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LOGLINE

Uma herdeira rica consulta com sua irmã e seus pais se ela deve 
casar com o seu namorado da classe operária  após ele revelar sua 
insegurança pelo fato de ele ser pobre.

SINOPSE

Durante uma janta, Dalva espera  que seu namorado  Marcos lhe 
peça em casamento , mas ao invés disso, ele revela estar inseguro  
pelo fato de ele ser pobre e ela ser rica. Marcos pede à Dalva que 
pergunte  à sua família  se eles concordam  que ela case com ele. 
Dalva vai ao encontro  de sua irmã  e seus pais, mas cada  um lhe 
oferece  conselhos  diferentes . Dalva se encontra  com Marcos mais 
uma vez para decidir se eles vão casar ou não.
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INT. RESTAURANTE CLASSE MÉDIA - NOITE

DALVA (25) e MARCOS (39) sentam-se à uma mesa tomando vinho.

MARCOS
Paixão?

DALVA
Sim amore?

MARCOS
Eu tenho quase quarenta anos. Estou 
pronto pra casar, ter uma mulher e 
filhos. E preciso ter certeza que é 
isso que você quer também. Eu não 
quero te pressionar...

DALVA
Tá bem...

MARCOS
Mas...

DALVA
Hm?

MARCOS
Nós namoramos à mais de ano. E... 
Não me entenda mal, eu te adoro 
muito. Mas... Eu estou preocupado-

DALVA
Eu quero o mesmo que você, amore.

MARCOS
Viu? Esse é o problema.

DALVA
Oi?

MARCOS
O seu sorriso.

DALVA
Quê?

MARCOS
A maneira que você me faz sentir, é 
como se eu tivesse usado drogas.

DALVA
Do que você tá falando?



MARCOS
Você é uma sereia que me hipnotizou 
e eu te sigo sorrindo pra me afogar 
no fundo do mar.

DALVA
Perdeu a graça já, amore...

MARCOS
O elefante na sala?

DALVA
Quê?

MARCOS
Que eu sou pobre e você é rica?

DALVA
Quê?

MARCOS
Eu com certeza estaria casando “pra 
cima” como dizem.

DALVA
Você tá falando sério?

MARCOS
Muito sério. 

DALVA
Ahm-

MARCOS
Escuta... Esse ano, por mais que 
agente tenha se divertido muito, só 
o que me vêm à cabeça é insegurança 
com a nossa situação financeira. Só 
em te trazer pra jantar em um lugar 
assim já abre um rombo no meu 
bolso.

DALVA
Mas-

MARCUS
E eu aprecio que você divide a 
conta comigo, mas ainda assim não é 
suficiente.

DALVA
Eu sei que você não se sente 
confortável com isso. Mas, sério 
mesmo, dinheiro não é problema. 
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MARCOS
Você pagar minha janta não é 
problema?

DALVA
Claro que não. É normal.

MARCOS
Pra sempre, até o fim da vida?

DALVA
Quem sabe o que vai acontecer no 
futuro? O que importa é que agente 
se ama, não é mesmo?

MARCOS
Eu te amo sim.

DALVA
Então o que importa se meus pai são 
ricos?

MARCOS
Por que eu nunca vou ter grana 
suficiente pra te prover o mesmo 
nível de conforto. Aonde nós vamos 
morar? Eu não consigo manter um 
apartamento que nem o seu. Você 
teria que se mudar comigo prum 
lugar menor. Você já pensou nisso?

DALVA
Sim. Quer dizer, não exatamente, 
mas agente dá um jeito.

MARCOS
Você não parou um segundo pra 
pensar sobre isso. Mas eu sim. E 
por isso estou em dúvida, se você 
vai realmente ser feliz se casar 
comigo. Por que se não, eu também 
não vou ser.

DALVA
Achei que era óbvio que agente ia 
ser feliz.

MARCOS
O amor acaba, Dalva.

