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O CAVALO MARINHO 
Roteiro de Leo Tabosa 

 

TELA PRETA 

 

01 - CENA EXT. CEMITÉRIO – DIA 

DETALHE da mão de uma senhora, que lava uma 
parede de azulejos azuis, ao som baixo, de um 
Forró Pé de Serra.  

A câmera abre e revela um cemitério com túmulos 
e mausoléus de granito ornamentados com anjos e 
imagens de santos. O local parece deserto. 
Escutamos o assobiar do vento e a poeira bailar 
ao som do rádio de pilha. 

FRANCISCA, uma senhora de 75 anos, com traços 
fortes e pele marcada pelo sol, lava os 
azulejos de um túmulo grande com água e sabão. 
É o túmulo da sua família.  

Na parte superior encontramos uma LÁPIDE COM 
UMA FOTO de um homem sério, 65 anos, vestindo 
um terno azul, seu nome é JOÃO ANTÔNIO DA 
SILVA. Ao lado da lápide um vaso grande de 
cerâmica com flores murchas. Percebemos que o 
túmulo é bem cuidado. Diferente   de outros que 
estão cercados por mato e com aspecto de 
abandonados.    

Um mototáxi para na entrada do cemitério. TIÃO, 
um homem alto de traços fortes e com 
aproximadamente 50 anos, barbudo, cabelo curto, 
desce da garupa da moto. Aproxima-se sem 
Francisca perceber.  
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Ele traz uma mochila nas costas.  

Quando percebe sua presença abraça-o forte. O 
abraço é demorado. 

Francisca desfaz o abraço e olha para Tião e 
passa a mão na sua espessa barba que já 
apresenta alguns fios brancos.  

FRANCISCA 
Tá a cara do seu pai com 
essa barba.  

TIÃO 
Passei lá na rua e 
disseram que a senhora 
tava aqui. 

FRANCISCA 
Era pra ter avisado que 
viria pela manhã. 

TIÃO 
 Deixe eu ajudar a 
senhora. 

Francisca abre um largo sorriso e volta a 
limpar o túmulo.  

Tião pega uma flanela, passa um pouco de Kaol e 
lustra as letras douradas e a data da lápide. 

TIÃO 
A senhora ainda vem toda 
semana limpar isso? 

FRANCISCA 
Isso não. Tenha mais 
respeito. É o túmulo do 
seu pai. Venho toda sexta-
feira, chova ou faça sol.  
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TIÃO 
Não sei como a senhora 
ainda age como se fosse 
uma empregada dele. 

FRANCISCA 
Eu proíbo que fale assim 
do seu pai.  

TIÃO 
Pronto, agora ninguém pode 
falar mais nada. 

FRANCISCA 
Seu pai deu duro para 
criar vocês. Fez com que 
cada um seguisse pelo 
caminho certo. Nenhum de 
vocês deu para o que não 
presta. 

TIÃO 
(Resmunga)  

A gente via o que painho 
fazia com a senhora. 

Francisca troca as flores que estão murchas de 
um vazo por outras novas. 

FRANCISCA 
Vocês eram crianças. Nunca 
vão entender 

02 - CENA INT. COZINHA CASA DE FRANCISCA – DIA 

Francisca rala algumas espigas de milho. Sobre 
a mesa algumas palhas, várias pamonhas e uma 
variedade de bolos típicos das festas juninas. 
Tião entra sem camisa, com os cabelos molhados. 
Ele está com uma toalha sobre os ombros. Ele 
observa sua mãe concentrada.  
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Aos seus pés um saco de estopa com várias 
espigas verdes. 

Tião assume o lugar de Francisca. Ela mexe com 
uma colher de pau uma panela grande. Prepara a 
massa da canjica, acrescentando leite de coco.   

No rádio de pilha toca a música “Feira de 
Mangaio”, intepretação Clara Nunes (sugestão de 
música). Tião aumenta um pouco o volume do 
rádio. 

TIÃO 
Essa casa é muito grande 
pra senhora morar sozinha. 
Falei outro dia com Lia e 
ela disse que já tá 
cansada de chamar a 
senhora para passar um 
tempo com ela no Recife. 
Por que a senhora não vai? 

Francisca continua concentrada na canjica.  

Tião baixa o volume do rádio. 

