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A INCRÍVEL HISTÓRIA DA MULHER QUE MUDOU DE COR

Roteiro para curta-metragem de Marcelo Santiago



1. MIRANTE – EXT – DIA (AMANHECER)
Do alto de um mirante, a cidade amanhece.


2. RODOVIÁRIA – EXT – DIA (AMANHECER)
Cenas documentais em frente à Rodoviária. Acompanhamos a multidão indo pegar o ônibus pro trabalho às 5 da manhã.


3. MIRANTE – EXT – DIA (AMANHECER)
Outro plano geral da cidade amanhecendo ao som de passarinhos.


4. ZONA SUL – EXT – DIA (AMANHECER)
As primeiras pessoas saem para a caminhada matinal.


5. RODOVIÁRIA – EXT – DIA (AMANHECER)
De novo a Rodoviária e a fumaça dos ônibus. MERCEDES, nossa personagem, se espreme pra subir num ônibus lotado.


6. ZONA SUL – EXT – DIA (AMANHECER)
Cãezinhos passeiam. Os primeiros empregados vão chegando. Entre eles, Mercedes. Ela entra numa casa.


7. CASA ONDE MERCEDES TRABALHA / JARDIM – EXT – DIA 
Mercedes brinca uns instantes com o cão e vai entrando pela porta dos fundos. 



8. QUARTO DE EMPREGADA E BANHEIRO – INT – DIA 
Ela entra no quarto, deposita a bolsa, vai pro banheirinho. Quando se olha no espelho, surpresa! Ela ficou branca. Mercedes se olha sem acreditar, completamente passada. 


9. COZINHA – INT – DIA
Mercedes entra voando na cozinha, onde outra mulher – JUSSARA, a cozinheira –prepara, sonolenta, o café da manhã.

Jussara
Bom dia.

Mercedes
Olha pra mim, Jussara!

Jussara
Que foi, menina?

Mercedes
Olha pra mim!

Jussara
Fala baixo.

Mercedes
Eu fiquei branca, Jussara. Branca!

Jussara olha pra ela com jeito meio de mãe, meio de médica. Todo brasileiro acha que é médico. Põe a mão na testa dela pra ver se tem febre, puxa as pálpebras pra baixo.

Jussara
Meio anêmica...


Mercedes
Jussara, haja anemia. Eu era preta, fiquei branca.

Jussara
Tá sentindo alguma dor?

Mercedes
Não.

Jussara
Acho melhor ir no médico.


10. AV. VIEIRA SOUTO  – EXT – DIA 
RUI e MARINA, os patrões de Mercedes, fazem a caminhada matutina. Vão arfando e conversando:

Rui
É uma praxe, Marina. Não complica.

Marina
Como, uma praxe? Você só fala besteira. Machista, não é?

Rui
Machista, não. Nunca fui machista.

Marina
Você provavelmente, quando tinha a idade dele... deixa pra lá.

Rui
Comi, sim, se é o que você quer saber. Comi todas as empregadas lá de casa.


Marina
Que ótimo.

Rui
Você só está tendo essa reação...

Marina
Não é porque o papai machista fez das suas que o filho tem que seguir o exemplo.

Rui
Só está tendo essa reação porque ela é negra.

Marina
Machista, é isso. Meu filho não vai seguir o seu exemplo. Machista.

Rui
Negra, mas muito ajeitadinha.


11. COZINHA – INT – DIA
Mercedes já apanhou a bolsa e fala com a cozinheira.

Mercedes
Você avisa a dona Marina, então.

Jussara
Pode deixar, filha. Eu passo um paninho nos móveis pra você.

Mercedes
Vou ver se dá tempo pra voltar.


Jussara
Ih, desiste. Sorte sua se conseguir médico pra hoje.

Mercedes
Deixa eu correr.

Nisso, entra na cozinha o RUIZINHO.

Ruizinho
Faz um queijo quente pra mim, Ju. Oi, Mercedes.

Mercedes
Oi.

Jussara
A Mercedes tá indo no médico.

Ruizinho
O que é que você tem?

