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CENA 1 DIA EXTERNA GRAMADO   
Créditos iniciais 
Com a lente desfocada, Clarice e Felipe sentam na 
grama, brincam e comem guloseimas, tiram fotos e 
trocam carinhos.  
Imagens captadas do carro por toda a cidade. 
Em sincronia com as imagens, som ambiente das 
imagens captadas, por fim apenas o som de um 
ônibus de viagem na estrada. 
 
CENA 2 DIA INTERNA ÔNIBUS DE VIAGEM 
Sentada na janela do ônibus, Clarice triste e um 
com olhar vazio volta sua atenção para a caixa em 
seu colo, resolve abri-la, folheia todos os 
objetos que tem dentro: papéis, embalagens, uma 
flor e por fim um papel dobrado que revela ser uma 
carta, Clarice abre-a demoradamente, começa a ler. 
 

FELIPE 
(em off) 

Clarice,talvez eu seja um covarde, talvez eu seja 
um louco... 

 
CENA 3 DIA EXTERNA ESTAÇÃO DE METRÔ¹ 
Felipe caminha em direção a estação com alguns 
papeis empasta nas mãos, compra um bilhete, entra 
na estação, espera na plataforma, aguarda o trem 
até que este chegue. Entra no trem. 
 

FELIPE 
(em off) 

Mas acredito, que tudo já foi escrito e que nada 
acontece por acaso... 

 
CENA 4 DIA INTERNA ESTAÇÃO DE METRÔ²  
Clarice entra na estação, olha seu relógio e 
mostra-se preocupada com o horário,desce as 
escadas correndo,Perde o trem, espera o próximo na 
plataforma.  
 

Felipe 
(em off) 

Sei que você não leva a sério quando falo dessas 
coisas de acaso, de sonhos,de destino... 
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CENA 5 DIA INTERNA METRÔ – DENTRO DO TREM 
Clarice entra no vagão e senta-se ao lado de 
Felipe, ele a percebe e a admira, ela percebe 
disfarçadamente ele a olhando, Felipe sorri para 
Clarice e ela sente-se envergonhada, chegam a 
estação, Clarice nervosa levanta-se rapidamente 
deixando sua agenda no banco, Felipe a observa 
saindo e se dá conta que ela deixou a agenda, sai 
em sua busca. 
 

FELIPE 
(em off) 

Mas eu me perdi quando te encontrei... Eu daria 
tudo para nunca esquecer esses olhos.  

 
CENA 6 DIA EXTERNA ESTAÇÃO DE METRÔ³  
Felipe na estação procura Clarice e já a vê saindo 
longe, caminha em sua direção. 
 

 
CENA 7 DIA EXTERNA PRAÇA DAS FONTES 
 
Clarice apressada, olha o relógio e demonstra que 
perdeu a hora, senta no banco jogando suas coisas, 
olha entre os cadernos que não vê a agenda, abre a 
bolsa e procura, não encontra e dar-se por 
vencida, pega uma revista em sua bolsa e começa a 
folheá-la, Felipe aproveita-se de sua distração e 
deixa a agenda com o celular próximo a ela, O 
celular toca, Clarice olha em volta, vê sua agenda 
com o celular encima, resolve atende-lo... 
 

CLARICE  
(desconfiada) 

Alou? 
 
 

FELIPE 
(em off) 

Quer saber quem é o herói que lhe trouxe sua 
agenda de volta? 
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CLARICE 
(olhando em volta) 

Ah... este celular é seu? 
 

FELIPE 
(ainda no orelhão) 

 Me encontra na torre de TV. 
 

Clarice fica pensativa por um momento 
 

FELIPE 
(Em off) 

Eu sei que não sou aquele cara dos seus sonhos, 
mas naquele dia, eu queria ser. 

 
CENA 8 DIA EXTERNA TORRE DE TV  
Clarice procura desconfiada olhando a todos, 
encosta na mureta, observa a cidade. Felipe a 
surpreende com uma flor feita de guardanapo. 
Clarice assusta-se e conhece Felipe. 
 
 

FELIPE 
Uma flor para colorir seu dia! 

 
CLARICE 

(assusta-se e fica sem jeito) 
Ah! Então foi você, muito obrigada,  

(devolve o celular) 
Isto aqui é seu. 
(olha a agenda) 

Eu não sei como agradecer.  
 

FELIPE 
(observando a vista, respira, pausa) 

Eu sei. 
 
 
 

FELIPE 
(em off) 

Era preciso que até eu mesmo tivesse coragem pra 
aceitar um desafio, mas eu sabia que você iria 

dizer sim. 
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CENA 9 DIA EXTERNA MUSEU DA REPÚBLICA  
Clarice e Felipe ficam de frente ao museu da 
república por um segundo, Felipe a indica o 
caminho como um nobre cavalheiro, Clarice super 
entusiasmada, respira funda, perde a desconfiança 
e sorri. Sai puxando Felipe pela Mão na subida do 
museu. 
Sentada em um banco, Clarice espera Felipe que 
está comprando pipoca, Felipe lhe entrega um 
saquinho. Eles brincam de atirar pipocas ao alto 
 
 
CENA 10 DIA EXTERNA CATEDRAL  
Felipe e Clarice tiram fotos com as estátuas que 
ficam na entrada da catedral em diversas poses 
diferentes, discutem o porque do formato da 
catedral. 
 
