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CENA 1. HOTEL. QUARTO. INT/NOITE  
 

 
LEGENDA: LISBOA, PORTUGAL  
 
UM QUARTO TODO REVIRADO, DOIS HOMENS NO CHÃO. PAULINA (MULHER,          
29 ANOS, BRANCA, MAGRA) ESTÁ PENDURADA EM UM LUSTRE DE CABEÇA           
PARA BAIXO, COM SEUS SEIOS A MOSTRA. PAULINA DESESPERADA E COM           
UM PANO NA AMARRADO NA BOCA. UM ROSTO FERIDO. A CAM MOSTRA A             
CAMA COM UM REVÓLVER, ALGUMAS MALAS DE DINHEIRO, UM NOTEBOOK          
FECHADO E UM POUCO DE COCAÍNA EM CIMA DO NOTEBOOK. LAERTE (UM            
POUCO MAIS NOVO) APARECE APENAS DE CUECA, SENTA-SE NA CAMA,          
MEXE COM A COCAÍNA E CHEIRA ELA.  
 

LAERTE - Algumas coisas da vida tem que ser apreciadas em seu tempo.  
 

A CAM DESFOCA DE LAERTE E FOCA EM PAULINA DESESPERADA E COM            
MEDO. A CAM CORTA PARA LAERTE. LAERTE SE LEVANTA E VAI ATÉ            
PAULINA, ELE TIRA O PANO DA SUA BOCA. CLOSES ALTERNADOS.  
 

LAERTE - Achei que já tinha morrido sufocada. É uma baita surpresa ainda             
estar viva.  
 
PAULINA (SOTAQUE PORTUGUÊS) - Por que tudo isso? O que você vai            
ganhar com isso?  
 
LAERTE - Oh minha querida portuguesa, não se engane. Eu já ganhei.            
Agora ver você desse jeito me dar prazer.  
 
PAULINA - Eu achei que você me amava, achei que nosso amor era             
verdadeiro.  
 
LAERTE - Besteiras. Achou mesmo que eu ia me apaixonar por uma cadela             
sentimental como você? 
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PAULINA - Você é um monstro, um monstro terrível. Como que eu pude me              
deixar cair nessa armadilha? Como que eu pude ser tão idiota?  
3 
LAERTE - Foi o que eu me perguntei, mas foi fácil te conquistar. Muito fácil,               
foi só um homem maravilhoso e gostoso chegar, te dar atenção e a cadelinha              
já caiu.  
 
PAULINA - Isso não vai ficar assim, você e aquele desgraçado do seu irmão              
vão pagar.  
 
LAERTE - Pode até ser que a gente pague um dia, mas você não vai estar                
viva para ver a justiça ser feita.  
 
PAULINA (DESESPERADA) - Pelo amor de Deus, não me mata.  
 
LAERTE - Eu até atenderia seu pedido, mas acontece que eu não acredito             
em Deus.  
 

A CAM FOCA NA BOCA DE LAERTE. LAERTE PASSA A LÍNGUA EM SEUS             
LÁBIOS. LAERTE PEGA COM FORÇA NO CABELO DE PAULINA E COMEÇA A            
DAR VÁRIOS MURROS NA BARRIGA DA JOVEM. PAULINA COMEÇA A CUSPIR           
SANGUE E SANGRAR PELO NARIZ. A CAM VAI SE AFASTANDO.  
 
FADE OUT.  
 

 
 

 
CENA 2. GOMEZ-63. RECEPÇÃO. INT/MANHÃ  
 
LEGENDA: DIAS ATUAIS  
 
PESSOAS ANDANDO, CRIANÇAS CONVERSANDO, SEGURANÇAS NA PORTA,       
EMPREGADAS PASSANDO. MUITO MOVIMENTO. LAERTE ENTRA E SE        
APROXIMA ATÉ UM BALCÃO EM FORMA DE CÍRCULO. UM BALCÃO GRANDE           
E PRETO. RÔMULO (HOMEM, BRANCO, MORENO, 31 ANOS) ESTÁ ATRÁS DO           
BALCÃO COM UNIFORME DE GERENTE.  
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LAERTE - Bom dia!  
 
RÔMULO - Bom dia! Deseja alguma coisa?  
 
LAERTE - Uma confirmação!  
 
RÔMULO - Pois não!  
 