Mercedes
Nada...

O Ruizinho começa a reparar em Mercedes. Olha a moça de alto a baixo.

Jussara
Vai, menina. Anda.

Mercedes vai saindo, acompanhada pelo olhar do Ruizinho.

Ruizinho
Nossa, você tá esquisita, Mercedes.

Ela estaca, impressionada.


Mercedes
O quê?

Ruizinho
Seu andar tá estranho, meio duro.

Jussara
Deixa ela ir...

Ruizinho
Você emagreceu demais. Sua bunda tá muito menor.

Jussara
Ruizinho, olha o respeito...

Ruizinho
É verdade... É bom mesmo ir no médico. Te dou uma carona. Agüenta aí que eu já venho.

Ele deixa a cozinha correndo. Mercedes examina a própria bunda, cismada.

Jussara
Quer um copo d’água, filha?


12. QUARTO DE RUIZINHO – INT – DIA
Junto a uma escrivaninha, Ruizinho examina fotos Polaroid tipo flagrantes que tirou de Mercedes, enquanto negra, arrumando a casa.

Ruizinho
Não tem dúvida... os peitos também... muito menores...

Uma foto estranha, bastante borrada, é a que mais atrai Ruizinho. Ele olha a foto, excitado.


Ruizinho
Hummm... Mercedinha gostosa...

13. ÁREA DE SERVIÇO E BANHEIRO – EXT/INT – NOITE 	
Flash-back: Ruizinho se esgueira junto à parede com uma câmera Polaroid nas mãos. Ouvimos ruído de chuveiro e a voz de Mercedes cantando baixinho. Ruizinho se aproxima da janelinha do banheiro da empregada. Pela fresta podemos ver qualquer detalhe do banho de Mercedes. Ruizinho posiciona a câmera o melhor possível. No momento em que bate a foto e o flash explode, ouvimos a voz off de Marina, sobre o rosto surpreso de Mercedes.

Marina
(off)
Que é isso, meu filho?

Marina está na porta que dá para a área de serviço, encarando o Ruizinho.


14. SALA DE VISITAS – INT – NOITE
Continua o flash-back: Ruizinho, com a câmera Polaroid e a foto borrada nas mãos, vem entrando seguido pela mãe.

Marina
Dá essa máquina, Ruizinho.

Ruizinho
Me deixa.

Marina
Eu quero você longe dessa empregada, entendeu?

Ruizinho
Não fiz nada.

Marina
Ela é uma ótima empregada. Mas eu não admito... vou acabar tendo que demitir essa menina.

Ruizinho
É isso, né, mãe? Tá com medo de perder a escrava.

Marina
Você tá muito enganado. Essa é boa. Olha, Ruizinho. Você pensa bem no que você está dizendo. 

Ruizinho
Mãe, a escravidão já passou.

Marina
E daí? O que é que isso tem a ver com você ficar correndo atrás da empregada?

Ruizinho
Mãe, sabe quantas colegas negras eu tenho na faculdade? Nenhuma.

Marina
Que horror, não é?

Ruizinho
Nem mulata. Só tem patricinha, só filhinha de papai...

Marina
Eu acho a raça negra muito mais feia que a branca...

Ruizinho fica sem ter o que dizer.


15. SALA DE JANTAR E COZINHA – INT – DIA 
De volta ao tempo presente. Rui senta-se à mesa do café, servindo-se de suco.

Rui
Jussara! Pode trazer.

A porta da cozinha se abre e vem Jussara trazendo qualquer coisa. Pela porta, Rui vê Mercedes sentada num canto da cozinha. Olha primeiro de relance, depois com mais atenção. Comenta com Jussara:

Rui
O que é que essa menina tem?

Mercedes percebe que Rui fala dela e fica de pé. Vem se aproximando devagar.

Jussara
Ela vai no médico.

Rui
Sei, mas o que é que ela tem?
(alto)
Vem cá, menina.

Jussara
Ela não tá passando bem, não.

Mercedes
Não tenho nada.

Rui olha fixamente para ela.

Jussara
Pra mim, tá anêmica.

