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● Cena 1- Poema sobre Sororidade - 

Cada frase declamada por uma personagem – Autoria desconhecida. 

Mona: Se disserem que você não é capaz, 
prove o contrário e corra atrás. 

 
Chloe: Se disserem que você não consegue, 

vá lá e mostre que pode. 
 

Luisa: Mulher, você pode conquistar o mundo, 
basta querer. 

 
Estrupício: Você tem o poder feminino dentro de você. 

É sábia, forte e delicada. 
 

Maya: É capaz de tudo e enfrenta qualquer parada. 
Mulher você é maior do que pode imaginar! 

 

 

● CENA 2 - APRESENTAÇÕES INDIVIDUAIS 

 Todas as cenas serão para dar um contexto ao público da vida de cada 

personagem e também para induzir o motivo para irem ao show da Maya.  

MONA: hum este menino é bonito, mas nunca que ele ia querer me conhecer, 

ah não ser que eu mando esta foto, hahaha.Ah que legal recebi um convite pra 



 

ir  no camarim da Maya. mas será que eu vou… não vou conseguir emagrecer a 

tempo. 

CHLOE: -  Mãe, cheguei e trouxe as coisas pro almoço... 

Espera, o que você está fazendo? Está guardando as fotos do meu pai na gaveta? 

Não acredito que você ainda está com aquele babaca! ele só te maltrata, não 

trabalha e não ajuda em nada aqui... enquanto você trabalha naquele lugar 

horrível !! 

Se meu pai estivesse vivo, ele teria vergonha de ver você nessa situação... 

Não aguento mais ver isso aqui, preciso sair, deve estar tendo algum show por 

ai... já vou antes que acabe com esse lixo !! 

 

LUÍSA está em casa, desenhando os figurinos, separando uma peça para dar a 

Maya, atende o telefone, era o marido.  

Luísa: - É você de novo? Já disse pra você não me ligar mais. Ela está trêmula e 

nervosa.  

Se vira para o pai e diz:  

Luísa:- Pai olha como eu estou, só de falar com ele! Não quero mais. Se não 

fosse o senhor, nem sei se estaria aqui hoje.Mas não vou deixar isto me abalar 

eu vou sair e me divertir um pouco, vou pro show da Maya. Não se preocupe 

não vou beber..  

Ah vou levar isto pra ela, acho que ela vai (Luisa pega os figurinos e uma peça 

para mostrar a Maya.) 

 

ESTRUPÍCIO: Recebe papéis de pedido de separação, sai louca para beber e 

encontrar uma fila para entrar no show.  

Betem na porta.  

Estrupício meio tonta: Quem é? 



 

Homem: oficial de justiça. 

Estrupício: Quem? já vai. 

Homem: favor assinar aqui. 

Estrupício: mas pra que isso?  Pedido de divórcio ? Ahh o desventura me paga.. 

Pra quê ele fez isso? Aposto ser coisa daquele Macalé. a gente conversou, eu 

vou parar de beber. To indo até naquelas reuniões chatas do AA. 

Ahh mais hoje eu vou dar motivo pra ele. Hoje eu passo a noite na rua! Ta 

rolando um show aqui perto de casa e é nele que me acabo!  

CENA 3 - FILA PARA ENTRAR NO CAMARIM 

Luísa está feliz de ter ido ao show e orgulhosa por não ter bebido, observando o 

andamento da fila. Chloe quer entrar no camarim também com bebida, 

conversa com Luísa que não dá muita atenção. Mona na fila, ansiosa para entrar 

e conhecer Maya. As meninas vão entrando no camarim e começam a observar 

as coisas ao redor. Maya as recebe, trocam elogios. Entra Estrupício gritando 

que tem um  homem querendo entrar e procurando por Luísa. Estrupício 

descreve o homem que é o ex-marido de Luísa. Ela se sente mal, desmaia e bate 

a cabeça (sangue). Maya, Mona e Luísa vão para o hospital. Estrupício e Chloe 

ficam para tentar conter o homem. Mona e Chloe trocam números de telefone. 

Luísa na fila feliz: 

Luísa: - Ai nossa... to orgulhosa de mim, consegui curtir o show todo e nem 

precisei beber. 

