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CENA 01/PARQUE MUNICIPAL/EXT/TARDE 

CONTINUAÇÃO DA ÚLTIMA CENA DO CAPÍTULO ANTERIOR. ALANA 

DIANTE DE INÁCIO, ESPERANDO A RESPOSTA DELE.  

INÁCIO — Não precisa vir com quatro pedras na mão pra cima de mim, 

Alana!  

ALANA — (EXALTA) Fui uma idiota de achar que você tinha acreditado 

em mim. É óbvio que entre acreditar em mim e na sua família, você 

vai acreditar neles. Família, de sangue ou não, sempre fala mais 

alto.  

INÁCIO — Faz todo sentido a história que você contou. Mas eu quero ver a 

conclusão que a polícia chegou.  

ALANA — Sua família deve ter dado um jeito de abafar esse caso. Se a 

policia tivesse investigado a fundo tinha tido pericia e constatado 

apenas um corpo.  

INÁCIO — Para Alana! Não estou contra você. Mas pra mim é bem 

complicado lidar com essa situação...  

ALANA — Quer saber? Não tenho direito de te cobrar nada e nem vim aqui 

pra isso. Pedi pra gente se encontrar porque eu queria que você 

levasse sua família pra cerimônia de promoção por ato de bravura 

que vai acontecer amanhã no batalhão. Eu quero que eles estejam 

presentes, pois vou revelar quem eu realmente sou de verdade.  

 INÁCIO — O que você tá pretendendo com isso? 

ALANA — Sua mãe foi me procurar hoje. Ela sabe quem eu sou. Fiz de 

desentendida, mas não posso me esconder e nem devo. Não fiz 

nada de errado. Quero que eles saibam que eu sobrevivi e saibam 

que eu sei que aquele incêndio não foi acidental, mas sim 

criminoso.  

 INÁCIO — Você quer vingança, não é? 

 ALANA — Quero justiça!  

INÁCIO — E quanto a nos dois, Alana? Como ficamos no meio de tudo 

isso?  

ALANA — Não tem mais nos dois, Inácio. Tente entender isso. Você tem 

sua namorada e eu tenho uma pessoa.  

 INÁCIO — Que você ama?  

 ALANA — Isso não te interessa.  
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INÁCIO — Olha bem no fundo dos meus olhos e diz que não me ama, 

Alana. Que eu ainda não mexo com você 

ALANA FICA ABALADA, MEXIDA, NÃO CONSEGUE ESCONDER A VERDADE.  

ALANA — (EMOCIONADA) Eu te amo, Inácio. E sei que o amor que eu 

senti por você, nunca sentirei novamente. Mas enquanto o 

sentimento de justiça fala mais alto do que o amor. E não tem como 

fugir: você é um Mantiqueira!  

INÁCIO — Não me culpe pelo que minha família fez com a sua. Você não 

tem ideia do quanto eu sofri.  

ALANA — Você vai levar sua família na cerimonia, Inácio? 

INÁCIO — Vou. Quero ver como eles vão reagir ao saber de você.  

ALANA — De coração não queria que fosse assim. Queria conseguir te 

amar da mesma forma, como a mesma intensidade que eu amava 

dez anos atrás.  

INÁCIO — Eu acredito no nosso amor, Alana. E é por isso que vou romper 

com a Laís pra esperar por você. Sei que mais cedo ou mais tarde 

o amor vai falar mais alto do que essa justiça que você busca.  

ALANA — Te mando tudo certinho por mensagem. Agora preciso ir.  

LEVANTAM E FICAM UM OLHANDO PRO OUTRO. CLIMÃO.  

 INÁCIO — Um beijo, Alana. Só te peço um beijo.  

ALANA REAGE, SURPRESA.  

ALANA — Preciso ir, Inácio...  

ALANA CAMINHA PRA IR EMBORA, MAS INÁCIO PUXA SEU BRAÇO E LHE 

DÁ UM BEIJÃO DE TIRAR O FOLEGO. ALANA SE ENTREGA. SOBRE A 

IMAGEM, EM OFF, INSERT DA CENA 06 DO CAPÍTULO 01:  

INÁCIO — Parece que foi ontem que nos conhecemos... 

 ALANA — Já se passou duas semanas.  

INÁCIO — Pra mim é como se eu já te conhecesse há muito tempo. 

FIM DO INSERT. VOLTAMOS PRO BEIJO. FICAMOS NELES POR MAIS 

ALGUNS SEGUNDOS, ATÉ QUE ALANA SE AFASTAM. SE OLHAM, SEM DIZER 

NADA, ATÉ QUE ALANA VAI EMBORA.  

INÁCIO — Não vou desistir de você, Alana!  

CENA 02/MANSÃO MANTIQUEIRA/QUARTO VANDA/INT/TARDE 

VANDA ENTRA, IRRITADA. DEIXA SUA BOLSA NUM CANTO E SENTA NA 

CAMA. ABAIXA A CABEÇA, RESPIRA FUNDO.  
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VANDA — Se você voltou pra se vingar de mim ou da minha família não 

pensa que vai ser fácil não. Me arrependi sim pelo que fiz. Mas pra 

proteger minha família vira onça, uma leoa, capaz de tudo.  

ARMINDA APARECE.  

 ARMINDA — Tá tudo bem, dona Vanda?  

VANDA — Não tá não, Arminda. Faz um chá de melissa pra mim? E traz 

aquele meu remédio pra dor de cabeça. Parece que tem uma escola 

de samba aqui dentro.  

ARMINDA — Nem vai almoçar? Vai ver que essa dor de cabeça é fome.  

VANDA — Essa dor de cabeça tem nome e sobrenome. Depois eu como 

alguma coisa.  

 ARMINDA — Sim senhora.  

ARMINDA SAÍ. VANDA PEGA SUA BOLSA, TIRA SEU CELULAR E FAZ UMA 

LIGAÇÃO. 

 VANDA — (CEL.) Onde você está, Gustavo?  

CENA 03/MOTEL/QUARTO/INT/TARDE 

GUSTAVO, APENAS DE CUECA, ENCOSTADO NA CAMA, AO CELULAR. LAÍS 

NA SUA FRENTE, VESTINDO SUA ROUPA PRA IR EMBORA.  

GUSTAVO — (CEL.) Tô no trabalho, mãe. Tocando o barco aqui na empresa 

enquanto o maninho se recupera. Algum problema?  

LAÍS RI, ACHANDO GRAÇA DA MENTIRA ENQUANTO TERMINA DE SE 

ARRUMA.  

 GUSTAVO — (CEL.) Tá bom... tô indo praí (DESLIGA)  

 LAÍS  — Sabia que mentir pra mãe é pecado? 

GUSTAVO — Minha lista de pecado tá grande já. Um a mais, um a menos, não 

faz diferença.  

LAÍS — Quando eu casar com seu irmão, acabou esses nossos encontros.  

GUSTAVO RI, DEBOCHADO. 

GUSTAVO — Você não cansa de se enganar não, Laís? Acha mesmo que o 

Inácio vai se casar com você.  

LAÍS — É claro que vai! Eu só preciso dar aquele empurrinho pra tudo 

andar.  

GUSTAVO CAMINHA NA CAMA, SEDUTOR.  
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GUSTAVO — Você não vai aguentar ficar seu meu corpo, meus beijos, meu 

brinquedão aqui.... 

LAÍS — Cala a boca, Gustavo! (SAINDO) Tchau!  

GUSTAVO — Se esse casamento sair, sou capaz de andar pelado na Afonso 

Pena.  

CENA 04/ALCOOLICOS ANÔNIMOS/FRENTE/EXT/TARDE 

REUNIÃO ACABOU. AS PESSOAS ESTÃO SAINDO. ZÉ LUIZ E JANUÁRIO 

SAEM CONVERSANDO.  

