Capitão
Planeta
e
Os Heróis
Mirins
Autor: Frank Ferraz
Email: Frank.ferraz@hotmail.com
Antes de montarem meu texto, me comuniquem!
Violar direitos autorais é crime!

( MUSICA DE EMOÇÃO SIMBOLIZANDO SUSPENSE)(LUZ: FOCO NA ALFAFLORA QUE ESTÁ
SENTANDA NAS PERNAS COM A CABEÇA NO CHÃO,EM POSIÇÃO DE REVERENCIA AO
CAPITÃO PLANETA)
VOZ: A Muitos Anos Atrás, O planeta Terra Passava por um caos tremendo, a Poluição,o
desmatamento e o incontrolável crescimento urbano, estava fazendo com que o planeta fosse
destruindo-se aos poucos... a humanidade, a principal causa disso tudo pedia socorro, ouvindo
os gritos de clemência,ele surgiu!

Voz Capitao Planeta:

Alfa Flora, precisamos de uma equipe, forte o suficiente para
combater esse mal que existe na terra, vá até lá e selecione 4 dos melhores guerreiros que
encontrar, forme uma equipe e os entregue as armas reciclaticas , treine-os para essa missão,
e o mais importante, certifique-se que eles são fortes o suficiente para essa batalha.
Eu conto com você.
Na terra.no mar,em baixo dela ou no ar... capitão planeta!

Alfa Flora:

irei agora mesmo...

(LUZ: luz aberta,geral. )
(Sai de cena correndo e rodando com uma capa verde...)

Cena 2
( Um senhor vai passando na praça, bebe um refrigerante e joga a latinha no chão, assim que
que ela cai... batatinha grita)

Batatinha: NÃÃÃÃOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Senhor:

O que houve menino, estar com algum problema?

Batatinha: eu estou, você está... e no futuro, isso é se existir um futuro, ele também estará
com grandes problemas, o senhor tem idéia do que acabou de fazer?

Senhor:

O que esta dizendo, que alarme é esse? eu não fiz nada...

Batatinha:

O fato do senhor jogar um componente que poderá levar ate 80 anos para se
decompor, isso não quer dizer nada?

Senhor:

Menino, entenda uma coisa... a cidade possui garis ,eles vão limpar... (com cabeça
erguida,em tom de sábio) faço isso para garantir emprego a todos eles. (Risada)

Batatinha:

O senhor bem que poderia morrer também...

Senhor: (Assustado com raiva )
Batatinha:

o que esta falando menino malcriado!

Não senhor, só queria garantir o emprego dos coveiros também (Rosto alegre)

(Homem Sai e Alfa Flora, sentada com um jornal cobrindo a cara, passa psiu e chama
batatinha)

Alfa flora:

Ei menino, psiu... Gostaria de se tornar um super herói?

Batatinha:

Sabe o que eu gostaria de verdade? (Senta-se ao lado dela) Era descobrir uma
forma de acabar com tudo isso...(Amostra o Lixo)

Alfa flora:

Pois bem... Vista isso e se equipe... Com esse pincel,temos um mundo para

salvar!!!

Cena 3
(Musica de Adrenalina- Luz Oscilando)
(Um senhor Junta uma Pilha de Papel para queimar... quando de repente, uma menina
sarnenta, pula em cima dos papeis e fala: em tom de desespero)

Lilica:

Eu não vou deixar que o senhor faça isso...

Senhor:

Menina você está louca, o que está fazendo nesse lixo...?

Lilica: Por enquanto nada, mais sei que muito poderei fazer... O senhor não pode acabar
com nossa camada de ozônio... Saiba que a poluição do ar está diretamente relacionada com
vários problemas de saúde, principalmente respiratórios e cardiovasculares.
Olhe para o céu, esta tudo cinza e tudo isso a culpa é a sua, pois eu ainda sou criança e quando
cheguei aqui encontrei essa desordem, mas não vou deixar que você acabe com tudo!

Batatinha: o Senhor sabe quantos anos a camada de ozônio levará para se recuperar?
Senhor:

claro que não...

