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Resumo: O artigo tem como objetivo tecer algumas reflexões sobre ensino-aprendizagem 

com ênfase na educação ambiental, utilizando o teatro de animação como ferramenta 

didática. Expor parte do processo de implantação do Projeto Teatro de Animação para 

Educação Ambiental realizado no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. E, também, refletir 

acerca do teatro de animação, suas vertentes e alguns dos contrastes entre diferentes visões 

sobre essa linguagem teatral. 
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Tabuleiro. 

Abstract: The article have as an objective to talk about some reflections about learning with 

emphasis on the environmental education, using puppet theatre as didactic tool. Expose part 

of the process for the implantation of the project: Puppet Theatre to environmental education, 

realized in the Serra do Tabuleiro state park. And, also, think about the puppet theatre, his 

variants and some of the contrasts between different points of view in this modality of 

theatre. 
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Introdução 

 O Projeto Teatro de Animação para a Educação Ambiental nasceu da vontade dos 

bolsistas do Projeto em trabalhar com o meio ambiente e a arte, estes, uniram-se a vontade 

dos monitores ambientais do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 

em tornar o atendimento principalmente ao público infantil, mais lúdico e divertido. Para 

tanto, busca-se neste projeto, capacitar os monitores ambientais com a linguagem do teatro de 

animação, para que assim, possam propagar seus conhecimentos referentes ao parque de 

maneira diversificada, buscando um novo olhar para a visitação. 

 Inicialmente foram discutidos conceitos específicos sobre o teatro de animação e suas 

formas de manipulação, para, a partir disto, planejar em conjunto as etapas do Projeto. Com 

um roteiro previamente definido e a intenção de dar destaque a algumas espécies da fauna 

nativa do Parque, iniciou-se a construção dos bonecos. Deste trabalho, que encontra-se em 

andamento, experimentação e aplicação, surgiram quatro novos bonecos: Garça-branca-

grande (Ardea Alba), Coruja-de-igreja (Tyto Alba), Cobra coral (Micrurus corallinus) e Mão-

pelada (Procyon Cancrivorus). A etapa seguinte consiste na incorporação das especificidades 

da linguagem por parte dos monitores, assim como das técnicas de manipulação do teatro de 

animação. Desta forma poderemos juntos delinear cenas de um espetáculo teatral, que fará 

parte das atividades constantes do parque. 

 O objetivo deste artigo consiste em discutir e analisar as etapas do Projeto Teatro de 

Animação para a Educação Ambiental, unindo as questões ambientais à arte, como forma de 

ampliação das áreas, visando uma melhor comunicação entre homem e natureza. 

O Parque 

 O referido projeto é desenvolvido no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, a maior 

Unidade de Conservação de proteção integral de Santa Catarina, somando 1% da área total do 

estado, com aproximadamente 84 mil hectares. É um importante remanescente de Mata 

Atlântica, reconhecido pela UNESCO como Zona Núcleo da Reserva da Biosfera. São oito os 

municípios que integram o Parque: Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São 

Bonifácio, São Martinho, Imaruí, Paulo Lopes, Florianópolis e Palhoça, onde está localizado 

o Centro de Visitantes do Parque (Figura 1). Criado em 1975, por meio do Decreto 1.260/75, 

a gestão do Parque é realizada pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA). Inaugurado no 

ano de 2000, este Centro vem desenvolvendo, desde sua criação, diversos trabalhos de 



pesquisa científica, mobilização comunitária e principalmente educação ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de Localização do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e Centro de Visitantes. 

Fonte: adaptado de FATMA, 2009. 

 

 Até a presente data, cerca de 60 mil pessoas passaram pelo Centro de Visitantes, 

tendo como origem diversos municípios catarinenses e até mesmo de outros Estados 

brasileiros e do exterior durante a temporada de verão. Entre o público visitante destacam-se: 

alunos de escolas da rede pública e privada, universitários, grupos de idosos, escoteiros, 

turistas e moradores da região. Os trabalhos no Centro de Visitantes são desenvolvidos pela 

CAIPORA Cooperativa para a Conservação da Natureza por meio de contrato de prestação 

de serviços com a FATMA.  

