
Parques das Artes
Pronac 186244



Parques das Artes
O Projeto
Parque das Artes: uma praça com aproximadamente  1.000 m2 formada por uma mescla de materiais (placas de 

madeiras, infláveis, etc), de montagem rápida (máximo de 2 horas) com um teatro-auditório onde se dará a 

apresentação final e 5 estações – dança, música, artes visuais, teatro de bonecos e circo – adaptadas com materiais 

e atividades específicas de cada linguagens. Na área de teatro de bonecos será trabalhada a confecção e 

manipulação de bonecos, a partir de materiais simples, como papel. Na dança, a busca é por uma descoberta de 

movimentos, a expressão corporal, com a condução de uma orientadora-bailarina. Nas artes visuais, a 

experimentação com a pintura e o grafite. O circo passará por habilidades circenses como equilíbrio, malabares, 

pequenas acrobacias, que possam ser desenvolvidas de forma dinâmica. Por fim, na área da música, a partir de um 

labirinto sonoro com instrumentos pendurados nas paredes no local, os participantes poderão criar diferentes 

músicas.  Para a elaboração das atividades de cada linguagem, cada estação contará com um coordenador 

responsável por desenvolver seu conceito artístico-educativo: na área de teatro de bonecos, Beto Andreetta, 

diretor da cia Pia Fraus, conhecida internacionalmente por seu trabalho com teatro de animação; para a música, 

Paulo Tatit, músico e um dos fundadores do grupo Palavra Cantada, reconhecido e premiado por seu trabalho 

com música para a infância; nas artes visuais (e no conceito visual do Parque das Artes) o artista plástico, 

cenógrafo e grafiteiro Julio Dojcsar, integrante do coletivo artístico casa da lapa e da Frente 3 de fevereiro, com 

um trabalho focado em intervenções urbanas e cenografia para teatro de rua ou espaços não convencionais. No 

circo, Gonzalo Caraballo, circense, ator e humorista que já circulou por diversos países com espetáculos circenses 

e um dos fundadores do Parque do Circo, um espaço que fomenta a prática de atividades corporais inspiradas em 

diversas técnicas circenses, e uma das inspirações para a criação do Parque das Artes. Encerrando a equipe de 

coordenadores, a responsável pela dança será Lua Tatit, bailarina, atriz e professora, além de ser também 

fundadora do Parque do Circo.



Objetivo

Criar o Parque das Artes, um parque diferente, onde o foco é fazer o público 

experimentar 5 diferentes linguagens artísticas (circo, música, dança, artes visuais e 

teatro), mediadas por artistas profissionais. Ao final, o público poderá assistir a uma 

apresentação (feita pelos artistas mediadores) que trará elementos criados pelo público 

em cada estação de linguagens. Diariamente serão realizadas 06 sessões (sessão  =  

vivências com o público + apresentações), todas gratuitas, em 04 parques da cidade de 

São Paulo, totalizando 24 apresentações. A cada sessão serão atendidas 200 pessoas, 

totalizando um público de 1.200 por diária do projeto (4800 pessoas no total). 
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Descrição:

O Parque das Artes se instalará em áreas planas localizadas em praças e parques, o que 

proporciona às cidades atendidas a praticidade de não precisar contribuir com nenhum outro 

elemento além de um espaço aberto e plano, onde o parque possa ser instalado.
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A estrutura

Para a realização do espetáculo será construída uma estrutura específica, também chamada Parque das Artes: 

uma praça com aproximadamente  1.000 m2 formada por uma mescla de materiais (placas de madeiras, infláveis, 

etc), de montagem rápida (máximo de 2 horas) com um teatro-auditório onde se dará a apresentação final e 5 

estações – dança, música, artes visuais, teatro de bonecos e circo – adaptadas com materiais e atividades 

específicas de cada linguagens. Na área de teatro de bonecos será trabalhada a confecção e manipulação de 

bonecos, a partir de materiais simples, como papel.
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Apresentações emPraças Públicas
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Justificativa do projeto

A proposta do Parque das Artes é ser um espaço que vai ao encontro do público para fomentar a arte de uma 

forma totalmente lúdica, proporcionando vivências artístico-educativas a partir de um espaço de socialização, 

que integra arte e educação de forma divertida, contribuindo com a democratização do acesso a arte e a 

cultura. 

O projeto proporciona aos participantes a oportunidade de vivenciar cinco linguagens artísticas - a dança, o 

teatro de bonecos, a música, as artes visuais e o circo -, despertando sua sensibilidade em atividades que vão 

além da contemplação. Além disso, ao visualizar suas próprias experiências e descobertas feitas nas vivências 

durante a apresentação final, e, em alguns casos, participar da mesma, o público amplia sua percepção sobre 

aspectos mais profundos do fazer artístico, relativos a processos de criação em arte em âmbito profissional.
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Contrapartida do projeto

Realizar 60 sessões gratuitas do espetáculo Parque das Artes, distribuídas em 10 cidades brasileiras (sessão = vivências com o 

público + apresentações). A cada sessão serão atendidas 200 pessoas, totalizando um público de 12.000 pessoas atendidas pelo 

projeto: Cidades Curitiba, Guarulhos, Jundiai, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Rio de Janeiro, Santos, São José dos Campos.

- democratizar o acesso a arte e cultura através de apresentações de teatro gratuitas realizadas em espaços acessíveis;

- oferecer ao público vivências em arte e espetáculos teatrais em um espaço não-convencional, estruturado de forma 

independente, potencializando sua execução com excelência técnica mesmo em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura;

- contratar, em cada cidade visitada, 02 assistentes para cada um dos 05 orientadores/artistas das vivências/espetáculo, o que 

totalizará 100 diferentes artistas locais contratados pelo projeto;

- dar visibilidade a espaços públicos das cidades visitadas (como parques e praças) com a instalação do Parque das Artes nestes

locais.

Divulgação em jornais de grande circulação (digitais e/ou impressos), mídia radiofônica, banner, filipetas, para que as populações 

locais tomem conhecimento da proposta do Parque das Artes e da gratuidade em seu acesso.
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PiA FraUs
Desde sua criação, em 1984, os espetáculos da PiA

FraUs marcam presença em ruas, praças e parques em cidades

dentro e fora do país, e com isso, o grupo tornou-se referência

quanto ao uso dos espaços públicos nas cidades.

A PiA FraUs é uma das poucas, senão a única companhia de

teatro no Brasil a utilizar de forma sistemática os bonecos

infláveis gigantes em suas apresentações. Esta característica,

que já virou uma marca registrada, criou novas possibilidades

de aproveitamento do amplo espaço das ruas, agregando um

elemento muito interessante às apresentações deste tipo: o

impacto visual.
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