LAERTE - É aqui mesmo o Gomez-63?  
 
RÔMULO - Esse mesmo. Vai se hospedar aqui? Morar aqui?  
 
LAERTE - Eu e meu irmão iremos passar um tempo aqui. (T) O prédio é               
grande, né?  
 
RÔMULO - Realmente, ele é enorme e lindo.  
 

A CAM FOCA EM PARTES INTERNAS DO PRÉDIO. PANORAMA DA RECEPÇÃO.  
 

LAERTE - Onde é que eu assino? (SORRI)  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 3. APARTAMENTO DE VIOLETA. COPA. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA, NAOMI E VICENTE ESTÃO SENTADOS SOB A MESA, ENQUANTO          
TOMAM CAFÉ.  
 

VIOLETA - Assim que terminarem o café de vocês, procurem o que fazer.             
Desde que seja algo que não coloque a vida de vocês e dos moradores em               
risco.  
 
NAOMI - Esse assunto de novo?  
 
VIOLETA - Sim! Quantas vezes forem necessárias, até vocês entenderem o           
que vocês causaram anteontem.  
 
NAOMI - Mas quem provocou o acidente todo foi o Vicente, não sabe nem              
escalar.  
 
VICENTE - Ih… Já vai colocar a culpa em mim?  
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NAOMI - Quem foi que caiu da janela e quase me matou?  
 
VICENTE - Não exagera! Foi um empurrão bobo, você que é levinha e caiu.              
Até um vento te derruba.  
 
VIOLETA - Enfim, façam suas atividades, seus estudos, seus compromissos,          
mas com cuidado. (PARA VICENTE) Meu bem, seu psicólogo é hoje? 
 
VICENTE - É assim! Na verdade é daqui a pouco.  
 
NAOMI - Esse daí precisa é de um psiquiatra.  
 
VICENTE - E você de uma surra bem dada.  
 
VIOLETA - O que é que isso? Isso aqui virou um palco de brigas? Vamos               
parando. (T) Hoje á noite vamos receber uma visita. (T) Na verdade, um             
hóspede aqui em casa.  
 
NAOMI - Quem mãe?  
 
VIOLETA - O tio de vocês, o Rogério.  
 
NAOMI (AGITADA) - Eu nem acredito. Faz muito tempo que eu não vejo o tio               
Rogério, eu tava morrendo de saudades.  
 
VICENTE - Por que é que esse chato vai passar uns dias aqui?  
 
VIOLETA - Primeiro que seu tio não é chato, é uma pessoa incrível.             
Segundo, eu convidei ele para me ajudar a dar conta dessa casa, a dar conta               
de vocês.  
 
VICENTE - Ai, eu mereço.  
 
NAOMI - Eu não acredito que você fez isso.  
 
VIOLETA - Fiz e tratem de se comportar diante do tio de vocês.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 4. APARTAMENTO DOS GÊMEOS. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ   
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LAERTE E LEANDRO OBSERVAM A SALA DE ESTAR.  
 

LAERTE - É muito bem decorado, muito bom gosto. Esse apartamento não é             
nada ruim.  
 
LEANDRO - O gerente me disse/  
 
LAERTE (POR CIMA) - Gostoso por sinal, mas tem uma cara de babaca.  
 
LEANDRO - Continuando… Ele me disse que todos os apartamentos são           
assim. Até aqueles que são vazios, são de alto nível. Mas e aí, quanto tempo               
a gente vai ficar aqui? 
 
LAERTE - Uns dois meses, pode ser até mais. Depende da família que a              
gente vai mexer e matar.  
 

SONOPLASTIA: INSTRUMENTAL (TENSO).  
 

LEANDRO - Depois de quase quinze anos, a forma como você fala me da              
um pouco de medo.  
 
LAERTE - Mano, você já deveria estar acostumado. Você tem sangue nas            
mãos tanto quanto eu.  
 
LEANDRO - Eu sei disso, mas ainda é frio a forma como você fala.  
 
LAERTE - É a vida que a gente leva. Temos apenas que lidar com isso.  
 

