
FILME ANTIGO

Cena Um: Destino
1960 – Apartamento de classe média, começo da noite

A linda menina de um ano e meio dorme calmamente 
em seu bercinho, observada pela sua linda mãe de 20 anos, 
que espera, ansiosa, por seu marido, pai da criança, para ir 
ao cinema no centro da cidade. A avó, fazendo crochê na 
sala, vai ficar com o bebê. O marido está muito atrasado. 
A mãe gosta de ficar observando a barriguinha redonda da 
criança subindo e descendo enquanto respira. De repente, 
a menina acorda muito assustada e começa a chorar inten-
samente.

– O que foi, meu bem? Teve um sonho ruim? – A 
mãe agarra e beija a criança na testa e a avó corre para o 
quarto.

– Ela nunca chora desse jeito. Deve ter sido um pesa-
delo – diz a avó.

Ela tenta acalmar o bebê com uma canção:



– Dorme, dorme, meu amor, meu filhinho encanta-
dor. A faca que corta dá talho sem dor.

O bebê volta a dormir. A mãe está visivelmente ner-
vosa. Ela anseia por notícias do marido. Já perderam a ses-
são do filme. Ela troca a roupa de passeio por uma cami-
sola e se enrola em um roupão. Remove a maquiagem. Vai 
pra cozinha e toma um café com cinco colheres de açúcar. 
Duas horas mais tarde, ouve pessoas batendo palmas na 
frente do edifício. Observa pelas frestas da veneziana verde 
e enxerga um policial acompanhado de sua tia, irmã de sua 
mãe, e seu tio. Nesse momento, já entende toda a situação 
e começa a chorar baixinho.

– Não pode ser. Não pode ser comigo. Não pode ser 
com ele.

Pede para sua mãe atendê-los. A avó desce dois anda-
res e conversa com o policial. Os tios sobem para ficar com 
o bebê. Eles dizem:

– Teu marido sofreu um acidente, há duas horas, e 
está no hospital. Não te preocupa, tudo vai dar certo.

O policial diz para a avó:
– Seu genro faleceu em um grave acidente. Ele foi le-

var um colega em casa de carro. Na curva antes da casa do 
colega, não tinha luz e havia um caminhão estacionado no 
escuro. Ele entrou direto embaixo do caminhão. O caixão 
não poderá ser aberto. O tio já reconheceu o corpo.

A avó, quase desmaiando, pergunta:
– Ele tem só 21 anos! E o colega?
– Nem se arranhou.

Cena Dois: Encantamento
1963 – Ônibus para Caxias do Sul



Lu e sua mãe vão visitar os avós, que moram na ser-
ra. Dentro do ônibus, a criança já tinha conversado com 
o motorista e cantado e dançado para todos os passageiros 
ainda acordados. Todos se encantaram com ela. Já havia 
contado para umas senhoras idosas que seu pai tinha mor-
rido e que estavam indo visitar os avós. O encantamento 
acabou quando, em meio a dezenas de curvas, Lu enjoou 
e vomitou dentro do decote do casaco de pele da sua mãe. 
Ela ficou enojada e quase vomitou também enquanto ten-
tava se limpar dentro do ônibus, sem água. 

Na chegada à cidade, não há ninguém da família espe-
rando pelas duas. Um homem de meia-idade se aproxima e 
fala cumprimenta a mãe:

– Bom dia!
– Bom dia, apesar de eu estar toda lambuzada.
– Eu tenho água quente do chimarrão. Quer um pou-

co pra te lavar?
– Obrigada, mas vou até o banheiro da rodoviária.
– A sua filhinha é muito engraçadinha. Parece a Shir-

ley Temple.
– Muito obrigada, mas nunca ouvi dizer que a atriz 

tivesse vomitado dentro do casaco da própria mãe.
– Essas coisas acontecem o tempo todo. Tenho três 

filhos homens e eles fazem de tudo quanto é porcaria nas 
nossas viagens para a praia. Se a senhora não se incomoda, 
eu vi sua filha dizer no ônibus que o pai dela morreu.

– Sim, morreu, mas eu não estou interessada em casar 
de novo no momento.

– É que eu queria muito ter tido uma filhinha. Minha 
mulher me deu só machos e agora não pode mais engravi-



dar. A senhora não gostaria que criássemos sua filha? Sei 
o quanto deve ser dura a vida de uma viúva jovem como a 
senhora. Acho que minha mulher adoraria criar essa crian-
ça. A senhora poderia continuar a visitá-la. Podemos fazer 
um negócio.

– Um negócio? O que o senhor está propondo é com-
prar minha filha! Suma da minha frente antes que eu cha-
me a polícia!

– Não leve a mal...
– Desapareça da minha frente, seu tarado!

