
 



TURMAS INFANTIL A e B 

 

ATIVIDADE:  DRAMATURGIA (O Roteiro teatral) 

 

                             

CONTEÚDO 

 

A palavra dramaturgia vem do grego DRAMA, que para os gregos significava AÇÃO. Foi 

depois de muito tempo que DRAMA virou sinônimo de sofrimento ou tristeza. Antes, o DRAMA 

significava apenas que aquela história era uma história contada por meio de ações. Isso porque no 

teatro as histórias acontecem na nossa frente, por meio das ações dos atores. É como se a história 

acontecesse na nossa frente, ninguém precisa contá-la para nós.  

A dramaturgia é o roteiro do teatro, ou seja o texto que os atores lêem (e decoram) para fazer as 

peças. Mas a dramaturgia é um pouquinho diferente do texto de um livro, por exemplo. Isso porque o 

texto do livro tem alguém que conta a história, já na dramaturgia temos apenas as falas das 

personagens.  

 Por exemplo: 

 

TEXTO DE UM LIVRO  

 Era uma vez uma menina que usava uma capa vermelha e por isso era chamada de chapeuzinho 

vermelho. A sua vovó estava muito doente. E a sua mãe lhe chamou e pediu para que ela levasse uma 

cesta de doces para a Vovó. A menina concorda. A mãe lhe pede para que tome cuidado com o lobo. 

Chapeuzinho sai de casa, cantando a sua música favorita. 

 

DRAMATURGIA (Roteiro de teatro) 

(Chapeuzinho Vermelho está na sala com a sua capa vermelha de sempre) 

MÃE (chamando) – Chapeuzinho, como você sabe, a Vovó está muito doente. 

CHAPEUZINHO (triste) – Eu sei, mamãe. 

MÃE – Queria que você levasse esses doces para ela. 

CHAPEUZINHO (um pouco mais feliz)– Tá bom, mamãe. 

MÃE (preocupada) – Mas, cuidado com o Lobo Mau. 

CHAPEUZINHO (cantando) – Pela estrada afora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a 

Vovózinha.  



Ela mora longe e o caminho é deserto e o lobo mau está aqui por perto (sai). 

  

 Vocês repararam que há algumas frases ou palavras entre parênteses? Essas frases ou palavras 

são chamadas de RUBRICAS ou DIDASCÁLIAS e são indicações que o autor do texto faz para que o 

ator possa saber o que ele precisa. Se ele de sair de cena, se ele está triste, feliz ou com medo.  

 Um dramaturgo, na hora de escrever a sua peça de teatro precisa ter um conflito. Ou seja, um 

problema, que torne a história interessante para quem está vendo. Na Chapeuzinho Vermelho, por 

exemplo, o conflito é a aparição do Lobo Mau. Sem o Lobo Mau, a menina chegaria logo na casa da 

vovó e provavelmente a história não teria tanta graça. O legal para o leitor é ver como eles resolvem o 

problema do Lobo. 

 

Link da atividade: https://youtu.be/gV_V2Ih1cPo 

 

ATIVIDADE 

 

 Essa semana vocês serão dramaturgos. Após ler a cena da peça GELECANDO (que está 

abaixo), quero que vocês escrevam uma cena curta, contando o que acontece (para cada um de vocês) 

após essa cena! 

 

Data para entrega: dia 04 de setembro de 2020. 

email: professoranatashacuruci@gmail.com 



ATO II 

Cena I 

 

(Ao chegarem a Marte observam, deslumbrados, o planeta. Se cansam e dormem. Entra Achincabloc, 

que acorda Crispina. Eles se estranham, os dois garotos acordam após um grito forte de Crispina e 

Achincabloc) 

 

JÚLIA: Crispina! 

 

RAFAEL E JÚLIA: Nossa! Marte é mesmo habitado! 

 

CRISPINA: Miau (se fazendo de vítima) 

 

(Confusão geral, certo estranhamento, todos falam ao mesmo tempo.) 

 

RAFAEL: (grita) Chega! (pausa) Júlia, precisamos arrumar um jeito de entender o que o marciano 

está falando. 

 

TODOS: Hum, hum (todos pensam). 

 

JÚLIA: (de supetão) Já sei! (pausa) Dentro da bolsa tem a Pílula Tradutora Universal Instantânea que 

a vovó inventou! (tira a pílula) É só ele tomar que falará e entenderá português. Nós poderemos nos 

comunicar! 

 

Todos comemoram. 

 

JÚLIA: Senhor habitante de Marte, seria possível que o senhor, por obséquio e compaixão, fizesse o 

favor de tomar, de engolir esta pequenina Pílula Tradutora Universal Instantânea? É só abrir a boca, 

assim ó (faz o gesto, o marciano recusa). 

 

CRISPINA: Miau! (tenta convencê-lo, mas ele nega). 

