O ARTISTA
EMPREENDEDOR
COMO CRIAR E REALIZAR UM ESPETÁCULO TEATRAL

APRESENTAÇÃO
• O curso “O ARTISTA EMPREENDEDOR - COMO CRIAR E REALIZAR UM ESPETÁCULO TEATRAL” ministrado
pelo ator, produtor e documentarista Alexandre Lino foi elaborado para desenvolver a sensibilização
artística, estimular o desenvolvimento de ideias e propiciar noções precisas de como realizar ou estruturar
projetos, grupos, Cias de teatro, artistas, produtores independentes e suas criações.
• Focado nas técnicas do teatro-desenvolvimento, o curso visa principalmente à valorização do potencial
humano e a geração de novos empreendedores culturais e “amadores” de seu ofício. Tem por finalidade a
montagem de um ou mais espetáculos teatrais nas bases de uma produção programada nos formatos de
mercado, onde poderemos constatar o desenvolvimento pessoal e artístico de cada integrante, além da
fomentação de núcleos artísticos locais e suas respectivas profissionalizações e inserção no mercado.

• Com larga experiência na produção teatral e de TV, como ator ou documentarista, o ministrante Alexandre
Lino, Bacharel em Cinema e especialista em Arte Cênicas trabalha pensando na multiplicação da figura do
artista-empreendedor repassando as técnicas e caminhos para a concretização de ideias. Os grupos
formarão, sob sua orientação, a equipe de produção e ficha técnica completa para montagem das
propostas escolhidas da peça a ser encenada. Essa relação possibilitará aos alunos uma visão real da
produção cultural em nosso país.

JUSTIFICATIVA
• Desde sempre muitas pessoas já gravitavam em torno da realização e produção cultural. Mesmo
com a atividade não tendo seu reconhecimento como nos dias de hoje, a função da pessoa “que faz
acontecer” sempre esteve presente.
• Os cursos de teatros e artes de um modo geral não incluíam em suas cadeiras a disciplina de
produção. E ainda hoje muitos artistas não possuem uma noção real e conhecimento das
ferramentas necessárias para criação, planejamento, organização e difusão de um projeto. É comum
que se realize um projeto de maneira intuitiva e aleatória o que culmina no que alguns intitulam de
“amador”.
• O curso “O ARTISTA EMPREENDEDOR - COMO CRIAR E REALIZAR UM ESPETÁCULO TEATRAL” vem
preencher esse espaço, estimulando a formação e desenvolvimento de profissionais qualificados
para atuar no campo das Artes Cênicas de maneira competitiva, lucrativa e autossustentável.
Apresentar a produção cultural como item de fundamental importância para Artes e Educação é
agente potencializador para o entendimento de cidadania, mas também enxergá-lo como produto é
fortalecer a profissão do produtor na indústria cultural e viabilizar “sonhos”.

OBJETIVOS
• Fornecer um panorama do processo de realização de produção em teatro e proporcionar aos
alunos conhecimento teórico e prático de todo o mecanismo e o que representa cada função
dentro de um projeto teatral.
• Desenvolver a autoestima e a potencialidade de cada aluno, utilizando a arte como ferramenta.
• Atuar na ideia de gestão cultural e planejamento com propostas sólidas de metas, objetivos e
estratégias para produção em nível privado e público.
• Abrir possibilidades de trabalho, para aqueles que se identificarem com o ofício, dentro do
mercado cultural ou reestruturação de seus grupos ou Cias de teatro.

• A montagem e temporada de um espetáculo teatral pelos alunos e criação de novos grupos e
Cias que terão como responsável pelas suas diretrizes um produtor formados no curso.

