
CENAS DE NOVELA - 18+ MGT O ENCONTRO

Opção 1 - Mulher e Homem

Cena da novela “Salve Jorge” (Rede Globo). Personagens: Morena e Theo.

[Morena vê o ex-namorado e começa a gritar no meio da rua, enquanto está ao
lado do atual namorado, Theo]

[Morena]
Seu cafajeste! Eu sabia que eu ia te encontrar de novo! É você! Vem aqui! Vem aqui
agora, sai de cima dessa moto!

[Theo]
Parou, Morena! Para! Para com isso!

[Morena]
É o Beto, pai do meu filho!

[Theo]
Não faz isso nunca mais, Morena! Namorada minha não vai ficar batendo boca nem
fazendo escândalo no meio da rua, não!

[Morena]
Você não sabe o que eu já passei!

[Theo]
E nunca mais toca no nome desse Beto. Ouviu? Nunca mais!

[Morena]
E você acha que eu quero alguma coisa com esse traste, Theo? Eu quero o que ele
deve pro meu filho, entendeu, porque o filho é dele também!

[Theo]
Não precisa ficar me lembrando disso não…

[Morena]
Você acha que é fácil? Bancar o que eu banco sozinha?

[Theo]
Você não tá sozinha, Morena! Tá comigo! A partir de agora, se você ou o seu filho
precisarem de alguma coisa, você vai pedir pra mim!



[Morena]
O que?

[Theo]
Tô te assumindo, não tô? Então! Tô pegando o pacote completo, Morena. Você e
todos os seus problemas. Não tem mais Beto, nem mais ninguém! Agora é comigo e
é pra valer!

[Morena]
Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida.

[Morena abraça Theo]

Opção 2 - Duas Mulheres

Cena da novela “Pantanal” (Rede Globo). Personagens: Irma e Madeleine.

[Madeleine entra no quarto de Irma]

[Madeleine]
Desculpa, tá? Eu não queria falar com você daquele jeito.

[Irma]
Esquece, Madeleine. Já foi…

[Madeleine]
Foi mal, Irma… Foi mal. Eu perdi o chão, sabe?

[Irma]
Não, eu não sei. Eu não sei, Madeleine, porque eu nunca vivi nada parecido. Aliás,
como você mesma diz, eu nunca vivi de fato a minha vida.

[Madeleine]
Nossa… Precisa me tratar desse jeito?

[Irma]
Vai ver eu estou de saco cheio de ser o seu “anjo da guarda” nas horas vagas…

[Madeleine]
Irma!! Eu vim até aqui pra te pedir desculpas. Porque apesar da gente brigar como a
gente briga, da gente ser completamente o oposto uma da outra, você é a única
pessoa que me entende de verdade nesse mundo.



[Irma]
E só eu sei o preço que eu pago por isso.

[Madeleine]
Se você estivesse no meu lugar, você levaria este casamento a diante?

[Irma]
Eu não estou no seu lugar, Madeleine. Eu não tô no seu lugar e nem nunca vou
estar, sabe por que? Porque enquanto você estava por aí curtindo a vida, eu estava
aqui em casa, segurando as pontas, bancando a santinha.

[Madeleine]
Tá, mas se você estivesse no meu lugar, você se casaria com o Zé Leôncio?

[Irma]
O que foi? Você nem se casou ainda e já está pensando em divórcio?

[Madeleine]
Não, não é isso! Eu tô com medo né, Irma. Eu tô com medo porque até ontem
nenhum dos homens que eu fiquei mexeu tanto comigo, quanto ele. E agora eu tô
completamente apaixonada e encantada, e…

[Irma]
Madeleine, se eu sentisse por qualquer homem no mundo o que você diz ter sentido
pelo José Leôncio… Eu não ia pensar duas vezes. Mas eu nunca senti nada
parecido, então não posso te dizer.

Opção 3 - Dois Homens

Cena da novela “Espelho da Vida” (Rede Globo). Personagens: Alan e Marcelo

[Alan e Marcelo conversam na sala de estar]

[Marcelo]
Tá difícil pra você, né, meu camarada?

[Alan]
Nossa senhora… Tô doido pra ir embora desse lugar… E esse testamento, quando
é que abre?

[Marcelo]
Bom, respeitando a vontade do seu Vicente, será no terceiro dia após o enterro
dele. Ou seja… Não falta muito…



[Alan]
Ê velhinho esperto, né? Queria me manter aqui de qualquer jeito… Sabe que no
fundo eu sinto pena… Pena de não ter vindo visitar mais o meu avô.

[Marcelo]
É… Eu sei, imagino. Mas… E a Isabel? Tentou se aproximar de novo?

[Alan]
Tá fazendo a cabeça da Cris… Tentando, né… Cercando ela… Eu tive que abrir o
jogo: contar tudo o que aconteceu. Aliás, tudo não, né, mas quase tudo… Não tive
coragem…

[Marcelo]
Alan, numa boa? Como seu amigão do passado, tá? Não ficou nada aí dentro dessa
paixão que você teve um dia pela Isabel, não?

[Alan]
Que paixão por Isabel, Marcelo…

[Marcelo]
Não… Tudo bem… Tô só tentando entender como que ainda você não conseguiu
matar essa criatura dentro de você…

[Alan]
Porque talvez eu não seja uma pessoa boa, Marcelo… Talvez eu não tenha essa
capacidade de perdoar que vocês tem… Sabe o que eu acho? Que no fundo eu não
quero esquecer o que aconteceu, é isso.