 O Centro de Visitantes possui o importante papel de apresentar à população a 



biodiversidade existente no Parque, assim como sensibilizá-los acerca da necessidade de 

preservação dos seus ecossistemas. Para tanto, são realizadas palestras temáticas, as oficinas 

Tabuleiro em Cena, Pesquisa Científica e Mosaico da Restinga, a interpretação ambiental na 

Trilha da Restinga do Maciambu e o Teatro de bonecos.  

 Assim, com o intuito de chamar a atenção da população visitante, principalmente as 

crianças, para as características e problemas ambientais do Parque e com a intenção de 

ampliar esse diálogo entre o homem e a natureza, fez-se brotar uma ideia, ou até, um sonho: 

usar o teatro de animação com o objetivo de agregar uma nova linguagem aos meios de 

comunicação, à troca de informações entre os monitores do parque e os visitantes. Buscando 

assim, sensibilizar e informar as crianças de forma lúdica e prazerosa, onde os primeiros 

personagens desta peça eram o Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) e o Jacaré-do-

papo-amarelo (Caiman latirostris), que contavam um pouco de sua vida no Parque do 

Tabuleiro. No entanto, o teatro de bonecos era desenvolvido de forma amadora e 

improvisada, sem as técnicas necessárias.  

 É exatamente aqui que começa a intervenção do Projeto, com o objetivo de introduzir 

o teatro de animação neste local onde a presença de escolas é constante. Para tanto,  foi 

preciso avaliar junto com os monitores o que já ocorria de teatro de bonecos, como este se 

dava no local, como era a reação das crianças e o que poderia mudar. Porém, para trabalhar 

com educação ambiental têm que entendê-la e saber  como esta se dá no Centro de Visitantes 

do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

 O surgimento oficial da educação ambiental está relacionado com diversas 

conferências realizadas por todo Planeta. Estas, com o objetivo de discutir e propôr ações 

para a conservação do meio ambiente, tiveram papel fundamental para o desenvolvimento e 

aperfeiçoamento desta proposta educativa. No entanto, quando se fala de educação ambiental, 

muitos a associam somente a conservação da natureza, porém, como explica Marcos Reigota 

(2009), ela é muito mais do que isso: 

 

Quando afirmamos e definimos educação ambiental como educação política, 
estamos afirmando que o que deve ser considerado prioritariamente na educação 
ambiental é a analise das relações políticas, econômicas, sociais e culturais entre a 
humanidade e a natureza e as relações entre os seres humanos, visando a superação 
dos mecanismos de controle e de dominação que impedem a participação livre, 
consciente e democrática de todos.  



A educação ambiental como educação política está comprometida com a ampliação 
da cidadania, da liberdade, da autonomia e da intervenção direta dos cidadãos e das 
cidadãs na busca de soluções e alternativas que permitam a convivência digna e 
voltada para o bem comum. (REIGOTA, M. 2009, p.13) 

 

 A educação ambiental não busca somente a mudança de um lugar, mas de um ser, 

para que este, consciente de seus direitos e deveres, possa influir politicamente na 

transformação do ambiente. Porém, não é tão simples como parece, educar é algo que pode se 

tornar extremamente complexo quando um dos lados não está disposto a aprender/ensinar. As 

escolas, ambientes construídos para educar, são, em grande parte, carentes de estruturas, 

profissionais qualificados, recursos financeiros e pedagógicos e incentivo ao estudo do meio 

ambiente.  

 Para colaborar nesta forma de aprendizado e divulgação, foram criados a partir do 

Projeto Teatro de Animação para a Educação Ambiental, bonecos cópias de animais nativos 

do Parque. Uma forma criativa para envolver e apresentar ás crianças os animais que vivem 

na Mata Atlântica.  

  O teatro de bonecos é por si só o meio mais rápido e eficaz de atingir as crianças de 

uma forma cativante, onde a diversão e o conhecimento estão juntos. Outra forma de ação é 

fazer com que não só o teatro seja a parte lúdica em sua visita, mas que tenham outros 

elementos dentro desta estada nesta unidade de conservação.  

