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1ª Etapa: 
 
LIVRE ASSOCIAÇÃO DE PALAVRAS  
(Descrever em linhas gerais, o que você vai querer apresentar 
na sua história) 
 
O objetivo dessa adaptação é captar a essência do c onto e 
acrescentar alguns elementos que são cinematográfic os para 
tornar o roteiro mais atraente e desenvolto. 
Como se trata de um conto de 3 páginas, torna-se in viável a 
construção de um roteiro de longa-metragem porque t eríamos de 
criar muito mais material para a realização da obra . Mas, 
quero deixar bem claro, de que isso não é impossíve l, apenas 
trabalharíamos um pouco mais na criação e construçã o do 
roteiro. Dessa forma, optamos pela elaboração de um  curta-
metragem de no máximo 10 minutos ou, 10 páginas de roteiro. 
Vamos ver como ficará depois de pronto. Não se preo cupe se 
escrever mais do que foi planejado... É mais fácil cortar 
(editar) material, do que fazer mais, porque ficou faltando. 
No conto, temos um garoto que é prodígio (inteligen te) porque 
sabe usar as palavras, ou seja, palavrões e que tal vez seja 
até uma criança superdotada, mas com maus modos, bo ca suja. 
Entendo que esse menino não seja mau, ele apenas ap rendeu a 
se expressar assim por influência da televisão, fil mes, 
mangás ou, no convívio com os colegas na escola. En tendo que 
seu pai (maquinista) tenha morrido num acidente de trem, um 
ano antes, quando o nosso protagonista ganhou o bri nquedo 
(trem) do sei pai no natal. E pode ser daí, o motiv o de 
alguma rebeldia interna do garoto e de ele levar o brinquedo 
tão a sério que passa a confundir fantasia com real idade. 
Quero mostrar primordialmente de forma visual esse realismo 
que ele dá ao brinquedo e o quanto isso é important e para 
ele. 
Quanto a mãe do jovem condutor... Ela me parece uma  mãe 
dedicada, que cuida do menino, mas não entende seus  
palavreados. Mesmo assim, tenta educa-lo como uma c riança 
normal, que não deveria falar como um adulto inteli gente.  
Ela parece confusa, porque não sabe como lidar com ele. Ela 
sabe que ele é um bom menino e sofreu um choque mui to grande 
por causa da perda do pai. A mãe tenta deixa-lo à v ontade com 
sua rotina de brincar com seu trenzinho. Mas, quand o seu 
filho entra nesse universo, tudo passa a ser superl ativo para 
ele e sua mãe tem muito medo disso, porque ela pass a a ficar 
em segundo plano, fora daquela realidade criada pel o garoto. 
Sua mãe já havia pensado em leva-lo a um psicólogo,  mas 
decidiu adiar, por acreditar que isso é apenas uma fase 

286 



 3 

difícil de superar, a ausência do pai morto, e o br inquedo 
(trem) seria então, canalizador dos sentimentos do garoto. 
Pretendo mostrar através de fotos da família, o org ulho do 
pai em ser maquinista e a admiração que seu filho e xpressava 
ao  
vê-lo com o uniforme da companhia de trens. 
Quero deixar a dúvida para o leitor (platéia) para decidir se 
a rebeldia do garoto é por causa da influência do m undo 
EXTERNO (TV. Rádio, Jornal, Filmes etc.) ou INTERNO ,  
por causa da perda de seu pai... Ou, em última anál ise, uma 
combinação dos dois elementos: interno/externo. 
O desfecho... Quero conservar o mesmo do conto, com  uma 
chaleira apitando para avisar que a água ferveu, co rtando 
para um trem partindo... Numa cidade qualquer. 
  
  
 
2ª Etapa: 
 
Construção de TRÊS PARÁGRAFOS para o Inicio, o Meio  e o Fim 
da história. 
 