JANUÁRIO — É um dia de cada vez, Zé Luiz. Parece que vai ser impossível 

sair do buraco que nos enfiamos quando estamos entregue ao vício, 

mas temos que ter força de vontade pra sair dele.  

ZÉ LUIZ — Eu admiro o senhor. Seu depoimento foi muito inspirador para 

quem está dando o primeiro passo como eu.  

JANUÁRIO — Se eu não tivesse procurado ajuda não sei o que tinha sido de 

mim, Roberto. Tinha destruído minha carreira, arruinado meu 

casamento... 

ZÉ LUIZ — O vício pela bebida é capaz de destruir, arruinar muita coisa. 

 JANUÁRIO — Espero te encontrar aqui na próxima reunião.  

 ZÉ LUIZ — Com certeza estarei sim.  

 JANUÁRIO — Então até a próxima.  

ELES SE DESPENDEM E JANUÁRIO CAMINHA ATÉ A RUA. UM TAXI PASSA E 

ELE FAZ SINAL. O TÁXI PARA E ELE ENTRA. ZÉ LUIZ CORRE PRO SEU 

CARRO E COMEÇA A SEGUIR O TAXI QUE JANUÁRIO PEGOU.  

CENA 05/CASA JANUÁRIO/FRENTE/EXT/TARDE 

TÁXI PARA NA FRENTE DA RESIDÊNCIA. JANUÁRIO PAGA, DESCE. ZÉ LUIZ 

PARA SEU CARRO DO OUTRO LADO DA RUA, MAIS AFASTADO, DE ONDE 

CONSEGUE VER BEM A CASA DE JANUÁRIO, QUE NESSE MOMENTO ACABA 

DE ENTRAR.  

 ZÉ LUIZ — Não vai ter uma próxima vez pro senhor!  

SEU CELULAR TOCA.  

 ZÉ LUIZ — (CEL.) Oi, Milena... 

CENA 06/CASA ZÉ LUIZ/COZINHA/INT/TARDE 

MILENA AO CELULAR; ELZA TERMINANDO O ALMOÇO.  

 MILENA — (CEL.) Oi, amor. Te liguei várias vezes e você não atendeu.  
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EDIÇÃO: ALTERNAR COM ZÉ LUIZ AO CELULAR.  

 ZÉ LUIZ — (CEL.) Estava em uma reunião aqui no jornal.  

MILENA — (CEL.) Vamos almoçar juntos? Tô na sua casa. Vim trazer um 

bolo de laranja pra sua mãe.  

 ZÉ LUIZ — (CEL.) Vamos sim. Estou indo praí.  

 MILENA — (CEL.) Tô te aguardando.  

ELZA — Pede pra ele passar no sacolão e trazer cheiro verde pra mim.  

 MILENA — (CEL.) Ouviu o que sua mãe pediu?  

CENA 07/CARRO ZÉ LUIZ/INT/EXT/TARDE 

ZÉ LUIZ GUARDA SEU DISFARCE NO PORTA-LUVAS AINDA AO CELULAR. 

ZÉ LUIZ — (CEL.) Ouvi sim. Fala pra dona Elza que vou levar sim... Tá 

bom. Também te amo.  

ZÉ LUIZ, SEM PACIÊNCIA, DESLIGA.  

 ZÉ LUIZ — Mais tarde eu volto.   

MASCOTE APARECE NA JANELA, ENTREGANDO UM PANFLETO COM 

ANUNCIO DA VIDENTE MADAME SUZETTE. 

 ZÉ LUIZ  — Quero não, garoto.  

MASCOTE — Pega, moço. Madame Suzette é uma vidente muito poderosa. Vê 

o passado, presente e o futuro.  

ZÉ LUIZ PEGA E DA UMA OLHADA NO PANFLETO, SEM DAR MUITA 

IMPORTA. DEIXA NO BANCO DO PASSAGEIRO, LIGA O CARRO E VAI 

EMBORA.  

CENA 08/CASA ZÉ LUIZ/COZINHA/INT/TARDE 

MILENA E ELZA CONVERSAM.  

 MILENA — Tá cheirosa essa comida, viu.  

ELZA — Minha comida é simplesinha, comparada as comidas que você 

serve no seu restaurante, Milena. O Zé falou que é tudo comida 

chique.  

 MILENA — Mas que não chega nem aos pés dessa comidinha caseira.  

ELZA — Poucas coisas que ainda me dá prazer na vida é cozinhar. Não 

posso ver a comida. Mas sinto o sabor, o cheiro... 

MILENA — Admiro muito a senhora, dona Elza. E quero que a senhora faça 

aquela visita no meu restaurante. Tá me devendo.  

 ELZA  — Não sou de sair muito.  
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MILENA — Vou falar com o Zé pra levar a senhora lá qualquer dia desses. 

(T) Posso esperar o Zé no quarto dele?  

ELZA — Claro, minha filha! Fique a vontade.  

MILENA DÁ UM BEIJO NO ROSTO DE ELZA E SAÍ DA COZINHA.  

CENA 09/CASA ZÉ LUIZ/CORREDOR/QUARTO ZÉ LUIZ/INT/TARDE 

MILENA CAMINHA EM DIREÇÃO AO QUARTO. PASSA NA FRENTE DA PORTA 

DO PORÃO QUE ESTÁ FECHADA COM CADEADO. ELA OBSERVA, MAS NÃO 

DÁ IMPORTÂNCIA E SEGUE ATÉ O QUARTO DE ZÉ LUIZ. NO QUARTO, 

MILENA DÁ UMA OLHADA EM VOLTA. COMEÇA A MEXER EM ALGUNS 

OBJETOS, ATÉ QUE PEGA UM LIVRO QUE ESTÁ EM CIMA DO CRIADO PERTO 

DA CAMA, SENTA  NA CAMA E SE DISTRAI LENDO A ORELHA. VÊ UM PAPEL 

CAÍDO NO CHÃO, QUASE DEBAIXO DA CAMA E PEGA. 

MILENA — (LENDO) Comprovante de inscrição para concurso do 

bombeiro? (ESTRANHA) O Zé fez o concurso do bombeiro?  

CENA 10/RESTAURANTE/INT/TARDE 

SÉRGIO E BECA CONVERSAM, ENQUANTO ALMOÇAM. 

BECA — Gravidíssima, meu irmão. Confirmado em exame de sangue.  

 SÉRGIO — É do seu amante? O marido da tal atriz?  

BECA — Amante, que logo será meu marido. Esse filho vai fazer o Edgar 

se separar da Chiara. 

 SÉRGIO — E de onde você tem toda essa certeza? 

BECA — A Chiara não consegue dar um filho pro Edgar. E ser pai é o 

grande sonho dele. Ele já me confessou isso.  

SÉRGIO — Então se ele largar a esposa pra ficar com você, vai ser por causa 

desse filho e não porque ele realmente gosta de você.  

BECA — (SEM PACIÊNCIA) Aí, Sérgio! Não complica as coisas, tá? O 

que importa é que finalmente vou ter meu médico só pra mim.  

SÉRGIO — Belo plano, Rebeca! Quero só ver a cara da mãe quando souber 

que você tá gravida de um homem casado.  

BECA — Com a mamãe eu me entende depois. (T) E você, o que anda 

aprontando? Tá muito quieto pro meu gosto. Sempre te vejo com 

uma mulher diferente praticamente a cada dois meses.  

SÉRGIO — Fiz uma aposta com um amigo meu de pegar uma gostosa lá do 

serviço. E como ela é jogo duro, daquelas que não se entregam 

fácil, to tendo que trabalhar bastante meu lado sedutor e paciente.   
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BECA — Coitada! Vai ser engada, iludida pra você ganhar uma aposta. 

Você não presta, Sérgio.  

SÉRGIO — Aposta é aposta, não tem jeito. Mas eu to curtindo, sabe. Além 

de linda, ela é muito gostosa.  

