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Linha da Vida – Capítulo 
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PERSONAGENS DESSE CAPÍTULO: 

 

LENA MARIA BREDA...................GABRIELA DUARTE 

DANTE PRUDENTE AMATO................RAFAEL CARDOSO 

CLARA BREDA.........................LORENA QUEIROZ 

LÍVIA FERRAZ.........................ALINNE MORAES 

CONSUÊLO PRUDENTE......................VERA FISHER 

MARCELO AMATO...............................EDSON CELULARI 

CIDINHA............................CLAUDIA JIMENEZ 

TINA................................BARBARA FRANÇA 

RICARDO............................MAURÍCIO DESTRI 
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FADE IN: 

CENA 1 – IGREJA – NOITE – INT. 

 

CONSUÊLO – Só pode cair quem um dia esteve de pé, o 

que não é o seu caso, uma cobra criada que vive se 

rastejando por farelos e qualquer tipo de empatia e 

compaixão! Você não precisa cair para ser nada, você 

nunca deixou de ser nada! 

 

LÍVIA – Nada é o que você vai ser agora!  

 

(TIRA UM REVÓLVER DA BOLSA E APONTA PARA CONSUÊLO) 

 

CONSUÊLO – O que você pensa que está fazendo?! Isso 

aqui já está passando dos limites! Abaixe essa 

arminha de contrabando, não torne as coisas piores 

do que elas já são! 

(CONVIDADOS CHOCADOS, VÃO SAINDO DEPRESSA DA 

IGREJA, CLIMA DE TEMSÃO, MUITA CORRERIA.) 

 

LÍVIA – Quem decide isso sou eu! Já tive meu noivo 

tirado de mim uma vez e isso não se repetirá! 
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LENA MARIA (ATRÁS DE DANTE) – (TOM: DESESPERO) Por 

favor, Lívia! Tenha o mínimo de bom senso e saia já 

antes que a polícia chegue! 

 

LÍVIA – (RISOS) Antes da polícia chegar eu 

vou...agora, a questão é, será que vocês ainda 

estarão aqui quando ela chegar? 

 

MARCELO – Não seja tola! 

 

CONSUÊLO – Você está completamente insana! Precisa 

se colocar no seu devido lugar! 

 

LÍVIA – Mas eu nunca disse que não precisava me pôr 

no meu lugar, entretanto, esta noite eu estou me 

dedicando a colocar vocês em seus lugares...um a um! 

 

DANTE – Você está blefando! 

 

LÍVIA – E por que eu estaria? Consuêlo destruiu a 

minha carreira, eu estou começando a contrair 

dívidas, você destruiu a minha vida amorosa...eu não 

tenho nada a perder! 
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LENA MARIA – (TOM: DESESPERO) Você vai ser presa se 

der qualquer passo à frente! Não percebeu isso 

ainda? 

 

 LÍVIA – Você! É você...a primeira... 

LENA MARIA – (TOM: DESESPERO) – A primeira? 

 

LÍVIA – Isso...a primeira a fazer a viagem! 

 

CORTA PARA: 

 

CENA 2 – IGREJA – NOITE – EXT.  

PLANOS GERAIS SOB O CORRE-CORRE DAS PESSOAS PARA LÁ 

E PARA CÁ. A CÂMERA CORTA PARA CLAUDIA    

PEGANDO O TELEFONE DA BOLSA E DISCANDO O 

NÚMERO DA POLÍCIA. 

 

 

CLAUDIA – Alô? É uma emergência, uma mulher 

invadiu a igreja armada e tá ameaçando atirar! 

 



                                                        

CENTRAL DRAMATÚRGICA                    CAPÍTULO 22 

WEB MUNDI                                      “Nada” 

                                 

 

POLICIAL 1 – (V.O.) Me passe o endereço que já 

estaremos a caminho daí, senhora. 

 

CENA 3 – CINEMA – ENTRADA - NOITE – INT. 

PLANOS GERAIS SOB A FILA DE ESPERA. CORTA PARA 

TINA ESPERANDO NA FILA. ATÉ QUE ELA AVISTA RICARDO 

– E ELE A RECONHECE DE LONGE E VAI AO SEU 

ENCONTRO. 

 

RICARDO – E aê, tudo bem? 

