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Thais e Elói são um jovem casal de namorados de 21 anos 

que mantém mais de 2 anos de relação. Os dois resolvem passar 

mais uma temporada sozinhos no sítio da família de Elói ao 

qual recorrem quando querem estar mais próximos à natureza. 

Num desses dias Thais resolve desfrutar do amanhecer no rio 

que corta o sítio, fato não rotineiro. Ao acordar, Elói se 

surpreende com a “ausência” de Thais após encontrar o bilhete 

e a cafeteira vazia deixados por ela. No entanto, prepara o 

café da manhã dos dois e a espera voltar. Como de costume, os 

dois jogam conversa fora na varanda da casa durante toda a 

manhã, mas, nesse dia em especial, Thais encontra-se reticente 

com Elói, fato que se revela através de diálogos e gestos. O 

clima de amor e desejo fica claro entre o casal, mas há algo 

de estranho no ar que não colabora com a relação, algo que 

parte de Thais e é notado por Elói, algo que remete ao sexo, 

porém ainda não explícito.  

 

Devido à falta de alguns mantimentos para o almoço Elói 

vai até a vendinha de Seu Zeca que fica na estrada. Thais 

aproveita a ausência de Elói para fazer algo que só faz quando 

está sozinha: mastubar-se. Mas no caminho Elói recebe a 

notícia de que a vendinha está fechada e volta para o sítio 

antes do tempo imaginado por Thais. Thais então é surpreendida 

por sua chegada, mas tem tempo de recompor-se e fingir que 

nada mais estava acontecendo além de uma simples arrumação de 

cama. Em seguida, Elói chega no quarto e tenta sublinarmente 

convencê-la a transar. Mas ela se irrita e sai do quarto. O 

clima entre os dois muda completamente. Elói tenta descobrir o 

que se passa com Thais mas ela rapidamente coloca uma calça 

jeans, pega uma inchada e anda em direção ao campo, sem dar 

muita conversa ou respostas. No entanto, Thais acaba não 

conseguindo guardar seu segredo por completo e, para a 

surpresa de Elói, lhe comunica que a noite anterior foi apenas 

uma das vezes em que ela mentiu estar menstruada. 

  

Os dois se distanciam fisicamente. Ela segue pro campo 

para capinar e chora bastante. Ele passa o tempo lançando 

sementes de plantas para longe. O vento anuncia a chuva que 

está por vir. Percebendo que Thais encontra-se debaixo de 

chuva no campo, Elói tenta trazê-la de volta para casa 

gritando seu nome. Mas Thais permanece quieta, sentada no 

mato. Elói toma a inciativa de ir até lá para convencê-la a 

voltar, mas diante de sua teimosia ele resolve sentar-se ao 

seu lado e ali os dois permanecem até que a chuva passe e 

Thais resolva voltar para casa. Durante esse momento ocorre um 

Flashback de Thais revelador/esclarecedor da premissa 

dramática da história: ela lendo uma passagem do livro na 

beira do rio, no amanhecer do dia. 

 

Depois desse momento mais conturbado, o casal volta à 

casa. Thais toma banho. Elipse de tempo. Os dois encontram-se 

na cozinha: ela prepara o macarrão ao molho de ervas e ele o 

suco de goiabas do quintal. Nesse momento eles quase sempre se  



 

 

 

 

esbarram entre uma ação e outra mas nunca se falam. Thais 

acaba deixando um prato cair no chão e quebrar. Os dois limpam 

os cacos juntos e depois sentam na mesa da varanda para 

almoçar. Nada de diálogos também durante o almoço. Apenas 

olhares e gestos. Em seguida, Thais comunica a Elói que vai ao 

mirante para ver o pôr do sol, mas não o convida.  

 

Thais segue a trilha imersa nos prazeres da natureza. 

Sozinha, bastante pensativa, ela desfruta do pôr do sol e 

volta para casa. Ao chegar em casa ela escuta uma música vinda 

do quarto: Elói está sentado na cama tocando violão e cantando 

uma de suas músicas favoritas. Ela bebe água na cozinha e 

segue pro quarto. Já na cama ela começa um diálogo com o 

namorado, clímax da história. O diálogo trata de aspectos da 

sexualidade de Thais, e portanto também do casal, que Elói 

desconhece. Ela conta para ele que nunca gozou enquanto faziam 

sexo, que era tudo fingimento durante todo o tempo de namoro. 

Partindo desse ponto o monólogo dela se desenvolve causando 

grande surpresa para Elói e a consequente mudança na vida 

sexual do casal. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FADE IN: 

 

 

EXT. SÍTIO – AMANHECER 

 

TRAVELLING DE CÂMERA apresenta o sítio a partir da estradinha 

de barro.  SONS de natureza. A casa aparece de longe. A câmera 

percorre o lado de fora da casa. Ao passar pela janela do 

quarto ouve-se um barulho de PASSOS e PORTA ABRINDO. No 

percurso vemos duas enxadas encostadas na parede. 

 

 

INT. CASA – VARANDA – AMANHECER 

 

TRAVELLING DE CÂMERA apresenta a varanda rapidamente. Vemos um 

jarro de flor, um cinzeiro e uma caixinha de fósforos em cima 

da mesa, uma bicicleta e algumas roupas penduradas num varal. 

ZOOM no buraco da fechadura.  

 

 

INT. CASA – COZINHA – AMANHECER 

 

ÂNGULO ABRE para revelar a cozinha - nem pouco nem muito 

organizada; os móveis são simples, como em toda a casa. CÂMERA 

SEGUE até a SALA. 

 

 

INT. CASA – SALA – AMANHECER 

 

ÂNGULO ABRE para revelar a sala.  Nota-se uma calça jeans 

pendurada numa cadeira, um lampião apagado e um violão. 

