
 
 

0 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS  

MESTRADO INTERINSTITUCIONAL UFAL/UFBA 

 
 

 

PAULA FRAGOSO MATTOS  

 

 

 

 

A PRODUÇÃO TEATRAL POR MEIO DE INCUBADORA 

CULTURAL NA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salvador – BA 

2014 



 
 

1 
 

PAULA FRAGOSO MATTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO TEATRAL POR MEIO DE INCUBADORA 

CULTURAL NA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Artes Cênicas da Escola de Teatro da 

Universidade Federal da Bahia, como requisito 

parcial para obtenção do grau de Mestre em Artes 

Cênicas.  

Área de Concentração: Poéticas e Processos de 

Encenação 

Orientadora: Profª. Drª. Deolinda Catarina França de 

Vilhena 

 

 

 

 

Salvador – BA 

2014  





 
 

2 
 

PAULA FRAGOSO MATTOS 

 

 

A PRODUÇÃO TEATRAL POR MEIO DE INCUBADORA CULTURAL 

NA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE ALAGOAS 

 

 

Dissertação apresentada como requisito para obtenção do grau de Mestre em Artes 

Cênicas, Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia.  

 

 

Aprovada em ____ de ________ de 2014.  

 

 

Banca Examinadora  

 

Deolinda Catarina França de Vilhena – Orientadora _____________________________ 

Doutora em Artes Cênicas pelo Institut d'Etudes Théâtrales - Université de la Sorbonne 

Nouvelle, Paris - França  

Universidade Federal da Bahia  

 

 

Elder Patrick Maia Alves__________________________________________________ 

Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília  

Universidade Federal de Alagoas 

 

 

Gláucio Machado Santos__________________________________________________ 

Doutor em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia  

Universidade Federal da Bahia  

 

 



 
 

3 
 

AGRADECIMENTOS  

 

 

 

 

 

Agradeço a todos que apoiaram e me motivaram a realizar este trabalho. Em especial 

aos meus colegas de turma, aos professores e diretores da Escola Técnica de Artes e do 

Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia, assim 

como, aos membros das bancas de qualificação e defesa desta pesquisa.  

Agradeço a minha orientadora Deolinda pelos valorosos ensinamentos e apoio durante 

todo o curso de mestrado e redação da pesquisa.   

Agradeço aos meus queridos pais Natália e Paulinho, assim como, ao meu marido, 

Anderson, e as queridas Cícera e Mariana, pois sem vocês teria sido impossível concluir 

este trabalho, principalmente nos momentos difíceis em relação à minha saúde.  

Agradeço ao meu tio Humberto de Araújo Fragoso pelo apoio, carinho, atenção e pelas 

palavras de incentivo durante todos os anos de minha vida e durante a realização da 

pesquisa.   

Agradeço também ao amigo inseparável Felício pela sua companhia constante durante 

todo o processo de construção desta pesquisa.   

Gostaria ainda de agradecer aos meus tios, tias e primos de Salvador, em especial aos 

tios José, Mônica, Denise, Antônio, Martha e Gildásio, que me receberam de forma 

muito carinhosa em suas casas, prestando o melhor apoio durante as minhas idas à 

cidade de Salvador para participar de atividades relacionadas ao mestrado.   

À Universidade Federal de Alagoas, por meio das Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e 

do Trabalho (Progep), de Pesquisa e Pós-graduação (Propep), e do Programa de 

Desenvolvimento de Pessoal (Prodep) que me concedeu uma bolsa auxílio para o 

desenvolvimento desta pesquisa. 

  

 

 

 

 



 
 

4 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho constrói uma análise do funcionamento da economia da cultura e da 

criatividade no campo teatral em Alagoas, tendo como objetivo investigar se a inserção 

Escola Técnica de Artes no Programa de Incubadora de Empresas existente na 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) pode vir a constituir, de fato, uma ação 

positiva como estratégia empreendedora e de consolidação do exercício profissional 

entre os agentes ligados ao universo teatral, sobretudo os atores formados pela Escola. 

Para determinar a validade desta hipótese, será empregada a metodologia de pesquisa 

direta em fonte primária, sendo adotados como parâmetros de avaliação o estudo do 

perfil do aluno ingresso no curso técnico em Artes Dramáticas e a sua relação com o 

histórico de criação e gestão da Escola técnica de Artes, no contexto de seus 

equipamentos culturais e projetos. O trabalho apresenta ainda reflexões sobre o perfil 

empreendedor dos profissionais do teatro alagoano fundamental para trabalhar por meio 

de incubadoras culturais, assim como, a apresentação das capacidades, habilidades, 

comportamentos e procedimentos necessários para este modo de produção teatral.  

 

Palavras-chave: Escola Técnica de Artes, teatro, incubadoras culturais, 

empreendedorismo, empreendedor, arte, Alagoas.   
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ABSTRACT 

 

 

This work builds upon a functional review of the economics of culture and creativity in 

the theatrical field in Alagoas, aiming to investigate whether the insertion of Technical 

School of Arts Program in the Business Incubator hosted by the Federal University of 

Alagoas (UFAL) could both constitute a positive enterpreneurial action as well as a 

consolidation of professional practice among agents of the local theatrical universe, with 

emphasys on actors trained by the school itself. To determine the validity of this 

hypothesis, a methodology of direct research is used, aiming to conduct the research 

towards the primary cultural sources, which were adopted as parameters for evaluating 

the profile of the incoming students in Arts, in order to understand its relation with the 

history of creation and management of Technical School of Arts and in the context of its 

cultural facilities and projects. The research conducted in this work shows that the 

entrepreneurial traits of the local professional theater is an enabler to the theatrical 

production through cultural incubators, being aligned with most of the capabilities, 

skills, behaviors and procedures required for this mode of theater production. 

 

Palavras-chave: Technical School of Arts, theaters, incubators, entrepreneurship, 

investiment in arts,  artistic labor.   
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das características fundamentais do mercado cultural de Alagoas é a dificuldade 

recorrente com a qual grande parte dos seus agentes produtores se defronta, no que diz 

respeito às possibilidades de inserção e perspectivas de estabilidade profissional no 

mercado de trabalho, na etapa que costuma se seguir à conclusão de um curso formal 

em artes. Este fenômeno, por sua vez, é perpetuado pela falta de políticas públicas de 

fomento continuado às atividades artísticas de atores ou pequenos grupos teatrais. A 

Escola Técnica de Artes existe em Alagoas neste cenário, por vezes, antagônico às 

características marcantes de um curso técnico profissionalizante como o curso técnico, 

em que há a proximidade da relação entre o mercado de trabalho e o aluno, mesmo 

quando inserido em um processo de formação inicial.  

Aprender a prática da profissão estando imerso em um determinado ambiente de 

trabalho real é comum em áreas como mecânica, gestão, química e enfermagem, entre 

outras. Em tais áreas, os alunos egressos costumam ser facilmente absorvidos pelos 

postos de trabalho. Este ambiente positivo me proporcionou acompanhar, em minha 

experiência profissional, enquanto ainda trabalhava no Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) de Alagoas, casos em que alunos se estabeleciam em 

suas profissões antes mesmo de concluírem o processo de formação, através da 

formalização do contrato de trabalho sob o regime da CLT, materializado pela emissão 

da Carteira de Trabalho. 

Em 2009, ao assumir o cargo de Administradora na Escola Técnica de Artes da 

Universidade Federal de Alagoas, notei que a situação acima relatada não se repetia 

entre os alunos oriundos da referida instituição.  Levantamentos informais davam conta 

de que a maior parte tinha enveredado pelas alas do desemprego, uma vez concluída a 

formação. Uma pequena parcela, mais afortunada, se juntara ora para formar grupos 

teatrais, ora para atuar em setores secundários à sua formação, como as agências de 

publicidade, por exemplo. Outros, ainda, tinham encontrado uma ocupação digna em 

grupos teatrais já estabelecidos no Estado.  

Quanto ao resto, o que se viu foi o abandono da área artística em caráter definitivo, 

tendo muitos desses recém-formados retornado à condição inicial de ‘estudantes’, 

mascarando o fato de que na verdade tinham sucumbido ao status de desempregados, 

que buscavam avidamente qualquer oportunidade de trabalho em áreas de atuação 
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alheias à de sua formação. Em vista disso, percebe-se que em Alagoas o ator muitas 

vezes enxerga o Estado como um ambiente hostil, em termos de empregabilidade e 

oportunidades de trabalho. Corrobora também este raciocínio o fato de que, mesmo 

quando estabelecidos em suas profissões de formação, muitos não podem abrir mão de 

atividades paralelas no mercado de trabalho, motivados pelas necessidades básicas de 

sustento e de sobrevivência.   

Acompanhando e observando esse cenário na Escola Técnica de Artes, busquei 

investigar formas para que, em um ambiente de Ensino Técnico, no âmbito de uma 

Universidade Federal, a componente da baixa empregabilidade pudesse ser mitigada, no 

sentido de buscar meios que facilitassem a rápida inserção no mercado de trabalho para 

aqueles alunos que objetivavam, desde o princípio, sobreviver inteira e tão somente da 

sua profissão de ator ou atriz.  