 
INICIO: 
 
 
Apresentação da casa do nosso protagonista (ambient es 
vazios): a sala, objetos de decoração, fotos do pai  e da mãe 
(casamento). Diploma do pai, congratulações por ser viços 
prestados à companhia de trens (funcionário do ano) . Uma 
enorme estradinha de ferro toma conta da sala intei ra; 
seguimos um trilho que sai pela lateral e desemboca  no quarto 
do menino. Cozinha: mesa, armários, fogão, panelas e 
chaleira. Quarto do garoto: muitas fotos da família , foto 
dele ganhando um trenzinho no natal; e foto do meni no com o 
pai num trem de verdade... Ele sentado no colo do p ai 
conduzindo o trem.  
O nosso protagonista aparece junto a uma escrivanin ha 
desenhando um trem-bala numa cartolina e depois jog ando-a de 
lado. 
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MEIO: 
 
O garoto olha para a estrada de ferro que termina n o meio do 
seu quarto e vê uma Maria-Fumaça caída com seus vag ões 
descarrilados. Ele fica ali observando a cena por u m instante 
que parece durar muito tempo e depois sai do quarto  e vai 
para a sala... Senta-se no meio do circuito com vár ios 
trilhos e pega um controle... Novamente observa tod o o 
brinquedo e depois liga a televisão usando o contro le. Vai 
mudando de canal, como se procurasse algo que pudes se lhe 
chamar atenção. Vê partes de várias coisas: cartoon s, 
novelas, programas de auditórios, documentários, jo rnais e 
filmes, parando em um deles com uma locomotiva apit ando e em 
alta velocidade colidindo com uma estação de trem. Ele 
desliga a TV e olha para a parede, onde está a foto  do seu 
pai. Vira-se para o brinquedo, pega o comando, posi ciona a 
composição e começa a opera-la. 
Sua mãe entra pela porta da sala com sacolas da fei ra-livre e 
vai pisando cuidadosamente nos espaços entre os tri lhos e 
consegue chegar ao corredor que liga a sala à cozin ha. 
Observamos a mãe do garoto posicionar os alimentos em cima da 
mesa e começar a preparar o almoço. Atentem que ela  abre o 
armário suspendo para alcançar a lata de arroz e nó s 
(platéia) vemos ao fundo, um vagão de trem em minia tura. Mas, 
ela não percebe. 
Continuamos com o garoto na sala... O trem está dan do voltas 
pela sala, ele não acompanha com os olhos, o que se ria o 
habitual numa criança: seguir o trenzinho por todo o 
percurso. O menino apenas olha a composição, quando  ela passa 
na sua frente. Ele está sentado no chão, de frente para a TV 
(desligada) e de costas para o corredor da casa que  vai dar 
na cozinha, onde está sua mãe cozinhando. Ouvimos o  barulho 
das panelas, o corte e manuseio dos alimentos. Na c ozinha... 
A chaleira com água está no fogo. Batatas são corta das.  
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FIM: 
 
 
Depois de várias voltas com a composição, o garoto para o 
trem na pequena, mas detalhada estação e começa a p roferir as 
palavras que vão horrorizar sua mãe. 
Ouvindo seu filho dizer aquilo, decide coloca-lo de  castigo 
no quarto. Ele atende as ordens da mãe sem question ar e vai 
para lá imediatamente sem dizer nada. Ela volta par a a 
cozinha para dar continuidade ao almoço. No quarto,  ele está 
sentado na cama e visualiza o relógio. Passado algu m tempo, 
ele sai do quarto e pega o controle do trenzinho e aciona-o 
novamente. Depois de novas voltas com o trem, o gar oto muda 
totalmente seu linguajar e deixa sua mãe surpresa e  
orgulhosa. Mas, um pequeno deslize no seu discurso,  faz com 
que ele direcione a culpa pelo atraso do trem, para  a sua 
mãe.   
  
 
3ª Etapa: 
 
Quatro Páginas (Criar conflitos e dramatizar as per sonagens) 
 
Significa que você deverá construir em linhas gerai s: Uma 
cena de abertura, O ato I, O ponto de virada I e II , O Ato II  
e III e os conflitos da personagem. Também dizer se  a 
história será linear ou não linear. Tudo isso dever ia dar 4 
Páginas, por isso, o título. Mas, não se preocupe s e der 
2,3,4,5 ou mais páginas. Faça a quantidade necessár ia para a 
construção da sua trama. 
 