 Neste sentido, as visitas à sede do Parque podem ser consideradas, dentro do processo 

educativo e formativo dos cidadãos, uma ferramenta pedagógica, onde é possível aliar a 

teoria à prática, em uma enriquecedora aula viva. Portanto, busca-se frequentemente adaptar 

e melhorar os métodos utilizados, assim como explorar novos. O público infantil, oriundo das 

instituições de ensino (cerca de 70% do público visitante), sempre foi um desafio à equipe do 

Centro de Visitantes, pois os métodos clássicos, como a palestra e a interpretação ambiental 

na trilha não poderiam ser aplicados com total eficácia. Portanto, o desafio consiste em como 

tornar mais didática e prazerosa a visita das crianças ao Centro de Visitantes. 

 Desde o início do Projeto no Parque, os monitores já se motivaram a construir a 

estrutura para o teatro de bonecos, tentando mudar o que era feito antes. Estes faziam o teatro 

no balcão de informações do Centro de Visitantes, ou em uma janela da casa açoriana que 

existe dentro do Parque e outra opção menos utilizada, no chamado anfiteatro, um local no 



final da Trilha da Restinga do Maciambu onde está um pequeno palco com alguns bancos, 

que para a manipulação torna-se desgastante, pois os atores/monitores precisam ficar 

agachados. Com isso, passamos a pensar em possibilidades de montagem uma nova estrutura 

especifica para a peça. 

 O primeiro contato com o Parque foi o momento de conhecermos o ambiente e os 

monitores. E, também, de apresentá-los, ou introduzi-los ao universo do teatro de animação. 

Em contra partida poder ouvi-los com relação as intenções, as investidas que já haviam sido 

feitas nesse sentido e, é claro, as expectativas que eles tinham a respeito do trabalho que 

estava começando.  

 Inicialmente, apresentamos aos monitores as formas clássicas de se fazer o teatro de 

animação, eles puderam contemplar artistas de vários países, com diferentes técnicas de 

teatro de animação. Surgiram, portanto, ideias entusiastas para que num futuro próximo 

pudessem realizar algo nesse sentido, dentro do próprio parque. 

  O Teatro de animação engloba tanto o teatro de bonecos, quanto o teatro de objetos e o 

de máscaras. Cada um em si, pertencente a uma linguagem teatral, como explica Ana Maria 

Amaral (1996): 

Forma é um termo genérico usado aqui para expressar o materialização de uma 
ideia. Forma enquanto volume ou enquanto imagem linear. As formas podem ser 
bonecos e máscaras, como podem ser objetos naturais ou construídos pelo homem e 
com determinadas funções sempre ligadas ao movimento. O movimento é a base da 
animação, pois é preciso ter-se sempre a ilusão de uma ação executada durante o 
ato da apresentação, sem o que não existe o ato teatral.(AMARAL, A.M. 1996, 
p.18) 

 

 Neste sentido, percebe-se, a partir de discussões sobre as diversas possibilidades de 

trabalhos com teatro de animação, como os conceitos dos monitores mudaram com relação às 

formas de manipulação. Antes do projeto, o pensamento era de que o manipulador não 

poderia aparecer, deveria estar atrás de uma estrutura e o centro das atenções seria totalmente 

voltado para o boneco, No Parque iremos utilizar o boneco de luvas com a boca articulada 

que encobre a mão do manipulador, além de objetos reais como tesouras e outros. Esta 

quebra de paradigma é muito importante para que os monitores/alunos possam expandir a sua 

visão dentro das linguagens do teatro de animação. Quanto a utilização dos objetos Lacoste 

diz: 



 

“... o teatro de objetos é, antes de tudo, o teatro do ator, um sujeito cênico que se 
vale da mistura objetal para compor a dramaturgia, em que o enfoque visual não 
inclui a palavra, que também se torna objeto sonoro, imagem acústica... há 
experiências hibridas que situam a meio caminho entre o boneco e o objeto, além 
de outras que rondam o imaginário do boneco, mesmo propondo dele se distanciar. 
Sob essa perspectiva, teatro de marionetes e teatro de objetos são vizinhanças que 
partilham do mesmo território, em que se há uma diferença, para Roland Shon, ela 
reside na manipulação (LACOSTE in COSTA.F.B, 2011, p.36). 