Como amplamente divulgado e conhecido desde o século XIX, o Nordeste tem 

indicadores sociais e econômicos desfavoráveis no Brasil, acrescenta-se ainda a 

complicada legislação e por vezes a ausência de políticas públicas para o setor cultural 

que contribuem para esse cenário hostil acima mencionado, entretanto a cultura popular 

e contemporânea dessa região se destaca pela originalidade e criatividade no 

desenvolvimento das linguagens artísticas, dentre estas o Teatro.  

O Estado de Alagoas é entre todos os Estados brasileiros onde há o maior número de 

folguedos populares, em torno de vinte e nove folguedos e danças, há também os quase 

30 grupos profissionais de Teatro. Demonstra desta forma que a cultura é viva, mesmo 

em meio a índices negativos, artistas formam grupos e fazem arte.   

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) por meio da formação técnica e 

licenciatura em Artes Dramáticas proporciona uma formação ampliada que abrange 

tanto a prática teatral, com a formação do ator, quanto às reflexões acerca das 

metodologias para o ensino do fazer teatral, com a licenciatura em artes dramáticas. 

Entretanto se faz necessário, entender novos modos de produção teatral, a partir das 

questões de ordem mercadológicas e pedagógicas, uma vez que, mesmo com um 

programa de formação ampliado, o componente cultural ‘Teatro’ na sociedade alagoana 

tem deixado de ser alimentado devido à baixa circulação de produções no Estado. 

Segundo o último levantamento realizado em 2007 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em Alagoas a população recenseada e estimada é de 3.037.103, 

percebe-se que a proporção entre a quantidade de grupos teatrais e a população alagoana 

é ainda baixa.  
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A Escola Técnica de Artes surgiu, conforme relata o pesquisador e Professor Antônio 

Lopes Neto (2010, p. 01) “no decorrer do final da década de 80 do século passado, as 

inquietudes de alguns professores pertencentes ao quadro do Curso de Teatro da UFAL, 

e a presença da Profª. Drª. Barbara Heliodora, criaram o Projeto intitulado Curso 

Técnico Profissionalizante de Formação do Ator. Nessa época o entendimento era que o 

curso que não tinha as características necessárias para estar em uma Universidade como 

um curso regular, por tal situação foi alocado inicialmente como uma extensão 

universitária, entretanto, com o conhecimento da existência de Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais, por meio do Conselho Nacional dos Diretores 

das Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (CONDETUF), houve o 

enquadramento desde curso como uma formação técnica com duração de dois anos 

reconhecida pelo Ministério da Educação. Por meio deste curso, apesar de dificuldades, 

surgiram os grupos, associações, coletivos e companhias que atualmente estão no 

mesmo âmbito de prática teatral e gestão como, por exemplo, a Associação Teatral 

Joana Gajuru, Carapuça Cia Teatral e a Companhia da Meia-Noite e outras. 

Em muitas ocasiões além do ensino, pesquisa e extensão a Universidade Federal de 

Alagoas por meio da Escola Técnica de Artes e o Curso de Graduação em Teatro 

proporciona o apoio às organizações teatrais pela cessão de sua infraestrutura de salas, 

equipamentos, professores e até mesmo o pátio do Espaço Cultural Salomão Almeida 

Barros, prédio em que os cursos de Teatro estão abrigados, sendo assim, configura-se 

como um ambiente em que essas organizações realizam ensaios, exercícios cênicos, 

pesquisa, criação elementos cenográficos, discussão de ideias em reuniões, dentre outras 

atividades.  

Desta forma o setor de artes demonstra ser um ambiente acolhedor, que apesar dos 

entraves existentes por se tratar de espaços disputados, pouco disponíveis e com 

estruturas muitas vezes precárias, todavia, de certa forma, pode ser considerado, mesmo 

sem que exista a metodologia específica institucionalizada e empregada, um incubador 

de projetos culturais, já que não somente os atores e organizações teatrais dispõem dessa 

estrutura, mas os músicos e os dançarinos também.  

Desde o inicio dos anos 2000 a metodologia de produção de bens e serviços de forma 

rápida e sistematizada de setores economicamente ativos por meio de incubadoras é 

desenvolvida em Alagoas em áreas como tecnologia, agricultura, gestão e artesanato 

com a parceria da Universidade Federal de Alagoas, mas como nenhum projeto foi 

realizado na área teatral? Parto da hipótese que o processo do fazer teatral como uma 
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linguagem artística e suas especificidades, é um campo que poderia ser atendido, pois 

ao se analisar as informações econômicas com relação ao Brasil o percentual dos setores 

criativos correspondem a 21,8% do total da força de trabalho, o que é equivalente a 7,6 

milhões de trabalhadores, e 16,4% do Produto Interno Bruto, conforme informações 

obtidas por meio da última pesquisa realizada nesse campo pelo Sistema da Federação 

das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) no ano de 2008, registrando assim 

que há um mercado cultural para o teatro no ambiente econômico brasileiro. Essa 

hipótese me causou a inquietação que motivou esta pesquisa. Sobre o campo do Teatro, 

o Ministério da Cultura em sua publicação Cultura em Números de 2010, apresenta 

dados que mostram índices da evolução dos teatros na Região Nordeste e Alagoas 

apresentou o melhor desempenho, pois passou a ter 13 espaços para prática teatral, a 

evolução foi de 44,44%.  

A fundamentação teórica para sustentação desta pesquisa se iniciou em 2009 por meio 

da organização do material da Escola Técnica de Artes que se encontrava distribuído 

entre as coordenações dos cursos de graduação em licenciatura de música, teatro e 

secretaria escolar geral, pois a Escola passava por um processo de reordenamento de 

gestão e espaços físicos, além dos escritos sobre economia da cultura/criativa, 

economia, sociologia, antropologia, gestão dos autores Françoise Benhamou, Antônio 

Albino Canelas Rubim, Pierre Bourdieu, Ana Carla Fonseca, Elder P. Maia Alves, 

Stephen P. Robbins, Idalberto Chiavenatto e outros.  

Retornando ao ano de 2009, lembro-me quando assumi o cargo não sabíamos sequer o 

que eu faria na Escola e nem mesmo o espaço com mesa e cadeira para desempenhar a 

minha função existia, mas a minha primeira missão foi definida como verificar a 

documentação, saber informações sobre o orçamento e o patrimônio, pois naquele 

momento, apesar de ter um orçamento próprio e ter um curso técnico, Formação de 

Ator/Atriz, a Escola ainda de certa forma funcionava como uma extensão da graduação, 

já que o corpo docente e a gestão eram totalmente formados por professores do 

magistério superior que ministravam também aulas na graduação, inclusive alguns eram 

os fundadores do curso de formação, então, podemos considerar que são fundadores da 

própria Escola. Tal missão que consegui realizar veio a corroborar com a realização 

deste trabalho de mestrado.   

Após a minha chegada assumiram os cargos mais quatro Técnicos Administrativos em 

Educação das áreas de costura de figurino, cenotécnica, som e regência de orquestra 

sinfônica e mais oito professores da carreira do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 
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(EBTT), sendo três de teatro, três de música e uma de dança. Sou, portanto a primeira 

funcionária do quadro efetivo próprio da Escola Técnica de Artes que assumiu o cargo, 

fato este que é motivo de orgulho e felicidade.  

Em minha proposta de pesquisa elegi como campo de observação a reflexão sobre a 

possibilidade da inserção da Escola Técnica de Artes no Programa de Incubadoras da 

Universidade Federal de Alagoas. Logo me deparei com o fato de que a maioria das 

organizações, ou seja, empreendimentos teatrais surgiram a partir da união dos alunos 

oriundos dos cursos de Formação do Ator/Atriz, atualmente denominado como Artes 

Dramáticas, e de Licenciatura em Teatro, conforme mencionado anteriormente. Essa 

efervescência de profissionais empreendedores, atuantes da cena teatral alagoana, 

mostra que a Universidade, apesar da dificuldade na manutenção dos cursos de artes o 

principal fomentador de ensino e prática do Teatro no Estado de Alagoas. O espírito ou 

a vocação empreendedora é o principal ingrediente para participação em incubadoras 

universitárias, mais uma vez, me pergunto: por que não há empreendimentos teatrais no 

Programa de incubadoras da UFAL?  