Barulho de XIXI. O barulho cresce em volume e intensidade 

enquanto um TRAVELLING DE CÂMERA segue o som, conduzindo até o 

BANHEIRO. 

 

 

INT. CASA – BANHEIRO – AMANHECER 

 

Thais está sentada no vaso fazendo xixi com o queixo apoiado 

numa mão e o braço apoiado numa perna.  

 

POV: THAIS 

Ela observa sua calcinha com o absorvente limpo.  

 

Thais pega um papel higiênico e se limpa. Em seguida tira o 

absorvente da calcinha e joga-o no lixo. Ela levanta 

(suspendendo a calça) e dá descarga. Barulho da DESCARGA. 

 

 

CORTA PARA 

 

Thais escreve num papel: “Fui ao rio” 

A frase se transforma lentamente e (SURGE O TÍTULO DO CURTA).  

 
 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:           2. 

 

 

 

CORTA PARA 

 

EXT. SÍTIO – RIO – AMANHECER 

 

Thais balança a mão na água do rio. Ela senta numa pedra e 

começa a ler um livro. Ainda veste pijamas, está descalça e 

com o cabelo preso por um coque desengonçado. A capa do livro 

está quase desprendida.  

       

ELÓI (fora de quadro) 

Amor? 

 

 

INT. CASA – QUARTO – DIA 

 

Elói abre a janela. A luz do sol invade o quarto. 

 

POV: ELÓI 

 

Da janela, ele olha para os dois lados.  

 

ÂNGULO ABRE para revelar o cômodo: apenas uma cama de casal e 

um armário compõem o ambiente. Também vestindo pijamas ele SAI 

do quarto. 

 

 

 

INT. CASA – CORREDOR – DIA 

 

Elói caminha pelo corredor em direção a COZINHA.  

 

CLOSE UP: MÃO DE ELÓI APERTANDO DELICADAMENTE SEU PÊNIS 

 

 

INT. CASA – COZINHA – DIA 

 

Elói encontra o bilhete de Thais embaixo da cafeteira. Ele 

pega uma caneca e tenta colocar o café, mas a cafeteira está 

vazia. 

 
 

CORTA PARA  

 

EXT. SÍTIO – RIO – DIA 

 

Thais está lendo o livro. Ela acaricia uma página do livro, 

fecha-o e coloca-o ao seu lado. Aparece o nome do livro: O  

Relatório Hite – Um profundo estudo sobre a sexualidade 

feminina.  

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:          3. 

 

 

 

Ela abraça suas pernas e olha para o rio. Aparece o rio, a 

paisagem que o cerca e o céu. A luz do sol surge entre as 

nuvens de um céu parcialmente nublado e ilumina o rosto de 

Thais.  

 
CLOSE UP: ROSTO DE THAIS OLHANDO PARA O CÉU (primeira aparição 

do seu rosto) 

 

CLOSE UP: ROSTO DE ELÓI ENCOSTADO NA ÁRVORE (primeira aparição 

do seu rosto).  

 

Elói está com os cabelos assanhados e os olhos inchados. 

 

ÂNGULO ABRE e revela Elói meio escondido atrás da árvore.  

 
POV: ELÓI 

 

Thais levanta-se, tira a roupa lentamente e anda em direção ao 

rio. 

                        

ELÓI (fora de quadro) 

Não vai ter coragem... 

 

Thais coloca os pés na água devagar, solta o cabelo e observa 

seu reflexo. Ela vai entrando no rio aos poucos e quando já 

está praticamente com o corpo inteiro dentro d`agua, ela 

mergulha. Enquanto nada, ela dá suspiros de frio. 

 

POV: THAIS 

 

Ela avista Elói voltando para casa. 

 
 

CORTA PARA 

 

INT. CASA – COZINHA – DIA 

 

Elói coloca o café numa caneca. Ele escuta um BARULHO, vira-se 

rapidamente e vê Thais passando correndo pela cozinha, meio 

molhada, segurando a roupa na frente do corpo. O movimento de 

câmera revela algo no fogo. 

 

ELÓI 

Ei! 

 

Elói se descuida e queima o dedo com o café. 

 

ELÓI 

Caralho... 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:          4. 

 

 

 

Chupa o dedo e molha-o na pia.  

 

 

INT. CASA – CORREDOR - DIA 

 

Thais está parada em frente ao banheiro. 

 

THAIS 

Elói, você lembra onde eu deixei a toalha? 

 

ELÓI (em tom de brincadeira/ perturbação, 

fora de quadro) 

Em cima da cama. 

 
Thais percebe a perturbação de Elói e segue para o QUARTO. 

 

 

INT. CASA – QUARTO – DIA 

 

Thais joga seu pijama em cima da cama e encontra a toalha 

pendurada atrás da porta. Ela se enxuga um pouco, pega a 

mochila de Elói, senta na cama e procura por uma camisa. Veste 

a camisa e enrola a toalha no cabelo. Levanta-se e SAI do 

quarto. Ela anda em direção à VARANDA. 
 

 

INT. CASA - VARANDA – DIA 

 

Thais chega e Elói se levanta, aproximando-se dela e 

entregando-lhe uma caneca de café. 

 
ELÓI 

Bom dia... 

 

Thais permanece em SILÊNCIO olhando fixamente para Elói. 

 

ELÓI 

Me desculpa por ontem? 

 

Thais desvia o olhar e Elói toca no queixo dela, fazendo-a 

olhar para ele. Thais retribui o olhar mas permanece calada, 

mordendo levemente seu lábio inferior. Ela abaixa o olhar para 

a camisa de Elói. Elói a beija suavemente. Thais faz pouco 

caso ao beijo, vira-se e sai andando. Ela senta na mureta (com 

as pernas esticadas), nem próxima e nem distante demais de 

Elói. 

