
Textos para participantes da modalidade Elenco  

Cada idade possui mais que uma opção. Escolha apenas UMA OPÇÃO para apresentar. 

*Você pode alterar o gênero dos personagens. 

 

De 04 a 06 anos 

 

Escolha uma opção abaixo ou conte uma história de sua preferência 

 

Opção 1 

Eu gosto de fazer várias coisas, ver desenho, filme, passear com os meus cachorros... na verdade eu 
adoro os meus cachorros! O Totó sai correndo e quando volta sempre me traz alguma coisa diferente, 
mas o que eu mais gosto de ganhar dele são as lambidas! Lambidas de saudade! Eeeeca saudade 
melecadaaa!  

 

 

Opção 2 

Eu queria ir na casa da vovó, sabe por quê? Quando eu vou lá ela me dá muitos beijinhos e bolo de 
chocolate!  A mamãe fala que ela fica me corujando demais, mas eu nem sei o que é isso. Só sei que 
se a vovó for uma coruja, ela é a melhor coruja do mundo! 

 

 

Opção 3 

Mãe eu não vou mais ter medo de escuro, porque agora eu já cresci. Vou ser igual à estrela lá do céu. 
Ela não tem medo do escuro porque ela brilha e fica perto de outras estrelas. Mas mãe, você pode 
deixar a luz do quarto acesa pra eu brilhar também?  

 

 
 

  



 

De 07 e 08 anos 

 

 

Opção 1 

Ontem, antes de eu dormir, mamãe me contou uma história muito maluca! Ela disse que quando a 
gente perde um dentinho, ele tem que ficar em baixo do nosso travesseiro, porque quando a gente 
dorme, vem uma tal de Fadinha e leva o nosso dente lá pro céu. Mas eu fiquei pensando... Se ela 
chegar bem na hora que eu tiver dormindo como é que eu vou conhecer essa Fadinha? hummmm Já 
sei! Nesse dia eu não vou dormir, afinal não é sempre que dá pra gente conhecer uma fadinha bem de 
perto né? 

 

 

Opção 2 

Eu sei fazer vários personagens, igual a minha tia. Aprendi com ela no teatro!  Eu também aprendi a 
dançar. Quando eu crescer vou querer ser um grande artista.  Todo mundo vai me olhar e ficar 
espantado de como eu faço aquilo bem! Todo mundo vai querer me ver no palco. E quando eu terminar 
meu show, todo mundo vai bater palma. Toooodo mundo! Mas sabe o que? Quem eu quero que esteja 
lá mesmo é a minha tia, afinal foi com ela que eu aprendi os primeiros passos! 

 

 

Opção 3 

Essa é a terceira vez que o Pedrinho toca a minha campainha. Será que ele não percebe que é meio 
chato ficar ouvindo esse Ding Dong Ding Dong, toda hora? Eu já disse que eu não posso sair depois das 
seis, porque logo a minha mãe chega pra me buscar. Eu sei que a gente podia ficar brincando no 
corredor, mas a minha vó disse que por hoje já chega, nem adianta insistir. Depois peço Desculpa pra 
ele, eu queria muito continuar ensaiando pra apresentação mas acho que amanhã a gente pode 
aproveitar à tarde, será que ele pode? Ouviu esse barulho? É a minha mãe chegando, e eu nem 
terminei a minha lição ainda, e ainda preciso estudar pra prova... o Pedrinho vai ter que entender. 

 

  



 

 

De 09 a 12 anos 

 

 

Opção 1 

Ei mãe! (Pausa.) Não, não quero nada. Bem, apenas um favor pequenininho, minúsculo, 
pequeno, insignificante e totalmente nada demais. (Pausa.) POR FAVOR, POR FAVOR, POR 
FAVOR, POR FAVOR, POR FAVOR, POSSO IR A FESTA DO PIJAMA DA MARI hoje à noite? Espera! 
Antes de dizer não, apenas me ouça! Antes de tudo, limpei meu quarto de cabo a rabo, e está 
tão limpo que você pode comer no chão! Eu sei que você não deveria fazer isso, mas é uma 
metáfora. Também limpei o chão da sala, lavei a louça, dei banho no gato, poli todos os 
espelhos, tirei o lixo, terminei todo o meu dever de casa da semana seguinte e marquei sua 
próxima consulta com o ... podólogo. Então, o que você diz, minha mãe amorosa, solidária e 
mais incrível em todo o mundo?  

 

 

Opção 2 

Eu ouvi a Senhora Lurdes falando que já ta tudo pronto pra demolir a nossa pista de patins. 
Ela quer colocar uma fonte com estátua do marido dela, no meio da pracinha...No meio da 
nossa quadra de patins! 
Meninas e Meninos temos que unir o nosso exército pra guerra...Claro que nós meninos (as) 
sempre seremos as melhores! 
Mas isso não importa agora, somos um time , um time de crianças apaixonadas por patins e 
vamos fazer a Senhora Lurdes mudar de ideia. Vamos ensinar ela andar de patins! 