Batatinha:

(com uma calculadora ele calcula mordendo a língua p fora) nada mais,nada
menos do que... 100 anos.

Senhor:

E o que podemos fazer com todo esse Papel? Se não queimá-lo?

Alfa Flora:

existe vários meios de reciclagem e artesanatos ,aonde esses mesmo papeis
podem ser reciclados e reaproveitados... Queimar não é a solução!

Lilica: Mais quem são vocês mesmos?
(Som de Heroísmo)

Os dois:
Lilica:

Para proteger o meio ambiente,somos os heróis mirins.(Fazendo Pose)

E o que seria isso?

Batatinha:

Precisamos de você, o planeta precisa de Você... Junte-se a Nós!

(oferecendo a Roupa e Tesoura)

(Nesse Momento passa uma senhora com uma sacola de lixo na mão,caminha em
direção a um rio cênico, aonde Jotinha estar a coletar lixo, quando de repente uma
sacola cai na sua cabeça...)

(Musica Agitada)

Cena 4
(Os Herois Mirins escondido riem)

Alfa Flora:

é acho que encontramos nosso ultimo super herói... vamos ver como ele se

sai..

Jotinha:
Senhora:
Jotinha:
Senhora:

ei senhora, acho que a senhora deixou cair isso ali no rio!
não meu filho, f ui eu quem joguei!
A senhora gostaria de comer lixo ?

você está louco garoto? Respeite-me, eu sou uma idosa de 75 anos, mereço que
me trate bem!!!

Jotinha: O planeta é mais idoso do que a senhora, e a senhora não o respeita... Acho que
quem estão loucos são os adultos, pois os peixes confundem o lixo com alimento e acabam
ingerindo, fazendo com que os mesmos morram entalados!

Senhora:

Disso eu não sabia!

Jotinha: Apois aqui está sua sacolinha fedida, e pode começar desde já a reciclagem!!!
(Sorrir)

Senhora: ta certo meu filho, a parti de hoje serei uma pessoa ambiental!!!

(A turma se Aproxima, e Alfa flora...fala)

Alfa Flora:

Com isso você acaba de salvar o dia...mas ainda temos muito o que fazer...
vem cá garoto, aceitaria se tornar um super herói?

(Luz: A luz se apaga e quando acende,estão todos em posição de reverencia)

Alfa Flora:

Ergam suas armas para o céu e gritem!!! CAPITÃO PLANETA!!

(TODOS FORMAM UM CIRCULO E GRITAM!!! CAPITÃO PLANETA! De repente SURGE UM
ADULTO VESTIDO DE CAPITÃO PLANETA GIRANDO PARA DENTRO DA CENA)

Capitão Planeta:

Na terra.no mar,em baixo dela ou no ar... capitão planeta! (Faz alguma
posizinha ridícula e engraçada)

Jotinha:

Nossa como você é legal...

Capitão Planeta:

Legais são vocês crianças que aceitaram essa causa,em prol do meio

ambiente.

Lilica:

o que precisamos fazer?

Capitão Planeta:

usem seus super poderes para conscientizar os adultos, que são quem
mais precisam, mostre as outras crianças como é bom salvar o planeta. Eu confio em vocês!!!

Alfa Flora:

venham crianças, se preparem para a nomeação...

(As crianças se ajoelham)

Capitão Planeta:

Em Nome do céu, do ar, da terra e de tudo que existe em cima e
embaixo dela, eu vos condecoro... Super batatinha, lilicagirl e Jotinhaman.

Vão Andem, voem... ou bolem! por ai a fora e recolham todos os lixos que encontrarem, traga
os adultos e os ensine a transformar o mundo!!!

(Nesse Momento as Crianças vão ate o publico e procuraram as garrafas e papeis com nomes
que foram jogados propositalmente, vão convidar os adultos para aprenderam a fazer algo
reciclado com garrafas e papeis. (pode ser qualquer material reciclado).

Voz Capitão Planeta: Só quando a última árvore for derrubada, o
último peixe for morto e o último rio for poluído é que o homem perceberá
que tinha o mundo em suas mãos e o deixou cair!!!