A revisão da literatura editada sobre o assunto mostra que foram poucos os estudiosos e 

pesquisadores brasileiros que refletiram sobre o tema: Incubadora Universitária 

Teatral. Mesmo que existam alguns trabalhos de relevância, há a necessidade de uma 

maior produção sobre o assunto, sobretudo em relação às Universidades Federais, para 

que seja possível resgatar e apresentar novos aspectos desse assunto voltado ao Teatro 

com enfoque na academia. É importante também salientar que outros buscaram traçar 

uma metodologia para reflexão sobre incubadoras como o que se verificou em obras 

como a de Eduardo Giugliani, Neri dos Santos e Paulo Selig, Desirée Moraes Zouain e 

Guilherme Ary Plonski, Luiz Arnaldo Biagio, entretanto no Brasil o trabalho mais 

relevante e próximo do tema é focado em incubadoras culturais com o livro 

Incubadoras Culturais do Negocio da Cultura à Cultura dos Negócios de Julia 

Zardo/Colaboradores, durante o andamento da pesquisa percebi que sobre incubadoras  

teatrais ainda não há um número expressivo de publicações, apenas artigos com estudos 

de caso sobre as incubadoras culturais Rio Criativo, Instituto Gêneses e os materiais de 

referência da Rede de Incubadoras Brasil Criativo do Ministério da Cultura.  

De acordo com o objetivo geral traçado para esta dissertação, a pesquisa pretende, por 

meio de uma pesquisa de campo, refletir a possibilidade de aplicação da metodologia 

das incubadoras de empresas focadas nas Artes Cênicas no ambiente da Escola Técnica 

de Artes e assim se atingir os objetivos específicos de oportunizar um modo de 
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produção teatral por meio de práticas educativas e administrativas que promovam a 

formação e a sustentabilidade de grupos teatrais alagoanos, no âmbito de incubadoras, 

denominados como empreendimentos de base cultural. O resultado da pesquisa 

desenvolvida encontra-se estruturado em introdução, três capítulos e considerações 

finais. 
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1. A ECONOMIA DA CULTURA NO BRASIL E SEUS REFLEXOS NA 

PRODUÇÃO TEATRAL EM ALAGOAS 

 

Neste capítulo procuro delinear a definição do significado da palavra cultura, que por 

ser abrangente, é ainda foco de muitos estudos, análises e discussões na 

contemporaneidade. Pretendo apresentar conceitos que visam esclarecer o entendimento 

de tal palavra, apoiados em alguns autores que, do meu ponto de vista, melhor 

conseguiram expressar o que de fato significa esta palavra. O autor Raymond Williams 

resume a complexidade e diversidade conceitual que envolve o nome cultura com a 

frase: “Não sei quantas vezes desejei nunca ter ouvido a maldita palavra cultura”. Mas o 

referido autor nos completa com o seguinte pensamento: 

 

[...] a organização social da cultura, como um sistema de significações 

realizado, está embutido numa série completa de atividades, relações e 

instituições, das quais apenas algumas são manifestadamente “culturais”. 

Pelo menos para as sociedades modernas, esta é uma utilização teórica mais 

eficiente do que o sentido de cultura como um modo de vida geral. Esse 

sentido, oriundo da antropologia, tem o grande mérito de salientar um 

sistema geral – especifico e organizado de práticas, significados, e valores 

desempenhados e estimulados. Ele é em principio potente contra os hábitos e 

estudos isolados, historicamente desenvolvidos dentro da ordem social 
capitalista, a qual pressupõe, na teoria e na prática, um ‘lado econômico da 

vida’, um ‘lado político’, ‘um lado lazer’ e assim por diante” (WILLIAMS, 

2000, p.208). 

 

Sendo este um dos pensadores que se aprofundaram nesta temática, é possível concluir 

que a definição do conceito encontra-se atualmente, em pleno século XXI, complexa e 

em mutação. Contudo, o mesmo nos mostra que há diferenças entre as manifestações 

culturais e a forma de viver das pessoas. Para mim, o entendimento do significado da 

palavra cultura encontra-se na união destas duas variáveis. O autor Roque de Barros 

Laraira (2013), esclarece que, como antecedentes históricos do conceito de cultura no 

final do século XVIII e inicio do XIV, o termo germânico Kultur era utilizado para 

simbolizar todas as características espirituais de uma comunidade, ao passo que a 

palavra francesa Civilizacion referia-se às conquistas materiais de um povo. Continua 

relatando ainda que os dois conceitos foram hibridizados por Edward Tylor (1832 – 

1917) no idioma inglês com a palavra Culture e que “tomado em seu amplo sentido 

etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, 

costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como 

membro de uma sociedade”. Sobre autor Edward Tylor, Laraia diz: 
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[...] Para entender Taylor, é necessário compreender a época em que viveu e 

consequentemente seu background intelectual. O seu livro foi produzido nos 

anos em que a Europa sofria o impacto da Origem das Espécies, de Charles 

Darwin, e que a nascente antropologia foi dominada pela estreita perspectiva 

do evolucionismo unilinear (LARAIA, p.33, 2013). 

 

No evolucionismo unilinear, ainda segundo LARAIA (2013), “todas as culturas 

deveriam passar pelas mesmas etapas de evolução, o que tornava possível situar cada 

sociedade humana dentro de uma escala que ia da menos à mais desenvolvida”.  

O evolucionismo unilinear, para mim apresentou uma ideia de padronização 

comparativa para mensuração de valor entre culturas, que eram diferentes umas das 

outras, o que gera uma contradição, por motivo da diversidade existente nos povos.  

Entretanto, o antropólogo Franz Boas, com inspirações no romantismo alemão, cujo 

entendimento era que a cultura apresenta simultaneamente unidades naturais, definidas 

e apreendidas empiricamente, assim como uma manifestação do espírito de um povo, 

afirmou em 1896 em seu artigo As Limitações do Método Comparativo da 

Antropologia
1
, que “cada cultura tem uma história própria, que se desenvolve de forma 

particular e não pode ser julgada a partir da história de outras culturas”.  

Todavia, ainda hoje, na Antropologia não há um conceito único de cultura, mas existem 

pensamentos convergentes de que às diferenças genéticas e o meio geográfico não 

determinam comportamentos culturais e tais pensamentos também se mostram presentes 

na definição utilizada sobre a diversidade cultural da Organização das Nações Unidas 

para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), cujo conceito é o mais adequado para o 

desenvolvimento deste trabalho. Esta entidade exerce um papel relevante neste sentido 

da discursão e ao publicar no Relatório Nossa Diversidade Criadora
2
, lançado no fim 

da década de 1990 apresenta a diversidade cultural, conforme trecho apresentado a 

seguir:  

 

[...] multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e sociedades 

encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e dentro dos 

grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas 

variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o 

patrimônio cultural da humanidade mediante a variedade das expressões 

culturais, mas também através dos diversos modos de criação, produção, 
difusão, distribuição e fruição das expressões culturais, quaisquer que sejam 

os meios e tecnologias empregados.  

 

                                                             
¹ BOAS, Franz. “As Limitações do Método Comparativo da Antropologia”(1886) In Castro, Celso (org.), 

2004.Franz Boas, Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 
2 Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento. UNESCO Escritório de Brasília.Campinas,UNESCO 

Brasilia/Papirus,1997. 
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Essas vertentes relacionadas à cultura da humanidade e sua diversidade enumeradas 

pela UNESCO têm por vezes sua origem em reflexos do sistema econômico vigente de 

uma determinada sociedade, penso que a interação entre estas vertentes culturais e a 

economia forja um bem ativo e valioso, formando assim o que autor Pierre Bourdieu 

descreveu como um capital cultural, que segundo este pode ser acumulado e repassado 

a gerações seguintes como herança, conforme define abaixo: 

 

[...] O Capital Cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, 

ou seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado 

objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, dicionários, 

instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização de teorias ou 

de criticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim, o estado 
institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, 

como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao capital 

cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades inteiramente 

originais. (BOURDIEU, 2007, p.74). 

 

Mesmo refletindo a cultura pelo viés econômico, quando se pensa sobre economia é 

inevitável não ter em pauta assuntos como: ricos e pobres; patrões e empregados; oferta 

e consumo; compra e venda; importação e exportação e outros elementos que ao se 

relacionarem compõe ou influenciam o que chamamos de “mercado”.  A forma e os 

resultados como essas relações acontecem moldam a economia de uma determinada 

sociedade e me faz lembrar o que o escocês Adam Smith escreveu em 1776 no seu livro 

A Riqueza das Nações, vejamos: “[...] as famílias e as empresas, ao interagirem nos 

mercados, agem como que guiadas por uma mão invisível que as conduz a resultados de 

mercado desejáveis”. Apesar do referido economista, considerar as atividades artísticas 

como não produtivas, sabemos hoje que esta “mão invisível” também age sobre o 

segmento cultural.  

Outros economistas também refletiram de forma pontual e sem aprofundamento sobre a 

cultura como Marx, Marshall, Keynes, uma vez que a cultura não era o foco de suas 

análises, entretanto as contribuições marcaram a ideia de que existia uma lacuna a se 

preencher a respeito da relação entre cultura e economia.  

Os estudos focados em economia da cultura começaram a se desenvolver quando os 

economistas americanos William Baumol e Willian Bowen publicaram em 1966 no 

livro Performing Arts: The Economic Dillemma
3
 uma pesquisa empírica sistemática e 

                                                             
3No estudo Performing arts: the economic dilema ou em português, Artes performáticas: o dilema 

econômico (tradução nossa), os autores asseguram que deve existir o subsídio governamental às artes pelo 

fato de as atividades artísticas são intensivas em trabalho. Diferente de outros setores em que a tecnologia 
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comparativa a respeito de financiamentos, custos e preços de teatros, orquestras, operas 

e Ballet, assim como, a remuneração dos artistas americanos e ingleses.  

