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"We live for just these twenty years 

Do we have to die for the fifty more?" 

                                                                                       (David Bowie: Young Americans) 

 



PERSONAGENS: 

 

Clara 

Luiz, o jovem torturado 

Médico Experiente 

Médico Residente 

Militar 1 

Militar 2 

Locutor 

 

 

ÉPOCA: Década de 1980 
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ÚNICO ATO  

 

CENA I 

 

Próximo à borda do palco, à direita de quem vê, estão um médico experiente e um 

residente. Eles trajam jalecos, têm estetoscópios nos pescoços e carregam pranchetas 

nas mãos. Fazendo movimentos rápidos de cabeça para trás, como se verificassem o 

objeto da fala, sussurram entre si. O foco de luz está sobre eles. O restante do palco é 

escuridão. 

 

MÉDICO: Está gostando do hospital? 

RESIDENTE: Sim, mas a rotina parece ser bem pesada. Percebi pela residência. 

MÉDICO: Eu adorava fazer residência aqui. Aliás, foi nessa época que vim para cá. Já 

faz 17 anos. 

RESIDENTE: (Faz um movimento para trás com a cabeça) - E ela, quem é? 

MÉDICO: É a Dona Clara. Foi a minha primeira paciente. Chegou aqui uma menina. 

Ela não acende a luz. Vive às escuras. Todo dia, venho aqui e ligo tudo. 

RESIDENTE: Por quê? 

 

(Apaga-se a luz sobre os médicos) 

 

CENA II 

 

No lado oposto do palco, ocorre uma cena de tortura. O foco de luz passa a iluminar 

apenas essa parte. Nela, um jovem sem camisa tem seus braços algemados para trás. Ao 

seu lado, estão dois homens, com cerca de 35 anos cada, com roupas de militar. Um 



deles, o Militar 2, segura o rapaz pelos braços. Em frente a eles, há um barril de metal 

com água. 

 

MILITAR 1: (Lê em voz alta) -  Luiz Macedo, 20 anos, estudante universitário. (Olha a 

prancheta em suas mãos. Diz em tom de escárnio) -  Hum, você tem uma namoradinha. 

Quem é a vadia com quem está saindo? 

MILITAR 2: (Aos gritos) -  Fala o nome dela! Fala! 

 

(Após não obter resposta, o Militar 2 afunda a cabeça do jovem no barril com água. É 

possível ouvir os urros do rapaz e ver seu corpo contorcendo-se) 

 

MILITAR 1: (Levanta bruscamente a cabeça do rapaz, puxando-a pelos cabelos) - Não 

vai falar o nome dela? 

 

(A luz apaga-se na cena) 

 

CENA III 

 

No centro do palco, está uma mulher, cerca de 35 anos, sentada em uma cadeira. Seu 

nome é Clara. Aos seus pés, há um pequeno tapete e alguns lenços de papel pelo chão. 

Ela veste uma camisola hospitalar branca e sapatos felpudos de quarto. Em seus braços, 

está uma boneca. A luz ilumina apenas essa cena. 

 

CLARA: (Olha ternamente para a boneca e acaricia-a) - Sempre pensei sobre filhos. 

Queria experimentar aquele amor incondicional. (Para de acariciar a boneca, fala 

tristemente e olha para baixo) - Não sei se sou capaz de amar. Não sei se um dia já fui. 

(Volta a acariciar a boneca) - Conversava sobre isso com o Luiz. Sobre filhos. Ele falava 

que ter filho é diferente de ser filho. (Ri)-  Ele tinha razão. Sempre tinha. (Faz pequena 



pausa) - Nós nos conhecemos na escola. Tínhamos 17 anos. Ele era do tipo que ia bem 

em todas as matérias. O mais inteligente da turma. Sabia todas as capitais de cor. Foi por 

isso que começamos a conversar. Eu estava lendo um livro ambientado na Estônia. Não 

fazia ideia qual era a capital que eles tanto elogiavam no romance. Ninguém fazia. O Luiz 

foi o único a saber a resposta. Ele era assim. Sempre sabia demais. (Abaixa a cabeça e 

diz emocionada, dirigindo-se à boneca) - Se ele estivesse aqui agora, diria o nome da 

cidade. Mas ele não está. 

 

CENA IV 

 

Clara levanta, ainda com a boneca nos braços, e pega um objeto imaginário no chão. 

Volta ao seu lugar e senta-se. Conduz suavemente o objeto à boca da boneca. Age de 

forma a simular o ato de dar mamadeira a uma criança. 

 

CLARA: (Animada ao ter uma boa recordação) - Ah, ele lia muito também. Um escritor 

alemão era o seu favorito. Não lembro o nome dele. Não deve ser muito bom, pois os 

livros dele eram queimados pelos militares. Ele adorava aquelas ideias de igualdade entre 

os homens. (Faz pequena pausa) -  Em 1968, começamos a namorar. Ele veio até a minha 

casa para pedir permissão ao meu pai. (Ri) - Seu novo sogro não aceitou muito bem. Disse 

ser perigoso andar com um subversivo. Não entendia o que isso poderia significar além 

de um típico ciúme de pai pela filha única. Luiz não se abalou. (Ri) - Ele nunca foi de 

seguir regras. Um dia, nós viajamos escondidos para a casa de praia de um amigo dele. 

Nosso azar foi que, na volta, o carro quebrou no meio da estrada. Tive que chamar meu 

pai. Além de não termos dinheiro, meu pai era mecânico. Não tivemos alternativa. Depois 

disso, fiquei uma semana de castigo. (Ri, acariciando a boneca) -  Essa foi a primeira vez 

que fiquei afastada do Luiz. Queria que tivesse sido a última. 

