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Introdução  
 

Ação: peça teatral ‘Caminhos de Caminhoneiro’ 

 

Período: durante 1 mês – em 2011 e em 2012 

 

Responsável pela ação: 

• E-mail: julia.lima@daimler.com       

• Telefone de contato: 11 4173-7462 

 

Público alvo: caminhoneiros que pernoitam no Ecopátio 

 

Número de pessoas beneficiadas: 2.938 caminhoneiros 

 

 
 

 

 
 

mailto:julia.lima@daimler.com


Objetivo 
Democratizar a cultura e atuar de forma eficaz no enfrentamento da exploração sexual de crianças e 
adolescentes nas rodovias brasileiras. 

 
 
 



Ações realizadas 
- Conscientização sobre a realidade dos caminhoneiros 
- Peça teatral gratuita, com pipoca gratuita 
- Sorteio de brindes (boné Mercedes-Benz, livros de caminhoneiros, calendário com imagens do Brasil) 
- Coleta de depoimento dos caminhoneiros 

 



Resultados esperados  
Entrega de cultura para um público desfavorecido. 
Promoção de qualidade de vida e conscientização de diversos temas como:  respeito às leis de trânsito; 
importância de zelar pela qualidade de vida; alerta contra o uso indevido de substâncias químicas; combate à 
exploração sexual infantil. 
Valorização dos motoristas — sobretudo explicando como a atuação destes profissionais nas estradas contribui 
para o progresso do País.  
 
 
 
 



Resultados alcançados 
Aproximadamente 3.000 caminhoneiros participaram da ação, em 2011 e 2012. 
A peça, com linguagem descontraída, conquistou os motoristas, que aprenderam sobre temas importantes de seu dia a  
dia. 
 

 
 



Monitoramento e Avaliação 
Acompanhamento diário da quantidade de caminhoneiros que assistiu à peça. 
Coleta de depoimentos de satisfação – sempre positivos e por muitas vezes, de indivíduos que foram pela 
primeira vez ao teatro. 
Sorrisos  e gargalhadas ao longo de 1 hora. 
 

 
 



Dicas importantes 
A valorização desse público, que contribui para o progresso do País, é fundamental. 
Eles não possuem acesso à cultura, têm poucos momentos de lazer. 
Gostaram de ouvir sobre temas de seu cotidiano e torceram pelo “mocinho” da história. 
As mensagens, como o combate à exploração sexual infantil. foram abordadas de maneira leve, e com sucesso entre o 
público. 

 



Conclusão 
Os caminhoneiros possuem uma rotina de trabalho que muitas vezes os deixam longe de casa por longos períodos. 
Por isso, é um profissional que carece de opções de entretenimento e, acima de tudo, de boas fontes de 
informação que estejam conectadas com o seu universo. Nesse projeto, visamos suprir parte destas necessidades, 
proporcionando uma agradável descontração juntamente com uma atividade de cunho informativo em uma 
linguagem clara e que promove o enfrentamento à exploração sexual infantil nas rodovias brasileiras. 



Anexos 


