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SÍNTESE do PROJETO

 O projeto “CONTANDO HISTÓRIAS” consiste na realização de 

80 apresentações da peça de teatro de bonecos "A 

Princesa que Contava Histórias", do grupo Pregando 

Peça, em 40 cidades do Brasil. O projeto tem por objetivo 

chamar a atenção para temáticas relacionadas a

 leitura e a valorização do livro como elemento lúdico e 

estimulador da criatividade, e para as transformações 

necessárias que garantam a sobrevivência do hábito da 

leitura. Neste sentido, a personagem em questão, a 

"Princesa Dorotéia", se apresenta como uma ferramenta

 importante para provocar as reflexões necessárias, 

despertar o senso crítico e criativo, ampliar o olhar para o 

mundo em que vivemos através da leitura e, 

consequentemente, promover a transformação com as 

mudanças de atitude.



OBJETIVO GERAL

 Por meio da linguagem teatral de bonecos e de 

apresentações artísticas, promover o entretenimento, a 

diversão, o lazer e ampliar o conhecimento das 

comunidades escolares, estimulando a leitura para o 

desenvolvimento da ludicidade e da criatividade.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conscientizar crianças e adultos para a necessidade de 
mudanças de comportamento em relação a leitura e ao 
cuidado com os livros;

 Permitir momentos de diversão e lazer a crianças e 
adolescentes distantes dos grandes centros urbanos;

 Estimular os multiplicadores das comunidades para o 
exercício das práticas artísticas e literárias nas escolas e 
comunidades;

 Por meio de atividades lúdicas, despertar o interesse da 
comunidade escolar e da sociedade para ações que 
promovam e despertem o público para a leitura e para o 
cuidado com os livros;

 Desenvolver um processo educativo não formal com 
escolas e comunidades para despertar novos olhares e 
novas atitudes na relação com a arte, com a sociedade e 
com a literatura.



PÚBLICO ALVO

Alunos, educadores e comunidade em geral 

dos municípios que receberão o projeto 

Contando Histórias.



O Espetáculo

 “A PRINCESA QUE CONTAVA HISTÓRIAS”, conta as 

peripécias da Princesa Dorotéia, tirada dos magníficos 

contos de fadas, para contar suas histórias a toda gente por 

onde passa. Ela nos mostra com graça e alegria o quanto 

podemos transformar nossos hábitos e comportamentos e 

valorizar as pequenas e boas coisas da vida... Como a 

leitura, as brincadeiras de criança, a fantasia e contar belas 

histórias tiradas dos livros.



GRUPO PREGANDO PEÇA
30 anos de pura encenação

Fundado em 1984, em Santa Maria, por Luciane Vilanova, é 

dos grupos mais atuantes do interior do estado com onze 

espetáculos montados.

Desde 1993 dedicando-se a linguagem teatral de bonecos, 

possui um repertório de cinco espetáculos:

- “O Macaco Simão” – “O Príncipe e o Dragão” – “Romeu e 

Julieta em busca do arco-íris” – “Rapunzel” – “A Banda 

do Serafim” – “O Macaco Simão e o Mistério do Rio” e “A 

Princesa Que Contava Histórias”.





CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A sociedade aplaude os investimentos do setor público e da 
iniciativa privada no setor artístico e cultural, reconhecendo que 
tais esforços poderão proporcionar ao estado um futuro mais 
digno e uma relação mais harmônica entre os vários setores da 
sociedade. 

 O incentivo fiscal à cultura, como política de promoção cultural, 
assume um papel importante, revelando possibilidades de 
diversificado consumo de produção cultural em várias frentes, 
numa perspectiva de desenvolvimento sustentável, considerando 
não só o aspecto econômico, mas contribuindo com um 
desenvolvimento em rede, que satisfaça as necessidades do 
presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras.

 Entre várias dimensões da cultura, a de gerar valor econômico 
para o país e, consequentemente para uma região específica, é 
extremamente relevante. Neste sentido, entendemos o incentivo 
fiscal para desenvolvimento do projeto Brinquedo Mágico, como 
fator determinante no desenvolvimento cultural dos municípios, 
considerando sua localização geográfica e a sua importância 
histórica e cultural na construção do nosso estado.
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