 
Os dois bebem alguns goles de café. Os olhares se cruzam 

durante um breve instante. Thais abaixa o olhar e bebe outro 

gole de café. Elói também bebe. Elói Boceja. 

 
 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:          5. 

 

 

 

THAIS  

Dormiu bem? 

 

Ela olha ligeiramente para Elói e torna a olhar para baixo. 

Elói olha para a paisagem. 

 

ELÓI  

Dormi... 

 

Elói bebe um gole grande de café e continua falando: 

 

ELÓI 

Tive um sonho maravilhoso essa noite... 

 

Os dois se olham ao mesmo tempo. Thais possui um olhar curioso 

e atento, apesar de reservado. 

 

ELÓI 

A gente tava no meio da trilha da Fumaça por baixo... 

Como se tivesse acabado de descer o macaco... Que não 

tinha nada a ver com o macaco, mas... Enfim. Nada tinha a 

ver com nada. Só que aí a gente encontrava uma bifurcação 

que prum lado ia pra Fumaça e pro outro sabe Deus pra 

onde... E eu tava na frente, né. Aí eu fui indo pro lado 

da Fumaça e quando olhei pra trás você não tava. Eu ainda 

tentei imaginar que você tinha parado pra ver alguma 

flor...  

 

THAIS (interrompendo) 

Conta logo! 

 

Elói ri ligeiramente e continua. 

 

ELÓI 

Eu voltei e peguei a outra trilha.  

 

Elói bebe um gole de café lentamente, calando-se. 

 

THAIS (ansiosa) 

E que??? 

 

ELÓI (em tom de perturbação) 

O resto cê já sabe né? Você não foi na frente?  

 

Thais faz uma careta, escondendo o riso e olhando para o lado. 

Elói ri (sem querer fazer barulho), e olha para a paisagem. 
 

THAIS 

Abestalhado... 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:          6. 

 

 

 

Elói volta a olhar para Thais. 

 

ELÓI 

A trilha dava no mar.  

 

Thais dirige um olhar surpreso e encantado para Elói enquanto 

a fala dele continua:  

 

ELÓI 

Menos de dois minutos andando. Quando eu cheguei eu 

te vi logo... Tava balançando a mãozinha na água... 

 

Elói olha em várias direções enquanto sua fala continua: 

 

ELÓI 

Uh! Que pico era aquele... Acho que nem era na Terra 

aquilo ali...  

 

Os dois se olham. 

 

ELÓI 

Eu me aproximei de você e te mostrei uma casinha em 

frente ao mar. 

 

E conclui, depois de um pequeno intervalo de tempo: 

 
ELÓI (sem jeito) 

Depois de um sonho desse eu poderia até ter acordado 

triste porque não era a realidade... Mas aí eu lembrei que 

eu tava aqui com você... 

 

Os dois passam um bom tempo olhando para a paisagem, em 

SILÊNCIO, enquanto terminam de beber o café. Thais coloca a 

caneca na mureta. Ela encolhe as pernas abraçando-as e 

apoiando a cabeça num dos braços. Sua calcinha branca fica 

aparecendo. Ela sorri ligeiramente (sem mostrar os dentes) 

enquanto mantém um olhar distante, perdido no verde da 

paisagem.  

 
POV: ELÓI 

 

Elói fixa o olhar na calcinha de Thais. 

 

CLOSE UP: CALCINHA DE THAIS  

 

Elói toma seu último gole de café sem desviar o olhar da 

calcinha. 

 

 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         7. 

 

 

 

ELÓI 

Coloquei um cuscuz pra gente no fogo.  

 

Thais permanece com o olhar distante. 

 

THAIS  

Tá cheirando... 

 

Elói levanta-se para pegar o cuscuz na cozinha e SAI de 

quadro. Thais permanece sentada na mureta e tira a toalha do 

cabelo, colocando-a no colo. Ela sacode o cabelo com as mãos. 

 

 

EXT. SÍTIO – DIA 

 

Dois passarinhos tomam o seu “café da manhã” na grama. 

 

VOLTA À CENA 

 
Elói ENTRA no quadro e põe o cuscuz em cima da mesa da 

varanda. Sobe uma fumaçinha do cuscuz e ele tira a camisa. Ele 

parte um bom pedaço de cuscuz (com banana e granola) e coloca-

o num prato junto com dois garfos. 

 

POV: THAIS 

Thais o “fotografa” com os olhos, admirando-o. 

 

CLOSE UP: PEITOS DE ELÓI 

 

CLOSE UP: UMBIGO DE ELÓI  

 

Elói puxa uma cadeira para sentar-se ao lado de Thais e 

entrega-lhe o prato.  

 

THAIS 

Não sente. 

 

Thais levanta, deixando a toalha na mureta. Ela coloca o prato 

de volta na mesa e senta na cadeira, puxando Elói pela calça.  

 

EXTREME CLOSE UP: THAIS BEIJA O UMBIGO DE ELÓI BEM DEVAGAR 

 
Em seguida ela abraça-o pela cintura, fecha os olhos e respira 

profundamente/satisfatoriamente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. 

 

 

 

CORTA PARA 

 

EXT. SÍTIO – DIA 

 

Paisagem que rodeia o sítio, em terrenos de níveis mais altos. 

 

THAIS (fora de quadro) 

Lembra a primeira vez que você me trouxe aqui? 

 

ELÓI (fora de quadro) 

Faz quase dois anos né... 

