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EXT. ESTRADA NA ZONA DA MATA – DIA

Um cavaleiro desponta no horizonte e se aproxima lentamente.

LEGENDA: PERNAMBUCO, 1767

Quando o cavaleiro se aproxima vemos que, na verdade, trata-
se de um garoto franzino e pálido de 16 anos, de cabelos
negros e cacheados na altura dos ombros. Seu nome é JOSÉ 
GOMES e ele passa por nós em seu cavalo.

EXT. TAVERNA DO TIMÓTEO – DIA

A modesta casa de taipa fica na beira de uma estrada. Ao
lado, há um roçado pequeno, porém vistoso.

José Gomes pára seu cavalo em frente à taverna e desmonta.  
Ele amarra seu cavalo displicentemente em um toco e entra na 
loja.

INT. TAVERNA DO TIMÓTEO – DIA

No fundo há um balcão, no centro ficam quatro pequenas mesas 
e ao redor de toda a taverna ficam as mercadorias que estão à 
venda. Há desde produtos alimentícios até roupas, talheres e 
armas.

José Gomes entra e vai direto ao balcão. É atendido por
TIMÓTEO, 48 anos, um pouco gordo e suado.

TIMÓTEO
Navega cedo hoje, José.

JOSÉ GOMES
Estou nesses caminhos desde a 
madrugada velha, seu Timóteo. A 
boca chega tá seca. Bote aí uma
aguardente.

EXT. TAVERNA DO TIMÓTEO – DIA

O cavalo come o pouco capim que encontra. Ele se aproxima
lentamente da roça ao lado e logo encontra o primeiro
jerimum. O animal crava os dentes no fruto.

CHICA, uma bela mameluca de 24 anos, está trabalhando no 
roçado. Ela vê o cavalo comendo o jerimum.

Chica pega uma das estacas da cerca e parte em direção ao 
cavalo.



CHICA
Arreda, besta!

Chica desfere um violento golpe com a estaca na cabeça do 
cavalo. O animal se afasta cambaleante, relinchando. 

Ainda furiosa, com a estaca na mão, Chica entra na taverna.

INT. TAVERNA DO TIMÓTEO – DIA

Chica parte para cima de José.

CHICA
Amarelo de Goianal! Vou te ensinar 
a amarrar a tua besta esganada de 
fome!

Timóteo sai rápido de trás do balcão e corre até Chica.

TIMÓTEO
Calma lá, Chica!

Timóteo tira a estaca da mão da mulher.

CHICA
Não me fala pra calmá! O cavalo 
dele tava atacando meus jerimum!

Sorrindo, José Gomes toma um gole de aguardente.

JOSÉ GOMES
Quem é essa cabra esquentada, meu 
velho?

TIMÓTEO
Ela é nova aqui... É a Chica. A 
minha Chica.

(para Chica)
Esse aqui é o José Gomes. Filho de 
um velho amigo...

(sussurrando)
Não te mete com ele, mulher. O 
cabrinha é uma onça. 

José Gomes termina a bebida com um gole.

Sorrindo, levando a estaca de Chica, Timóteo volta para trás 
do balcão.

TIMÓTEO
Vai mais uma? Por conta da casa!
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JOSÉ GOMES
Estou com pressa... Mas abrigado. E 
até mais ver, seu Timóteo...

José Gomes se dirige para a porta. Ao passar por Chica, pára.

JOSÉ GOMES
Um conselho pra ti. Cuida dos teus
modos. Mulher com cabelo nas ventas
não dura muito tempo.

Ele sorri e segue em direção à porta.

CHICA
Cabelo nas ventas tem a puta que te
pariu.

TIMÓTEO
Chica!!

José Gomes pára. E volta até Chica.

JOSÉ GOMES
Como é? Repete.

Chica fica em silêncio.

TIMÓTEO
Ela não quis dizer isso, Zé...

JOSÉ GOMES
Repete, mulher!

CHICA
Cabelo nas ventas... tem a puta que 
te pariu.

José gomes desfere um soco em Chica, derrubando-a.

Timóteo vem de trás do balcão para ajudá-la, mas antes de 
chegar perto, vê José Gomes pegar a mulher pelos cabelos e 
arrastá-la para fora da loja. Chica grita, esperneia e se 
debate. Timóteo segue os dois.

DO LADO DE FORA:

Chica se debate, tentando se soltar da mão de José Gomes. O 
rapaz coloca um pé no pescoço da mulher e aperta.

De longe, Timóteo assiste a tudo esfregando as mãos, com o 
rosto contorcido, aflito.
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TIMÓTEO
Você vai matar a minha Chica!

JOSÉ GOMES
Essa cabra parece que nunca viu
homem!! Mas vai aprender a 
respeitar!!

José Gomes pega no chão uma raiz de gameleira.

TIMÓTEO
Não faz isso, José!

José Gomes bate forte com a raiz em Chica, que grita em 
desespero. Cada vez que a raiz atinge o corpo da moça, uma
ferida é aberta em sua pele. Por vários minutos, José Gomes 
acerta a raiz com violência na mulher.

Lágrimas escorrem pelo rosto de Timóteo. Os gritos de Chica 
se confundem com o som da raiz estalando contra seu corpo.
Timóteo desvia o olhar e tampa os ouvidos com as mãos.

Ofegante, José Gomes pára com a surra e joga a raiz no chão.

Chica está completamente ensangüentada. Ela chora baixo e se 
contorce.

JOSÉ GOMES
Te mete comigo de novo e tu nunca
mais come farinha!

José Gomes monta em seu cavalo e sai.

Timóteo se ajoelha ao lado de Chica.

FADE OUT
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