Luísa fica olhando para os lados observando o andamento da fila. 

Chloe vai se aproximando da fila com um copo de bebida na mão 

Chloe: Ei moça, pra que essa fila aqui? 

Luísa: É pra entrar no camarim da Maya. 

Chloe: Ah beleza ,essa canta demais né?    



 

Luísa concorda com a cabeça. 

Chloe: Bem será que eu posso entrar tbm? 

 

Luísa: Ahh… você pode tentar! Quem sabe? 

Chloe: Okay,então vou ficar aqui esperando com vc. Quer uma bebida tbm? 

Luísa fica meio desconfortável e diz: 

Luísa: - hum não obrigada,eu não bebo… 

Chloe: Ah entendi,bem vc não sabe o que está perdendo.- e já vira e toma seu 

drink 

 

Foca pra cena da mona atrás delas,ela está ansiosa,com vergonha e abraçando 

o corpo. 

Mona: Meu deus... eu nem acredito que vou conhecer ela,só de poder vir e 

assistir o show já foi incrível,nunca pensei que esse dia fosse chegar... ah já é pra 

entrarmos.- fala essa última frase animada. 

As meninas vão entrando no camarim e começam a observar as coisas ao redor 

Maya: Heyy meninas! 

Luísa: Olá... nossa seu show tava sensacional, gostei demais. 

Chloe: É verdade! Vc arrasou lá em cima. mas...Tem algo pra beber aqui? Meu 

copo ta ficando vazio… 



 

Os restos das meninas olham meio estranho 

 

Maya: haha muito obrigada gente,fico feliz que vcs curtiram. E tem bebida no 

frigobar,pode pegar lá.(chloe fala sucesso) Ei vc, vem aqui tbm- fala chamando 

a Mona, como vc chama? 

Mona se apresenta 

Mona: - Eu curti demais o seu show,te admiro muito como artista,suas músicas 

me ajudaram quando eu mais precisei... 

Maya: Ain serio? Ouvir isso me deixa mais satisfeita com meu trabalho, posso 

saber qual delas vc mais gosta? 

Mona: Paranoia 

Maya: Aah sim , bem sugestivo esse nome né? Kkk me ajudou muito por no 

papel todas essas paranoias que estavam na minha cabeça. 

Mona: Somos duas então,a música faz isso com a gente,por isso eu amo. 

Maya: Você é das minhas mesmo hahah 

Luísa: Ei maya,eu queria falar com você 

Maya: Opa o que foi? 

Luísa: Eh então,eu estou voltando a trabalhar como estilista e aí eu fiz esses 

looks aqui pra vê espero que goste!- entrega as roupas. 



 

Maya: Humm uau, vc me acertou demais, estava muito na procura de algo assim, 

parabéns hein! Eu gostei bastante, pode deixar que no próximo show vou usar 

e marco seu @ lá! 

Luísa: Serio? Uau muito obrigada maya!! 

Meninas conversam aleatoriamente até que Estrupício entra bêbada gritando, 

falando que tem um homem louco lá fora querendo entrar pra falar com a 

Luísa. 

 

Estrupício: Gente gente, Tem um homem louco la fora.. ele está quebrando tudo 

por causa de tal de Luisa. Se tem alguém com esse nome aqui: vaza que o 

homem ta doido atrás dela... 

Maya: Que?? Como assim gente? 

Luisa assustada e tremendo pergunta:  - como ele é?  

Estrupicio: ah eu nem vi direito, so deu pra ver que ele é baixinho,  meio loiro. 

eu vi que ele tem  uma cicatriz na bochecha assim oh 

Luísa começa a ofegar e gritar : 

- não deixa ele entrar! Não deixa !! Ele vai querer me machucar,mds... 

Então ela desmaia e bate a cabeça na mesa 

Todas olham assustadas 

Mona: Meu deus!! Ela bateu a cabeça e agora? 

Chloe: da uma olhada nela, veja se tem algum ferimento, qualquer coisa já vão 

estancando. 



 

Maya: Mona me ajuda, precisamos tirar ela daqui, ah meu Deus, ela está 

sangrando!” 