 

RAFAEL: Ah! Me dá aqui essa cápsula! Olha senhor marciano, o senhor vai me desculpar, mas eu vou 

tomar uma atitude. (pisa no pé do marciano, ele abre a boca e Rafael joga a pílula). 

 

O marciano começa a sentir os efeitos da pílula. 

 

ACHINCABLOC: Oh! Bonjour! Bonsoir! Mon petit ami, voila! Abajour, croissant, metrô! Garçom, le 

menu si-vous-plâit! 

 

RAFAEL: Ih! Caramba! Eu acho que ele está falando francês! 

 



JÚLIA: Ah! Está aqui, ó! O controle! 

 

RAFAEL: E qual é o botão do português? 

 

JÚLIA: Não sei... Aperta esse aqui, ó! 

 

ACHINCABLOC: Nein! Ich liebe dichie! Aftasardemdoemhemorroidasidem! 

 

RAFAEL: Ai credo! 

 

JÚLIA: Tá, tá, então aperta esse daqui! 

 

ACHINCABLOC: Sayonará, arigatô, it, ni, san, shi, go, rô, rit, rat, kiu, diu! Lig, lig, china, na, na. 

Taka a kara na kombi! Sushi, sashimi, yakisoba, misoshiro... 

 

RAFAEL: Nossa, agora ele está falando chinês! 

 

JÚLIA: Não Rafa, ele está falando japonês!  

 

RAFAEL: Mas ele tem que falar português! (apertam outro botão)  

 

ACHINCABLOC: (pausa longa) Oi! 

 

JÚLIA: Somos da Terra e viemos numa missão de paz. Juro que não queremos mal algum a vocês. 

Vocês têm aqui algum presidente, rei, líder sindical?  

 

ACHINCABLOC: Aqui não tem nada disso, somos todos diferentes, mas ganhamos o mesmo salário. 

 

RAFAEL: Bem que na Terra poderia ser assim... 

 

JÚLIA: Vocês já ouviram falar da Terra? 

 

ACHINCABLOC: Sim. Foram os terrestres que mandaram há pouco tempo uns robôs para cá, não é? 

 

RAFAEL: Isso mesmo! O Spirit e o .... 

 

JÚLIA: O Opportunnity! 

 

RAFAEL: Bem, ainda não nos apresentamos. Eu sou o Rafael.  

 



JÚLIA: E eu sou Júlia! 

 

CRISPINA: Mina!!! 

 

RAFAEL: E essa é a Crispina. 

 

ACHINCABLOC: Eu sou Achincabloc e esse é meu braço... 

 

TODOS: Oi braço... 

 

ACHINCABLOC: Essa é a minha perna número 1, essa é a 2, a 149, aquela ali atrás é a 322... 

 

TODOS: Oi todas as pernas... 

 

RAFAEL: Viemos aqui para prevení-los que a pior coisa da Terra está para desembarcar aqui, o 

terrível bandido Ronald S. Com. Ele quer ocupar Marte... 

 

ACHINCABLOC: Ocupar Marte? 

 

RAFAEL: É... 

 

CRISPINA: Miau (concordando) 

 

ACHINCABLOC: A enorme Terra de vocês não basta? 

 

RAFAEL: Acho que não basta. Eles estão construindo aparelhos enormes para ocuparem aqui. Por isto 

é que a Vovó... 

 

ACHINCABLOC: Vovó? 

 

JÚLIA: Minha avó é muito sábia. 

 

RAFAEL: Ela queria vir antes para preparar vocês. 

 

JÚLIA: Foi aí que apareceu o Ronald... E na certa com alguma arma atômica. 

 

ACHINCABLOC: O que é arma atômica? 

 

JÚLIA: É uma arma que os homens criaram para destruírem a si mesmos. Já morreu muita gente lá na 

Terra.  

 

ACHINCABLOC: Então esse Ronald é mesmo perigoso. 

 

RAFAEL: Onde ele se mete sai ladroagem, banditismo, tudo que é mau caráter... Vocês possuem 

alguma arma defensiva? 

 

ACHINCABLOC: (rindo, gargalhando) Arma? Aqui não existe isso! Qualquer problema a gente 

resolve conversando. É o sentimento coletivo marcianês. 

 



RAFAEL: (Em tom de deboche) Sentimento coletivo marcianês contra arma atômica? Tem dó, tem dó. 

Assim não dá. (todos dão risada). 

 

Crispina ouve algo e sai correndo. Achincabloc também ouve e sai atrás, assustado. Ouve-se o som do 

Galaxius chegando 

 

JÚLIA: Acho que a Crispina ouviu alguma coisa... Vou atrás dela! (sai) 

 

RAFAEL: È o som do Galaxius... Eles estão chegando! Vou tratar de me esconder... (sai) 


