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INT. APARTAMENTO RUBENS. CONSULTÓRIO. NOITE

Objetos sobre uma mesa: dentadura, dentes soltos, 
ferramentas de modelar, massa de dentista, kit de 
dentista, vários dentes soltos, uma luminária com luz 
fria. Uma mão, vestida com luvas, modela um dente molar. 
Os movimentos são repetitivos e delicados. RUBENS (35) 
magro, de estatura mediana, aparentemente calmo, ajeita 
seus óculos antes de aplicar o último dente em uma 
dentadura. Rubens levanta-se e coloca a dentadura 
completa em um “armário de secagem”. Em seguida volta 
para a mesa e continua a modelar dentes. Rubens modela 
agora um canino. Com muito cuidado ele modela detalhes do 
dente. Observa o dente por um tempo para verificar alguma 
falha, em seguida, com uma ferramenta especializada, faz 
ajustes no canino. Rubens pega uma dentadura ainda sem 
dente, um tubo de cola especial de dentista, e inicia o 
processo de colagem do dente. Rubens é interrompido por 
um barulho de porta batendo seguido de passos no 
corredor. Rubens para sua ação, segura a dentadura com 
uma mão enquanto com a outra pressiona o canino para que 
este seja fixado na dentadura. Rubens olha em direção a 
porta. Depois de um tempo, Rubens volta a trabalhar. 
Rubens modela outro dente canino. Com uma ferramenta 
molda as extremidades do dente. Rubens escuta novamente 
passos no corredor. Rubens continua a modelar o canino. 
Os passos ficam mais próximos e só param quando alguém 
bate na porta de seu consultório. Rubens não responde e 
continua seu trabalho. Novamente a pessoa bate na porta. 
Rubens levanta-se rapidamente e arruma sua camisa para 
dentro da calça. Em seguida senta-se e volta a trabalhar 
no molde do dente canino. 

RUBENS
Entra.

Por uma fresta da porta surge MARINA (35) alta, loira, 
bonita e simpática.     

MARINA
Tô indo. 

Sem olhar para Marina, Rubens faz um sinal de positivo 
com a cabeça enquanto continua a modelar o dente canino. 
Marina fica por alguns instantes parada observando 
Rubens. Depois de um tempo ela fecha a porta do 
consultório. Rubens cola o canino na dentadura, agora com 
dois dentes caninos. Rubens larga a dentadura sobre a 
mesa, tira os óculos e esfrega as mãos no rosto. Em 
seguida, fica em pé, tira uma das luvas, e arruma o pinto 
por dentro da calça. Rubens coloca a luva novamente e 
volta a modelar dentes.   



INT. APARTAMENTO RUBENS. COZINHA. NOITE

Rubens acende uma das chamas do fogão. Em seguida abre 
uma panela que está em cima do fogão com todo o cuidado 
para não fazer barulho. Rubens olha para o conteúdo da 
panela — sopa de legumes. Rubens percebe dois pratos, 
dois jogos de talheres e dois copos na pia. Rubens 
resolve lavar a louça. Rubens resmunga baixinho (não é 
possível decifrar suas palavras). Com passos leves Rubens 
pega um prato, uma colher e serve-se de sopa. Desliga o 
fogo e anda em direção a porta da cozinha.  

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. NOITE

Rubens coloca uma toalha (jogo americano) sobre a mesa, 
coloca os talheres e em seguida arruma o prato sobre a 
mesa milimetricamente. Senta-se e toma a sopa. Sempre com 
movimentos leves na tentativa de não realizar um grande 
ruído. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. QUARTO. NOITE

Rubens abre a porta do quarto muito devagar. O quarto 
está escuro, apenas um pouco de luz entra pelas frestas 
da janela. Na cama uma mulher loira dorme com a barriga 
para cima. Rubens caminha até o lado da cama contrário da 
mulher e acende um pequeno abajour. Uma luz leve ilumina 
uma parte do ambiente. O rosto da mulher que dorme é 
idêntico ao rosto de Marina. Rubens troca-se vestindo um 
pijama que estava em baixo do seu travesseiro e deita-se 
com cuidado ao lado da mulher. Em seguida, apaga a luz do 
abajour.  

