Um Conto de Fadas Moderninho.
Personagens:
Chapeuzinho Vermelho Ju
Pinóquio Guilherme
Peter Pan Marcela
Youtuber – Projeção Tipo Jovem
Voz Gepeto OFF Pedro
Voz Vovózinha OFF Fernanda
A cena acontece fora e dentro da casa da Chapeuzinho.
Peter Pan – Chapeuzinho! Chapeuzinho! Socorro, me ajude, HELP! (sai
de cena e entra Chapeuzinho sonolenta).
Chapeuzinho Vermelho – Oi! Olá! Quem me chama? (para plateia) Isso
são horas? Atrapalhando meu soninho!
Peter – Chapeuzinho! Chapeuzinho! Socorro, me ajude, HELP! (sai de
cena e entra Chapeuzinho sonolenta).
Chapeu – Oh não! Isso só pode ser uma brincadeira (para plateia) Vocês
viram alguém? Estão me pregando uma peça! Já sei, só pode ser o Lobo.
Ah mas, esse fanfarrão vai ter uma surpresinha! (se esconde).
Peter – Chapeuzinho! Chapeuzinho! Socorro, me ajude, HELP! (sai de
cena e entra Chapeuzinho sonolenta)
Chapeu – Agora eu pego você Lobo! (joga um balde de papel picado)
Querendo me enganar! Ué, (muda tom) por que essas orelhas tão
pequenas? E esses olhos? Por que tão pequenos? Espera, essa boca eu
também conheço e é muito pequena. Você não é o Lobo!
Peter – Claro que não Chapeuzinho Vermelho! Sou eu Peter Pan, (triste)
agora todo molhado!
Chapeu – Peter, você por aqui? Desculpe, mas, eu não esperava! Não nos
víamos desde aquele acampamento “irado” na Terra do Nunca, você não
tem curtido minhas fotos no Instagram e nem nada.
Peter – Eu não ligo para essas coisas Chapéu! Eu gosto de viver aventuras
de verdade; nada de redes sociais. Eu gosto de correr pela floresta do
Nunca, dançar envolta da fogueira com os Meninos Perdidos e o principal!

Chapeu – O quê?
Peter – Enlouquecer o Capitão Gancho (os dois caem na risada mas,
Peter Pan muda sua expressão).
Chapeu – O que foi Pan? Venha, vamos entrar para você poder se secar
(entram viram o cenário, e estão dentro da casa da Vovó – Chapéu
entrega uma toalha à Pan).
Peter – Obrigado. O motivo que me faz estar aqui não é nada bom!
Aconteceu uma coisa terrível. O pó de pirilimpimpim não está fazendo
mais efeito. Não consigo voltar para a Terra do Nunca!
Chapeu – E a Sininho?
Peter – Despareceu!
Chapeu (começa a olhar atentamente para o rosto de Peter) – Peter, o
que é isso? Está crescendo barba em você?
Peter – O que? Deixe-me ver (procura e encontra um espelho)! Isso é
impossível!
Chapeu – Pan, você está envelhecendo! (se olham).
Chapeu e Peter – NÃOOOOOO!!!
Chapeu – Vem aqui Pan (tira uma selfie)
Peter – O que você está fazendo?
Chapeu – Isso vai bombar no meu insta (saindo) #peterpanvovozinho
#pandebarba #nossomeninoestacrescendo
Peter – Chapeu! A Situação é grave e você pensando nessa bobagem?
Chapeu – Não é bobagem e precisamos nos acalmar! Já sei, tive uma ideia
(estalo) A vovó, ela vai nos ajudar! Ela deve estar no quarto!
Peter – Isso a vovó! (saem procurando – várias saídas e entradas,
encontros e desencontros – música de desenho animado).
Chapéu – Ela deve estar lá fora no jardim. (descem até a plateia,
interagem com as crianças - música de desenho animado – Entram
tristes).
Chapeu – Não encontrei a Vovó!
Peter – Chapeu, a vovó sumiu! E provavelmente o Caçador também e até o
Lobo!