DALVA
Quê?
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MARCOS
Pensa comigo. Agente não vai mais 
poder viajar pra São Paulo toda 
hora pra ver seus pais. A não ser 
que você pague a minha viagem. Eles 
é que vão ter que vir até Salvador 
te visitar. Quantas vezes você acha 
que eles vão aceitar fazer isso? E 
pior, quão irritados eles vão ficar 
quando você começar a dar desculpas 
pra não ir ver eles achando que 
eles não vão saber que é por causa 
de dinheiro porque você não quer 
que eu passe vergonha, mas eles vão 
saber!

DALVA
Jesus...

MARCOS
Agora nosso relacionamento funciona 
porque agente tá só namorando. Você 
tem o seu apartamento, eu tenho o 
meu, e seus pais doam dinheiro pra 
mim indiretamente através de você, 
pro seu bem. Mas se agente casa, 
tudo isso muda.

DALVA
Você tá exagerando muito.

MARCOS
Mas tem que exagerar mesmo. 
Casamento é muito sério.

DALVA
Eu que sou a rica da história. Se 
agente se divorcia, você que ganha 
pensão.

MARCOS
Divórcio?

DALVA
Desculpa. Me expressei mal. Você tá 
me estressando com esses papos.

MARCOS
Divórcio afeta a vida da criança 
irreversivelmente, mesmo com guarda 
dividida.

DALVA
Eu concordo plenamente com você.
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MARCOS
Meu maior medo é arruinar a vida de 
meus filhos. Por isso quero ter 
certeza que o casamento vai dar 
certo.

DALVA
E eu que achava que mulher que 
fazia tempestade em copo d’água. 

MARCOS
E eu tô ficando velho e preciso ter 
filho é pra ontem, porque eu não 
quero ser avô das minhas próprias 
crianças. Mas-

DALVA
Mas você não confia na gente.

MARCOS
Eu quero confiar. Por isso estou 
trazendo esses assuntos agora-

DALVA
Pelo amor de deus Marcos. Se você 
só tivesse me pedido em casamento 
eu teria dito sim. Mas em vez disso 
você resolveu enlouquecer.

MARCOS
Ah tá. Eu ia propor pra você aqui? 
E você ia contar aos seus pais que 
eu te pedi em casamento no 
Sérgio’s?

DALVA
Não sei. Eu não achei que ia ser o 
pedido oficial. Sei lá.

MARCOS
Quê?

DALVA
Eu achei que você ia me pedir em 
casamento e eu ia dizer sim. Só 
isso. No momento...

MARCOS
Tá vendo?

DALVA
O quê?
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MARCOS
Claro que ia ser oficial. Como que 
porra que não ia ser oficial?

DALVA
Sei lá, porra. Ia ser oficial 
então. Só achei que você não tinha 
anel ainda.

MARCOS
Entendi...

DALVA
Entendeu? Agente ia oficializar o 
noivado, mas só o pedido que não ia 
ser o oficial ainda.  

MARCOS
E agente ia ficar noivo sem anel?

DALVA
Sim, porque você só tava tendo 
certeza que eu ia dizer sim antes 
de comprar.

MARCOS
Porque você acha que eu vou pedir 
pro seus pais me ajudarem a comprar 
o anel?

DALVA
Não...

MARCOS
Acha sim. Inconscientemente é isso 
que você tá pensando. Porque você 
quer um anel caro igual o da sua 
mãe e da sua irmã.

DALVA
Não. Eu não pensei nada disso.

MARCOS
Amanhã você vai almoçar com a sua 
irmã em São Paulo, né? Imagino que 
naquele terraço cinco estrelas no 
hotel Plaza que, por sinal, nós não 
vamos ter condições de ir lá quando 
agente casar.

DALVA
Desembucha de uma vez.
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MARCOS
Eu quero que você olhe pro anel 
dela.

DALVA
Puta que pariu...

