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Objetivo: Reescrever o primeiro episódio da série de comédia 
"Ninguém tá olhando" da NETFLIX. O intuito é manter a ideia 
geral e desenvolver a minha versão do roteiro com liberdade 
criativa.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DE TRABALHO - DIA

Uma enorme sala com dezenas de homens e mulheres de variados  
tipos físicos. 

Em comum, eles têm cabelos e gravata vermelhos, camisa social 
branca, calça e sapatos sociais pretos.

Todos estão de pé, em filas organizadas uma ao lado da outra, 
em silêncio e olhando para frente.

Cada um deles está milimetricamente no centro de quadrados 
individuais marcados no chão. 

Sobre um palco na frente deles, FRED(50), com o mesmo visual, 
segura uma prancheta e olha para um dos quadrados marcados no 
chão. 

Não há ninguém sobre o quadrado.

FRED
(suspirando)

Dai-me paciência, Chefe!

MARTA(50), com o mesmo visual, está diante de um grande 
monitor com teclado. Ela digita.

SOM de alarme.

FRED (CONT'D)
Ah, lá! Infringiu!

MARTA
Calma! Já tô localizando.

INT. TERRA/CASA LOTÉRICA - DIA

Pessoas fazem fila diante do caixa. Todas elas têm cartelas 
de jogos nas mãos.

Uma SENHORA(70) preenche uma cartela da Mega-Sena em uma 
mesinha. 

ULISSES(20), com o mesmo visual de cabelo vermelho e roupa 
social, está ao lado dela. Ele sopra em seu ouvido.
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ULISSES
35, 17, 58...

SUSTO. Ulisses dá um grito. Fred está puxando sua orelha.

A senhora para de preencher e fica pensativa.

Nem a senhora nem os outros clientes e funcionários conseguem 
enxergar Ulisses e Fred.

ULISSES (CONT'D)
(alisando a orelha)

Mas ela tá cheia de dívidas! 

FRED
Ulisses...

ULISSES
Ela é uma senhorinha tão gente boa, 
ajuda todo mundo! Ela cuida dos 
filhos dos vizinhos, faz marmita 
pras famílias carentes, adotou 8 
gatos e acabou de adotar um 
frajolinha que não tem rabo, 
tadinho...

FRED
(tentando não explodir)

Ulisses...é contra as regras.

Ulisses suspira de frustração.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DE TRABALHO - DIA

Marta está sobre o palco com uma prancheta. Diante dela, as 
mesmas pessoas com visual peculiar milimetricamente 
organizadas.

MARTA
Peter?

Fred e Ulisses ENTRAM. Os dois caminham rápido lado a lado.

ULISSES
Como é que pode ser contra as 
regras um Angelus ajudar os 
humanos? Isso não faz sentido! 

FRED
É contra as regras um Angelus 
interferir no livre arbítrio deles!

Fred para e se vira para Ulisses.
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FRED (CONT'D)
A senhorinha que você quis ajudar, 
a...

Fred olha a prancheta.

FRED (CONT'D)
...Germânia de Sá Mendonça fez as 
dívidas usando o livre arbítrio 
dela e agora ela vai ter que lidar 
com as consequências. Você não pode 
interferir fazendo ela ganhar a 
Mega-Sena!

ULISSES
Eu só fiz o que eu achei certo.

FRED
O certo é seguir as regras e ponto 
final. 

Fred suspira, frustrado.

FRED (CONT'D)
Eu quero te lembrar que você tem 15 
advertências verbais e 9 castigos. 
A sua cartela de mau comportamento 
tá lotada!

Fred mostra para Ulisses e para todos os Angelus uma cartela  
com o nome "Ulisses" quase totalmente cheia de pontinhos 
pretos.

Todos os Angelus fazem som de espanto com a cartela de Fred.

FRED (CONT'D)
Quero te lembrar também que a 
paciência divina com a sua rebeldia 
é infinita...

Ulisses olha para cima como se visse Deus e sorri.

FRED (CONT'D)
...mas a minha não. 

Ulisses desmancha o sorriso.

FRED (CONT'D)
E como Ele me deu total poder de 
decisão nesse departamento, eu 
estou te alertando que a minha 
paciência com você tá diminuindo 
drasticamente.
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Fred se aproxima de Ulisses.

FRED (CONT'D)
E se eu perder de vez a paciência, 
eu te desintegro e faço você 
renascer na Terra como um 
pernilongo. 

Todos os Angelus fazem som de medo.