Mercedes
Não, não é isso. Eu tô bem. Só que eu mudei de cor!

Rui
Mas era isso que eu ia dizer. Você não tem nada de doente. Pelo contrário, ganhou umas cores no rosto, está corada. Está muito bem.

O Ruizinho vem entrando.

Ruizinho
Eu vou dar uma carona pra ela. Deixo ela no hospital.

Rui
Precisa de médico coisa nenhuma.

Ruizinho
Claro que precisa, pai. Olha como ela tá magra.

Rui
Bom, isso é uma questão de gosto pessoal. Acho que ela tá muito bem.

Mercedes
Olha, eu tô indo.

Ouvimos Marina chamando de fora e depois entrando:

Marina
(off)
Mercedes!
(entra)
Mercedes, os quartos estão muito empoeirados. Você não está tirando direito...

Ela parou de falar ao entrar na sala e ver Mercedes.

Ruizinho
Tô atrasado. Vamos?

Marina
Onde?

Ruizinho
Vou dar uma carona pra Mercedes.

Mercedes
Vou no médico, dona Marina.

Marina
Por quê?

Rui
Foi o que eu disse.

Jussara
Anêmica.

Ruizinho
É bom a gente ir logo. Ela tá com cara de que vai capotar a qualquer momento.

Rui
Você está impressionando a menina. Ela vai pensar que está doente mesmo.

Marina
A aparência dela é ótima. Mas, por via das dúvidas, não custa ir ao médico.

Todos se entreolham com a inesperada deixa de Marina.

Ruizinho
Bom, eu tenho que ir.

Marina
Vou ligar pro Dr. Hugo e marcar uma consulta. Ruizinho, você leva ela ao Dr. Hugo.

Mercedes
Que é isso! Não precisa, dona Marina.

Jussara
A Santa Casa de Misericórdia é boa, dona Marina.

Marina
Vai perder o dia inteiro. Quero você de volta à tarde, entendeu? Vai, Ruizinho, leva ela ao Dr. Hugo.

Marina sorri, um pouco encabulada com a própria bondade.


16. CARRO DE RUIZINHO E RUAS – INT/EXT – DIA 
Ruizinho dirige em silêncio, tendo Mercedes ao lado.

Mercedes
Será que foi alguma coisa que eu comi?

Ruizinho
Quê?

Mercedes
Nada.
(pausa)
Você tá longe, né?

Ruizinho
Tô atrasado. Tenho prova hoje.

Mercedes olha a rua, as lojas. Recosta-se no banco do carro. Ri alto.

Ruizinho
Que foi?

Mercedes
Que diferença. Se fosse noutro dia, ia estar todo mundo olhando.

Ruizinho
O quê?

Mercedes
O branco com a preta. O branco rico com a preta do lado. Hoje ninguém não tá nem aí.

Sobre o sorriso de Mercedes, voz off de Ruizinho – 

Ruizinho
(off)
Não liga, Mercedes. Deixa olhar.

- introduz outro flash-back.


17. CARRO DE RUIZINHO E RUAS – INT/EXT – DIA
Flash-back: Ruizinho e Mercedes negra no carro.

Ruizinho
Ninguém conhece a gente. Deixa olhar.

Mercedes
Eu te falei que de noite era melhor.

Ruizinho
De noite não dá. De noite eu tenho... outras coisas.

Mercedes
A namorada?

Ruizinho
Tô em época de prova. Pergunta pra mamãe, não tô nem saindo.

Mercedes
Sei.

O carro voa pelas ruas.


18. CARRO DE RUIZINHO EM LOCAL ERMO – INT/EXT – DIA
Continua o flash-back: estão parados numa quebrada, vista linda. Ruizinho fuma um baseado. Passa pra Mercedes, que recusa.

Ruizinho
Careta.

Mercedes
Não posso.

Ruizinho
Boba... E isso, você pode?

Ruizinho beija o pescoço de Mercedes.

Mercedes
Não... 

Ruizinho
Vem cá, vem.

Mercedes repele suavemente o rapaz. Sorri.