Aqui vamos construir, também em linha gerais, cenas  e 
sequencias para o início, o meio e o fim da nossa h istória. É 
claro que já fizemos algo parecido na etapa anterio r, na 
construção desses parágrafos que já clarearam basta nte as 
nossas ideias. Mas precisamos trabalhar um pouco ma is e vamos 
nos aprofundar aqui para definirmos os conflitos e os 
possíveis pontos de viradas do nosso roteiro. Vamos  traçar a 
estrutura do roteiro primeiramente em palavras e de pois ou, 
ao mesmo tempo, o paradigma: uma linha reta cortada  em dois e 
dividida em três partes (Atos I, II, II) com os pon tos de 
viradas já definidos. 
 
Vamos lá... 
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Como já visualizamos anteriormente, a cena de abert ura vai 
apresentar toda a ambientação da casa da personagem  principal 
(o garoto). Ele aparece no seu quarto (no seu unive rso 
particular) onde podemos perceber sua forte ligação  com os 
trens através da figura de seu pai. 
 
No ATO I nós estamos sendo inseridos nesse universo  de trens 
e maquinista; primeiramente através das fotos e obj etos 
encontrados pela casa e depois pelo próprio garoto.  
 
No PONTO DE VIRADA I temos uma imagem televisiva qu e 
desencadeia no início daquilo que para nós parece u m 
brinquedo qualquer, mas que para o garoto aquilo te m uma 
profundidade inimaginável. 
 
No ATO II há o desenvolvimento da trama, onde enfat izamos o 
grau de envolvimento do garoto com o brinquedo e co mo sua mãe 
aceita com naturalidade o isolamento do filho, dedi cando-se 
somente às tarefas domésticas. 
 
No PONTO DE VIRADA II a história se encaminha para o 
desfecho, quando sua mãe manda-o de castigo para o quarto. 
 
No ATO III temos o retorno do garoto para o brinque do e a 
seriedade com que ele lida com aquele objeto que pa rece 
mágico para nós (platéia) porque vemos como ele se 
transforma, quando está conduzindo aquela locomotiv a. 
 
Sobre os conflitos, obstáculos que o protagonista e nfrenta: 
 

1.  A perda de seu pai. 
2.  Não aceitação disso. 
3.  O brinquedo passa a ser real para ele. 
4.  A mãe pode ser um obstáculo para ele, se ela se opo r ao 

brinquedo. 
5.  A existência de um substituto do pai. 

 
Entendo que a história será Linear: não voltará cen as e 
sequencias e não viajará no tempo. 
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4ª Etapa:  
 
Estamos prontos para traçar o Paradigma (Estrutura) . 
 
Fazer numa folha separada, colocando os pontos desc ritos na 
etapa anterior. 
 
Atos  I   II   III      
 
Pontos de virada  I   e  II     
 
Pinças I  e  II  se houver (conflitos menores do qu e os 
pontos de virada). 
 
Veja arquivo : (3) O Atraso (Estrutura). 
 
5ª Etapa: 
 
Biografia:  Lucas Mathias de Oliveira. 
 
