
Teatro Ambiental 

A prática da sustentabilidade 

 
Investimento: R$ 50.000,00  

Responsável: Ruben Siqueira Bianchi 

 
Direção: Tina Bruncek 

 
Parceria:  Espaço Cultural Pés no Chão 



OBJETIVO GERAL  
 

Popularizar conceitos de  

desenvolvimento sustentável,  

propondo novos hábitos comportamentais 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
• Montagem de uma peça de teatro que possibilite uma compreensão 

ampla sobre o desenvolvimento sustentável numa linguagem 
sensibilizadora.  
 

• Disseminar conceitos de desenvolvimento sustentável para alunos 
da rede pública de ensino estadual de Ilhabela. 
 

• Disponibilizar a peça para outras iniciativas ambientais do Litoral 
Norte, através de parcerias. 
 

• Disponibilizar conceitos de desenvolvimento sustentável para 
visitantes das UCs 

 

 



Metodologia: 
 
 O projeto utiliza uma abordagem criativa para discutir a 
sustentabilidade. Ela envolve elementos das artes cênicas 
de teatro de rua para discutir, através de uma via lúdico-
emotiva,  conceitos de desenvolvimento sustentável. 
 



Resultados esperados: 
 

• Uma peça que abranja os temas elencados e que seja de fácil compreensão para o 
público-alvo. 

• Adesão às propostas pedagógicas pelos professores das escolas parceiras  

• Atingir cerca de 2200 alunos de 12 a 19 anos, gerando uma sensibilização que 
favoreça uma mudança de atitude em relação à sustentabilidade. 

• Estabelecer um vínculo entre os conceitos apresentados na peça e a aplicação desse 
conteúdo na vida das pessoas 

• Contribuir para a realização de outras propostas ambientais, através da prática da 
educação pela arte.  

• Gerar uma compreensão e sensibilização de valores favoráveis a uma mudança de 
atitude em relação à sustentabilidade. 

 



Resultados efetivamente alcançados: 
 

• Público de mais de 2500 pessoas 

• Apresentações para 5 ecoprojetos 

• Apresentações em 3 UCs 

 



















 













O que deu certo? 

 
• A fusão das técnicas artísticas provocou o 

encantamento do público  
• O uso da música cantada com percussão 

aumentou a força da peça 

• A simplificação da trama feita através de cortes 
no texto tornou as mensagens ainda mais claras   

 

 



O que não deu certo?  
O que faria diferente? 

 
Não conseguimos apresentar propostas 
pedagógicas para serem aplicadas nas salas de 
aula das escolas parceiras. 
 
Entretanto, os assuntos abordados na peça já 
fazem parte do tema curricular deste ano. 
 
Tivemos dificuldades de agendamento com os 
professores. 
 
 
 



Sobre a continuidade 

 A peça está pronta e ensaiada.  Seu formato, com suas 4 histórias, 
permite que ela seja facilmente adaptada para apresentações em 
eventos que tenham afinidade com os temas tratados.  

 

A medida em que os convites ocorrerem, o Espaço Cultural Pés no 
Chão irá tentar atendê-los, sempre que possível. 

 

O site do Pés no Chão abriu uma página com links para os alunos e 
professores ampliarem seus conhecimentos sobre os temas 
apresentados. Ela irá crescer à medida em que mais links forem 
selecionados e colocados. 

 



Sugestões de melhoria  

• Melhorar a articulação com os Ecoprojetos 
que recebem as apresentações. 

• Manter a peça mais curta. Como é 
apresentada na rua, a trama mais simples 
e rápida segura o público, um desafio 
constante neste tipo de proposta. 

 


