de passar 

a imagem de “bom homem”, mas está sempre abusando verbal e fisicamente do neto. Noah 

tem sede de poder e controle, estando sempre de olho nas pessoas do vilarejo, e 

principalmente em seus visitantes. É culpado pelo desaparecimento de Luísa - a quem 

violenta -, mas culpa Iolanda pelo mesmo.  

 

Luísa - 14 anos. Criativa e corajosa. Costumava proteger Theo dos garotos mais 

velhos, até desaparecer. Tinha uma ótima relação com o avô - até ele falecer - e escreveu o 

livro dos Contos de Fadas de Veredos em sua homenagem. Porém já não se dava tão bem 

com a avó, por se sentir presa às responsabilidades que esta lhe dava. Todos do vilarejo 

acreditam que Iolanda é culpada pelo seu sumiço. 
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Iolanda -   60 anos. Avó de Luísa, começa a ser considerada uma “bruxa” depois do 

desaparecimento da neta. Após ser tida como culpada, se torna arredia e decide se isolar do 

resto do vilarejo. Não gosta de contato com estranhos, e odeia a chegada de Cecília na 

cidade, após descobrir que ela é uma jornalista. Acredita que Luísa vai voltar para casa um 

dia. 

  

Samuel - 42 anos. Ex-marido de Cecília, pai de Olívia. Imaturo, egocêntrico e 

extremamente conservador. Quer que a filha seja delicada e a protege excessivamente de 

um contato com o mundo. Não consegue lidar com a rejeição da filha e da ex-mulher, e 

sempre fala mal da última para a primeira. Em alguns momentos se esforça para se 

relacionar melhor com Olívia, mas por não conseguir aceitar o jeito da filha acaba sempre 

entrando em brigas com ela. 

  

Francisco - 65 anos. Pai de Cecília e avô de Olívia. Tem uma ótima relação com a 

filha, justamente por entender as escolhas pessoais e profissionais dela, já que ele foi atrás 

da carreira quando ela era criança. Ao mesmo tempo, torce para que ela e a neta passem a 

se relacionar melhor. 

 

Bart - 70 anos. Dono da casa de telefones. O único morador de Veredos que pode 

ser considerado “falante”. É extremamente aberto e educado com Cecília e Olívia quando 

elas chegam à cidade. 

  

Oscar - 45 anos. Editor geral do jornal onde Cecília trabalha. Atento e preocupado, 

acaba criando um lado “protetor” em relação a Cecília dentro da redação. 

  

Henrique Albuquerque Jr. - 70 anos. Novo dono do jornal. Economista de sucesso, 

que acredita que o jornal se sairá melhor por causa dele. Impaciente e arrogante, gosta de 

passar uma imagem de pessoa justa, que procura o melhor para os outros, mas na verdade é 

o oposto disso. 

 

Joaquim - 60 anos. O único policial de Veredos. Costumava ser um homem forte e 

corajoso, mas com o passar dos anos se tornou debilitado e reservado. É apaixonado por 

Iolanda, e fora Theo, é o único do vilarejo que acredita em sua inocência.  
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Veredos - Menos de 2.000 habitantes. Município extremamente isolado, com 

poucas visitas turísticas. Seus moradores, que são muito religiosos, não gostam de 

estrangeiros ou desconhecidos. Não há muito contato com a mídia, um local jornal ou 

sequer o costume de usar celulares e internet. As casas são todas iguais, em um estilo 

bávaro, e coloridas. 

 

Cabana - Motivo da ida de Cecília e Olívia para Veredos. Onde ela e Francisco 

costumavam morar, antes de se mudarem para a capital. Se torna a morada das duas, 

durante a maior parte do roteiro. 

 

Casa dos Telefones - Uma casa repleta de telefones, utilizada pelos moradores de 

Veredos quando querem fazer ligações, que são pagas. É também uma loja de consertos. 

 

Colina - Lugar onde Theo e Luísa costumavam se encontrar antes da menina 

desaparecer. É no topo da colina que fica o ‘círculo das fadas”, círculo de flores, nomeado 

por Theo. É para lá que ele leva Olívia, quando quer ficar a sós com a menina. 

 

Floresta - Perto da casa  de Iolanda e da casa de Noah. Onde o lobo costuma 

aparecer e onde Luísa desapareceu. 

 

Biblioteca - Local onde ficam reunidas as notícias sobre Veredos, retiradas de 

jornais de outras cidades. Também é onde Olívia e Theo leem o livro dos contos pela 

primeira vez. 

 

Ocobus - Pássaros pequenos, brancos e cinzas, com galhas pretas, que possuem um 

olho a mais na barriga. São considerados como lendas, ou histórias, no vilarejo. O povo 

acredita que eles são capazes de trazer algo ou alguém perdido de volta para casa. 

 

Ferrquils - Pássaros grandes, como águias, de cor escura, com bicos e garras de 

metal. Gostam de se alimentar da carne humana, principalmente daquela que exalam um 

cheiro pútrido, por serem pessoas ruins. As pessoas de Veredos os temem. No fim do conto 

e do roteiro, matam os mentirosos de cada história. 
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Mandrágoras - Plantas venenosas e alucinógenas - caso preparadas de forma errada 

- que possuem um grito estridente ao serem retiradas da terra. As raízes podem ser usadas 

para reverter delírios. Seus frutos, pequenos e amarelos, são conhecidos como Maçãs do 

Diabo e, além de cheirarem mal, são afrodisíacas. Elas são encontradas na floresta de 

Veredos. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o percurso de criação e escrita de Os Três Pássaros, desde a sua concepção 

até a revisão final, me deparei constantemente com os conceitos de adaptação e 

transformação de linguagem.  Achei que o meu maior desafio seria “apenas” conseguir 

recriar uma obra mundialmente reconhecida. Porém, percebi que os meus obstáculos 

também estavam no que é considerado básico entre as técnicas de escrita de um roteiro. 

Por ter aprendido tudo sozinha, acabei focando minha concentração por inteiro na 

parte de criação da narrativa. Desenvolvia meus personagens e suas histórias, colocando-as 

no roteiro sem me atentar para certos detalhes técnicos. Mas, ao ter tomado para mim a 

escolha de recriar um conto que já existia, pude me debruçar mais sobre os métodos 

específicos de escrita de um roteiro de longa cinematográfico. 