Lucas nasceu na cidade de Guaratinguetá-SP. 01:38 h oras do 
dia 17/12/2000 com 1,8 quilos, interior do Estado d e São 
Paulo.  
Filho de Maria das Dores Mathias da Silva e  
José Antonio Soares de Oliveira. 
Lucas não era uma criança que chorava o tempo todo.   
Quando queria alguma coisa, apontava para ela na es perança de 
conseguir.  
Lucas chorava apenas quando via o pai sair para tra balhar. 
Queria que o pai o levasse com ele. O pai explicava  que ele 
era muito pequeno ainda e que quando ele completass e seis 
anos, ele o levaria para conhecer a empresa. 
Lucas perguntava para a mãe quantos anos tinha e qu anto tempo 
faltava para completar 6 anos. A mãe achava engraça do e dizia 
que ainda faltavam 2 anos. Ele levava tudo muito a sério e 
pensava que dois anos se passavam em uma semana. 
Lucas não dava muito trabalho, apenas era curioso e  queria 
logo ir para a escola. Sua mãe o matriculou numa es cola 
pública local e ele logo se adaptou a rotina escola r. Fazia a 
lição sem que sua mãe precisasse mandar e ia muito bem nas 
provas. Seu pai ficava contente em saber que seu fi lho era 
inteligente. 
Havia chegado o ano de Lucas ir visitar o emprego d o pai. Foi 
um dia muito feliz para Lucas que conheceu todos os  colegas 
de trabalho do pai e apertou a mão de cada um como se fosse 
um novo funcionário que estava chegando na companhi a. 
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O pai ficava orgulhoso do filho e os colegas diziam  que o 
garoto tinha jeito para a coisa.  
Então, chegou o momento mais esperado daquela visit a: o 
passei de locomotiva. Seu pai era o maquinista daqu ele enorme 
trem de carga que Lucas ficara fascinado com todos aqueles 
vagões grudados uns nos outros.  
Seu pai colocou-o sentado no colo para dirigir, con duzir o 
trem. E o trem deu a partida. Lucas ficou tão eufór ico que 
não cabia em si de tanta felicidade... Ele estava c onduzindo 
um trem de verdade e seu pai estava do seu lado.  
No meio da viagem, seu pai orientou-o a acionar o a pito do 
trem e Lucas fez isso várias vezes na viagem, mas c om muita 
seriedade, como se ele estivesse trabalhando, cumpr indo uma 
rotina que cada vez mais lhe era familiar. 
Lucas jamais se esqueceria daquele dia com seu pai.  
No natal de 2007, Lucas ganhou de seu pai um trem ( miniatura) 
completo e uma estrada de ferro com uma estação che ia de 
detalhes e peças para montar. 
Lucas deu um abraço no seu pai e cuidou do brinqued o como se 
aquilo fosse sagrado para ele. 
No dia 03/01/2008 o pai de Lucas, José Antonio Soar es de 
Oliveira, morreu num acidente com seu trem que desc arrilou 
numa curva sinuosa despencando de uma altura de 40 metros. 
Lucas não chorou e passou a cuidar do brinquedo com o se 
aquilo fosse de alguma forma trazer seu pai de volt a. 
 
 
Biografia:  José Antonio Soares de Oliveira. 
 
 
Nasceu em Congonhas do Campo-MG. No dia 16/11/65. S eu pai é 
desconhecido e sua mãe o abandonou numa pensão e fu giu com um 
homem casado.  
José Antonio foi criado pela dona da pensão e quand o atingiu 
a maioridade, foi para Belo Horizonte para arranjar  emprego. 
Trabalhou como ajudante de pedreiro e fazia trabalh os na 
construção civil para a estrada de ferro local. 
O senhor José Antonio tentou várias vezes ingressar  na 
companhia de trens da cidade; mas, como tinha pouco  estudo, 
não passava nos testes e ficava muito chateado com isso.  
Desistiu da companhia de trens e continuou na const rução 
civil. 
Mandava dinheiro para a sua mãe de criação, como fo rma de 
agradecer por ter sido criando por ela. 
Depois... Os trabalhos na construção civil foram se  acabando 
e ele ficou sem emprego. 
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Com o pouco dinheiro que lhe restou, decidiu ir par a São 
Paulo, porque ouvia dos colegas que lá havia trabal ho para 
todo mundo. José Antonio foi e passou cinco anos tr abalhando 
na construção de prédios comerciais e passou a estu dar à 
noite. 
Com a conclusão do curso, decidiu reativar o velho sonho de 
trabalhar na companhia de trens da cidade. Prestou o concurso 
e passou. Foi uma grande conquista para ele. 
Conduzia com orgulho um trem de carga que passava p or todo o 
Vale do Paraíba, interior de São Paulo.  
Numa dessas cidades por onde o trem passava e parav a para 
carga e descarga, conheceu Maria das Dores Mathias da Silva. 
Namoraram e logo se casaram. Tiveram apenas um filh o, Lucas, 
e José Antonio decidiu morar na mesma cidade da fam ília da 
Mãe do Lucas. Ele estava feliz porque a família da sua esposa 
realmente gostava dele. Eles o admiravam. Diziam qu e ele era 
um bom homem. Trabalhador. 
Jose Antonio Soares de Oliveira estava feliz porque  fazia o 
que gostava: conduzir um trem. Ainda que fosse um t rem de 
carga. Na verdade, ele guardava um segredo... Queri a mesmo 
era conduzir um trem muito mais moderno do que aque le de 
carga. Ele desejava conduzir passageiros de verdade . Tentou 
uma transferência para o transporte de pessoas, mas  achou 
inviável pelo fato de que teria de mudar de cidade e de 
estado também. Ele não queria magoar sua esposa que  estava 
feliz morando perto dos pais enquanto ele viajava d e uma 
cidade para outra conduzindo seu trem de carga. Dec idiu 
deixar assim.  
Quem sabe quando o Lucas estivesse maior.   
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Biografia:  Maria das Dores Mathias da Silva 
 