 

 

Opção 3 

Minha mãe é engraçada: tem coisas que ela diz que sou muito criança pra fazer, e outras que 
já tenho idade o suficiente. Na verdade tudo o que é legal, eu não posso, e tudo que é chato, 
é necessário. Por que será que ela é assim? Eu não aguento mais ouvir a frase “já está na hora 
de você aprender a ter responsabilidade”. Pensando bem, essa tal de responsabilidade é uma 
bobagem. Acho que ela me trata assim porque eu já sou um(a) pré-adolescente. Será que a 
tendência de tudo é piorar? Nossa, bem que dizem que a vida passa muito rápido mesmo... 
Eu já estou até com saudade da minha infância! 

 

  



 

 

De 13 a 15 anos 

 

Opção 1 

Vou te falar uma coisa....muito complicado ter pais separados. Agora ele cismou que tenho 
que ser amigo da namorada dele. Me pediu que fosse gentil e educado. Agora olha só: não fui 
eu que casei, não fui eu que separei e vou ter que aturar aquela mulher maluca pra ficar bem 
com o meu pai? Essa namorada está atrapalhando tudo. Gosto quando meu pai fica em casa 
jogando videogame comigo; a gente faz pipoca e fica brincando até tarde... Eu não quero meu 
pai só pra mim...mas eu fico preocupado. Ele podia escolher uma mulher mais legal, que 
cuidasse mais dele, que cuidasse da gente, que não ficasse na rua todas as noites... Eu me viro 
sozinho com o meu pai, mas com essa mulher... não sei não... não vai dar...  

 

 

Opção 2 

Dr. eu queria muito contar um negócio que tá acontecendo comigo que, talvez eu conte aqui 
e outras pessoas passem por isso, entendeu. É...  eu acho que to viciada...em comida. Porque 
eu não paro de pensar em comida, não paro de comer. (muito chateada) Eu queria muito ser 
fitness. Eu queria muito ser fitness, muito mesmo! Eu vou pra academia, eu faço academia e 
tal, mas que que adianta? O lugar tem uma barraca de coxinha na frente, aí eu saio e como. 
Por que? Eu não sei! Eu não aguento ver comida. Toda hora eu quero comer, sabe? Quando 
eu to triste eu quero comer, quando eu to com raiva eu quero comer, quando eu to feliz eu 
quero comer: “ah, to feliz, bora comemorar! Mas é isso, se o Sr tiver uma dica de como parar 
de comer essas coisas viciantes me ajuda porque eu não sei mais o que fazer. De verdade. 

 

 

Opção 3 

Tem uma frase que diz: a gente não manda no coração. E ela é uma verdade absoluta. Sabe 
aquele(a) garoto(a) que eu conheci na viagem de formatura do nono ano? Que eu me 
apaixonei assim, logo de cara, tipo amor à primeira vista? Pois é, quando eu achei que 
finalmente tivesse esquecido tudo isso, quem pediu para me seguir no instagram? Aquela 
criatura! E não satisfeito(a), ainda me mandou um direct dizendo: saudades. Agora eu me 
pergunto, o que será que ele(a) quis dizer com isso? Saudade só se for daquilo que a gente 
não viveu, né? Sei lá... A vida também é uma caixinha de surpresas. Eu acredito que tudo tem 
sua hora pra acontecer. Quem sabe não é minha chance? Mas, e agora, o que eu respondo? 

 

 

 



 

De 16 a 18 anos 

Opção 1 

Eu e o Beto? Ah nós estamos namorando. Quer dizer, não é bem um namoro, a gente não tem 
se visto muito. É que ele trabalha demais. Mas a gente se fala no telefone, claro, Sempre? É, 
sempre que eu ligo. Mas tem dias que ele não pode atender. Muitas reuniões sabe?! Sim, a 
gente sai também. Quer ver? A última vez que a gente saiu foi... foi... Ah eu não lembro. Mas 
isso também não importa. Minha memória está péssima. A gente combinou de ir ao cinema. 
Legal né! Mas ele ainda não confirmou... Vamos assistir “Parasita”. Ahn? Já saiu de cartaz? 
Que pena... Mas não tem problema, a gente vê outro. Tem tantos. É que ele é um cara muito 
ocupado mesmo. Mas quando ele tirar férias... Aí nosso namoro vai de vento em popa. Eu sei 
que ele me ama. Ele é louco por mim! Tá na cara né?!  