 BECA  — E valendo o que essa aposta?  

 SÉRGIO — Uma caixa de uísque.  

BECA — Tomara que ela unhe sua cara toda quando souber que foi usada 

para uma aposta.  

SÉRGIO — Vocês mulheres podem nos usar, nos enganar, nos fazer de 

trocha, mas não podemos fazer o mesmo? Direitos iguais.  

CENA 11/MANSÃO MANTIQUEIRA/QUARTO VANDA/INT/TARDE 

VANDA, RECOSTADA NA CAMA, TOMANDO SEU CHÁ; GUSTAVO APARECE 

NA PORTA.   

 GUSTAVO — (PREOCUPADO) Tá passando mal, mãe?  

 VANDA — Entra e fecha a porta.  

GUSTAVO FECHA A PORTA E SENTA NA CAMA PERTO DELA.  

 VANDA — Fui até o batalhão onde a tal Alana trabalha. 

 GUSTAVO — Ainda essa história, mãe? 

VANDA — Eu fiquei frente a frente com ela, Gustavo. É a Alana, como eu 

desconfiava.   

 GUSTAVO — Ela confirmou?  

VANDA — Não. Mas eu tenho certeza! Olhei bem no fundo dos olhos dela 

e vi aquela garota da fazenda, namorada do seu irmão. Mas agora 

no corpo de uma mulher. (T) Uma pessoa cresce, se desenvolve, 

mas os olhos não, permanecem os mesmos.  

GUSTAVO — Vá que seja ela mesmo. Se ela não nos procurou durante todo 

esse tempo, porque ia nos causar problema agora? 

VANDA — Não sei, Gustavo. Uma pessoa que quer se vingar não age de 

rompante. Primeiro prepara um plano, estratégia, estuda bem suas 

vítimas, pra depois agira.  

 GUSTAVO — Não estamos no romance de Alexandre Dumas, mãe! 

VANDA — Para de me tratar como se eu tivesse procurando pelo em ovo. 

Sei o que estou falando. Sei o que estou sentindo.  

GUSTAVO — Não temos que nos preocupar, mãe. Ela não tem prova nenhum 

que possa nos incriminar, nos ligar aquele incêndio.  
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VANDA — Pode ser que não. Mas essa incerteza do que pode estar nos 

esperando é que está me deixando desassossegada.   

GUSTAVO — Se ela sabe do que fizemos, ela não se meteria a besta com nossa 

família de novo.  

VANDA — Meu medo é que ela use o Inácio pra se vingar da nossa família.  

GUSTAVO — E do jeito que o Gustavo é trouxa não ia ser difícil ser usado por 

ela.  

VANDA — Não fale assim do seu irmão. (T) Preciso da sua ajuda pra pensar 

em algo pra blindar nossa família, meu filho. Só nos dois que 

podemos fazer isso.  

GUSTAVO — Calma, mãe! Deixa que eu cuido disso!  

VANDA — Não quero mais nenhuma morte, Gustavo!  

GUSTAVO — Sou nenhum serial killer não, dona Vanda.  

GUSTAVO ABRAÇA VANDA, TENTANDO LHE TRANQUILIZAR.  

 GUSTAVO — Vai ficar tudo bem, mãe. Confia em mim.  

 VANDA — É o que eu mais quero, meu filho, que tudo fique bem!  

CENA 12/CASA ZÉ LUIZ/SALA/INT/TARDE 

ZÉ LUIZ ENTRA EM CASA, CARREGANDO UMA SACOLA COM CHEIRO 

VERDE. MILENA ESTÁ SENTADO NO SOFÁ, AO CELULAR.  

 ZÉ LUIZ — Oi, Mi... 

ZÉ LUIZ VAI DAR UM BEIJO NELA.  

MILENA — Por que você não me disse que tinha feito a concurso do 

bombeiro? 

ZÉ LUIZ CONGELA, SURPRESO.  

 ZÉ LUIZ — Como você soube? 

 MILENA — Tava no seu quarto e encontrei o comprovante de inscrição.  

 ZÉ LUIZ — (BRAVO) Você não tinha nada que mexe no meu quarto.   

 MILENA — Não mexi, só encontrei caído perto da sua cama.  

 ZÉ LUIZ — Detesto que fucem nas minhas coisas. 

MILENA — Não sou porco pra ficar fuçando em nada, Zé Luiz. Sou sua 

namorada e como eu disse apenas encontrei caído a inscrição. 

(SEM ENTENDER) Mas porque você ficou todo nervoso assim?  

ZÉ LUIZ — Eu não passei no concurso. Essa minha mão me impede de ser 

um bombeiro.   
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MILENA — Não sabia que você queria ser bombeiro.  

 ZÉ LUIZ — (INCOMODADO) Deixa pra lá. Não quero falar sobre isso... 

ELZA VEM DA COZINHA.   

ELZA — Chegou na hora, filho. O almoço já tá pronto. Só vou misturar o 

cheiro verde e já podemos comer.  

ZÉ LUIZ — Vou lavar as mãos.  

ZÉ LUIZ ENTREGA A SACOLA E VAI PRO BANHEIRO.  

 ELZA  — Tava discutindo?  

MILENA — Zé não gostou que eu descobri que ele fez o concurso do 

bombeiro. Seu filho é uma caixinha de surpresa, dona Elza. Cada 

dia eu descubro uma novidade.  

ZÉ LUIZ APARECE.  

 ZÉ LUIZ — Vamos? Tô morrendo de fome!  

CENA 13/MANSÃO MANTIQUEIRA/SALA JANTAR/INT/TARDE 

INÁCIO, VANDA, GUSTAVO E GIOVANA ALMOÇAM.  

INÁCIO — Fomos convidados para a cerimônia de promoção por ato de 

bravura da sargento que salvou minha vida.  

 VANDA — Você tá pensando em ir? 

INÁCIO — É um convite para a família, mãe. Todos nos podemos ir. Devo 

minha vida a essa bombeira.  

 GUSTAVO — Eu não vou não. Não tenho nada a ver com isso.  

GIOVANA — Como não, Gustavo? Foi a vida do seu irmão que ela salvou.  

GUSTAVO — Essa sargento não fez nada mais do que a obrigação como uma 

bombeira, que faz o juramento de salvar a vida dos outros.  

INÁCIO — Custa você ir, Gustavo? Será um sinal de agradecimento da 

minha família pela que ela fez.  

VANDA E GUSTAVO TROCAM OLHAR.  

GIOVANA — Eu vou, Inácio. E vou arrastar seu irmão também. Tenho que 

prestigiar esse momento. Uma mulher, em uma profissão 

masculinizada, recebendo uma promoção. É um tapa na cara de 

muito homem machista.  

VANDA — Vamos todo! Assim, encerramos em definitivo esse episódio e 

esquecemos o que aconteceu.  

 GIOVANA — E quando vai ser? 
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 INÁCIO — Amanhã.  

 GUSTAVO — Você devia jogar na loteria, Inácio.  

 INÁCIO — Por que? 

GUSTAVO — Ser salvo pela mulher que tem o mesmo nome da garota que 

você amou no passado, se não for uma bela de uma coincidência é 

a sorte que tá do seu lado.  

CENA 14/CASA SEU NENÉM/SALA/INT/TARDE 

ALBINHA ESTÁ DANDO FAXINA. SEU NENÉM APARECE.  

 NÉNEM — E o cruzeirense? Ficou se mordendo de raiva? 

ALBINHA — O senhor gosta de cutucar onça com vara curta, né? Seu 

Eustáquio tava queto no canto dele.  

NÉNEM — Vou atormentar esse cruzeirense come grama até o fim dos meus 

dias. Foi por culpa dele que eu pendurei as chuteiras mais cedo.  

 ALBINHA — Bem que diz que velho fica igual criança.  