FRED (CONT'D)
Não sei se você sabe, mas os 
humanos odeiam pernilongos.

ULISSES
Que isso, Fred...

FRED
Chega de papo. Já pro castigo!

ULISSES
Ah, porra!

Todos os Angelus fazem som de reprovação.

Ulisses olha para eles.

ULISSES (CONT'D)
Até parece que vocês não falam!

FRED
E não falam mesmo! Ninguém aqui 
fala palavrão, ninguém quebra as 
regras, ninguém é rebelde! Você é o 
único Angelus que faz tudo errado! 

ULISSES
É que eu acho...

FRED
Vai já pro castigo!

Ulisses sai resmungando.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DO CASTIGO - DIA

Uma enorme sala de aula com várias carteiras e uma lousa 
verde escolar gigante.

Na parede, há uma foto de corpo inteiro de Fred com os 
dizeres "Angelus Gerente"
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A lousa tem 3 frase repetidas: "Eu prometo respeitar o código 
de comportamento dos Angelus".

Ulisses está escrevendo com giz a mesma frase pela quarta 
vez. 

Ele bufa, de saco cheio.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DE TRABALHO - FIM DE 
TARDE

Fred está bufando ao lado de Marta, que faz anotações em sua 
prancheta.

MARTA
Calma, Fred.

FRED 
Calma? Um dia ele vai colocar o 
nosso departamento inteiro em 
risco, anota aí o que eu tô 
dizendo!

INT. DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DO CASTIGO - FIM DE TARDE

Ulisses está sentado no chão, entediado.

A lousa inteira está preenchida com a frase.

SOM de porta destrancando.

Fred abre a porta e ENTRA. Ele se aproxima da lousa e confere 
todas as frases.

FRED
Ótimo. Será que dessa vez você 
aprendeu a lição?

Ulisses se levanta, passa por Fred e sai. 

Fred sai e fecha a porta.

A foto de Fred agora tem peitos avantajados e biquíni cavado 
desenhados com giz.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/DORMITÓRIO - NOITE

O dormitório tem várias beliches. 
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Todos os Angelus dormem uniformizados, de barriga para cima, 
rosto sereno, em posição ereta, com o lençol e o cobertor 
arrumadíssimos por cima deles.

Ulisses dorme esparramado, de barriga para baixo, com a boca 
aberta, gravata enrolada no pescoço, uma perna caída para 
fora da cama e o lençol todo enrolado.

Ele se mexe dormindo. Seu cobertor cai no chão.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DE TRABALHO - DIA

Fred e Marta estão no palco, com suas pranchetas, na frente 
de todos os Angelus. 

Todos estão em seus quadrados, inclusive Ulisses.

FRED
Muito bem, vamos iniciar os 
trabalhos de hoje. Por favor, 
Marta?

Marta se aproxima da beirada do palco com sua prancheta.

MARTA
Greta?

GRETA
Às ordens, senhora!

MARTA
Hoje você vai proteger o José 
Augusto Dornelles.

As asas de Greta batem. Ela desaparece.

MARTA (CONT'D)
Chun?

CHUN
Às ordens, senhora!

MARTA
Hoje você vai proteger a Maria 
Sophia Novaes. Ela vai nascer em 2 
minutos.

As asas de Chun batem. Ele desaparece.

MARTA (CONT'D)
Ulisses?
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ULISSES
Eu!

FRED
(corrigindo)

Às ordens, senhora.

ULISSES
Senhora...às ordens...sim, senhora.

Fred balança a cabeça em reprovação.

MARTA
Hoje você vai proteger a Miriam 
Fonseca.

As asas de Ulisses batem. Ele desaparece.

INT. TERRA/APARTAMENTO DE MIRIAM/QUARTO - DIA

O quarto simples tem cores suaves, decoração romântica, 
feminina e é completamente bagunçado. 

Sobre os móveis há roupas penduradas, bijuterias, produtos de 
cabelo, restos de sanduíche, xícaras de café, maquiagem, 
cadernos, canetas, secador de cabelo, latinhas de 
refrigerante vazias.

No chão, halteres de ginástica, sapatos, bolsas e almofadas.

Ulisses se materializa. Ele olha a bagunça do quarto.

ULISSES
Nossa, que zona!

MIRIAM(20) ENTRA sonolenta.

SUSTO. Ela escorrega em um haltere de ginástica e cai para 
frente.

Antes que ela bata o rosto no chão, Ulisses chuta uma 
almofada para debaixo rosto dela.

