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1 EXT - FUNDO DO MAR - DIA

Fundo do mar com peixes coloridos de vários tamanhos,

plânctons, pedras, algas, conchas e cavalos marinhos. A água

está em um tom de azul esverdeado e às vezes amarelado.

CARETONA, uma tartaruga marinha da espécie Caretta Caretta,

de cabeça enorme, nada da esquerda para a direita do vídeo,

com uma toca de nadação na cabeça. DOIS PEIXINHOS passam por

ela. Um cutuca o outro.

PEIXE 1(COCHICHANDO PARA O PEIXE 2)

Ei, não é a Caretona?

O PEIXE 2 arregala os olhinhos.

CARETONA

Bons fluidos, alegrias do mar!

Os peixinhos pulam felizes. Um deles tira dois narizes de

palhaço das suas brânquias (por onde ele respira) e entrega

o outro nariz para o outro peixinho que o veste. Ele também

veste um nariz. Caretona dá um sorrisão.

PEIXE 2

Boa viagem, "Sorrisona"!

Envergonhado, o peixinho 1 cutuca o peixinho 2. Caretona dá

uma piscada para os peixinhos que fazem uma dancinha

sincronizada. Caretona sorri e nada mais um pouco, se

aproxima de uma sacola plástica que se parece com uma alga.

Ela lambe os beiços, depois morde a sacola, mas logo faz

cara de nojo. A sacola boia. Caretona passa por algumas

garrafas pets.

CARETONA

Bons fluidos, peixes exóticos.

Uma das garrafas bate em Caretona. Ela faz uma careta de

dor.

CARETONA

Ops... Quis dizer, peixes lindos!

Caretona observa as garrafas pets, depois faz sinal de

negativo com a cabeça. Ela nada mais um pouco. Agora, o mar

começa e ficar azul mais claro. Então, ela passa por uma

placa onde se lê: MARES DO SUL e depois passa por um POLVO

com um crachá típico de evento com sua fotinho 3X4. O polvo

segura uma toalha e a entrega para Caretona que seca o rosto

e continua nadando sorridente. Caretona passa por um grupo

de ARRAIAS que carregam uma faixa com a foto de Caretona com

uma nadadeira levantada e a boquinha bem aberta (berrando),

fazendo pose de esportista. Lê-se CARETONA 2020. Caretona

(CONTINUED)



CONTINUED: 2.

manda beijinhos com as nadadeiras para os fãs. Mais à

frente, uma ESTRELA DO MAR com crachá com sua foto 3X4

pendurado no pescoço joga um líquido em direção à boca de

Caretona. Ela engole e depois sorri para a estrela do mar.

Caretona passa por grupo de PINGUINS suando que fazem "olas"

quando ela passa. Caretona sorri para eles e nada mais um

pouco, se aproxima de um PINGUIM que está se abanando com um

leque em uma mão e segurando uma bandeira na outra. Assim

que Caretona passa por ele, ele dá a bandeirada de chegada e

os olhos dela se viram para dentro, deixando ela

completamente vesguinha.

MÚSICA INSTRUMENTAL DE VITÓRIA

Caretona nada mais um pouco e se aproxima de outro PINGUIM

que carrega um troféu de gelo nas mãos. Ele entrega o troféu

para Caretona. Flash de uma foto que é tirada de Caretona

abraçada com o Pinguim bem na hora em que o troféu derrete.

CORTA PARA

2 EXT - FUNDO DO MAR - DIA

Caretona nada agora em direção à esquerda do vídeo, fazendo

seu caminho de volta. Ela passa pelo grupo de pinguins que

continuam suando e agora bate palmas para ela. Depois, ela

passa pelas arraias que carregam o mesmo pôster CARETONA

2020, mas agora no poster ela está bem vesguinha como ficou

no momento da bandeirada.

Caretona vira os olhos propositalmente e as arraias vão ao

delírio. Ela levanta as nadadeiras para cima e depois une as

palmas, baixando a cabeça em sinal de agradecimento. As

arraias pulam de alegria e Caretona continua sua viagem de

volta. Ela passa pela placa dos Mares do Sul e a coloração

do mar começa a ficar azul mais escuro.

CORTA PARA

3 EXT - FUNDO DO MAR - NOITE

Caretona arregala dos olhos ao avistar uma pedra que se

parece um tartarugo. Saem corações de seus olhos e ela faz

pose, caras e bocas. Ela abre as nadadeiras para abraçar a

pedra mas se machuca e se assusta ao se dar conta de que na

verdade é apenas uma pedra. Caretona esfrega os olhos várias

vezes olhando para a pedra. Por ali, passa um peixe boi bem

asqueroso. Ele pisca para ela, enchendo o peito, mas

Caretona faz uma careta horrorosa bem feia espantando-o para

bem longe.
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CORTA PARA

4 EXT - FUNDO DO MAR - DIA

Caretona encontra um bando de TARTARUGUINHAS BEBÊS.

