
Capítulo 1 

 

TEC: BATIDAS NA PORTA, SOM DE GARRAFAS E FUNDO 

MUSICAL DRAMÁTICO 

 

Helena: Elifaz, abre essa porta, anda logo! 

 

Narrador: São Paulo, 2001, Elifaz de 16 anos, um jovem negro, baixa 

estatura e morador da Comunidade da Água Espraiada, vive em um barraco 

extremamente humilde. 

 

TEC: FIM DO FUNDO MUSICAL, SOM DE LATIDOS E MÚSICA 

DE VIZINHO BEM DISTANTE, BATIDAS NA PORTA. 

 

Helena: Ô Elifaz, abre essa porta, quero entrar… Elifaz, você está aí? Abre 

essa porta. 

 

TEC: SOM DE PASSOS RÁPIDOS PELA CASA E PORTA ABRINDO 

 

Elifaz: É impossível viver dessa forma, cada dia que passa fica mais difícil 

essa situação!  

 

TEC: SOM DE PASSO FORTE NO CHÃO E SOM DE ABERTURA 

DE PORTA 

 

Elifaz: Mãe, você precisa parar com essa vida, ser mais responsável com suas 

obrigações! Isso não te leva a nada e só prejudica mais nossa família! 

 

Mãe, não vê que já tem vários dias que não temos o que comer nessa casa? 

Só comendo arroz e feijão!  

 

TEC: SOM DE BATIDAS NA MESA 

 

Helena: Me respeita moleque! Eu sou sua mãe e exijo respeito! Vai para o 

sofá que hoje eu vou dormir na cama. Amanhã quero esse barraco limpo, seu 

vagabundo! Agora vou dormir. 

 

TEC: FUNDO MUSICAL CRESCENTE E FINALIZA 

 

TEC: SOM DE PONTEIRO DE RELÓGIO E SOM DE RÁDIO AO 

FUNDO  

 



Helena: Elifaz! Você dormiu com esse rádio ligado de novo! A gente não 

tem dinheiro nem pra comer e você ainda quer ficar gastando pilha. 

 

Elifaz: Ah, tá bom mãe. 

 

TEC: BATIDAS NA PORTA 

 

Marcão e Sisinho:  Elifaz! Elifaz! 

 

TEC: SOM DE PORTA ABRINDO 

 

Elifaz: Oi Sisinho!  

 

Sisinho: Oi... 

 

Elifas: Oi Marcão, Tudo bem? 

 

Marcão: Oi! Vamos jogar bola? 

 

Elifaz: Beleza! Vou só me trocar aqui e já vou! 

 

Marcão: Beleza! 

 

TEC: SOM PESSOAS JOGANDO BOLA E MÚSICA DE FUNDO DE 

FUTEBOL E FINALIZA AOS POUCOS 

 

Marcão: Oi Elifaz, demorou hein?! Vamos jogar a próxima? 

 

Elifaz: Beleza. 

 

Sisinho: Já joguei duas partidas, vou descansar um pouco. 

 

TEC: SOM DE BOCEJO 

 

Elifaz: Amigo, estou com muito sono, dormi muito mal essa noite passada. 

Estou passando por um grande problema com minha mãe, ela está gastando 

todo o dinheiro da pensão do meu pai com bebidas. 

 

Esse pouco que ela recebe era pra gente comer. Até fome estou passando às 

vezes... 

 

Narrador: Seu amigo Sisinho, interrompe a conversa, ele tem 15 anos, tem 

baixa estatura, leves cicatrizes no rosto e é um jovem determinado. 



 

Sisinho: Amigo, você não pode viver dessa maneira! Eu e o Marcão estamos 

bem no tráfico de drogas, sempre estamos com dinheiro, entende? Já 

convidamos você para vir trabalhar com a gente. 

 

Elifaz: Vocês já sabem meu sonho é a música, mas realmente minha vida 

está difícil... Depois a gente conversa melhor sobre isso aí. 

 

TEC: SOM DE GOL E OS AMIGOS GRITAM “PRÓXIMO” 

 

Marcos: Somos os próximos Elifaz, vamos! 

 

Elifaz: Nossa Marcos, você estava jogando muito mal hoje, jogava melhor 

quando era magro [risos], vou precisar ir, tchau! 