 
CENA 11 DIA EXTERNA PRAÇA DOS TRES PODERES 
Abre a cena com pombos voando e Clarice correndo 
atrás deles, Felipe joga milho ao redor dos dois, 
observam os pombos se aproximando, depois espantam 
eles para todos os lados. 
 
CENA 12 DIA EXTENA ERMIDA DOM BOSCO POR DO SOL 
Clarice e Felipe sentam no cais com os pés nas 
água,  

FELIPE 
Então, quem é a garota do metrô que deixa sua 

rotina pra sair com um desconhecido. 
 

CLARICE 
Ah, eu não sou tão interessante assim, na verdade 

eu acho que eu nem pertenço a esta cidade,eu 
preciso conhecer o mundo, quero estudar fora. 

 
FELIPE 

Às vezes eu também penso assim, mas essa cidade 
sempre tem algo inesperado pra me revelar, nem que 

seja em um vagão de um metrô. 
(olha para ela e sorri)  

Eu sou apenas mais um cara comum, com alguns 
sonhos... 
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CLARICE 
Eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida, 
Deixar tudo e conhecer lugares que eu nunca 

percebi,Obrigada 
(sorri) 

 
FELIPE 

Quer saber de uma coisa? 
 

CLARICE 
Diga! 

 
FELIPE 

(gravado e em off) 
Eu mal sei o seu nome, não consigo imaginar o que 
esta acontecendo mas... eu estou com medo que esse 
momento acabe.(Clarice o olha em silêncio) 
Esse é o melhor dia da minha vida. Eu posso nunca 
mais te ver, mas nesse momento... eu te amo. 
 
Clarice fica desconcertada, sem jeito, Felipe se 
aproxima, Clarice fica estática, por fim um beijo. 
 
CENA 13 DIA EXTERNA PASSAGEM DE TEMPO 
Imagens que fazem o sentido do tempo passando, 
pessoas caminhando em parques, parque de 
diversões, carros passando, por do sol. 
 
CENA 14 DIA EXTERNA PORTARIA DO PRÉDIO 
Felipe espera Clarice na portaria de seu prédio, 
procura olhar em volta para ver o tempo passar, 
Clarice finalmente abre a portaria e o recepciona. 

 
CLARICE 

Oi? 
 

FELIPE 
Oi, Tudo bem? 

 
CLARICE 

Eu tenho uma novidade! 
 

FELIPE 
E eu tenho uma rosa. 
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CLARICE 

Que fofo, brigada (beijinho no rosto), adivinha? 
(pausa) consegui a bolsa para estudos, 

não é um máximo? 
 

FELIPE 
(abalado e sem reação) 

Como assim?... Quer dizer... É sim, e... quando 
você tem que ir? 

 
CLARICE 

(muda de tom) 
O prazo de inscrições e entrega dos documentos 

encerra nesta sexta feira... eu to preocupada em 
perder a vaga, se importa que eu veja isso essa 

semana? 
 

FELIPE 
Que isso, não se preocupa, (entristece) você não 

pode perder esta oportunidade. 
 

CLARICE 
Tenho que arrumar muita coisa, vamos subir e 

separar a mala? 
 

FELIPE 
Não, tenho que resolver umas coisas antes do fim 

do dia... 
 

CLARICE 
Sobe comigo, depois eu vou com você. 

 
FELIPE 

Não precisa. Depois eu te ligo. 
(saindo) 

 
 

CLARICE 
(sem graça, segurando a porta) 
ah! Sexta eu viajo pela manhã. 
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FELIPE 
(indiferente) 

Tudo bem. Tchau. 
 

CLARICE 
Tchau. 

 
Clarice entra no prédio, Felipe sai. 
 
 
CENA 15 DIA INTERNA QUARTO DE FELIPE 
Sentado a mesa do computador, Felipe digita mas 
não consegue terminar, resolve escrever em uma 
folha de papel, olha uma foto deles, abre a 
gaveta, encontra ingressos, papeis de doces, 
bilhetinhos. Felipe olha tudo com atenção 
especial, sente o cheiro, chora timidamente, 
começa a escrever numa folha de papel. 
 

Felipe 
(em off) 

Acho que escrever nunca foi meu forte, espero um 
dia te encontrar... 

 
 
CENA 16 EXTERNA ESTAÇÃO DE ÔNIBUS 
Clarice espera sentada em um banco com suas 
malas,levanta e olha em volta, olha o relógio. 
Aproxima-se um menino com uma caixa na mão e 
entrega a Clarice, ela pega e quando vai perguntar 
qualquer coisa o menino ele sai correndo, olha por 
um momento a caixa, olha a sua volta e chora com 
raiva... 
 
CENA 17 DIA EXTERNA MUSEU DA REPÚBLICA 
Felipe fica sentado no banco em que outrora estava 
com Clarice. 
Felipe esta encostado na parede do museu. 
 
CENA 18 FIM DE TARDE EXTERNA CENTRO COMERCIAL 
Felipe anda descompassado, pensativo, olha tudo a 
sua volta, as pessoas caminhando, os casais. 
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CENA 19 NOITE INTERNA METRÔ 
Felipe sentado no metrô fica olhando pela janela o 
concreto até que o metrô atinge a superfície e a 
noite invade o trem. A câmera deixa a noite 
preencher a tela. 
 
 
Texto e off: 
“talvez eu precise de uma vida para te esquecer” 
 
 
 

FIM 
 
 

Créditos finais 
 


