No Meu
Corpo NaO!
No Meu Corpo Não é um espetáculo infantil interativo com a plateia,
que aborda de forma lúdica e silenciosa o abuso infantil.
Um personagem clownesco encontra uma ﬂor murcha e solitária.
Com pena da ﬂorzinha, ele faz de tudo para animá-la. Brinca de roda, joga
água nas pétalas, passeia, vai à sorveteria, ao cinema, ao parque de diversão,
até deixa-lá feliz e viçosa.
Mas, quando a ﬂor retorna para casa, o seu cuidador brinca com ela
de forma estranha. Toca em locais que a deixa sentindo-se mal, pede segredo
e ameaça lhe arrancar as pétalas, se ela contar para alguém.
Após o espetáculo acontece uma conversa com as crianças,
professores e proﬁssionais presentes sobre as cenas do espetáculo e atitudes
que devem ser tomadas quando uma criança ﬁcar confusa com
determinados toques no seu corpo.

"No Meu Corpo Não!" é um
espetáculo de teatro mudo e
interativo.
Embora direcionada a crianças
até o quarto ano das séries iniciais, a
peça conquista a empatia de crianças
pequenas com dois ou três anos de
idade, de crianças maiores e também
dos adultos, talvez pela fantasia que
atinge o imaginário da plateia ao ver
o Pa l h a ç o T i n t i n o , c o m t a n t a
ingenuidade e simpatia, fazendo
estrepolias para alegrar a
bonequinha e sua ﬂor.
Sem o personagem pronunciar
nenhuma palavra, quem protagoniza
são as crianças, que às vezes dão
gargalhadas, noutras xingam e
ﬁnalmente, vibram com a volta da
alegria à bonequinha e sua ﬂor.

FICHA TÉCNICA:
Texto, direção e interpretação: Antônio Lopes
Figurino: Rose Schweig
Trilha Sonora e maquiagem: Tony Filho
Público-alvo: Crianças até o quarto ano do Ensino Fundamental
Capacidade: 200 crianças
Duração: 45 minutos
Espaço Físico: Locais alternativos.

Alguns municípios que já receberam os espetáculos
"Quando o segredo gritar" e/ou "No Meu Corpo Não!"

Nova Prata/RS
Guaporé/RS
Bento Gonçalves/RS
Pinhal da Serra/RS
Marau/RS
Palmeira das Missões/RS
Carazinho/RS
Vargem/SC
Correia Pinto/SC
Morro da Fumaça/SC
Capivari de Baixo/SC
Rio do Sul/SC
São Miguel da Boa Vista/SC
Aratiba/RS
São João do Sul/SC
São Domingos/SC
Xaxim/SC
Vargeão/SC

Nova Ramada/RS
São José do Inhacorá/RS
Monte Carlo/SC
São Jerônimo/RS
Santa Terezinha/SC
Pouso Redondo/SC
Saltinho/SC
Garuva/SC
São Borja/RS
Quilombo/SC
Coronel Martins/SC
São Lourenço do Oeste/SC
Tangará/SC
Abdon Batista/SC
Lauro Muller/SC
Ascurra/SC
Roca Sales/RS

NECESSIDADES:
1. Espaço amplo e escuro, de preferência teatro ou auditório (a combinar).
2. Sonorização e iluminação de acordo com rider técnico a ser apresentado. Caso o
local escolhido não possua boa acústica, são necessários microfones auriculares.

RESERVE JÁ A SUA DATA:
51 98618.6788 - 51 3545.5421
contato@laparo.art.br
www.laparo.art.br