Mercedes
Você só pensa nisso, né?

Ruizinho
Você não?

Mercedes
E depois? Como é que eu fico?

Ruizinho
Eu adoro esses seus dentes, sabia?

Passa a mão nos lábios da moça.

Ruizinho
Essa sua boca... esse seu pescoço de potra...

Mercedes se derrete.

Ruizinho
Essas suas ancas de potra... vem cá, minha potra. Vem. Vou te domar...

Sobre o rosto de Mercedes deleitada, a voz off de Ruizinho desfaz o clima e o flash-back:

Ruizinho
(off)
Desce.


19. CARRO DE RUIZINHO E FACHADA DE PRÉDIO – INT/EXT – DIA Voltamos ao tempo presente, com Mercedes branca. Pararam em frente ao prédio do Dr. Hugo.

Ruizinho
É aqui. Quinto andar.

Mercedes olha o prédio, meio constrangida.

Ruizinho
Anda.

Mercedes
Sabe o que eu pensei?

Ruizinho
Agora não dá, Mercedes.

Mercedes
Agora que a gente tá igual... parecido...

Ruizinho
Olha a hora.

Mercedes
Você viu, até sua mãe me olhou diferente. Seu pai... todo mundo na rua me olha diferente.

Ela chega um pouco mais perto dele.

Mercedes
Sabe... eu ainda sou aquela...

Ruizinho
Quê?

Mercedes
Sua potrinha...

Ela entreabre os lábios, oferecendo a boca, o pescoço. Ruizinho olha bem pra ela.

Ruizinho
Não é, não.

Mercedes congela.

Ruizinho
Você tá doente, Mercedes. Tá... sei lá, tá apagada, deve até ser contagioso. Vai logo ver esse médico, anda.

Ela desce, ele se arranca. 

Acuada, Mercedes se aproxima do prédio. Olha pra cima, para o topo daquele edifício opressivo, para a portaria que se abre como boca indiferente, para o porteiro em seu uniforme, para a limpeza, as linhas retas, o aço polido. Muito a contragosto, ela entra no prédio.


20. CONSULTÓRIO MÉDICO – INT – DIA 
 O Dr. Hugo, em sua mesa, tem Mercedes sentada à sua frente e uma atendente de pé ao lado. A atendente se parece muito com Mercedes negra. 

DR. HUGO
Nada. É só o que eu tenho pra dizer. Nada.

MERCEDES
O senhor acha?

DR. HUGO
Eu não acho nada, minha filha. Paciente nunca está satisfeito. Tudo bem. Eu vou resolver seu problema.

Ele abre uma gaveta e procura por algo que não encontra. Abre outra, idem. Mexe nos papéis sobre a mesa. Vira-se irritado para a atendente.

DR. HUGO
Coisinha, você mexeu aqui. Onde é que está aquela amostra grátis, coisinha?

ATENDENTE
Vou buscar, doutor Hugo.

DR. HUGO
E um copo d’água.
(a Mercedes)
Quer um copo d’água também?

A atendente volta trazendo uma bandeja com dois copos d’água e, bem no centro, uma enorme pílula colorida. Ela estende a bandeja ao médico, que apanha um dos copos. Faz um sinal para que a atendente ofereça a pílula à Mercedes.

O Dr. Hugo ergue o copo, num brinde, enquanto Mercedes segura a pílula na palma da mão, sem saber o que fazer. Ela observa a pílula como quem tenta decifrar uma bola de cristal. 

A expressão de Mercedes se transforma. Parece segurar o mundo inteiro na palma da mão.


21. RECANTO BUCÓLICO – EXT – ENTARDECER
Piquenique. Rui e Marina, sentados lado a lado, alegres, observam Ruizinho que abraça e beija apaixonadamente sua namorada. Jussara, vestindo suas melhores roupas, de pé ao lado dos patrões, também assiste ao namoro. Todos sorriem, iluminados pelo sol que se põe.


22. MIRANTE – EXT – ANOITECER
As luzes das ruas vão se acendendo. A cidade anoitece.
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