 

(A luz apaga-se) 

 



CENA V 

 

A luz volta ao ambiente de tortura. Dessa vez, o jovem está sozinho. Machucado e 

ensanguentado, Luiz está sentado no chão, próximo ao barril. Abraçando as próprias 

pernas, ele fala a si mesmo. 

 

LUIZ: (Chora) - Clara! Clara! Clara! 

 

(A luz apaga-se) 

 

CENA VI 

 

Clara continua com a boneca nos braços, porém sem mais simular sua alimentação. O 

foco de luz encontra-se sobre ela. 

 

CLARA: Nós brigávamos muito. Ele era muito radical. Radical em tudo. Não aceitava 

que todos continuassem quietos assistindo às atrocidades do Governo. Vários de seus 

amigos estavam sendo torturados. (Voz embargada) - Luiz dizia que devíamos resistir, 

que o futuro da Nação estava na mão dos estudantes. Eu achava tudo aquilo muito 

arriscado. Era loucura colocar-se contra um militar. Ninguém nunca venceu uma arma 

com uma rosa, mas ele gostava de pensar assim. Para se tornar um rebelde, como meu pai 

dizia, não demorou muito. Eu sempre me mantive distante. Tinha medo daquilo. Dizia 

para ele parar. Ele nada respondia, apenas me oferecia aquele sorriso que eu amava. 

Talvez, se eu tivesse pensado melhor, não teria feito o que fiz. Não teria virado o monstro 

que sou hoje. 

 

(A luz apaga-se) 



CENA VII 

 

Sob a total escuridão do palco, ouve-se um rádio. A fala do locutor é introduzida por um 

breve trecho do Hino Nacional. 

 

LOCUTOR: Após 21 anos, o país encontra-se em liberdade. O povo ocupa as ruas de 

uma Nação que havia sido tomada pelos militares. Hoje, podemos dizer que não estamos 

mais sob a Ditadura Militar. Parabéns, povo brasileiro! Seus jovens mostraram que a 

mudança é possível. Viva!  

 

(Som de comemoração ao fundo) 

 

CENA VIII 

 

Clara está no chão, ajoelhada. A boneca está na cadeira. O único foco de luz está nessa 

cena. 

 

CLARA: (Chora) - Hoje, não consigo mais ver aquele sorriso. As lágrimas embaçam 

meus olhos, e a terra cobre os lábios dele. (Desesperada, aos gritos) - Não! Eu não quero 

mais lembrar. Lembrar é resistir. Eu não quero nenhum dos dois. Não quero resistir. Eu 

não consigo mais! 

 

Entram os médicos. Um deles carrega uma seringa. O outro imobiliza Clara. Ela reage 

violentamente e morde aquele que a segura. Acaba, por fim, sucumbindo. A seringa 

perfura o seu braço, e o remédio é administrado.  

 

MÉDICO: Calma, Dona Clara! A senhora precisa se acalmar. É só um remedinho. 



 

CLARA: (Aos gritos) - Não! Não! Eu não quero! Me solta! 

 

(A luz apaga-se) 

 

CENA IX 

 

Acendem-se as luzes sobre Clara. Ela está sentada na cadeira. Ao seu lado, está 

pendurada a bolsa de soro ligada ao seu braço. Está sob o efeito de sedativos. Fala com 

a voz mais lenta que o normal. Parece bêbada. A boneca está em seu colo, porém não é 

mais acariciada. 

 

CLARA: Fiquei sabendo por um amigo. Luiz havia sido torturado. Não entregou seus 

companheiros. Ele chorou e sofreu, mas não entregou ninguém. (Faz pequena pausa) -

Eu era imatura. Não queria fazer aquilo.  Fiquei com raiva quando o vi conversando com 

aquela garota. Ele falava sobre viajar para encontrar um grupo de estudantes. Eu não 

estava em seus planos. (Faz pequena pausa) -  Ela estava toda sorridente para ele. E ele 

deu para outra um sorriso que era só meu! (Faz pequena pausa. Diz com a voz 

embargada) -   Liguei porque não tive outra opção. Eu não queria. Eu juro que não queria! 

(Chora) -  Fiz uma denúncia anônima. Disse que sabia o esconderijo de um subversivo. 

Eu só queria que ele parasse com aquele tipo de vida. 

 

(A luz apaga-se) 

CENA X 

 

Na escuridão plena do palco, ouvem-se gritos. Escutam-se três disparos. Depois isso, 

silêncio. 



CENA XI 

 

O foco de luz volta a ser sobre Clara. Ela continua com a bolsa de soro ligada ao seu 

braço. Levanta-se com cuidado. Abraçando a boneca, fala carinhosamente. 

 

CLARA: Sempre pensei sobre filhos. Queria experimentar aquele amor incondicional. 

Não sei se sou capaz de amar. Não sei se um dia já fui. (Acaricia a boneca) - Conversava 

sobre isso com o Luiz. Sobre filhos. Ele falava que ter filho é diferente de ser filho. (Ri)-  

Ele tinha razão. Sempre tinha. Disse que nossa filha iria se chamar Vitória. Ele não 

conheceu vitória alguma. (Faz pequena pausa) - Nunca.  

 

(A luz apaga-se. É possível apenas ouvir) 

 

RESIDENTE: Dona Clara, de novo no escuro? Vou acender a luz, tudo bem? Dona 

Clara, posso acender a luz? 

CLARA: O Luiz? Ele foi apagado. 

 

 

FIM 


