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1 INT. GINÁSIO ESPORTIVO - NOITE 1

Ouve-se barulho de torcida e bola de basquete.

CÂMERA LENTA - Em um ginásio de basquete lotado, dois

times estão jogando. A torcida está empolgada vibrando

muito.

O CRONÔMETRO mostra que faltam apenas 10 segundos para o

fim do jogo e o PLACAR Time da Casa 82 e Visitantes 83.

Gabriel, um dos jogadores do time da casa, 20 e poucos

anos, recebe a bola e então toda a torcida fica na

expectativa de seu arremesso. Ele avança em direção ao

ataque, dois jogadores do time adversário se aproximam,

com um movimento incrível ele gira e se livra dos dois, a

torcida se agita e o incentiva gritando seu nome. Faltam 4

segundos, ele avança e já próximo do garrafão do

adversário ele para, respira e olha para tabela, faltando

1 segundo ele arremessa. Com a bola no ar o cronômetro

zera e Gabriel acompanha apreensivo o percurso da bola

enquanto ouve a torcida gritar seu nome.

Gabriel, Gabriel, Gabriel...

FADE TO

2 INT. ESCRITÓRIO - DIA 2

Gabriel está olhando para cima, sentado em uma mesa de

escritório, em frente ao computador. Vestido com roupas

mais formais ele não presta atenção em mais nada.

FABIO

Gabriel, Gabriel...

Fabio se aproxima e bate sua mão na mesa de Gabriel.

GABRIEL

(levando um susto)

Quê, quando?

FABIO

(dando risada)

E Gabriel, sempre sonhando

acordado.

GABRIEL

É, eu estava mesmo...

FABIO

(olhando em outra direção,

sendo malicioso)

Nossa, eu é que queria sonhar com

a nova estagiária, trabalhando só

de biquini...

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 2.

Fabio olha para a estagiária que está em pé na máquina de

xerox.

GABRIEL

(cochichando)

Boa, vamos sugerir pro o RH o dia

do biquini, nesse dia todas as

mulheres tem que vir trabalhar só

de biquininho.

Os dois dão risadas.

FABIO

E aí, vamo toma uma gelada hoje?

Acho que cê tá precisando...

GABRIEL

Hoje não dá, hoje tem jogo das

finais da NBA na TV e eu não

quero perder.

FABIO

Bom, cê que sabe, vai ter várias

gatinhas por lá.

GABRIEL

Eu sei, mas valeu, eu quero sair

daqui cedo, chegar em casa logo e

assistir o jogo que começa as

oito. Mas outro dia agente

combina.

FABIO

Beleza, mas depois, quando você

me ver abraçadinho com a nova

estagiária não vai ficar com

ciúmes hein.

GABRIEL

Falou garanhão, vai sonhando,

vai...

Nesse momento o chefe deles se aproxima com alguns papéis

na mão e então os dois voltam a trabalhar.

CHEFE DE GABRIEL

(com tom de voz ríspido)

Gabriel, cadê aqui nesses

relatórios a previsão de vendas

do mês, a variação diária, a

média ponderada...

GABRIEL

(se fazendo de desentendido)

A você queria essas informações

também?

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 3.

O chefe olha para ele como um boxeador olha para o

adversário antes de começar uma luta.

CHEFE DE GABRIEL

Eu quero tudo isso pronto hoje!

GABRIEL

Hoje? Mas não vai dar tempo de

termi...

CHEFE DE GABRIEL

Eu não quero saber, eu quero esse

relatório completo ainda hoje,

nem que você tenha que ficar até

de madrugada fazendo!

O chefe joga os papéis na mesa de Gabriel e vai para sala

dele. Gabriel olha para aquilo tudo, depois olha para o

RELÓGIO que marca 17:23. Ele esfrega a mão na cabeça e

fica parado olhando para os papéis.

FABIO

E aí, o chefe pegou pesado com

você né?

GABRIEL

Ele quer que eu refaça esses

relatórios hoje.

FABIO

Puts, que sacanagem hein. Mas nem

estressa, trabalho é trabalho.

Gabriel pega os papéis, olha para as anotações do chefe e

então rapidamente começa a fazer as alterações e

correções. Ele trabalha olhando concentrado para os papéis

e para a tela do computador. Seu ritmo é frenético. Ele

olha para a tela, olha para os papéis, olha para tela,

olha para os papéis. O tempo passa, e as 18:16hs, Fabio se

levanta para ir embora.

FABIO (...cont.)

Chega por hoje né. E você não vai

não?