Chapeu – Até o Lobo? (se olham).
Chapeu e Peter – NÃOOOOOO!!! (Entra Pinóquio correndo no mesmo
ritmo de grito, da uma cambalhota e cai no meio do palco).
Chapeu e Peter – Pinóquio?
Pinóquio – Oi gente! Desculpe entrar sem bater!
Chapeu – Mas, você bateu, só que foi com a cara no chão!
Pinóquio - Oh não, não, não (correndo em círculos) preciso da ajuda de
vocês! Coisas terríveis estão acontecendo com todos os seres dos contos de
fadas! Eu por exemplo, quando minto, meu nariz não cresce mais!
Chapeu – Sério?
Pinóquio – Sim, quer ver só? A Chapeuzinho Vermelho é uma menina
muito bonita e inteligente (tempo – esperam) viu só? Não cresceu!
Chapeu – Oras seu! Isso é coisa de se dizer para uma garotinha tão fofinha
quanto eu!
Peter – Acalmem-se vocês dois! A situação é grave!
Pinóquio – E o pior de tudo, estou virando um menino de verdade!
Peter (para plateia) – E eu um adulto de verdade (volta) Espere aí, mas,
seu sonho não era SER um menino de verdade?
Pinóquio – Toda vez que um pai termina de contar a minha história para
seu filho antes dele pegar no sono e uma encantadora professora começa a
contar em sala de aula para sua turma de alunos eu volto a ser um boneco
de madeira. Essa é a minha história, se eu virar um menino de verdade para
sempre ela acaba, e consequentemente eu também.
Chapeu – Onde está seu pai Gepeto e o Grilo Falante?
Pinóquio – Sumiram!
Chapeu – Todos?
Pinóquio – (Triste) Todos! (música de tensão) E Sininho e a Vovó?
Peter – Sumiram!
Pinóquio – Todos?
Chapeu – Todos (música de tensão).

Pinóquio – Os Três Porquinhos, o Gato de Botas e a Pequena Sereia
também sumiram!
Chapeu – Todos?
Pinóquio – (dramalhão) Todos (música de tensão).
Peter (para sonoplastia)– Ei! Já entendemos! Não piore as coisas! (muda
conversa) O que será de mim sem o pó de pirilimpimpim? Envelhecendo?
E você sendo um menino de verdade? Sem o nariz crescendo quando conta
uma mentira! E você Chapeu? Oh não!
Chapeu – Não o que?
Pinóquio – Chapeuzinho, seu chapéu desapareceu! O que será da
Chapeuzinho Vermelho, sem um Chapeuzinho Vermelho? (se olham e se
abraçam – os três) – NÃOOOOOO!
Peter – Por que será que isso está acontecendo?
Pinóquio – Não está na cara? Ninguém mais lê contos de fadas ou vai
assistir aos espetáculos e filmes sobre nós! As crianças que acreditavam em
nós cresceram e esqueceram de nos tornar presentes na vida dos seus filhos.
Peter – Sim! E as crianças de hoje em dia só querem saber de games, redes
sociais, cosplays e celebridades da internet. Se as crianças continuarem
igual a Chapeu, só ligada nessas coisas, nós vamos desaparecer. Será o fim
dos contos de fadas.
Chapeu– Isso seria uma calamidade, um desastre.
Pinóquio – O fim dos Contos de Fadas?
Chapeu – Não! O Facebook passar a ser cobrado! Enquanto vocês falavam
aí eu estava lendo essa noticia.
Peter – Ah não Chapeu, enquanto nós podemos ser os únicos personagens
dos contos de fadas que ainda existem, você tá preocupada com o
Facebook?
Chapeu (estalo) – Tive uma ideia! Diferente do que vocês dizem, nem
toda tecnologia é ruim e mesmo nós dos contos de fadas usamos sabiam?
Peter – Como assim?
Chapeu – Vou procurar o resultado das últimas pesquisas realizadas com
crianças em todo o mundo (muda o tom) Não! Não pode ser! O resultado é
pavoroso. Nosso ICCF caiu para 50%.

Pinóquio – O que é ICCF?
Chapeu – É o Índice de Crença nos Contos de Fada. O pessoal faz es
pesquisa todos os anos, a vovó sempre me disse!
Peter – Infelizmente os tempos mudaram. As crianças de 2018 não são
como as crianças de antigamente. Lembra-se quando bastava as histórias do
Pinóquio, da Chapeuzinho Vermelho ou do Peter Pan para alegrar os
pequenos? Pois é, esse tempo se acabou. Hoje competimos com Minecraft,
Ladybug e Pokémon.
Chapeu – Eu adoro todos esses!
Pinóquio – Chapeu!
Chapeu – Ué mas, eu gosto sim!
Peter – As crianças só querem saber de jogos eletrônicos, vídeo games,
computadores e celulares. Ninguém mais solta pipa, brinca de bolinha de
gude ou peão.
Pinóquio – Eu tenho um primo peão!
Chapeu – Um primo peão? Ele monta? (muda tom) Vou postar no
Twitter!
Peter – Em boi? Cavalo? Eu não gosto dessas coisas! Pobres bichinhos!
Pinóquio – Eu também não! Meu primo gira mesmo!
Chapeu – Como assim?
Pinóquio - O meu pai Gepeto é carpinteiro, do meu toco de madeira saiu
um boneco de pau do toco do meu primo, um peão de madeira! (muda o
tom) Ele era só um toquinho na verdade!
Chapeu – Que triste!
Pinóquio – À mim ele parece sempre feliz; girando, girando e girando!
Peter - Parece que a inocência das brincadeiras infantis está ficando para
trás.
Pinóquio –As crianças estão completamente viciadas na internet. Tanto
que preferem ver um Youtuber do que ler nossas histórias.
Chapeu – Não!!!
Pinóquio –Sim!