INT. APARTAMENTO RUBENS. QUARTO. DIA

A entrada de luz pelas frestas da janela indica que já é 
dia. Rubens não está deitado na cama, seu lado está 
desarrumado. A mulher que dormia ao lado de Rubens 
acorda. É Luciana (35), alta, loira e bonita, irmã gêmea 
de Marina. Luciana acorda, abre os olhos, boceja e fica 
olhando para o teto. Sons invadem o quarto: carro 
passando na rua, moto, pessoas falando ao fundo (da rua). 
Barulho de talheres, xícaras vindos da cozinha. Luciana 
olha para os lados e em seguida volta a olhar para o 
teto. No teto, o movimento de luz é acompanhado pelo 
barulho dos carros  que passam na rua, efeito causado 
pelo reflexo do sol nos carros. Luciana observa por um 
tempo a movimentação da luz no teto do quarto. Barulho de 
um prato quebrando. Luciana fecha os olhos e franze a 
testa. Em seguida, barulho de passos no corredor de 
alguém que aproxima-se do quarto. 

A porta do quarto abre. É Rubens, que carrega uma bandeja 
com torradas, geléia e chá. 
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Rubens apóia tudo em cima da cama e dirige-se até a 
janela do quarto. Rubens abre a janela. A luz do dia 
invade o ambiente. 

RUBENS
Bom dia.

LUCIANA
Bom dia

Rubens sai do quarto. Luciana olha em direção a bandeja e 
sorri. 

Rubens volta com um balde, algumas tolhas, uma esponja e 
sabonete líquido.                                  

Rubens se posiciona ao lado de Luciana e com cuidado tira 
o lençol de cima dela. Aos poucos ele pega a toalha, 
enrola em forma de canudo e a arruma ao lado de Luciana. 
Rubens tira a roupa de Luciana. Com uma esponja e 
sabonete líquido, Rubens inicia a higienização em 
Luciana. Ele a gira para um lado, esfrega a esponja com o 
sabonete líquido, depois seca com uma segunda toalha. 
Depois a gira para o outro lado, esfrega com a esponja e 
seca novamente com a toalha. 

Luciana mexe o nariz como se tenta-se coçar. Rubens olha 
para Luciana deitada na cama. 

LUCIANA
Tá coçando.

Rubens coça o nariz de Luciana. Luciana sorri aliviada. 

Rubens repete esquematicamente os movimentos de 
higienização até conseguir limpar todo o corpo de 
Luciana. Em seguida, Rubens a coloca sentada na cama. 
Pega a bandeja com as torradas e o chá.   

LUCIANA
É geléia de morango? 

RUBENS
É, comprei um pote novo. 

Rubens passa geléia em uma torrada e leva até o boca de 
Luciana. 

RUBENS
Fiz chá de laranja com cravo. 

Rubens leva a xícara até a boca de Luciana. Luciana toma 
o chá. 

RUBENS
É bom ?
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LUCIANA
É. Dá mais uma. 

Rubens pega mais uma torrada e leva até a boca de 
Luciana. Luciana fecha os olhos para sentir o sabor. 

RUBENS
Hoje vou ter que sair pra resolver 
umas coisas.  

Luciana para de mastigar por alguns segundos e olha 
fixamente para Rubens. 

RUBENS
Vai ser rápido. 

Rubens leva mais uma torrada até a boca de Luciana. 
Luciana mastiga. Rubens leva a xícara de chá até a boca 
de Luciana. Luciana toma o chá. Por fim, Rubens arruma as 
coisas na bandeja. Em seguida abre o armário do quarto e 
pega uma cadeira de rodas que estava fechada. Rubens abre 
a cadeira de rodas e a coloca ao lado de Luciana.  Rubens 
pega Luciana no colo e a coloca na cadeira de rodas. 
Rubens abre a porta do quarto e conduz Luciana pelo 
corredor. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Rubens leva Luciana até a sala e a deixa perto da janela, 
em um local com sol. Ao lado de Luciana, um  vaso de 
flores. Rubens liga uma música clássica em um aparelho de 
som localizado em um móvel da sala. Rubens dá um beijo na 
testa de Luciana e caminha em direção ao corredor.   