 

Marcos: [risos] tchau 

 

TEC: SOM DE PASSOS E BARULHO DE FAVELA FUNDO 

MUSICAL HIP HOP 

 

TEC: ABERTURA DE PORTA E FIM DO FUNDO MUSICAL 

 

Elifaz: Mãe, cheguei!  

 

Elifaz: Cadê o rádio? Quero ouvir música... 

 

Helena: Eu escondi, você está gastando muita pilha. Não pode ficar gastando, 

quando a gente precisar de pilhas para lanterna não vamos ter. Aliás você 

Elifaz, já ouviu rádio a noite inteira. 

 

Elifaz: Mas mãe é a única diversão que eu tenho. Você não deixa eu ficar 

com os meus amigos…  Por favor mãe, a noite eu não vou escutar, eu 

prometo. 

 

Helena: Aí Elifaz, tá bom, procura aí debaixo dessa cama. 

 

TEC: RUÍDO DE PEÇAS 

 

Elifaz: Ufa, achei! 

 

TEC: SOM DE PROCURA DE FREQUÊNCIA 

 

TEC: EFEITO DE ECO 



 

Rádio comunitária: Boa tarde querido ouvinte, é neste sábado o nosso evento 

musical de novos talentos, venha participar, o evento vai acontecer na ONG 

Alquimia, venham!  

 

Elifaz: Ouviu mãe? Eu vou hein… 

 

Helena: Você precisa é arrumar um emprego e não ficar se iludindo com 

essas coisas! Preciso que vá ao mercado... 

 

Elifaz: Nossa, tá bom mãe. 

 

TEC: SOM DE PORTA FECHANDO 

 

TEC: SOM DE PASSOS, SOM DE CONVERSAS NA RUA, FUNDO 

MUSICAL DE PENSAMENTO 

 

Elifaz: Está muito difícil essa minha vida. Parece boa a proposta dos 

meninos, eles realmente sempre estão com dinheiro no bolso, mas...  

 

...e meus outros amigos que se deram mal? alguns deles estão presos, outros 

mortos.. Não sei se compensa… 

 

Vou ir neste evento que ouvi agora no Rádio, é o mínimo de esperança que 

eu tenho para realizar o meu sonho. 

 

TEC: FUNDO MUSICAL DRAMÁTICO CRESCENTE  

 

Narrador: Ao retornar, Elifaz escuta o que parece ser uma discussão em seu 

barraco. Há um agiota chamado Antônio em sua casa, cobrando uma dívida 

de sua mãe. 

 

TEC: SOM DE PORTA ABRINDO  

 

Elifaz: Mãe!? 

 

Helena: Antônio, eu já disse, a pensão do meu marido vai cair na próxima 

segunda feira! 

 

Antônio: Você já falou isso outra vezes, você não vai ficar me fazendo de 

trouxa não, vou terminar logo com isso… 

 

TEC: SOM DE TIRO DE PISTOLA E FIM DO FUNDO MUSICAL 



 

Capítulo 2 

 

TEC: FUNDO MUSICAL DE TENSÃO  E SOM DE GENTE 

CORRENDO  

 

Elifaz: Corre mãe, corre! 

 

Helena: Corre Elifaz! 

 

Narrador: Elifaz e sua mãe acabam se perdendo um do outro. Elifaz encontra 

seu amigo Marcos. 

 

TEC: SOM DE CUMPRIMENTO 

 

Elifaz: Ufa Marcão, que bom que te achei!  

 

Marcão: O que aconteceu? Porque está correndo? 

 

Elifaz: Um agiota que minha mãe está devendo foi lá em casa cobrar e quase 

atirou em nós, nós fugimos mas acabamos nos perdendo. 

 

Posso passar essa noite ai na sua casa? amanhã eu encontro minha mãe lá. 

 

Marcão: Tudo bem , não se preocupe! 

 

TEC: SOM DE PORTA FECHANDO 

 

Narrador: No dia seguinte, Elifaz volta para a sua casa. 

 

Narrador: No dia seguinte, Elifaz volta para a sua casa. 

 

TEC: SOM DE ABERTURA DE PORTA  

 

Elifaz: Mãe, mãe você está aí? 

 

Elifaz: Poxa vida, eu pensei que minha mãe, com o susto, viria logo no dia 

seguinte e nada, será que aconteceu alguma coisa com ela? Será que alguém 

viu ela, vou ver com os vizinhos... 

 

TEC: SOM DE PESSOAS NA RUA. 

 



Elifaz: Oi tudo bem? você conhece essa moça da foto, viu ela por estes dias? 

