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O projeto “Calcinhas e Cuecas” busca debater e apresentar para jovens questões à respeito de
conflitos do dia-a-dia, necessidades, desejos e inquietações recorrentes à maioria deste jovens.
Com bom humor os atores se revezam em diversos personagens, ora interpretam os pais, ora os
professores e ora os próprios jovens, para abordar os mais variados assuntos, como a escola,
namoros, virgindade, doenças sexualmente transmissíveis, drogas, competição do vestibular e
escolhas profissionais.

Possibilitar o desenvolvimento de conceitos como respeito, ética, responsabilidade, coletividade e
valorização da vida;
Trazer informações importantes a respeito de temas ligados a sexualidade e outros assuntos
relevantes na juventude;
Iniciar jovens no mundo artístico, seja ele das artes cênicas ou outro que por ventura seja de
interesse desses jovens, mostrando quão importante a cultura é na compreensão e discussão de
todos os assuntos que circundam a nossa sociedade;
Estimular o otimismo, a curiosidade e fortalecer a autoestima dos jovens;
Contribuir para o desenvolvimento emocional e cognitivo do público alvo do projeto, propiciando
a aquisição de conhecimento e formação de seus próprios valores através da dramaturgia;

Comportamento agressivo entre estudantes, gravidez precoce, doenças sexualmente
transmissíveis e consumo de álcool e drogas pelos jovens. Estes são problemas universais, que se
não combatidos em seu prenúncio podem ter consequências ainda mais graves no futuro.
A adoção de programas preventivos continuados com os jovens tem demonstrado ser uma das
medidas mais efetivas para o combate destes males. É preciso direcionar estes jovens a uma
convivência social sadia e segura.
Tratando-se o teatro como o simulacro da realidade, o projeto entende como a melhor maneira
desta informação ser assimilada por estes jovens. O teatro trabalha com a experiência humana, é
a criação da experiência do viver humano.
A peça apresentada neste projeto será de fácil entendimento, e ligada ao cotidiano dos jovens,
para que ele mesmo perceba e aprenda como deve agir nestas situações, ao invés de imposição
de regras.
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Serão realizadas 8 apresentações do
espetáculo “Calcinhas e Cuecas” nos locais
de preferencia da empresa. Nessas serão
distribuídos livretos explicativos a respeito
do assunto tratado para todos os
espectadores.
*Além das apresentações será ministrada
uma palestra sobre técnicas de contação de
estórias para 25 pessoas, no local de
preferencia da empresa.

https://www.facebook.com/TerracoTeatro - Página da Cia
https://www.youtube.com/watch?v=pkWxEuT7nE4 – Vídeo Espetáculo adulto "Era... Uma Vez?"
https://www.youtube.com/watch?v=IS8nOU5R5AY – Vídeo Musical infantil "Entrando numa Suja"

www.3sprojetos.com.br
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