Outra contribuição para importância das reflexões a respeito da economia da cultura 

ocorre quando a economista francesa Françoise Benhamou publica em 1996 o livro A 

Economia da Cultura, em que caracteriza os setores culturais apresentando números 

econômicos, sobretudo do mercado francês traçando um comparativo com outros 

mercados como o inglês e o americano a respeito dos indicadores de consumo, 

emprego, segmentos, ofertas, indústrias culturais.   

É imprescindível salientar que a autora além de apresentar índices com indicadores, 

reflete também sobre as políticas culturais da França, mostrando o quanto impactam os 

números gerados pela cultura na economia. Mas quando penso no campo cultural, em 

relação ao campo teatral, se o espaço cênico escolhido é um Teatro tradicional, em 

relação às problemáticas com custeio, seleciono o momento em que a mesma reflete 

sobre os espetáculos ao vivo, quando nos explica:  

 

[...] pode-se medir a produção de espetáculos ao vivo pelo número de 

apresentações, de obras apresentadas ou de lugares ofertados. O custo por 

assento diminui com o aumento do número de apresentações, sendo o custo 

fixo da preparação do espetáculo amortizado por um maior número de 
assentos. Todavia devido a diminuição do número de frequentadores, o custo 

por assento [ocupado] aumenta à medida que nos aproximamos do final da 

temporada [salvo quando o sucesso causa apresentações com lotação 

“esgotada” ].(BENHAMOU, 2007, p. 55).  

 

Neste caso, a matemática do custo que inclui preço de locação, comunicação, 

equipamentos e outros elementos se repete em qualquer parte do mundo e, assim, 

percebo o quanto a circulação de um espetáculo para outros locais é também importante 

para manutenção de um grupo teatral.  

Há também uma reflexão sobre o papel influenciador das inovações tecnologias e da 

globalização no setor cultural que me fez pensar sobre esta influencia em relação aos 

grupos teatrais contemporâneos que aparece não somente nos textos encenados, como 

nos elementos cenográficos, inovações no áudio, vídeo e iluminação dos espetáculos, 

assim como, também na estratégia de divulgação, como uma ferramenta mais acessível 

principalmente para grupos teatrais iniciantes, que articulados com as mídias virtuais de 

divulgação e comunicação com público, por meio das redes sociais, sites, blogs e outras 

                                                                                                                                                                                   
proporciona ganhos de produtividade e redução dos custos, nas organizações culturais os custos são mais 

elevados e com a tendência de acréscimo.  
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ferramentas obtém como resultado final a manutenção deste grupo.  Por fim, a autora 

nos traz o seguinte pensamento, que se torna relevante para esse trabalho:  

 

[...] em primeiro lugar a ineficiência das instituições ou das regulamentações 

em comparação com o jogo do mercado. Em outros termos, não é por que 

existam diversas falhas de mercado que se deva recorrer à intervenção 

pública, um mecanismo ainda menos eficiente. Em segundo lugar, a 

superavaliação dos efeitos externos positivos e, por último, os efeitos anti-
redistributivos das subvenções concedidas. (BENHAMOU, 2007, p.168). 

 

Tal pensamento me remete ao que o autor e professor Antônio Albino Canelas Rubim 

expôs sobre a Lei Rouanet e suas reformas no livro Políticas Culturais no Brasil, 

vejamos: 

 

[...] A combinação entre escassez de recursos estatais e a afinidade desta 

lógica de financiamento com os imaginários neoliberais então vivenciados no 
mundo e no país, fez que boa parcela dos criadores e produtores culturais 

passe a identificar poltica de financiamento e, pior, políticas culturais tão 

somente com as leis de incentivo. Outra vez mais a articulação entre 

democracia e políticas culturais se mostrava problemática. O Estado parecia 

persistir em sua ausência no campo cultural em tempos de democracia. 

(RUBIM, 2007, p.25).  

 

Percebo que há desarmonia entre economia, política e cultura no Brasil. Tal situação 

caracteriza um cenário instável, principalmente quando a política cultural do país 

encontra-se em fase de formulação. Porém, mesmo com a instabilidade deste cenário, é 

factual que existe uma Cadeia de Valor da Cultura, o conceito de “cadeia de valor” é um 

método para análise estratégica de indústrias criada pelo economista americano Michael 

Porter.  

Para Porter (1998) toda empresa é um conjunto de atividades executadas para planejar, 

produzir, realizar vendas, entregar e estabelecer seus produtos no mercado. Por meio do 

uso de uma cadeia de valores. A cadeia de valores particiona uma empresa nas suas 

principais atividades, para que se possa entender o comportamento dos custos e as 

fontes existentes e potenciais de diferenciação e desta forma a empresa recebe uma 

vantagem competitiva, realizando estas atividades de forma estratégica e eficaz. Essas 

atividades, segundo o autor, denominadas de atividades de valor podem ser primárias ou 

de apoio. As atividades primárias são  divididas em cinco categorias genéricas: logística 

interna que são as atividades correspondentes ao recebimento, armazenamento e 

distribuição de insumos no produto; as operações que correspondem à transformação 

dos insumos no produto final; a logística externa que são as atividades da coleta, 
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armazenamento e distribuição física do produto para compradores; o marketing e 

vendas relacionadas à oferta para que os compradores adquiram o produto e a forma de 

estimulá-los a realizar compra, como, por exemplo, a propaganda; e por fim a 

assistência técnica, sou seja, são atividades ligadas ao fornecimento de serviços com 

objetivo de aumentar ou estabelecer o valor do produto. 

Compreender as atividades geradoras de valor nas atividades que compõem a produção 

de produtos e serviços focados na criatividade é fundamental para perceber a 

importância da Economia Criativa e desta forma entender que o fluxo de capital 

existente no campo cultural é um gerador de uma riqueza não somente econômica, mas 

também é algo mantenedor de características simbólicas e tradicionais de um povo. 

Desta forma, é importante citar que boa parte das atividades relacionadas à cultura no 

Brasil e seus indicadores socioeconômicos encontram-se descritos na publicada do 

Ministério da Cultura Brasileiro: Cultura em Números. 

 Deste levantamento convém destacar que nos indicadores da produção, conforme a 

amostragem da participação da indústria da cultura, tanto no total das indústrias quanto 

no total das atividades do país, percebo que houve uma leve retração na participação das 

atividades culturais no período de 2003 a 2005. Conforme o gráfico nº01 a seguir: 

 

Gráfico n.º 1: Participação X Indústrias Culturais 

Fonte: Ministério da Cultura 

 

Sobre o conceito de indústria cultural, segundo o pesquisador Elder P. Maia Alves 

(2012) apresenta no artigo A economia criativa do Brasil: modernização cultural, 

modernização e mercado, que “foi cunhado nos anos 40 do século passado e surgiu, 

pela primeira vez nos trabalhos de Theodor Adorno e Max Horkheimer, em um ensaio 

intitulado Industria cultural: o iluminismo como mistificação das massas, datado de 

1942, mas publicado em 1947”, o mesmo nos traz ainda que “para Adorno e 

Horkheimer, indústria e cultura [ou seja, a reprodutibilidade entre arte, técnica e 
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mercado] instauraram, notadamente a partir dos anos 50, uma tradição analítica de 

pensamento em torno do tema indústria cultural”. Sobre este mesmo tema, de acordo 

com a UNESCO, as indústrias culturais “combinam a criação, produção e 

comercialização de conteúdos que são de natureza cultural e intangível. Esses conteúdos 

são tipicamente protegidos por copyright
4
 e assumem a forma de bens e serviços”.  

Portanto, se há uma indústria da cultura em Alagoas, a análise estratégica por meio de 

cadeias de valores proposta por Michael Porter é possivelmente aplicável também no 

campo teatral, assim como já ocorre na área do áudio visual, por exemplo.    