 

THAIS (fora de quadro) 

Parece que foi ontem. Foi bem no começinho do 

namoro... Seus pais eram casados ainda... 

 

 

INT. CASA – VARANDA – DIA 

 

Os dois estão sentados na mureta, com as pernas pro lado de 

fora da casa. Eles observam a paisagem do sítio enquanto  

fumam um baseado. Ele passa o baseado para ela e solta a 

fumaça. Ela traga. 

 
ELÓI  

Você lembra quando a gente se escondeu debaixo da 

cama para dar um susto em minha mãe e ela, sem saber que a 

gente tava no quarto, começou a soltar um monte de pum? 

 

Thais ri, engasgando com a fumaça. Crise de riso dos dois. 

 
ELIPSE DE TEMPO - FLAHSBACK de cenas do cotidiano. 

Possíveis cenas:  

A) Thais levanta da mureta, recolhe os utensílios sujos do 
café e SAI de quadro. 

B) Elói termina de fumar e levanta da mureta. Ele apaga o 
baseado no cinzeiro e SAI de quadro. 

C) Varanda sem ninguém. 
D) Elói mexe em uma das gavetas da sala e acha um 

caleidoscópio. Ele desfruta do caleidoscópio. 

E) Thais varre a varanda levantando um tanto de poeira. 
F) Elói pega a toalha de Thais na mureta da varanda e a 

estende no varal. 

G) Um pequeno animal se camufla na natureza. 
H) Uma borboleta está começando a sair do casulo. 
I) Thais cochila na rede. 
J) Elói abre cocos no quintal com um facão e enche uma jarra 

de água. 

K) Os dois lancham uma fruta. 

 

 



9. 

 

 

 

INT. CASA – VARANDA – DIA 

 

Volta ao tempo real. 

Elói olha os mantimentos que faltam na cozinha. Thais está 

sentada num degrau entre a varanda e a cozinha, terminando de 

fazer uma pulseira de macramê.  

 

Elói passa por Thais e pega a bicicleta. Ele está vestido com 

a mesma calça do pijama, um par de sandálias havaianas 

desgastadas e uma bolsa tira-colo. 

 

ELÓI 

Terminou? 

 

Thais mostra a pulseira amarrada no seu pulso. 

Elói faz uma cara de aprovação. 

 

ELÓI 

Tô indo lá então...  

 

Elói SAI da varanda empurrando a bicicleta. 

 

THAIS (gritando) 

Passa na casa de Dona Antônia e compra um doce de 

leite! 

 

 

EXT. SÍTIO – ESTRADINHA - DIA 

 

ELÓI 

Batata, cenoura, pão, queijo, alho e sabão. 

 

Elói coloca fones no ouvido e prende o MP4 na cueca. 

 

CLOSE UP: PÉ DE ELÓI  

girando o pedal da bicicleta. BARULHO da corrente. 

 

Elói segue pedalando pela estradinha, cantarolando uma canção. 

 

 

INT. CASA – QUARTO – DIA 

 

Thais certifica-se da saída de Elói por uma brecha da janela 

do quarto. Ela fecha a janela e deita na cama. Barriga para 

baixo e pernas um pouco afastadas. Boca semi-aberta. 

 

CLOSE UP: THAIS COLOCA A MÃO DIREITA DENTRO DA CALCINHA. 

 

CLOSE UP: OLHOS DE THAIS SE FECHANDO. 

 

 

 

 



10. 

 

 

 

FUSÃO PARA 

 

 

(MONTAGEM dos) os pensamentos de Thais durante o ato. 

Imaginação dela.  

 

A) Ela dançando forró com Elói. Rostos e corpos bem 

colados. Respiração ofegante no cangote. 

B) Um banho de cachoeira. Água caindo na cabeça. 

C) Elói beijando outra mulher. 

D) Ela própria tendo uma experiência sexual com outra 

mulher. 

 

Ao passo em que Thais abre os olhos algumas vezes durante a 

masturbação a montagem indica outras perspectivas da cena, 

como se ela estivesse sendo observada pelos olhos de um 

sujeito imaginário: 

 

  C) Perspectiva da cena desde a porta do quarto. 

  D) Perspectiva da cena desde o teto. 

 

 

VOLTA À CENA 

 

ELÓI (falando alto, fora de quadro) 

Amor???  

 

Thais abre os olhos assustada, tira rapidamente a mão de 

dentro da calcinha e dá um pulo da cama. 

 

THAIS 

Já voltou? 

 

Ela cheira os dedos médio e indicador da mão direita. 

 

ELÓI (fora de quadro) 

Encontrei Seu Luiz no caminho e ele disse que a 

vendinha tá fechada hoje e amanhã. 

 

Elói aparece na porta do quarto e conclui: 

 

ELÓI 

 Disse que Seu Zeca e Dona Duze fazem 58 anos de 

casados hoje e foram para um almoço de família lá na 

cidade.  

 

Thais está arrumando a cama do quarto, dobrando um lençol de 

casal. Elói entra no quarto. Ele chega por trás dela, levanta 

seus cabelos e beija sensualmente sua nuca.  

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         11. 

 

 

 

ELÓI 

Pára de forrar essa cama vai... Vamo ficar aqui 

deitadinho um pouquinho... 

 

Thais parece muito incomodada e Elói começa a tocar o quadril 

dela. 

 

CLOSE UP: MÃO DE THAIS 

tirando com força a mão de Elói do seu quadril.  

 

THAIS (grosseiramente)  

Toma. Forra você. 

 

Thais embola o lençol, joga-o na cama e SAI do quarto. 