CARETONA

Bons fluidos, "Caretinhas"!

TARTARUGUINHAS (COM VOZES FINAS)

Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi...

Caretona faz caretas engraçadas para as tartaruguinhas.

Algumas delas riem e se divertem. As tartaruguinhas sobem no

casco de Caretona.

CARETONA

Quantas foforugas! Em quantas vocês

são?

TARTARUGUINHA 1(COM VOZ FININHA)

12 mini cabeçudas! Hehe.

CARETONA

Nenhum cabeçudinho?

TARTARUGUINHA 2 (COM VOZ FININHA)

Pra quê cabeçudinho?

TARTARUGUINHA 3 (COM VOZ FININHA)

Pra que "UGO"?

TARTARUGUINHA 1 (COM VOZ FININHA)

Viva as "UGAS"!

Caretona faz uma careta de medo.

CARETONA

Sem UGOS, não nascem mais UGAS... E

a gente deixa de existir.

TARTARUGUINHA 3 (COM VOZ FININHA)

Ah é?

TARTARUGUINHA 1 (COM VOZ FININHA)

Viva os "UGOS"!

TARTARUGUINHA 2 (COM VOZ FININHA)

UGO! UGO!

Caretona faz carinho nas tartaruguinhas e continua sua

viagem, agora com a carinha engruvinhada. O mar volta a

ficar mais habitado, como na cena 1, com peixes coloridos de
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vários tamanhos, plânctons, pedras, algas, conchas e cavalos

marinhos. Um grupo de caranguejos usando viseiras e óculos

escuros se aproxima de Caretona.

CARETONA

Bons fluidos, pinças do mar!

Os caranguejos se unem, carregam Caretona e a jogam para

cima, em comemoração. Caretona sorri. Ela tira a touca da

cabeça e suspira. Uma TARTARUGA JORNALISTA vestindo

terninho, com óculos, microfone na mão e fone de ouvido se

aproxima dela.

TARTARUGA JORNALISTA

Caretona, como foi chegar aos mares

do sul, tão frrrios?

CARETONA (PENSATIVA)

Ano passado tava muito mais frrrio.

Este ano me senti um picóle de

molusco derretendo no sol do meio

dia.

TARTARUGA JORNALISTA (COM CARA DE NOJO)

Picolé de molusco... eca! E como

você se sente agora, depois dessa

grande jornada?

CARETONA (TRISTE)

Me sinto... Sem tartarugo para

namorar.

TARTARUGA JORNALISTA (CHOROSA)

Eu também...

A tartaruga jornalista pigarreia.

TARTARUGA JORNALISTA

Já está planejando uma nova

expedição?

CARETONA

Sim, jornaluga! Quero descobrir o

que existe no continente. Amanhã

mesmo meu casco vai invadir a

praia.

TARTARUGA JORNALISTA (ASSUSTADA)

Ousada! Vai encarar os espaçosos

que ocupam toda a orla?
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CARETONA

Yes! Mas, vou bem preparada!

A tartaruga jornalista abre a boca espantada.

CORTA PARA

5 EXT - FUNDO DO MAR/PRAIA - DIA

Fundo do mar em tons amarelados e avermelhados. Close na

tartaruga jornalista que dá seu recado.

TARTARUGA JORNALISTA (SENSACIONALISTA)

SOS Tubarões ao mar! Caretona vai

encarar os espaçosos. Sim, aqueles

que ocupam a Terra, a àgua e o ar!

Todo o oceano deseja a você boa

sorte!

Caretona termina de vestir uma roupa bem protetora (uma

mistura de roupa de apicultor e roupa de astronauta) com a

ajuda de uma tartaruga. Esta coloca um trevo de quatro

folhas no bolso da roupa de Caretona. Caretona beija o trevo

(ouve-se o flash de uma foto)dá um tchauzinho e nada.

PLANO COM PONTO DE VISTA DE CARETONA QUE ENXERGA O OCEANO

ATRAVÉS DE DOIS FURINHOS DA ROUPA PROTETOTA. MÚSICA DE

SUSPENSE

IMAGINAÇÃO DE CARETONA. Através de dois pequenos círculos

ela chega em uma praia lotada. "Espaçosos" (pessoas) andando

de um lado para outro. Uma pessoa toma sol, outra joga bola.

Um ambulante vende chapéus, o outro passa com um carrinho de

sorvete.

CORTA PARA

6 EXT - PRAIA - DIA

Caretona está com seu traje de "astronauta" numa bela praia

sem ninguém, com vários coqueiros cujas folhas baçançam com

o vento. Ouve-se apenas o assobio do vento. Ao fundo

prédios. Caretona caminha pela praia devagar. Algums siris

passam por ela. Pássaros coloridos pousam nos coqueiros.

Feliz pela sua liberdade, ela tira a roupa, a deixa debaixo

de um coqueiro e dá um sorriso que ocupa toda a face.