Também pude, com mais calma, me dedicar à pesquisa, que considero tão 

importante, para aprofundar a história que criei e adaptei. E assim, percebi que, mais do 

que nunca, as histórias para crianças precisam ser desenvolvidas voltadas de fato para elas, 

suas necessidades e sentimentos. Não para a imagem que temos do que é ideal que elas 

assistam.  

Ainda que adaptações de obras antigas - como esta que fiz - sejam importantes para 

renovar a narrativa de histórias que nossas crianças já conhecem, precisamos nos atentar 

para qual tipo de conteúdo as ajuda a enfrentar o mundo na qual elas vivem. Ao invés de 

criar um universo oposto, no qual elas possam se esconder, esquecendo o que realmente 

importa: superar nossos desafios independe de quão difíceis eles nos pareçam. 
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6. ANEXOS 
 

ANEXO A - CONTO DE FADAS - OS TRÊS PÁSSAROS 

 

Era uma vez um reino próspero e feliz, protegido por um pássaro mais antigo do que a 

própria terra. Ele era conhecido por ser o pai de todas as aves. Ele e o rei, um homem paciente 

e forte, tinham uma grande amizade desde que o último salvara-lhe a vida. Como 

agradecimento, o pássaro presenteara o amigo com um corvo que vigiava o reino com seus 

olhos negros e se tornara o símbolo do lugar. 

 Um dia, a rainha, que era uma mulher amável e sábia, ficou grávida. O bebê 

nasceu saudável, mas enquanto dava o seu primeiro choro, a rainha faleceu. Mesmo abalado 

com a morte da esposa, o rei conseguiu criar bem a sua filha, que se tornou uma princesa doce 

, honesta e apaixonada pelas aves do reino. 

A medida que os anos passavam, no entanto, o reino ia perdendo aliados e terras, pois 

o rei permanecia em profunda tristeza. Foi assim que o grande pássaro, em uma de suas 

visitas ao amigo, lhe deu uma ideia: se casar novamente. E muitos bailes aconteceram até o 

rei encontrar aquela que se tornaria a sua futura rainha. Ela era a filha de um lorde que, além 

de perder todas as suas riquezas, deixara a família para trás. 

O rei não percebeu, porém, que a escolhida era bela, mas vil. Agora feliz, ele só tinha 

olhos para a beleza da nova amada. A princesa e o corvo, por outro lado, a viam por quem ela 

realmente era: uma mulher mentirosa e interesseira. Com medo do que pudesse acontecer 

com o reino, e com o seu próprio pai, nas mãos daquela mulher, a princesa decidiu que 

conversaria com o rei para que ele voltasse atrás na sua escolha. Mas apesar de todos os 

argumentos que apresentara, ele continuara decidido a se casar. 

Percebendo que havia conquistado o coração de todos - pois os plebeus também 

caíram de amores por seus cachos fartos e rosto corado - menos o da futura enteada, a mulher 

decidiu se precaver. Faria todos detestarem a princesa antes que esta tivesse a chance de 

sabotar os seus planos de ser, novamente, rica. 

Assim que a última prova do vestido que usaria no dia do seu casamento ficou pronta, 

a moça o rasgou em trapos. E providenciou para que a princesa fosse encontrada sozinha, 

com ele em mãos, quando as costureiras do reino entraram no cômodo. Apesar de repetir que 

não fora sua culpa, a princesa foi tomada como má por todos do castelo. E, 

consequentemente, do reino. Porém o corvo, que vigiava a tudo e a todos, sabia a verdade. 

Ele voou até o seu rei e contou o que tinha visto, mas o homem, pela primeira vez, não 

acreditou no corvo. A moça, que ouviu tudo, decidiu acabar com os dois inimigos de uma só 

vez. No dia seguinte, enquanto o corvo comia, ela o matou com uma pedrada e culpou a 

princesa pelo ato. O que ela não sabia era que o corvo, temendo pelo destino de seu dono, 

havia contado tudo para o pai de todas as aves, após o ocorrido. 

O rei, cego pelo amor que sentia, acreditou na futura esposa e castigou a filha. No dia 

do seu casamento, ordenou à princesa que permanecesse em seu quarto até que a festa 

acabasse, e só então fosse embora, para sempre. A mulher, se considerando vitoriosa, estava 

de pé, ao lado do rei, trajando um longo vestido vermelho, quando o pai de todas as aves veio 

presenteá-los.  

- “Meu amigo sabe que foi a verdade que me salvou, pois se você não tivesse dito o 

que realmente viu, naquele dia, eu teria sido caçado por seus iguais. Hoje, venho aqui 

presentear-lhe com um dos meus filhos, que é capaz de cheirar mentiras e intenções ruins à 

qualquer distância, para que você também esteja protegido daqueles que caçam, cegos pela 

maldade e tomados por palavras falsas, os justos e nobres.” 

O pássaro, maior do que qualquer um dos convidados, se curvou perante o rei e voou 

para longe. Em seu lugar surgiu uma ave ainda maior do que ele, com garras e bico de metal, 
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sem olhos. A princesa ainda estava na cama quando o pai de todas as aves entrou em seu 

quarto. 

 - “Não vai descer para o casamento do seu pai, princesa?”, ele perguntou. 

 - “O rei não me quer lá. Está cego e surdo com as mentiras que a sua amada lhe 

conta.” 

 - “Se são mentiras, então mais do que nunca você deveria descer.”, o pássaro afirmou. 

 - “Por que?”. 

- “Pois os honestos não tem medo da verdade”. 

Convencida pelas palavras da ave, a princesa desceu pelas escadas do castelo, ainda 

vestida com sua camisola branca, até chegar ao salão onde o casamento ocorria, com o pai de 

todas as aves ao seu lado. Foi nesse momento que o grande pássaro com garras e bico de 

metal, sentindo o cheiro de malícia da mulher de vermelho, a perseguiu sem hesitar, 

arrancando-lhe a língua quando a alcançou. O rei, incrédulo com o que estava presenciando, 

confrontou o pássaro. 