Chapeu – Não!
Pinóquio – Sim!
Chapeu – Sim!
Pinóquio – Não! Quer dizer, o que é não e sim? Estou confuso!
Chapeu - Nosso departamento de pesquisas descobriu que muitas crianças
nem se lembram mais dos personagens de Contos de Fada.
Peter – Pobre de nós!
Chapeu – Se perguntar quem é Pinoquio ninguém sabe. Mas se perguntar
quem é Winderson Nunes ou Felipe Neto, todo mundo sabe. Eu
particularmente adoro os dois...
Pinóquio - Vamos desaparecer completamente.
Chapeu – (trágica) Eu não quero desaparecer. Eu sou muito aparecida
(tira uma selfie) Viu? Não me deixem! Não me abandonem! Eu sou uma
personagem muito jovem! Muito bonita! Muito...muito...muito! Estava até
pensando em criar um canal no Youtube e entrevistar todos os personagens
de contos de fadas. Um dia um Porquinho, depois o outro e o outro, até
chegar nos 03, você Pan e até o Pinóquio.
Peter – Chapeu você me deu uma ótima ideia, unirmos o útil ao agradável.
Pinóquio – Como assim?
Peter – Se as crianças gostam tanto desses canais e dessa comunicação
instantânea, pelo nosso bem, vamos fazer um Conto de Fadas Moderninho!
Chapeu – Saquei, dar uma repaginada total em tudo. Deixar todos os
personagens mais dinâmicos, arrojados e descolados. Isso com certeza vai
atrair a atenção da garotada de hoje. Vamos mandar um Whatsapp pra geral
e fazer vários snapchats!
Pinóquio– Isso mesmo vamos fazer vários Whatschat e Snapsapp (muda o
tom) No que exatamente vocês estão pensando?
Peter – Transformar a Chapeu em uma youtuber, dessa forma ela vai
divulgar todos os personagens, as crianças vão começar a ler nossas
histórias novamente, mesmo que pelos tabletes e nossos poderes e amigos
vão voltar e o melhor, nós não vamos desaparecer pra sempre!
Chapeu – Música, por favor DJ.

Toca musica eletrônica ela sai de cena coloca um óculos escuro
moderno e um fone de ouvido, volta e desfila
Peter – Gostaria que vocês conhecessem a queridinha das redes sociais.
Chapeutuber – A Chapeuzinho Vermelho Youtuber. Ele faz lives com o
celular, adora ganhar um joinha e fica conectada o tempo todo.
Chapeu - Curte e compartilha #chapeuzinhoédemais #vermelhoédemias
#chapeuzinhovermelhoédemais (pede palmas e sai com áudio de
palmas).
Pinóquio – Eu também quero! Eu também quero!
Entra como se fosse um robô de última geração.
Peter – Com vocês o Pinótecno. High tech, entende tudo de tecnologia,
esta preparado com os melhores dispositivos e aplicativos. Tudo ao mesmo
tempo e no mesmo lugar. Inspirado nos cosplays de Transformes mais
irados do mundo.
Pan entra com um controle remoto na mão.
Chapeu – E por último não pode faltar ele; Peter Pan – Pan – Pan! O nosso
Gamer. Ele joga LOL, Minecraft e Pokémon Gol. Conhece tudo de XBOX,
PlayStation, Nintendo, Iphone, Ipad e? E? E o que mais?
Pinóquio (gritando) – Iceberg!
Chapeu – Iceberg?
Pinóquio – Eu não entendo muito desses “I” todos!
Chapeu – Enfim. Ele também bomba nas redes sociais. Seu canal tem mais
de 1 bilhão de acessos e seu nome não sai do trending tópics entre os mais
comentados das redes sociais. E então? O que me dizem?
Pinóquio – No fundo, no fundo eu não gostei de nenhum!
Peter – Ninguém em sã consciência iria aprovar isso. Eu me animei com a
ideia cedo de mais! Eu não acerto um!
Chapeu – Mas as crianças de hoje adoram os Youtubers, os gamers e os
ídolos da TV.
Pinóquio – Mas o que representamos deveria estar a cima disso. Nós, os
seres de contos de fadas personificamos o que há de melhor, ou até do que