Tanto que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresentou uma série 

informações relevantes em relação ao período entre 2008 e 2009 a respeito do Teatro 

por meio do Sistema de Informações e Indicadores Culturais. Em relação aos números 

apresentados sobre a despesa monetária e não monetária média mensal familiar com 

cultura, com indicação do número e tamanho médio das famílias por classes de 

rendimento monetário e não monetário mensal familiar, ou seja, nesta análise estão 

incluídas pessoas que não possuem renda que fazem parte da família, mas gastam com 

cultura. Segue a tabela abaixo: 

Brasil e Faixas de 

rendimento  
 Despesa de 

consumo 

total  

 Famílias   

 Com Telefonia   Sem Telefonia  

 Cultura    %   Cultura   %  

 Brasil     2 134,84   R$      184,57  8,6  R$     106,32  5 

 Até 830   R$ 699,24   R$       41,78  6  R$       25,37  3,6 

 Mais de 830 a 1 245    1 035,23   R$       70,19  6,8  R$       37,14  3,6 

 Mais de 1 245 a 2 075    1 491,47   R$      115,88  7,8  R$       59,48  4 

 Mais de 2 075 a 4 150    2 428,28   R$      213,31  8,8  R$     113,32  4,7 

 Mais de 4 150 a 6 225   3 783,87   R$      359,94  9,5  R$     202,72  5,4 

 Mais de 6 225   7 256,35   R$      707,33  9,7  R$     456,27  6,3 

Tabela nº01: Renda Familiar X Gasto com cultura  
Fonte: IBGE  
 

Esta pesquisa coloca o teatro configurado como Atividade de cultura, lazer e festas, 

agrupado no mesmo segmento de museus e shows, mas me produz a sensação de que o 

campo teatral encontra-se segmentado em um espaço que não é bem o dele e vejo como 

uma possível consequência disto o mascaramento em relação ao valor quantitativo mais 

próximo de pessoas que o teatro representa em relação ao gasto destas famílias. Todavia 

seguem os números no seguinte gráfico: 

 

 

                                                             
4 Direitos autorais (tradução nossa). 
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Grupo de 

Despesas  

 Distribuição percentual da despesa monetária e não monetária média mensal familiar com cultura (%)   

 

Total  

 Classes de rendimento monetário e não monetário mensal familiar (R$)  

 Até 

830   > de 830 a 1 245   > 1 245 a 2 075   > 2 075 a 4 150   > 4 150 a 6 225   > 6 225  

 

Atividade 

de 

cultura, 

lazer e 
festas  

14,1 8,9 8,6 10,5 12,4 14,4 18,5 

 Teatro, 

museus e 

shows  

0,6 0,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0,9 

Tabela nº02: Distribuição percentual da despesa monetária e não monetária média mensal familiar 

com cultura (%)   
Fonte: IBGE  
 

Estas tabelas apontam em relação ao consumo que quanto maior a renda familiar maior 

o número de componentes desta família realizando gastos neste segmento. Analiso 

também que um acesso maior aos componentes de uma família menos favorecida a 

estas atividades de cultura e lazer ainda é muito restrito como despesa familiar.  

Este sistema disponível em forma de relatório comprova também a informação de que 

quanto maior o nível de escolaridade de cada componente familiar há o aumento da 

despesa não somente neste segmento como em outros, tais como, cinema e atividades de 

lazer. Sendo assim, o aumento significativo da renda familiar dos últimos anos no Brasil 

também impactou positivamente na produção do segmento criativo do país, pois em 

relação ao Produto Interno Bruto - PIB, de acordo com o Banco Mundial em 2011, o 

montante financeiro correspondeu ao equivalente a 110 Bilhões de reais, ou seja, uma 

participação de 2,7% neste índice, que analisado em um parâmetro global, basta pensar 

que esta proporção de participação no PIB ficou atrás apenas dos Estados Unidos com 

3,3%; Reino Unido com 5,8% ; França com 3,4%; Alemanha com 2,5%.  Ao se traçar 

um paralelo entre o crescimento médio por ano dos setores criativos e o PIB do Brasil, 

mesmo com uma desaceleração no período entre 2011 e 2013 de acordo com quadro a 

seguir. Outra informação relevante fornecida pelo Ministério da Cultura aponta que o 

crescimento médio anual da participação dos setores criativos é de 6,13%, enquanto que 

a média de crescimento do PIB foi de 4,3%, ou seja, foi um segmento que mesmo em 

uma economia desacelerada obteve elevação positiva.  

 

 



 
 

24 
 

Ano PIB Tamanho do Crescimento 

2013 R$ 4,840 trilhões 2,30% 

2012 R$ 4,403 trilhões 1,00% 

2011 R$ 4,143 trilhões 2,70% 

2010 R$ 3,675 trilhões 7,50% 

     Quadro n.º01. Evolução do PIB Brasil 2010-2013                           

                              Fonte: Banco Central Brasileiro  

 

Todavia acredito que seja relevante mencionar o período entre 2003 e 2005, quando 

houve uma leve retração, conforme mencionado anteriormente, que compreendeu ao 

mesmo período do inicio da gestão do artista Gilberto Gil como Ministro da Cultura e 

acerca deste momento o autor Antônio Albino Rubim relata: 

[...] O governo Lula e o ministro Gilberto Gil se defrontaram em 2002 com 

complicadas tradições que derivam agendas e desafios: relações históricas 

entre autoritarismo e intervenções do estado na cultura: relações históricas 

entre autoritarismo e intervenções do estado na cultura; fragilidade 

institucional; políticas de financiamento da cultura distorcidas pelos parcos 

recursos orçamentários e pela lógica das leis de incentivo; centralização do 

Ministério em determinadas áreas culturais e regiões do país; concentração de 

recursos utilizados; incapacidade de elaboração de políticas culturais em 

momentos democráticos etc.(RUBIM, 2007, p. 20) 

 

Por conseguinte, houve neste espaço de tempo uma série de reformulações e inserções 

de novas políticas, advindas inclusive da ampliação do conceito de cultura, que para o 

Ministro deveria ser no sentido antropológico. Sobre este mesmo período, Antonio 

Albino Canelas Rubim (2007) ainda relata que “a atenção com a economia da cultura e 

os indicadores culturais também ampliou a atividade do Ministério abraçando zonas 

hoje vitais para pensar a cultura na contemporaneidade”, tanto que no ano de 2010, em 

consonância com a concepção ampliada de cultura e suas atividades, é instituído o Plano 

Nacional de Cultura (PNC) pela Lei 12.343/2010, apresentando a cultura “entendida 

como fenômeno social e humano de múltiplos sentidos. Ela deve ser considerada em 

toda a sua extensão antropológica, social, produtiva, econômica, simbólica e estética”. 

(BRASIL, 2010, p.8). Quanto ao Plano é um conjunto de princípios, objetivos, 

diretrizes, estratégias e metas orientadoras para o poder público na elaboração de 

políticas culturais.  

O Ministério da Cultura (2013) anuncia que foi criado “após a realização de fóruns, 

seminários e consultas públicas com a sociedade civil e, a partir de 2005, sob a 

supervisão do Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC). Um marco importante 

nesse processo foi a 1ª Conferência Nacional de Cultura, realizada em 2005, depois de 
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conferências municipais e estaduais”. É importante mencionar que neste período de 

formulação entre 2005 e 2010 foram criados grupos de discussão organizados como 

câmaras e colegiados setoriais focados em eixos culturais específicos, dentre estes o 

teatro, cujo resultado do trabalho serviu para direcionar as ações e políticas culturais 

voltadas para esta área, conforme relata Alfredo Manevy (2011) “os colegiados (...) 

agregam e conceitos universais ao MinC e à política cultural defendida pela 

Instituição.”. 

 O ano de 2010 foi coincidente com o que é considerado por muitos economistas o 

melhor período da economia brasileira em relação aos últimos 10 anos. Acredito que 

tais mudanças na concepção de cultura vieram no momento correto para que o segmento 

cultural não perdesse o caminho para o crescimento. E a diretriz formulada para saber 

que caminho se seguir contribuiu para um desenvolvimento mais sustentável, mesmo 

que ainda estejamos em imersos em uma política de fomento focada ainda em editais. 

A Lei Roaunet institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura – Pronac, formado por 

três mecanismos de financiamento: os Fundos de Investimento Cultural e Artístico – 

Ficart, disciplinados pela Comissão de Valores Mobiliários, mas até o momento não 

tem um funcionamento sistemático; o Fundo Nacional de Cultura – FNC, em que o 

fomento é a fundo perdido, isto é, são investimentos feitos diretamente pelo Ministério 

da Cultura sem a necessidade de devolução do valor investido como ocorre em um 

financiamento bancário usual; e o Mecenato, que os recursos são provenientes da 

renúncia fiscal e podem ser utilizados através de patrocínios ou doações de pessoas 

físicas ou jurídicas que podem aplicar uma parte do imposto de renda devido à União 

em ações culturais na proporção de 4% empresa e 6% para pessoa física. Vejo como 

uma consequência desta lei que boa parte das empresas passaram a utilizar o mecanismo 

como ferramenta publicitária para promoção de sua própria marca, mascarando o fato 

de que o recurso investido é na verdade público.  

Por meio do Mecenato
5
 de acordo com MinC em 2013 o valor total investido na área 

cultural foi de R$1.234.078.669,82, nominalmente, o valor corresponde a um bilhão 

duzentos e trinta e quatro milhões e setenta e oito mil seiscentos e sessenta e nove reais 

e oitenta e dois centavos. Deste valor total em relação ao Teatro as ações em todo Brasil 

receberam o aporte aproximadamente em torno de 25,93% deste montante financeiro, o 

equivalente a R$320.104.184,80, ou seja, trezentos e vinte milhões, cento e quatro mil e 

                                                             
5 Para saber quais projetos foram apoiados no Brasil por meio da Lei Rouanet acessar o site: 

http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/Salicnet/Salicnet.php 



 
 

26 
 

cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos. Percebe-se ainda a concentração dos 

investimentos pela modalidade Mecenato nas produções teatrais das regiões sul e 

sudeste do Brasil no ano de 2013, conforme gráfico nº03 a seguir que demonstra o 

número de produções realizadas por região. Praticamente a mesma proporção se 

repete nos três anos anteriores.  