 NÉNEM — Tá me chamando de velho, Albinha? 

 ALBINHA — Velho e rabugento!  

ALBINHA JOGA UM PRODUTO PRA LIMPAR MOVEIS EM UM MÓVEL.  

NÉNEM — Economiza na sua língua e no produto de limpa. Olha aí, precisa 

jogar esse tanto, Albinha?  

ALBINHA — É o tanto que eu gasto pra limpa direito. Depois vai ficar dizendo 

que o móvel tá empoeirado.  

NENÉM — É por isso que tem que fica comprando produto de limpa de 

semana em semana. Gasta de mais.  

ALBINHA — O senhor bem que podia ir pra praça joga dama com aqueles 

velhinhos que ficam lá e deixa eu terminar minha faxina na santa 

paz do senhor.  

NENÉM — Vou é fazer a leitura do hidrômetro. Nada me tira da cabeça que 

fizeram um gato na minha água.  

CENA 15/CASA EUSTÁQUIO/COZINHA/INT/TARDE 

IRENE BATE UM BOLO. EUSTÁQUIO POR ALI.  

EUSTÁQUIO — Qualquer hora eu faço galope daquele galo do Neném.  

 IRENE  — Vocês dois tem que parar com isso. Implicância mais besta. 

EUSTÁQUIO — Mas é ele quem começa, Irene. Cê não viu? Eu tava queto no 

meu canto e ele veio me provocar.  
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IRENE — Eu acho que vocês tinham que esquecer o que aconteceu no 

passado, fazer as pazes e retoma a amizade.  

 EUSTÁQUIO — Daquele atleticano eu quero é distância. 

CENA 16/CASA JANETE E TITO/GARAGEM/EXT/TARDE 

BRUNO LAVA SEU CARRÃO, SEM CAMISA, APENAS DE SHORT, SENDO 

SENSUAL SEM QUERER SER. MARCOLINO ALI PERTO, MEXENDO NO 

CELULAR, MAS DE OLHO EM BRUNO, OBSERVANDO SEU CORPO, SÓ QUE 

DISFARÇANDO, NÃO DEIXANDO SEU AMIGO PERCEBER ESSA ATRAÇÃO.   

MARCOLINO — O canal só tá crescendo, Brunão. É chuva de curtidas, de 

views... 

BRUNO — Se a gravação daquele racha, onde eu fiz o folgado do Gustavo 

Mantiqueira comer asfalto, não tivesse ficado tão ruim, podíamos 

postar.  

MARCOLINO — Culpa foi minha não. Um doidão que tava lá trombo em mim e 

a cam caiu.  

BRUNO — Cara folgado esse Gustavo. Chegou se achando que tava falando 

com amador. Calei a boca dele bonito.  

 MARCOLINO — Ele vai querer revanche.  

BRUNO — Deixa ele vir. Ele tá mexendo é com o kamikaze, não é com 

nenhum zé mané não.  

MARCOLINO — Cê não tem medo dos seus avôs descobrirem o que tu faz não, 

Bruno?  

BRUNO — Já sou maior, faço o que eu bem entendo da minha vida. Só tô 

fazendo faculdade porque eles insistiram muito. Minha vontade era 

viver apenas de corrida, participar de tudo quanto era evento legal 

e ilegal de corrida. É dessa adrenalina no asfalto que sou feito, meu 

amigo. É um tesão que bate, que tem hora... 

BRUNO VÊ O CARRO DOS AVÔS CHEGANDO. TITO ESTÁ NO VOLANTE E 

JANETE DO LADO. TITO ESTACIONA O CARRO E ELES DESCEM.  

 JANETE — Oi, garotos! 

TITO — Cê vai tirar a pintura desse carro de tanto que você leva, Bruno.  

BRUNO — Tenho que deixar esse garotão brilhando, vô. Filho a gente cuida 

com todo carinho.  

JANETE — Nunca vi ninguém gostar tanto de carro assim igual você, Bruno.  

 MARCOLINO — (BRINCA) Esse aí bebeu óleo de motor ao invés de leite. 
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RISOS. BRUNO MOLHA MARCOLINO COM A MANGUEIRA.  

CENA 17/CASA JANETO E TITO/QUARTO BRUNO/INT/TARDE 

BRUNO E TATIZA NO MAIOR AMASSO NA CAMA, AOS BEIJOS, CARÍCIAS. 

TEMPINHO NELES, ATÉ TATIZA FALAR.  

 TATIZA — Tem horas que tenho ciúme daquele seu carro.  

 BRUNO — Para, gata! Tem espaço pra vocês dois na minha vida.  

 TATIZA — Parece que cê dá mais atenção pra ele do que pra mim. 

BRUNO — Faço coisas com você, que eu não posso fazer com meu carro e 

vice versa.  

 TATIZA — Queria namorar sério, Bruno. 

 BRUNO — E não namoramos? 

TATIZA — Tem horas que eu acho que você não leva a sério. Que é só mais 

uma curtição pra você. 

BRUNO — Relaxa, gata! Para com isso. Vamos continuar, que tá gostoso...  

BRUNO INVESTE EM TATIZA, QUE NÃO CEDE, INCOMODADA.  

 TATIZA — Tô falando sério! 

BRUNO — (EXPLODE, SEM PACIÊNCIA) Tá querendo o quê, Tati? Que 

eu vou lá na casa dos seus pais e peço você em namoro? Se for isso, 

podendo desistir. Não sou esse tipo de cara.  

TATIZA — Não é isso... Queria só uma prova, que você realmente me ama.  

 BRUNO — (ALTERADO) Só eu dizendo não basta?  

 TATIZA — Você jura mesmo que me ama? 

BRUNO — É claro, gata! Para com isso. Você é minha mascote nas corridas, 

minha gostosa... Já aprontamos tanto e quero aprontar ainda mais 

com você do meu lado.  

 TATIZA — Isso foi uma declaração? 

 BRUNO — Do meu jeito foi. Gostou?  

 TATIZA — Deu pro gasto, mas dá pra melhorar. 

 BRUNO — Acho que estamos falando de mais, e fazendo de menos... 

BRUNO JÁ INVESTE EM TATIZA NOVAMENTE, QUE DESSA VEZ SE 

ENTREGA. 

 TATIZA — (PREOCUPADA) E seus avôs, Bruno? 
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BRUNO — Estamos no meu quarto, porta trancada e essa casa é enorme pra 

eles ficarem com os ouvidos pregados aqui na porta.  

ELES JÁ PARTEM PRO MAIOR AMASSO, AOS BEIJOS, ENQUANTO VÃO 

TIRANDO SUAS ROUPAS PRA FAZER AQUELE SEXO.   

CENA 18/CONSULTÓRIO DENTISTA/RECEPÇÃO/INT/TARDE 

MOVIMENTAÇÃO DE CLIENTES E FUNCIONÁRIOS. ALANA, SENTADA 

NUMA POLTRONA, DISTRAÍDA, DISTANTE. INSERT DO BEIJO DE ALANA E 

INÁCIO NA PRIMEIRA CENA. TÚLIO E O DENTISTA SAEM DA SALA E 

APROXIMAM-SE DE ALANA, QUE DISTANTE, NEM PERCEBE OS DOIS ALI NA 

SUA FRENTE.  

 TÚLIO — (CHAMANDO) Mãe...mãe... 

 ALANA — (VOLTANDO A SI) Oi, filho! Nossa, estava longe... 

 TÚLIO — (RINDO) Percebi. 

ALANA — (P/DENTISTA) Então, doutor. Me conte tudo e não me esconda 

nada... 