MARCOS
Sério. Aquele anel custa dezenas de 
milhares de reais, e você não vai 
ganhar um assim. Você vai ganhar um 
pequeno e barato. E, desculpa que 
eu disse que não queria fazer 
pressão, mas... Por favor, usa essa 
oportunidade pra conversar com a 
sua irmã. Pede conselho pra ela, e 
pergunta o que ela acha de você se 
casar comigo e ter filho comigo.

DALVA
Beleza. Não sei da onde você tirou 
essa ideia que a Geórgia é a dona 
da verdade. Mas eu pergunto sim. 
Você realmente é muito mais 
inseguro do que eu pensava.

MARCOS
Eu só estou sendo precavido. Eu 
penso no futuro pra que nós dois 
tomemos a decisão certa.

DALVA
Beleza...

MARCOS
Observa se ela está feliz, e quanto 
desta felicidade é devido às 
possibilidades que o dinheiro traz. 
Quanto mais honesta você for 
consigo mesma, melhor. E se no fim 
você resolver terminar comigo... 
Melhor ficar triste agora do que 
ser infeliz pro resto da vida. 

INT/EXT. TERRAÇO CINCO ESTRELAS NO HOTEL PLAZA - DIA

Dalva e GEÓRGIA (33) sentam-se à uma mesa tomando mimosas. 
Elas se vestem estilo socialite, com chapéus de Sol e óculos 
escuros. Dalva observa o lindo anel de diamantes de Geórgia.
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GEÓRGIA
Ai, ai... Tô cansada desse lugar. 
Esse arranha céu novo ta bloqueando 
completamente a vista pro parque. 
Eu gostava mais quando dava pra ver 
a cidade inteira à nossa volta.

DALVA
Hm...

GEÓRGIA
Mas tudo bem. O Brian me assegurou 
que eles vão ter terraço também. E 
quando ficar pronto agente migra 
pra lá e vai ser mais alto ainda.

DALVA
Hm-hum... Vai ser demais...

GEÓRGIA
Vai ser muuito bom!

DALVA
Mas... Eu gosto daqui também... 
Quer dizer, agente realmente 
precisa estar sempre no lugar mais 
alto?

GEÓRGIA
Hm?

DALVA
Digo... O parque tá ali... Agente 
já sabe como é o parque...

GEÓRGIA
Parque?

DALVA
Geórgia...

GEÓRGIA
Você tá bem?

DALVA
Eu caso com o Marcos, ou não?

GEÓRGIA
Quê?

DALVA
Se o Marcus me pedir em casamento. 
Eu digo sim, ou não?
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GEÓRGIA
Não sei... Essa pergunta tá um 
pouco estranha. Como assim? 
Aconteceu alguma coisa?

DALVA
Não... Quer dizer... Não sei...

GEÓRGIA
Dalvinha, fala comigo. O que tá 
acontecendo?

DALVA
Eu tava pensando...

GEÓRGIA
O quê?

DALVA
Que eu acho que ele vai me pedir em 
casamento.

GEÓRGIA
Tá... E quando você acha que ele 
vai fazer isso?

DALVA
Não sei.

GEÓRGIA
Você sabe aonde ele tá pensando em 
fazer o pedido? Se ele fez alguma 
reserva em algum lugar?

DALVA
Acho que não.

GEÓRGIA
Ai, ai... Será que ele vai propor 
pra você no seu apartamento? Ou num 
bar, ou algo assim?

DALVA
Não sei.

GEÓRGIA
Espero que não.

DALVA
Você tá feliz com o Brian?

GEÓRGIA
Claro que tô feliz com o Brian. Que 
tipo de pergunta é essa?
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DALVA
Como você sabe que tá feliz?

GEÓRGIA
Como? Porque é óbvio. Porque ele é 
bonito, milionário, mais velho mas 
não por muito. Agente pensa 
parecido... O sexo é ótimo...

DALVA
Hm...