 

Vizinho: Olha,eu não vi, qualquer coisa se eu ver eu te aviso. 

 

Elifaz: Oi, você conhece essa moça da foto? 

 

Vizinho: Não, não vi... 

 

Elifaz: Ahh, Tudo bem então, muito obrigado. 

 

Narrador: Os vizinhos com pena de Elifaz, se mobilizam e chamam o 

Conselho Tutelar sem que Elifaz saiba.  

 

Elifaz: Caramba, hoje faz três dias que minha mãe está sumida e justo hoje 

tem o evento na ONG, queria muito que minha mãe estivesse comigo nesse 

evento, é uma pena... vou me arrumar e sair antes que eu me atrase. 

 

 

TEC: SOM DE PASSOS, ABERTURA DE PORTA, SOM DE 

CARRO PARANDO E DESLIGANDO, SOM DA PORTA DO 

CARRO ABRINDO E DEPOIS FECHANDO. 

 

Elifaz: Mas o que está acontecendo aqui, quem são vocês? 

 

Assistente Social: Oi Garoto, somos do Conselho Tutelar e recebemos uma 

denúncia de que você está sozinho em casa e sua mãe está desaparecida e... 

 

Como você é menor de idade, vamos ter que levar a um lugar seguro, até que 

sua mãe possa vir te buscar. 

 

Elifaz: Moço por favor, eu estava saindo para um evento de uma ONG que 

vou participar, é meu sonho que está lá, se eu não for eu posso perder uma 

oportunidade de realizá-lo.  

 

Meu sonho é ser rapper e assim melhorar de vida para dar melhores 

condições para eu e minha mãe. 

 

Assistente Social: Eu nunca fiz isso, mas vou quebrar esse galho para você, 

eu te levo até lá. 

 

Elifaz: Muito obrigado! 

 



TEC: SOM DE PORTA DE CARRO ABRINDO E DEPOIS, SOM DE 

CARRO LIGANDO E SAINDO. 

 

 

Locutor: Boa tarde plateia, estamos começando mais um evento de novos 

talentos e agora nós vamos apresentar os nossos participantes: Teremos o 

Marquinhos, Pedro, Leandro, Elifaz, Ton e o Will. 

 

O primeiro a se apresentar é o? ... Elifaz! Venha cá! 

 

 

Elifaz: Bom dia a todos, estou bem nervoso… confesso, mas vamos lá... 

 

“ Direto vejo pai brincando com filho no parque 

Sinto inveja, fico me perguntando: Tio, o que que a vida fez comigo? 

Sorrio pelos pivetes, acho da hora 

 

Olho pra baixo, tenho mó vontade de chorar, mas não consigo 

Em segundos me vem vinte e poucos dia dos pais 

Guardo o presente fi, ele já não volta mais 

 

Arrasta a cartolina com papel crepom 

Amassa, joga no lixo: Porra, pior que esse aqui tava bom 

Hoje fico olhando na espreita 

 

Vendo os moleques aí, com pai mãe do lado e nem respeita 

Deviam ser por um dia o que eu sou a dezesseis anos 

Pra vê se cêis ia tá na de trocar os coroa pelos manos…” 

 

TEC: A MÃE DE ELIFAS INTERROMPE A APRESENTAÇÃO. 

 

Helena: Elifaz, Elifaz meu filho! 

 

TEC: APÓS A MÃE GRITA ENTRA OS APLAUSOS. 

 

Elifaz: Mãe!? 

 

Narrador: Elifaz não consegue conter as lágrimas e a plateia o ovaciona, 

Elifaz agradece e se retira do palco. 

 

TEC: SOM DE APLAUSOS CALOROSOS 

 

Elifaz: Obrigado, muito obrigado! 



 

Carlos: Com licença Elifaz, posso conversar um pouco com você!?  

 

Elifaz: Claro! 

 

Carlos: Sou o Carlos, produtor musical do Racionais MC’s e estou em busca 

de novos talentos como você. Você tem um talento incrível e não gostaria de 

que um menino talentoso como você ficasse no anonimato.  

 

O que acha de gravar um disco? Que tal mudar seu nome, “Elifaz” não é 

muito comercial” 

 

Elifaz: Que honra! Está falando sério? Eu já tenho um nome... quero ser 

conhecido como Emicida! 

 

TEC: SOM DE MÚSICA NO FINAL “Triunfo – Emicida” 
 


