


Arte por todo canto quer possibilitar  

o acesso a manifestações culturais  

para comunidades de zonas rurais e

distantes das grandes cidades. Em uma  

semana de imersão na localidade, serão  

oferecidas duas apresentações teatrais e  

duas oficinas diferentes, sendo uma de  

iniciação teatral e outra de artes visuais.  

A oficina de iniciação teatral será  

realizada com professores do município  

para que possam se apropriar de  

técnicas teatrais e desenvolver  

atividades lúdicas e culturais com seus  

alunos, iniciando-os, também, nesta  

arte. A segunda oficina será voltada  

para jovens da comunidade e nela serão  

dadas noções da técnica de grafite. Ao

• Oportunizar acesso a manifestações artísticas para comunidades de regiões rurais  

e distantes dos grandes centros urbanos.

• Proporcionar acesso a espetáculos teatrais de rua para moradores de regiões rurais  

e distantes dos grandes centros urbanos.

• Realizar oficinas de iniciação teatral com professores de escolas públicas de regiões  

rurais e distantes dos grandes centros urbanos.

O projeto será realizado em municípios distantes de grandes centros urbanos, de baixo  

IDH e,normalmente, sem acesso a qualquer tipo de manifestação artística. Os espetáculos  

serão feitos em praças ou ruas públicas, sem cobrança de ingresso, e, para as oficinas,  

utilizaremos apenas espaços públicos e/ou comunitários, e o acesso será oferecido de  

forma gratuita a todos interessados. Para ampliar ainda mais o acesso à cultura e para  

contribuir para a formação de plateia, o projeto pretende realizar “rodas de conversa” no  

encerramento da atividade entre a equipe, o público e os participantes das oficinas com o  

objetivode ampliar a discussão sobre o fazer artístico e a importância da arte.

final da estada da equipe no município,  

será entregue um espaço revitalizado  

pelo grafite (muro, parede..), feito em  

conjunto com os jovens, e apresentado  

o resultado do trabalho na oficina de  

teatro à toda comunidade. A ideia é  

despertar a comunidadepara diferentes  

manifestações artísticas, contribuindo  

para a construção de um grupo mais  

crítico e mais consciente da sua  

identidade e da riqueza da sua cultura.  

Além disso, o projeto vai fazer o  

levantamento de manifestações  

artísticas dos municípios e, sempre que  

possível, o artista local identificado será  

convidado a se apresentar em momento  

anterior às apresentaçõesteatrais.

POR TODOCANTO

OBJETIVOS

PARA TODOS



O proponente deste projeto tem vasta  

experiência em projetos de circulação  

pelos estados do Brasil. Projetos que  

contemplam várias manifestações  

artísticas, como teatro e literatura.

Nestes últimos anos, a necessidade de  

adentrar por estradas pouco percorridas,  

cidades alijadas de projetos culturais, foi  

crescendo. A parceria com o grupo Real  

Fantasia de Belo Horizonte que também  

nutria dessa mesma vontade, foi o  

estopim para o início deste projeto.

O Grupo Real Fantasia foi criado em 1983  

com o objetivo exclusivo de dedicar-

se ao público infantil e jovem, sendo  

o único grupo em Belo Horizonte que  

trabalha exclusivamente com o teatro

para crianças. Com uma trajetória que  

completa agora, em 2019, 36 anos de  

dedicação exclusiva ao teatro infanto-

juvenil, o Grupo Real Fantasia ocupa  

hoje posição de destaque na cena da

POR QUEARTE POR TODOCANTO

• Realizar oficinas de iniciação ao grafite com jovens de regiões rurais e distantes  

dos grandes centros urbanos.

• Oferecer a revitalização de um muro ou parede pública com técnica de grafite.

• Valorizar a cultura local, promovendo a expressividade de jovens por meio da  

técnica degrafite;

• Ampliar o conhecimento de professores de escolas públicas de regiões rurais  

e distantes dos grandes centros urbanos sobre as técnicas teatrais e seus  

desdobramentos em sala de aula.

• Promover a reflexão, com as comunidades, sobre o fazer artístico e a importância  

doacesso à arte.

• Apresentar os resultados do trabalho desenvolvido nas oficinas em evento público  

ao final da semana de trabalho para a comunidade.

• Incluir essas localidades no mapa de cidades contempladas por projetos culturais;

• Promover o acesso dessas comunidades a bens culturais;

• Movimentar e estimular a vida cultural desses locais;

• Reconhecer a cultura dos municípios por meio da valorização do artista local;

produção cultural. Os espetáculos do  

Real Fantasia, originalmente destinados  

a crianças e jovens, alcançam também  

os adultos, seja pela temática ou pelas  

linguagens utilizadas. Assim, pessoasde  

várias faixas estárias formam o público.

E é com a consciência da importância do  

trabalho do Real Fantasia, desenvolvido  

nestes quase 36 anos de estrada, e com  

o compromisso de continuar a contribuir  

extensiva e efetivamente com a fruição  

dos bens culturais que propomos um  

projeto que contempla a circulação

de um espetáculo teatral, assim como  

oficinas de teatro e artes visuais pelo  

interior desse Brasil. Consideramos de  

extrema importância a promoção do  

acesso ao teatro e a formação de público,  

bem como a troca de experiências entre  

os profissionais e o avanço dos debates,  

reflexões e produção de pensamento  

acerca dos bensculturais.



Como benefícios sociais, o projeto visa  

alcançar a garantia do acesso do cidadão ao  

direito individual ao aprendizado cultural,  

bem como do direito de uma comunidade ao  

crescimento cultural e de desenvolvimento  

humano; abrir novos horizontes às pessoas,  

fornecendo-lhes estímulos à reflexão, à  

percepção das emoções e à busca do  

conhecimento, elementos essenciais para  

uma vivência participativa do ser humano

dentro da sociedade contemporânea. As  

apresentações e as oficinas são espaços  

que proporcionam oportunidades de  

aquisição de novos conhecimentos, de  

novas vivências de experimentação e

de contato com formas de expressão  

cultural, que contribuem para educação  

não formal do cidadão, mostrando  

caminhos, sugerindo ideias, ampliando  

o campo de visão.

ONDE

Uiramutã -RR  

Inhapi - AL  

Itapicuru -BA

Fernando Falcão -MA

São Francisco de Assis Piauí - PI  

Poço Redondo - SE

Itamarati -AM  

Melgaço - PA  

Jordão - AC  

Manari -PE

Os municípios poderão ser  

alterados desde que sejam  

considerados as condições de  

distância de grandes centros e  

de baixoIDH.

contato@vrprojetos.com.br
51. 3737.0809
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