GABRIEL

Eu ainda não terminei esses

relatórios.

FABIO

Puts, e o jogo que você queria

ver? Que merda hein.

Gabriel faz cara de entediado.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 4.

FABIO (...cont.)

Bom, mas deixa eu ir nessa.

Falou, amanhã agente se vê.

GABRIEL

Falou, até amanhã.

Gabriel continua trabalhando. Aos poucos as outras pessoas

vão indo embora e ele fica sozinho. Seu ritmo agora é mais

lento. Ele coça a testa, olha para os papéis, olha para o

relógio. São 19:27. Ele pega os papéis na mão e folheia as

páginas. São seis páginas, e todas com anotações do chefe.

Ele se inclina para trás apoiando-se na cadeira e olha

para o teto. Volta a trabalhar no computador. As 20:11 ele

vê o chefe indo embora. Ele continua trabalhando. O tempo

passa e as 20:52 ele para, olha para o relógio, olha para

os papéis, olha para tela, olha ao seu redor e não vê mais

ninguém no escritório. Então ele guarda os papéis na

gaveta, desliga o monitor, guarda suas coisas rapidamente

em sua mochila e vai embora.

3 INT. CASA DE GABRIEL - NOITE 3

Gabriel chega em sua casa e rapidamente joga sua mochila

no sofá da sala, pega o controle remoto e liga a

televisão. Ainda em pé ele coloca no canal esportivo que

não está mais passando o jogo da NBA. Ele olha em seu

relógio que marca 22:14. Ele joga o controle remoto em

cima do mesmo sofá onde jogou sua mochila e se deixa cair

sobre outro sofá da sala.

Chateado ele fica olhando para TV.

FADE TO

4 INT. CASA DE GABRIEL - DIA 4

Na TV vemos um jogo de basquete da NBA. Assistindo a TV na

mesma sala porém com móveis mais antigos (1991), está

Gabriel, agora com 9 anos. Sozinho, ele torce e vibra com

as jogadas espetaculares de seus ídolos.

GABRIEL

Yes, é isso aí!

A cada lance Gabriel pula e faz gestos com os braços como

se estivesse em quadra.

GABRIEL (...cont.)

Vai arremessa dos 3... passa a

bola, isso vai...

Em seguida, Igor, 13 anos, irmão mais velho de Gabriel

aparece na sala e vê o irmão assistindo o jogo. Gabriel

percebe a presença do irmão e na hora se desanima.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 5.

IGOR

Ga-bri-éel... o que você acha de

jogar basquete comigo?

Com um sorriso irônico Igor olha para ele.

IGOR (...cont.)

Mas só que você vai ter que ser a

bo-la!

Igor então se aproxima rapidamente de Gabriel e começa a

chacoalhar o irmão e bater sua cabeça no sofá como se

fosse uma bola de basquete.

Gabriel se defende e num esforço tremendo consegue se

soltar de seu irmão e sai correndo da sala.

5 EXT. QUADRA DO PRÉDIO DE GABRIEL - DIA 5

Gabriel chega correndo na quadra que não tem ninguém. Ele

senta e fica por alguns instantes sozinho em um canto.

Depois de algum tempo seus amiguinhos aparecem na quadra,

contando como foi bacana o jogo que acabaram de ver na TV.

Rodrigo um garoto de 9 anos, magrelo com cabelos claros

cortados em estilo tigela. Humberto, meio gordinho também

de 9 anos, com um saco de salgadinho na mão. Thiago, um

garoto de 10 anos, um pouco mais alto e mais forte que os

outros, traz com ele um aparelho de som portátil, e

Paulinho, o mais baixinho da turma é também o mais

empolgado, vem batendo uma bola de basquete.

RODRIGO

Nossa, aquela jogada do Pippen

foi demais!

PAULINHO

Eu queria ser do tamanho deles

pra poder alcançar a tabela.

THIAGO

(pulando)

Mais um pouco e eu alcanço!

Gabriel ainda no canto, limpa os olhos com a mão e então

vai de encontro aos amigos sorrindo.

GABRIEL

Vamo jogar 21.

THIAGO

Vamo! Vamos tirar dedos iguais

pra fazer os times. O Paulinho é

café com leite.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 6.

Nos dedos iguais, Gabriel e Rodrigo formam um time. Thiago

coloca seu rádio no canto da quadra e liga o som que

começa a tocar a música Jump Around do House of Pain.

Os garotos começam a jogar e é só alegria. Eles se

imaginam jogando uma final da NBA.