CENA 19/IATE CLUBE/PISCINA/RESTAURANTE/EXT/TARDE 

LINCON NA PISCINA, TREINANDO. TEMPO. O TREINO ACABA E ELE SAÍ DA 

PISCINA, INDO ATÉ A MESA ONDE TÁ SUA BOLSA. PEGA UMA TOALHA E SE 

SECA. VÊ MILENA CHEGANDO NO RESTAURANTE. PEGA SUAS COISAS E 

VAI ATÉ LÁ. CORTA PARA O RESTAURANTE. MILENA CONVERSA COM 

UMA FUNCIONÁRIA DO LADO DE FORA, QUANDO LINCON CHEGA.  

LINCON — Achei que não vinha hoje, Milena. Esse clube sem você não tem 

a menor graça.  

MILENA — Lá vem você de novo com essas cantadas baratas, Lincon. Cê 

não desiste mesmo, né? 

LINCON — Não desisto, sabe porquê? Fomos feitos um pro outro. AÉ você 

que ainda não percebeu isso.  

 MILENA — (ACHA GRAÇA) Aí, Lincon. Você tem não jeito mesmo.  

LINCON — Dá um pé na bunda daquele seu namorado jornalista e vem cair 

aqui nessa piscina toda (SE REFERINDO A ELE MESMO). Aqui 

você pode nadar de braçada.  

MILENA — Nem se eu fosse A Pequena Sereia eu ia querer mergulhar ai. 

Vai lá jogar suas cantadas naquelas meninas ali que  não param de 

te olhar. Quem sabe com eles você não tem mais sucesso. Eu vou 

é trabalhar.  



Amar é Fogo Capítulo 07 Pag.: 15 

 

MILENA ENTRA. LINCON OLHA EM DIREÇÃO A UMA MESA, ONDE TEM 

DUAS GAROTAS OLHANDO PRA ELE, COCHICHANDO.  

 LINCON — Se não tem cão, caça com gato! 

LINCON ESTUFA O PEITO E CAMINHA NA DIREÇÃO DAS GAROTAS, CHEIO 

DE POSE.  

CENA 20/RUA/CARRO ALANA/INT/EXT/TARDE 

ALANA DIRIGE. TÚLIO DO SEU LADO.  

TÚLIO — Tinha que namorar justo com esse Sérgio, mãe? Não vou com a 

cara dele.  

ALANA — Não estamos namorando, filho. Estamos nos conhecendo. E o 

Sérgio é muito legal. Já até te deu um presente, não foi? 

 TÚLIO — Foi sim. Mas faz parte do plano de conquista.   

ALANA — (SURPRESA) Garoto? Desde quando cê entende desses 

assuntos?  

 TÚLIO — Já tenho dez anos, mãe. Sou bebezinho mais não.  

ALANA — Vamos no cinema e depois vamos jantar. Por isso você vai 

dormir na casa dos seus avôs hoje.  

 TÚLIO — (ANIMADO) Oba! Vou comer muito bolo.  

ALANA — Vai nada! Já avisei sua avó que você tá proibido de comer bolo. 

Duas caries, Túlio? Vou ter que escovar seu dente igual eu fazia 

quando você tinha dois aninhos? 

CENA 21/IATE CLUBE/RESTAURANTE/EXT/TARDE 

TÚLIO EM UMA MESA, TOMANDO ÁGUA DE COCO, MEXENDO NO CELULAR. 

ALANA E MILENA EM PÉ, PERTO DO BALCÃO CONVERSANDO.  

 MILENA — (EMPOLGADA) Mas foi beijão mesmo ou beijinho, selinho? 

ALANA — Beijo mesmo. Estava indo embora, quando ele me puxou e me 

beijou. Voltei dez anos atrás com esse beijo.  

 MILENA — Então vocês reatarão? 

ALANA — Não. Foi apenas um beijo e ponto. Enquanto eu não acertar 

minhas contas com aquela família, não vou conseguir ser livre pra 

amar o Inácio como ele merece ser amado e como eu quero amá-

lo.  

MILENA — Trocar um amor em nome de justiça, vingança, Alana? 

Realmente vale a pena? 



Amar é Fogo Capítulo 07 Pag.: 16 

 

ALANA — Fiz uma promessa pra minha mãe e eu vou cumpri-la, Milena. 

Só eu sei o que eu passei. Vi minha mãe morrer e quase morro 

junto. (T) Sei que o Inácio não tem nada a ver com isso. Mas é pra 

que ele não sofra, que eu prefiro não me envolver com ele agora.  

MILENA — Então você não vai mesmo contar pro Inácio que você têm um 

filho? 

ALANA — Não! Ou melhor, vou, mas não por agora. Não quero colocar o 

Túlio em perigo. Aquela família é capaz de tudo. E eles podem 

fazer algum mal pro meu pequeno só pra me atingir.   

 MILENA — E amanhã, vai mesmo se revelar, dizer quem você é?   

ALANA — Não tenho porque me esconder, omitir quem eu sou, Milena.  

MILENA — (ANIMADO) Não perco isso por nada! (T) Você podia fazer 

aquela entrada triunfal, igual a personagem Clara, naquela novela...  

ELAS CONTINUAM CONVERSANDO, SE DIVERTINDO, SEM ÁUDIO.    

CENA 22/SUPERMERCADO/INT/DIA 

GETÚLIO E ONDINA FAZEM COMPRAS, PASSEANDO PELOS CORREDORES. 

ONDINA CARREGA A LISTINHA, ENQUANTO GETÚLIO CONDUZ O 

CARRINHO.  

 ONDINA — Acho que pegamos tudo.  

 GETÚLIO — Vai dar uma fortuna essa compra toda.  

ONDINA — É a compra do mês. Tudo está pela hora da morte. Carne então... 

só Jesus na causa.  

 GETÚLIO — Pegou minha geleia? 

ONDINA — Peguei. (T) Vamos pro caixa e ir embora. Tenho encomenda da 

dona Cláudia pra entregar ainda hoje.  

ELES SEGUEM PRO CAIXA.  

CENA 23/RUA/CARRO GETÚLIO/INT/DIA 

GETÚLIO DIRIGE. ONDINA DO SEU LADO, DISTANTE.  

GETÚLIO — A ideia da Tatiza de você abrir uma loja de bolo foi muito boa, 

Ondina. Acho que você devia amadurecer a ideia.  

ONDINA NEM PRESTA ATENÇÃO NO QUE GETÚLIO FALA.  

 GETÚLIO — (MEXENDO COM ELA) Ondina!  

 ONDINA — (INCOMODADA) Que foi, Getúlio? 

 GETÚLIO — Tô falando com você! Tá pensando na morte da bezerra?  
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 ONDINA — (ANGUSTIADA) Tô preocupada com Alana...  

 GETÚLIO — Tem algum motivo pra essa preocupação?  

 ONDINA — Ela contar para os Mantiqueiras que ela é aquela Alana que eles 

tentaram matar a dez anos atrás. Se eles fizeram isso uma vez, 

podem bem fazer uma segunda, terceira, até conseguir.  

 GETÚLIO — Eu entendo sua preocupação, Ondina. Mas não acho que nossa 

filha tem que se esconder não. Ela não fez nada de errado pra isso.  

 ONDINA — Alana é cabeça dura. Nem vai adiantar falar com ela. Quando 

mete uma coisa na cabeça, nem pela misericórdia de Deus ela tira.  

 GETÚLIO — Nossa filha não é mais aquela garotinha frágil, vulnerável que 

encontrei na estrada. Ela amadureceu, virou uma mulher forte, 

corajosa. Vai conseguir enfrentar tudo o que tiver por vir de peito 

aberto. 

 ONDINA — Mas esse é meu medo. O que tá por vir. (T) Me deixa na igreja, 

Getúlio.  

 GETÚLIO — Cê não tem as encomendas pra entregar? 

 ONDINA — Não vou demorar.  

CENA 24/IGREJA/INT/TARDE 

ONDINA SENTADA NUM BANCO, DIANTE DO ALTAR, REZANDO.  