 

TINA – Olha, que coincidência hein? Se eu fosse 

supersticiosa diria que isso é obra do destino!  

 

(OS DOS RIEM) 

 

RICARDO – Tudo é obra do destino até que se prove o 

contrário! Veio pelo lançamento do novo filme 

daquele super-herói?  

 

TINA – Não! Eu nem sabia que o lançamento seria 

hoje...ai, não tenho saco pra esses filminhos de 

super-heróis não! Super parecidos, as histórias 

quase iguais, uns uniformes feitos à base de 

collant...comigo não rola! 

 

RICARDO – É..confesso que não são os meus favoritos 

também... 
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TINA – Viu? Tem bom gosto! (RISOS) 

 

RICARDO – (RISOS) Aproveitando o nosso encontro 

inesperado, topa assistirmos juntos o filme que você 

escolher? 

 

TINA – Não, eu topo assistir o filme que você 

escolher...pra você ficar em dívida comigo e termos 

que vir juntos mais uma vez para assistir a minha 

escolha! (RISOS) 

 

 

RICARDO – É, sem dúvida nenhuma uma tática 

engenhosa...então tá, dessa vez eu decido! 

 

TINA – Tenho confiança total no seu bom gosto! 

FADE OUT: 

FADE IN: 

 

CENA 4 – IGREJA – NOITE – INT. 

LÍVIA – Se bem que...não...eu iria cometer um erro 

enorme! Deixar você morrer por primeira assim, de 

uma forma tão banal, tão sem poesia? Ah, não dá! 
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Vamos fazer algo mais grandioso! Quem sabe matar o 

grande amor da sua vida para você passar o que eu 

passei...quem sabe eu até desista de você.... 

 

LENA MARIA – (CHORANDO) Eu não preciso que você faça 

isso para eu saber o que é perder quem a gente ama!  

 

LÍVIA – Ah não, é mesmo? O que aconteceu, 

princesinha? Sua tartaruga morreu por exposição ao 

sol? 

 

LENA MARIA – (CHORANDO) A quase 6 anos meu marido 

morreu em um acidente aéreo. Alguns meses depois... 

 

CORTA PARA: 

CENA 5 – FLASHBACK – MATERNIDADE - NOITE – INT.  

CHOVE FORTE, LENA MARIA SAI DE DENTRO DO SEU 

QUARTO NA MATERNIDADE E VAI CAMINHANDO ATÉ O 

BERÇÁRIO, ONDE PARA EM FRENTE AO VIDRO OBSERVANDO 

OS BEBÊS. ELA COMEÇA A SENTIR ALGUMAS TONTURAS E 

CAI NO CHÃO. 

 

LENA MARIA (NARRAÇÃO) – Eu ainda não tinha me 

recuperado da morte do meu noivo, mas mesmo assim, 

abracei a criança que eu descobri poucos dias depois 

estar carregando em meu ventre com todo o meu amor, 

com todas as forças que eu não tinha, mas que eu 

adquiri pra poder passar todo esse sentimento pra 

essa criança! Mas isso acabou não acontecendo como 
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eu esperava, após o nascimento os médicos me 

disseram que a minha filha ficaria por poucas horas 

comigo! Disseram que ela morreria por uma má 

formação congênita! Eu passei por 3 horas abraçada 

com a minha filha e sabe o que aconteceu depois? Ela 

foi tirada de mim! A vida roubou a minha filha de 

mim antes mesmo que ela pudesse viver! 3 horas, esse 

foi o tempo que ela teve nesse mundo! Um mundo cruel, 

baixo, sujo...como você, gente como você que torna 

tudo obscuro, que enche o mundo com trambiques e 

pequenos golpes que vão evoluindo com o tempo! Sabe 

o que eu senti nessa hora? Você faz ideia do que é 

ter uma filha nos braços com prazo de validade de 

poucas horas? E um tempinho depois, caminhando pela 

maternidade, eu...não vi, mas ouvi uma mulher no 

pós-parto dizendo que entregaria a sua filha a 

adoção....eu estava fragilizada, ferida por dentro, 

abandonada como aquela criança...estava pronta para 

ser mãe, um amor enorme, um vazio enorme, o corpo 

preparado para a amamentação...aquela criança 

precisava tanto de alguém quando eu precisava para 

me curar! Obedecendo a um impulso do meu coração, 

adotei aquela neném sem pensar duas vezes...nunca 

soube quem era a mãe! 