 

 

INT. CASA – SALA – DIA 

 

Thais veste uma calça jeans meio velha e suja. Elói chega à 
sala e fica olhando para ela. SILÊNCIO. Thais termina de vestir 
a calça e vai em direção a VARANDA. Elói a segue. 

 
 

INT. CASA – VARANDA – DIA 

  

Thais pega um par de botas (que estão um pouco sujas de barro) 

e senta numa cadeira para colocá-las. 

 

Elói senta no degrau (entre a varanda e a cozinha) e passa 

vagarosamente a mão na cabeça. 

 

ELÓI 

Anda, me fala o que é que tá acontecendo... 

 

Thais permanece calada por um tempo. 

 

THAIS (com segurança) 

Não tô afim de conversar agora. 

 

Ela termina de calçar a bota e SAI da varanda. 

 

 

EXT. SÍTIO – QUINTAL – DIA 

 

Thais pega uma das enxadas encostadas na parede do lado de 

fora da casa e continua andando em direção ao Campo. Ela 

ajeita o cabelo para prendê-lo com uma xuxa. 

 
 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         12. 

 

 

 

ELÓI (gritando) 

Não vai me falar? 

 
Thais desiste de prender o cabelo, vira-se para trás e anda de 

costas, enquanto fala: 

 

THAIS (pausadamente) 

Quer saber... Ontem não foi nem a primeira vez que eu 

menti para você dizendo que ainda tava menstruada. 

 

 

CORTA PARA 

 

 

EXT. SÍTIO – CAMPO – DIA 

 

Plano geral do campo - nota-se que algumas áreas já foram 

capinadas. Thais (de cabelo preso) bate várias vezes com a 

enxada no chão. O movimento que ela faz é sempre firme. Suas 

expressões faciais são muito claras de sentimentos de 

perturbação e angústia.  

 

 

EXT. SÍTIO – QUINTAL – DIA 

 

Elói arremessa sementes de frutas para longe, em várias 

direções. 

 

 

EXT. SÍTIO – CAMPO – DIA 

 

Thais ainda capina. O movimento da enxada vai perdendo ritmo e 

força. O rosto de Thais desaba no choro ao mesmo tempo em que 

ela deixa-se cair no chão. 

 

 

CORTA PARA 

 

EXT. SÍTIO – QUINTAL - DIA 

 

Venta forte. Elói pára de lançar as sementes e percebe a 

mudança de clima olhando para o céu. 

 

POV: ELÓI 

 

Uma nuvem grande e escura aproxima-se da região.  

 

As plantas dançam ao sabor do vento.  

 

 

 

 

 



13. 

 

 

 

INT. CASA – DIA 

 

Uma legião de cupins entra pela janela da SALA. 

O bilhete voa da pia da COZINHA.  

 

 

EXT. SÍTIO – RIO – DIA 

 

Gotas de chuva caem no rio. Barulho suave de CHUVA.  

 

 

EXT. SÍTIO – QUINTAL – DIA 

 

Elói volta para casa. 

 

 

INT. CASA – VARANDA – DIA 

 

Um vasinho de flor cai da mureta. Barulho crescente de CHUVA. 

 

Elói chega à varanda e tenta avistar Thais no campo. Ele está 

um pouco molhado. 

 

ELÓI (gritando) 

Thais! 

 

 

EXT. SÍTIO – CAMPO – DIA 

 

ELÓI (fora de quadro) 

Thais!!! 

 

Thais está sentada no chão, debaixo de chuva. Cabelos, rosto e 

roupa molhados. Ela escuta o segundo chamado de Elói mas não 

dá nem sinal de resposta. Incessantemente, picota um galho 

seco em pedacinhos. 

 

Elói vai até o campo e vê Thais. 

 

ELÓI 

Vamo Thais, pra casa... 

 

Thais dirige o olhar para Elói mas não responde. 

 

ELÓI 

Vamo...? 

 

Thais mantém-se calada. Elói resolve sentar no chão ao seu 

lado.  

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         14. 

 

 

 

Apenas barulho de CHUVA, decrescente até parar. SILÊNCIO. 

 

ELÓI 

Que é que você tá pensando? 

 

CLOSE-UP: MÃOS DE THAIS 

picotando um galho seco 

 

 

FLASHBACK: THAIS 

Thais lê o livro na beira do rio, no amanhecer do dia. 

 

THAIS (voz em off) – Passagem do livro 

 

O direito ao orgasmo tornou-se uma questão política 

para as mulheres. Embora não haja nada de errado com o 

fato de não ter orgasmos, assim como não há nada de errado 

em enfatizar e compartilhar o prazer do outro, há alguma 

coisa de errado quando isto se torna um padrão, quando o 

homem sempre tem o orgasmo e a mulher não.É hora de 

recuperamos nossos corpos, de começarmos a usá-los nós 

mesmas para o nosso próprio prazer. 

 

 

VOLTA À CENA 

 

ELÓI 

Eu sempre te faço essa pergunta e você nunca me 

responde... 

 

Elói levanta e estende a mão para Thais. Ela hesita um pouco, 

e em seguida segura firmemente a mão dele, que a ajuda a 

levantar. O rosto dela está um pouco sujo de terra. 

 

Thais solta a mão de Elói assim que fica de pé. E faz sinais 

com a mão e com a cabeça indicando que ele vá na frente.  

 

Os dois se encaminham para casa. Ambos com as calças sujas de 

terra. 

 

 

CORTA PARA 

 

INT. CASA – BANHEIRO – TARDE 

 

Thais fecha a porta do banheiro, pendura a toalha num suporte 

e tira a roupa. O banheiro não é muito iluminado. O Box não 

tem porta nem cortina. Thais entra no Box. 

 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         15. 