 

 Neste texto, Lacoste transita do teatro de bonecos para o de objetos. E faz uma 

distinção básica que está relacionada na estrutura, esta pode se estender ao “micro e ao 

macro”, mas sempre dá o enfoque no ator. A hibridação e a mestiçagem, muito presentes no 

texto, designa dessas várias misturas que é o teatro de animação. Neste teatro onde o humano 

está aparente pode-se contestar quem está sendo manipulado.  

 Mostrar outra forma de se fazer teatro de bonecos, foi muito interessante, porém  

demanda certas habilidades. O corpo do ator manipulador deve estar preparado para enfrentar 

o público quando ele também passa a ser o foco, diferente de quando ele está atrás de uma 

estrutura, onde somente o boneco é visto. O teatro de animação é considerado uma forma 

hibrida/mista, pela diversidade de elementos e materiais utilizados. Podemos perceber dentro 

desta linguagem, até mesmo artes distintas, como as artes cênicas, as artes plásticas e as artes 

visuais. Além do uso de várias técnicas de manipulação, como explicado acima. Bell tem 

uma outra definição sobre está forma artística.  

A definição teatro de boneco é simples: “boneco é um personagem teatral movido 
por controle humano”, segundo Paul McPharlin. Mas, ao mesmo tempo em que esta 
definição do termo pode nos fazer pensar em bonecos de luva ou marionetes de fio, 
suas implicações são de fato muito maiores porque os seres humanos, 
particularmente nos últimos 150 anos, têm usado todo o tipo de personagem em 
cena, através de meios cada vez mais complexos. (BELL, 2011, p.53) 

 

 Há diferentes visões sobre o teatro de animação, no trecho acima, Bell afirma que 

tudo que está em cena, objetos, sucatas, máquinas; tudo aquilo que faz parte do enredo está 

relacionado com o teatro de bonecos. “Trata-se de humanos chegando a um acordo com o 

mundo material, uma aliança momentânea ou uma negociação entre humanos e coisas, ou 

literalmente sobre coisas em representação.” (BELL, J. 2011) Com relação ao teatro de 

bonecos, para o espectador o boneco deverá ser o foco principal. Quanto ao teatro de objetos 



o ator fará esta ponte entre o objeto e o público. 

Primeiramente, para atuar com objetos teatrais é necessário fazer uma mudança não 
só focal, mas ontológica, passando do universo humano para o mundo dos materiais 
inanimados. Os seres humanos são humilhados diante desse mundo e essa 
humilhação tem implicações para o ego do ator/performer, nos forçando a 
considerar (mesmo que de forma inconsciente) um mundo no qual os humanos não 
tem importância central. (BELL,J. 2011, p.59) 

 

 Uma vantagem de estar com um projeto de teatro de animação no Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro é que os monitores preferem que o boneco chame atenção e não tem essa 

vontade de aparecer, no texto acima Bell fala de atores que tem seu ego contestado pelo fato 

de o boneco estar em foco, mas como os monitores não se sentem humilhados e muitas vezes 

preferem não aparecer, por não ter experiência suficiente, esta forma teatral é muito mais 

adequada. 

 A partir das discussões, passamos ao próximo passo que foi a prática de alguns 

exercícios de familiarização com o teatro de animação. Primeiramente um alongamento geral, 

e depois alguns alongamentos específicos para manipulação de bonecos e objetos (Dedos, 

mãos, punhos, braços…). Depois foram apresentadas algumas regras básicas, ou técnicas, de 

manipulação de bonecos, como por exemplo a técnica da triangulação. Em seguida com um 

pedaço de papel kraft, um exercício de manipulação propriamente dita, onde cada um 

modelou seu boneco à partir do pedaço de papel, e depois apresentou-o para os demais. Na 

continuidade do exercício, foram formados grupos que criaram uma breve história, onde os 

bonecos interagiam. Criadas as cenas, cada equipe pode apresentar para o grande grupo.  