CURRICULUM
Josivânio Pires da Silva, em artes, Alexandre Lino é Ator, Documentarista e Produtor de Arte. Tem
formação em Artes. É Bacharel em Cinema pela UNESA e pós graduado em Artes Cênicas pela
mesma instituição. Atuou durante anos na Resistência Cia. de Theatro, Cia de Teatro Artesanal e
integrou a Cia de Ópera popular. Trabalhou com os diretores Alexandre Avancini, Fabio Junqueira,
Rudi Lagemann, Gustavo Bicalho, Alan Castelo, Antonio Abujamra, Hamilton Vaz Pereira,
Jacqueline Laurence, Bianca Biyngton e João Falcão. Foi produtor e administrador de espetáculos
da Chaim Produções. Dirigiu o documentário "Lady Christiny", que ganhou diversos prêmios em
festivais de cinema pelo Brasil e participou de festivais internacionais. Dirigiu também os curtas
Ensaio Chopin, Amor Puro e Simplesmente e o clipe musical Tempo do Tempo. É sócio fundador
da Cineteatro Produções que realizou com sua direção de produção os espetáculos Carmen, o It
Brasileiro e Chopin & Sand: Romance Sem Palavras, O Gato de Botas O Musical, Domésticas e
Piquenique no Front. . Fez a direção de arte da peça Besame Mucho com direção de Roberto
Bontempo, assumiu a direção de Arte da Novela Rebelde (2012) da Rede Record de Televisão foi
contratado até maio de 2013.
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4679891U6

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
•Carga horária:
• Quatro (4h) horas de aula, durante 1 (um) dia na
semana, totalizando assim, 144 (cento e quarenta e
quatro) horas ao final dos 9 (nove) meses. Haverá
atividades extras programadas e o período de
produção, realização e temporada do espetáculo
montado, não inclusos nas horas aulas.

EMENTA DO CURSO
O ARTISTA EMPREENDEDOR

COMO CRIAR E REALIZAR UM ESPETÁCULO TEATRAL

1.NOÇÕES GERAIS DE PRODUÇÃO
E IDEIAS
1º mês (4 aulas)

2. CONCEITOS BÁSICOS E
PESQUISA
2º mês e 3º mês (8 aulas)

1.1. Check-in para apresentação e
interação entre o grupo
1.2. Panorama do Teatro local e no
Brasil
1.3. O que é produção e finalidade
1.4. A importância do produtor
1.5. Dificuldades
1.6. Ideias e Interesses
1.7. Desenvolvimento de ideias

2.1. Termos utilizados em produção e
equipe técnica
2.2. O papel do produtor, da equipe e
suas atividades
2.2.1. Pesquisa ou escritura de um texto
a encenar
2.2.2. Como montar a equipe técnica e
elenco adequados ao projeto
2.2.3. Como montar e formatar um
projeto teatral para captar
2.2.4. Noções de leis de incentivo e
captação

3. DESENVOLVENDO E
REALIZANDO O PROJETO
3.1. Pré-produção:
4º e 5º mês (Em 8 aulas e processo)
3.1.1. Captação de recursos e apoios
3.1.2. Direitos autorais (ECAD e SBAT)
3.1.3. Instrumentos organizacionais para
produção
3.1.3.1. Check list
3.1.3.2. Cronogramas de execução
3.1.3.3. Orçamentos
3.1.3.4. Lista de contatos
3.1.4. Sala de ensaios
3.1.6. Pauta em Teatro ou espaço
alternativo
3.1.7. Ensaios

3.2. Produção:

6º e 7º mês (Em 8 aulas e
processo)
3.2.1. Contração de equipamentos,
atores e equipe
3.2.2. Os profissionais e suas
funções
3.2.3. Peças gráficas –
Programação visual
3.2.4. Divulgação
3.2.4.1. Mídias de divulgação
alternativas
3.2.4.2. Convites estreia
3.2.5. Mapa de palco, release,
termos (backstage, backline, etc)
3.2.6. Temporada do espetáculo

3.3. Pós-produção:
8º mês e 9º mês (8 aulas)
3.3.1. Desmontagem
3.3.2. Devolução de equipamentos
3.3.3. Pagamentos de fornecedores de bens e serviços

3.3.4. Relatórios e prestação de contas de bens e capital
3.3.5. Envio de clipping de marketing a apoiadores e
patrocinadores

3.3.6. Avaliação de retorno de público e critica
3.3.7. Programação de novas temporadas e circulação
da peça

CONTATOS
Alexandre Lino
alelino@gmail.com
(21) 3594-7955
(21) 7859-2511
(21) 9172-3332
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