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EMENTA

A consolidação das emissoras de televisão, das agências de publicidade, dos estúdios de 
dublagem,  do  cinema  brasileiro,  e  principalmente  da  renovação  do  teatro  brasileiro,  
solicitam que um grande número de atores estejam aptos e especializados para enfrentarem 
os desafios do exercício da profissão e de uma cena cada vez mais múltipla e complexa. 
Novos espaços midiáticos tem oferecido aos atores inúmeras possibilidades de expressão e 
de visibilidade, tais como as performances em espaços públicos, como ruas e praças, e o 
trabalho dos clown em hospitais e instituições públicas. Auxiliados pelas novas tecnologias 
e redes sociais, tais como o canal Youtube, Vine, Instagram, Snapchat e TitTok os jovens   
que buscam trabalhar na área de artes cênicas possuem agora diversas ferramentas para 
atingirem seus objetivos artísticos. O curso visa  desenvolver as competências técnicas e 
habilidades práticas, bem como a compreensão ética, na diversidade de possibilidades de 
inserção no mercado de trabalho das artes cênicas.  

Pretende-se demonstrar quais as principais áreas de atuação em uma produção cênica e 
cultural,  quais os diferentes setores e funções e suas respectivas responsabilidades, bem 
com as principais etapas para elaboração de um projeto cênico e artístico, a ser inscrito nas 
leis de incentivo  e de fomento à cultura. 

OBJETIVOS

Os objetivos do curso visa formar jovens atores, dramaturgos e teatrólogos que estejam 
aptos a enfrentar a competitividade do mercado de trabalho com uma qualificação que lhes 
permita  desempenhar  suas  funções  e  atribuições  artísticas  e  educacionais;  com 
embasamento  epistemológico  e  teórico,  responsabilidade  ética,  consciência  crítica  e 
reflexiva, comprometimento com a sociedade e com o ensino e prática do Teatro. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

! !



- História das leis de incentivo a cultura no Brasil. 
- O conjunto teatral, da estrutura organizacional, separação de funções e  inserção 

cultural; 
- Estudo das leis: Lei Federal de Incentivo à Cultura Nº 8.313/1991, Lei Rouanet, o 

Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), Fundo Nacional de Cultura (FNC) e 
os Fundos de Investimento Cultural e Artístico (Ficarts) , lei Nº 9.610/1998 - Lei do 
Direito Autoral, Financiamento Municipal e Estadual, Editais da Funarte, Residências 
Artísticas, funcionamento do Sistema S, e da isenção do IR para empresas 
patrocinadoras da cultura. 

- Sindicatos, associações profissionais e órgãos oficiais na área das artes cênicas; 
- Criação e redação de projetos; O projeto de produção em sintonia com o projeto 

artístico; 
- Direito autoral, contratos teatrais e demais providências administrativas; 
- Introdução à estratégias relação com o pública, distribuição, propaganda, assessoria 

de imprensa, flyers, cartazes e veiculação do produto em mídias profissionais e redes 
sociais. 

- Importância da circulação e premiação em Festivais e Congressos Nacionais. 
- Apresentação de modelos de formatação de projeto, cronogramas, orçamentos, 

portfólio, currículo e modelos de solicitação de patrocínio. 
- Ética em relação ao uso do dinheiro e patrimônio público. Transparência, prestação 

de contas, responsabilidade legal e fiscal. 
- Formas alternativas de produção.

METODOLOGIA DE ENSINO

- Aulas teóricas  
- Exibição videos e filmes. 
- Exemplos práticos de pitchings e teasers.  
- Estudo de casos e projetos vencedores de editais. 
- Análise de espetáculo,  
- Projeto e documentos; Preenchimento de formulários. 
- Debate e trabalho em grupo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- Participação em Sala de Aula e trabalhos em grupo. ‘ 
- Prova Escrita em Sala de Aula 
- Elaboração de um projeto de produto cultural a ser avaliado como  um “concurso" de 

edital de fomento de cultura. Etapas incluem análise de projeto(argumento, público alvo, 
justificativa, objetivos,etc),  orçamento, cronograma, prestação de contas, apresentação de  
pitching com teaser, e pontuação final. Trabalho final a ser apresentado em grupos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



AVELLAR, Rômulo. O avesso da cena: notas sobre produção e gestão cultural. Belo 
Horizonte: Duo Editorial, 2010. 
BENJAMIN, W. “O autor como produtor. Conferência pronunciada no Instituto para o 
Estudo do Fascismo, em 27 de abril de 1934.” IN. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. (120 - 136) 
BENTLEY, Eric. O Teatro Engajado. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1969.  
BOAL, Augusto. Teatro do oprimido e outras poéticas políticas. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1977.  
 ________. Técnicas latino-americanas de teatro popular: uma revolução  
copernicana ao contrário. Apresentação Fernando Peixoto. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 
1979. 
COSTA, Iná Camargo, org. ESTEVAM, Douglas, org. VILLAS BOAS, Rafael, org. 
AGITPROP: Cultura Política. São Paulo: Expressão Popular, 2015.  
GARCIA, Santiago. Teoria e prática do teatro. Trad. Salvador Obiol de Freitas. São Paulo: 
Hucitec, 1988.  
COSTA, Iná Camargo. A Hora do Teatro Épico no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996.  
FERNANDES, Silvia. Grupos Teatrais, anos 70. Campinas: Ed. Unicamp. 2000. 
FRANCEZ, Andréa; NETTO, José Carlos Costa; D’ANTINO, Sérgio Fama (orgs). Manual 
do direito do entretenimento – guia de produção cultural. São Paulo: Editora SESC, 
2009. Revista Folhetim. Rio de Janeiro, Teatro do Pequeno Gesto. Números 10 a 20, de 2001 
a 2004. 
SILVA, Armando Sérgio da (org). Diálogos sobre teatro. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
RANCIÈRE, Jacques. “Os paradoxos da arte política”. IN: O espectador 
emancipado.Lisboa: Orfeu Negro, 2010. (75 - 122)  
MARSON, Melina Izar. Cinema e Políticas de Estado: da Embrafilme a Ancine. Ed. 
Escrituras, ed,  2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARAÚJO, Antonio. A gênese da Vertigem. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2011. 
BARTHES, Roland. “Por que Brecht?”; “Brecht ‘traduzido’”; “Brecht, Marx e a 
História”; “Brecht e o discurso: contribuição ao estudo da discursividade”. IN: 
Escritos sobre teatro. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (145 - 149); (196 - 204); (212 - 
217); (310 - 324) 

DIAZ, Enrique; OLINTO; Marcelo, CORDEIRO, Fábio (orgs). Na companhia dos atores. 
Rio de Janeiro: Aeroplano, 2006. 
GARCIA, Silvana. Teatro da militância: a intenção do popular no engajamento  
político. São Paulo: Perspectiva, 2004. 
PEIXOTO, Fernando. O melhor teatro do CPC da UNE. São Paulo: Global  
Editora, 1989. 
POSSOLO, Hugo. Palhaço-bomba. São Paulo: Parlapatões, 2009. 
SANTOS, Valmir. Riso em cena – dez anos de estrada dos Parlapatões. São Paulo: SESC 
São Paulo/Editora Estampa, 2002. 
VECCHIO, Rafael. A utopia em ação. Porto Alegre: Terreira da Tribo Produções 
Artísticas, 2007.

!  

Docent
e 

Respo
nsável

Aprovado pelo Colegiado em /     / . 

!  

Coordenador(a) do Curso