ONDINA — (VOZ) Minha Nossa Senhora! A senhora que também é mãe, 

entende minhas angustias e preocupações, proteja a vida da Alana. 

Não permita que nenhum mal lhe aconteça. Ela, que já sofreu tanto 

nessa vida, não merece passar por mais sofrimentos... 

ONDINA CONTINUA REZANDO, SEM ÁUDIO.  

CENA 25/PRACINHA/EXT/TARDE 

TELMA SENTADA NUM BANCO LENDO UM LIVRO, ENQUANTO SOFIA 

BRINCA DE BONECA, SENTADA NO CHÃO, EM CIMA DE UMA TOALHA. 

CHIARA CHEGA. VÊ AS DUAS E RESOLVE SE APROXIMAR.  

 CHIARA — Telma?  

 TELMA — (SURPRESA) Oi, Chiara. Lembrou meu nome.  

 CHIARA — O seu e dessa princesa: Sofia. 

CHIARA E TELMA TROCAM BEIJINHOS E DEPOIS CHIARA FAZ UM CARINHO 

EM SOFIA.  

 CHIARA — (P/SOFIA) Cada vez mais linda!  

 TELMA — Linda e bagunceira. Olha como se sujou.  
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 CHIARA — Que graça tem brincar e não se sujar, né? 

 TELMA — Veio dar uma volta?  

CHIARA — Vim. Gosto de passear nessa praça. Ver as pessoas, o 

movimento.  

TELMA — Eu sempre trago a Sofia. Se ela ficar só presa dentro de casa 

acaba me deixando doida. 

CHIARA FICA OLHANDO ENCANTADA PARA SOFIA.   

CHIARA — Nunca pensou em levar a Sofia em alguma agencia de modelos 

infantil não?  

 TELMA — (SEM ENTENDER) Agencia de modelo infantil? 

CHIARA — É! Tirar uma fotos, fazer um book. Ela é tão linda, expressiva... 

Acho que faria o maior sucesso em campanhas publicitarias, como 

modelo, fazendo comercial e até na televisão. Conheço algumas 

agências que são bem sérias, conceituadas.  

TELMA — (ANIMADA) Minha filha estrelando campanhas publicitarias, 

fazendo comercial?  

 CHIARA — Acho que ela leva o maior jeito.  

 TELMA — (NÃO LEVANDO FÉ) Será mesmo?  

CHIARA — Escuta quem tem experiência nessa área. Minha irmã mesmo, 

começou pequeninha. Fez várias campanhas. Aí cresceu e desistiu 

da área, preferiu o anonimato ao estrelato.  

TELMA — (SEM JEITO) Nossa, Chiara. Se você, que é uma atriz 

gabaritada, que entende muito mais disso do que eu, está dizendo, 

então eu acredito.  

CHIARA — Olha, vou fazer uma nova novela, onde serei mãe de uma 

menina, com aproximadamente a idade da Sofia. Quem sabe essa 

pequena não faz esse papel? 

TELMA — (EMPOLGADA, SEM ACREDITAR) Sério, Chiara? Minha 

filha, uma atriz? 

CHIARA — Se você deixar, posso tirar uma foto dela e leva pro diretor da 

novela, que está fazendo a escalação, dar uma olhada e quem sabe 

a Sofia não acaba fazendo o papel da minha filha... na novela, é 

claro.  

 TELMA — Eu ia adorar, Chiara! Nossa, não sei como te agradecer.  

 CHIARA — Que isso, Telma. Não tem que agradecer nada!  



Amar é Fogo Capítulo 07 Pag.: 19 

 

CHIARA PEGA SEU CELULAR. 

 CHIARA — Vamos começar?  

AQUI COMEÇA TAKES DE VÁRIAS FOTOS QUE CHIARA TIRA DE SOFIA.  

CHIARA — Me passa seu telefone, que eu entro em contato com você te 

falando o que o diretor achou. Mas tenho certeza que ele vai ficar 

encantado por ela, como eu fiquei.   

 TELMA — Muito obrigada, Chiara!  

CHIARA — (FAZENDO CARINHO EM SOFIA) Vou ajudar a fazer essa 

estrelinha brilhar.  

CHIARA FICA TODA DERRETIDA POR SOFIA. NÃO CONSEGUE DISFARÇAR. 

TELMA, SEM ÁUDIO, PASSA SEU CELULAR PARA CHIARA, QUE GRAVA NO 

SEU CELULAR. 

CENA 26/ESTÚDIO FOTOGRAFICO/INT/TARDE 

LAÍS TIRA ALGUMAS FOTOS PARA UMA CAMPANHA PUBLICITÁRIA. USA O 

FIGURINO DA CAMPANHA. FAZ VARIAS POSES, COMANDADA PELO 

FOTÓGRAFO. TEMPINHO. INÁCIO CHEGA E FICA ALI OBSERVANDO, SÉRIO, 

NUM CANTO. LAÍS SORRI E LHE MANDA UM BEIJO QUANDO O VÊ. LAÍS 

TIRA MAIS ALGUMAS FOTOS, ATÉ QUE ACABA A SESSÃO. LAÍS CORRE AO 

ENCONTRO DE INÁCIO, JÁ LHE BEIJANDO, TODA FELIZ.  

 LAÍS  — Que surpresa boa, meu amor. Nem avisou que vinha me ver. 

 INÁCIO — Fui na sua casa e sua mãe me disse que estaria aqui.  

LAÍS — Eles adiantaram essas fotos. Ia ser daqui a dois dias, mas o 

fotógrafo vai precisar ir pro Rio... (SE CORTA) Que cara é essa, 

Inácio? Comeu jiló, foi? 

 INÁCIO — Podemos conversar, Laís? 

 LAÍS  — (ESTRANHA) Conversar?  

INÁCIO — Sobre nos dois.  

LAÍS — (PREOCUPADA) Que foi, Inácio? Não tô gostando da sua cara. 

INÁCIO — Se troca. Vamos para um lugar mais reservado. Vou te esperar 

no meu carro.  

INÁCIO SAÍ. LAÍS FICA NERVOSA, BATE O DESESPERO.  

LAÍS — Ele vai terminar comigo... preciso pensar em alguma coisa. 

Pensa, Laís! Pensa!  

CENA 27/PRAÇA DO PAPA/EXT/TARDE 

INÁCIO E LAÍS SENTADOS NO ALTO DA PRAÇA.   
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INÁCIO — Vou ser bem direto no que tenho que te falar, Laís. Não vou 

fazer rodeio. Eu andei pensando, refletindo e cheguei a conclusão 

de que nos dois não.../ 

 LAÍS  — (CORTA, EM CIMA) Estou grávida, Inácio!  

INÁCIO REAGE, SURPRESO.  

 INÁCIO — (CHOCADO) Grávida? 

LAÍS — Eu queria te fazer uma surpresa, te contar em uma ocasião 

especial, mas... é isso, estou grávida! 

 INÁCIO — Desde quando você descobriu isso, Laís? 

LAÍS — Há umas duas semanas, Inácio. Mas o que é isso importa? Eu 

achei que você ficaria feliz em saber desse filho que eu carrego aqui 

dentro (PASSA A MÃO NA BARRIGA).  

 INÁCIO — É que você me pegou de surpresa.  

LAÍS — Um filho nosso, Inácio. Agora mais do que nunca precisamos 

acelerar esse casamento. Imagina a felicidade dos nossos pais, 

sabendo que vão ser avós? Você não teria coragem de me 

abandonar gravida não, né? Eu te amo tanto. E nosso amor foi 

coroado com esse filho!  

LAÍS ABRAÇA INÁCIO, QUE FICA SEM REAÇÃO, COMPLETAMENTE 

PERDIDO.  

CENA 28/QUARTO LAÍS/INT/TARDE 

LAÍS E MIRANDA CONVERSAM, NA CAMA.  