GEÓRGIA
Ele tem a vida dele, o trabalho 
dele, e eu tenho a minha e faço o 
que eu quiser. E a mãe e o pai 
adoram ele. Sério, eu nunca tive 
tão feliz na minha vida.

DALVA
Você ama ele?

GEÓRGIA
Sim. Como que não vou amar?

DALVA
Mas você ama ele de verdade? Tipo, 
ama, ama, mesmo?

GEÓRGIA
Ai Dalva...

DALVA
Quê?

GEÓRGIA
Você ama o Marcos.

DALVA
Acho que sim.

GEÓRGIA
Mas você acha que consegue alguém 
melhor.

DALVA
Quê? Não...

GEÓRGIA
Sim.

DALVA
Ai meu deus.
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GEÓRGIA
E se é esse o caso, então você não 
deve casar com ele.

DALVA
Por que não?

GEÓRGIA
Por quê... O amor é só uma parte do 
casamento. Casar é ter uma vida 
juntos. É o que você faz no seu dia-
a-dia que te faz feliz. E o Marcos 
não tem condições de te dar isso. 
Eu queria poder te dizer ‘escute o 
seu coração’, ou alguma bobagem 
desse tipo, mas eu não quero te 
fazer de tonta.

DALVA
Ele disse que... O nosso casamento 
não ia dar certo, ou algo assim...

GEÓRGIA
Você é tão jovem. É uma injustiça o 
que ele tá fazendo com você. Te 
botar contra a parede dessa 
maneira. Se você não tem certeza, 
você deve tomar todo o tempo que 
achar necessário pra decidir. E ele 
não tem direito de te apressar.

DALVA
Ai Geórgia, me ajuda.

GEÓRGIA
Dalvinha, você tá preocupada. Não 
precisa.

DALVA
Ele vai terminar comigo.

GEÓRGIA
Você quer meu conselho honesto, de 
irmã pra irmã?

DALVA
Sim, por favor.

GEÓRGIA
O mundo é enorme. Tem muito peixe 
no mar se as coisas não derem certo 
com o Marcos. E não me entenda mal, 
eu gosto dele, ele é um cara legal, 
responsável e tal. 

(MORE)
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Mas, infelizmente, a vida real não 
é um conto de fadas. O amor vem em 
segundo lugar, ou quinto, ou 
décimo. A sua felicidade vem em 
primeiro, sempre. Porque se você 
não for feliz, então eu também não 
consigo ser, e a mãe e o pai também 
não. Nós fomos criados assim 
(aponta para o terraço), e agente 
ama isso. Então se você quiser que 
a sua vida se pareça com um conto 
de fadas, nem que seja só um 
pouquinho, o Brian tá cheio de 
amigos e colegas de trabalho que eu 
posso te apresentar que vão gostar 
de você do jeito que você é.

INT. QUARTO DE DALVA / MANSÃO DE SEUS PAIS - NOITE 

Em seu enorme e lindo quarto, Dalva está deitada na cama 
olhando para o teto. Sua mãe ELIZABETE (60) aparece na porta.

ELIZABETE
Oi linda. Tá acordada ainda? (...) 
Eu percebi que você deixou a porta 
aberta...

DALVA
Eu tô sem sono.

ELIZABETE
Tá tudo bem? (...) Você quer que eu  
te conte uma história pra dormir?

Elizabete se aproxima de Dalva.

ELIZABETE (CONT’D)
Eu percebi que você tava quietinha 
hoje. Não é mais a minha coelinha 
‘picurrucha’ que corria pra cima e 
pra baixo sem parar, sem nenhuma 
preocupação. 

DALVA
Mãe...

ELIZABETE
Hm? 

DALVA
Será que eu caso com o Marcos?

GEóRGIA (CONT'D)
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ELIZABETE
Casar? 

DALVA
Sim...

ELIZABETE
Você tá falando sério?

DALVA
Sim...

Elizabete fica super animada. 

ELIZABETE
(grita) Jorge!

DALVA
Mãe...