Cena Três: Educação
1966 – Sala de aula em um colégio de freiras

Professora:
– Crianças, no domingo é Dia dos Pais. Todos os 

alunos vão pintar um cartão para os pais com têmpera e 
escrever uma dedicatória. A Lu, que não tem pai, escreve 
para o avô.

Os alunos tiram os olhos da freira e olham para a ver-
melha Lu.

No parquinho, durante o recreio, Lu observa duas co-
leguinhas andando por muito tempo na gangorra.

– Tu já tá há bastante tempo na gangorra. Agora é 
minha vez – diz Lu.

– Não, hoje eu vou ficar mais tempo.
– Deixa eu ir uma vez pelo menos! Deixa!
A menina ri para a amiguinha na outra ponta. Lu in-

siste:
– Mas já vai bater, deixa eu ir um pouquinho! Os ba-



lanços estão cheios!
– Não vou deixar porque tu nem pai tem!
Foi o suficiente para a menina ser arrancada por Lu 

da gangorra pela sua linda trança loira. Uma freira foi cha-
mada e Lu levou uma advertência por escrito. O colégio fe-
chou e a menina ficou esperando sentada no meio-fio. Seu 
vizinho, que lhe dava carona, não avisou que não ia bus-
cá-la no colégio. Lu, na calçada, chorava pelo pai, pela ad-
vertência e pelo esquecimento. E também porque a freira 
tinha dito que ela não poderia frequentar mais as aulas de 
teatro porque tinha que estudar mais aritmética. Depois 
de uma hora, sua mãe apareceu, nervosa, para buscá-la, a 
pé. Foi um dos dias mais tristes da triste infância de Lu.

Cena Quatro: Família
1967 – Banca 40 do Mercado Público

O avô de Lu, que fazia as vezes de seu pai, sempre a le-
vava, aos sábados, para passear no Parque Farroupilha e no 
Mercado Público, onde Lu comia sorvete ou doces, sempre 
muito feliz. No mercado, ele fazia as compras da lista que 
a avó elaborava enquanto ela ficava sozinha comendo seus 
doces na Banca 40. A menina adorava o mármore branco 
das pequenas mesinhas redondas. 

Naquele inesquecível sábado, o avô conversou com 
vários conhecidos, fez todas as compras e pegou o bonde 
de volta para casa, deixando Lu na sorveteria, onde ela co-
mia uma bomba de nata com sorvete. Os garçons percebe-
ram que algo de errado tinha acontecido e ficaram dando 
sorvete para a menina durante duas horas. As lágrimas, 
quentes, pingavam no sorvete. Algumas gotas no de cho-



colate, um pouco no de creme e um pouco no de morango. 
Finalmente, sua mãe apareceu para buscá-la, muito aflita. 
Lu nunca mais quis sair sozinha com o avô, apesar de sentir 
muita falta do parque e do sorvete.

Cena Cinco: Romance
1969 – Ginásio; apresentação de Holiday on Ice

Senta ao lado de Lu, na arquibancada, um menino 
lindo de uns doze anos. Os dois estão com os corpos co-
lados porque a arquibancada está lotada. As famílias, mes-
mo ao lado dos dois, não percebem a proximidade física, 
enquanto eles adoram estar grudados. Em determinado 
momento, quando os patinadores dançam ao som de Cali-
fornia Dream, os dedos de Lu e do menino vão se tocando, 
escondidos sob os braços cruzados. Sorrateiramente, eles 
se dão as mãos. O olhar dos dois é de êxtase total. O corpo 
de Lu está todo quente.

A vida de qualquer um dá um filme. É só escolher os 
momentos certos para encenar.



1 BUSCANDO O SILÊNCIO

Trocar de empresa aos 53 anos de idade, como eu e 
meu marido fizemos, alguns consideram uma loucura. 
Digo que é, no mínimo, muito saudável, como renovação 
e como uma oportunidade para pensar no que realmente 
se está disposto a fazer. De repente, na nova empresa, co-
meçaram a aparecer muitos projetos ao mesmo tempo, e 
acabei abraçando muita coisa sozinha. Projetos que preci-
sariam de cinco pessoas eram executados por apenas duas, 
sempre por questões orçamentárias. Fiz a finalização e o 
lançamento de um longa-metragem, o lançamento de um 
curta-metragem que percorreu muitos festivais e a pro-
dução de um projeto de educação para cinema que envol-
veu a confecção de um livro, um DVD e um site – mais 
meu trabalho cotidiano na administração de um cinema 
de arte. Tudo já era excessivo, mas eu ainda resolvi traba-
lhar em uma grande campanha política de esquerda com 
muitas contradições e mal administrada financeiramente. 
Essa maçaroca simultânea, ou, no mínimo, consecutiva, 
fez com que eu ficasse exausta. Então pensei que, para me 
acalmar, precisava tirar duas semanas de férias.