Miriam cai de cara na almofada e geme.

Ela se senta no chão e pega a almofada.

MIRIAM
Nossa que sorte! Se o meu quarto 
não fosse essa zona, eu ia ter 
quebrado a cara no chão! Obrigada 
eu!
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Miriam beija várias vezes seu próprio braço.

ULISSES
(rindo dela)

Que autoestima! 

Miriam vai até o criado-mudo, pega seus óculos, ajusta-os no 
rosto e sai.

Ulisses a segue.

EXT. TERRA/APARTAMENTO DE MIRIAM/COZINHA - DIA

Ulisses está encostado em uma parede.

Miriam abre abre a geladeira e tira um pote de sorvete.

ULISSES
Sorvete no café da manhã? Você é 
das minhas, tá nem aí pras regras!

Miriam pega pão no armário.

ULISSES (CONT'D)
Sorvete com pão? É aí eu já não...

Miriam pega uma colher, abre o pote de sorvete, tira dele uma 
colherada de feijão e põe no pão.

Ulisses faz uma careta de vômito.

Miriam come seu pão com feijão com gosto.

EXT. CALÇADA - DIA

Miriam caminha rápido. Ulisses a acompanha.

ULISSES
(com cara de nojo)

Pelo menos você já tá "almoçada" 
também.

Pessoas andam pela calçada com pressa. 

Miriam para em um ponto de ônibus.

Um mendigo está deitado a alguns metros.

SUSTO. Um carro sobe na calçada e atinge o mendigo deitado no 
chão.

Miriam grita.
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O carro dá ré e foge.

O mendigo segura o braço e geme de dor.

Miriam e algumas pessoas se aproximam para ajudar. 

Quando percebem que é um mendigo, as pessoas se afastam 
discretamente.

Apenas Miriam fica. Ela se aproxima do mendigo.

MIRIAM
Fica calmo, eu vou te ajudar! 

Ulisses sorri para Miriam.

MIRIAM (CONT'D)
Como é seu nome?

MENDIGO
(gemendo de dor)

Fumaça!

Miriam pega o celular da bolsa, tecla e o coloca na orelha.

MIRIAM
Alô? É emergência! Um carro pegou 
um senhor aqui na Rua Roma, 45 
(pausa) O CEP? É...(ela olha a 
placa da rua). É 05018-041. Ele 
machucou o braço, deve ter quebrado 
(pausa). É um senhor, ele tem uns 
60 anos (pausa). 

Mendigo grita dor.

As pessoas continuam passando pela rua, indiferentes.

MIRIAM (CONT'D)
Moço, ele tá gritando de dor 
aqui...CPF? Ele, ele...

(ela olha para o mendigo)
não tem 

(pausa)
Não, não tem RG também. Ele tá sem 
documentos, moço, sem carteira! 

(pausa)
Não, não tem residência...é um 
morador de rua, ele...alô? Alô?

Miriam olha para o celular, inconformada.

Celular de Miriam toca.
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No visor lê-se: CHEFE

MIRIAM (CONT'D)
Ai, meu Deus...

Miriam olha o mendigo gemendo de dor. Ela guarda o celular na 
bolsa.

ULISSES
O que você fazer?

Miriam olha dos lados e vê uma estação de compartilhamento de 
bicicletas. 

EXT. CALÇADA - DIA

Miriam de bicicleta com Fumaça no banco carona. 

As pessoas olham, estranhando.

Ulisses está do outro lado da calçada, acompanhando.

INT. HOSPITAL PARTICULAR/PRONTO-SOCORRO/ATENDIMENTO - DIA

O ambiente é fino, de alto padrão. Pessoas bem vestidas 
circulam.

Uma máquina de refrigerante e salgadinhos está em um canto.

Miriam está sentada falando com a atendente. 

Fumaça, com o braço enfaixado e uma caixa de remédio nas 
mãos, está de pé ao seu lado.

Pessoas olham o mendigo com Miriam e cochicham, estranhando. 

MIRIAM
Quanto ficou?

ATENDENTE
Setecentos e cinquenta.

ULISSES
Vixe!

MIRIAM
(preocupada)

Pode dividir?

ATENDENTE
Claro, em quantas?
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MIRIAM
Em 50 vezes?

ULISSES
Putz!

Atendente olha para Miriam com ar de reprovação.

FUMAÇA
(para Miriam)

A senhora tem comida aí?