Mona: Acho que precisamos chamar uma ambulância” 

Maya: Não vai dar tempo, temos que correr pro hospital! me ajuda, vamos levar 

ela no meu carro! 

Chloe saca a faca e diz: pode deixar que dou um jeito naquele babaca, nao vou 

deixar ele passar dessa porta” ai esse cara idiota gritando, já dá pra ver que vai 

dar merda 

Estrupício: vem moça eu te mostro quem ele é! Hoje eu to pra matar e morrer. 

Bora que eu quero ver é a faca riscar hoje!! ihuuuu 

Chloe : espera meninas, vou anotar meu número aqui, vão dando notícias!” 

Mona - ok, vamos mandando mensagens !8 

~~todas desligam a câmera~~ 

CENA 4 - NO HOSPITAL 

 

No hospital: Mona, Maya e Luisa conversam sobre o que aconteceu, quem era 

o homem e porque Luísa desmaiou. Ambas falam um pouco sobre as 

dificuldades que elas passam 

Mona: você está melhor, demoraram para te liberar? 

Maya: Você está com dor?  o que o médico disse? 



 

Luisa: Não se preocupem estou melhor agora, fiz vários exames e não deu 

nada, mas preciso ficar em observação até eles me liberarem. 

Maya:Ah que bom, que susto que você me deu!  

Luísa: - Era meu ex. Fomos casados por muito tempo. Mas sofri muito com ele. 

Ele sempre me humilhando, de várias formas. Nunca me apoiou em nada e 

agora me persegue mesmo estando separados.  

Maya: Abusadores são assim mesmo,mas fico feliz que você conseguiu sair 

deste relacionamento. Infelizmente não foi minha primeira vez em contato 

com algo assim… 

Luisa: Nem me fale, faz tempo que estou lutando contra isso, mas muito 

obrigada meninas pela força. 

Mona: Pode contar com a gente viu. Os médicos ligaram para o seu pai, ele já 

deve  estar chegando 

Maya. Vou deixar você aqui para descansar um pouco, o nosso número, 

qualquer coisa liga pra gente. 

Luiza: obrigada meninas 

 

CENA 5 - SAINDO DO HOSPITAL 

 

Mona liga para Chloe para saber como as duas estão. Estrupício e Chloe estão 

bem, mas beberam além da conta. Maya ouvi a conversa e resolvi que também 

vai ajudar oferecendo as duas para um Spa/Clínica reabilitação: 



 

 

Mona: claro, elas estão aqui, a luisa está bem, recebeu alguns pontos na 

cabeça, mas nao foi nada grave, logo ela pode voltar pra casa. 

Maya: pergunta se elas conseguiram pegar o cara? 

Mona: E o cara? 

Chloe: Nossa a gente nem viu. Fomos pra uma festinha que tava rolando ali 

perto. 

Estrupício: fala ai Chloe, agente bem que ia dar conta né.. Mas aquela 

cachacinha lá de Minas ein.. E aquela bebida azul? Eita… que tava boa a festa. 

Mona: Festa gente? Hum entendi 

“Acho que a luísa não é a unica que precisa de ajuda,elas me lembram tanto 

da…”- pensamento da maya 

Maya: mona me empresta o telefone? Hey meninas,aposto que vcs devem 

estar bem lokonas agr né?  

Estrupicio: Moça, eu nem sei como eu chego em casa. To lokassa. 

Maya: Hum eu imagino,bem eu tava pensando aqui e eu to com uns ingressos 

pra passar um tempo em um spa muito top aqui perto, e queria saber se vc e a 

chloe topariam ir? 

Mona: spa? Que como assim?  

Maya: Shiuu,depois eu te explico. Fala cobrindo o celular com boca. 



 

Estrupicio: Spa? Ficar de pézinho pra cima? pode mandar esses ingressos que 

eu vou!! 

Chloe: QUE NOITE do CARAMBA! Depois de tudo isso ainda vou ganhar uns 

dias em um spa !!!   hei maya eu aceito pode mandar logo isso ae. 

Maya: Imaginei que vocês fossem topar,eu vou mandar um endereço pra vcs e 

lá a gente se encontra,eu dou os ingressos e explico tudo. 

