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Roteiro: 

NARRADOR: Nos capítulos anteriores... Gabriela, voltando para a 

comunidade, foi atingida por uma bala perdida. Quando a ambulância 

chegou, estava sozinha e foi levada ao hospital. Lá no hospital ligaram para 

a família, então suas irmãs foram correndo para lá. Chegando ao hospital, 

Gabi estava em cirurgia e Bruna e Fernanda ficaram esperando. 

Fernanda chega ao hospital e Bruna chega após ela 

Bruna (desesperada, chorando): Fê, meu Deus eu não tô acreditando! 

Fernanda: calmaaa 

Bruna: Tinha que ser eu!!!! Muito injusto acontecer isso com ela! Eu que sou a 

errada, eu não faço nada, ela tem tantos sonhos pro futuro, tantos planos. Eu 

tava me divertindo, era pra ser eu no lugar dela! 

Fernanda interrompe Bruna 

Fernanda: PARA COM ISSO AGORA!!! Não tem nada de errado com você! 

Temos que nos unir, porque a Gabi vai precisar de força! 

Bruna: Tá bom! Fala como ela tá!!! O que a médica disse? Ela tá bem? 

A médica entra na sala para dar notícias 

Médica: Família da Gabriela Nogueira, alguém presente? 

Bruna e Fernanda se aproximam 

Médica: O que vocês são da paciente? 

Bruna e Fernanda: Irmãs. 

Médica: A cirurgia correu tudo bem dentro do possível, a Gabriela tá estável. Foi 

uma cirurgia muito delicada. Infelizmente ela está em coma e nesse momento é 

muito importante a presença da família. 



Bruna (desesperada): Eu quero ver ela, onde ela tá? 

Fernanda: Bru, calma, espera a doutora!  

Médica: Podem me acompanhar, ela tá no quarto 521 da UTI, quarto andar. 

As três chegam ao quarto 

Médica: Não façam barulho, ela acabou de passar por muita coisa. Qualquer 

coisa apertem o botão vermelho que alguém da equipe vem ajudá-las. 

Bruna entra aos prantos, Fernanda começa a chorar quando vê a irmã 

Fernanda: Bru, calma, ela tá bem! Vai dar tudo certo!! Vamos transmitir força pra 

Gabi, ela tá dormindo, mas sente que estamos aqui. Ela precisa da gente!!! 

Vamos nos acalmar. Já sei! Vamos colocar baixinho aqui a música que ela 

amava escutar com a gente na infância 

Bruna soluçando, pega o celular e coloca a música para tocar 

Depois de um tempo, Gabriela começa a chorar. 

Bruna: Fê, ela tá ouvindo, olha, ela tá chorando, chama a médica! 

Fernanda: MEU DEUSSSS, é verdade!!!! MINHA IRMÃ ACORDOU, ALGUÉM 

AJUDA!!!! 

NARRADOR: Fernanda aperta o botão vermelho. 

Chega uma equipe e pede para as duas se retirarem.  

Fernanda: Não, olhem aqui, ela tá ouvindo, está reagindo. 

Bruna: GABRIELA, GABRIELA, VC TÁ OUVINDOO?? 

Chegam seguranças e retiram elas de lá, por estarem gritando. 

NARRADOR: NO DIA SEGUINTE. 

Fernanda e Bruna estão juntas. 

Bruna acorda Fernanda desesperada: Fe, fe!!! Acorda!! Já são 8 horas, temos 

que ver a Gabi! 

Fernanda (bocejando): Oi, bom dia, acabei de pegar no sono, não dormi nada. 

Bruna: Ai, eu também viu, dei umas cochiladas só. Nossa, Fe, você tem noção 

que já se passaram 15 dias que ela abriu o olho? 

Fernanda: Nossa, verdade né! Se arruma que daqui 20 minutos temos que ir. 

Chegam ao hospital e vão direto para a UTI, a médica estava já esperando a 

família. 