SONOPLASTIA: OFF. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 5. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE ESTAR. INT/MANHÃ  
 
VIOLETA AJEITANDO OS VASOS DE FLORES, MUITO CONCENTRADA. A         
CAMPAINHA TOCA. A EMPREGADA APARECE E VAI ATÉ A PORTA ATENDER.           
A CAM FOCA EM VIOLETA. ROGÉRIO (42 ANOS, ALTO, BRANCO, FORTE)           
APARECE. A CAM MOSTRA ROGÉRIO DE BAIXO PARA CIMA. ROGÉRIO          
SORRI.  
 

ROGÉRIO - Como sempre, você amando as flores.  
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VIOLETA OLHA PARA ROGÉRIO E SORRI. VIOLETA E ROGÉRIO SE ABRAÇAM           
CARINHOSAMENTE. CORTE DESCONTÍNUO. VIOLETA E ROGÉRIO      
CONVERSAM SENTADOS NO SOFÁ.  
 

VIOLETA - É tão bom te ver de novo, meu amigo!  
 
ROGÉRIO - (PEGA NA MÃO DE VIOLETA) Tava morrendo de saudades           
também. Assim que você me ligou, já tratei de arrumar tudo e vim logo. (T)               
Muitos problemas?  
 
VIOLETA - É o que mais tem.  
 
ROGÉRIO - Com o prédio?  
 
VIOLETA - Não, não! Com o prédio está perfeito, administração não poderia            
estar em seu melhor momento, tá tudo correndo como eu quero. O problema             
é os meninos. 
 
ROGÉRIO - Fiquei sabendo do acidente que teve. Eles se machucaram           
muito?  
 
VIOLETA - Machucaram nada, nem isso. Eu sei que a Naomi e o Vicente são               
maiores de idade, mas a irresponsabilidade deles é incrível, parece que não            
cresceu junto com a idade. Eles ainda moram dentro de casa, mas isso não é               
problema pra mim, eu gosto disso. O que eu quero é mais juízo pra eles.               
Vicente e a Naomi tem mais de vinte anos, já tá na hora de tomar juízo.  
 
ROGÉRIO - Eu vim pra te ajudar nisso, mas você não pensou que pode ser a                
falta do pai? 
 
VIOLETA - Sim, eu pensei nisso. (T) Rogério isso tem mais de dez anos…              
Dez anos que o Roberto foi assassinado, eles sofreram muito na época,            
compreensivo, eu fiz de tudo para eles superarem.  
 
ROGÉRIO - Eu entendo Violeta, mas nesse momento de escolhas na vida            
deles, pode ser que o pai faça uma falta. Eu me pego morrendo de saudades               
do meu irmão, algumas vezes. 
 
VIOLETA - Eu também sinto muita falta do Roberto, ainda mais nesses            
momentos.  
 
ROGÉRIO - Não fica assim, eu vim aqui pra te ajudar. É isso que farei.  
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ROGÉRIO E VIOLETA TROCAM SORRISOS.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 6. APARTAMENTO DE ELISA E ARTHUR. QUARTO DE ELISA E           
ARTHUR. INT/MANHÃ  
 
QUARTO GRANDE, COM UMA CAMA DE CASAL, UM CLOSET, UM BANHEIRO,           
UMA DECORAÇÃO CLARA. ARTHUR (30 ANOS, BRANCO, ALTO, CABELOS         
LOIROS) DEITADO NA CAMA, APENAS DE CUECA, OLHA PARA ELISA (35           
ANOS, NEGRA, MÉDIA, CABELO AFRO) SE ARRUMANDO DE FRENTE PARA          
UM GRANDE ESPELHO.  
 

ARTHUR - (ASSOVIA) Que isso, ein?! Tudo isso só pra trabalhar? Sei…  
 
ELISA - Para seu bobo, estou normal como todos os dias, não tem nada de               
novo.  
 
ARTHUR - É que todo dia que eu acordo e lembro que sou casado com a                
mulher mais linda do mundo, eu fico assim. E tem novidade sim, você tem a               
capacidade de ficar mais maravilhosa cada dia que passa.  
 
ELISA - (SE APROXIMA) E você sabe dizer tudo o que uma mulher que              
ouvir, sabe exatamente onde encaixar as palavras e deixar o dia mais            
incrível. (TAPA NO BRAÇO DE ARTHUR) Sou eu que tenho que tomar            
cuidado com você, sabe lá as mulheres que você seduz com esse olhar             
sedutor. (BEIJA ARTHUR E VOLTA PARA O ESPELHO)  
 
ARTHUR - (SE LEVANTANDO E INDO AO BANHEIRO) Isto é uma calúnia,            
senhorita Elisa, eu só tenho olhos pra você. (OFF) Eu te amo, não se faça de                
desentendida.  
 