Estrupicio: Noohh Fechou com mil. Eu vou te esperar aqui, que eu não perco 

esse brinde nem morta. Ai Chloe um Spa nos some chique bem!!  

(Chloe e Estrupicio desligam felizes, na cara da Maya mesmo) 

Termina a ligação. 

Mona: Que história de spa é essa maya?  

Maya: Na verdade é uma clínica de reabilitação… eu sei que posso estar 

parecendo intrusa demais com tudo isso mas é que eu vivi com pessoas 

parecidas com elas a minha vida toda e sempre me senti impotente por não 

conseguir ajudar,perdi pessoas importantes demais e prometi a mim mesma 

que se um dia conseguisse através do meu sonho ajudar outras mulheres na 

mesma situação,eu faria sem pensar duas vezes. 

Mona: Hum agora eu entendi porque se envolveu tanto nisso, muito bacana da 

sua parte fazer isso. Eu me senti muito diferente hoje,passei por tanta coisa que 

nunca imaginei que fosse acontecer,conhecer outras mulheres tão incríveis mas 

que ao mesmo tempo passam por vários problemas… me fez sentir menos 

sozinha e estar junto com vcs me deu uma força muito grande pra olhar pra 

dentro de mim e enfrentar os meus tbm… 

Maya: Eu fico feliz por estar se sentindo assim,nitidamente da pra perceber a 

diferença da menina que estava lá no canto do camarim. 



 

Mona: eu tbm sinto isso… bem eu vou pegar um uber e ir pra casa,a gente vai se 

falando? 

Maya: Claro! Eu tbm já vou indo,tchall  mona!! 

~~todas desligam a câmera~~ 

       

CENA 6 - LIGAÇÕES 

Semanas depois, Chloe liga para Estrupício elas falam um pouco sobre o 

tratamento e sobre o coquetel da Luísa.  Maya liga para Luísa para saber sobre 

o coquetel de lançamento da Marca de Luísa. 

*** Estrupício e Chloe. 

 

Estrupício: E ai Chloe? Menina… vc tem que ver o vestido que a Luisa me deu 

pra ir no coquetel. Uma finesse pura.  

 

Chloe: Ah pra que isso, ela mandou um pra mim também,mas eu vou com o 

meu look confortável mesmo 

 

Estrupicio: Ahh eu quero ir bem bonitona. Vou fazer a unha e o cabelo. 

Desventura até me deu um dinheiro pra ir no salão. Antes eu pedia dinheiro só 

pra cachaça, gastava até o que eu não tinha com bebedeira. Agora vou  investir 

em mim. Quero ta bem lindona.. 

Eu não sei é como que eu vou na festa. ce não quer me da uma carona não?  

Chloe: demoro, que horas que eu posso passar ai? 



 

Estrupício: oba!!! pensei lá pelas 19:00hs, não vai atrasar heim, Quero 

aproveitar a festa do início ao fim. 

Chloe: pode deixar, tambem nao quero perder nem um minuto ! 

Estrupício: Um bjo amiga! Tchau 

**Ligaçao maia e luiza 

 
Maya: Oi Luisa! Você tá bem?  

Luisa: oii , estou bem maya obrigada e vc? 

Maya: ah estou bem tbm ! correria com novo album… me conta, Como que 
estão os preparativos para o lançamento? Eu já chamei os jornalistas a revista 
Caras vai também. 

 
Luísa:  Ahh que bom, ta uma loucura aqui, mas está tudo bem... Agradeço 
muito você pelo apoio Maya. Nem estou acreditando! Eu chamei as outras 
meninas: Mona, Chloe e Estrupício.  

 
Maya: Vai ser uma festa e tanto. Estou bem empolgada.  

 
Luisa: Ahh até mandei um vestido para Estrupício! Ela merece. Mandei um pra 
Chloe também, tomara que elas gostem. 

 
Maya: E pra mim não tenho vestido não! eu tbm quero. 

Luisa: Calma, o seu é surpresa. 



 

Maya: Então tá , vou ficar aqui esperando, tenho que ir muito trabalho pra 
fazer, sucesso ai, bjs. 