INT. APARTAMENTO RUBENS. CONSULTÓRIO. DIA

A música clássica tocada na sala invade todo o ambiente. 
Rubens entra em seu local de trabalho. Sobre a mesa, uma 
dentadura apenas com os caninos. Rubens coloca seus 
óculos e volta a trabalhar. Rubens pega o dente molar que 
está sobre a mesa, e com muito cuidado, encaixa na 
dentadura.  

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Música clássica toma conta do ambiente. Luciana olha para 
a janela. Ao seu lado um vaso de flores. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. CONSULTÓRIO. DIA

Música clássica toma conta do ambiente. Rubens está com a 
dentadura com dois caninos e um dente molar nas mãos. 
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Rubens levanta-se e caminha até um armário, onde uma 
dezena de dentaduras estão ensacadas e separadas por 
nome. Rubens pega um potinho com resina e volta a sentar-
se na mesa de trabalho. Rubens prende o segundo molar na 
dentadura. Rubens olha para o relógio. Em seguida levanta-
se e caminha novamente para o armário com as dentaduras. 
Pega todas as dentaduras e as organiza em uma caixa. 
Coloca a caixa em uma sacola. Rubens abre uma gaveta e 
pega um envelope pardo, que pelo volume, percebe-se que 
está cheio. Rubens olha dentro do envelope por alguns 
segundos sem revelar o seu conteúdo. Rubens guarda o 
envelope no mesmo local. Rubens caminha em direção a 
porta com a sacola nas mãos. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Música clássica toma conta do ambiente. Rubens caminha 
até Luciana que continua sentada próxima a janela ao lado 
do vaso de flores. Rubens apóia a sacola em cima da mesa 
de jantar. Em seguida, Rubens leva Luciana na cadeira de 
rodas até próximo do sofá. Rubens tira Luciana da cadeira 
de rodas e a coloca deitada no sofá. Em seguida Rubens 
desliga a música clássica e liga a TV em um programa de 
variedades. Rubens caminha em direção a cozinha. Luciana 
observa Rubens. Rubens volta com um copo de água e um 
canudo. O interfone toca.

RUBENS
É bom você beber um pouco.

LUCIANA
Não demora ?

Rubens leva o canudo até a boca de Luciana que bebe a 
água. O interfone toca novamente.

RUBENS
Pode deixar.

Rubens dá um beijo na boca de Luciana, levanta-se, coloca 
o copo de água na mesa ao lado de Luciana. Em seguida 
Rubens pega a sacola com as dentaduras. Rubens para na 
porta e observa Luciana que olha para a TV. Rubens sai do 
apartamento. 

EXT. EM FRENTE AO PRÉDIO DE RUBENS. DIA

Em frente ao prédio de Rubens está um motoboy. MAURO 
(26). Rubens entrega a sacola para Mauro.

RUBENS
No lugar de sempre.
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MAURO
Pode deixar.

Mauro pega a sacola, sobe na moto e sai em disparada.

Rubens caminha pela calçada no sentido contrário ao 
motoboy. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Luciana assiste TV. Ela olha para os lados. Luciana olha 
para o copo de água, depois de um tempo, volta a olhar 
para a TV. O telefone toca. Luciana imóvel olha na 
direção do som até o telefone parar de tocar. Em seguida 
som de caixa postal. Luciana escuta atenta. 

CAIXA POSTAL
Deixe seu recado após o sinal.

MARINA (V.O.)
Rubens, estou tentado falar com 
vocês faz tempo. Me liga, estou em 
São Paulo. Precisamos conversar. 

Luciana séria, visivelmente transtornada, seu rosto fica 
enrugado com sua expressão.

INT. PRÉDIO RUBENS. ESCADA. DIA

Com uma sacola de supermercado nas mãos, Rubens sobe as 
escadas internas do prédio. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Rubens abre a porta. Luciana olha para o teto, está 
séria. Rubens fecha a porta, caminha em direção a 
cozinha. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. COZINHA. NOITE

Rubens ajeita as compras em cima da pia. Rubens guarda 
uma barra de chocolate em um armário. Rubens pega um 
frasco de creme que estava dentro da sacola do 
supermercado, abre o frasco e cheira, logo em seguida, 
fecha o frasco. Rubens caminha em direção a porta.