ELISA - Eu sei que sim e sabe que eu te amo também.  
 
ARTHUR (OFF) - Esqueço de tudo, mas não de que amo você.  
 

ARTHUR APARECE POR TRÁS DE ELISA.  
 

ARTHUR - Vontade de passar o dia nessa cama… Eu por cima de você e               
falando o quanto tu é gostosa.  
 

VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 



VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 

ELISA - (SORRI) Safadinho, você… Adoraria, mas tenho que trabalhar. Você           
não vai hoje não?  
 
ARTHUR - Tenho só cliente depois do meio dia. Vou fazer outras coisa por              
aqui.  
 
ELISA - Cuidado com essas outras coisas por aqui. (SORRI)  
 

ELISA E ARTHUR SE BEIJAM.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 7. CONSULTÓRIO. SALA. INT/MANHÃ  
 
SALA MÉDIA. SOFÁS CONFORTÁVEIS, UMA MESA, ALGUMAS PINTURAS NOS         
QUADROS, UMA GRANDE JANELA COM UMA CORTINA, UMA GRANDE         
ESTANTE COM LIVROS E OBJETOS NA MESA. A CAM PASSA POR TODO            
CENÁRIO ENQUANTO VICENTE CONVERSA COM O PSICÓLOGO ARNALDO        
(32 ANOS, BRANCO, MÉDIO, MAGRO).  
 

VICENTE (OFF) - Minha mãe colocou de tudo aqui, ein? Daqui a pouco só              
falta ter uma parada gay com os baitolinhas gritando. Aqui seria uma cidade             
em um prédio? É uma boa conclusão do que é o GOMEZ-63.  
 
ARNALDO (OFF) - Você usou o termo baitolinha? Mas você não se assumiu             
bi há alguns meses?  
 
VICENTE (OFF) - Ainda não me assumi, me descobri. É bem diferente. Sabe             
como é doutor, eu usava esses termos, mas não é pra ofender, tá sacando?              
Eu sou de boa com isso.  
 

A CAM REVELA ARNALDO E VICENTE.  
 

VICENTE - Sou um homem bissexual, que adora transar com garotas, mas            
que também curte liberar o/  
 
ARNALDO (CORTA) - Eu já entendi. (T) Sua mãe sabe?  
 
VICENTE - Sabe sim, foi a primeira pessoa pra quem eu contei sobre essa              
minha nova vida.  
 
ARNALDO - E como você se sentiu?  
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VICENTE - Como eu me senti? (T) Porra, foi ótimo caralho, sai de uma              
caixinha.  
 
ARNALDO - Então, por que não assume essa sua bissexualidade pro           
mundo?  
 
VICENTE - Porque eu não acho que preciso me exibir pro mundo, como se              
eu fosse uma escola de samba, desesperada pra ganhar e aparecer.  
 
ARNALDO - É isso mesmo?  
 
VICENTE - Te mandar a real. Eu tenho medo das pessoas.  
 
ARNALDO - Medo? Por que medo?  
 
VICENTE - Medo do julgamento delas, medo das opiniões das pessoas, eu            
não saberia como me comportar se alguém apontasse o dedo pra mim… Eu             
iria surtar, eu não sei.  
 
ARNALDO - A opinião das pessoas importa pra você?  
 
VICENTE - Claro que não, eu quero que metade desse prédio se foda.  
 
ARNALDO - Então pronto, sua mãe te aceita e sua família te acolhe. Você              
tem que fazer o que o seu coração está mandando.  
 
VICENTE - (RESPIRA FUNDO) O meu coração não fala comigo faz um            
tempo.  
 

CORTA PARA/  
 
CENA 8. SALA DE SEGURANÇA. INT/TARDE  
 
SALA GRANDE, ESCURA, COM VÁRIOS TELEVISORES, UMA GRANDE MESA,         
CADEIRAS E UMA GELADEIRA. OS SEGURANÇAS EM PÉ, LADO A LADO,           
DANIEL (ALTO, 33 ANOS, BRANCO) COMPLETAMENTE SÉRIO OBSERVA        
BRENDA FALAR.  
 