FADE OUT: 

FADE IN: 

CENA 6 – IGREJA – NOITE – INT.  

LENA MARIA – (CHORANDO) Mas sempre soube que deveria 

ser uma mulher em desespero extremo! E agora, acha 

que eu sei o que é sofrer? Ou ainda é pouco?  
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CONSUÊLO -  Você pode até não saber quem é essa 

mulher, mas eu sei!  

 

LENA MARIA – (COMEÇA A ENXUGAR AS LÁGRIMAS) Sabe? 

 

LÍVIA – Hum...pobre infeliz! 

 

CONSUÊLO – Pobre infeliz, realmente, não tinha como 

exemplificar melhor! Pobre cachorra infeliz! Quando 

eu te demiti, Lívia, você me sabotou covardemente, 

roubou duas bonecas com todos os arquivos da Gloss 

Life...depois disso, vi que não estava mexendo com 

uma total amadora, era na verdade alguém que eu 

sempre deveria tomar cuidado...e uma dessas minhas 

medidas foi contratar um detetive particular e 

colocar ele na sua cola...sabe o que ele descobriu? 

 

LÍVIA – Não pode ser...sua ordinária! 

 

CONSUÊLO – Ele descobriu basicamente tudo! Desde seu 

histórico escolar até um segredo que você e Lena 

compartilham sem nem saber! Lena, minha querida, a 

mãe biológica da bebê que você adotou era a Lívia. 

 

LÍVIA – O quê? Não! Não! (DEIXA A ARMA CAIR NO CHÃO) 
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LENA MARIA – Mas então...esse tempo todo era você! 

Eu não entendo! Uma mulher rica, conhecida...deu a 

filha para adoção por que?  

 

 

(DANTE RÁPIDAMENTE AJUNTA A ARMA DO CHÃO E APONTA 

PARA LÍVIA)  

 

DANTE – Agora quem está nas nossas mãos é você! 

 

LÍVIA – (TONTA) Você não vai atirar! Nenhum de vocês 

vai! Vocês não são bons, não são maus, são gentis, 

apenas gentis...e eu...eu...eu sou justa...vocês 

são o mundo, eu sou a alma! (VAI CAMBALEANDO EM 

DIREÇÃO A PORTA) 

 

CONSUÊLO – Me dê essa arma! Fique cuidando de Lena 

que não está bem, eu vou atrás dessa descompassada!  

 

DANTE – (ENTREGA A ARMA) Se cuida, ela é perigosa e 

instável! 

 

CONSUÊLO – Eu sou mais! (PEGA A ARMA) Garanto! 

 

CORTA PARA: 

CENA 7 – RUA – EM FRENTE A IGREJA – NOITE – EXT.  
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TRANSTORNADA, LÍVIA VAI CAMINHANDO E ATRAVESSANDO 

A RUA SEM PRESTAR ATENÇÃO NO QUE ESTÁ AO SEU 

REDOR. CONSUÊLO VAI SEGUINDO-A. 

 

LÍVIA – (CAMBALEANDO E ZONZA) A minha filha...minha 

filha...só minha! A mamãe tá indo te buscar...estou 

indo pronta para você! Tenho certeza de que depois 

disso Consuêlo vai me recontratar, ela não vai 

guardar rancor nenhum, imagina! (RISOS) A mamãe tá 

chegando! 

 

(VAI ADENTRANDO CADA VEZ MAIS ENTRE AS LUZES DE 

FARÓIS DE CARROS)  

 

 

LÍVIA – (CAMBALEANDO E ZONZA) Nós vamos ser felizes 

juntas, filinha! Só eu e você...o seu pai vai voltar 

logo logo, posso até ouvir ele falar comigo agora 

mesmo, escuta só ele! “Lívia! Lívia!”... 

 

UM DOS CARROS ATROPELA LÍVIA DA VIDA FORTEMENTE. 

A CÂMERA CONGELA EM CONSUÊLO CHOCADA ACOMPANHANDO TUDO DE LONGE. 

 

 