FRANCISCA 
Tô sossegada aqui no meu 
canto. Daqui eu só saio 
morta. Só saio daqui para 
o cemitério pra me juntar 
ao seu pai. 

TIÃO 
Como a senhora é teimosa. 
Prefere ficar aqui sozinha 
nesse calor desgraçado. 
(pausa)No Recife pelo 
menos tem praia. 
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FRANCISCA 
Só me faltava essa. Depois 
de velha ir viver às 
custas de filho.  

TIÃO 
A gente fica preocupado 
com a senhora. Vai que 
passe mal e não tem 
ninguém por perto para 
acudir. 

FRANCISCA 
Aqui os vizinhos cuidam 
uns dos outros. E sua tia 
mora na outra rua. 

TIÃO 
Tia vive mais no Recife. E 
ela, também, não é mais 
nenhuma mocinha.  

FRANCISCA 
Seu irmão vai ser pai 
novamente.  

TIÃO 
Eita que Beto só sabe 
fazer menino.  

FRANCISCA 
Não fale que contei. Nem 
sua tia tá sabendo. Ele 
quer fazer surpresa no 
domingo. 

TIÃO 
E Lia chega amanhã, não é? 
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FRANCISCA 
Vão sair cedinho para 
chegar a tempo de almoçar 
com a gente.  

Francisca, com a ajuda de Tião, despeja a 
canjica em três grandes tigelas.  

03 - CENA INT. SALA DE JANTAR DE FRANCISCA – 
DIA 

Francisca e Tião estão sentados à mesa. Fogos 
de artifícios, balões coloridos e folhas de 
papel seda de várias cores, cordão, tesoura e 
uma panela com goma. Eles estão cortando 
bandeirinhas de São João.  

TIÃO 
Eu fiquei sabendo que 
Naldo foi preso outra vez. 

FRANCISCA 
Andou bulindo de novo onde 
não devia. Comadre ficou 
arrasada. (pausa) Também 
com aquele monte de gato 
que ela criava. Na certa 
ela não cavou bem fundo 
para enterrar o umbigo do 
menino. E algum gato deve 
ter desenterrado. 

TIÃO 
Lascou. Agora é culpa do 
gato. A senhora também 
sempre criou gato e até 
onde eu sei ninguém virou 
ladrão. 
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FRANCISCA 
O de vocês seu pai 
enterrou bem fundo no 
quintal.  

TIÃO 
Mainha, Lia ligou pra mim 
outro dia, com uma 
conversa estranha. 

Francisca está em silêncio.  

TIÃO 
Ficou me perguntando qual 
era a primeira lembrança 
que eu tinha de painho na 
infância. Disse que 
ultimamente tava sonhando 
muito com ele. Uma 
conversa sem pé nem 
cabeça.  

Francisca permanece calada. Concentra-se em 
cortar as bandeirinhas. 

TIÃO 
A senhora ouviu o que eu 
falei? 

FRANCISCA 
Valter tá desempregado. 
Ele escondeu dela durante 
dois meses. Saía todos os 
dias no mesmo horário como 
se fosse trabalhar, vai 
saber para onde ele tava 
indo.  

TIÃO 
Coitada de Lia. Então deve 
ser isso que tá deixando 
ela ruim das ideias.  
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FRANCISCA 
Se seu pai tivesse vivo 
amanhã tava completando 80 
anos. Fazia aniversário 
cinco dias antes de mim. 

TIÃO 
Painho nunca escondeu nada 
da senhora? Nunca notou 
algo estranho nele? 

FRANCISCA 
Que conversa troncha é 
essa? Seu pai viveu e deu 
o sangue por vocês. O que 
você tá querendo insinuar?  

TIAO 
Nada. (pausa) A senhora 
coloca painho num pedestal 
como se fosse um santo. 
Mas de santo ele não tinha 
nada. 

Tião levanta-se e sai com as bandeirinhas. 
Francisca fica pensativa. 

04 - CENA EXT. RUA FRENTE CASA DE FRANCISCA – 
DIA 

O alpendre está ornamentado com bandeirinhas e 
balões de São João. 

Tião monta uma fogueira. Em cada casa da rua 
tem uma grande fogueira na porta. Ele descansa 
e fuma um cigarro.  