 

                               Gráfico n.º2. Número de Produções Teatrais X Região                        
                               Fonte: Ministério da Cultural 

 

Conforme informações obtidas no Ministério da Cultura, uma das principais razões para 

tal desproporcionalidade entre as regiões ocorre devido à baixa frequência no envio de 

projetos para captação de recursos por parte das regiões norte e centro oeste, além de 

problemas na escrita para a explanação de forma clara e coerente dos objetivos e 

desenvolvimento do projeto. Sobre a quantidade de projetos apresentados para captação 

de recursos por meio da Lei Rouanet nas modalidades de Mecenato e Fundo Nacional 

da Cultura, segue quadro abaixo. 

 

Ano Quantidade Apresentados Quantidade Aprovados Quantidade Apoiados 

2009 9183 5078 3041 

2010 13572 7705 3415 

2011 14066 7956 3746 

2012 10014 6435 3560 

2013 11553 6463 3443 

         Quadro n.º2. Projetos Apresentados X Projetos Aprovados X Projetos Apoiados 

         Fonte: Ministério da Cultural 2014 

 

Diante destes números acima expostos, percebo que a quantidade de projetos apoiados 

manteve-se constante, apesar de uma leve alta em 2011, que também coincidiu com um 

acréscimo no envio de projetos neste mesmo ano. Com a queda significativa no envio 

de projetos em 2012 e 2013, houve uma pequena diminuição também na quantidade de 

projetos aprovados e consequentemente apoiados.  
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Há ainda o fato do desconhecimento de empresas e pessoas físicas em relação ao 

mecanismo do mecenato por meio da Lei Rouanet que também diminui quantidade de 

produções executadas. Vale também lembrar que uma produção aprovada por meio da 

Lei Rouanet não garante que a mesma será executada, a partir desta aprovação é que o 

artista ou produtor iniciará a busca pelo patrocínio ou doação dos valores necessários 

para realização da sua produção cultural.  

Por fim, a quantidade de pessoas e empresas existentes na região também influencia a 

quantidade de produções, mas um empreendedor criativo com uma produção autorizada 

a captar recursos pela Lei Roaunet em sua busca pelo apoio dependendo do produto 

cultural geralmente não se prende a região em que a produção é construída, uma vez que 

no caso de espetáculos ao vivo, como o Teatro, há a possibilidade de circulação.  

No Nordeste em 2013 a quantidade de produções teatrais que captaram recursos por 

meio da supracitada Lei seguiu a proporção, conforme o gráfico número nº. 04 a seguir. 

Com destaque para os Estados Ceará, Bahia e Pernambuco. O Estado de Alagoas captou 

menos recursos em relação aos demais, tendo apenas, uma produção teatral patrocinada.   

 

                     Gráfico n.º3. Produções Teatrais Financiadas pela Lei Rouanet em 2013  

                      Fonte: Ministério da Cultura 2014 

 

Sobre o Procultura, aprovado em 2011 na Câmara dos Deputados, cujo objetivo é 

retificar a Lei Rouanet, conforme consta no site do Ministério da Cultura (2013), “as 

principais alterações são o fortalecimento e desburocratização do Fundo Nacional de 

Cultura, a democratização do acesso à produção cultural e o estímulo para que o setor 

privado invista na economia da cultura”.  A matéria foi anexada ao Projeto de Lei nº 

1139/2007 e encontra-se em tramitação há sete anos, tendo sido aprovada na Comissão 

de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. 

Entretanto sua tramitação possui regime de prioridade e caráter conclusivo.  

No momento atual encontra-se em processo para ser apreciada pela Comissão de 

Educação e Cultura (CEC), depois pelas comissões de Finanças e Tributação e de 
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Constituição e Justiça e de Cidadania e após todo este percurso seguirá para o Senado. 

Sendo assim, acredito que quando finalmente as mudanças forem realizadas, 

provavelmente estarão obsoletas, pois as necessidades de hoje não são mais as mesmas 

de 07 ou 08 anos passados.  

Todavia em 2012 foi instituída a Lei nº 12.761, com o Programa de Cultura do 

Trabalhador (PCT) do Ministério da Cultura que criou o vale-cultura, com a finalidade 

de levar ao trabalhador com vínculo empregatício  o incentivo e oportunidade de 

consumir produtos e eventos culturais e artísticos.  

Segundo o Ministério da Cultura (2013) o benefício será oferecido pelas empresas com 

personalidade jurídica com vínculo empregatício formal com seus funcionários, ou seja, 

regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que fizerem a adesão ao 

Programa Cultura do Trabalhador junto ao Ministério da Cultura. Como contrapartida, o 

Governo Federal isentará as empresas dos encargos sociais e trabalhistas sobre o valor 

do benefício concedido, e ainda, permitirá que a empresa de lucro real desconte a 

despesa no imposto de renda em até 1% do imposto devido. 

Espera-se que os impactos desse programa sejam positivos para o crescimento das 

cadeias produtivas dos setores culturais, para difusão da cultura e maior acesso dos 

trabalhadores de baixa renda aos produtos e serviços culturais. Para o segmento teatral, 

assim como os outros, será mais uma forma de sustentabilidade, pois segundo o 

Ministério da Cultura (2013) a previsão de investimento por meio do Vale-Cultura nas 

cadeias produtivas dos setores culturais é de cerca R$25 bilhões de reais por ano, com a 

expectativa da geração de efeito multiplicador no consumo de cultura em todo o país.  

A participação das empresas operadoras e beneficiárias ocorre mediante a inscrição no 

Programa de Cultura do Trabalhador no portal do Ministério da Cultura e após o 

cadastro as empresas recebem um certificado de inscrição. Este processo de inscrição 

parece ser simples e desburocratizado, mas em Alagoas ainda não constatei nenhum 

empreendedor cultural recebendo o vale cultura.  Portanto, conforme consta na citação 

abaixo, a relação entre economia, política e desenvolvimento é ainda desarmônica.  

 

A Cultura, por sua vez, abrange todas essas dimensões. Não há economia ou 

política sem orientações valorativas. Para efeito de medidas, pode-se isolá-la, 

para medir suas contribuições ao consumo e na formação dos mercados de 

trabalhos nacionais e regionais. Entretanto, as relações entre cultura, 

economia e desenvolvimento são problemáticas, inclusive porque são 

complexas e não lineares. (SILVA, 2012, p. 84).    
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Por fim, as definições por meio de leis e decretos por parte do governo federal sobre a 

relação entre cultura e desenvolvimento em nosso país são recentes e encontram-se 

ainda em fase de reformulação, por isso é considerada objeto de estudo a se explorar, 

visto que podem surgir novas tendências, inovações e desenvolvimento econômico 

social, a exemplo da vertente: Economia Criativa.  

1.1 A SECRETARIA DA ECONOMIA CRIATIVA  

 

A Lei nº 12.343, de 03 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura e 

as políticas, diretrizes e ações do Ministério da Cultura focadas para economia criativa 

brasileira possui seus princípios norteadores inseridos no ponto comum entre as esferas 

da diversidade Cultural, inovação, sustentabilidade, inclusão social. Sobre economia da 

criativa podemos pensar, conforme o pesquisador Elder P. Maia Alves (2012) 

menciona: “[...] a definição conceitual de economia criativa passa, necessariamente, 

pela capacidade criativa de produzir serviços e bens culturais cujos preços são o 

resultado do encontro entre o valor simbólico e o econômico”.  

Contudo, ainda é o início de um trabalho efetivo e enquanto política, ainda não transpôs 

o campo conceitual para realidade pelo menos em Alagoas, uma vez que paradigmas 

como pesquisas escassas para geração de conhecimento; baixa sinergia entre os 

empreendimentos criativos, fontes de fomento, capacitação dos empreendedores para 

gestão, elaboração de projetos e outras atividades administrativas, acresce ainda a 

precarização da infraestrutura para criação, produção, circulação/distribuição e 

consumo/fruição de bens e serviços criativos e por fim a criação e adequação de marcos 

legais, pois abrange uma diversidade de necessidades, visto que não são setores 

padronizados, uma vez que o conceito de cultura e empreendimentos criativos foram 

ampliados, conforme citação abaixo apresentada:  

Foi definido ainda que a economia criativa brasileira somente seria  
desenvolvida de modo consistente e adequado à realidade nacional se 

incorporasse na sua conceituação a compreensão da importância da 

diversidade cultural do país, a percepção da sustentabilidade como fator de 

desenvolvimento local e regional, a inovação como vetor de desenvolvimento 

da cultura e das expressões de vanguarda e, por último, a inclusão 

produtiva.(SILVA, 2012, p.119) 

Em 2012 a Secretaria da Economia Criativa do Ministério da Cultura iniciou as suas 

atividades em um panorama de institucionalização de políticas públicas culturais em 
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construção. Entretanto apresentou um planejamento ampliado e composto por objetivos 

e metas bem definidos no documento denominado de Plano da Secretaria da Economia 

Criativa (2012), em que explica a Economia Criativa como “a economia do intangível, 

do simbólico. [...] se alimenta dos talentos criativos, que se organizam individual ou 

coletivamente para produzir bens e serviços criativos”. Apresenta também que o 

processo da economia criativa inicia-se a partir “das dinâmicas culturais, sociais e 

econômicas construídas a partir do ciclo de criação, produção, 

distribuição/circulação/difusão e consumo/fruição de bens e serviços oriundos dos 

setores criativos, caracterizados pela prevalência de sua dimensão simbólica”.  

