
ARTE E LAZER POR MEIO DO TEATRO

Projeto

Arte na Comunidade



Sobre o Projeto
O resgate e reconhecimento da cultura local por meio do teatro

são os objetivos fundamentais do Arte na Comunidade, projeto

aprovado para captação de recursos através da Lei Rouanet.

Através da criação de textos dramatúrgicos criados

especificamente para os municípios visitados pelo projeto,

conta-se um pouco da história das localidades, trazendo valores

relevantes e relacionados à preservação das riquezas, da

tradição e ao respeito à diversidade cultural e humana.



Sobre o Projeto
Apresentados de forma gratuita, em escolas públicas municipais
e em espaços abertos (praças, parques, etc.), os textos alcançam
públicos de idades diversas e que, em geral, possuem um
contato escasso com o teatro.

Oferecer opções de consumo cultural que reúnam conteúdo
relevante e qualidade artística requer o envolvimento da
comunidade, dos gestores públicos, dos educadores e dos
alunos. É com essa prerrogativa que o Arte na Comunidade já vai
para sua quinta edição, desta vez desembarcando em Goiás, nos
municípios de Acreúna, Santa Helena de Goiás, Turvelândia e Rio
Verde!

Essas localidades, no entanto, podem ser revistas de acordo com
o interesse do patrocinador.



Sobre o Projeto
Dois produtos culturais compõem o projeto:

01 - Criação, produção e apresentação de espetáculos teatrais no
formato de contação de história, circulando pelas escolas
públicas municipais.

- Cada unidade recebe duas visitas de um ator apresentando
dois textos

- Após cada apresentação os alunos são incentivados a
criarem suas próprias histórias

- Para incentivar a leitura, são adquiridos e doados para as
escolas participantes livros com conteúdo pertinente ao
projeto



Sobre o Projeto
02 – Mostra Teatral itinerante, que circulará pelos municípios atendidos, composto por:

- Apresentação de um espetáculo teatral convidado (profissional)

- Apresentação do espetáculo criado e montado especialmente para o projeto

- Exposição dos trabalhos produzidos pelos alunos



Valorização Local
- Resgate histórico

- Resgate das tradições

- Incentivo aos alunos da rede escolar

- Prioridade na contratação de atores e demais profissionais de 
produção que nasceram ou residem nos municípios atingidos 
pelo projeto*

- Prioridade no uso de espaços significativos para a população

- Geração de empregos diretos e indiretos na comunidade

* Ressaltamos que há cidades cuja escassez de produção e de fruição cultural
dificultam a permanência de profissionais qualificados. Nestes casos, trabalhamos
com atores do entorno ou, até mesmo, de outros Estados.



Acessibilidade
Com o intuito de promover a ampliação do acesso ao maior
número de pessoas, as seguintes ações são tomadas:

- Eventos abertos ao público, gratuitos

- Gravação dos espetáculos e publicação em sites específicos, 
com acesso livre

- Inclusão de tradução em LIBRAS nos registros da contação de 
histórias e do espetáculo criado para o projeto

- Seleção de espaços que atendam as normas e legislações sobre
acesso à idosos e portadores de deficiência física ou mobilidade
reduzida



Ficha Técnica
Texto e direção: Valdo Resende

Coordenação pedagógica: Sonia Kavantan

Figurino: Carol Badra

Composição da trilha sonora: Flávio Monteiro

Curadoria da Mostra Teatral: Leonardo Cortez

Produção executiva: Kavantan & Associados



Histórico
1ª Edição (2009 - 2010):
- 17 municípios no Pará e Maranhão

2ª Edição (2014):
- 4 municípios na região do Triângulo Mineiro

3ª Edição (2015):
- 5 municípios da Baixada Santista (SP)

4ª Edição (2016):
- 3 municípios do Vale do Paraíba (SP)



Números do Projeto
82.220 pessoas diretamente impactadas

15.538 itens doados entre livros, jogos e HQs

220 educadores capacitados

Todas as imagens dessa apresentação são de edições passadas do projeto



Público alvo
O projeto tem como público alvo primário as crianças e jovens
matriculados na rede municipal de ensino público.

Tendo em vista as apresentações abertas e gratuitas, essa
expectativa torna-se mais abrangente, envolvendo sociedade
em geral, grupos de interesse específico e gestores públicos,
além da imprensa local e nacional.

Dentre as 120 apresentações programadas no projeto, o
potencial de público diretamente impactado é de 4000 pessoas.



Divulgação
Cartaz/ pôster (impresso)

Cartazete (impresso)

Folder formato até A3 (29,7x42 cm) (impresso)

Faixa (impresso)

Folheto (impresso)

Banner/faixa adesiva/faixa de lona/saia de 
palco/testeira/pórtico (impresso)

Spot de até 30” (rádio)

VT varejo até 30” (TV)

Conteúdo para site e redes sociais



Marketing Cultural
O Marketing Cultural é uma das ferramentas usadas na
estratégia de comunicação empresarial, segmentada e de alta
eficácia, para corporações que buscam formas de comunicação
diferenciadas.

Tem como pressuposto o entendimento da cultura enquanto
veículo de comunicação.

Em 2004 a ONU, através de seu Relatório de Desenvolvimento
Humano, estimou em US$ 380 bilhões a movimentação da
indústria criativa no mundo.

Somente em 2015, através da Lei Rouanet, foram investidos
mais de R$ 1,1 bilhão em mais de 3.000 projetos no Brasil.



Lei Rouanet
A Lei Rouanet, em vigor desde 1991, tem como fundamento a
redução fiscal ao incentivador mediante o aporte financeiro a
um produto cultural.

No caso específico desta Lei, a renúncia fiscal incide em 4%
sobre o imposto de renda devido, desde que o patrocinador
opere pelo lucro real. O investimento através deste mecanismo
permite:

- Agregar valor à imagem institucional ou à marca

- Associar a empresa ao trabalho criativo

- Desenvolver ações B2B e B2C

- Desenvolver ações de Endomarketing

- Divulgar e promover produtos e serviços



Proposta Comercial
O valor para patrocínio exclusivo do projeto é de R$ 497.090,00
com as seguintes contrapartidas para o patrocinador:

- Nome e logomarca nas campanhas de divulgação em mídia
impressa, rádio e TV

- Nome e logomarca em todos materiais impressos

- Nome associado ao projeto em entrevistas e outros materiais de
imprensa

- Presença de representantes do patrocinador em eventos,
promovendo aproximação com a comunidade

- Possibilidade de agregar à dramaturgia e às ações do projeto
conceitos relevantes da atuação corporativa do patrocinador

Este valor pode ser desmembrado em cotas de acordo com o
interesse em atuação segmentada geograficamente.



Sobre a Kavantan
Visamos a difusão cultural, dando forma às ideias e propostas de trabalhos artísticos,
elaborando projetos, produzindo, programando e divulgando os eventos, seja para artistas,
instituições ou empresas. São mais de trinta anos atuando na área de produção, comunicação,
consultoria, formação profissional e marketing cultural.

Mulheres que Encantam - Avon Mestres do FuturoSeria Cômico Se Não Fosse Sério



Alguns clientes



Contato

Sonia Kavantan

sonia@kavantan.com.br

Rua Ucaiari, 265 - Alto da Lapa

05468-030 - São Paulo/ SP

(011) 3023-3040

www.kavantan.com.br