- “Como ousa ferir a mulher que amo?” 

- “Ela é a culpada pela morte do corvo”, o pai de todas as aves falou. 

- “Impossível. O seu filho está machucando a mulher errada.” 

- “Não está. Ele não possui a visão que te engana agora mesmo, rei. Se apaixonou pelo 

que enxergava, e não deu importância ao que ouvia. As mentiras dela podem te enganar, mas 

o seu cheiro podre só fala verdades”, o pássaro respondeu. 

Ferida, a mulher arrancou a espada de um dos convidados e tentou, em pura raiva, 

ferir a princesa. Mas antes que ela conseguisse, o pássaro de bico de metal a rasgou em 

pedaços. O rei, agora sem ter à sua frente a beleza que o enganara, caiu em si e pediu perdão à 

filha, que o aceitou. A partir desse dia, a princesa se tornou rainha e, sabiamente, passou a 

comandar o reino ao lado do seu grande pássaro cego de bico e garras de metal. E somente 

assim, através da verdade, todos viveram felizes para sempre. 
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EXT. COLINA - DIA

Theo e Olívia sentados no círculo das fadas, conversando. Ele
pergunta porque ela gosta tanto das histórias dos quadrinhos, 
ela responde. 

INT. SALA DE AULA - DIA

Durante a aula, a professora pede para uma das crianças ler a 
redação sobre suas férias , ninguém se oferece. A professora
escolhe Olívia, que lê sua redação sobre as férias com o pai, 
e com os avós. Quando ela termina, uma das crianças diz “Viu, 
eu disse que ela não tem mãe”. As outras crianças riem. 
Olívia não fala nada.

INT. CASA DE CECÍLIA - DIA

CECÍLIA acorda , em casa. Levanta, escova os dentes - a casa, 
sem muita decoração, parece bagunçada. Pratos sujos na pia, 
plantas mortas na janela, um monte de roupas em um canto do 
chão do quarto. Ela troca de roupa e sai.

INT. JORNAL - DIA

Ao chegar no trabalho , se dirige ao canto do cafézinho, e 
encontra com três colegas de trabalho, que a parabenizam pela
reportagem - um deles mostra a capa do jornal, com a matéria
sobre a investigação em cima de um grande empresário da
cidade - ela agradece. Um deles comenta que Oscar queria
conversar com ela, que ignora e já começa a falar sobre
planos para uma nova reportagem. Ela vai para a sua mesa e 
liga para uma fonte, que se mostra difícil.

INT. PATIO DA ESCOLA - DIA

Olívia, no intervalo, grita a menina que falou que ela não
tinha mãe. Quando a menina vira para responder, Olívia se 
joga em cima dela, começando uma briga.

INT. CORREDOR DA ESCOLA - DIA

Olívia sentada, fora da sala da coordenadora. Quando a mulher
sai da sala, se surpreende por ela ainda estar lá. Pergunta
onde está o pai dela, e avisa para ela não esquecer de 
entregar a advertência. Quando a coordenadora vai embora, 
Olívia vê um pássaro pela janela. Ele tem um olho a mais, na
barriga.



INT. CASA DE SAMUEL - TARDE

SAMUEL está cozinhando, quando Cecília toca a campainha. Ela
entra na casa, perguntando sobre Olívia. Eles discutem. 
Samuel diz que a menina está no quarto.

INT. QUARTO DE OLÍVIA - TARDE

Olívia deitada na cama, abraçando um dinossauro de pelúcia, 
lendo uma HQ. Ela e Cecília conversam. “Você é importante”, 
“Você não age como se eu fosse”.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE

Foco nas mãos de Iolanda, que faz uma mistura com ervas em 
cima de uma mesa, em frente a algumas velas e pedras, e a uma
escultura do pássaro com um olho a mais, na barriga. 

INT. JORNAL - DIA

Cecília em sua mesa, na redação do jornal, trabalhando . Uma
moça chega perto dela e avisa sobre uma reunião, “É algo
sobre o novo dono”. Cecília agradece e responde que já vai, 
mas continua trabalhando . Depois de um tempo, outra mulher
aparece, elogia a última reportagem de Cecília e pergunta se 
ela vai para reunião. Ela responde que sim, levanta e se 
dirige à sala de reunião, mas ainda lendo alguns papéis que 
tem em mãos.

No caminho para a sala, ela vê alguém indo embora do jornal, 
a mulher comenta que ele foi demitido e como as pessoas estão
comentando que talvez aconteçam outras demissões. Cecília não
parece prestar atenção.

INT. JORNAL - MOMENTOS DEPOIS

A sala está cheia. OSCAR - o editor - vê Cecília e se dirige
até ela, eles se cumprimentam. Quando ele vai sussurrar algo
em seu ouvido, o HENRIQUE, novo dono, entra na sala. Ele faz
um pequeno discurso e explica qual a direção que ele pretende
dar ao jornal - dá a entender que pretende demitir mais
pessoas se for necessário, termina de falar isso olhando para 
Cecília.

INT. PATIO DA ESCOLA - DIA

Olívia sozinha, sentada no chão, observando as outras
crianças brincando em grupo.  
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Uma menina ajoelha para falar com ela, mas o pássaro aparece
novamente e Olívia fica distraída. A menina olha para trás, 
procurando o que Olívia está vendo. Ela tenta explicar, mas a 
menina diz que ela é estranha.

INT. CORREDOR DA ESCOLA - DIA

Olívia e a menina sentadas, esperando na frente da sala da 
coordenação. A menina tem um machucado no rosto . A 
coordenadora abre a porta, olha para Olívia e suspira fundo.

INT. JORNAL - DIA

Oscar chama Cecília para uma sala, e explica porque é  
necessário ela parar de trabalhar por um tempo, tirar umas  
férias, mas ela se recusa. Não acredita que o novo dono teria
de fato coragem de demiti-la, pelo nome que ela construiu. 
Oscar decide suspendê-la - como forma de protegê-la - e a 
aconselha aproveitar os próximos meses com Maria.