Médica: Bom dia. A irmã de vocês está estável, mas ainda estamos observando, 

por favor evitem reações emocionais. Ontem, depois que vocês saíram, a 

Gabriela apresentou um quadro de estresse agudo e sintomas de ansiedade  



Fernanda: Doutora, há uns dias nós colocamos uma música importante pra Gabi 

e ela começou a chorar. Isso indica que ela tá acordando? 

Médica: Infelizmente não posso garantir nada... vamos esperar e fazer o melhor 

possível para que ela volte. 

NARRADOR: As irmãs concordam 

A médica sai da UTI 

Bruna e Fernanda colocam a música para tocar de novo 

Fernanda: Bru, olha, a Gabi!! 

Bruna: Que foi?? Meu Deus, ela está mexendo o dedo!  

Fernanda: Oi Gabi! Como vc tá? Tá me ouvindo? Nós estamos aqui, logo logo 

você vai estar dando risada com a gente de novo! Nós te amamos e estaremos 

aqui pra tudo! E você vai voltar a tocar piano com a gente!!! 

Bruna: Sim, Gabi!! Eu te amo tanto, volta logo, por favor!!!!!! To sentindo falta até 

de você brigando comigo e me chamando de irresponsável. Mentira, Gabi, te 

amo, viu? To aqui pra tudo 

Ficam em silencio ouvindo a música 

Fernanda: Gabi do céuuuuu!!!! Vc tá acordando!!!!! 

Bruna: Vou chamar a médica, ela tá com o paciente no outro corredor. 

Médica: A Bruna me contou que a Gabi abriu os olhos! Vou examiná-la 

NARRADOR: As irmãs se retiram. 

Gabriela começa a tentar falar com dificuldade. 

Gabriela: O, o, o, oi, quem é você? 

Médica: Gabriela, eu sou a médica que está cuidando de você, você estava em 

coma, sofreu um acidente, mas superou todas as expectativas!! Vou chamar 

suas irmãs que estão te esperando no corredor. 

As irmãs entram chorando, emocionadas. 

Bruna: Gabi, graças a Deus, a gente ficou desesperada. 

Médica: Ela tá voltando aos poucos e tentou até falar um pouco comigo, mas vão 

com calma com ela!! Apesar de não ter sido tanto tempo, ela estava em coma. 

Vou me retirar para vocês ficarem mais à vontade com ela  

Gabriela (chorando): Oi, fe, oi Bru. O que aconteceu? A médica falou alguma 

coisa de coma, acidente 

Fernanda: Gabi, você tava voltando pra casa depois de dar aula e levou um tiro. 

Depois disso, alguém chamou a ambulância pra você, viemos correndo pra cá. 

Você ficou 15 dias em coma. 



Bruna: Foi a música que te salvou, Gabi!!!!! Você começou a voltar depois que 

colocamos a nossa música!!!!! 

Fernanda: Que coisa né, a música sempre salvou a gente. Parece que quando 

precisamos de um pouquinho de ar, ela aparece. 

Gabriela: Aham! 

NARRADOR: Começa a passar um filme na cabeça de Gabriela e ela vai 

relembrando tudo que aconteceu. Pra ela foi um reencontro com um 

milagre, milagre da vida, de poder respirar e respirar a arte, sonhar, trilhar 

novos caminhos, transformar seus sonhos em realidade. 

Gabriela: Meninas, pelo que vocês falaram, eu to com muita saudade de tocar. 

Eu preciso dar um jeito de voltar, é até uma forma de retribuir por tudo o que 

aconteceu.  

Fernanda: E se você voltar com aquele projeto de dar aulas de piano na nossa 

comunidade? No meio de tanta dificuldade, foram as aulas de piano que fizeram 

a gente suportar tudo. Como se ajudasse a gente a respirar! E se você desse 

esse respiro para mais crianças? Eu e a Bru podemos te ajudar, né Bru? 

Bruna (dispersa): Ah, sim, claro Gabi! 

Gabriela: Meninas, sim!! Tá decidido!! 

Fernanda: Como eu tava com saudade do nosso abraço em grupo! Vamos 

colocar a música que te fez voltar de novo, Gabi. 

Nesse momento, Gabriela tem uma parada cardíaca e encerra assim a 

apresentação. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


