O Projeto
Através das artes cênicas o projeto “Se Eu Pudesse Mudar o Mundo” apresenta novas posturas para
a convivência em sociedade, buscando chamar a atenção do público, de forma diferenciada, para
inquietações bastante atuais, como o desperdício de recursos, os cuidados com a água, a
preservação do meio ambiente e os efeitos da utilização de drogas.
O projeto também enfatiza algumas atitudes sociais e sustentáveis do cotidiano, utilizando o teatro
como proposta lúdica para trazer ao público infantil, juvenil e adulto, reflexões sobre importantes
implicações destes temas para a sociedade.

Nas apresentações teatrais, serão entregues às crianças livretos com jogos sobre o tema.

Objetivos do Projeto
• Criar condições de acesso a manifestações artísticas de cunho educativo;
• Atuar na formação de público para o teatro fazendo da arte um veículo de transformação
social;
• Possibilitar ao público infanto-juvenil o acesso a bens culturais como o teatro;
• Possibilitar o desenvolvimento de conceitos como amizade, família, responsabilidade, ética,
cidadania e ecologia através do universo simbólico do teatro;
• Fortalecer a formação cultural utilizando a apresentação de espetáculos teatrais gratuitos;

Espetáculo
GUARDIÕES DO MEIO AMBIENTE
O tema principal é a preocupação do protagonista
"Xandinho" e seus amigos com a escassez de água que
afeta diretamente as plantações de toda sua comunidade
e ameaçam deixar toda sua cidade sem o tão precioso
líquido
Xandinho é um garoto muito divertido e adora se fantasiar
de super-herói. Junto a sua mãe, irá criar fantasias
incríveis, a partir da reutilização de materiais recicláveis.
Xandinho irá se unir aos seus amigos da escola em uma
grande aventura.
Com muita música e diversão as crianças aprenderão
como ter atitudes sustentáveis em relação a água e ao
meio ambiente como um todo.

Espetáculo
Super traffic

Dois amiguinhos, Marcelinho e Foguinho, moravam
numa linda cidadezinha chamada TRANSITÓPOLIS
e que era protegida pelo incrível SUPER TRAFFIC,
um herói que garantia que todas as leis de trânsito
fossem cumpridas, corrigindo e ensinando a todos
os moradores as leis, mas acima de tudo os bons
modos e costumes para que motoristas e pedestres
vivessem sempre em harmonia.
Até que um dia a cidade é assombrada por um vilão
que detestava o transito... era o terrível, o malvado,
o desprezível, o atrapalhado : MEGA STRESS !!

Espetáculo

Super traffic
Com muita música e um conteúdo
extremamente envolvente, todos vão
aprender de forma divertida a
respeitar o trânsito e deixar a cidade
muito mais segura e melhor !!!

Espetáculo

Super traffic

Espetáculo

Mad science
o que você sabe sobre h2o ?

Devemos tomar atitudes que colaborem com a preservação da água, esse bem tão essencial para
a vida. Mais do que isso, precisamos espalhar dicas de como economizar e mostrar o quanto a
água é importante e escassa. Para não se limitar a dizer apenas para fechar as torneiras e passar
uma lista de atitudes para economizar, a Mad Science elaborou um show, que trata do tema de
um jeito diferente e divertido, ajudando a entender as curiosas propriedades da água e maneiras
de economizá-la. Os cientistas malucos apresentam, para crianças e adultos, o show “ Watchachá
– O que você sabe sobre H2O”, com experimentos científicos, que unem informação e diversão. O
show traz uma série de experiências como a “água pelo mundo”, em que os cientistas malucos
mostram que apesar do nosso planeta ser composto por cerca de 70% de água, apenas uma
pequena parte é potável. Todos os conceitos científicos são passados de maneira divertida e
interativa.

Espetáculo

Mad science
Circo científico

Uma peça de teatro que mistura artes e experiências científicas, criando um caminho
lúdico natural para um grandioso espetáculo, onde dois cientistas irão desvendar o
mundo do circo através da ciência, propondo uma apresentação de números circenses
repleta de ciência.

Espetáculo

Mad science
TODOS CONTRA O AEDES

Os ciêntistas malucos e divertidos estão de volta, e
desta vez É GUERRA!
Como pode um mosquito deixar todo o Brasil “de
cabelo em pé”?
Com a ciência do nosso lado, todas as crianças vão
se tornar Agentes contra o AEDES.

Espetáculo

O cuidado de cada um

Utilizando a Cultura Caipira como “pano de fundo”, o Caipira Januário e seu
“cumpadri” violeiro, de uma forma muito lúdica e divertida, trazem aos
expectadores, uma reflexão sobre a necessidade do cuidado que cada um deve
ter, nas relações com as pessoas com as quais ele interage, e com o meio
ambiente.
A prosa dialetal caipira bem humorada de um trabalhador da roça com o seu amigo
da cidade; um veterinário violeiro cantador, com suas musicas compostas para
o tema...breves textos reflexivos; cuidadosamente selecionados e proferidos
pelo ator em linguagem gramatical normativa, compõem o conteúdo do
trabalho, que vai conduzindo o ouvinte
a compreender que não é suficiente apenas
“cuidar de seu próprio umbigo”.

Contrapartidas do projeto

Exposição da marca em todo o material confeccionado para o
projeto, no crédito “Patrocínio”;

300 livretos por apresentação a serem distribuídos ao público
da(s) peça(s);
Assessoria de Imprensa.

Contrapartida ambiental
Levar Cultura, arte e informação é
importante, mas fazer isso com o
mínimo impacto ao meio ambiente é
superar as expectativas.
Inserção no Programa Cultura Solar: Um veículo movido a
Biodiesel que leva seu Projeto a qualquer lugar com
sonorização e iluminação alimentadas com energia direta do
Sol; sem consumo de eletricidade da rede elétrica, totalmente
sustentável.
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