
PROJEVIDA

Projeto de Valorização da Vida - com Teatro Social

O projeto é um conjunto de ações práticas envolvendo oficinas para 
professores, pais e estudantes, e espetáculos de teatro para reflexão.

Ao todo, são 4 dias de trabalho, durante os 3 turnos (manhã, tarde e noite) 
desenvolvido em 2 semanas seguidas. O projeto ocorre em quintas e sextas-
feiras. Na primeira semana acontecem as oficinas teatrais, e na segunda 
semana são apresentados os espetáculos.

Resumo

A sociedade brasileira vive uma crise de identidade, e busca referências 
que lhe dê suporte às possíveis descobertas. A educação se apresenta como o 
mais importante instrumento para possibilitar a satisfação dos anseios, 
porque está em franco movimento de pesquisa e transformações.

O teatro, quando social, é uma ferramenta eficaz na mediação de 
conflitos, melhorando a autoestima e o relacionamento inter/intrapessoal.

O PROJEVIDA com Teatro Social é uma proposta nova, com práticas que 
podem ser aproveitadas pelos professores para trabalho com os alunos. As 
oficinas apontam caminhos para tornar as aulas mais agradáveis e prazerosas, 
enquanto os espetáculos ilustram conflitos, para auto-identificação do 
espectador. Nos enredos estão a abordagem de forma lúdica, para discutir o 
bullying, e dramática para reflexões, acerca da ecologia e o papel da mulher na 
sociedade.

Justificativa



Apresentar o Teatro Social como proposta inovadora de ferramentas de 
uso na educação, para melhorar a autoestima, o relacionamento 
inter/intrapessoal, sensibilizar para a consciência ambiental, e o papel da 
mulher na sociedade.

Objetivo geral do projeto

• Desenvolver oficinas com jogos teatrais de autores como Viola Spolin, 
para estudantes das séries iniciais, e técnicas de improvisação com métodos 
de Constantin Stanyslavski; exercícios de dramaturgos como Augusto Boal, 
para estudantes das séries finais do Ensino Fundamental e Médio, professores 
e comunidade em geral.

• Apresentar os espetáculos de teatro com temáticas sobre: bullying, 
ecologia, e desigualdade de gênero.

Objetivos específicos

• Duas apresentações da peça "Planeta Ecos", público de 600 pessoas.

• Três apresentações da peça "O Macaco Mariola e o Pestinha da Escola", público 
de 600 pessoas.

• Uma apresentação da peça adulta "As Mãos de Eurídice", público de 300 pessoas.

• Três oficinas de teatro para crianças do 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 
público de 90 pessoas.

• Três oficinas de teatro para crianças das séries finais do Ensino Fundamental, 
público de 90 pessoas.

• Uma oficina de teatro para estudantes do Ensino Médio, público de 30 pessoas.

• Uma oficina de teatro para professores, público de 30 pessoas.

Metas

Público total atingido diretamente: 1.740 pessoas.

Para mais informações, envie e-mail para: 
contato@laparo.art.br



O espetáculo mostra um personagem nômade, 

escapando das cheias em busca de um lugar seguro. 

Furacões, raios, e muita sede no meio de tanta água salgada e 

chuva ácida. José tem a pele ressecada e delírios constantes. 

Vive o drama da escolha entre beber o que resta de 

água potável ou regar uma árvore, sua melhor companhia, de 

quem espera frutos e sementes para continuar a vida. Da 

loucura à realidade, ele depara-se com as geleiras se 

derretendo, a terra tremendo e as chamas consumindo 

florestas. Na busca de soluções, encontra-se com Afrodite 

que lhe mostra a importância de pequenas ações para a 

manutenção da vida.

Duração: 45 minutos.



Teatro de bonecos com texto de Antônio Lopes. Baseado nos contos de 
Monteiro Lobato "O Macaco Sem Rabo" e "O Macaco e a Velha" de Fernando 
Pessoa, o roteiro aborda o bullying na educação infantil. De forma divertida e com 
muita ação, prende o expectador por sua dinâmica interativa, onde dois narradores 
promovem o contato direto com o público. 

É um excelente material para questionar em sala de aula as 
consequências dos apelidos, deboches, discriminação e trabalhar valores como o 
respeito às diferenças, o perdão, a solidariedade, a amizade e a cidadania.

BULLYING - ISSO NÃO TEM GRAÇA NENHUMA

SINOPSE

Mariola era diferente por ser um macaco inteligente. Ele gostava de ir para 
a escola com seu amigo Viola. Pestinha, que não admitia ninguém na sua linha, 
começou com suas gracinhas e foi com tudo: Apelidou Mariola de macaco rabudo, 
peludo e orelhudo. Mariola, muito arteiro foi ao barbeiro, cortou o rabo, raspou os 
pelos e voltou empolgado... Daí sim é que ele foi debochado, e todos gritavam do 
seu lado:  ”Olha o Macaco pelado, que caiu no melado e ficou lambuzado...”



Resumo do texto de Pedro Bloch. Conta a história de Gumercindo 
Tavares que retorna ao lar depois de perder tudo o que tinha para a amante. 
Em casa, busca vestígios para confirmar sua suspeita de que a esposa o 
traiu durante os nove anos em que esteve fora. 

Considerado o primeiro monólogo montado no Brasil, estreou em 1960 
no Rio de Janeiro com Rodolfo Mayer e teve sucesso imediato, no país e no 
mundo, destacando-se na Broadway com temporada no Booth Theatre. 

Tema: Drama psicológico.
Duração: 35 minutos.
Classificação: A partir dos 14 anos
Público Alvo: Pais, professores e estudantes do Ensino Médio.

SINOPSE

As Mãos de
Eurídice

Com Antônio Lopes
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