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                                        Carol Garcia e Ray Tomaz 



Luzes se acendem. Há uma poltrona no palco e ao lado uma mesa 

pequena com uma jarra de água e um copo vazio, ao fundo do 

palco há vários espelhos. Ao lado um andaime e nele se encontra 

uma figura coberta da cabeça até os joelhos calçando em um dos 

pés um salto alto vermelho e no outro um sapato social marrom. 

(Essa figura permanece sempre no mesmo lugar).Cena se inicia 

com uma música instrumental de violino. 

 

CENA 1 

(Entra Mariana, sempre olhando para o chão de uma forma que não possa 

identificar seu rosto). 

FIGURA: Bom dia, Mariana. Vamos começar? Me diga como foi sua 

semana. 

MARIANA: Bom dia. (Andando de um lado para o outro) Desculpa o 

atraso. Minha semana? Por que ainda insiste em perguntar? Na verdade, 

por que eu ainda insisto em vir aqui sabendo que nada vai mudar? (Pausa) 

(Ela senta na poltrona, ainda inquieta) Pois bem, minha semana foi um 

lixo, como todas as outras. Nada de diferente ou inovador.(Pausa) Ah, 

sim! Aconteceu algo: cortaram a energia por dois dias, sabe porque? O 

pagamento da empresa atrasou. Só isso. Feliz? Posso ir embora ? 

FIGURA: Você pode ir e vir quando quiser, mas acredito que está aqui 

porque deseja falar e ser ouvida, então me diga: como se sente? 

MARIANA: Eu não sinto. Não sinto o sol, nem a brisa do fim de tarde, não 

vejo amor e também não sinto a dor...(Pausa) Definitivamente não faço 

ideia do que é sentir. Pois bem, tenha um bom dia. 

(Apagam-se as luzes do sofá) 

 

 

 



CENA 2 

(Luzes se acendem e várias pessoas andam de um lado para o outro, 

passando em frente aos espelhos, sempre de cabeça baixa de forma que 

não possa identificar o rosto)(Mariana está junto a essas pessoas) (Foco 

em um telefone no chão) 

CAIXA POSTAL: Você tem uma nova mensagem. 

VOZ DE MARIANA: Eu preciso de ajuda! Eu preciso muito! Será que já está 

gravando essa mensagem?... Tudo bem, isso não importa. Nada me 

importam mais! (Pausa) Pois bem, não vou na consulta hoje. Me perdoe,  

mas não vai dar. Se não quiser perdoar também não me importo. Pois 

bem, hoje eu acordei, tomei café, tomei banho, fui pagar a conta de luz e 

agora estou aqui. A luz já voltou, mas eu gosto dela apagada. Pois bem, 

continuo sem sentir nada, se é isso que você quer saber. Meu dia foi 

aquela monotomia. Espero que entenda o motivo da minha falta. Tomei 

Rivotril. Meu gato está miando (pausa), mas eu não tenho um gato. 

(Pausa) Por que a gente é assim? Por que? (Pausa) Espera um minuto que 

eu preciso fazer algumas anotações. (Barulho de papéis) Incômodo, medo, 

angústia, persuasão. Talvez seja essa a palavra certa: persuasão. Você já 

sentiu isso? Persuasão? (Pausa) (gritando consigo mesma) Mas você é 

burra! Você é sozinha! Você conversa com uma caixa postal! (Pausa) 

(ofegante) Eu não sinto... Eu não sinto... Eu não sinto sua presença! Não 

sei se você existe! (Pausa) Quem está aqui? (Silêncio) Quem é? (Silêncio) 

Eu sei quem é você! Para de tocar esse violino infernal! (Gritando) Para! 

Você não percebe que ninguém gosta da sua música? Você não vê que as 

pessoas só querem trabalhar tranquilamente presas na jaula do 

computador? Para de tocar essa música! (Mudança drástica no 

comportamento de Mariana: feliz) Quarta meu pai me ligou! Foi tão bom 

ouvir a voz dele. Ele parecia tão feliz de estar falando comigo. Me contou 

da pescaria que ele fez sábado com os amigos dele... Meu pai é uma 

figura! Pena que ele está morto! (Gritando) Enterrado! Foi você que 

enterrou meu pai! Foi você! Quem é você? Você que me ligou, não foi? 

