
Dramaturgia 

 A dramaturgia do espetáculo foi construída durante as atividades de oficinas de teatro. 
Por meios de jogos de improvisação e integração as meninas compartilharam suas vivencias, 
de como se sentiam em ser uma menina? Uma das participantes, Laura, contou sua história 
sobre sua dificuldade em ser aceita para jogar futebol em sua escola. E a segunda parte do 
espetáculo foi criada a partir do conto: 

Ques es ser uma niña? 

LAS TRÊS NINÃS ENTRAM EM CENA CORRENDO. 

NIÑA  1-: Buenas tardes! Hoy vamos contar una historia de una niña que gustava muito de 
jugar futebol. 

NIÑA  2-:  No me gusta jogar futebol. 

NIÑA  3-: Ah, me tão pouco. 

NIÑA  1-: Bien, a me me gusta, então vou contar minha história. 

NIÑA 1 VAI PARA O CANTO DO PALCO E NINÃ 2 E 3 VÃO PARA DE TRÁS DA EMPANADA. 

NIÑAS 2 E 3:- Las niñas no jogam futebol! Las niñas no jogam futebol! 

NINÃ 1 FICA MUITO TRISTE. 

NIÑA  1-: Sempre gostei muito de jogar futebol. Mas nunca era aceita no time da escola. 
Sempre que ia jogar as pessoas me olhavam como se eu estivesse fazendo algo errado. 

NIÑAS 2:- Porque está triste?  

NIÑA  1-: Não me deixam jogar futebol. 

NIÑA  3-: Venha, vamos jogar com você. 

NIÑA 1 FICA FELIZ EM PODER JOGAR FUTEBOL. LAS NINÃS JOGAM FUTEBOL E UMA FAZ UM 
GOL. TODAS COMEMORAM. 

NIÑA  1-: Despois que mostrei  que sabia jogar futebol, entrei para o time da escola e todas 
as outras meninas torcem por mim. Eu tenho até um uniforme! 

MÚSICA - https://www.youtube.com/watch?v=BUCd9v-eP2M 

TODAS:- Todos los joguetes son aluciantes! Ser niño o ninã no te deves preocupar! Tu podes 
jugar com o quere jugar! 

COREOGRAFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=BUCd9v-eP2M


LAS NIÑAS VÃO PARA DE TRÁS DE LÁ EMPANADA. E COM DESENHOS COM A HISTÓRIA DE ROSA 
CARAMELO: COSTRUINDO LA IGUADAD. 

NIÑA  1-: Havia uma vez, no pais dos elefantes. Havia uma manada de elefantes em que todas 
as elefantas eram cor de rosa. Isso se devia, porque todas as elefantas comiam apenas rosas 
com de rosa e para ressaltar mais ainda sua cor, também tinham laços cor de rosa e saia cor 
de rosa. Porém, essas flores cor de rosa não eram apetitosas, e as elefantas teriam que comer 
mesmo assim para que pudessem ter uma cor brilhante e rosadas.  Seus pais, diziam que 
deviam comer para que ficassem bonitas e cor de rosas como sua mãe e conseguissem um 
bonito namorado. 

Porém, uma elefantinha, por mais que comia não conseguia ter a cor de rosa. Então se punha 
muito triste com essa situação. Não gostava de comer as flores rosas e ficava a olhar os 
elefantes homens que se punham a comer as ervas verdes e todas e a brincar por onde 
queriam. 

Como a elefantinha por mais que queria não conseguia ficar cor de rosa, se pós a comer tudo 
que tinha vontade e a correr e brincar pelos campos. 

No primeiro dia as outras elefantinhas a olhavam com de forma estranha. No outro dia a 
olhavam com inveja e depois se puseram a fazer a mesma coisa. 

Então todas as elefantinhas  ficaram cinzas . Desde então, quando se olha para uma manada 
de elefantes não é possível saber quem são as elefantas e quem são os elefantes. 
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