 

 

 

CLOSE UP: MÃOS DE THAIS ABRINDO O CHUVEIRO 

 

Thais evita o primeiro contato com a água, afastando-se para 

trás ligeiramente. Ela coloca as mãos debaixo d`agua e 

esfrega-as (querendo sentir a temperatura). Logo depois ela 

entra de uma vez debaixo d`água e permanece quieta, refletindo 

a sensação de frio apenas nas expressões do rosto. Ela solta 

os cabelos. Ela pega o sabonete, molha-o um pouco e começa a 

se ensaboar pelo ventre. E continua por todo o corpo. A 

princípio o toque das mãos é bastante suave, mas intensifica-

se na medida do tempo. Thais vai massageando-se dos quadris 

aos seios, sentindo prazerosamente sua pele. Ela fecha a 

torneira. 

 

Ela admira-se no espelho que fica em cima da pia e em frente 

ao chuveiro (sua imagem no espelho vai ganhando nitidez aos 

poucos). Ela volta a abrir a torneira e entra debaixo d`agua 

para se enxaguar. Ela dança. Apóia as mãos na parede e alonga 

as pernas. Fecha os olhos, sorri e se abraça, quase que ao 

mesmo tempo. Sente-se bonita, viva. Passa mais uma vez as mãos 

nos cabelos, puxando-os. Suspende os braços e desfruta da água 

escorrendo por todo o corpo, desde as mãos até os pés.  

 

CLOSE UP: UMA GOTA ESCORRE PELO SEU VENTRE 

 

CLOSE UP: ÁGUA CAINDO NOS PÉS E NO CHÃO 

 

Thais fecha a torneira. A água escorre pelo ralo.  

 

Thais está em frente ao espelho e se enxuga com a toalha 

(tirando apenas o excesso de água do corpo). Ela volta a 

pendurar a toalha no suporte e encosta seu ventre na pia. 

 

CLOSE UP: BOLHA DE SABÃO 

que se formou do contato (do ventre com a pia) e que Thais 

observa curiosamente. 

 

Ela abre a torneira e faz espuma com um sabonete. Ela fecha a 

torneira e passa a espuma em um dos lados de seu decote. Um 

pouco de espuma escorre pela perna. Ela pega uma gilete que 

está próxima e se depila, delicadamente e habilidosamente. Ela 

deixa o sabonete na pia e lava a gilete. Ela se enxágua. Ela 

pega a toalha e seca primeiramente seu decote. Ela admira-se 

no espelho pela última vez, enquanto termina de secar seu 

corpo e seu cabelo. Ela sorri satisfeita e SAI do banheiro. 

 

 

ELIPSE DE TEMPO – Indicando a passagem do tempo pelo 

deslocamento de sombra. 

 

 

 

 



16. 

 

 

 

INT. – CASA – COZINHA – TARDE 

 

Thais escorre o macarrão na pia. Ela está vestida com um short 

jeans desfiado e uma blusa branca. Sobe uma fumaçinha do 

macarrão. Uma bela ágata de fogo pendurada no seu pescoço se 

destaca em meio à fumaça.  Thais vira-se rapidamente para 

evitar a fumaça no rosto e vê Elói entrando na cozinha com uma 

porção de goiabas na mão. Elói está vestindo uma calça folgada 

e uma camisa lisa (nota-se, assim, que ele está tomado banho). 

Elói apanha uma faca no escorredor e corta as goiabas na 

metade, deixando-as cair dentro do liquidificador. Thais 

mistura o macarrão e o molho na panela do molho que estava no 

fogo. Elói enche o liquidificador de água no filtro de barro. 

Elói bate o suco. Barulho de LIQUIDIFICADOR. Thais desliga o 

fogo. O barulho do liquidificador cessa.  Thais pega dois 

pratos no armário e deixa cair um dos pratos no chão. Barulho 

de PRATO QUEBRANDO. Os dois saem de cena e voltam em seguida, 

Thais segurando uma vassoura e Elói algumas folhas de jornal. 

Eles limpam os cacos do prato juntos, com bastante cautela. 

 

CÂMERA SEGUE lentamente até a VARANDA. 

 

 

INT. CASA – VARANDA – TARDE 

  

Os dois almoçam sentados na mesa. Nota-se a presença de apenas 

um copo de suco. Os olhares não se cruzam.  

 

POV: THAIS 

 

Mãos de Elói cortando o macarrão. 

 

POV: ELÓI 

 

Mãos de Thais enrolando o macarrão. 

 

Eles tentam pegar ao mesmo tempo o copo de suco na mesa. 

Thais retrai o braço, dando a vez a Elói. Elói também retrai o 

braço, esperando que Thais volte atrás e pegue o copo. Os dois 

se olham por um segundo. Thais nada faz. Elói resolve tomar a 

iniciativa e bebe quase a metade do suco.  

Ele coloca o copo de volta na mesa. Thais pega o copo e bebe o 

restante, logo em seguida. 

 

O almoço termina em SILÊNCIO. Thais pega uma ponta do baseado 

que havia no cinzeiro da mesa e acende-o com um fósforo. Eles 

continuam sentados.  

 

 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         17. 

 

 

 

THAIS 

Tô indo ver o pôr-do-sol lá no mirante... 

 

Ela fuma mais um pouco e levanta, entregando o baseado para 

Elói. Thais SAI de quadro e volta com uma canga jogada no 

ombro. 

 

Ela SAI dá varanda e vai andando em direção à trilha que leva 

ao mirante. Elói a observa saindo enquanto fuma. 

 

 

EXT. SÍTIO – QUINTAL – FIM DE TARDE 

 

Ainda relativamente perto da varanda, Thais vira-se para trás. 