Tião retira da carteira uma pequena foto 
antiga. Na foto dois homens abraçados. Ele olha 
por um tempo a fotografia e depois volta a 
guardá-la.  
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05 - CENA INT. QUARTO DE FRANCISCA - DIA 

Francisca está deitada. TIÃO entra e senta-se 
ao seu lado. Tião pega em alguns objetos e 
porta-retratos que estão sobre a mesa de 
cabeceira. Ele abre uma gaveta e retira uma 
caixa de remédio. 

TIÃO 
A senhora ainda guarda os 
remédios de painho. Já tá 
tudo vencido.   

Tião olha para os retratos na parede. 

TIÃO 
Quase não tem foto da 
senhora com a gente 
criança.  

FRANCISCA 
Nunca fui muito de foto. 
Também não queria que 
pensassem que eu queria 
tomar o lugar da mãe de 
vocês. 

TIÃO 
Aqui tem alguma foto de 
quando a gente morava em 
Riacho das Almas? 

  FRANCISCA 
Deve ter uma ou duas fotos 
em algum lugar. Muita 
coisa se perdeu na 
mudança. Porque essa 
curiosidade agora? 
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TIÃO 
Eu só tenho foto de já 
grandinho morando aqui. 
Posso deitar com a 
senhora? 

Francisca sorri para Tião. 

FRANCISCA 
Você acha que tem volta? 

TIÃO  
Dessa vez não. Ela já tá 
morando com a outra moça. 
O que me dói é ter sido 
enganado esse tempo todo.  

FRANCISCA 
Ela deve ter tido seus 
motivos.  

TIÃO 
Não quero falar sobre isso 
não. Quero mais que ela 
seja feliz. (pausa)Lembra 
quando era criança e 
mijava no cano da 
espingarda de painho? 

FRANCISCA 
Você sempre colocava a 
culpa no pobre do gato.  

TIÃO 
Painho nunca me levava 
para caçar com ele. Quem 
sempre ia era Beto. Ele 
nunca escondeu de ninguém 
que Beto era o seu 
preferido.  

Francisca pega na mão de Tião. 
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FRANCISCA 
Pare com isso. Seu pai 
amava você. Ele nunca fez 
diferença entre os filhos.  

TIÃO 
Painho tá muito longe de 
ter sido esse exemplo de 
pai que a senhora pinta. 

Francisca perde a paciência com o filho. 

FRANCISCA 
Você tem alguma coisa pra 
me dizer?  

Tião permanece calado. 

FRANCISCA 
Se não tem eu proibido que 
fale assim do seu pai 
nessa casa. Toda vez que 
você vem pra cá é essa 
mesma ladainha. O que 
preciso fazer para você 
entender que seu pai te 
amava e que ele foi um bom 
marido e um bom pai pra 
vocês?  

Tião levanta-se e sai. Francisca fica em 
silêncio e chora.  

06 - CENA INT. SALA DE JANTAR DE FRANCISCA – 
DIA 

Francisca desenforma um bolo pé-de-moleque. E 
prepara a mesa para servir o jantar. Tião está 
sentado à mesa.  
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ROSALINA (V.S.) 
Que cheiro gostoso. 

ROSALINA, uma mulher de 65 anos, entra.   

ROSALINA 
Tião. 

TIÃO 
Bença tia. 

Rosalina beija a cabeça de TIÃO. 

ROSALINA 
Deus te abençoe. Tá cada 
vez mais bonito e com essa 
barba tá a cara do pai. 

FRANCISCA 
Falei isso pra ele logo 
cedo. 

Rosalina se senta à mesa. 

ROSALINA 
Meu vestido ficou pronto? 

Francisca não responde. 

TIÃO 
A senhora é que tá cada 
vez mais jovem e bonita. 
Tá de namorado novo ou 
continua com o mesmo do 
São João passado? 

ROSALINA 
Aquele infeliz das costas 
oca desapareceu pelo meio 
do mundo. 
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FRANCISCA 
Melhor tá sozinha do que 
com um traste comendo o 
juízo da gente.  

ROSALINA 
Minha sina é ser quenga 
meu filho. Ficar com um e 
outro. Não tem mais homem 
nesse mundo pra namorar 
sério.  

FRANCISCA 
Olha modo de falar na 
mesa. 