Caretona pula entre os coqueiros, dá cambalhotas, se farta

com um banquete de insetos. Ela dança e canta.

CARETONA

Tchu tchu tchu, tchá tchá tchá...

nada de espaçoso na praiá!
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Caretona explora a praia e avista uma rua, atravessa ela,

faz caretas de dor quando coloca as nadedeiras do asfalto

quente. Um espaçoso apressado usando uma máscara cirúrgica

no rosto passa pela rua, mas Caretona não o vê. Ela faz uma

careta curiosa ao ver a entrada de um parque de diversões.

CORTA PARA

7 EXT - PARQUE DE DIVERSÕES- DIA

MÚSICA INSTRUMENTAL ANIMADA. REF: I FEEL GOOD DE JAMES

BROWN.

Clipe rápido de Caretona entrando no parque de diversões

vazio. Ela entala dentro de um carrinho de bate-bate, e

consegue se "desentalar" com a ajuda de um bichinho que sai

de uma conchinha. Depois ela tenta subir num carressol que

não para de girar, mas não consegue. Em seguida, ela entra

numa cabine de roda gigante. A roda gira. Do alto, ela vê a

cidade vazia, mas observa um letreiro no topo de uma

montanha em que se lê AQUÁRIO, com fotos de peixes,

golfinhos e tartarugas. Ela fica hipnotizada.

CORTA PARA

8 EXT - AQUÁRIO- DIA

Caretona chega ofegante no topo do morro. Ela entra no

Aquário e paseia por ele que está literalmente às moscas.

Vês peixes coloridos, leões marinhos, pinguins, todos

confinados e faz caretas assustadas.

Mas de repente sua expressão muda quando ela vê uma

tartaruga macho. Sua boca ganha forma de um coração e suas

"bochecas" ficam rosadas. O “tartarugo” corresponde, faz a

forma de um coração com as nadadeiras para Caretona que

cresce de tanta felicidade. Mas logo ela se dá conta que um

vidro os separa. Ela arranha o vidro, tenta quebrá-lo.

Depois, esfrega os olhos novamente. O “tartarugo” se

aproxima do vidro e eles dão uma bitoquinha. Caretona olha

para os lados, se afasta para ganhar impulso e corre de

olhos fechados em direção ao vidro, bate com força e cai

dura no chão. O tartarugo fica aflito, olha para os lados,

fica cabisbaixo. Depois, levanta a cabeça, estufa o peito e

solta a voz numa mistura de choro e voz de tenor de ópera,

bem agudo.

TARTARUGO TENOR:

Soooocooooorrooooo!!!!
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Os vidros do aquário se quebram e forma-se uma onda gigante.

Os peixes coloridos, os leões marinhos e os pinguins surfam

na onda felizes em direção ao mar. Tartarugo dá as mãos para

Caretona e eles são levados pela onda até a praia. Meio

zonza, ela levanta a cabeça, e quando ela dá de cara com o

Tartarugo saem corações de seus olhos.

TARTARUGO

Você tá bem?

Caretona dá uma bitoca no tartarugo.

CORTA PARA

9 EXT -PRAIA - ENTARDECER

MÚSICA ROMÂNTICA INSTRUMENTAL

Na praia vazia, Caretona e o Tartarugo passeiam e observam o

pôr do sol. Tartarugo colhe uma flor e dá para Caretona que

come. Ele sorri. Eles "colam" as nadadeiras e caminham pela

praia. Os siris e os pássaros batem palmas. Caretona levanta

as nadadeiras para cima e depois une as palmas, baixando a

cabeça em sinal de agradecimento. Depois fica sem graça

quando percebe que os bichos batem palmas para o pôr do sol

e não para ela. Tartarugo sorri e dá uma bitoca nela. Ela

aponta o horizonte para ele.

CARETONA

Já nadei até lááá longe!

TARTARUGO

Tubarões ao mar! Eu nunca saí

naquele mini oceano onde você em

encontrou.

Caretona arregala os olhos.

CARETONA

Quer ir comigo?

TARTARUGO:

Pra onde?

CARERONA

Pra qualquer lugar.

TARTARUGO:

Será eu consigo?

CARETONA

Se te faltar força, eu posso te

carregar. Se te faltar ar, eu posso

te ajudar a respirar.
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Saem corações dos olhos de Tartarugo. Tartarugo solta a voz

bem aguda, mas desta vez feliz.

TARTARUGO TENOR:

Liiibeeerdaaaadeee

Caretona fica vesga, fazendo uma caretona de felicidade. Ela

puxa o Tartarugo para o mar.

LETTERINGS: Caretona é uma tartaruga sortuda.... Mesmo com a

feminilização da sua espécie, que tem acontecido cada vez

mais por causa do aquecimento global, ela encontrou seu

“tartarugo” tenor para namorar.

Também teve sorte quando resolveu desbravar as praias de

Santos em plena quarentena sem os “espaçosos”, no caso, nós,

seres humanos.
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