INT. SALA DA COORDENADORA - DIA

Samuel, Olívia e a coordenadora sentados na sala, quando 
Cecília chega, atrasada. A coordenadora explica o que 
aconteceu e avisa que Olívia pode ser suspensa - e até
expulsa - se acontecer novamente. No fim, ela sugere que 
Olívia se afaste das HQs. “É normal esse tipo de leitura
fomentar a violência em crianças muito novas”. Olívia discute
com a coordenadora e sai da sala.

INT. CASA DE CECÍLIA - NOITE

Cecília assistindo a comida congelada rodar no microondas, 
batendo os dedos na bancada da cozinha. O celular toca, ela
atende. É FRANCISCO, seu pai. Eles conversam sobre Olívia e 
sobre o trabalho de Cecília. Francisco sugere que ela viaje
para a cabana que ele possui, em Veredos, com a filha.

INT. CASA DE SAMUEL - NOITE

Samuel cozinhando, quando Cecília liga. Olívia sentada na
bancada, lendo uma HQ. Cecília fala sobre querer viajar com
Olívia. Ele não gosta da ideia, mas é educado na frente da 
filha.
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EXT. RUA - DIA

Samuel e Cecília conversando na frente do carro, esperando
Olívia. Samuel deixa claro que só permitiu a viagem por achar
que a menina vai se afastar ainda mais da mãe. Olívia chega
carregando uma mochila e o dinossauro de pelúcia.

INT. CARRO - NOITE

Olívia e Cecília viajando, conversam sobre coisas pessoais da 
vida de Cecília e sobre como elas se sentem em relação a 
mudanças. A conversa progride até elas discordarem e ficarem
em silêncio. Veem a placa de Veredos, meio destruída e 
apagada.

INT. CANTINA - NOITE

As duas entram em um restaurante pequeno, para jantar. O 
lugar está relativamente cheio. Há um quadro de avisos, com
uma imagem de uma menina desaparecida. Muitas das pessoas
presentes possuem mutilações corporais, como braços, olhos e 
pernas faltando. Todos olham para elas, ao entrarem, mas não
falam nada. Cecília puxa Olívia para perto dela. A GARÇONETE
encara as duas, de cara feia.

INT. CANTINA - MOMENTOS DEPOIS

A garçonete traz os pedidos de Olívia e Cecília, já sentadas
numa mesa de canto, de maneira rude. Olívia olha a comida com
cara de nojo e não come. Cecília encara uma velha deixando o 
estabelecimento, IOLANDA. A garçonete fala com Cecília, 
apontado para a velha. “Duas coisas que você precisa saber 
sobre essa cidade: Ninguém aqui gosta de visitantes. Mas ela
não gosta de ninguém”. Olívia pergunta sobre a wi fi, a 
garçonete explica que ali notebooks e telefones não
funcionam. Se elas quiserem ligar para alguém, precisam ir
para a Casa dos Telefones.

INT. CASA DOS TELEFONES - NOITE

Elas são atendidas por um idoso, que ao contrário das outras
pessoas é falante e educado. Cecília liga para o pai e Olívia
conversa com Samuel. Um policial, velho, entra para fazer uma
ligação. O dono da casa dos telefones pergunta sobre a 
situação da menina desaparecida, mas o policial não dá muitas
informações.
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INT. CABANA - DIA

Cecília acorda cedo e vai para a cozinha. Ela procura comida
na geladeira e nos armários, mas não encontra nada. Olívia
aparece, de pijama. Cecília avisa que elas precisam sair para 
comprar comida. Alguém bate na porta.

INT. CABANA - MOMENTOS DEPOIS

Olívia atende a porta e dá de cara com um padre, NOAH. 
Cecília vai até a porta. Ele dá boas vindas às duas e as 
convida para o culto. “Todos os dias pela noite, menos
domingo. Domingo é sempre pela manhã”.

EXT. FEIRA DA CIDADE - DIA

Olívia e Cecília chegam à feira. O local é imundo, muita
sujeira no chão. As casas em volta são coloridas e do mesmo
formato. Cecília chega perto de uma barraca de legumes, mas 
Olívia se distrai vendo um grupo de garotos bater em um
menino menor.

EXT. FEIRA DA CIDADE - MOMENTOS DEPOIS

Olívia se aproxima do grupo de garotos, gritando para eles
pararem. Quando ela se aproxima, os garotos não levam ela a 
sério. Um deles empurra ela no chão, e eles vão embora. Ela
conhece THEO, o menino que estava apanhando. Ela levanta e 
ajudar ele a levantar.

EXT. FEIRA DA CIDADE - MOMENTOS DEPOIS

Cecília nota Iolanda na barraca de chás e decide conversar
com ela. Iolanda responde com poucas palavras, de maneira
rude e quando Cecília cita a menina desaparecida, ela vai
embora. Olíviae Theo chegam à barraca. Theo explica que ela é 
avó da menina que sumiu. Ele convida as duas para irem ao
culto naquela manhã.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA

Mostrar Iolanda preparando as ervas novamente, mas além das
velas, das pedras e da escultura do pássaro, vemos a foto da 
menina que desapareceu. Batem na porta e ela cobre o altar.
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EXT. RUA - DIA

Cecília e Olívia andando, até que Cecília para um pedestre e 
pergunta onde ela pode encontrar uma banca de jornal. O homem
não responde e vai embora. Ela tenta parar uma mulher, que 
sai correndo. Theo explica que eles não possuem bancas de 
jornal lá.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA

Iolanda abre a porta, é o policial. Ele entra - sem ela chamá-
lo para dentro - falando que não tem novidades no caso. Ele
tenta conversar com ela, mas Iolanda o manda embora.

INT. IGREJINHA - DIA

Cecília e Olívia entram na igrejinha. Theo entra correndo
pelo canto, e se dirige para o lado de Noah. O culto já
começou. Noah está falando sobre a importância da 
honestidade, ele pergunta se todos tem os folhetins com as 
músicas, as pessoas concordam - a igrejinha está cheia. 
Quando ela e Cecília acham um lugar para sentar, uma moça - 
sentada do lado  delas - oferece um folhetim para elas
dividirem. Noah para de falar, todos começam a cantar.