 Chegou o momento dos monitores do parque apresentarem o circuito por onde 

caminham os visitantes. No caminho conversou-se a respeito da criação e da confecção de 

bonecos que pudessem ser utilizados ao ar livre em determinados pontos da trilha. E também 

de possíveis dramaturgias que contemplassem a gama de assuntos a serem abordados nas 

histórias. A partir daí abriu-se um leque de possibilidades, ainda maiores a serem 

investigadas e postas em prática. Era, literalmente, o início da nossa caminhada e da nossa 

parceria. 

 Daquele momento em diante arregaçou-se as mangas e colocou-se literalmente a mão 

na massa. Usou-se argila para iniciar a fabricação de alguns bonecos para, à partir deles, 

começar a manipulação com nossos próprios bonecos, e também a criação das nossas 

historias. 



 Do Teatro de bonecos, denominação predominante nos anos 1970, aos "objetos que 

atuam" (conceito proposto por Frank Proschan em 1983) muito pensou-se, estudou-se e, 

sobretudo, experimentou-se no campo do que hoje se chama de Teatro de formas animadas 

ou Teatro de animação. O teatro de animação parece mostrar-se como uma cadeia de 

evoluções ― de ideias originais e, também, do aperfeiçoamento de ideias anteriores ― que 

não param nunca de evoluir, de reproduzir, e de produzir: O teatro de Animação é uma célula 

em eterno estado de divisão, de multiplicação, são inúmeras as facetas, as variações, as 

maneiras de fazer e de assumi-lo. Isso pode ser notoriamente comprovado com o advento das 

máquinas, dos computadores, das telas de vídeo, etc, que se fazem presente, também, entre os 

bonequeiros e o teatro de animação, dando a ele uma variedade incalculável de novas 

possibilidades e experimentações. Segundo Bell, se levarmos em conta o fato de que "os 

seres humanos, particularmente nos últimos 150 anos, têm usado todo tipo de personagens 

em cena, através de meios cada vez mais complexos” (BELL, J. p.53) servirão para fomentar 

a próxima geração de novas possibilidades. Estas misturas são referentes ao contato do ator 

com o seu boneco/objeto e destes com o público. A arte do ver, o “olhar que toca e é tocado” 

é a triangulação. O sentido está no espaço dramatúrgico criado pelos três corpos. Joga-se 

sempre com o texto, tanto o ator quanto o espectador, pois a quarta parede na maior parte das 

vezes não existe, a intervenção do público é muito importante. 

 O teatro de animação tem características contemporâneas, explora a tecnologia, as 

diversas formas de linguagens e utiliza cada vez mais os recursos áudio visuais, fazendo 

assim com que este gênero teatral se destaque cada vez mais. 

Com a gigantesca modificação do mundo da imagem e da comunicação, o 
espetáculo vive uma revolução surda e moderada, mas real, cuja importância os 
profissionais e os meios de comunicação ainda não mediram totalmente. 
(HOUDART, 2007, p. 15) 

 

 Para o nosso projeto usaremos o teatro de bonecos mais tradicional, usaremos o 

boneco de luvas com bocas articuladas, além de outros materiais. O boneco de boca 

articulada, também é conhecido como bocone nos países de língua espanhola, por causa de 

sua característica principal, a boca. O uso deste boneco no projeto foi uma importante 

escolha, chamando assim a atenção das crianças, que sempre reparam no tamanho exagerado, 

formato e estrutura desta boca.  

 O Boneco de luva é uma técnica onde uma das mãos do manipulador é totalmente 



envolvida pelo boneco. Assim, o movimento do boneco acontece a partir do movimento das 

mãos do bonequeiro, este geralmente não esta aparente, escondido por uma estrutura que 

pode ser um pano, barraca ou empanada. 