 MIRANDA — E como você vai levar essa mentira adiante, Laís?  

LAÍS — Não sei, mamãe. Eu só queria ganhar tempo. Pelo jeito que o 

Inácio estava e do jeito que ele falou, eu logo imaginei que ela iria 

terminar comigo. Tinha que ver a cara que ele ficou quando eu falei 

que estava gravida. Eu merecia ganhar o Oscar por minha 

interpretação.  

 MIRANDA — Esse casamento está tão perto pra tudo ir por água abaixo agora.  

LAÍS — O Inácio acreditou e é isso que importa. Nem terminou de dizer 

o que tava falando.  

MIRANDA — Você precisa ficar grávida o mais rápido possível, Laís.  

LAÍS — Sabe uma coisa que me deixou intrigada? É muita coincidência 

ele querer terminar com nossa relação logo agora que essa Alana 

apareceu.  
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MIRANDA — Você acha que os dois estão de caso? Ou que ela é realmente a 

Alana do passado dele? 

LAÍS — Não sei, mamãe. Mas que eu vou ficar de olhos bem abertos eu  

vou. Sendo ela do passado ou não, não vou deixar que ela tome o 

Inácio de mim. Mas não vou mesmo. 

CENA 29/BELO HORIZONTE/STOCK SHOT/EXT/ANOITECENDO/NOITE 

TAKES DE LOCALIZAÇÃO.  

CENA 30/HOSPITAL/GARAGEM/CARRO EDGAR/INT/EXT/NOITE 

EDGAR ACABA DE ENTRAR NO SEU CARRO. DEIXA SUA MOCHILA NO 

BANCO DE TRÁS, QUANDO BECA ENTRA PELO LADO DO PASSAGEIRO.  

 EDGAR — (SURPRESA) Beca? O que você tá fazendo aqui? 

BECA AGARRA E BEIJAR EDGAR, QUE A EMPURRA, SE AFASTANDO.  

 EDGAR — Para! Alguém pode aparecer. 

 BECA  — Quantas vezes já transamos aqui no seu carro, Edgar.  

EDGAR — Fala logo o que você quer? A Chiara está me esperando pra 

jantar.  

 BECA  — Tenho uma novidade pra te contar.    

 EDGAR — Novidade? 

BECA — (ENTREGANDO O RESULTADO DO EXAME) Estou 

grávida!  

EDGAR FICA EM CHOQUE COM A NOTÍCIA. PEGA O EXAME E LÊ. 

 BECA  — O filho que você sempre quis ter, Edgar. Não é maravilhoso? 

 EDGAR — (NERVOSO) Eu sou casado, Beca! Amo a minha mulher.  

BECA — Mulher que não pode te dar um filho, como eu vou dar. Larga a 

Chiara e fica comigo, Edgar. Por mim, por esse filho que tô 

esperando.  

 EDGAR — (EXPLODE) Você ficou louca, foi? Eu amo a Chiara! 

BECA — (DEBOCHA) Tanto amo que tem um caso comigo há quase 

cinco meses.  

EDGAR — (BATE COM A MÃO NO VOLANTE) Que droga! Isso não 

podia ter acontecido.  

BECA — Mas aconteceu! É um fato que temos que encarar agora e 

procurar uma solução.  

 EDGAR — Isso foi um plano seu, não foi? Armou tudo! 
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BECA — Ah, Edgar. Faça-me o favor. É fácil me culpar, né. Parece que 

eu te forçava, obrigava a transar comigo. Eu sou livre e 

desimpedida, o comprometido aqui é você.  (T) Você transa 

comigo porque gosta, porque eu te satisfaço e acho até que queria 

que eu ficasse gravida, por isso deixou de usar camisinha em 

algumas ocasiões.  

 EDGAR — Desce, Beca. Preciso ir embora.  

 BECA  — Não seja nenhum canalha, cretino. Assume o que você fez! 

BECA DESCE.  

CENA 31/CASA CHIARA E EDGAR/SALA/INT/NOITE 

CHIARA AO CELULAR COM TITO, NO SOFÁ.  

CHIARA — (CEL.) Ela é um amor de criança, Tito. Tão linda, esperta, 

sorridente. Acho que vai se encaixar perfeitamente no papel... Faz 

isso por mim. Vejo um grande talento nela... Tá bom. Fico 

esperando seu retorno... Um beijo, meu amigo. 

EDGAR ENTRA, NO MOMENTO QUE CHIARA DESLIGA. ESTÁ TENSO, 

PREOCUPADO.  

 CHIARA — Oi, amor! 

SE BEIJAM.  

 CHIARA — Que foi? Tá com uma cara...  

 EDGAR — É só cansaço mesmo.  

CHIARA — Então toma um banho bem gostoso, pra gente jantar. Pedi pra 

Gorete fazer aquela moqueca do bastante camarão, do jeito que 

você gosta.  

EDGAR — Tá bom! 

CHIARA LHE DÁ UM BEIJO E EDGAR VAI PRO QUARTO.  

CENA 32/CASA CHIARA E EDGAR/QUARTO/INT/NOITE 

EDGAR ENTRA, DEIXA SUA MOCHILA NUM CANTO E SENTA NA CAMA.  

BECA  — (OFF) Estou grávida! Gravida... gravida. 

A VOZ DE BECA FICA ECOANDO NA CABEÇA DE EDGAR.  

 EDGAR — (PERDIDO) O que eu vou fazer agora?  

CENA 33/AP SÉRGIO/QUARTO/INT/NOITE 

SÉRGIO ACABA DE AJEITAR UMA CÂMERA EM UM LUGAR ESCONDIDO, DE 

FRENTE PARA A CAMA.   
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 SÉRGIO — Pronto! Quando chegar, é só ligar  

SÉRGIO TERMINA DE SE ARRUMAR PARA SAIR.  

 SÉRGIO — Essa aposta já está no papo!  

CENA 34/BAR/INT/NOITE 

JOSUÉ BEBE UMA CERVEJA, ESPERANDO POR INÁCIO. PASSA UM 

TEMPINHO E INÁCIO ENTRA NO BAR. JOSUÉ FAZ SINAL E INÁCIO VAI ATÉR 

ELE. ELES SE ABRAÇAM.  

 INÁCIO — Te fiz esperar muito? 

 JOSUÉ — Que nada, acabei de chegar! 

 INÁCIO — Cê não sabe da maior: vou ser pai!  

 JOSUÉ — (SURPRESO) Pai?  

 INÁCIO — A Laís me contou, no momento em que eu ia terminar com ela.  

JOSUÉ — (CONFUSO) Ela te contando que está gravida e você 

terminando com ela?   

INÁCIO — Comecei a falar, mas assim que ela me falou desse filho, eu não 

consegui terminar. Inventou alguma coisa. Não tive coragem.  

 JOSUÉ — Que enrascada, meu amigo. E vai fazer o que agora? 

INÁCIO — Não sei. Não queria magoar a Laís, ela não merece. Eu sinto que 

ela gosta de mim de verdade. Mas é da Alana que eu gosto. É ela 

quem eu amo. (T) Mas agora me fala o que você descobriu. 

JOSUÉ — Não consegui descobrir nada. Parece que não teve uma 

investigação, perícia, nem nada.  

INÁCIO — Se tivesse tido uma investigação, tinham constatado apenas o 

corpo da dona Lia, mãe da Alana.   

JOSUÉ — Realmente muito estranho.   

INÁCIO — Provas que minha família está envolvida nesse incêndio eu não 

tenho. Mas a cada dia eu tenho mais certeza que tem dedo deles 

nisso.  

JOSUÉ — Quem da sua família você acha que seria capaz de fazer uma 

coisa dessas? 