INT. CASA DOS TELEFONES - NOITE

Cecília conversa com Francisco - Olívia ao fundo falando em 
outro telefone . Ela comenta sobre a falta de sinal de 
telefone e de bancas de jornal. Ele não parece impressionado
com a falta de avanço do vilarejo. Francisco sugere que ela
visite a biblioteca e procure pelo arquivo de notícias.

INT. CABANA - DIA

Cecília cozinhando o café da manhã, Olívia acorda. Ela senta
na mesa com uma HQ. Ela e Cecília conversam sobre as 
revistas. Cecília tentar conversar sobre as brigas que Olívia
tinha na escola, mas Olívia desconversa.

INT. BIBLIOTECA - DIA

Olívia pergunta à Cecília o que elas estão fazendo lá, 
Cecília mente. A bibliotecária manda elas fazerem silêncio.
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INT. BIBLIOTECA - MOMENTOS DEPOIS

Cecília olhando as notícias do arquivo, encontra a reportagem
sobre a menina que desapareceu - é de um jornal de outra
cidadezinha, perto. Ela pergunta se pode levar as notícias
com ela, a bibliotecária faz ela assinar um livro de 
empréstimo.

EXT. SORVETERIA - DIA

Cecília e Olívia sentadas, tomando sorvete. Olívia comenta
sobre a falta de HQs na biblioteca. Theo aparece e Cecília
oferece um sorvete, ele aceita. Ela pergunta sobre o hematoma 
no braço dele, e ele diz que vive se machucando sozinho. Theo 
pergunta se pode levar Olívia para conhecer a cidade, Cecília
deixa.

INT. SORVETERIA - MOMENTOS DEPOIS

Cecília lendo as notícias que pegou na biblioteca. Ela nota 
que Iolanda é uma das principais suspeitas no desaparecimento
da neta.

EXT. COLINA - DIA

Olívia e Theo subindo a colina, o menino tomando o sorvete. 
Ele apresenta o “Círculo das Fadas” para Olívia. Os dois
conversam sobre HQs e livros. O menino fala sobre o seu livro
preferido - de conto de fadas - e eles decidem fazer uma
troca em breve.

INT. DELEGACIA - DIA

Cecília entra procurando por um delegado, o policial velho
diz que só há ele ali. Ela pergunta sobre o caso da menina
desaparecida, ele responde de maneira rude. Ela diz que está
fazendo uma matéria e continua fazendo perguntas. O policial
manda ela ir embora.

EXT. COLINA - DIA

Olívia pergunta à Theo se ele acredita nas coisas que ele lê, 
e ele devolve a pergunta para ela. Eles conversam sobre não
ter amigos, e Theo explica porque gosta tanto das histórias
do livro.
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INT. CASA DOS TELEFONES

Cecília faz uma ligação para Oscar, falando sobre Iolanda e a 
neta. Ele sugere que ela se desconecte da situação e preste
atenção em Olívia.

INT. CABANA - DIA

Olívia lendo na sala, quando ela nota o pássaro parado na
janela. Ela se levanta para ir até ele, mas Cecília aparece - 
perguntando se ela já comeu - e o pássaro vai embora. Olívia
diz o que viu, Cecília não leva a sério e diz que vai sair. 
Olívia diz que deve encontrar com Theo. Cecília pede que ela
volte antes de anoitecer.

EXT. CASA DE IOLANDA - DIA

Cecília bate na porta. De início, ninguém atende. Quando ela
vira para ir embora, a porta se abre. Iolanda é, no começo, 
agradável, porém desconfiada. Cecília acaba se excedendo nas
perguntas e a velha a manda embora.

EXT. COLINA - DIA

Olívia e Theo conversam sobre a menina que desapareceu - que 
era amiga de Theo. O garoto defende Iolanda, e explica que a 
culpa é na verdade de um lobo que aparece na floresta pela
noite. Quando ele explica que leu isso no livro, ela não
acredita que é verdade. Ele sugere que eles se escondam na
floresta à noite e esperem pelo animal, ela aceita.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA

O dono do lugar faz uma piada sobre Cecília estar sempre lá. 
Ela ri e liga para Francisco. Ele relembra a morte da ex-
mulher - mãe de Cecília - e outros acontecimentos trágicos de 
Veredos.

INT. CASA DE NOAH - DIA

Olívia pergunta porque Theo está levando ela lá, ele explica
que eles vão precisar de suprimentos se pretendem esperar até
de noite. Olívia nota a quantidade de porcaria que o menino
come, e como ele é inquieto e distraído.

EXT. FLORESTA - TARDE

Olívia e Theo se escondem e esperam pelo lobo.
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INT. CABANA - NOITE

Cecília chega em casa e procura por Olívia, mas não a 
encontra.

EXT. FLORESTA - NOITE

Olívia e Theo esperam pelo lobo. Quando eles ouvem um
barulho, saem correndo. Os dois acabam se batendo com Noah, 
que faz menção de bater no menino. Iolanda chega. Noah e Theo 
vão embora, enquanto Olívia segue Iolanda.

EXT. RUA - NOITE

Cecília procurando Olívia.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE

Olívia entra na casa de Iolanda e vê a escultura do pássaro. 
Ao ver a reação da menina, Iolanda pergunta se ela já viu um, 
a menina nega. Olívia pergunta sobre as plantas no fundo da 
casa, e Iolanda explica que são mandrágoras.

EXT. RUA - NOITE

Cecília encontra Theo e Noah. Eles explicam que Olívia está
com Iolanda. Cecília sai desesperada.

INT. CASA DE IOLANDA - NOITE

Iolanda explica para Olívia que as plantas gritam quando são
removidas da terra, mas Olívia não acredita. Iolanda pede 
para ela tapar os ouvidos com algodão, e remove a mandrágora, 
que começa a gritar.

EXT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS

Cecília tenta abrir a porta e não consegue, então começa a 
bater. Ao ouvir o grito, bate mais forte. 

INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS

Iolanda começa a cobrir a planta novamente, e pede para 
Olívia abrir a porta. Quando a menina o faz, Cecília entra
brigando com Iolanda e puxando Olívia para levá-la embora.
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INT. CABANA - NOITE

Cecília briga com Olívia por não ter voltado para casa. 
Olívia diz que ela não tem direito de bancar a responsável
depois de passar tanto tempo afastada da filha.