melhorar em cada ser humano. Nossas vidas ensinam! Temos
responsabilidades. Somo exemplos do que seguir e não!
Chapeu – Carambola! Você Pinóquio, quando resolve falar, bota para
quebrar, hein. Se não tivesse tão #chateada, faria uma selfie com você
Pinóquio – Obrigado Chapeu. Falei apenas a verdade. Eu prefiro os
personagens tradicionais. O boneco de madeira que o nariz cresce quando
mente. A garota de capuz vermelho que leva doces pra vovozinha e o
menino que não queria crescer! (vê Chapeuzinho no celular e vai brigar
com ela). Ei sua garota atrapalhada! Estamos falando de coisas sérias e
você aí nesse celular. Você não percebe o que sua falta de atenção causa?
Já na basta o Lobo ter engolido sua Vovózinha? Você nunca aprende?
Você é uma garota chata, mimada e muito, muito bobona! (de repente o
nariz do Pinóquio começa a crescer). O que está acontecendo?
Chapeu – Seu nariz está crescendo, afinal de contas eu não sou nada disso
que você disse. Espera aí! Seu nariz crescendo? Pinóquio! Pan! Nosso
poderes estão voltando? Alias era isso que eu estava olhando nosso ICCF
está subindo! (olhando celular ou tablete).
Peter Pan (olhando o espelho) – A pelugem sumiu, me sinto um garoto
supimpa de novo! Iupi, deixei de envelhecer!
Pinóquio – Graças a sua fama nas redes sociais. A Chapeutuber é um
sucesso!
Peter – Sim mas, a Chapeu continua sem chapéu e nossos amigos
desaparecidos. Ainda não foi o suficiente! (estalo).
Pinóquio – A Chapeutuber esta em inicio de carreira mas, e se pedíssemos
ajuda para algum cosplay, personagem ou youtuber já consagrado?
Estamos esquecidos, mas, temos nossa representatividade, todo mundo em
algum momento já ouviu nossas histórias e garanto que gostaram, de um ou
de outro mas, gostaram!
Peter – E como faríamos isso?
Pinóquio – Como fazemos tudo! Mágica!
Peter – Mas estamos sem poderes!
Chapeu – Aí que você se engana! Estamos sem os poderes da mágica do
pirilimpimpim. Mas, há magica aqui (aponta pro coração) aqui (aponta
para cabeça) e aqui (aponta para o computador)! Vamos usar toda a
tecnologia a nosso favor e encontrar um, como posso dizer? Colega de

profissão para nos ajudar? (entra uma projeção personagens conversam
com um Youtuber).
Youtuber – Eu não acredito! A Chapeutuber, a youtuber mais famosa do
momento entrando em contato comigo. Eu sou seu fã! É verdade que você
é a Chapeuzinho Vermelho dos contos de fadas?
Chapeu – Aí. Pare com isso, você que é a sensação das redes sociais. Eu
que sou sua fã. Sim sou mesmo a Chapeuzinho Vermelho!
Youtuber – Que irado! Espere e quem são esses aí? Não acredito! Peter
Pan e Pinóquio? Eu também adoro as histórias de vocês!
Peter Pan e Pinóquio – E aí amigão, você precisa conhecer a Terra do
Nunca – Oie adoro redes sociais viu (nariz cresce) Ops, quer dizer, estou
aprendendo a gostar!
Chapeu – Youtuber! Precisamos de sua ajuda, os contos de fadas estão
sendo esquecidos e as personagens sumindo!
Youtuber – Isso não pode acontecer! Todos adoram essas histórias e
adoram vocês! Precisamos apenas refrescar a cachola das crianças. Eu uso
meu canal para mostrar que as redes sociais podem ser bacanas, aproximar
as pessoas e ajudar em pesquisas e estudos.
Pinóquio – Verdade, pensando por esse lado; cosplays e personagens são
uma ótima oportunidade das crianças explorarem sua criatividade.
Peter – Sim e games pode ser uma aventura digital, reunindo amigos e
famílias.
Chapeu – Como eu sempre digo, tudo isso pode ser usado pelo bem, a
favor da educação, arte, cultura e cidadania.
Youtuber – Claro que sim galera e se bem usado, na medida certa, levar
mensagens de respeito, carinho, gentileza, fraternidade e amor à todos.
Como as mensagens dos contos de fadas! (personagem se olham e dizem
surpreendidos).
Todos – Como as mensagens dos contos de fadas!
Youtuber - E vocês crianças? Gostam da histórias? Gostam dos Contos de
Fadas? (Espera eles responderem) Eu não ouvi, precisamos de vocês!
(Espera) Mais alto, vamos lá! (Espera) Querem que os personagens dos
contos de fadas mudem o jeito de ser? (Espera) Muito bem!