Ela caminha um breve instante de costas, olhando fixamente e 

misteriosamente para Elói, sem nada dizer ou gesticular. Elói 

corresponde seu olhar à altura. 

 

 

CORTA PARA 

 

 

EXT. SÍTIO – TRILHA – FIM DE TARDE 

 

TRAVELLING DE CÂMERA acompanha os passos de Thais e as pegadas 

que vai deixando. Thais pára de andar e a CÂMERA SOBE para 

revelar seus dedos acariciando levemente uma linda Rosa azul. 

ÂNGULO ABRE para revelar a paisagem ao redor dela: vegetação 

mais fechada e muito verde, pouco iluminada pelo sol. A trilha 

possui uma bifurcação logo adiante. SONS de passarinhos.  

 

 

EXT. SÍTIO – MIRANTE – FIM DE TARDE 

 

Thais termina a trilha. PLANO GERAL de Thais chegando ao 

mirante – um campo no alto do morro que oferece uma visão 

panorâmica da região, uma bela vista dos arredores. O céu está 

azul, com poucas nuvens. Sua sombra a acompanha. A posição do 

sol indica a proximidade da noite.  

 

Thais estende a canga no chão, senta-se e olha para o 

horizonte atrás das montanhas. SONS de natureza. 

 

 

INT. CASA – VARANDA 2 – FIM DE TARDE 

 

Elói levanta da rede e vai até a SALA. 

 

 

 

 

 

 



18. 

 

 

 

INT. CASA – SALA – FIM DE TARDE 

 

Elói pega seu violão e o livro de cifras. 

 

  

INT. CASA – QUARTO – FIM DE TARDE 

 

Elói abre a janela. Ele se senta na cama e pega o violão. Ele 

abre o livro de cifras que está diante dele. Soam os primeiros 

ACORDES. Ele começa a CANTAR uma música com muito sentimento. 

 

 

CLOSE UP: OLHOS DE ELÓI SE FECHANDO 

 

 

EXT. SÍTIO – MIRANTE – FIM DE TARDE 

 

CLOSE UP: OLHOS DE THAIS ABRINDO 

 

Thais aprecia um belo pôr do sol deitada na canga, de barriga 

para baixo.  

 

Thais vira-se de barriga para cima e olha para a imensidão do 

céu. A tela vai ficando preta. Barulho de CIGARRAS. 

 

 

FADE IN A PARTIR DO PRETO 

 

 

Vagalumes brilham no escuro. O barulho das cigarras vai sendo 

substituído pela VOZ e VIOLÃO de Elói ao mesmo tempo em que os 

vagalumes vão surgindo na tela. 

 

 

CORTA PARA 

 

INT. CASA – NOITE 

 

Thais bebe calmamente um copo d`agua na COZINHA. CAMERA SEGUE 

Thais pela casa. A SALA está iluminada por um lampião. A 

MÚSICA cantada por Elói vai ficando mais alta à medida que 

Thais se aproxima do QUARTO. 

 

 

INT. CASA – QUARTO – NOITE 

 

O ambiente está à luz de velas. Elói continua absorto em sua 

música. Thais se detém na porta e o observa. Elói não nota sua 

presença. Thais ARRASTA A SANDÁLIA no chão, recolhendo uma 

perna e apoiando-a na parede, e colocando ao mesmo tempo as 

mãos para trás. Elói escuta o barulho e pára de tocar.  

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         19. 

 

 

 

Elói gira um pouco a cabeça, sem olhar para trás. 

  

ELÓI 

Entra... 

 

Thais entra no quarto e senta na cama, atrás de Elói. Os dois 

permanecem um tempo em SILÊNCIO. Elói deita na cama de barriga 

para cima e olha para o teto, cruzando as mãos em cima da 

barriga. 

 

Thais se afasta um pouco para trás e encosta as costas na 

parede, permanecendo sentada.  

 

THAIS  

Preciso te contar uma coisa...  

 

ELÓI 

Fala... 

 

EXTREME CLOSE UP: THAIS PASSA A LÍNGUA NA BOCA, HESITA UM 

POUCO E DIZ: 

 

THAIS 

Eu nunca gozei com você. 

 

ELÓI 

Como assim nunca gozou? 

 
THAIS 

Eu nunca gozo quando a gente transa. (...) Era tudo 

mentira... 

 
Elói senta-se depressa e olha fixamente para Thais.  
 

CLOSE UP: OLHAR FIXO E APREENSIVO DE ELÓI 

 

FUSÃO PARA 

 

 

CLOSE UP: OLHAR CARREGADO DE THAIS 

 

ELÓI 

 

Você fingia? É isso? 

 

Thais abaixa o olhar. E abaixa levemente a cabeça. Parece ter 

perdido energia e estar prestes a chorar. 

 
 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         20. 

 

 

 

Elói levanta da cama e tenta sair do quarto. Ele está 

visivelmente abalado. Thais reage rapidamente à ação de Elói e 

impede sua passagem na porta, praticamente colando seu corpo 

no dele. 

 

 

 

Os dois se olham desesperadamente. Semblantes muito próximos.  

 

THAIS (com muita segurança)  

Agora que eu tomei coragem pra dizer eu preciso que 

você me escute até o final. 

 
Elói vira-se e anda até a janela. Posiciona-se de costas com 

um dos ombros apoiado na parede e as mãos para trás. Thais 

volta a sentar na cama, na mesma posição de antes. 
 

THAIS 

Você sempre pareceu se preocupar se eu estava 

satisfeita, mas queria me satisfazer de acordo com os seus 

padrões, achando que a minha forma de gozar não era 

diferente da sua... E eu... Nunca fui mulher para assumir 

os meus desejos... Para dizer o que eu queria...  