ELIZABETE
Jorge! Vêm aqui agora! Jorge!

DALVA
Puta merda...

JORGE (60), o pai de Dalva, aparece na porta.

JORGE
Quê? Quê ta acontecendo?

ELIZABETE
A Dalva vai casar!

JORGE
Quê? Como assim? Da onde? Com quem?

ELIZABETE
Como assim com quem? Com o Marcos, 
o namorado dela.

JORGE
O sapateiro?

ELIZABETE
Sim, né. Quem mais? (para Dalva) 
Quando é o casamento?

DALVA
Eu me caso então?

JORGE
É verdade isso filha? Você vai 
casar com o sapateiro da Bahia?
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DALVA
Eu tava perguntando pra mãe se eu 
casava ou não...

JORGE
Pelo amor de deus meu filha. A sua 
mãe quer que você case com o 
primeiro pé rapado que aparecer, 
porque ela não aguenta mais esperar 
pra ter neto. De maneira nenhuma 
você deve fazer o que ela tá 
dizendo.

ELIZABETE
Jorge!

JORGE
Ele já fez o pedido?

DALVA
Não...

JORGE
Ufa... Ainda bem. Escuta, você não 
deve agir sem pensar.

DALVA
O que eu faço, pai?

JORGE
Você faz o seguinte. Você não casa. 
Porque isso é uma armadilha, e ele 
tá atrás do nosso dinheiro. E 
provavelmente ele nem ama você.

ELIZABETE
Meu deus, Jorge, você exagera hein.

JORGE
Mas não é óbvio? Ele tá é 
desesperado. Ele é muito velho pra 
você.

ELIZABETE
A Dalva nunca se deu com meninos da 
idade dela. E também, o que 
interessa isso? Só o que interessa 
é o amor. Né, filha? 

DALVA
Hm...

ELIZABETE
Você ama o Marcos?

14.



DALVA
Acho que sim...

ELIZABETE
Então você deve casar com ele e 
pronto.

JORGE
E vai mudar pra Bahia de vez? Pra 
sempre? Porque esse cara aí nunca 
vai sair de lá, te garanto. E aí? E 
o que vai ser da gente? Do seus 
pais que cuidaram a vida inteira de 
você?

ELIZABETE
Já sei. Vocês vêm os dois morar em 
São Paulo. E Jorge, você arruma um 
emprego pro Marcos na sua empresa.

JORGE
Ou... A Dalva muda pra São Paulo 
sozinha e arranja um partido melhor 
aqui.

ELIZABETE
Não dá bola pra esse velho 
rabugento.

DALVA
Olha gente, eu acho que tá tudo 
bem, eu me viro...

ELIZABETE
Você deve seguir o seu coração, 
minha filha.

JORGE
Você deve seguir a razão!

DALVA
Eu preciso dormir, tá? Amanhã eu 
viajo cedo.

Elizabete beija a testa de Dalva.

ELIZABETE
Eu estou tão orgulhosa de você. 
Mamãe te ama muito, tá? Durma com 
os anjinhos.

Jorge faz questão de beijar Dalva também.
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JORGE
E o papai te ama mais ainda, tá 
filha? Porque sua mãe sempre 
preferiu a sua irmã, e você sabe 
disso. 

DALVA
Boa noite...

INT. MODESTO APARTAMENTO DE MARCOS - NOITE

Dalva e Marcos sentam-se quietos no carpete à uma pequena 
mesa dobrável com os restos de caixinhas de noodles. Eles 
bebem vinho ao mesmo tempo.

DALVA
Pelo amor de deus, fala alguma 
coisa...

MARCOS
Faz tempo que você não vem aqui, 
né? Normalmente agente fica no seu 
apê que, convenhamos, é muito mais 
confortável...

DALVA
O que você quer que eu diga? Hm? Eu 
não tenho nada pra dizer. Então se 
você quer dizer alguma coisa...

MARCOS
Bom, nesse caso, eu tenho uma 
proposta pra te fazer.