 Iniciou-se o Projeto com os bonecos de luva e cada um modelou a cabeça do seu 

boneco com argila. Isso levou tempo, mas todos se saíram bem. Acredita-se que por estar 

capacitando monitores de um parque estadual, que lidam com questões referentes ao meio 

ambiente, a maioria dos monitores assumiu a confecção de bonecos na forma de animais 

nativos da região. O que se tornou altamente interessante, para a criação de uma dramaturgia 

nessa direção, já que um dos objetivos do parque visava chamar a atenção para a preservação 

da fauna e da flora nativa.  

 Para a confecção dos bonecos foi utilizada a técnica de papietagem, que consiste em 

colocar camadas intercaladas de papel jornal e papel kraft, em pequenos pedaços, no molde 

de argila. Depois de seco pode ser recortado, pintado, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Confecção dos bonecos no Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 Introduzir essa linguagem entre profissionais de outras áreas, que estão completamente 

alheios ao universo do teatro de animação, leva tempo. Primeiro as noções gerais, mostrar o 



que é possível fazer nessa área. Mostrar como as coisas aconteciam antes, como elas 

acontecem, ou como podem acontecer, agora na cena contemporânea. Derrubar os mitos — 

por exemplo: Era fato que para os profissionais do parque, o teatro de animação era visto 

como uma linguagem unicamente para crianças. Uma arte menor, como salienta Peter 

Schummann (SCHUMMANN in BELL p.55) a respeito do olhar julgador do público a cerca 

do teatro de animação — apresentar as noções básicas da manipulação, confeccionar os 

bonecos, pensar na dramaturgia da cena, entre outras coisas que contribuíram para concepção 

de um olhar mais contemporâneo.  

 No desenrolar do trabalho descobrimos que contávamos com alguns pontos 

desfavoráveis, como o tempo disponível que os monitores tinham por estarmos 

desenvolvendo o referido projeto no próprio ambiente de trabalho dos mesmos, que consiste 

em apresentar o Parque e conduzir os visitantes pela trilha da Restinga do Maciambu. Por 

esta razão, as tarefas referentes ao projeto ficavam muitas vezes pendentes.  

 Chegou a hora de começarmos a pontuar objetivamente a dramaturgia a ser abordada. 

O que esses bonecos/bichos fariam ou falariam? Onde estariam? Como seriam suas vozes?  A 

discussão pretendida seria tanto dos temas mais abrangentes do ponto de vista ambiental, 

como também alguns dos temas mais específicos da própria região do parque. Foram 

mencionados temas como desmatamento, espécies nativas e espécies exóticas, extinção da 

fauna e da flora, cuidados com o lixo, reconhecimento da geografia que nos rodeia, 

aterramento, queimadas e desastres naturais, Surgiu também a ideia de abordar algo sobre a 

própria criação do Parque e da figura do seu idealizador/fundador conhecido por Padre 

Raulino Reitz. Ele poderia ser um novo protagonista, ou um narrador. Poderíamos construir 

uma serie de peripécias nas quais ele dividiria a cena com os animais e vice versa. Mas, como 

a ideia do Padre Raulino Reitz veio um pouco tardia, será feito um novo roteiro no decorrer 

do projeto. Um insight, foi a respeito de criarmos alguns objetos que dialogariam com as 

outras personagens, como por exemplo: Uma enxada, um machado ou uma serra elétrica. São 

objetos que não fugiriam ao tema proposto e dariam às cenas, um aspecto mais 

contemporâneo do teatro de animação. Outro assunto pautado nas discussões foi o cuidado 

com a duração da história, para que esta não desse margem a dispersão do público. A partir 

disso, e com o término das confecções, começou-se a praticar determinadas técnicas de 

manipulação dos bonecos.   