 

(...) 

 

CLOSE UP: DEDOS DE ELÓI 

Ele mexe os dedos. 

 

Eu mentia porque eu morria de medo de você se sentir 

menos homem, incapaz de me dar prazer... Ou me achar 

diferente do exemplo de mulher que a gente tá acostumado a 

ver na televisão, no cinema...  

 

(...) 

 

Elói enxuga uma lágrima que escorre sobre seu rosto.  

 

THAIS 

Antes eu tinha raiva das mulheres que fingem. Tinha 

raiva de mim mesma.  

 

SILÊNCIO. Thais parece mais aliviada. As expressões do seu 

rosto ficam mais leves. 

 

THAIS (docemente) 

Eu lhe amo... 

 

ELÓI solta o CHORO por um instante. 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:         21. 

 

 

 

ELÓI 

Essa conversa pode continuar daqui a pouco? 
 

 

CORTA PARA 

 

EXT. SÍTIO – QUINTAL – NOITE 

 

Elói está sentado na grama com as pernas esticadas e cotovelos 

apoiados no chão. Seu olhar reflete a beleza da noite. Thais 

chega ao ponto e senta-se vagarosamente ao lado dele. Suas 

pernas estão recolhidas, seus braços apoiados nos joelhos. Ele 

e ela admiram profundamente o céu estrelado. Os olhares se 

perdem nas estrelas. O silêncio é mantido por um certo tempo. 

 

ELÓI 

Você é como eu imagino que seja ver o céu pela 

primeira vez... 

 

Thais reflete sobre a frase de Elói, surpresa e maravilhada.  

 

THAIS 

O que eu sei é que agora seremos muito mais humanos 

do que temos sido. Do que jamais fomos...? 

 

ELÓI 

Se ainda ontem a gente deixou de se abraçar... Eu sei 

que tenho boa parte da culpa. 

 

Elói levanta-se.  

Thais dirige seu olhar para ele. 

 

THAIS 

Vai entrar? 

 

ELÓI (já caminhando de costas) 

Eu volto. 

 

Elói SAI de quadro. Thais espera pensativa. 

Elói não demora muito a voltar e traz uma canga na mão (a 

mesma que Thais levara ao mirante). Thais o observa abrindo a 

canga. Elói se espreme num canto deixando um lado totalmente 

livre para ela. Thais recebe a mensagem e sorri. 

 

Elói está deitado de lado e Thais de barriga para cima.  

Eles fazem carícias nas mãos (um no outro) enquanto observam o 

modo como se tocam e trocam alguns olhares.  

 
 

 

 

 

(CONTINUA...) 



...CONTINUANDO:          22. 

 

 

 

ELÓI  

Você vai me dizer o que você gosta...? 

 

THAIS (com um pouco de vergonha, dando uma 

risadinha) 

Eu vou te mostrar como eu faço... 

 

 

FADE IN A PARTIR DO BRANCO 

 

Letras vão ficando nítidas. 

 

POV: THAIS 

 

Enquanto lê o livro na beira do rio 

 
THAIS (voz em off) – Passagem do livro 

 
Sob certos aspectos, pode ser dito que pensamos em 

“sexo” assim – como um processo constituído de 

“preliminar”, “penetração” e “coito” seguido de ejaculação 

masculina – porque assim fomos ensinados, assim nos 

disseram que deviam ser as relações físicas entre as 

pessoas, e é assim que se “pressupõe” que se faça.  

 

Nossa idéia de relações sexuais se estrutura em torno 

da atividade reprodutora, definida como “instintiva”. 

Embora as sensações de prazer sexual sejam instintivas, ou 

pelo menos inatas, o coito não é seu objetivo instintivo 

ou nato. Um dos mitos de nossa sociedade é que a 

“natureza” de nossos “instintos” é que nos faz praticar o 

“sexo” como praticamos. Na verdade, fazemos a maior parte 

das vezes assim porque assim aprendemos... O sexo e todas 

as relações físicas são coisas criadas por nós, são formas 

culturais e não biológicas... 

 

O tipo de mudança de que falamos neste livro é bem 

mais profunda do que a idéia de que “a mulher também 

precisa ter orgasmo”. Não se trata da mulher ter orgasmo e 

depois o homem ter o seu, ou vice-versa. Fixar o orgasmo 

como objetivo continua mantendo as relações físicas 

fixadas num processo mecânico. Há muitas outras maneiras 

de se relacionar fisicamente com outra pessoa. O que é 

realmente necessário é uma total redefinição, ou seja, uma 

indefinição da sexualidade, e uma expansão de nossa idéia 

de relações físicas para outro nível de consciência. 

 

 

 

 

 

 

(CONTINUA...) 
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Thais acaricia uma página do livro, fecha-o e coloca-o ao seu 

lado. 

 
CLOSE UP: LIVRO 

(OBS - Thais havia esquecido o livro no rio pela manhã.) 

A tela vai escurecendo lentamente. O vento da noite abre o 

livro. BARULHO do vento nas páginas. 

 

FADE OUT 

 

 

SOBEM CRÉDITOS e ENTRA mais uma cena do casal, na esquerda da 

tela. 

 
 

INT. CASA – VARANDA – DIA 

 

Elói está tocando violão. Os dois cantam alegremente uma 

canção. Elói pára de tocar e entrega o violão para Thais. 

 
ELÓI 

Vai, sua vez. 

 

Thais ri um pouco e pega o violão. Ela começa tocar mas logo 

se esquece de uma nota.  

 
THAIS 

Não lembro mais... 

 

Os dois riem. Elói levanta e tenta ensiná-la, colocando seus 

dedos na posição da nota. 

 
 
FIM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