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Rubens aproxima-se de Luciana com o frasco de creme nas 
mãos. Luciana permanece séria olhando para o teto. Rubens 
começa a passar creme nas mãos de Luciana. 

6.
CONTINUED:

(CONTINUED)



RUBENS
Comprei um creme novo. De pêssego. 

Luciana permanece séria olhando para o teto. Rubens passa 
o creme nos braços de Luciana.

RUBENS
Vi uma mulher comprando e achei 
que você iria gostar.

Luciana permanece séria olhando para o teto. Rubens passa 
o creme nos braços de Luciana. Rubens pega o copo de água 
e oferece. Luciana bebe novamente. Rubens volta a passar 
o creme em Luciana.

RUBENS
Tenho que fazer mais dez 
dentaduras. 

Luciana permanece séria olhando para o teto. Rubens passa 
o creme no pescoço de Luciana.

LUCIANA
Minha irmã ligou.

Rubens para de passar o creme e fecha o frasco com uma 
certa violência utilizando mais força do que o 
necessário. Rubens faz um sinal de negativo com a cabeça. 
Rubens levanta-se e faz menção de que vai sair da sala. 

LUCIANA
Liga pra ela? 

RUBENS
Pra escutar o papo de sempre?

Nesse momento o telefone toca novamente.

LUCIANA
Atende. 

Rubens caminha em direção ao corredor indo de encontro 
com o som do telefone, que continua tocando sem parar. 
Luciana olha para os lados. O som do telefone toca. 
Rubens volta com o aparelho nas mãos, mas não atende.

LUCIANA
(enérgica)

Atende.

O telefone para de tocar. Luciana começa a chorar. Rubens 
olha sério para Luciana e caminha na direção ao corredor. 
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INT. APARTAMENTO RUBENS. BANHEIRO. DIA

Rubens sentado na privada com a tampa fechada esfrega as 
mãos no rosto. Ao fundo, o choro de Luciana. Rubens dá um 
soco na parede. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. QUARTO. NOITE

Quarto escuro. Luciana esta deitada do lado esquerdo da 
cama. Rubens entra escovando os dentes com uma mão, 
enquanto com a outra, carrega um copo de água com um 
canudo. Rubens acende a luz e coloca o copo no criado 
mudo onde estão muitos remédios e um pires com uma faca 
de cozinha. Rubens para e olha para a esposa, que também 
o olha. Ele vai até o aparelho de som e coloca para tocar 
uma música clássica. Rubens liga o abajour que está no 
criado mudo do lado direito da cama, onde também se 
encontram um pente e o copo de água. Rubens pega um 
comprimido de uma das caixas, coloca no pires e pega uma 
faca sem ponta. Rubens usa a faca para cortar o 
comprimido ao meio. Em seguida se senta ao lado da esposa 
na cama e coloca o medicamento suavemente em sua boca. 
Rubens passa as mãos nos cabelos de Luciana. Luciana vira 
o rosto para o lado oposto ao do marido. Luciana franze a 
testa.  Rubens ajoelha-se ao lado de Luciana e a observa. 
Luciana continua olhando na direção oposta ao marido. Ele 
levanta, cobre Luciana com o lençol, desliga o aparelho 
de som e senta na cama. Rubens pega um comprimido e toma 
com a ajuda de gole de água. Rubens tira os óculos, 
desliga a luz do abajour, deita na cama e se cobre. 
Rubens vira  para o lado oposto ao da Luciana. Luciana 
imóvel, olha para o teto.

INT. APARTAMENTO RUBENS. ESCADAS DO PRÉDIO. DIA

Rubens tenta descer as escadas com Luciana presa na 
cadeira de rodas. O esforço é grande. Rubens desce degrau 
por degrau. Luciana está desconfiada, olha para os lados. 
Rubens desce o primeiro lance de escada e senta-se para 
recobrar as energias. A respiração de Rubens está 
ofegante. Luciana apenas olha para Rubens. O telefone 
celular de Rubens toca.  

