
CENAS DE NOVELA - 13 A 17 ANOS - MGT O ENCONTRO

Opção 1 - Menina e Menino

Cena da novela “Malhação” (Rede Globo). Personagens: Pérola e Márcio

[Pérola chega por trás de Márcio para assustá-lo de brincadeira, no pátio da
escola]

[Pérola]
Oi!

[Márcio]
Que isso? Tá maluca, Pérola?

[Pérola]
Nossa…Não tá feliz em me ver?

[Márcio]
Claro que não! Como é que você chega assim, me dando o maior susto?

[Pérola]
Você é quem está me assustando. Precisa falar assim comigo?

[Márcio]
Preciso. Odeio garota grudenta que chega sem avisar. Tá louca?

[Pérola]
Não tô acreditando, eu saí de lá só pra falar com você e você tá me tratando assim?

[Márcio]
Meu amor, eu que te chamei? Só isso que eu quero saber!

[Pérola]
Eu também não te chamei e você invadiu a minha casa!

[Márcio]
Ai, meu Deus! E aí você se apaixonou, não foi? Ah… Tá de sacanagem, né, Pérola?



[Pérola]
Você se acha, né? Eu vim aqui pra falar com você, não pra me declarar. É difícil pra
mim, tá? Tendo que mudar de casa, tudo mudando na minha vida…Só vim até aqui
pra falar com você, te pedir um abraço.

[Márcio]
Só vou te falar uma coisa: não demonstra sentimento não, tá? Porque pode ser sinal
de fraqueza… E isso não é legal.

[Pérola]
Você nunca mais vai me ver na sua vida!

[Pérola sai de cena]

Opção 2 - Duas Meninas

Cena da novela “Malhação” (Rede Globo). Personagens: Jade e Pérola

[Jade vê Pérola no pátio do colégio, pensativa]

[Jade]
Pérola… Que cara é essa?

[Pérola]
Um menino me beijou ontem.

[Jade]
Um menino que não é o Alex?

[Pérola]
Fala baixo! Vai, vai pra sua aula, tchau!

[Jade]
Não, não, não, não… Me conta… Quem é esse menino?

[Pérola]
Eu não faço ideia.

[Jade]
Um menino que você não sabe quem é, te beijou, é isso?



[Pérola]
É, é, é isso, ele apareceu do nada, me beijou, e voltou pro nada. Melhor assim!

[Jade]
Melhor ele ter voltado pro nada ou ter te beijado?

[Pérola]
Não me irrita, Jade… Ele acha que ele é quem? Só porque ele é todo moreno,
assim… Olhos verdes… Bem bonito, assim, ele pode vir me beijar?

[Jade]
Hum… Moreno, de olhos verdes, bonito, te beijou?

[Pérola]
Uhum!

[Jade]
Você por acaso anda tomando os mesmos remédios que a sua mãe? Porque você
sabe que um dos efeitos colaterais é o delírio, né?

[Pérola]
Engraçadinha. Vou pra minha sala que eu ganho mais, boa aula.

[Pérola sai de cena]

Opção 3 - Dois Meninos

Cena da novela “Malhação” (Rede Globo). Personagens: Cabeção e Rafa.

[Cabeção e Rafa conversam na quadra de futebol, vazia]

[Rafa]
E aí, Cabeção, vamos ligar para as gatinhas?

[Cabeção]
Vamos, claro! Eu vou dizer que estou na fazenda do meu tio e que amanhã eu vou
voltar no meu helicóptero particular. Tá bom assim?

[Rafa]
É meio exagerado, você não acha? Até porque não era você que disse que ia usar o
seu charme natural?



[Cabeção]
Eu sei, né, mas não custa nada dar uma incrementada sutil no charme… Faz o
seguinte: você sabe imitar um sapo?

[Rafa]
Como é que é?

[Cabeção]
É, pra ficar mais real, sabe? Dar uma coisa assim… De mato no fundo… Faz uma
zoeira aí de sapo, grilo, carrapato, sei lá…

[Rafa]
Ô cabeção, carrapato não faz barulho nenhum não, cara…

[Cabeção]
Tá bom, então faz só grilos e sapos, valeu?

[Rafa]
Que grilos e sapos, qual foi, cara, você acha que alguma gatinha vai cair nessa?

[Cabeção]
É a nossa única chance se a gente quiser sair com as melhores do colégio.

[Rafa]
Por quê?

[Cabeção]
Ah, Rafa, depois eu que sou Cabeção… Se liga! Só obedece que o esquema tá
perfeito. Vai treinando aí como se imita um sapo.