Quem é você? (Silêncio) Eu preciso de ajuda. (Pausa) Eu preciso de ajuda. 

(Pausa) Era você quem estava usando aquele sapato, não é?! Aquele 

maldito sapato marrom! Aquele maldito salto alto! Foi aquilo! Aqueles 



passos me perseguiram! Eles me ligaram! Meu pai me ligou! Aquele 

sapato me ligou! Foi tudo ruim. (Pausa) Te amo. (Pausa) Juro que te amo! 

(Pausa) Amo muito! Queria poder odiar. Eu odeio. Odeio não sentir. Odeio 

não saber. Eu não sinto... Eu não sinto... (Pausa) Quem é? (Silêncio) Eu 

preciso de ajuda! 

CAIXA POSTAL: Para apagar esta mensagem pressione 1. 

(Pausa) Mensagem apagada. Você não possui novas mensagens. 

 

CENA 3 

(Pessoas andando de um lado para o outro de cabeça baixa, exceto 

Mariana, que está de cabeça erguida) (Mariana entra no consultório) 

FIGURA: Bom dia, Mariana. Senti sua falta semana passada, recebi seu 

recado. Gostaria de falar sobre aquela semana? Se não tudo bem, 

podemos falar apenas dessa. 

MARIANA: Bom dia, sinceramente não me lembro daquela semana. 

Porém essa... Nunca vou me esquecer! Pois bem, as coisas começaram a 

ficar diferente na terça-feira, peguei o metrô como sempre, mas ao entrar 

no vagão me deparei com uma espécie de intervenção, era um teatro, 

uma dança, não sei explicar. Era algo lindo, depois de anos eu senti... 

Meus olhos se prenderam tanto naquilo, que não queria descer, mas 

infelizmente a próxima estação era a minha. (Pausa) Felicidade é 

passageiro. 

FIGURA: Que incrível! É muito bom... 

MARIANA: (Interrompendo a figura) Para! Eu ainda não terminei. Pois 

bem, fui trabalhar, na volta pra casa tive um esperança tola de encontrar 

aquele grupo se apresentando novamente, mas não... Quarta-feira outra 

coisa aconteceu, descendo a escada rolante me deparei com várias placas. 

 

 

 



CENA 4 

Performances. Frases escritas no corpo e coladas no espaço. Ao 

fundo música de violino. FRASES: você é especial! A arte 

transforma! Você já sorriu hoje? Mais amor por favor! Amar sem 

Temer! (B.O) (Volta cena no consultório). 

MARIANA: Eu só fiquei me perguntando por quanto tempo elas estavam 

ali, terça eu não vi nada, mas na quarta parece que elas brilharam para 

mim! E novamente eu senti...E sorri! Chegando na av. Nove de Julho 

passei na frente de um prédio espelhado e eu me vi no reflexo, fazia anos 

que não me olhava no espelho... Mas eu sempre fiz o mesmo caminho e 

aquele prédio nunca esteve ali! Calma, nem pense em dizer nada! Eu 

ainda não acabei, juro que as coisas ficaram mais estranhas. Lembra 

daquela música? Os sapatos estranhos? Pois bem, eles não estavam lá na 

quinta. E eu senti falta. (Gritando) Eu senti falta! 

FIGURA: (Tentando conter o riso) E então o que fez Mariana? Foi procura-

lo? 

MARIANA: Não! Pior, tive uma ideia péssima! Fui assistir um espetáculo, 

não sei porque mas fui. “Aquarela de Hematomas” nome estranho para 

um espetáculo né? Ou não, talvez a estranha seja eu. (B.O) 

 

CENA 5 

Várias cadeiras no palco, luzes direcionadas apenas do joelho para 

baixo, de forma que mostre apenas as mãos e os sapatos das 

pessoas. Ações e movimentação: angústia/medo. Sapatos comuns 

com exceção da figura (sapato social marrom e salto alto vermelho). 

