
 

 

Textos +14 

IRRESPONSÁVEL 

O que eu espero da vida? É sempre o que meus pais me perguntam! Ora... Quero viver! Principalmente, 

viver sem ter ninguém me perguntando “o que eu quero da vida”. Na verdade, eles é que querem! 

Querem que eu corresponda às expectativas deles... Mas eu não ligo pra nada disso! Aí, eles dizem que 

eu não ligo pra nada... E não ligo mesmo! Quer dizer... Eu ligo... Ligo pra sair com os meus amigos, praia, 

balada... Coisas básicas. Pô, tenho dezessete anos! (T) Queria saber quem inventou essa coisa de 

“responsabilidade”...? Odeio essa palavra! Já tem tanta gente responsável no mundo... Tem que ter 

alguém irresponsável! Taí... É isso que eu quero da vida... Ser irresponsável. Tenho certeza que eu vou 

ser bom(boa) nisso! Talvez até famoso(a)... 

PENETRA  

Esse negócio de ir em festa de quem a gente não conhece não dá certo. Na última que eu fui, já 

cheguei dando feliz aniversário pra me enturmar. Era uma festa de noivado! Pelo barrigão da criatura, 

o filho tava pra nascer. Dei meus parabéns e perguntei pra quando era o bebê. Ela não tava grávida, 

era gorda mesmo! Fiquei sem graça, mas não deixei a peteca cair. Mudei de assunto e disse que ela 

era a cara do pai, um gordão que tava colocando a mesa. Ela rosnou, aquele não era o pai, era mãe 

dela! Na falta do que dizer, elogiei o bigodão da velha e cai fora. Tô achando que não vou ser 

convidado(a) pro casamento... 

 

Como gravar o seu vídeo?  

Escolha uma das opções acima 

O vídeo pode ser gravado por uma câmera ou celular.  

O celular deverá estar deitado - uma segunda pessoa deverá segurar o celular na altura do nariz do 

ator que fará a interpretação.  

O plano deverá ser frontal e enquadrado da a altura do peito até um pouco acima da cabeça, 

conforme a figura a seguir: 

 

O vídeo após gravado deverá ser postado em uma conta no YouTube. No momento da postagem é 

gerado o link do vídeo. Esse mesmo link você deverá passar para o produtor no momento da sua 

entrevista, para que seja avaliado e salvo em seu cadastro para indicação aos produtores de elenco 

e diretores. 

 *É de extrema importância o envio do vídeo. 


