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O QUE É O TEXTO DRAMÁTICO?  

O texto dramático, criado pelo dramaturgo (autor), tem como finalidade última 
ser representado, passando então a texto teatral. 

O texto dramático pode ser escrito em prosa ou em verso. A história (ação) é 
apresentada em discurso direto, isto é, apresentada pelas personagens, situando-se, 

tal como no texto narrativo, num determinado tempo e espaço. 

 

AS CATEGORIAS OU ELEMENTOS DO TEXTO DRAMÁTICO 

A ação (desenrolar dos acontecimentos) da história é condensada, como que 
resumida, para poder ser contada em pouco tempo, de forma a não alongar o tempo 

de representação, que seria cansativo quer para o público, quer para os atores. A 
ação comporta dois tipos de estrutura: interna (começo, meio e fim do texto) e externa (atos 
e cenas). 
 

O tempo da história também é curto, e acontece geralmente no presente, como se 
estivesse a decorrer no momento da própria representação. 

 

Quanto ao espaço, pode-se considerar dois tipos de espaço diferentes: o espaço 

representado, isto é, aquele que é indicado no texto da peça (texto dramático), e o 

espaço de representação (texto teatral), que é o local onde os atores estão a 

representar.  
 

As personagens, que são as responsáveis pelo desenrolar da ação, são reduzidas 
e delas depende a ação, uma vez que não há narrador. A personagem principal 

desempenha o papel de maior importância. As personagens secundárias desempenham 
papéis de menor relevo. Os figurantes, não desempenham qualquer papel específico, 
embora a sua presença física seja importante para a compreensão da história (ação). 

 
 

TEMA DA AULA: TEXTO E ESPETÁCULO 

No seu livro didático (Rumos 
da Arte), este conteúdo está 
disponibilizado nas páginas 
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AS MODALIDADES DO TEXTO DRAMÁTICO 
 

O texto dramático é constituído por dois tipos de texto: o principal e o secundário. 
 

O texto principal corresponde ao discurso dramático que as personagens 
vão representar. É, portanto, o texto constituído pelas “falas” das 
personagens, que podem apresentar-se sob a forma de diálogo (conversa 
entre as personagens), monólogo (conversa de uma só personagem) ou 

apartes (comentários que uma personagem faz, voltando-se para o lado ou 
para o público, para dar a entender que as outras personagens não deverão ouvi-lo). 
 

O texto secundário corresponde às indicações cénicas, também 

conhecidas com o nome de didascalias ou rubricas. É o texto onde o autor 

da peça (dramaturgo), anota as informações sobre os gestos, a entoação 

e a movimentação das personagens, sobre os cenários, o guarda-roupa, 

os acessórios, a luz, o som e outros aspetos que ache relevantes para a 

representação da peça teatral. Estas informações (didascalias/rubricas) acabam por 

substituir a ausência de um narrador e ajudam a passagem do texto dramático a texto teatral. 

Graficamente, o texto secundário costuma ser representado em itálico e, nalguns casos, 

entre parêntesis. 

 

AS VARIEDADES DO TEXTO DRAMÁTICO 
 

O texto dramático pode apresentar-se em géneros ou formatos diferentes: a tragédia, o 

drama, a comédia e a farsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://sites.google.com/site/portuguesbpc/materias/educacao-literaria/texto-dramatico (adaptação) 

  

A tragédia tem origem na Antiguidade Clássica (Grécia), onde a ação é solene e as 

personagens são grandes heróis, lutando e desafiando o próprio destino. Na tragédia, o 

desenlace é infeliz designando-se por catástrofe, onde ocorrem sempre mortes. 

O drama tem origem no século XIX e neste tipo de texto, as personagens são indivíduos 

comuns que lutam contra outros, contra a sociedade ou mesmo contra si próprios. 

Geralmente aborda assuntos sérios da vida das pessoas. 

Na comédia a ação é cómica, as personagens são por vezes ridículas e o desenlace é 

feliz e divertido. Para conseguir estes objetivos, o autor serve-se de diversos recursos 

cómicos, como a linguagem (tipo de vocabulário utilizado), o carácter (pelas atitudes ou 

vestuário utilizado), ou pela situação criada (maneira de agir, contexto cómico). 

A farsa deriva do francês antigo, farse, que significa uma peça sobre os costumes e a 

vida social das pessoas. Tem um carácter burlesco e cómico, que provoca risos ou 

zombaria. 



 

 

 

1. Considerando o que você estudou sobre TEXTO e ESPETÁCULO, leia o trecho 

abaixo e responda: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifique e transcreva abaixo as duas rubricas ou didascalias que iniciam e 

encerram a cena descrita. 

Trecho 1: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Trecho 2: _____________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) Na fala da Tia Adelaide, o que significa a expressão “(baixinho)”? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

c) Cite o nome dos personagens que aparecem na cena descrita. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Na sua opinião, o trecho da peça descrita pode ser categorizado como TRAGÉDIA, 

DRAMA, COMÉDIA ou FARSA? Justifique a sua resposta. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

ATIVIDADE 

A menina e o vento 

[...] 

 

(Entram Pedrinho, a mãe, tia Adelaide, tia Adalgisa e tia Aurélia; todas 

assustadas.) 
 

PEDRO – Foi aqui, no meio da ventania. 

TIA ADELAIDE (baixinho) – A Cova do Vento. 

TIA ADALGISA – A cova do Vento! ... (Se junta à tia Adelaide.) 

MÃE – E depois, Pedrinho, o que aconteceu? 
 

(Tia Aurélia sai de cena, descobrindo, curiosa, a Cova.) 
 

MACHADO, Maria Clara. A menina e o vento e outras peças. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2009. 


