
Monólogos: 
 
Hermione – “Conto de Inverno” de Willian Shakespeare  
 

- Acreditam que eu seja mentirosa, então tudo que eu disser será 
considerado falso. Mas se os deuses observam o que nós humanos 
fazemos, não duvido que a inocência vença contra falsas acusações e 
tiranias. Você, meu senhor, sabe que sempre fui fiel, pura e verdadeira 
tanto quanto hoje sou infeliz. Minha vida tem hoje o mesmo peso da 
minha dor, e dela posso abrir mão. Minha honra, porém, é minha herança 
para meus filhos e por ela, apenas, faço minha defesa. Se eu agi de forma 
desonrosa, ou mesmo parecia inclinada a fazê-lo, que meus próprios 
filhos amaldiçoem meu túmulo! Mas ouça o que eu digo, e digo não pela 
minha vida, mas pela minha honra: se eu for condenada por suposições e 
ciúmes sem qualquer prova, é apenas tirania e não justiça.   

 
 
Antígona – “Antígona” de Sófocles 
 

- A tua lei não é a lei dos deuses; apenas o capricho ocasional de um 
homem. Não acredito que tua proclamação tenha tal força que possa 
substituir as leis não escritas dos costumes e os estatutos infalíveis dos 
deuses. Porque essas não são leis de hoje, nem de ontem, mas de todos os 
tempos: ninguém sabe quando apareceram. Não, eu não iria arriscar o 
castigo dos deuses para satisfazer o orgulho de um pobre rei. Eu sei que 
vou morrer, não vou? Mesmo sem teu decreto. E se morrer antes do 
tempo, aceito isso como uma vantagem. Quando se vive como eu, em meio 
a tantas adversidades, a morte prematura é um grande prêmio. Morrer 
mais cedo não é uma amargura, amargura seria deixar abandonado o 
corpo de um irmão.  

 E se  disseres que ajo como louca eu te respondo que só sou louca na 
 razão de um louco.  
 
 
Frei Lourenço – “Romeu e Julieta” de Willian Shakespeare 
 

- Antes que o sol esquente demais, preciso encher o meu cesto com ervas 
mortíferas e flores de precioso suco. A terra é tanto a mãe da natureza 
quanto o seu túmulo. O que morre nasce de novo e em grande variedade. 
Não há nada vivo neste planeta que seja tão vil a ponto de não ter alguma 
coisa boa para dar e, também, nada tão bom que não possa ser usado com 
fins malignos. Nas sementes dessa pequena flor residem o veneno e o 
poder medicinal. Ao sentirmos a sua fragrância, nosso corpo se transporta 
no espaço. Mas se provarmos de seu suco, nossos sentidos congelam para 
sempre. O mesmo acontece no interior dos homens. A graça divina está 
sempre em luta com as paixões humanas e quando a paixão vence, o 
espírito morre. 

 
 



Creonte – “Antígona” de Sófocles 
 
 

- Cala que o que tu dizes só faz aumentar a minha cólera e mostra que és 
tão estupido quanto velho. Ninguém vai me convencer de que os deuses 
iriam proteger o covarde cuja intenção era justamente profanar os 
templos, pilhar os altares e os tesouros sacros. A não ser que, de agora em 
diante, os deuses tivessem resolvido proteger a vilania. Não, o que há são 
intrigas de cidadãos descontentes, que criticam minha proclamação e 
conspiram e murmuram, abanando a cabeça com descrença. Se recusam a 
curvar a nuca ao jogo do poder. 

 Os homens não inventaram nada mais nefasto do que o dinheiro. 
 Corrompe as cidades, destrói os lares, mina as almas mais honestas 
 levando-as a atos cruéis ou vergonhosos, ensina perfídia ao mais ingênuo 
 e conduz até o santo ao sacrilégio. Mas fiquem certos, todos os que 
 cobraram um preço por essa traição, que cedo ou tarde vão pagar por ela 
 um preço bem maior. 

 
 Observação: Apenas UM dos quatro monólogos deve ser escolhido para 
apresentação. 