 

Opção 2 

Em nome da nossa amizade Luiz (Luiza), por favor, pelo menos hoje, me escuta? 
Luiza, olha só, eu conheci o Pedro por acaso, na minha aula de inglês. E infelizmente eu me 
apaixonei por ele. Mas assim que eu soube que o Pedro de quem eu tava gostando era o seu 
Pedro, eu me senti super culpada. E aliás, eu não tinha motivo pra me sentir culpada né, mas 
eu me senti.  E é obvio que a partir daquele momento eu me afastei dele ou pelo menos eu 
tentei me afastar. Lu, você  não sabe a quantidade de vezes que eu tentei te contar, só que aí 
as coisas com o Pedro foram acontecendo e eu fui ficando mais envolvida e é por isso que eu 
to aqui. Eu sei que vocês dois se amam e que eu meio que entrei de paraquedas nessa historia. 
Luiza, olha só, eu posso ser impulsiva, mas eu não sou louca.  Eu não vou mais me aproximar 
dele.  
Eu to sendo sincera sim. Eu to me abrindo aqui pra você. O que você quer Luiza? Que eu 
implore, que eu me humilhe? Eu to tentando te explicar o que aconteceu, eu to abrindo mão 
do Pedro. O que você quer? 
Luiza, pára com essa chantagem, me escuta. Senão eu realmente acho melhor a gente se 
afastar de vez. É isso que você quer? Você decide. 

 

Opção 3 

De todas as pessoas que poderiam ter me decepcionado, você foi a que mais me surpreendeu. 
Eu realmente não esperava isso de você. Esconder de mim que ia embora? Eu sei que você 
queria evitar que eu sofresse. Mas como espera que eu reaja sabendo que o meu melhor 
amigo vai viajar daqui três dias e morar fora do país por um ano? Obrigado por ter me deixado 
de lado em um momento desses da sua vida. Tá, eu tô exagerando, não quero passar os 
últimos dias de mal com você. Eu fico feliz que você tenha conseguido essa bolsa, afinal você 
sempre quis conhecer os Estados Unidos. Eu te perdoo por esse vacilo. Mas só se você 
prometer que vai mandar um celular de lá pra mim! Brincadeira. Boa sorte na sua viagem, 
amigo, aproveita muito e volta afinado no inglês! Vou sentir saudades!  

 

 



 

De 19 a 30 anos 

 

 

Opção 1 

Vitor (Vitória)... Eu pensei muito nos últimos dias. Lembrei da gente lá no início, duas crianças 
empolgadas com tudo... das noites em claro batendo papo à toa…  Era tudo tão fácil, sabe? 
Ficar com você era fácil. Só que não é mais, cara. Me assusta o quanto você mudou, o quanto 
as coisas entre a gente mudaram. E quando eu penso em tentar consertar tudo, eu mal 
começo a juntar os pedaços e parece que você dá logo um jeito de derrubar tudo no chão de 
novo. Parece até que é isso que você quer.  
Olha, quer saber... Se você veio até aqui pra tentar me convencer de que isso é normal, perdeu 
seu tempo. Pode fazer suas malas e viajar à vontade com seus amigos. Você não queria "mais 
liberdade"? Então pronto. Se você embarcar nesse vôo, você não é mais um cara 
comprometido.  
 

 

Opção 2 

 Você é assim, né? Brinca com os sentimentos dos outros. Me diz, pra quê? O que você ganhou 
me iludindo? Me fez acreditar que eu era especial, que eu era único (a). Nunca ninguém tinha 
dito que me amava. Quer dizer, não com esse olhar, não com esse tom de voz, não com esse 
teatro todo. Como você pode ser tão cínica (o)? Ou melhor, como eu pude acreditar? Dois 
anos, eu levei dois anos pra te esquecer. Durante todo esse tempo eu fiquei remoendo cada 
verbo do nosso último encontro. Uma parte de mim te defendia e queria acreditar que você 
ainda ia voltar. E essa parte tava certa. Quando eu te vi mais cedo, parece que passou uma 
corrente elétrica pelo meu corpo. 

 

 

Opção 3 

Eu não sei por que as pessoas insistem em dizer que eu sou ciumenta. Elas não me conhecem 
direito, porque se me conhecessem saberiam que eu sou desconfiada, o que é bem diferente. 
Por exemplo, eu já liguei 27 vezes pro celular do Pedro e ele não me atende. A mãe dele diz 
que ele provavelmente tá na aula, a irmã que ele tá na academia, o amigo que ele tá fazendo 
hora extra, o colega do trabalho que ele tá no trânsito. Ou seja, cada um inventa uma história 
diferente pra acobertar as safadezas dele. Daí eu é que sou a lunática que fico “inventando” 
coisas. Mas eu sei onde ele tá. Ele tá comprando pão com a Lurdinha da Padaria. Pensa que 
eu não vi ela ontem falando pra ele " 8 pães 3,50 querido", que significa me encontre mais 
tarde depois. Ah, mas ele vai ver quando chegar em casa.Quer saber? É hoje que ele aprende 
a fazer pão pro resto da vida dele...Ah aprende! 

 

 