LUCIANA
Deve ser ela.

Rubens olha sério para Luciana, e logo depois, atende o 
celular. 

RUBENS
Fala Marina.  

Luciana olha para Rubens que apenas gesticula com a 
cabeça.
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LUCIANA
É ela?

RUBENS
Ela está na porta do prédio. 

Rubens começa a subir as escadas puxando a cadeira de 
rodas. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Luciana está no centro da sala ainda sentada na cadeira 
de rodas. Rubens esta exausto sentado em uma cadeira ao 
seu lado. Sua respiração está ofegante. Marina (35) irmã 
gêmea de Luciana abre a porta do apartamento. Ao ver 
Marina, Luciana abre um sorriso. Marina abraça Luciana. 
Rubens observa sério as duas se abraçando enquanto 
recobra a respiração. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. BANHEIRO. DIA

Rubens lava o rosto apoiado na pia. Tira a camiseta e usa 
uma toalha para secar o suor. Rubens passa desodorante. 
Lava novamente o rosto.  

INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. DIA

Marina senta-se ao lado de Luciana em uma cadeira. 

MARINA
(fala baixo)

Lu, conseguiu falar com o Rubens?

LUCIANA
Impossível. Ele não quer saber.

MARINA
Vai ser melhor pra todo mundo.

LUCIANA
Eu sei.

Barulho de passos no corredor. 

MARINA
Hoje tento falar com ele.

Rubens aparece na sala. Está com a camiseta com respingos 
de água. Rubens passa pela sala e caminha para a cozinha. 
Luciana e Marina trocam olhares. Marina séria pisca para 
Luciana. Rubens passa pela sala carregando um copo de 
água. 
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MARINA
Precisa de ajuda Rubens?

Rubens responde do corredor.

RUBENS
Não. 

Rubens entra em seu consultório. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. CONSULTÓRIO. ENTARDECER

Sobre a mesa a mesma dentadura com 2 caninos e 2 molares 
presos. Rubens molda um dente incisivo lateral com muito 
cuidado e precisão. Rubens ajeita seu óculos, em seguida  
a luminária e volta a moldar o dente com delicadeza. 
Rubens escuta risadas de Marina e Luciana vindas da sala. 
Rubens olha sério em direção a porta. Rubens concentra-se 
em sua ação. As risadas aumentam. Rubens faz esforço para 
se concentrar serrando os olhos curvando o corpo ainda 
mais sobre a mesa. As risadas agora são acompanhadas de 
sons de alguém que saboreia algo delicioso. Rubens apóia 
a dentadura, suas ferramentas e o dente sobre a mesa. 
Retira as luvas e caminha em direção a porta do quarto. 
Rubens abre a porta com muito cuidado. O som das risadas 
aumenta.     

INT. APARTAMENTO RUBENS. CORREDOR. DIA

Rubens aproxima-se da sala e escondido espia as duas 
irmãs na sala. Rubens vê Marina colocando uma taça com 
vinho na boca de Luciana. Rubens tenta segurar o sorriso. 
Rubens observa a cena. Marina vira a taça até acabar com 
o liquido. As duas soltam uma gargalhada. Rubens entra de 
forma bruta na sala e sai do apartamento batendo a porta 
com violência. 

Luciana e Marina assustam-se. As duas trocam olhares. 

EXT/INT. RUA. ENTARDECER

Rubens atravessa a rua e entra em um boteco do outro lado 
da rua. 

Rubens pede uma bebida. HUGO (55), homem de estatura 
grande, um pouco gordo e de poucas palavras, serve uma 
dose de whisky. Rubens bebe em um gole só. Com um gesto, 
pede outra dose. O homem serve novamente. Rubens bebe 
novamente. Rubens olha uma foto de uma mulher seminua em 
um cartaz de revista masculina. Hugo o serve novamente. 
Agora mais calmo, Rubens bebe com vagar. Rubens olha em 
direção ao prédio e vê a silhueta de Marina na janela. 
Rubens vira o copo de whisky enquanto observa a imagem.  
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INT. APARTAMENTO RUBENS. SALA. NOITE

Rubens entra em seu apartamento. Marina está sentada na 
sala. Marina vê Rubens e com um gesto pede para ele fazer 
silêncio. Rubens senta-se no sofá. Está com a camisa 
aberta e um pouco bêbado. 