A cada cesta que fazem comemoram e se dirigem para os

cantos da quadra que não tem ninguém, como se estivessem

vendo uma torcida enlouquecida! No meio do jogo eles

dançam e fazem gestos iguais aos jogadores da NBA, na

maioria negros que ouvem e dançam Hip Hop.

Depois de algum tempo jogando e se divertindo, chegam 4

garotos maiores na quadra com uma bola de futebol. Ao

verem Gabriel e seus amigos jogando, os garotos maiores

dão risada e debocham deles, dizendo que eles nem tem

tamanho para alcançarem a redinha e então chutando a bola

de futebol contra eles, expulsam eles da quadra, que saem

correndo de lá.

6 EXT. PRÉDIO DE GABRIEL - DIA 6

Os garotos chegam ofegantes em um canto do prédio e param

para descansar.

RODRIGO

Isso não é justo, a quadra não é

só deles.

THIAGO

É, fora que eles só querem jogar

futebol.

HUMBERTO

E eles nem deixam agente jogar.

GABRIEL

É porque eles não sabem jogar

outra coisa.

Os garotos sentam no chão. Gabriel começa a bater a bola

de basquete contra a parede. Na terceira vez em que ele

bate a bola ele a deixa escapar sem querer. A câmera

acompanha a BOLA que para perto da parede. Ouvimos um

apito.

7 INT. QUADRA DE BASQUETE - DIA 7

Gabriel apanha a BOLA em um canto da quadra. Agora ele

está com 16 anos. Usando um colete de clube, ele passa a

bola para outro jogador, que está na quadra, onde acontece

uma peneira do clube para o time mirim de basquete.

Mascando chiclete, Gabriel senta, esfrega suas duas mãos

sobre suas pernas enquanto bate rapidamente seu calcanhar

direito no chão.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 7.

TREINADOR

Tudo bem, Sandro e Carlos podem

sair, Eric entra no time azul e

Gabriel no time vermelho.

Gabriel se levanta e antes de entrar na quadra esfrega

suas mãos e bate uma vez.

TREINADOR

Vamos lá, eu quero ver o que

vocês sabem.

(pausa)

Mostrem que são bons o suficiente

para defender a camisa do clube!

Gabriel entra no jogo se sentindo como um anão em terra de

gigantes. Ele corre de um lado para o outro da quadra sem

pegar na bola. Na primeira vez que a recebe, ele ouve

gritos e barulho de torcida. Confuso ele acaba passando a

bola para um jogador do time adversário. Ele olha para o

treinador que faz anotações mexendo a cabeça

negativamente. Isso tira a atenção dele no jogo por alguns

segundos. Ele volta a se concentrar no jogo e a correr. O

time vermelho recupera a bola e então Gabriel que está

livre a recebe. Ele avança com ela e próximo da linha dos

três do adversário ele faz um belo passe para um de seus

companheiros que acaba fazendo a cesta.

GABRIEL

(com punho fechado na altura

do ombro martelando)

Yes!

O time vermelho volta correndo para defesa. O time azul

trabalha a jogada e um de seus jogadores, negro, mais alto

que os demais, avança sozinho pelo garrafão e faz a cesta

com uma bandeja. Os jogadores do time vermelho parecem

pregados em quadra. Eles olham uns aos outros como

crianças perdidas. Gabriel recebe a bola na saída de seu

time e com olhar compenetrado ele avança até o meio da

quadra. Ao tentar passar por um jogador adversário ele

perde a bola. Sem reação, ele fica parado no meio da

quadra por alguns segundos. Ele parece perdido novamente.

Em seguida, Gabriel corre para defesa e consegue roubar a

bola do adversário. Ele passa para um companheiro e corre

para o ataque. Livre, ele recebe a bola, desvia do

marcador que se aproxima e então arremessa. De repente ele

não ouve mais nada. Um silêncio toma conta de seus

pensamentos. Em CÂMERA LENTA ele acompanha a bola em

direção a cesta. Ela bate na tabela, bate no aro e volta

para quadra. VELOCIDADE NORMAL - Gabriel parece não

acreditar que errou a cesta. Nesse momento volta a ouvir o

barulho da quadra. O treinador apita o fim do jogo.

Enquanto todos saem da quadra para tomar água, Gabriel

continua parado olhando para tabela. De cabeça baixa ele

vai até a rodinha que todos fazem em volta do treinador

para ouvir quem serão os escolhidos.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 8.