ROSALINA 
Vai me dizer que ele não 
sabe o que é uma quenga? 
Que nunca pegou uma? Logo 
agora que é um homem 
solteiro. E Renatinho não 
veio com você?  

TIÃO 
Vai passar o São João com 
a mãe. Mas vem para o 
aniversário. Coma com a 
gente tia.  

ROSALINA 
Só depois do forró. Ou 
termino nem entrando no 
vestido. 

FRANCISCA 
Vai nem experimentar o pé-
de-moleque? 

ROSALINA 
Só um pedacinho. 
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Francisca parte uma fatia e entrega a Rosalina 

ROSALINA 
Também não precisava ser 
tão fininha. Ai que 
delícia. É a receita de 
mainha, não é? 

Francisca ignora a pergunta. 

ROSALINA 
E ainda nega que não 
roubou o caderno de 
receitas de mainha.  

FRANCISCA 
Você é um desastre na 
cozinha.   

Rosalina levanta e abre um armário. Retira uma 
vasilha de plástico. Pega algumas pamonhas, 
bolos e doces para levar. 

ROSALINA 
Tião, tá ouvindo como sua 
mãe me trata? Cada dia 
mais grossa.  

TIÃO 
Vocês parecem duas 
crianças arengando. 

ROSALINA  
Você vai no forró mais 
tarde? Ou vai ficar 
enfurnado dentro dessa 
casa igual a sua mãe?  

TIÃO 
Tia por que a senhora não 
aluga a sua casa e vem 
morar com mainha? Aí uma 
faz companhia pra outra. 
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ROSALINA 
Deus me livre. Sua mãe 
ronca como um rinoceronte.  

FRANCISCA 
Eu tô bem aqui sozinha. 
Sem falar que ela iria 
encher minha casa de 
macho. 

7 – CENA EXT. RUA DA CASA DE FRANCISCA – NOITE 

As fogueiras estão em chamas. Uma densa fumaça 
toma conta da rua. O céu estrelado é iluminado 
por fogos de artifício da vizinhança. A noite 
está fria. 

Tião solta alguns rojões.  

8 - CENA INT. SALA DE COSTURA - NOITE 

Rosalina prova o vestido e Francisca faz alguns 
ajustes.   

ROSALINA 
É a segunda vez que você 
me espeta. 

FRANCISCA 
Quem mandou andar 
engordando. Pode tirar o 
vestido. 

ROSALINA 
É só o Tião chegar que 
você fica assim. 
Quando é que você vai 
falar pra ele?  

Francisca fica em silêncio enquanto costura o 
vestido na máquina. 
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ROSALINA  
É melhor ele saber por 
você do que pelos irmãos. 
Ou você acha que Lia vai 
conseguir guardar isso por 
mais tempo? 

Francisca levanta e acende um cigarro. 

ROSALINA 
Desde quando voltou a 
fumar? Agora deu pra fumar 
escondida?  

Francisca fica em silêncio. Rosalina pega um 
cigarro e acende. 

ROSALINA 
Também tô nervosa. (pausa) 
Eu nunca entendi o medo de 
você e de Tonho, que Deus 
o tenha, em contar para os 
meninos. Já era pra Tião 
saber há muito tempo.  

FRANCISCA 
Pra você é fácil falar.  

ROSALINA 
Você tem que contar antes 
do seu aniversário. De 
preferência antes de Lia 
chegar. Você sabe como ela 
é fofoqueira.  

FRANCISCA 
Eu vou falar quando achar 
que é a hora certa.  

ROSALINA 
Você tem que falar hoje. 
 
 
 
  



 

 

18 

 

FRANCISCA 
Você não tem nada que tá 
se metendo nesse assunto.  

ROSALINA 
Me meto sim. Porque eu fui 
a única da família que 
ficou do seu lado. E você 
sabe o que isso me custou.  

9 - CENA INT. PALHOÇA – NOITE 

Tião está sentado. Alguns cascos de cervejas 
estão sobre a mesa. Ele bebe com dois amigos. 
Alguns casais dançam forró. Ele observa 
Rosalina dançar.  

10 – CENA INT. QUARTO DE FRANCISCA – NOITE 

Francisca está preparando-se para deitar-se. 
Ela troca de roupa.  