BRENDA - Essas são as novas ordens. Espero que todos tenham entendido            
e a partir de hoje, os olhos bem abertos.  
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DANIEL - Eu acho que esse não é o melhor método.  
 
BRENDA - (SE APROXIMA DE DANIEL) O quê?  
 
DANIEL - O que você falou, na minha opinião, não é a melhor coisa a se                
fazer. 
 
BRENDA - Não me interessa a sua opinião, justamente porque eu não pedi.             
Essa é a melhor medida, porque é a minha medida e porque eu sou a chefe                
de segurança do GOMEZ-63.  
 
DANIEL - Como chefe de segurança poderia escutar os seguranças?  
 
BRENDA - Eu escuto… Mas hoje, a decisão é minha. Tem outra coisa, a sua               
última opinião sobre o funcionamento da segurança… Vamos combinar, era          
melhor você não ter tido opinião.  
 
DANIEL - Perfeitamente.  
 
BRENDA - (SE AFASTA DE DANIEL) Espero que todos tenham entendido           
com perfeição. E Daniel, limite-se a obedecer às minhas ordens.  
 

CLOSES ALTERNADOS. 
 
CORTA IMEDIATAMENTE PARA/  
 
CENA 9. APARTAMENTO DE RÔMULO E DANIEL. ANTESSALA. INT/TARDE  
 
A CAM ABRE EM DANIEL IRRITADO.  
 

DANIEL - Cadelinha ridícula.  
 
RÔMULO - Relaxa, mano!  
 
DANIEL (ALTO) - Só porque é a chefe da segurança nessa merda de prédio,              
acha que é alguma porra… Porra nenhuma.  
 
RÔMULO - Você devia lidar com isso melhor. Tem dois anos que ela está              
nesse cargo e a Violeta a respeita muito.  
 
DANIEL - O que falta na Brenda é um homem que dê jeito nela. Jeito na                
cama e se reclamar, um jeito na cara.  
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A CAM APROXIMA DE DANIEL IRRITADO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 10. EXT/TARDE  
 
SONOPLASTIA: PROVOCAR (LEXA PART. GLORIA GROOVE)  
 
IMAGENS DO RIO DE JANEIRO. TRANSIÇÃO DA TARDE PARA A NOITE.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 11. GOMEZ-63. BOATE SANCHEZ NIGHT, SALÃO. INT/NOITE  
 
SONOPLASTIA CONTINUA. ALGUMAS PESSOAS DANÇANDO, BEBENDO,      
CONVERSANDO. A CAM CORTA PARA O PALCO. CASSIANO (EM DRAG, ALTO,           
COM ENCHIMENTO NAS PERNAS, UM MAIÔ PRETO COM GLITTER E UMA           
MAQUIAGEM CLARA E CHAMATIVA) APARECE E COMEÇA A DUBLAR A          
MÚSICA. AS PESSOAS APLAUDEM E SE DIVERTEM. VÁRIOS CLOSES.  
 
SONOPLASTIA: OFF. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 12. APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. QUARTO DE LAERTE.          
INT/NOITE  
 
LAERTE SE ARRUMA E LEANDRO APARECE.  
 

LEANDRO - Vai sair?  
 
LAERTE - Não, estou me arrumando para apresentar meus looks para o            
novo apartamento. O que é que você acha?  
 
LEANDRO - Então, o grande Laerte já vai atacar, só que não tenta chamar              
tanta atenção mano, acabamos de chegar.  
 
LAERTE - Relaxa, eu tô de boa. Só vou dar um rolê, ver os machos do Rio                 
de Janeiro, sou curioso. (SORRI)  
 
LEANDRO - E sobre a tal da Violeta? Descobriu mais alguma coisa?  
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LAERTE - Claro, eu não brinco em serviço. Essa puta está chegando aos             
sessenta anos, tem dois filhos com menos de trinta anos, o marido morreu há              
alguns anos, é dona desse prédio e tem um império maior do que esse.  
 
LEANDRO - Conclusão…  
 
LAERTE - Conclusão, ela é rica pra caralho e eu quero me dar bem nessa               
história. Ela também tem parentes e amigos, isso vai ser muito divertido.  
 
LEANDRO - Ótimo! (T) Laerte, tem como dessa vez a gente pegar mais             
leve? Tipo não matar.  
 