Sendo assim, concluo que se apresenta uma ideia amplificada sobre criatividade e 

cultura, tanto que setores como moda, design e arquitetura também passaram a fazer 

parte do escopo da economia criativa de acordo com o Plano.  

Neste sentido houve algumas discordâncias entre os agentes culturais como produtores, 

artistas, gestores e outros, uma vez que produtos arquitetônicos e de moda, mesmo que 

dotados por uma concepção cultural, podem ser produzidos e replicados em uma escala 

industrial e particionarão os mesmos incentivos que uma cooperativa de artesãos, que na 

maioria das vezes, não possuem a capacidade de produção e gestão em volumes de 

grande escala. Para mim o segmento da moda faz parte da indústria têxtil e de vestuário 

que já possui outros tipos de mecanismos para o financiamento de suas estruturas fabris, 

entretanto, estilistas independentes deste mesmo segmento econômico, mas que 

produzem em escala reduzida e com caráter autoral considero-os como parte da 

economia criativa, da mesma forma que a produção dos designs de mobiliário, objetos 

de decoração e outros produtos exclusivos e únicos também.  

Isto me lembra a questão levantada por Baumol na década de 1960 ao refletir o que irá 

solucionar a doença de custos nas atividades culturais. Para ele a solução não é 

complexa, pois como os produtos industrializados serão cada vez mais baratos e os 

produtos culturais cada vez mais caros, o que ocorrerá é que as pessoas gastarão uma 

parte cada vez menor do seu rendimento familiar em bens industrializados e uma parte 

cada vez maior da renda em bens culturais e outros serviços. Mas nas atividades 

culturais a produtividade cresce em uma velocidade menor, e como as pessoas poderão 

migrar os seus gastos de bens duráveis como carros, geladeiras etc. para recitais 

musicais e montagens de teatro?  

Por isso acredito que esta solução por ele proposta ainda deixou um vazio e mesmo que 

concordemos com esta, ainda continua a existir a problemática sobre a produtividade 
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nas atividades culturais, conforme mencionado anteriormente, pois os espetáculos ao 

vivo e a produção de bens autorais não são produzidos em escala industrial. Como os 

subsídios direcionados para estes empreendedores culturais no Brasil são repartidos 

também com produtores de bens com características culturais, só que produzidos em 

escala industrial? Vejo nisto, uma situação de concorrência desleal. Segundo a 

idealizadora da Secretaria Criativa, a pesquisadora e ex-secretária desta pasta no 

Ministério da Cultura Cláudia Sousa Leitão (2011) diz que “trata-se de uma estratégia 

de afirmação da importância das políticas públicas de cultura na construção de uma 

agenda ampla e transversal de desenvolvimento”.  

Entendo que desta forma com a ampliação do escopo criativo brasileiro sem o aumento 

significativo das opções e formas de obtenção do fomento as dificuldades persistirão. 

Outra informação que me chama a atenção neste documento é o dimensionamento do 

escopo dos setores criativos no Brasil, destaco que o Teatro encontra-se na categoria 

cultural do Campo das Artes de Espetáculo, conforme a figura n.º01 abaixo.  

 

                                      Figura n.º1. Setores Criativos do Brasil  
          Fonte: Ministério da Cultura, 2012.   
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Na estrutura organizacional da Secretaria da Economia Criativa há uma Diretoria de 

Empreendedorismo, Gestão e Inovação, que os objetivos de atuação são: 

[...] voltados aos aspectos microeconômicos, a partir da implementação de 

programas e projetos de fomento técnico e econômico de empreendimentos e 

profissionais criativos, por meio de incubadoras [grifo nosso], birôs de 
serviços, linhas de financiamento, apoio a tecnologias sociais de gestão de 

redes, coletivos e organizações associativas e formação para competências 

criativas, além da promoção de bens e serviços criativos nacionais no 

mercado internacional. (BRASIL, 2012)  

São muitas opções de apoio aos empreendedores culturais, todavia o sistema de 

concessão ainda é burocratizado, os recursos escassos para quantidade de projetos que 

são criados anualmente. O perfil criador e criativo das pessoas envolvidas nas atividades 

de arte e cultura é notoriamente bastante aflorado, ideias não faltam. Mas a política de 

editais funcionam como um funil e apenas os que escrevem, planejam e expressão com 

clareza as suas intenções, além de cumprir a grande quantidade de exigências, afinal de 

contas, são recursos públicos e por isto há licenças, documentos e comprovantes 

necessários, conseguem o apoio para suas produções. 

O que inviabiliza, por exemplo, artistas e grupos iniciantes, que muitas vezes não 

possuem todos os comprovantes exigidos de um edital. A possibilidade das incubadoras 

em Universidades Federais pode ser uma forma de incluir essa parcela de produtores 

que até então estava praticamente fora da disputa por recursos por meio dos editais. 

Em uma análise sobre a economia criativa no Brasil o pesquisador Elder P. Maia Alves 

(2012), afirma que:  

[...] economia criativa e, por conseguinte, as políticas vicejadas a partir dessa 

categoria emergiram precisamente como um novo tratamento teórico-

discursivo às antigas relações entre arte, técnica, mercado e memória [o 

processo de industrialização do simbólico] e, simultaneamente, também 
ascendeu como resultado das novas relações entre arte, técnica, mercado e 

memória [o processo de digitalização do simbólico]’.  

 

Seguindo este mesmo ponto de vista concordo que a globalização e a internet também 

exerceram forte influência na concepção de economia criativa, principalmente na 

questão da difusão e produção dos produtos culturais. Os valores simbólicos de uma 

cultura também estão presentes no mundo virtual, quase como uma replicação da 

realidade. Há inclusive a formação de redes de produtores que se conectam e se 

relacionam para troca de informações e experiências, além da multiplicação dos eventos 

e cursos na área de produção cultural e teatral pelo Brasil, como o Encontro de Estudos 

Multidisciplinares em Cultura (ENECULT) e o evento Rumos Itaú Cultural: Encontros 

de Pesquisa ambos realizados em 2013.  
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Os estudos sobre a economia criativa no Brasil são baseados em pelo menos duas 

vertentes, sobre estas pesquisas o referido autor citado na página anterior nos 

complementa com a informação de que: 

 

[...] a primeira frente de pesquisa impõe uma investigação não só acerca dos 

suportes técnicos, das linguagens artístico-culturais e dos setores culturais 

específicos, mas, sobretudo, uma investigação sobre o capitalismo cultural 

brasileiro, que envolve os negócios, os bens, as atividades e os serviços 

culturais; as festas populares, o lazer e o entretenimento; os equipamentos 

culturais públicos, privados e os negócios urbanos e as novas demandas 

simbólico-culturais e os usos da cultura. Já a segunda frente de pesquisa 

envolve uma reflexão propriamente sobre o tratamento do tema da economia 
criativa, seu significado último, as políticas formuladas e implementadas, 

assim como a atuação política das instituições que tem se responsabilizado e 

dinamizado o tema. 

O Planejamento estratégico da Secretaria de Economia Criativa (2012) apresenta como 

“Etapa IV o Encontro com os ministérios parceiros”, com o eixo de ação “em formação 

para competências criativas” e “estudos e pesquisa” dentre estes parceiros se encontra 

o Ministério da Educação. Entretanto em Alagoas 89% das pessoas ligadas às artes 

cênicas em entrevista a autora deste trabalho por meio de questionários aplicados em 

2013, como produtores teatrais, alunos dos cursos de graduação e curso técnico 

profissionalizante em Artes Cênicas que frequentam a Universidade Federal de Alagoas, 

apresentaram a informação de que não sabem da existência e objetivos desta secretaria 

no Ministério da Cultura. Outras informações também coletadas nesta mesma pesquisa 

mostram que 96% não entendem o que é “incubadora” e 50% não conhecem a palavra 

e significado de “empreendedorismo”.  