Tião entra de surpresa. Francisca tenta cobrir 
seu corpo. Tião fica sem reação e sai do quarto 
apressado. 

Barulho de explosão de fogos.  

11 - CENA INT. QUARTO DE TIÃO – NOITE 

Tião arruma apresado suas roupas dentro da 
mochila. Francisca fica na porta do quarto como 
se aguardasse a permissão para entrar. 

FRANCISCA 
Filho... Filho... Por 
favor... 

Depois de uma longa pausa Tião se dirige a 
Francisca sem olhar em seus olhos.  
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TIÃO 
Meus irmãos já sabiam?  

Francisca balança a cabeça afirmando.  

Francisca entra no quarto.  

FRANCISCA 
Filho, você não precisa ir 
embora.  

Tião sai do quarto. 

Barulho da porta de entrada da casa sendo 
fechada. 

12 - CENA EXT. RUA DA CASA DE FRANCISCA - NOITE 

Tião caminha entre fogueiras em brasa. A fumaça 
cria uma neblina  

13 - CENA EXT. PRAÇA PÚBLICA – NOITE 

Tião está sentado num banco. A praça está 
deserta. Tião fuma. Francisca aproxima-se e 
senta-se ao seu lado. Depois de um curto 
silêncio.  

TIÃO 
Quando eu tinha uns 12 
anos, mexendo nas gavetas 
de painho encontrei umas 
fotos. (pausa)  
Eram fotos dele com outro 
homem. Eles estavam 
abraçados, se beijando 
como se fosse um casal. 
(pausa) Eu nunca contei 
isso pra ninguém.  
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Tião retira da carteira uma foto. Na foto dois 
homens juntos.  

TIÃO  
Esse homem ao lado do meu 
pai, quem é?  

Tião olha nos olhos de Francisca.  

TIÃO  
Eu sou a cara dele.  

Francisca desvia o olhar e fica em silêncio. 

TIÃO 
Eu sou um corno mesmo. 
Sempre o último a saber. 
(pausa) Como meus irmãos 
reagiram? 

FRANCISCA 
Lia, você sabe, né? Puxou 
a sua tia. Fez o maior 
drama, mas depois se 
acalmou. Já Beto, ele 
sempre soube desde 
criança. 

Francisca pega na mão de Tião que a rejeita.  

FRANCISCA 
Quando sua mãe morreu você 
não tinha nem seis meses 
de vida. Quando completou 
dois anos, Lia já estava 
com 4 anos e Beto com 06, 
foi quando eu conheci 
Antônio. Ele logo se 
afeiçoou a vocês e a gente 
passou a se encontrar 
todos os dias.  
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Tião chora. Francisca enxuga suas lágrimas com 
a mão.  

FRANCISCA 
Depois de mais de um ano 
de luto eu estava 
novamente feliz. Mas tinha 
ainda uma coisa estranha 
aqui dentro que me 
angustiava e que eu não 
aguentava mais reprimir. 
Tonho me compreendia e me 
apoiou em tudo.  
Com o tempo comecei a 
tomar hormônios, deixei o 
cabelo crescer e passei a 
usar vestidos dentro de 
casa. Era tudo muito 
escondido, só na presença 
dele.  
Quando meus pais 
descobriram, sua tia 
Rosalina foi a única que 
ficou do nosso lado. Foi 
quando a gente decidiu 
mudar pra cá e recomeçar 
do zero. Sua tia terminou 
vindo para ajudar a criar 
vocês e acabou ficando.   

Tião pega o isqueiro para queimar a foto.  

Francisca pega a foto.  

FRANSCICA 
Não precisa queimar. Não 
tenho vergonha da minha 
história. Eu amei muito 
sua mãe e tenho muito 
orgulho de ser também pai 
de vocês e avó dos meus 
netos.  
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Francisca coloca a foto no bolso da camisa de 
Tião.  

FRANSCICA 
Eu nem lembrava mais dessa 
foto. 

Tião levanta-se e fica de costas para 
Francisca. Francisca permanece sentada.   

Tião, vira-se para Francisca e estende a mão. 

TIÃO 
A gente tem uma festa de 
aniversário para 
organizar. 

Francisca levanta-se e abraça forte Tião. Os 
dois caminham abraçados.  
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