LAERTE - (SE APROXIMA DA PORTA) Não tem essa possibilidade… Essa           
vai ser a última vez brother, o último golpe, o último ato e ele tem que ser o                  
maior e o mais divertido.  
 
LEANDRO - Eu não vejo isso como diversão e nem gosto do jeito que você               
fala.  
 
LAERTE - Opiniões divergentes, mas nada vai mudar o que eu já planejei.             
Fica bem, eu vou lá.  
 

LAERTE SAI. A CAM FOCA EM LEANDRO.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 13. BOATE SANCHEZ NIGHT. BAR. INT/NOITE  
 
VICENTE SENTADO EM UMA CADEIRA, TOMA UMA CAIPIRINHA SOZINHO.         
LAERTE SE APROXIMA E SENTA-SE AO LADO DE VICENTE.  
 

GARÇOM - Deseja alguma coisa?  
 
LAERTE - Uma mistura, a melhor que você tiver. Aceito recomendações.           
(SORRI)  
 
GARÇOM - Pois não! 
 

O GARÇOM SAI. LAERTE OLHA PARA VICENTE.  
 

LAERTE - Sozinho nesta noite?  
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VICENTE - Sozinho já está sendo uma rotina pra mim.  
 
LAERTE - Dizem que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Será             
que se encaixa pra você?  
 
VICENTE - Muitas coisas e pessoas se encaixam em mim.  
 
LAERTE - (SORRI) Bom saber! (ESTENDE A MÃO) Prazer, meu nome é            
Laerte!  
 
VICENTE - (CUMPRIMENTA) Meu nome é Vicente. Você é novo aqui? Eu            
nunca te vi. Na verdade, esse é prédio é tão grande, mas tão grande que eu                
nunca vi várias outras pessoas.  
 

O GARÇOM APARECE E ENTREGA A BEBIDA PARA LAERTE.  
 

GARÇOM - Mais alguma coisa?  
 
LAERTE - No momento apenas isso.  
 
GARÇOM - Ok!  
 
LAERTE - Obrigado!  
 

GARÇOM SAI.  
 

LAERTE - (EXPERIMENTANDO A BEBIDA) Até que o garçom teve uma           
ótima sugestão de bebida, nada mal isso aqui. Mas se eu sou novo? Sim, eu               
sou.  
 
VICENTE - E vai passar muito tempo aqui?  
 
LAERTE - O suficiente para resolver negócios.  
 
VICENTE - Um homem de negócios.  
 
LAERTE - Os negócios mais interessantes que você possa imaginar.  
 

VICENTE E LAERTE TROCAM SORRISOS.  
 
CORTA PARA/  
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CENA 14. APARTAMENTO DE VIOLETA. SALA DE JANTAR. INT/NOITE  
 
MESA GRANDE, BEM ILUMINADO E UMA DECORAÇÃO BONITA. VIOLETA,         
ROGÉRIO E MARIANA (29 ANOS, BRANCA, CABELOS LONGOS) JANTAM         
SOBRE Á MESA.  
 

MARIANA - O famoso Rogério… Bom te conhecer.  
 
ROGÉRIO - Nem tão famoso assim.  
 
MARIANA - Aqui nessa casa é sim querido. Inclusive, a minha querida amiga             
Violeta não via a hora de você chegar.  
 
ROGÉRIO (TÍMIDO) - Assim fico sem jeito.  
 
VIOLETA (REPREENDE) - Mariana! Pelo amor de Deus!  
 
ROGÉRIO - Não se incomode Violeta, eu também não via hora de ver você e               
os meninos. Falando neles, onde que foram? Achei que ia se juntar com a              
gente nesse jantar.  
 
VIOLETA - O Vicente foi lá na boate e a Naomi disse que ia sair, só espero                 
que não voltem tarde pra casa.  
 
MARIANA - Deixem os meninos Violeta, deixem eles respirarem o ar do            
mundo adulto. Essa sua super proteção chega a ser um exagero.  
 
VIOLETA - Eu sei que posso tá sendo exagerada, mas é preocupação de             
mãe, quando você tiver os seus, vai saber do que eu tô falando.  
 
MARIANA - Ai, ai! Até parece!  
 
ROGÉRIO - E você, Mariana? O que faz da vida?  
 
MARIANA - Aí meu filho, eu canto. Se tem uma coisa que eu faço é cantar.                
Mas já sabe a situação de cantora independente neste país, é uma merda.             
Ainda mais um ritmo musical em que as pessoas não dão muito valor.  
 