INÁCIO — Das duas pessoas que se opuseram a minha relação com a Alana: 

minha mãe e meu irmão. E olha, meu amigo, se um dia eu descobri 

que estou certo, pra mim vai ser o fim. Não fico naquela casa um 

dia mais sequer. Saio de lá como eu ia fazer a dez anos atrás e ajudo 

Alana a fazer justiça.  
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CENA 35/AP ÂNGELO E TELMA/SALA JANTAR/INT/NOITE 

TELMA E ÂNGELO JANTAM.  

TELMA — (ANIMADA) Ela disse que nossa filha pode se tornar uma atriz. 

Imagina, Ângelo, ver  nossa Sofia em uma novela? Nossa, estou 

tão animada, empolgada.  

ÂNGELO — Não acha que nossa filha está muito nova pra esse tipo de coisa 

não, Telma?  

TELMA — Quanto mais nova ela começa, mais chance tem de crescer na 

área, estrelar mais campanha, fotografar, virar uma estrela. Quantas 

atrizes começaram novinhas e hoje são grande sucessos por aí.  

ÂNGELO — Olha, Telma, eu não quero nossa filha sendo explorada pela 

mídia dessa forma não. Uma criança, na idade da Sofia, tem que 

brincar, aprender e não ter uma rotina de trabalho como ela vai ter. 

TELMA — (ZANGADA) Nossa filha não vai ser “explorada” não, Ângelo. 

Existe todo um cuidado, uma atenção dos profissionais. Fiquei a 

tarde toda lendo, me informando.  

 ÂNGELO — (FIRME) Não quero isso pra nossa filha!   

 TELMA — (EM CIMA) Mas eu quero!  

CLIMA TENSO.  

TELMA — Sou eu quem cuida da Sofia, toma conta dela o dia inteiro. Leva 

no pediatra, na pracinha, no supermercado... Entendo nossa filha 

muito melhor que você! Eu sei o que é melhor pra Sofia e essa é 

uma oportunidade que não sei se ela terá novamente.  

 ÂNGELO — Tá me jogando na cara novamente, que sou um pai ausente?  

 TELMA — Preciso mesmo responder essa pergunta?  

ÂNGELO — Já reparou que não conseguimos mais ter um diálogo saudável, 

Telma? Sempre acaba em discussão, em estresse.  

TELMA — Você se preocupa mais com a delegacia, com seus policiais, do 

que comigo, com nossa filha.  

ÂNGELO — (SEM PACIÊNCIA) Ah, Telma! Pelo amor de Deus! Você 

roda, roda, mas acaba sempre falando a mesma coisa. 

TELMA — Tô mentindo?  

ÂNGELO — É fácil julgar, apontar o dedo na minha cara. Mas olhar pra si 

mesma, pros seus defeitos isso você não faz, né? (LEVANTA) Vou 

escovar meus dentes e ir trabalhar. Não quero começar meu plantão 

já estressado.  
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ÂNGELO SAÍ. TELMA FICA, INCOMODADA.  

CENA 36/CASA CHIARA E EDGAR/SALA JANTAR/INT/NOITE 

CHIARA E EDGAR JANTANDO. EDGAR DISTANTE. 

 CHIARA — Você mal encostou na comida, Edgar? Não gostou? 

EDGAR — Gostei. Eu que não estou com fome. Tô cansado, minha cabeça 

tá doendo... enfim, uma péssima companhia hoje.  

CHIARA — É só isso mesmo ou tá acontecendo alguma coisa que você não 

quer me contar?  

EDGAR — (DISFARÇA) É só isso mesmo, meu amor! Se importa se eu 

subir? Quero deitar um pouco.  

CHIARA — É claro que não.  

EDGAR LEVANTA, DÁ UM BEIJO EM CHIARA E VAI PRO QUARTO. GORETE 

APARECE.  

 GORETE — Seu Edgar não gostou da minha moqueca?  

CHIARA — Chegou do serviço indisposto e foi deitar um pouco. Mais tarde 

ele come alguma coisa.  

MILENA CHEGA.  

 MILENA — Boa noite! 

 CHIARA — Oi, irmã! Vem jantar, me fazer companhia. 

 GORETE — Vou trazer o prato e talheres.  

GORETE PEGA O PRATO DE EDGAR E SAÍ. MILENA SENTA A MESA.  

 MILENA — Tá cheirosa essa moqueca.  

 CHIARA — Cheirosa e gostosa.  

 MILENA — Onde o Edgar está? 

 CHIARA — Não está se sentido bem. Mal tocou na comida.  

 MILENA — Aconteceu alguma coisa? 

 CHIARA — Estresse do trabalho.  

GORETE AJEITA O PRATO PARA MILENA, QUE SE SERVE.  

CHIARA — Mi, conheci uma garotinha na pracinha aqui perto da casa e 

fiquei apaixonada por ela. É tão lindinha, esperta. Já até mandei a 

foto dela pro Tito. Quero que ela faça o papel da minha filha na 

novela. Quer ver? 

CHIARA PEGA SEU CELULAR E MOSTRA PRA MILENA.  
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 MILENA — (VENDO A FOTO) Que fofa!  

 CHIARA — Você tem que ver de perto. Parece uma boneca... 

CHIARA CONTINUA FALANDO, SEM ÁUDIO.  

CENA 37/MANSÃO MANTIQUEIRA/STOCK-SHOT/EXT/NOITE 

TAKE DE LOCALIZAÇÃO. 

CENA 38/MANSÃO MANTIQUEIRA/SALA/SALA JANTAR/INT/NOITE 

VANDA, MIRANDA, LAIS, GIOVANA SENTADAS, CONVERSANDO. 

GUSTAVO, NO BAR, PREPARANDO UMA BEBIDA.  

 LAÍS  — (LEVANTANDO) Com licença, vou ao banheiro.    

LAÍS CAMINHA SAINDO DA SALA. GUSTAVO OLHA, DISFARÇADAMENTE.  

PERCEBE QUE AS MENINAS ESTÃO DISTRAIDAS, CONVERSANDO. 

CAMINHA SAINDO DA SALA, INDO ATRÁS DE LAÍS. GUSTAVO ALCANÇA 

LAÍS NA SALA DE JANTAR E SEGURA SEU BRAÇO. FALAM BAIXO.  

 LAÍS  — O que você quer?  

 GUSTAVO — Me encontra lá fora. Preciso falar com você!  

CENA 39/MANSÃO MANTIQUEIRA/QUARTO OTÁVIO/INT/NOITE 

CÍNARA ACABA DE FAZER OTÁVIO DORMIR. O COLOCA NO BERÇO.  

 CÍNARA — Que canseira você me deu hoje, pequeno!  

CÍNARA VAI ATÉ A JANELA FECHA-LA. NESSE MOMENTO, VÊ LAÍS E 

GUSTAVO INDO PARA UM CANTO ESCURO NO JARDIM. FICA ALI 

OBSERVANDO, DISCRETAMENTE, MAS ATENTA, DE OUVIDO LIGADO.  

CENA 40/MANSÃO MANTIQUEIRA/JARDIM/EXT/NOITE 

LAÍS E GUSTAVO NUM CANTO ESCURO.  

 LAÍS  — Fala logo. Daqui a pouco vão dar falta da gente.  

 GUSTAVO — Que papo é esse de gravidez, Laís?  

 LAÍS  — Não tem papo nenhum. Estou grávida e ponto. É só isso?  

 GUSTAVO — Esse filho não tem chance de ser não, né?  

REAÇÃO DE CÍNARA, QUE ESCUTA E LOGO ENTENDE TUDO.  

CENA 41/MANSÃO MANTIQUEIRA/QUARTO OTÁVIO/INT/NOITE 

CÍNARA EM CHOQUE, SEM ACREDITAR NO QUE ACABA DE OUVIR.  

CÍNARA — Então o Gustavo tem um caso com a namorada do próprio 

irmão.  
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DA SURPRESA DE CÍNARA, CORTA PARA:  

FIM 

 

 