O nome de Gabriel não é mencionado. Ele vê os garotos que

foram escolhidos comemorando e se cumprimentando. Sozinho,

ele fica parado na quadra com cara de cabeça baixa.

FADE OUT

8 INT. ESCRITÓRIO - DIA 8

Gabriel, novamente com 20 e poucos anos, está sentado em

sua mesa. De cabeça baixa ele digita lentamente no teclado

do computador. O chefe dele se aproxima com alguns papéis

na mão.

CHEFE DE GABRIEL

(ríspido)

Gabriel, porque o total de vendas

do mês passado não bate com a

soma dos dias?

Gabriel olha para os papéis na mão do chefe e então

responde.

GABRIEL

Porque no total do mês não entram

as vendas canceladas.

O chefe dele olha mais atentamente o relatório, com

expressão de surpresa.

GABRIEL (...cont.)

(apontando para o relatório)

Se você reparar aqui na coluna

cancelamento e somar esse valor

com o total de vendas, vai ter o

mesmo valor da soma diária.

Ainda com expressão de surpresa, o chefe dele arregala os

olhos ao olhar para o relatório.

CHEFE DE GABRIEL

(com voz branda)

Certo, e aqui no gráfico, a média

mensal também está sem os

cancelamentos?

GABRIEL

Sim, aqui está a média real de

vendas.

O chefe faz um movimento positivo com a cabeça e muda

totalmente a expressão, como alguém que entende uma piada

atrasado.

CHEFE DE GABRIEL

Muito bom Gabriel, ótimo

trabalho. Parabéns!

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 9.

O chefe volta para sala dele. Gabriel respira aliviado e

abre um sorriso. Ele esfrega suas mãos e bate uma vez. Em

seguida ele pega uma folha de papel que está em sua

mesa, amassa e arremessa o papel no cesto de lixo. Em

CÂMERA LENTA acompanhamos o percurso do papel no ar.

Ouvimos barulho de torcida.

FADE TO

9 INT. GINÁSIO ESPORTIVO - NOITE 9

Em CÂMERA LENTA acompanhamos a bola de basquete

arremessada por Gabriel no início do filme. A bola bate no

aro, bate na tabela e cai dentro da cesta. Todos no

ginásio comemoram muito. Gabriel comemora enquanto todos

correm em sua direção. Os demais jogadores de seu time

levantam Gabriel no ar. Em lettering o nome do ator.

Fabio e a estagiária também estão no ginásio. Abraçados

eles pulam e comemoram. Em lettering o nome dos atores.

A equipe do filme também comemora na quadra e ao lado de

cada um aparecem seus nomes e funções: Diretor, Produtor,

Dir. de Fotografia, Dir. de Arte, etc.

Enquanto todos comemoram, Gabriel que está sorrindo vê seu

chefe entre os torcedores olhando sériamente para ele.

Gabriel parece não acreditar.

10 INT. ESCRITÓRIO - DIA 10

No escritório o chefe de Gabriel está olhando para ele.

CHEFE DE GABRIEL

Gabriel, você já terminou o

relatório da diretoria?

Gabriel e Fabio estão sentados trabalhando com expressão

de desânimo. Na frente deles passa a estagiária sem nem

olhar para eles.

FADE OUT

11 EXT. RUA - DIA 11

Em linguagem documental.

REPORTER

Quando você era criança, o que

você queria ser quando crescer?

Uma mulher vestida com avental de garçonete fala

diretamente para câmera.

(CONTINUA...)



...CONTINUANDO: 10.

GARÇONETE

Quando eu era menina ainda, eu

sonhava em ser aeromoça. Eu

queria viajar muito e conhecer o

mundo todo.

Em lettering: Hoje ela é garçonete em uma lanchonete do

aeroporto e adora ler livros turísticos.

Uma mulher meio gordinha, vestindo roupas sociais.

MULHER GORDINHA

Eu sonhava em ser uma cantora bem

famosa. Eu sempre adorei musica

lírica. Eu queria fazer grandes

shows, em casas de espetáculos

para para milhares de pessoas.

Em lettering: Gerente de uma loja de CDs e DVDs há 6 anos,

seu hobby é cantar em karaokês com os amigos.

Um homem de 30 e poucos anos em frente a um passat antigo,

vermelho, todo equipado e com um adesivo da ferrari no

capô.

HOMEM

Eu queria ter uma ferrari.

Em lettering: Mecânico do bairro onde more desde os 16

anos.

Já com os créditos subindo na tela e trilha sonora, várias

pessoas dão seus depoimentos.

FIM