INT. CABANA - DIA

Theo aparece na cabana enquanto Cecília revisa mais uma vez
as notícias que encontrou no arquivo. Ela deixa ele entrar e 
avisa que Olívia está no quarto. O garoto pede desculpas, 
Cecília acha estranho.

INT. CABANA - MOMENTOS DEPOIS

Theo entra no quarto de Olívia. Ela está lendo uma HQ, no 
chão. O garoto epga o dinossauro de pelúcia, e eles começam a 
conversar sobre o que aconteceu. Olívia pergunta se ele
realmente acredita no lobo e ele diz que sim. Theo explica
que Iolanda que contou para ele que o lobo existia. Olívia
sugere que ele leiam uma HQ juntos. Theo fala sobre o livro
novamente.

INT. CABANA - MOMENTOS DEPOIS

Alguém bate na porta, Cecília esconde as notícias. Era Noah. 
Ele diz que está procurando por Theo e leva o menino embora.

INT. IGREJINHA - DIA

Noah faz Theo ajoelhar no milho, enquanto bate em suas mãos, 
viradas para cima. O garoto reza, pedindo perdão por ter se 
encontrado com Olívia mais uma vez. Noah diz que a culpa do 
desaparecimento da outra menina é de Theo.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA

Iolanda preparando as ervas novamente, deixando o saquinho
com o líquido em frente ao altar com as velas, pedras e uma
foto da neta. Ela ajoelha e pergunta ao pássaro da escultura
se ele a ouve.

INT. CABANA - NOITE

Cecília e Olívia jantam em silêncio, até que Cecília tenta
conversar, mas a filha não responde. Ela avisa que pretende
voltar na biblioteca no dia seguinte, e a filha a acusa de 
continuar trabalhando.  
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Ao invés de negar, Cecília tenta explicar qual seria a 
importância da matéria. Olívia levanta da mesa.

INT. CABANA - NOITE

Olívia tentando dormir, no quarto, abraçada com o dinossauro. 
O pássaro com o olho na barriga aparece na janela e começa a 
bicar o vidro. Quando Olívia levanta e se aproxima, ele voa
para a rua. Ela o encara e abre a janela.

EXT. IGREJINHA - NOITE

Olívia chega na porta da igrejinha, o pássaro voa para longe. 
Theo está sentado nas escadas, lendo. Ela pergunta porque ele
está ali, e ele explica que gosta de ler antes de dormir, mas 
Noah não gosta de luzes acesas àquela hora da noite. Ele bate 
no chão do lado dele, ela senta.

EXT. IGREJINHA - MOMENTOS DEPOIS

Theo explica rapidamente como funciona o empréstimo para ele
na biblioteca - ele pega o livro emprestado todos os anos, 
por quanto tempo quiser, contato que deixe o livro na
biblioteca por três dias seguidos, caso outra criança queira
ler. Mas nenhuma nunca quer. Olívia lê o começo da história
em voz alta. Noah aparece e manda eles irem para casa.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA

Olívia passando o telefone para Cecília. Samuel agradece por
Cecília ter contado a verdade sobre Olívia sumir, mas avisa
que se algo do gênero acontecer novamente, ele vai levá-la
embora.

INT. DELEGACIA - DIA

Cecília tenta apertar o policial, para conseguir respostas
sobre o desaparecimento da menina. Olívia está com ela. O 
policial responde com uma ironia sobre ela ter levado a filha
para lá e avisa que ninguém iria reclamar se ele arranjasse
uma forma de por a forasteira para fora do vilarejo.

INT. BIBLIOTECA - DIA

Olívia reclama de Cecília estar levando ela para todos os 
lugares que vai. Cecília responde que, depois do que ela fez, 
é necessário. A bibliotecária manda elas fazerem silêncio. 
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Cecília se aproxima e pergunta se eles possuem mais
reportagens no arquivo. A bibliotecária levanta para pegar a 
pasta.

INT. CASA DE NOAH - DIA

Noah pergunta a Cecília qual o motivo dela estar ali, ela
responde que leu em uma matéria que ele foi o responsável por
encontrar o sapato da menina na floresta e que ela gostaria
de saber mais sobre o que aconteceu. Ele começa a responder, 
mas Theo aparece e pergunta se ele e Olívia podem ir para a 
colina. Cecília permite.

EXT. COLINA - DIA

Theo e Olívia subindo a colina e sentando no círculo das
fadas. Ela tira o livro da bolsa, o abre e ele começa a ler
de onde eles pararam. 

INT. CASA DE NOAH - DIA

Cecília continua fazendo perguntas, mas Noah é monossilábico
e evasivo com as respostas.

EXT. COLINA - DIA

Iolanda aparece e Theo pergunta se ela gostaria de ouvir a 
história que eles estão lendo. Ela reconhece o livro e diz
que era um dos preferidos da sua neta, Theo concorda. Olívia
pergunta o que aconteceu com a menina e logo em seguida se 
desculpa. Iolanda sorri e conta o que aconteceu - menciona o 
casaco.

EXT. CASA DE NOAH - DIA

Cecília saindo da casa de Noah, nota Olívia se despedindo de 
Iolanda ao longe. Quando Olívia se aproxima dela, ela
pergunta o que a filha estava fazendo com a velha. Olívia não
responde.

INT. CASA DE NOAH - DIA

Theo entra na casa e vê Noah em frente a uma gaveta, de 
costas para ele. Quando Noah se vira, com um casaco nas mãos, 
e vê Theo, toma um susto. O menino olha para o casaco e de 
volta para Noah.
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INT. CABANA - NOITE

Olívia no quarto, folheando o livro. Cecília entra e pergunta
o que ela está lendo. Olívia responde sem dar continuidade à 
conversa. Cecília pede desculpas tentando se explicar, mas 
quando ela nota a reação de Olívia, fica em silêncio. Depois 
de um tempo, ela sugere que as duas chamem Theo para a 
sorveteria no dia seguinte. Olívia concorda.

EXT. CASA DE NOAH - DIA

Cecília e Olívia batem na porta. Quando Noah atende , 
perguntam por Theo. O homem diz que dormiu antes de Theo 
chegar em casa e não o viu desde então. Olívia diz que o viu
voltando para casa, e Cecília sugere que o menino tenha
acordado cedo para ir em algum lugar. Noah pede as duas que 
se o encontrarem peçam a ele para ir até a igrejinha, ajudá-
lo a arrumar as coisas para o culto.