  Surgiram várias ideias para a criação da dramaturgia da peça. Houve uma grande 



preocupação em como passar as informações desejadas mantendo o texto dinâmico e 

prazeroso. Surgiu a figura da coruja, símbolo do conhecimento e da educação. Com isto, os 

animais dentro da peça, garça-branca-grande, gato-do-mato-pequeno, jacaré-de-papo-

amarelo, mão-pelada e a cobra coral, representariam os alunos/visitantes, tendo dúvidas com 

relação a algumas palavras citadas na peça. Neste contexto, a coruja-de-igreja aparece, 

explica de uma maneira simples o assunto em questão. Esta foi uma das saídas para a 

construção da dramaturgia  

 Levar o teatro de animação para dentro do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, é 

uma tentativa de alcançar o entendimento entre monitores e visitantes, e fazer ressoar a 

importância da conscientização e da conservação do meio ambiente. Consciência essa que 

deve ser adquirida o quanto antes e de preferência desde criança. E nos parece que é 

justamente nesses termos que o Parque apostou na eficácia da introdução desta linguagem, 

pela relevância e a notoriedade que esse tipo de teatro adquire entre as crianças. 

 Com a implantação deste projeto, vislumbrou-se agregar uma nova linguagem na 

comunicação entre os monitores do parque e os visitantes, com o objetivo de discutir e propor 

ações para a conservação do meio ambiente. Buscando assim, sensibilizar e informar as 

crianças de forma lúdica e prazerosa, onde a diversão e o conhecimento andam juntos. Um 

desafio à equipe de monitores do Centro de Visitantes, pois os métodos clássicos de ensino, 

como a palestra e a interpretação ambiental na trilha nem sempre despertam o interesse do 

público infantil, em sua maioria, oriundos de escolas da rede pública e privada.   

 O projeto ainda esta em processo, mas já conseguimos observar os vários avanços que 

foram obtidos. Apesar de que no início do projeto o objetivo era implantar mais seis bonecos, 

iremos utilizar somente quatro deles. A peça já está praticamente pronta, o próximo trabalho 

é verificar a reação das crianças e, se necessário, reorganizá-la. A estrutura para apresentação 

das cenas dos bonecos, está sendo construída e os ensaios e repetições de manipulação com 

os monitores estão acontecendo na medida do possível.  Ainda é cedo para verificarmos ou 

apresentarmos um resultado eficaz sobre a recepção do espetáculo ou das informações 

pretendidas, mas em alguns meses já poderemos avaliar a eficácia de nosso projeto. O que 

podemos sim avaliar é a eficácia das aulas e da recepção dos monitores com as oficinas 

oferecidas, estes se mostraram empenhados e com muita vontade de aprender. 

 Dessa maneira, unindo as questões ambientais à arte, estamos construindo uma ponte, 

um diálogo híbrido, entre profissionais de áreas distintas, com o importante papel de chamar 



a atenção da população de visitantes para a biodiversidade existente no Parque, assim como 

sensibilizá-la acerca da necessidade de preservação dos seus ecossistemas, sempre com a 

alegria e a ludicidade inerentes ao trabalho com bonecos e objetos. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

AMARAL, Ana Maria. Teatro de formas animadas.Editora: Edusp, São Paulo, 1996. 

BELL, Jonh.  Atuando com coisas: o mundo material em cena.Móin-móin, Revista de 
estudos sobre teatro de formas animadas nº8, 2011. 

COSTA, Felisberto Sabino da. Sobre relógios e nuvens: mestiçagem, hibridação e 

dramaturgias no teatro de animação.Móin-móin, Revista de estudos sobre teatro de formas 
animadas nº8, 2011. 

GIROUX, Sakae M e SUZUKI, Tae. Bunraku: Um teatro de bonecos.Editora: Perspectiva, 
São Paulo, 1991. 

HOUDART, Dominique. Manifesto por um teatro de marionete e de figura.Móin-móin, 
Revista de estudos sobre teatro de formas animadas nº4, 2007. 

JOHN, Liana. Biodiversidade também é uma questão de educação. In: Biodiversidade: para 
comer, vestir ou passar no cabelo? Org. BENSUSAN, Nurit et AL. Ed. Petrópolis, 2005. 

REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental?Editora Brasiliense,São Paulo, 2009. 

 