Nasceu em Guaratinguetá-SP no dia 24/05/74 filha de  dona 
Maria Antonia Mathias da Silva e Erasmo Conceição d a Silva. 
Estudou em escola pública e se dedicou a cursos de corte e 
costura, bordados, pintura e desenho e os aprendiza dos de 
cozinheira. Sabia fazer bolos, tortas e sempre cria va 
enfeites para a mesa de jantar. 
Sua mãe costumava dizer que o homem que se casasse com ela 
seria muito feliz. Uma moça tão bonita e tão prenda da. 
Maria das Dores teve apenas um namorado antes de co nhecer o 
pai do Lucas. Júlio... O rapaz estudou na escola de  cadetes 
da aeronáutica, conheceu outra moça, casou-se com e la e foi 
embora da cidade. 
Maria das Dores conheceu o pai do Lucas, José Anton io Soares 
de Oliveira, em abril de 1999 e em dezembro do mesm o ano eles 
se casaram.  
Maria das Dores era dedicada ao marido, como era de  se 
esperar de uma mulher tão prendada, como dizia sua mãe. 
Quando Lucas nasceu, um ano depois, ela pintou um q uadro do 
marido segurando o filho e colocou na parede da sal a. 
 
 
Biografia: Ricardo Teixeira Rodrigues. 
 
Esta personagem deverá funcionar na trama como uma 
intervenção, com participação no início e no final da 
história. 
 
Ricardo nasceu em Taubaté-SP em 15/07/72 e trabalha  na 
companhia de energia elétrica do Vale do Paraíba, i nterior do 
Estado de São Paulo. Ricardo é viúvo, perdeu sua es posa num 
acidente de trem há dois anos. Não tem filhos e tam bém não se 
casou novamente. 
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6ª Etapa: 
 
BackStory  
 
Anos atrás: 
 
17/12/2000 Lucas nasce na cidade de Guaratinguetá-S P. 
Seus pais estão felizes e seus avós realizam uma fe sta para 
comemorar. Sua mãe pinta um quadro do pai segurando  o filho 
no colo e o coloca na parede da sala, de onde ele n unca mais 
sairia. 
 
Dezembro/2007 
 
Lucas ganha um brinquedo do pai no natal. É um trem , uma 
estrada de ferro e uma estação completa em miniatur a.  
 
Janeiro/2008 
 
O pai do Lucas morre num acidente de trem. 
 
Março/2009 
 
Lucas chega da escola e em silêncio, cumpre a rotin a de fazer 
a lição de casa, vê televisão e depois brinca com o  seu 
trenzinho.  
 
Um dia atrás: 
 
Lucas está saindo da escola e sua mãe o espera no p ortão. Ela 
dá um abraço carinhoso no filho e eles caminham par a casa. 
Lucas está sério e quieto. 
 
De manhã: 
 
Lucas tomou café, ajudou a mãe a limpar a mesa e de pois foi 
ver televisão. A mãe avisa que vai à feira-livre e pergunta 
se ele vai ficar bem. Ele acena positivamente com a  cabeça.  
 
7ª Etapa:  Trabalhar com os cartões. 
 
Veja arquivo: (4)  O Atraso (Trabalhando Cartões) 
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8ª Etapa: 
 
Escrever o roteiro formatado utilizando os cartões como guia. 
Cada cartão equivale a duas ou três páginas de rote iro (2 ou 
3 minutos de filme aproximadamente). 
 
9ª Etapa:   
 
Revisão. Tratamentos. 
 
10ª Etapa:  
 
Construção da Sinopse (resumo da trama para a platé ia), Frase 
de Chamada (frase que normalmente vem abaixo do tít ulo do 
filme) e Logline (que é a trama explicada em poucas  palavras, 
devendo conter a essência do filme – construída par a 
conquistar os produtores, podendo também ser aprove itada para 
a divulgação do filme). 
 
11ª Etapa:   
 
Registrar o roteiro. 
 
12ª Etapa:   
 
Divulgar, comercializar o roteiro. 
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