ROGÉRIO - O que você canta?  
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MARIANA - R&B! O R&B é a minha vida, é a minha alma. Não largo ele pra                 
fazer músicas pra essa garotada rebolar até o chão, não faz meu tipo. Mas              
ainda sim consigo um bom dinheiro. A Violeta foi muito generosa comigo por             
me convidar para morar com ela. Ela me acolheu quando pequena, foi uma             
mãe pra mim.  
 
VIOLETA - Ter você aqui comigo é ótimo. (SORRI) 
 

O CELULAR DE ROGÉRIO TOCA. ELE PEGA O CELULAR DO BOLSO E VÊ.  
 

ROGÉRIO - Vocês me dão licença, mas eu preciso atender, é importante.  
 
VIOLETA -  Fica à vontade.  
 

ROGÉRIO SAI DA SALA DE JANTAR. MARIANA BATE NA MÃO DE VIOLETA.  
 

VIOLETA - Tá doida?  
 
MARIANA - Com um homem desses dentro de casa, cê me vêm falar de              
filho? Preocupação com filho? Cê tá muito da doida.  
 
VIOLETA - Do que é que você tá falando?  
 
MARIANA - O Rogério é um delícia, Violeta! Aproveita que a Naomi e o              
Vicente estão fora e pega o macho. (BATE A MÃO NA PALMA DA OUTRA              
MÃO TRÊS VEZES) Ô, aproveita!  
 
VIOLETA - Você ficou maluca? Eu e o Rogério somos amigos, ele é o irmão               
do Rodrigo e a diferença de idade? Nunca pensei em nada com o Rogério.  
 
MARIANA - Não começa com esse negócio de diferença de idade, cê não             
começa, pois isso nunca foi problema pra você. Você é linda minha amiga,             
tem tudo pra viver um novo amor, uma nova chance para um romance. E              
todo mundo sabe que o Rogério sempre foi na sua.  
 
VIOLETA - Isso foi a muito tempo, antes de eu casar com o pai dos meus                
filhos, ele era uma criança ainda.  
 
MARIANA - Não, querida! Ele já tinha mais de dez anos. Aproveita boba!             
Vocês dois sozinhos, ele é um gato e você uma mulher maravilhosa.  
 
VIOLETA - Você fica melhor cantando teu R&B.  

VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 



VIDAS IDÊNTICAS (3ª TEMP.) MEGAPRO 2019 
 

 

 
MARIANA - Você é boba! Eu já tinha esculachado esse macho na cama.  
 

CLOSE EM MARIANA. VIOLETA BALANÇA A CABEÇA. 
 
CORTA PARA/  
 
CENA 15. PORTARIA. INT/NOITE  
 
NAOMI CAMINHA EM DIREÇÃO À PORTA, ENQUANTO MEXE EM SUA BOLSA.           
ELA SE BATE COM LEANDRO. A BOLSA E ALGUMAS COISAS QUE ESTÃO            
DENTRO DA BOLSA CAEM NO CHÃO.  
 

LEANDRO - Desculpe! Eu não vi você, me desculpa de verdade.  
 
NAOMI - (SE ABAIXA PARA PEGAR AS COISAS) Você não vê direito cara,             
presta mais atenção.  
 
LEANDRO - (AJUDA NAOMI) Não foi minha intenção. É que eu sou novo no              
prédio, então fiquei meio perdido.  
 

NAOMI E LEANDRO SE OLHAM. SONOPLASTIA: APAGA LUZ (GLORIA         
GROOVE) SLOW MOTION: NAOMI E LEANDRO TROCAM OLHARES. AS MÃOS          
DE AMBOS SE TOCAM. NAOMI E LEANDRO SE LEVANTAM E FICAM FRENTE A             
FRENTE. FIM DO SLOW MOTION.  
 

LEANDRO - Você está bem?  
 
NAOMI - Tô sim! Desculpe pelo meu jeito, é que eu fiquei ansiosa, eu              
também sou estabanada.  
 
LEANDRO - Imagina! Eu que sou atrapalhado!  
 
NAOMI - Você disse que é novo por aqui? Chegou quando?  
 
LEANDRO - Cheguei hoje, junto com meu irmão. Eu não sei quanto tempo             
nós iremos ficar.  
 