EXT. SORVETERIA - DIA

Olívia tomando sorvete, sentada. Cecília sai de dentro da 
sorveteria, com o seu próprio sorvete, e pergunta no que a 
filha está pensando. A menina diz que ela sabe onde Theo pode
estar.

EXT. COLINA - DIA

Cecília e Olívia subindo a colina. Cecília pergunta se era 
ali que eles costumavam ir quando saiam, Olívia afirma. Ela
começa a falar sobre o amigo quando nota que Cecília parou de 
andar. Quando Olívia começa a se virar, Cecília tenta tapar
seus olhos, mas a menina remove as mãos da mãe. Quando ela
olha para o círculo das fadas, começa a gritar.

INT. IGREJINHA - DIA 

Noah começa o culto falando sobre o neto e como é terrível o 
que aconteceu no dia anterior. Ele também afirma que para a 
segurança de todos é muito importante que as pessoas não
saiam mais à noite e, por isso , os cultos passarão a 
acontecer todo dia de manhã. O policial levanta e vai embora. 

INT. CABANA - DIA

Olívia dormindo no quarto. Cecília senta na cama - vestida
toda de preto - e começa a acariciar o cabelo da filha, 
chorando. Olívia abre os olhos, e Cecília pergunta se ela tem 
certeza que não quer ir. A menina afirma e volta a dormir.
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INT. CASA DE IOLANDA - DIA

Iolanda chorando, colocando um porta retrato com uma foto de 
Theo em frente a uma escultura de um pássaro com as asas
abertas, voando em cima de um homem ajoelhado. Na mesa há
também velas e pedras. Apenas depois de colocar a foto, ela
acende as velas.

INT. CABANA - NOITE

MONTAGE

- Cecília mexendo nas notícias e fazendo anotações.

- Olívia dormindo, se mexendo na cama.

- Cecília tomando café, lendo as notícias.

- Olívia deitada na cama olhando para o teto, abraçando o 
dinossauro.

- Cecília fazendo café, os papéis espalhados na mesa.

- Olívia sentada na cadeira, quieta. Cecília batendo a caneta
na mesa, olhando para os papéis.

- Olívia dormindo no sofá. Cecília pega uma bolsa e sai pela
porta.

INT. CASA DOS TELEFONES - DIA

Cecília encarando o telefone, sem ligar para ninguém. O dono
do lugar pergunta se ela precisa de ajuda. Ela ri e balança a 
cabeça em negação. A primeira ligação vai para Samuel, que 
quer levar Olívia embora.

Então ela liga para Oscar. Eles conversam, e ela acaba
falando da morte do menino. Oscar pede que ela continue com a 
investigação, porque o jornal não anda bem e seria bom ter um
furo, mesmo que de uma cidade do interior. Cecília hesita, 
mas Oscar a pressiona.

INT. IGREJINHA - TARDE

Cecília entra na igreja vazia. Ela observa os detalhes da 
arquitetura, senta em um dos bancos da frente e fecha os 
olhos. Noah aparece. Ele fala sobre passar por momentos 
difíceis e como a fé é importante. Cecília pergunta como ele
está. Ela tenta fazer mais perguntas, mas Noah diz que ele
está ocupado. Ela vai embora.
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INT. CABANA - NOITE

Cecília chega em casa e Olívia está dormindo. Ela tenta
acordar a filha e sugere coisas que elas podem fazer, mas 
Olívia diz que quer continuar dormindo. Cecília diz que ela
não pode continuar assim, Olívia não responde. Cecília conta
que Samuel quer ir buscá-la, elas discutem.

EXT. CASA DE IOLANDA - DIA

Cecília chega andando na casa de Iolanda e vê o policial
saindo. Ela anda até ele e eles conversam. Ela pressiona ele
a descobrir o que realmente aconteceu com Theo e com a menina
que desapareceu. 

EXT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS

Cecília bate na porta e Iolanda abre achando ser o policial
novamente. Quando ela vê Cecília, tenta fechar a porta. 
Cecília explica que não está lá para fazer perguntas. Ela
quer conversar porque Olívia não está bem.

INT. CABANA - DIA

Olívia acorda e vê a casa vazia. Ela volta para o quarto e 
folheia o livro de Theo. Ela fecha o livro, troca de roupa e 
sai de casa com o livro na mão.

INT. CASA DE IOLANDA - DIA

Cecília conta como Olívia ficou depois da morte de Theo, e 
diz que após ver o menino morto, ela não acredita mais que 
Iolanda teria algo a ver com o desaparecimento da neta. 
Iolanda fica calada, Cecília levanta para ir embora.

EXT. CASA DE NOAH - DIA

Olívia bate na porta, ninguém atende. Ela insiste, mas parece
não ter ninguém em casa. Ela senta, encostada na porta, até
que vê Noah andando do outro lado da rua. Ela levanta e vai
até ele.

INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS

Iolanda começa a falar sobre o que aconteceu antes da neta
desaparecer.
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INT. IGREJINHA - DIA

Olívia segue Noah até a igreja, mas quando ela entra, o local 
está vazio. Ela se dirige aos fundos quando ouve um barulho e 
se vira. Quando ela olha para trás, recebe uma pancada na
cabeça.

INT. CASA DE IOLANDA - MOMENTOS DEPOIS

Cecília diz que não é culpa dela e pergunta sobre a escultura
do pássaro com um olho na barriga.

Iolanda explica que os pássaros são conhecidos na cidade por
ajudarem as pessoas a acharem algo que elas perderam, mesmo
ninguém nunca tendo os visto. 

Cecília pergunta o que ela pediu.

INT. IGREJINHA - DIA

Noah abre uma porta - no chão - e desce uma escada , 
carregando Olívia desacordada.

Lá embaixo, vemos a menina que desapareceu sentada, com as 
roupas rasgadas, desenhando com o dedo na poeira do assoalho.

Noah deixa Olívia no chão, olha para as duas e vai embora.