Luisa: Beijos 

 

CENA 7 – COQUETEL – 

 

Na mesa, todas estão de vestidos de gala (menos Chloe) aguardando Luísa que 

fará seu discurso, contando a virada que sofreu sua vida. Discurso 

emocionante e em agradecimento a todos que a ajudaram. Estrupício está 

muito bem, parou de beber e se ajeitou com o marido. Chloe está bem, parou 

de beber e usar drogas. Ambas mostram gratidão pela ajuda, mas se mostram 

um pouco incomodadas com as bebidas. Mona, se aceitou e está muito feliz 

sem culpa por comer os quitutes da festa. Maya está ainda mais feliz, pois 

através de seu trabalho ajudou outras mulheres. Estrupício propõe um Brinde 

de suco a vida. Chloe faz uma piada e todas as personagens rindo. Da a 

entender que se passaram alguns dias: 

Mona se arrumando  

 -.Mona está se aprontando para ir ao coquetel. 

Mona: Será que está roupa está boa, estou bonita. Nunca fui em um evento 

tão chique assim!!! Ah não importa. Quero só vê o tanto de coisas gostosas 

que vai ter para comer. 

Maya: Ualllll  Mona nunca te vi tão linda, produzida arrasou heim! 

Mona: Nem eu Maya, estou me sentindo bonita mesmo, obrigada.  

Cloe: é mesmo heim, já passou a bebida? quero tomar muitas hoje, to brincado 

gente, vou ficar de boa aqui no suco msm. 



 

Estrupício: Acho bom que não quero sair daqui carregando ninguém, hoje estou 

na base desse suquinho aqui (bebe uma taça de vinho), quero ficar de boa pra 

lembrar dessa festa chique.  Eu to é muito feliz, Desventura e eu fizemos as 

pazes. Eu parei com aquela bebedeira de cachaça. Fiz amizades maravilhosas. 

AiAi coisa boa é ter amigos né? 

Mona: A luisa, a luisa 

Cloe: nossa uma Deusaaa, maravilhosa !!! 

Mona, Maya, Estropício: Batem palmas e gritam hihuuu 

Luiza discursa: Boa noite é com grande prazer que lanço minha marca neste 

evento, não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Quero fazer 

um agradecimento especial ao meu pai e as minhas amigas Maya, Cloe, 

Estrupício e Mona. Sem o apoio de vocês eu não chegaria até aqui... 

Luiza volta pra mesa emocionada. Todas batem palmas. 

Maya: Luiza mulher, eu sempre soube do seu potencial, meus parabéns viu! 

Luiza: Eu já não acreditava mais em mim. Mas você me mostrou que eu podia 

superar não só o medo que eu tinha daquele homem, como poderia crescer na 

minha carreira. 

Maya: que bom que acreditou em mim, pelo menos aquele dia ... 

Cloe: Nem me fala neste dia, vocês indo pro hospital e a gente acabou naquela 

festa doida. Meu Deus éramos muito sem juízo mesmo! kkkk 9 horas 

aguentando a Estrupício falar sem parar, . 

Estrupício: Eu falei bastante , mas você gostou das minhas histórias né, você ria 

sem parar. 



 

Chloe: só na base da bebida mesmo pra aguentar kkkkkkkk  

Mona: Ah é verdade, mas depois daquele dia no hospital, pra mim o melhor dia 

foi quando a gente conheceu a casa da Maya, nunca vi uma geladeira tão grande 

kkkk 

Maya: Você só pensa em comer em Mona. 

Mona: E tem coisa melhor? kkk 

Luiza: - Meninas vamos fazer um brinde a nossa amizade. 

 

Estrupício: - Um brinde a vida! ( brinda com bebida alcoólica) 

Maya: Uma brinde a todas as mulheres deste Brasil 

Cloe: Posso brindar com vodca? 

Todas: NÃO CHLOE !! 

Mona: Vamos brindar logo gente, começou a passar os canapés. Só falta você 

cantar uma música pra gente maya! 

Maya: opa, é pra já! Só vou terminar isso aqui (virar bebida) 

CENA 18 (FINAL): SHOW DA MAYA – 

Todas dançam e cantam junto com a maya, que está no palco cantando sua 

música, de forma bem alegre. Fim. 

 

 



 

 


