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UM PAI ROBÔ 

 
PEÇA IDEAL PARA: 
DIA DOS PAIS 
 
ATORES 
6 
 
DURAÇÃO: 
7 min 
 

DICA. 
 
Amado (a), por se tratar de um texto muito interessante, mas de pequena duração 
(7 min), sugerimos que seja apresentado em conjunto com as peças: 
 
“O mundo de acordo com a Sra. Brown”, 
“Um grande presente para o Papai” e 
“A procura de um Herói”, 
 
Totalizando três ou quatro apresentações em seqüência, fazendo com que a 
programação tenha uma duração maior e com mais impacto. 

  
IMPORTANTE. 

 
Tomar o cuidado de não demorar no intervalo das peças, tem que ser rápido 
acabou uma, entra logo a outra. A seqüência (qual será apresentada primeiro), 
fica a critério do grupo. 

 
UM PAI ROBÔ 
 
RESUMO 
Um cientista, professor maluco tenta construir um robô com características de um 
pai real. 
 
PERSONAGENS 
Professor maluco, falando com sotaque alemão. 
Um robô 
4 crianças 
 
 
SCRIPT / ROTEIRO 

 
 

Professor 
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Senhoras e senhores, meninos e meninas, gatos e cachorros, peixinhos dourados 
e periquitos, venham ver a fantástica invenção do Professor Excêntrico. Eu 

planejei e construí os melhores robôs do mundo, os quais podem ser programados 
para preencher cada uma das suas necessidades. Ele pode ser seu empregado, 

seu amigo, seu guarda-costas, na verdade qualquer coisa que você queira que ele 
seja. Deixe-me demonstrar suas maravilhosas características. 

(o robô se move mecanicamente pelo palco, aperta a mão do professor e faz 
outras atividades tipo ginástica, para se exibir) 

Alguém quer ser voluntário para demonstrar a minha invenção? 
 

Crianças 
Eu, eu, eu..... 

 
Professor 

OK. Você, menino. O que você quer que o robô seja? Seu empregado? Ele vai 
manter seu quarto arrumado. Seu chofer? Ele vai levá-lo onde você quiser ir. Seu 

amigo? 
 

Criança 1 
Bem, que tal um pai? Faça-o agir como um pai agiria. 

 
Crianças 

Sim, grande idéia! 
 

Professor 
OK, meninos. Que qualidades devo programar nele? 

 
Criança 2 

Ele deve ser bom em dar abraços. 
 

Crianças 
(concordância geral) 

Sim, devem ser abraços gostosos. 
 

Professor 
OK. Abraços. Vamos tentar. 

(o professor ajusta o robô que sai em direção às crianças, distribuindo abraços 
sem jeito e bastante apertados). 

 
Criança 2 

Ai, isto foi horrível. 
 

Professor 
Bem, posso ajustá-lo. O que mais? 

 
Criança 3 

Ele deve ser engraçado. 
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Criança 4 

Ele deve ser bondoso. 
 

Criança 1 
Deve me ajudar com o dever de casa. 

 
Criança 2 

Deve comprar doce. 
 

Criança 3 
Deve me amar, mesmo se eu fizer uma travessura. 

 
Criança 4 

Deve comprar flores para a mamãe. 
 

Criança 1 
Deve ser bom em contar histórias 

 
Criança 2 

Deve me pegar na saída da escola e me levar aos jogos de futebol. 
 

Criança 3 
Deve gostar de rir comigo. 

 
Professor 

Esperem crianças, não estou conseguindo anotar tudo. Vocês têm certeza que ele 
deve fazer todas estas coisas? 

 
Criança 4 

Sim, e tem mais. Deve cuidar das minhas feridas se eu me machucar. 
 
 

Criança 1 
E brincar de esconde-esconde. 

 
Criança 2 

E comprar outro peixinho, se o meu morrer. 
 

Criança 3 
Deve saber consertar brinquedos quebrados. 

 
Criança 4 

Saber assar biscoitos nos dias de chuva. 
 

Criança 1 
E fazer churrascos. 
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Professor 

Esperem um minuto! Eu acho que é impossível para um robô fazer todas estas 
coisas.  

Acho que vocês estão sendo irreais. Ninguém consegue fazer todas estas coisas. 
Ninguém é tão talentoso, tão sensível, tem tantas habilidades. 

Ora, vocês estão tendo idéias fora da realidade. Ninguém consegue ser assim. 
 

Crianças 
Bem,  o meu pai é assim! 

O meu também! 
 

Criança 1 
Venham, vamos atrás de nossos pais e receber abraços de verdade. 

 
Criança 2 

(trazendo um brinquedo quebrado) 
Ele vai consertar este brinquedo para mim. 

 
Criança 3 

(trazendo um aquário vazio) 
Ele vai comprar um peixinho para mim. 

 
Crianças 

Amamos nosso pai. 
 

(as crianças saem correndo do palco) 
 

Professor 
(vai saindo do palco acompanhado pelo robô e vai falando sozinho). 

É incrível como um ser humano pode ser mais perfeito que a minha invenção 
maravilhosa. 

Bem, de volta à prancheta! Preciso descobrir o que os pais têm e que o meu robô 
não tem! 

 
 
 

FIM 
 
 

Nota importante: 
 

ROTEIROS DA “Teatro Evangélico” – USO E DIREITOS AUTORAIS 
 
Esclarecemos aos profissionais e aos amadores que as cenas que compõem este 
script, estão com os direitos autorais devidamente protegidos pela legislação em 
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vigor no Brasil e que sua utilização para fins comerciais, financeiros ou 
lucrativos, mesmo que em espetáculos beneficentes, sob qualquer forma e em 
qualquer meio de comunicação de massa, só poderá efetivar-se com a necessária 
autorização da Teatro Evangélico. No mais, desejamos que este script venha 
enriquecer o seu ministério, e que o nome do nosso senhor Jesus Cristo seja 
exaltado. A Ele toda honra e glória pelos séculos dos séculos amém! 
 

Equipe Teatro Evangélico. 
 

 
 