INT. IGREJINHA - MOMENTOS DEPOIS

Noah está deixando a Igrejinha quando o policial aparece. Ele
diz querer fazer algumas perguntas para o padre, que pede 
para o policial acompanhá-lo até em casa. O homem aceita.

INT. CABANA - DIA

Cecília chega em casa e procura por Olívia, mas não a 
encontra em lugar nenhum.

INT. CASA DE NOAH - DIA

O policial em pé e Noah sentado, com o primeiro fazendo
algumas perguntas sobre Theo. De início, Noah demonstra estar
triste com a perda do neto. Mas quando o policial começa a 
fazer perguntas sobre a menina que desareceu, Noah dá
respostas cínicas, até convidar o policial a se retirar.
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INT. DELEGACIA - DIA

Cecília esperando na delegacia vazia, até que o policial
chega. Ela fala sobre o desaparecimento da filha. O policial
pergunta sobre lugares que a menina pode ter ido. Eles
combinam que Cecília irá voltar na casa de Iolanda e procurar
por Olívia lá, enquanto o policial vai atrás da menina na
floresta.

INT. IGREJINHA - DIA

Olívia acorda no porão da igrejinha. A outra menina a observa
de longe, assustada. Olívia pergunta onde elas estão, a 
menina dá de ombros. Olívia reconhece as roupas que Iolanda 
descreveu, e pergunta se ela é a neta que desapareceu. Elas
conversam sobre Iolanda, Theo e o livro. A menina pergunta se 
Olívia quer ouvir o fim do conto, Olívia diz estar sem o 
livro, mas a menina responde que sabe de cabeça.

INT. CASA DE IOLANDA - TARDE

Cecília sentada, com o rosto inchado de chorar. Iolanda a 
entrega uma xícara de chá e tenta acalmá-la. Batem na porta, 
Iolanda atende, é o policial. Cecília o encara sem falar
nada, em desespero. O homem diz que não a encontrou na
floresta e nem na colina. Cecília encara a xícara de chá e 
diz algo, se culpando. 

INT. IGREJINHA - NOITE

De repente, Noah abre a porta e joga algumas cordas e manda a 
menina amarrar os pulsos de Olívia e tampar a sua boca com um
pano velho. 

EXT. CASA DE IOLANDA - NOITE

Iolanda e o policial conversam, enquanto Cecília dorme no 
sofá. Eles debatem sobre onde a menina poderia estar e o que 
eles podem fazer. Iolanda levanta e acende as velas do altar 
da neta novamente.

EXT. RUA - NOITE

Noah sai empurrando Olívia pela rua, em direção à colina. 
Eles passam por vários estabelecimentos fechados, com placas
avisando sobre a volta do lobo. Há também cartazes
desgastados sobre o desaparecimento da menina.

17.



EXT. CASA DE IOLANDA - NOITE

Iolanda aparece com uma bebida para o policial. Ela pergunta
se ele sabe quem ela acha que é responsável pelos
desaparecimentos. Ele olha para ela sem falar nada. Ela fala
algo sobre como a fé pode cegar as pessoas às vezes. Ele
conta sobre a visita que fez a Noah naquele dia. Iolanda diz
para ele ir até a casa do velho e fazer o que ele tem que 
fazer. O policial diz que isso não vai trazer as meninas de 
volta, Iolanda diz que vai impedir novas meninas de sumirem.

EXT. COLINA - NOITE

Noah joga Olívia no chão - no topo da colina - e sobe em cima
dela, tentando tirar suas roupas. Olívia se debate, chutando, 
tentando se livrar dele.

EXT. CASA DE NOAH - NOITE

O policial bate na porta algumas vezes, ninguém atende. Ele
olha em volta, não vê ninguém e chuta a porta, abrindo-a. Ele
entra na casa e procura por Noah, mas o lugar está vazio.

EXT. COLINA - NOITE

Enquanto se debate, Olívia consegue chutar Noah em suas
partes íntimas. Noah se ajoelha e a menina sai correndo, 
tentando tirar o tecido da boca.

INT. IGREJINHA - NOITE

O policial entra na igreja vazia. Ele procura por Noah, mas 
não o encontra. Prestes a ir embora, ele nota um pedaço da 
porta no chão, escondida pelo tapete. O policial levanta o 
tapete e abre a porta.

EXT. COLINA - NOITE

Olívia escorrega enquanto corre tentando tirar o tecido da 
boca, e sai rolando colina abaixo. Noah corre atrás dela. 
Quando ele a alcança, Olívia começa a rastejar pelo chão. 
Noah a segura pelo pé e tenta puxá-la, mas a menina nota as 
mandrágoras e segura uma. Quando Noah a puxa, ela arranca a 
mandrágora do solo.
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INT. CASA DE IOLANDA - NOITE

Iolanda está sentada em frente ao altar, rezando, quando ouve
um grito. Cecília acorda. Elas se olham e saem da casa 
correndo.

EXT. COLINA - NOITE

Noah tapa os ouvidos, e Olívia mesmo desnorteada com a 
gritaria, consegue soltar suas mãos e tenta levantar para 
sair correndo novamente. Noah levanta e pisa na mandrágora, 
fazendo o grito parar. Ele volta a puxar Olívia e subir em 
cima dela, que não desiste de se debater. De repente, a 
menina e o policial aparecem ao longe. A menina, vendo a 
cena, grita sobre o colar para Olívia, que lembra da história
que Theo mostrou para ela. 

INT. IGREJINHA - DIA

Olívia e a menina no porão. A menina recita o fim da história
para Olívia.

EXT. COLINA - NOITE

MONTAGE

- Iolanda e Cecília correm em direção à colina.

- Noah tenta conter Olívia.

- A menina gritando do topo da colina.

- Olívia arrancando o colar e batendo-o na pedra três vezes.

- Cecília vendo Noah em cima da filha de longe e gritando.

- Noah tentando segurar as mãos de Olívia.

- Um pássaro enorme aparece no céu e voa em direção a Noah 
com suas garras.

EXT. COLINA - DIA

Theo e Olívia conversando. Ela pergunta porque ele gosta
tanto daquela história, ele responde que é porque o pássaro
gigante come o homem mal, vivo.
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