DALVA
Hm?

MARCOS
Paixão?

DALVA
Sim amore?

MARCOS
Eu te amo. Desde a primeira vez que 
te vi eu senti que tudo tava certo. 
E você me fez mais feliz do que eu 
jamais achei que poderia ser. E por 
isso eu preciso de você na minha 
vida até eu morrer.

DALVA
Hm...
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MARCOS
Eu quero terminar com você pra que 
agente possa ser amigos pra sempre. 

Ela congela.

MARCOS (CONT’D)
Porque... Eu tenho ciúmes de você, 
porque você é muita areia pro meu 
caminhãozinho. Eu vou acabar te 
fazendo triste tentando proteger 
meu ego e as coisas só vão piorar. 
Porém, se agente remove o sexo da 
jogada-

DALVA
Vai tomar no cú, Marcos. Eu não vou 
ser sua amiguinha, o caralho.

MARCOS
Nossa-

DALVA
Você se escuta quando fala? Porque 
eu não tô entendendo porra nenhuma 
que você tá falando.

MARCOS
Eu disse que quero ser só seu amigo-

DALVA
E vai arranjar outra mãe pros seus 
filhos?

MARCOS
Não sei. Mas você está livre pra 
namorar quem você quiser.

DALVA
Quê?

MARCOS
A mídia nos fez uma lavagem 
cerebral. Agente é muito bugado pra 
conseguir ter um relacionamento que 
funcione. Tem muita opinião no ar 
de como as pessoas devem interagir.

DALVA
Você é louco. E eu vou embora.

Dalva se levanta.
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MARCOS
Dalva espera. Como assim?

DALVA
Você por favor não me procure mais. 
Eu vou deletar o seu número, redes 
sociais e tudo mais. Tchau.

MARCOS
Eu posso terminar de falar, porra? 
Desculpa. Eu não queria falar o que 
eu falei. Tava soando diferente na 
minha cabeça. É que eu tenho medo, 
sabe? Medo de não dar certo.

DALVA
Bom, então não precisa ter medo 
mais, porque já não deu.

MARCOS
Dalva, espera. Eu quero ter filho 
com você sim.

DALVA
Não. Você já deixou bem claro que 
não.

MARCOS
Você conversou com a sua irmã sobre 
isso?

DALVA
O que interessa, porra!

MARCOS
Eu só tô com medo. Eu tô com medo. 
Eu tô com medo-

DALVA
Sabe do que você tem medo? De ser 
feliz.

MARCOS
Por que eu, Dalva? Por que eu?

DALVA
Por que você me fazia feliz. Mas 
agora... Você me magoou muito.

MARCOS
Você quer casar comigo então?

Ele exibe um anel de noivado. Dalva não sabe o que dizer.
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MARCOS (CONT’D)
Se você prometer que vai ser feliz, 
eu prometo que vou ser feliz 
também.

DALVA
Que porra Marcos, você tá de muita 
sacanagem comigo.

MARCOS
Eu nunca falei tão sério na minha 
vida.

DALVA
Você fala um monte de merda e agora 
vem falar o mais sério que já falou 
na vida? O que você quer que eu 
diga?

MARCOS
Que você vai ser feliz?

DALVA
Como que eu vou saber, porra, eu 
não sei. Eu achava que sim, mas... 
Eu não consigo prever o futuro.

MARCOS
Não tem problema. Agente dá um 
jeito.

DALVA
Dá onde você tirou esse anel?

MARCOS
Se eu tivesse dinheiro eu comprava 
um melhor.

DALVA
E os nossos filhos? O que vai ser 
deles se agente não der certo?

MARCOS
Agente estraga eles, que nem todo 
mundo faz.

DALVA
É oficial a sua proposta?

MARCOS
Como que porra que não vai ser 
oficial?
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Dalva olha para o anel e para os olhos de Marcos, mas não 
sabe se vai dizer sim ou não.

FIM
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