MARINA
A Lu já está dormindo. 

Rubens faz um sinal de positivo com a cabeça. 

MARINA
Amanhã volto pra casa. Vou sair 
bem cedo. 

Rubens ajeita-se no sofá. 

MARINA
Sei que não é fácil Rubens. É tudo 
muito recente. Mas eu quero 
ajudar.

Marina apóia a mão na perna de Rubens. Rubens olha para a 
mão de Marina em sua perna.

MARINA
Olha, se vocês toparem, podem ir 
morar comigo. A casa é grande e 
térrea. Tem espaço pra todos. A lu 
adora a praia. Vai fazer bem pra 
ela.  

Rubens segura na mão de Marina. Marina não para de falar. 

MARINA
Você monta o seu consultório por 
lá e continua trabalhando. Vai ser 
bom pra todo mundo.

Rubens aperta a mão de Marina. Rubens olha nos olhos de 
Marina. Marina sorri. Rubens beija Marina na boca e a 
agarra. Marina Tenta impedir Rubens. Rubens deita por 
cima de Marina.  Rubens passa a mão no peito de Marina. 
Os dois se desequilibram e caem no chão. Marina fica em 
pé rapidamente. Rubens fica no chão. Marina pega sua 
bolsa, abre a porta do apartamento e sai. Rubens fica no 
chão parado, imóvel. Ao fundo, ruídos da cidade invadem o 
apartamento. Rubens tampa os ouvidos com força. Fica 
encolhido no chão.  

INT. APARTAMENTO RUBENS. CONSULTÓRIO. NOITE

Rubens entra em seu consultório e vai direto até o local 
onde guarda o envelope pardo. Ele abre o envelope e 
confere o volume sem revelar do que se trata. 
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Rubens pega o envelope e caminha até a sala. Rubens 
coloca o envelope em cima da mesa da sala. Rubens vai até 
a cozinha e volta com uma garrafa de whisky. Rubens bebe 
direto na garrafa. Rubens caminha, tentando não fazer 
barulho, até a área de serviço. Rubens pega uma mala que 
estava guardada próximo a maquina de lavar roupas. Rubens 
volta para a sala. Rubens olha no relógio. Rubens pega a 
garrafa e volta a beber. Rubens senta-se em uma cadeira e 
olha em direção a janela Rubens pega seu celular. No 
visor o nome de Marina. Rubens faz menção de ligar, mas 
não liga. Rubens olha para a mala. Rubens bebe mais um 
gole de whisky. Rubens apóia a cabeça entre as mãos e 
chora.  

INT. APARTAMENTO RUBENS. QUARTO. DIA

Através da luz pelas frestas da janela percebemos que já 
é dia. Rubens não está na cama, seu lado está 
desarrumado. Luciana abre os olhos. Barulho de pessoas na 
rua, carros, moto. Luciana olha para os lados e em 
seguida volta a olhar para o teto. No teto, o movimento 
de luz é acompanhado pelo barulho dos carros  que passam 
na rua, efeito causado pelo reflexo do sol nos carros. 
Luciana observa por um tempo a movimentação da luz no 
teto do quarto. O telefone toca. Luciana olha para os 
lados e em seguida na direção do som. O telefone para de 
tocar. Som de pessoas na rua, carros, moto. Sons da 
cidade. O telefone volta a tocar. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. CONSULTÓRIO. DIA

Som de telefone ao fundo. Sobre a mesa, a dentadura 
completa apenas com dentes caninos. Ferramentas sobre a 
mesa.  

EXT. CIDADE DE SÃO PAULO. TAXI. DIA

Envelope pardo com volume dentro. Mão de Rubens. Rubens 
abre o envelope e retira uma passagem aérea 
internacional. 

INT. APARTAMENTO RUBENS. QUARTO. DIA

Luciana olha para o teto. Som de cidade invade a cena. 

CRÉDITOS FINAIS

FADE TO BLACK.

12.
CONTINUED:


