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CENA 1. APARTAMENTO DE ARIEL. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
CONT. IMEDIATA DA ÚLTIMA CENA DO CAPÍTULO ANTERIOR - RAONI          
OLHANDO PARA ARIEL SEGURANDO AFONSO. 
 

ARIEL - Raoni, calma!  
 
RAONI - Calma não, Ariel! Me explica, porque eu não tô          

entendendo nada.  
 

ARIEL RESPIRA FUNDO.  
 

ARIEL (P/ GUIDO) - Amiga, leva o Afonso lá pra cima. Eu tenho            
que conversar com o Raoni.  

 
GUIDO - Claro!  
 

ARIEL ENTREGA AFONSO PARA GUIDO. GUIDO PEGA A CRIANÇA COM CUIDADO E            
SOBE. RAONI PACIENTE.  
 

RAONI - Agora, me explica. O que essa criança tá fazendo aqui?  
 
ARIEL - Raoni… O Afonso é o meu filho?  
 
RAONI (INCRÉDULO) - Filho? Como assim?  
 
ARIEL - Durante a viagem que eu fiz, eu encontrei o menino           

abandona, eu fiquei com pena e resolvi adotar.  
 
RAONI - Oi!?  

 
CENA 2. COLÉGIO. SALA DE AULA. INT/DIA 
ALUNOS DO OITAVO ANO SENTADOS EM SUAS DEVIDAS CADEIRAS. UMA CERTA           
CONVERSA ROLANDO. JUDITE ESCREVENDO ALGUMAS COISAS NO QUADRO.        
VANESSA ENTRA COM UMA CAIXA. O SILÊNCIO DIMINUI RAPIDAMENTE.  
 
OS ALUNOS E JUDITE ATENTOS COM A PRESENÇA DE VANESSA.  
 

VANESSA (SÉRIA) - Bom dia! 
 
JUDITE - Bom dia, diretora!  
 



 

VANESSA - Muita conversa rolando, hein? Pelo menos, estavam        
fazendo alguma coisa? (RIR) Creio que não. (P) Bom, eu          
vi por um motivo sério. Na semana passada, eu estava          
estabelecendo novas regras do colégio.  

 
ALUNO 1 - Novas regras?  
 
VANESSA - (APONTA PARA A PORTA) Sai!  
 
ALUNO 1 - O quê?  
 
VANESSA - Eu odeio ser interrompida. Eu sou a diretora desse          

colégio, será que ainda não entenderam? (P) Sai!  
 
ALUNO 1 - Isso é loucura!  
 
VANESSA - Uma suspensão de três dias por essa ofensa.  
 

OS ALUNOS OLHAM ASSUSTADOS. JUDITE SEM ACREDITAR NAS ATITUDES DE          
VANESSA. O ALUNO 1 SAI REVOLTADO. EM VANESSA, SÉRIA.  
 

VANESSA - O próximo que me interromper terá o mesmo destino ou           
pior. Viram? Eu não estou brincando. (P) Onde EU         
estava? (P) Ah, é claro! Estava estabelecendo novas        
regras para o colégio e uma delas é o uso de aparelhos            
como celular, tablet, mp4, essas coisas.  

 
ALUNA 1 - Ninguém mais usa mp4.  
 

RISADAS DOS ALUNOS. VANESSA SÉRIA.  
 

VANESSA - É? (P) Que bom, você vai poder falar do uso do mp4 na              
frente dos seus pais, senhorita. Está suspensa. Pegue        
suas coisas e me espere na diretoria.  

 
ALUNA 1 - Você não pode fazer isso, eu não fiz nada demais.  
 
VANESSA (ALTO) - Diretoria!  
 
ALUNA 1 (FURIOSA) - Palhaçada!  
 

ALUNA 1 SE LEVANTA REVOLTADA E SAI. A CÂM VOLTA EM VANESSA, SÉRIA.  
 



 

VANESSA - Continuando mais uma vez. (P) Sobre o uso dos          
aparelhos. A partir de amanhã está proibido o uso de          
celular, tablets ou qualquer outro aparelho eletrônico.       
Isso inclui acessórios como fones de ouvido, bonés,        
colares, pulseiras, colares ou relógio de pulso.  

 
TODOS OS ALUNOS CHOCADOS. JUDITE SEM ACREDITAR NA ATITUDE SEVERA DE           
VANESSA.  
 

VANESSA - Isso só atrapalha vocês, tira a atenção para o que           
realmente importa: a educação. (P) Aqui não é desfile de          
moda para vir com boné e bijuterias. Relógios não         
precisa, temos horas em todo lugar, o sinal é muito bem           
ajustado. E celular? (RIR) Preciso nem comentar. (P) Ah         
nem adianta vocês esconderem. Vocês serão revistados       
na entrada e na saída. Tenham uma boa aula.  

 
VANESSA SAI SE SENTINDO. JUDITE DESAPROVA.  
 
CENA 3. APARTAMENTO DE ARIEL. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
ARIEL E RAONI.  

 
RAONI - Cê tá me tirando? Qual foi, Ariel?  
 
ARIEL - Eu não tô brincando, eu tô falando a verdade. É sério!  
 
RAONI - E você decidiu assim? Sem me comunicar?  
 
ARIEL - Eu tava muito preocupado com a criança, Raoni. Agora          

que eu tô me reintegrando de tudo. Com calma, eu tô.  
 
RAONI - Você devia me comunicar. Você não pode tomar essas          

decisões sozinho.  
 
ARIEL - Eu não tô te entendendo. Como assim “eu não posso”? 
 
RAONI - Ariel, nunca quis adotar criança nenhuma, que dirá ser          

pai. Não foi isso que eu pensei pro nosso futuro. (P) Olha,            
eu acho melhor você entregar essa criança as        
autoridades, pô.  

 
ARIEL - Raoni, dá um tempo pra mim, tá? Eu não tô te pedindo             

pra adotar nada. Eu não tô te cobrando nenhuma posição          



 

sobre essa situação. É uma decisão que partiu de mim. Se           
eu quis isso, vai ser isso.  

 
RAONI - Agora é assim? Você não me comunica nada. A gente           

tem uma relação. Você lembra disso pelo menos?  
 
ARIEL - É claro que eu lembro. Eu sei do nosso relacionamento.  
 
RAONI - Então, pô! Você adotando esse bebê muda        

completamente o que a gente tem. Você não combinou         
comigo, nem falou da vontade de criar uma criança.  

 
ARIEL - Acontece que não foi nada combinado. Eu também não          

esperava por isso. Você tem que me compreender.  
 
RAONI - Você que não tá me compreendendo.  
 
ARIEL (ALTO) - Raoni, chega! (P) Agora chega! (T) A gente          

precisa conversar.  
 
RAONI - É claro que a gente tem que conversar. (P) É sobre o             

bebê? Porque a gente tá conversando.  
 
ARIEL (TOM) - É sobre o bebê, sobre nós, sobre tudo. Mas           

agora não dá pra ter uma conversa séria. 
TEMPO. 

 
RAONI - Olha, eu posso tá sendo rude, mas é que eu não            

esperava por essa situação.  
 
ARIEL - Vamos se encontrar hoje á noite?  
 
RAONI - Aqui?  
 
ARIEL - Pode ser. Acho que aqui tá bom!  

 
RAONI VAI E BEIJA ARIEL.  
 

RAONI - Eu te amo, tá?  
 

EM ARIEL, SENTIDO.  
 
CENA 4. EXT/DIA 



 

TAKES DA CIDADE DE GUARUJÁ-SP. O DIA PASSANDO. PANORAMA DA MANSÃO           
CARVALHO.  
 
 
CENA 5. MANSÃO CARVALHO. QUARTO DE ALICE. INT/DIA 
ALICE, GABRIELA, RENNAN E GUIDO.  
 

GABRIELA - Esse aqui é o Guido, acho que todos conhecem, né?  
 
RENNAN - Ah, você é o fotógrafo do Ariel?  
 
GUIDO - Mais amigo do que fotógrafo, mas fotógrafo também.         

(SORRIR)  
 
ALICE - Cê tava sumido, hein?  
 
GUIDO - É que a minha família mora toda em São Paulo. Eles            

tavam com problemas e eu tive que ficar lá um tempo.  
 
ALICE - Saquei! Fique à vontade! Ainda bem que a Gabriela          

trouxe um amigo de fora e pode me aconselhar.  
 
GUIDO - Qual o problema?  
 
ALICE - Meu pai tá achando que eu tô usando drogas, mas não            

tô. (P) Eu tive vários problemas de personalidade no         
passado, mas hoje eu tô de boa. Agora, droga? Eu não           
me rebaixei a tanto.  

 
GUIDO - Será que pode ser alguém que queira te prejudicar?  
 
GABRIELA - Pouco provável. 
 
RENNAN - Acho que cê tem que ficar de olho ao seu redor. Pode             

ter uma pessoa sim que queira te prejudicar.  
 
ALICE (RECEOSA) - Será? (P) Agora que tá tudo bem comigo,          

vem essa.  
 
RENNAN - Que tal a gente ir para a balada hoje? Pode ser a casa              

de festas da família da Gabi. Fui poucas vezes, mas sei           
que bomba.  

 



 

GABRIELA - Tá, mas vamos ficar na festa. Não inventa em querer           
falar com a minha família não. Melhor, não quero nem          
que eles saibam que eu estarei lá.  

 
ALICE - A sua mãe não tá mais na administração, né?  
 
GABRIELA - Depois da quimio, ela vai repousar um pouco, mas logo           

dona Renata retorna. Deixar tudo nas mãos do meu pai é           
perigoso.  

 
RENNAN (PREOCUPADO) - Você não confia no seu pai?  
 
GABRIELA - Não é essa questão, Rennan. É que eu não me dou com             

ele e qualquer coisa me preocupa. 
CLOSES.  
 
CENA 6. COLÉGIO. COORDENAÇÃO. INT/DIA 
JUDITE E JANETE.  
 

JANETE - Eu achei a ideia maravilhosa, professora Judite.        
Inclusive eu apoio a diretora Vanessa em tudo. Depois os          
pais vêm reclamar de toda baixa dos seus filhos, mas não           
veem o que acontece nas salas. É aluno que só fica em            
celular, é aluna que vem pra escola parecendo uma         
palhaça. Isso aqui é uma instituição de ensino.  

 
JUDITE - Eu compreendo, coordenadora. Acontece que eu não        

acho que essa seja a melhor forma de coordenar a          
educação. Rigidez nunca foi o ideal. Essas atitudes só         
levam a revolta e um ambiente péssimo para os próprios          
alunos.  

 
JANETE - Professora Judite, eu não trabalho com achismo e sim          

com exatidão.  
 
JUDITE - Olha, eu/  
 
VANESSA (O.S/POR CIMA) - A coordenadora está certa, professora!  
 

A CÂM MOSTRA VANESSA ENTRANDO E ENCARANDO JUDITE.  
 

JUDITE - Eu ainda acho/  
 
VANESSA (POR CIMA) - Como a Janete disse, sem achismos.  



 

 
JUDITE - Tudo bem… Eu vou indo!  
 

JUDITE SE LEVANTA E SAI. VANESSA OLHA PARA JANETE. 
 

VANESSA - O que eu falei pra você; Esse colégio vai entrar no eixo,             
querendo ou não.  

 
JANETE - Melhor diretora não poderia ter.  
 

RISADAS.  
 
CENA 7. CASA DE ADRIANA. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
ADRIANA DOBRANDO UMA ROUPAS. ADOLFO APARECE E SENTA NO SOFÁ.  
 

ADOLFO - Mãe, ontem cê comentou comigo sobre um novo         
negócio. O que era?  

 
ADRIANA - Pois é, filho. Como a gente tá nessa situação, nossa           

nova realidade. Eu pensei em uma forma de ganhar         
dinheiro.  

 
ADOLFO - E qual seria?  
 
ADRIANA - Você nunca trabalhou, mas conhece essa cidade como         

ninguém. Eu fiquei anos na cozinha, depois administrei        
um restaurante. (P) Então, eu pensei, eu faço a comida e           
você entrega. Você ainda tá com a moto, né? 

 
ADOLFO - Sim, eu tô. Seria tipo, marmita?  
 
ADRIANA - Isso! Não acha uma boa ideia?  
 
ADOLFO - É, mãe… É uma boa ideia. Acontece que tem um porém.  
 
ADRIANA - Qual?  
 
ADOLFO - Mãe, a senhora só faz culinária mundial. O restaurante          

era fino, você arrasava nas outras culinárias, agora a         
nossa, a senhora não era digamos que… Um bom         
exemplo.  

 



 

ADRIANA - É aí que tá, meu amor. Esse vai ser o meu diferencial. A              
cada semana, será uma culinária diferente. As pessoas        
vão comer um outro estilo de comida, pelo preço normal. 

 
ADOLFO - Pensando por esse lado é uma ótima ideia, mãe. Se for            

bem executada, a gente pode conseguir uma ótima        
grana. 

 
ADRIANA - Exatamente o que eu concluir. Isso vai dar certo.  
 
ADOLFO - É… Vai dar certo!  
 

ADOLFO SORRI.  
 
CENA 8. ESCRITÓRIO CARVALHO. SALA DE FERNANDO. INT/DIA 
RAÍRA SENTADA NA CADEIRA, ANOTA ALGUMAS COISAS. FERNANDO SEM         
PRESTAR ATENÇÃO.  
 

RAÍRA - O julgamento da médica Silvana é amanhã, esse caso é           
importante destacar/ (PERCEBE FERNANDO) Dr.     
Fernando?  

 
FERNANDO (SE ATENTA) - Oi?  
 
RAÍRA - O senhor não estava prestando atenção, né?  
 
FERNANDO - Desculpe, senhorita Raíra. Tava distraído. O que falava?  
 
RAÍRA - Aconteceu algo?  
 
FERNANDO - (RESPIRA FUNDO) Eu não vou mentir, nossas famílias         

são amigas. (T) A minha família tá se destruindo. Primeiro          
foi a Emília que tá lá naquele hospício, agora eu descubro           
que a Alice tá envolvida com drogas. (ESTARRECIDO)        
Drogas? Logo isso que eu sempre avisei, sempre fui         
rígido. Eu nunca fui um pai de proibir, mas droga é o tipo             
de coisa que eu não admito com ninguém.  

 
RAÍRA - A Alice é meio revoltada, mas ela jamais usaria drogas.  
 
FERNANDO - Era o que eu pensava também, mas uns meses atrás,           

eu encontrei drogas na mochila dele. (TENSO) Eu não sei          
como lidar com essa situação. A minha família tá se          



 

desestruturando na minha frente e eu não posso fazer         
nada.  

 
EM RAÍRA, PREOCUPADA.  

CORTA IMEDIATAMENTE/ 
 
CENA 9. CASA DE VERA HELENA E SÉRGIO CARLOS. QUARTO DE RAÍRA.            
INT/DIA 
VERA HELENA ANSIOSA E RAÍRA AFLITA.  
 

VERA H. - Calma, minha filha.  
 
RAÍRA - Que calma, mãe?! Essas duas irmãs pilantras vão acabar          

com a família do Fernando, enquanto eu que sei de tudo,           
tô aqui, parada.  

 
VERA H. - Se isso isso tudo é verdade mesmo, a gente precisa           

fazer alguma coisa.  
 
RAÍRA - Eu vou fazer mãe, eu não posso perder mais tempo.  
 

EM RAÍRA.  
 
CENA 10. CASA DE RAÍSSA E THIAGO. SALA DE ESTAR. INT/DIA  
THIAGO OLHANDO PARA O TETO, DESATENTO. JUDITE CHEGA AFOBADA.  
 

JUDITE - Meu filho, vou te contar uma coisa. Aquele colégio tá           
quase um sanatório. Aquelas duas vão destruir tudo.  

 
THIAGO (SÉRIO) - Depois a gente vê isso.  
 
JUDITE - Aconteceu alguma coisa, Thiago?  
 
THIAGO - A Raíssa quer ter um filho e eu não.  
 
JUDITE (AFLITA) - Meu pai eterno. (P) E agora? O que cê vai            

fazer meu amor?  
 
THIAGO - Eu não sei, mãe. Mas eu não quero ter esse filho.  
 

CENA 11. CASA DE VERA H. E SÉRGIO C. SALA DE ESTAR. INT/DIA 
AMANDA, RAÍRA E VERA HELENA.  
 

AMANDA - Você me ligou, eu vim correndo.  



 

 
RAÍRA - É uma coisa muito séria, Amanda.  
 
AMANDA - Nossa, pelo seu tom, deve ser horrível. Pode falar,          

amiga.  
 
RAÍRA PEGA AMANDA E A LEVA PARA UM SOFÁ. AS DUAS FRENTE A FRENTE. 
 

RAÍRA - O seu pai deve ter te contado sobre o problema que a             
Alice tá passando. 

AMANDA - Sim, ele me falou sobre, mas ainda nem conversei com           
ela sobre isso. Eu tava viajando, voltei uns dias pra trás,           
tô aos poucos resolvendo. 

 
RAÍRA - Amanda, essa história de drogas da Alice é mentira.          

Assim como é mentira a Emília ter ficado louca.  
 
AMANDA (SURPRESA) - Como assim?  
 
RAÍRA - Eu tenho quase certeza que essas irmãs Guimarães, a          

Rafaela e a Letícias, elas estão por trás dessa história.          
Elas querem detonar a família Carvalho.  

 
EM AMANDA, CHOCADA.  

 
 

CENA 12. CASA DE VERA HELENA E SÉRGIO CARLOS. SALA DE ESTAR.            
INT/DIA 
CONT. IMEDIATA DA CENA ANTERIOR - EM AMANDA, CHOCADA COM A           
REVELAÇÃO DE RAÍRA. 
 

AMANDA - Raíra, que história é essa? A Rafaela?  
 
RAÍRA - Parece loucura mesmo, mas quando eu ouvir, eu         

também não acreditei. Acontece que a Rafaela falou no         
telefone com essa Letícia e elas falaram algo assim.         
Amanda, tá acontecendo alguma coisa na sua família.        
Primeiro a Emília no hospício, segundo, a Alice com         



 

droga. Isso não faz sentido. Essa não é família Carvalho          
que conhecemos.  

 
AMANDA - Agora você falando, faz um pouco sentido, mas não          

sei… Essa história é muito bizarra para ser real. A Rafaela           
chegou como uma grande amiga.  

 
RAÍRA - Eu nunca fui com a cara dessa Amanda e não é à toa.  
 
AMANDA - Vamos com calma! (P) Se isso tudo se confirmar, por           

qual motivo a Rafaela se viraria contra a gente?  
 
RAÍRA - A questão não é ela se virar contra, a questão é ela já ir               

do contra. Talvez essas duas não estejam na família de          
vocês por acaso.  

 
AMANDA - Não pode ser… Esse tempo todo? (P) Isso é muito sério.            

(RAIVA) A minha mãe tá internada mais de um ano por           
nada. Se essas duas tiveram alguma coisa envolvida, eu         
vou descobrir. Pode apostar que eu vou descobrir. (P) Eu          
posso contar com você?  

 
VERA H. - Com todos nós, minha filha. Sempre fomos uma única          

família e sempre estaremos com vocês.  
 

CLOSES.  
 
CENA 13. RUA. EXT/DIA 
RAÍSSA TODA SENTIMENTAL, ANDA PELA RUA OLHANDO AS VITRINES DAS LOJAS.           
A CÂM MOSTRA VITRINES COM ROUPAS DE BEBÊS.  
 
CENA 14. PRÉDIO. RECEPÇÃO. INT/DIA 
NINA PREOCUPADA ESPERA NA FRENTE DO ELEVADOR. A PORTA DO ELEVADOR SE            
ABRE, ALGUMAS PESSOAS SAEM. NINA ENTRA NO ELEVADOR, ELA APERTA PARA           
QUAL ANDAR QUER IR, MAS LOGO É SURPREENDIDA COM MARINA E CECÍLIA            
ENTRANDO NO ELEVADOR. AS PORTAS SE FECHAM. 
 

ELEVADOR. INT/DIA 
TENSÃO. NINA FICA APREENSIVA. MARINA E CECÍLIA A ENCARA.  
 

NINA (APREENSIVA) - O que é que vocês querem comigo?  
 
MARINA (FIRME) - A gente quer a verdade. A verdade de uma vez            

por todas.  



 

 
NINA - Eu já disse que eu não sei de verdade nenhuma. 
 
CECÍLIA - Você sabe sim, Nina.  
 

CENA 15. PRÉDIO. CORREDOR. INT/DIA 
MARINA E CECÍLIA JUNTO COM NINA CHEGAM NA FRENTE DA PORTA DO            
APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA.  
 

MARINA - Nesse andar só há dois apartamentos vagos. Um é de           
um casal de asiáticos ou seja, opção deletada.  

 
CECÍLIA - Tem esse aqui do Luciano. É aqui que você veio, Nina?  
 
NINA - Me deixem em paz.  
 
MARINA - Só quando você falar a verdade.  
 
CECÍLIA - Vai ser melhor pra você. A gente não tá exigindo nada            

demais, poxa.  
 
NINA - Eu tô cansada de me envolver nisso.  
 
MARINA - E a gente de tantas mentiras. (P) Vamos resolver essa           

história agora.  
 

MARINA E CECÍLIA ABREM A PORTA E ENTRAM COM NINA.  
 
INSERT NO INTERIOR DO APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA.  
 

SALA DE ESTAR. INT/DIA 
MARINA E CECÍLIA ENTRAM COM NINA, AFOBADAS. DÉBORA NA SALA NÃO           
ENTENDENDO TODA A MOVIMENTAÇÃO.  
 

DÉBORA - Meninas, o que é que tá acontecendo?  
 
MARINA (SURPREENDIDA) - Mãe?  
 
CECÍLIA (SURPREENDIDA) - O que a senhora tá fazendo aqui?  
 
DÉBORA - Eu que pergunto: O que vocês tão fazendo aqui?          

(REPARA NINA) Espera, aí! Você não é aquela dona do          
orfanato?  

 



 

CECÍLIA - É essa mesma. A gente tá atrás dela há meses.           
Finalmente vamos tirar essa história limpo.  

 
MARINA - Mas aí a gente te encontra aqui. A senhora tá com essa             

mulher?  
 
DÉBORA - Não, meninas. Eu quero entender o porquê disso tudo. 
 
CECÍLIA - Chegamos a conclusão que a Nina tem problemas para          

resolver aqui.  
 
NINA - Chega, eu não vou mais participar disso, eu quero ir           

embora!  
 

NINA VAI CORRENDO, MAS MARINA ALCANÇA.  
 

MARINA - Você não vai a lugar algum, sua velha!  
 

MARINA TRAZ NINA DE VOLTA E A JOGA NO SOFÁ. NINA DESESPERADA COM             
TODA SITUAÇÃO ARMADA.  
 

CECÍLIA - Mari, calma!  
 
MARINA - Eu só quero descobrir a verdade!  
 

MARINA VAI EM NINA. MARINA ENCARA NINA. TENSÃO TOTAL. CLOSES          
ALTERNADOS.  
 

MARINA - Fala a verdade, Nina. Você não tem por que esconder           
da gente, isso não te custa nada. Mas toda essa mentira           
custa muito pra gente.  

 
NINA (DESESPERO) - Eu não aguento mais essa história. Eu         

não aguento mais essa tortura! Eu já falei para parar.          
Chega meu deus, chega! 

 
MARINA - É só você mesmo que vai parar com esse sofrimento.           

Fala de uma vez, anda!  
 

VANESSA ENTRA NA SALA DE ESTAR. DÉBORA E CECÍLIA OLHAM PARA VANESSA.            
EM MARINA. SILÊNCIO ABSOLUTO.  
 
SLOW MOTION: MARINA VAI SE AFASTANDO DE NINA, FICA DE PÉ E VIRA-SE.             
ELA OLHA PARA VANESSA E A ENCARA. VOLTA À CENA.  



 

 
CLOSES ALTERNADOS. NINA SE RECUPERANDO.  
 

NINA - Vanessa, eu não aguento mais. Fala a verdade!  
 
VANESSA (ALTO) - Cala a boca! Cala!  
 
MARINA - Ver… Verdade? É a verdade que eu preciso ouvir? É a            

verdade que eu e a Ceci tanto procuramos? 
 
DÉBORA (CONSTATANDO) - Não pode ser!  
 

TEMPO. VANESSA SE APROXIMA UM POUCO E ENCARA TODAS. EM VANESSA,           
FRIAMENTE.  
 

VANESSA - É!  
 

DÉBORA, CECÍLIA E MARINA EM CHOQUE. NINA JÁ ESPERANDO POR ISSO.  
 

MARINA - Você é a nossa mãe?  
 

VANESSA SÉRIA VAI EM NINA.  
 

VANESSA (FURIOSA) - Sua imbecil!  
 
NINA - Não dava mais, Vanessa. Não dava!  
 
CECÍLIA - Fala logo!  
 

VANESSA OLHA PARA TODAS.  
 

VANESSA - Se fosse por mim, eu já teria enterrado essa história. Eu            
teria levado comigo até os confins da terra.  

 
MARINA - Por que você nos deu?  
 
VANESSA - Você quer mesmo saber? (P) Tem certeza? 
 
CECÍLIA - A gente quer sim! Fala!  
 
VANESSA - Vocês tão pedindo… Eu atendo um pedido das minhas          

filhas.  
 
VANESSA SORRI. MARINA E CECÍLIA MAGOADAS. DÉBORA INCRÉDULA.  



 

 
CENA 16. MANSÃO SILVEIRA. QUARTO DE ENZO E JANETE. INT/DIA 
ENZO DEITADO NA CAMA. JANETE EM PÉ. ELA SORRIDENTE.  
 

ENZO - Surpresa? Que surpresa, meu amor?  
 
JANETE - Eu andei pensando, refletindo bastante até e tomei uma          

decisão. 
 
ENZO - O quê?  
 
JANETE - Eu vou te dar o filho que você tanto quer.  
 
ENZO (RADIANTE) - Mentira? Cê tá falando sério?  
 
JANETE - Claro que é, meu amor. Você vai ser pai.  
 

ENZO VAI E ABRAÇA JANETE. ELE NÃO SE AGUENTANDO DE FELICIDADE.  
 

ENZO - Meu deus! Quando foi isso? Já fez o teste?  
 
JANETE - Mas eu não tô grávida, Enzo.  
 
ENZO - Eu não tô entendendo.  
 
JANETE - Amor, eu vou te dar um filho, mas não vou engravidar.  
 
ENZO - A gente vai adotar? Olha, pode ser uma boa também.  
 
JANETE - Você tá louco? Deus me livre adotar qualquer um, vai           

que é um mau elemento.  
 
ENZO - Então?  
 
JANETE - Enzo, eu vou contratar uma barriga de aluguel.  
 
ENZO - O quê?  
 
JANETE (CANTANDO) - Agora aguenta coração…  
 

CENA 17. APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA. SALA DE ESTAR.          
INT/DIA 
VANESSA ENCARANDO TODAS. NINA SENTADA NO SOFÁ TENSA. MARINA AO LADO           
DE CECÍLIA. 



 

 
VANESSA - Vocês querem saber por que eu dei vocês? (DEBOCHE)          

Querem saber por que a mamãe fez isso?  
 
MARINA (SÉRIA) - Fala logo! 
 
VANESSA - Porque eu não suportei olhar para a cara de vocês.  
 

TENSÃO.  
 

CECÍLIA - Como é que é?  
 
VANESSA - Eu nunca quis filha mulher. Nunca na vida! (P) Eu não            

quis saber do sexo nenhuma das vezes, quis ser         
surpreendida, mas acreditem, foi uma péssima surpresa.  

 
DÉBORA - Você só pode tá zuando!  
 
VANESSA - Antes fosse! Eu olhei pra vocês quando nasceram e          

olha… Senti asco, nojo, eu não suportei o fato de ter           
mulher, eu não queria aquilo na minha vida. Eu sempre          
soube que duas mulheres em casa é competição. Eu tinha          
certeza que no momento que vocês chegassem em casa,         
o Luciano ia babar por vocês, ia me ignorar e eu queria            
salvar meu casamento, mas com um filho homem.  

 
CECÍLIA - Você é completamente desprezível.  
 
VANESSA - O meu azar foi tão grande que tive mulher na segunda            

gravidez. Pra mim foi o desespero, eu achei que tinha          
feito algum pecado. Eu não queria uma mulher, então eu          
dei de novo pra essa velha. Ela criou e ninguém nunca           
soube dessas minhas filhas. (RISADA) Até agora.  

 
MARINA - O Luciano… Ele sabe disso?  
 
VANESSA - Nunca soube. Eu não sou louca de perder a atenção do            

meu marido pra filhas. (P) Filhas sempre roubam a         
atenção e eu não me arrependo de ter dado vocês. A           
sorte é que nasceram no hospital, se eu tivesse parido na           
rua, jogava numa vala e saia como se nada tivesse          
acontecido.  

 
MARINA - Como cê tem coragem de dizer tanta monstruosidade?  



 

 
VANESSA (ALTO) - Eu nunca quis filha mulher, nunca. Pra mim          

vocês duas foram as desgraças da minha vida. (P) Depois          
veio o Ariel, então eu me acalmei. Um filho homem não           
destrói tanto um lar.  

 
CECÍLIA (CHORANDO) - Você não é mãe, eu não sei o que você é,             

acho que nem ser humano.  
 

VANESSA SE APROXIMA DAS IRMÃS.  
 

VANESSA - Vocês deveriam me agradecer por eu ter entregado         
vocês, deveriam sim. (P) Graças a isso, vocês ganharam         
boa vida. Enquanto eu, eu passei dificuldade mesmo com         
o Ariel, imagina com vocês duas, eu ia passar fome. (P)           
Querem saber de outra? Eu deveria ter é vendido vocês.  

 
MARINA - O quê?  
 
VANESSA - É… Vocês se deram muito bem na vida. O meu erro foi             

não conhecer uma coisa maravilhosa chamada tráfico.       
Além de me livrar de dois estorvos, eu ganharia uma boa           
grana.  

 
MARINA TOMADA PELA FÚRIA, PARTE PARA CIMA DE VANESSA.  
 

MARINA (GRITA) - AAAAAAAAAAAAAAAAH! 
 
AMBAS GRITANDO MUITO. MARINA JOGA VANESSA AO CHÃO.  
 

MARINA (GRITA) - Monstro! Você é um monstro! Eu te odeio, eu           
te odeioooo!  

 
VANESSA (GRITA) - Sai de cima de mim, animal. Saaaaai!!!  
 

CECÍLIA E DÉBORA TENTAM TIRAR MARINA DE CIMA DE VANESSA. TENTAM TIRAR            
UMA FILHA REVOLTADA EM CIMA DA MULHER QUE A GEROU.  
 

CECÍLIA (TENSA) - Mari, calma! Por favor!  
 
MARINA - Essa mulher é um monstro! Ela é doente! (P) Não é à             

toa que o Ariel nem quer saber dela. (P) Você não devia            
ser mãe. Deveria ter o útero seco, assim como tem o           
coração.  



 

 
VANESSA - Seria um favor que Deus me faria. Teria evitado tanto           

arrependimento, tanto dinheiro gasto, tanta preocupação      
desnecessária.  

 
CECÍLIA - Mari, vamos embora, não temos condições de continuar         

aqui.  
 
MARINA (P/ VANESSA) - Eu quero que você desapareça, monstro!  
 
CECÍLIA (INSISTE) - Vamos, Mari!  
 

CECÍLIA SAI LEVANDO MARINA. DÉBORA OLHA COM ASCO PARA VANESSA E VAI            
LOGO ATRÁS. NINA CHOCADA COM A CENA SE APROXIMA DE VANESSA.  
 

NINA - Por que você não falou a verdade? Por que não falou os             
motivos reais de ter abandonado as meninas? 

 
VANESSA - Você sai da minha frente ou o que essa garota me fez,             

eu desconto em você.  
 

NINA COM MEDO DE VANESSA, SAI. EM VANESSA FURIOSA E COM O ROSTO             
MACHUCADO.  
 
CENA 18. EXT/DIA 
SONOPLASTIA: RAIN ON ME (LADY GAGA, ARIANA GRANDE). TAKES DA          
CIDADE DE GUARUJÁ-SP. TRANSIÇÃO DO FIM DO DIA PARA A NOITE. PANORAMA            
DA SILVEIRA HOUSE SHOW.  
 
CENA 19. SILVEIRA HOUSE SHOW. PALCO PRINCIPAL. INT/NOITE 
SONOPLASTIA SEGUE. VÁRIAS PESSOAS DANÇANDO ANIMADAS, MUITO       
MOVIMENTO.  
 
A CÂM CHEGA EM GUIDO, ALICE, GABRIELA E RENNAN REUNIDOS ALI. DANÇANDO            
MUITO E SE DIVERTINDO. EM GUIDO E RENNAN DANÇANDO MUITO.  
 
CENA 20. SILVEIRA HOUSE SHOW. ESCRITÓRIO. INT/NOITE 
CARLOS OBSERVA A TELEVISÃO QUE É UMA CÂMERA NO PALCO PRINCIPAL. ELE            
SE ATENTA EM RENNAN. NELE, SÉRIO.  
 

CARLOS - Que palhaçada é essa?  
 

CENA 21. APARTAMENTO DE DÉBORA. SALA DE ESTAR. INT/NOITE 



 

A IMAGEM ABRE EM MARINA ABALADA. CECÍLIA CHEGA COM UM COPO DE ÁGUA             
PARA MARINA. DÉBORA EM PÉ. 
 

CECÍLIA - Toma! Vai te fazer melhor. Você se desidratou muito.  
 
MARINA (PEGA) - Obrigada! 
 

CECÍLIA SENTA AO LADO DE MARINA. A CAMPAINHA TOCA. DÉBORA VAI           
ATENDER.  
 

CECÍLIA - Vai ficar tudo bem, mana.  
 

 NINA APARECE NA FRENTE DE MARINA E CECÍLIA.  
 

MARINA - Nina?  
 
NINA - Eu preciso falar com vocês.  
 
CECÍLIA - O que você ainda quer? Deve ter ganhado muito          

dinheiro nessa história toda.  
 
NINA - A Vanessa não falou toda a verdade. Existe uma história           

muito mais além do que ela falou e eu tô aqui pra explicar             
tudo de uma vez pra vocês.  

 
CENA 22. APARTAMENTO DE ARIEL. SALA DE ESTAR. INT/NOITE 
ARIEL ABRE A PORTA E SURGI RAONI.  
 

RAONI - Oi, amor.  
 
ARIEL - Oi, Raoni.  
 

RAONI VAI TENTAR DAR UM BEIJO EM ARIEL, MAS ELE SE ESQUIVA.  
 

ARIEL (CONT) - Entra, vamos conversar.  
 
RAONI - Certo!  
 

RAONI E ARIEL CAMINHAM E SENTAM JUNTOS EM UM DOS SOFÁS.  
 

ARIEL - Raoni/  
 
RAONI (POR CIMA) - Amor, eu posso ter sido grosseiro mais          

cedo, mas eu fui pego de surpresa. Olha, eu posso          



 

compreender tudo e aceitar essa criança. Se for pra ter          
um filho, que seja com você.  

 
ARIEL - Não tem outra maneira e nem jeito de falar o que eu             

vou falar, mas é melhor sem claro e direto. (P) Raoni, eu            
quero terminar. 

 
RAONI (INCRÉDULO) - O quê?  
 

EM RAONI, CHOCADO.  
 
CENA 23. APARTAMENTO DE LUCIANO E VANESSA. SALA DE ESTAR.          
INT/NOITE 
VANESSA OLHANDO PARA O NADA. LUCIANO ABRE A PORTA. APARÊNCIA          
CANSADA E ESTRANHA VANESSA.  
 

LUCIANO - Que cara é essa?  
 
VANESSA (FRIEZA) - A gente tem que ter uma conversa.  
 
LUCIANO - Claro, depois do meu banho.  
 
VANESSA - Agora! O seu banho pode esperar, o que eu tenho para            

falar não.  
 
LUCIANO - O que foi agora?  
 
VANESSA - Lembra daquelas duas meninas. Aquelas nossas filhas        

que morreram após o nascimento?  
 
LUCIANO - Eu não gosto de tocar nesse assunto.  
 
VANESSA - Elas estão vivas.  
 

SURPRESA. NO CHOQUE DE LUCIANO.  
 

LUCIANO - Vivas?  
 
VANESSA - Eu dei as duas para o orfanato, Luciano. Eu me livrei            

dessas meninas.  
 
A IMAGEM CONGELA EM LUCIANO INCRÉDULO.  
 

EFEITO FINAL: A IMAGEM VIRA UM PORTA RETRATO  
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