Sons perturbadores: gritos, barulhos de correntes, gemidos e choro. 

(B.O) (Volta a cena no consultório). 

FIGURA: (Chamando) Mariana... Mariana? (Gritando) Mariana! 

MARIANA: (Chorando) Vamos parar por aqui! Tenha um... 

FIGURA: (Interrompendo Mariana) Não, você precisa terminar. 



MARIANA: Pois bem, sexta-feira... Sabe o viaduto do Chá? Lugar perfeito. 

(B.O) 

 

CENA 6 

Mariana está em cima do andaime, indecisa, sempre olhando para baixo 

(“se jogar ou não?”). Barulhos do cotidiano (pessoas andando e 

conversando, goteiras, etc.) Quando Mariana está prestes a se jogar, os 

sapatos aparecem. (B.O) (Volta cena no consultório). 

FIGURA: (Chamando) Mariana? Beba um pouco de água e continue, por 

favor continue. 

MARIANA: (Pega o copo e joga no chão) (gritando) Eu não quero 

continuar, eu não quero! Foi por isso que fui lá! Lugar perfeito longe 

daqueles sapatos perturbadores. E na hora que o sofrimento ia realmente 

acabar... (Chorando) Eles apareceram! Eu não consigo entender, por que 

eles me perseguem? O que eu fiz pra merecer? (Gritando) Me fala! Eu te 

pago pra isso, fala! 

FIGURA: Eu tenho uma pergunta. Você sempre fala dos sapatos e da 

música irritante, mas o que eles significam para você? 

MARIANA: Eu não sei, essa semana comecei a sentir e eu não sei o que 

sinto por eles, mas sei que sinto. (Pausa) E não é ódio, disso tenho 

certeza!... Eu sinto, e há muito tempo não sentia. (Pausa) Essa semana... 

Essa semana foi necessária, eu gostaria de agradecer, mas não sei quem... 

FIGURA: A arte, agradeça a arte! 

MARIANA: Desculpa, mas eu não te entendo! Você não diz nada com 

nada! Pois bem, eu vou embora, eu não... 

FIGURA: (Interrompendo Mariana) Você não vai há lugar nenhum! 

Você não percebe? Jura que não consegue ver? Essa semana foi a 

quebra de toda mediocridade e monotonia! Você passou a sentir 

coisas, ver coisas, se ver! Pela primeira vez depois de anos você se 

enxergou! Enxergou a vida e enfrentou ela! Todas consultas é a 

mesma coisa: você chega, me insulta e fala da sua semana 



péssima. Hoje você entrou com a cabeça erguida! Você percebeu 

isso Mariana? Hein?...(Gritando) Você viu sua postura? (Silêncio) 

Ok, não diga nada. Você é uma tola mesmo! (Imitando Mariana) 

“Quem devo agradecer...Mimimi” (Gritando histericamente) Qual foi 

a primeira coisa que mudou na sua semana? Me responda! A 

intervenção, a arte! O que te salvou do suicídio? Hein? Diga! Os 

sapatos, a música...Novamente, a arte! Você não é burra Mariana, 

você vê! Você percebe, porem não aceita. A arte salva, liberta e 

transforma aquele que deseja. (Pausa) Agora você sabe o caminho, 

e também sabe que não precisa mais de mim. Venha até aqui, 

pegue meus sapatos e boa sorte! 

(Mariana tira os sapatos da figura, calça-os e sai do consultório)(pessoas 

andando ao fundo de cabeça baixa com frases pelo corpo e placas por 

toda parte, Mariana caminha feliz com os sapatos e de cabeça erguida) 

(Música do começo- instrumental violino)  

 

CENA 7 

(Andaime no centro do palco. Mariana em cima com os sapatos) 

MARIANA: Na verdade, eu não preciso de ninguém! 

(Mariana pula) (B.O) 

 

 

 

FIM 

  

 

 