EXT. CALÇADA - DIA

Fumaça está deitado no seu "lugar" com o braço enfaixado. Ele 
come de um pacote de salgadinhos e bebe refrigerante.

Miriam está de pé na frente dele. Ulisses está ao seu lado.

FUMAÇA
Deus lhe pague, dona Miriam!

MIRIAM
É, bem que podia mesmo. Tenho que 
ir agora. Tchau, Fumaça!

Fumaça dá tchauzinho para Miriam.

Miriam caminha com pressa. Ulisses a acompanha.

INT. EMPRESA/SALA DO CHEFE - DIA

Miriam ENTRA. Ulisses vem atrás.

Ela fecha a porta.

MARCELO(40) está em pé com os braços cruzados.

MIRIAM
Marcelo, desculpa. Eu...

MARCELO
(muito irritado)

O que que foi dessa vez, Miriam? A 
sua vó? Seu cachorrinho? Seu 
papagaio? 

MIRIAM
O Fumaça, ele é...morador de rua.

Marcelo olha para Miriam, incrédulo.
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MARCELO
(irritadíssimo)

Um mendigo? Você chegou atrasada... 
chega! Já chega! Tá demitida!

ULISSES
Não!

Ulisses fica ao lado de Miriam.

MIRIAM
(desesperada)

Não! Peraí, eu fui ajudar! Ele foi 
atropelado, aí eu levei ele pra 
Santa Casa!

MARCELO
Você levou o mendigo pra um 
hospital particular?

MIRIAM
Se eu levasse pro hospital público, 
ele não ia ser atendido! 

Marcelo se aproxima de Miriam.

MARCELO
Só de curiosidade. Você pagou como? 

Miriam abre a boca para responder.

MARCELO (CONT'D)
Deixa eu adivinhar. Foi com o 
adiantamento de férias que você me 
pediu pra completar o seu aluguel 
desse mês?

Miriam acena que sim, frustrada.

MARCELO (CONT'D)
Tenha dó, Miriam! O que você tem na 
cabeça, menina? Vento? Qualquer 
pessoa normal de bom coração 
chamaria o SAMU...

ULISSES
Ela chamou.

MIRIAM
Eu chamei! Mas quando eles souberam 
que era um mendigo, desligaram na 
minha cara!
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MARCELO
Então virasse as costas e fosse 
embora, Miriam! Você fez o que deu! 
Fez a sua parte! Deixasse o anjo da 
guarda do mendigo se virar!

Ulisses concorda com a cabeça.

MARCELO (CONT'D)
Mas não! Danem-se os seus 
compromissos, os clientes, o 
trabalho, você tem que pegar o 
mendigo, botar debaixo do braço, 
levar para o hospital, comprar 
pessoalmente o Band-Aid...como se 
você não tivesse nada mais 
importante pra fazer!

MIRIAM
Eu só fiz o que eu achei certo.

Ulisses olha para Miriam e sente empatia por ela.

MARCELO
(irônico)

Legal. Você fez o que achou certo e 
agora tá desempregada e com o 
aluguel atrasado. Parabéns.

EXT. PRAÇA - DIA

Uma grande árvore florida ao lado de um banco.

Miriam está sentada no banco. Ulisses está sentado ao seu 
lado.

Ulisses a observa.

Miriam chora.

SOM de pernilongo. Miriam o esmaga com a mão.

MIRIAM
Sai, pernilongo! 

Miriam limpa a mão no banco.

MIRIAM (CONT'D)
Nojo!

Ulisses fica tenso um segundo e, em seguida, relaxa.
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ULISSES
Eu sei o que é tentar fazer o certo 
e tomar porrada por isso. "Tamu 
junto", Miriam. 

Miriam tira os óculos, enxuga as lágrimas com o dorso da mão 
e põe de volta os óculos.

ULISSES (CONT'D)
Não se preocupa, tá? Eu vou te 
ajudar! Você vai conseguir um 
emprego novo e vai conseguir pagar 
o seu aluguel. Ou eu não me chamo 
Ulisses! 

Uma flor cai da árvore. Antes que ela caia no chão, Ulisses 
dá um sopro, tirando a flor da direção do chão e fazendo-a 
cair no colo de Miriam.

Miriam olha a flor em seu colo e sorri.

Ulisses sorri.

INT. CÉU/DEPARTAMENTO DOS ANGELUS/SALA DE TRABALHO - DIA

Fred está andando com sua prancheta pelo departamento, 
anotando. 

SOM do alarme.

FRED
(irritado)

Ulisses!

FIM