Chapeu – Eu não acredito turma. Pessoal o Índice de Crença nos Contos
de Fadas acaba de subir novamente. Estamos com 70%, agora 75%...
Peter – São as crianças da plateia. Elas estão fazendo o índice subir.
Vamos lá criançada, quem acredita no Pinóquio, no Peter Pan e na
Chapeuzinho levanta a mão. E os adultos também. Vamos todos juntos.
Vamos mandar uma energia positiva. Vamos encher esse mundo de amor.
Youtuber – Enquanto conversávamos eu transmiti o papo ao vivo no meu
canal e todos os; personagens, cosplays, gamers, youtuber e influenciadores
sociais compartilharam essa mensagem! Vocês são o assunto mais
comentado do mundo nesse momento.
Chapeu – Subimos para 85%.
Peter Pan – O pó de pilimpimpim, a mágica, sinto ela voltando.
Pinóquio – Já sei como fazer esse índice ir as alturas. Vamos juntos às
crianças, vamos voar entre elas. (no meio das crianças).
Youtuber – Viva a magia dos contos de fadas!
Todos – Viva!
Peter Pan – Viva a magia do teatro!
Todos – Viva!
Pinoquio – Viva a magia da tecnologia!
Todos – Viva! (retornando ao palco).
Chapeu – #incrivel, #maravilhoso, #esplendido! Os índices subiram para
100%. Superamos qualquer expectativa. Estamos com 100% de crença nos
personagens dos Contos de Fadas.
Peter – Chapéuzinho achei o seu (tempo) Chapéuzinho! (Chapeu
comemora).
Chapeu– Eu só tenho uma pergunta. Como vocês sabiam que as crianças
voltariam a acreditar em nossas histórias, mesmo com tantas mudanças no
mundo? Mesmo com tanta modernidade negativa?
Youtuber – A resposta é muito simples. Uma criança sempre será uma
criança. E sempre terá dentro de si a pureza, a bondade e a inocência. E
quanto aos adultos, eles também já foram crianças um dia. E todos se
lembram disso com muita nostalgia. Bem, fico feliz em saber que o assunto
foi resolvido e que pude ajudar. Contem sempre comigo meus amigos.

Chapeu espero ser um dos entrevistados do seu canal hein. Peter e Pinóquio
espero estar de pé aquele convite para viajar pela Terra do Nunca.
Todos – Claro que sim! Esperamos você! Até a próxima!
Youtuber – Agora preciso mesmo ir, vou estudar, depois sair com a minha
mãe. Vamos ver as peças do Festival de Teatro do RibeirãoShopping,
disseram que está sensacional e eu não perco nenhuma edição. Tchau
galera! (desliga – ponto de luz – baraulho).
Peter – O que? Você voltou!
Chapeu e Pinóquio – SININHO!
Peter – É Galera, chegou a hora de me aventurar pela Terra do Nunca! Até
a próxima aventura! Fui! Vocês são amigos irados! (Sai).
Voz Gepeto – Pinóquio meu filho hora do lanche!
Pinóquio – Papai? Até a próxima Chapéuzinho ou melhor, Chapeutuber!
Vou curtir seu canal! Qualquer coisa me manda um Whatschat e me segue
no Snapsapp hein! Fui!
Chapeu – Aí esses garotos!
Voz da Vovó – Chapéuzinho minha nenitinha, onde está você minha filha?
Chapeu – Vovó? (para plateia) Sabe galera toda tecnologia se usada com
criatividade e respeito ao próximo é sempre bem vinda mas, aqui entre nós!
Nada nessa vida substitui um amigo de verdade, um abraço de avó ou um
bom conto de Fadas! Falando nisso eu não vejo a hora de abraçar a minha.
Vovó, vovozinha! (sai).
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