NAOMI - Seja bem-vindo. Me chamo Naomi Sanchez.  
 
LEANDRO - Prazer, meu nome é Leandro. (T) Bom, eu tava procurando um             
bar ou uma boate? Sabe de alguma?  
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NAOMI - Tem uma lá atrás. As boates e bares ficam no fundo pra não               
incomodar os moradores. Adoraria te levar até lá, mas tô meio atrasada.  
 
LEANDRO - Sem problemas, eu não quero te atrasar mais. Mas obrigado            
pela ajuda.  
 
NAOMI - Imagina! (SORRI)  
 
LEANDRO - Até mais!  
 

LEANDRO COMEÇA A ANDAR. NAOMI OBSERVA LEANDRO.  
 
SONOPLASTIA: OFF. CORTA PARA/  
 
CENA 16. BOATE SANCHEZ NIGHT. BAR. INT/NOITE  
 
LAERTE E VICENTE CONTINUAM CONVERSANDO E BEBENDO. AMBOS        
DANDO RISADAS E FELIZES.  
 

VICENTE - E foi assim que eu me descobri que eu gostava de um peitoral               
masculino.  
 
LAERTE - Descobriu novas qualidades. Só qualidades para acrescentar.  
 
VICENTE - Sou cheio de defeitos.  
 
LAERTE - Estou me divertindo com você há horas, uma pessoa que me rir              
tanto não pode ter tanto defeitos.  
 
VICENTE - Está me elogiando tanto achando que pode me levar pra cama?  
 
LAERTE - Não seria um erro, nada mal.  
 
VICENTE - Então faça!  
 

VICENTE E LAERTE TROCAM OLHARES.  
 
CORTA PARA/  
 
CENA 17. APARTAMENTO DE LAERTE E LEANDRO. QUARTO DE LAERTE.          
INT/NOITE  
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SONOPLASTIA: GREEDY (ARIANA GRANDE). A CAM ABRE EM LAERTE E          
VICENTE SE BEIJANDO, COM AMASSOS E COMEÇAM A TIRAR SUAS ROUPAS           
COMPLETAMENTE. NUDEZ FRONTAL OCULTA. NUDEZ TRASEIRA EXPOSTA.       
LAERTE JOGA VICENTE NA CAMA E SOBE EM CIMA DELE. OS DOIS            
CONTINUAM A SE BEIJANDO. A CAM FOCA NA MÃO DE LAERTE PASSANDO            
PELO CORPO DE VICENTE. VICENTE FICA DE COSTAS DEITADO PARA          
LAERTE. LAERTE FICA POR CIMA DE VICENTE, INSINUANDO SEXO ANAL,          
MAS SEM MOSTRAR DE FATO O ATO. A CAM FOCA EM LAERTE E VICENTE              
SE BEIJANDO. A IMAGEM CONGELA EM VICENTE E LAERTE SE BEIJANDO.  
 
A IMAGEM CONGELA COMO SE FOSSE UMA FOTO EM UMA CARTEIRA DE            
IDENTIDADE.  
 
OS CRÉDITOS SOBEM AO SOM DE GREEDY - ARIANA GRANDE 
 

PARTICIPARAM DESTE EPISÓDIO  
 

ELENCO PRINCIPAL  
MARCOS PIGOSSI - LEANDRO/LAERTE 

CHRISTIANE TORLONI - VIOLETA  
FABIO SCALON - VICENTE 
CAMILA QUEIROZ - NAOMI 

GIOVANNA LANCELLOTTI - BRENDA 
BRUNO GISSONI - RÔMULO 

CAUÃ REYMOND - CASSIANO 
ERIBERTO LEÃO - ROGÉRIO 
SHERON MENEZES - ELISA 

KLEBBER TOLEDO - ARTHUR 
 

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS DESTE EPISÓDIO 
CAIO CASTRO - DANIEL 

SOPHIE CHARLOTTE - MARIANA  
BRUNA LINZMEYER - PAULINA  

GARÇOM - HALL MENDES  
 

MEGAPRO 2019 
 

“TODOS OS NOMES CITADOS E IMAGENS USADAS, SÃO APENAS PARA 
ENTRETENIMENTO FICTÍCIO, SEM NENHUM LUCRO TIRADO EM CIMA DISSO.”  
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