O que nos mostra que há um desconhecimento generalizado a respeito dos objetivos da 

Secretaria de Economia Criativa, opções de projetos de incubadoras da própria 

Universidade Federal de Alagoas, além do mínimo de conhecimento a respeito de 

empreendedorismo e suas vertentes. Tal situação pode ser explicada pelo motivo desta 

secretaria ser uma estrutura nova no Ministério da Cultura e que começou a maior parte 

das ações que foram planejadas em 2010 e 2011, somente em 2012, 2013 e no corrente 

ano.  

Em Alagoas no Município de Maceió há duas iniciativas para instalação de dois 

equipamentos culturais, os Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), que 

segundo a secretaria integram num espaço único programas e ações culturais, práticas 

esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, serviços 

sócio assistenciais, políticas de prevenção à violência e de inclusão digital, com missão 



 
 

34 
 

de promover a cidadania em territórios de alta vulnerabilidade social das cidades 

brasileiras.  

Entretanto, as obras ainda não foram iniciadas devido a impasses de documentações, 

contrapartida do Município e gestão local dos projetos. Em 2014 a secretaria da 

economia criativa por meio do programa Rede de Incubadoras Brasil Criativo concedeu 

o investimento de R$ 19,4 milhões ofertando aos agentes culturais capacitações e 

consultoria em inovação, empreendedorismo, planejamento estratégico, assessoria 

contábil, assessoria jurídica, de comunicação e marketing com monitoramento contínuo 

das ações, um projeto alagoano foi enviado, porém não foi contemplado na fase final da 

seleção.  

Também houve a instalação de balcões de crédito, formalização, formação técnica, 

capacitações e o incentivo para o colaborativo, por meio de equipes locais focadas nas 

potencialidades criativas específicas de cada região. Trabalhos desenvolvidos com 

parceiros como o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério do 

Turismo, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, as 

secretarias estaduais e municipais de Cultura, secretarias de Desenvolvimento 

Econômico, Apex, Sebrae, Senac, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e 

universidades. Mas os impactos dessa iniciativa ainda não foram avaliados pela 

secretaria, uma vez que a primeira incubadora da rede foi inaugurada em janeiro de 

2014 no Estado do Pará. Todavia o fato é que as informações sobre os projetos 

desenvolvidos pela secretaria ainda não chegaram aos futuros atores formados pela 

Escola Técnica de Artes da UFAL.  

Sobre a figura do ator empreendedor, o pesquisador e professor da Universidade 

Federal da Bahia Gláucio Machado dos Santos expõe o seguinte pensamento: 

 

Enfatizo que não se trata de apenas de treinar o aluno para a gestão ou de 

obrigá-lo a aceitar a realidade de mercado como uma regra a ser seguida. 

Trata-se, pois, de prepara-lo para o diálogo, fazê-lo conhecer também as 

necessidades e soluções inerentes ao processo de criação teatral como 

empreendimento. (SANTOS, 2011, p.10).   

 

Diante de tal cenário, vejo que os conteúdos fundamentais para o conhecimento sobre os 

meios existentes para produção cultural apresentados na Universidade Federal de 

Alagoas, ainda, não são voltados para captação de recursos de forma profissional e por 

isto a forma amadora de autoprodução persiste na maior parte das produções por falta de 

recursos financeiros.  
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Sobre o fomento dos poucos grupos teatrais alagoanos que captam recursos de forma 

profissional percebo que em parte advém das políticas de editais de fomento do 

Ministério da Cultura, Funarte, Banco do Nordeste e das iniciativas empreendedoras dos 

próprios grupos, assim como, em uma proporção menor por incentivos do governo 

Estadual e Municipal.  

Outra instituição que merece ser destacada é a Funarte, vinculada ao Ministério da 

Cultura, que desenvolve políticas públicas de fomento às artes visuais, à música, ao 

teatro, à dança e ao circo e tem como objetivos primordiais prestar o incentivo à 

produção, à capacitação de artistas, o desenvolvimento da pesquisa, a preservação da 

memória e a formação de público para as artes no país por meio da concessão de bolsas, 

prêmios, programas de circulação de artistas e bens culturais, oficinas, publicação de 

livros, recuperação e disponibilização de acervos, consultoria técnica e apoio a eventos 

culturais em todos os estados brasileiros e no exterior. Esta entidade realiza também a 

manutenção de espaços culturais no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito 

Federal. 

No campo das Artes Cênicas de acordo com o seu último relatório de gestão, publicado 

em 2012, dezoito projetos foram selecionados para realização de espetáculos, oficinas, 

palestras e debates nos teatros e salas mantidos pela Instituição no Rio de Janeiro, São 

Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais e ao todo foram realizadas 553 atividades, além 

da concessão de Prêmios, bolsas para formação.  

Entretanto a metodologia para concessão destas oportunidades é também por meio da 

concorrência em editais de fomento. Conforme mencionei anteriormente concorrer a 

editais exige conhecimentos para elaborar projetos, realizar prestação de contas, analisar 

e buscar fontes de financiamento, capital de giro, criar uma cooperativa, associação ou 

uma organização formal composta por processos definidos de produção.  

A realização destas atividades ainda é uma realidade para poucos e complexa para dos 

profissionais do teatro alagoano. Para os que ainda estão em processo de formação, 

como os alunos do curso de formação de Atores da Escola Técnica de Artes e os do 

curso de Licenciatura em Teatro esta complexidade é amplificada.   
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1.2 A PRODUÇÃO TEATRAL EM ALAGOAS NA CENA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Em Alagoas para o fomento às Artes Cênicas não há Leis de Incentivo Estaduais e 

Municipais para cultura, entretanto, há apoio aos outros campos da Economia Criativa 

como design de móveis e cooperativas de artesanato por meio de parcerias com o 

Sistema ‘S’ - Sebrae, Senai, Sesi, Sesc, Senar e outras componentes deste sistema. Há 

os editais para projetos de bancos públicos e particulares que apoiam a economia 

solidária, como o Banco do Nordeste e o Itaú. A meu ver, essa situação de ambiente 

pouco estável para produção resultou no início da primeira década do século XXI, ao 

que o autor Ronaldo de Andrade (2013, p. 107), pesquisador do Teatro Alagoano há 

mais de 20 anos, registra como:  

 

[...] um teatro decorrente de crise humana pulsante, um teatro vibrante e em 

estado de crise. Lembramos que a grande bandeira da administração pública 

já estava desfraldada com o dístico animador do “resgate da autoestima 

maceioense”, e este constitui um objetivo tão volátil quanto impalpável. 

 

Para o campo teatral as ações são em sua maioria pontuais e de curto prazo, uma vez 

que a maior parte dos recursos é para direcionado para festividades populares e de 

cunho político como a Comemoração da Emancipação Política Estadual ou Aniversário 

de Maceió. Nos Municípios para festejos Natalino, Junino e Carnavalesco, o restante do 

recurso, a menor parcela, é direcionado para editais lançados durante o ano, destacam-se 

as iniciativas do Governo Estadual em parceria com a Diretoria de Teatros Alagoanos, o 

projeto Teatro Deodoro é o Maior Barato, que na 14º edição em 2013 realizou 20 

espetáculos de música, 04 de teatro e 04 de dança.  

Entretanto em um Estado em que há 23 grupos teatrais registrados na Secretaria 

Estadual de Cultura e que possui 10 Teatros, além dos inúmeros os espaços alternativos, 

como praia, praças, escolas, o número de 04 produções teatrais apoiadas nesta iniciativa 

por ano demonstra a pouca difusão e circulação do produto cultural do Teatro Alagoano, 

uma vez que a ação é concentrada apenas em Maceió.  

Todavia, está assinalada a possibilidade da dinamização da cadeia produtiva teatral 

ainda em 2014 por meio do inovador equipamento cultural em construção no local 

vizinho ao Teatro Deodoro que se denominado como Complexo Cultural Teatro 

Deodoro. O complexo terá espaços exclusivos para os Corpos permanentes da 

Orquestra de Câmara, formada por 41 músicos, de Baile, com 12 bailarinos e da 
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Companhia de Teatro, composta por 6 atores e uma Galeria de Arte e instalações para o 

quadro funcional técnico e administrativo da  Diretoria de Teatros do Estado de Alagoas 

(DITEAL).  

Este equipamento cultural tem a missão de promover “a cultura das artes e ampliar a 

democratização do consumo e da produção artístico-cultural para a comunidade 

alagoana, principalmente a de maior vulnerabilidade socioeconômica”. Segundo Juarez 

Gomes de Barros, diretor-presidente da DITEAL, “esse complexo nos possibilitará 

produzir espetáculos e não só recebê-los, pois formaremos mão-de-obra especializada, 

já que ofertaremos uma escola ‘de ricos’ para todos”. 

Os corpos permanentes do Teatro Deodoro, ou seja, músicos, bailarinos e atores, além 

de obterem qualificação profissional atuarão como multiplicadores por meio da oferta 

de cursos livres, apresentações artísticas. A direção da DITEAL parece aberta a 

parcerias com outras instituições para realização de projetos no local, e revela que o 

prédio “foi pensado para integrar povo e arte. Um exemplo é a fachada do prédio, toda 

revestida em vidro, que permitirá que a população veja a movimentação do complexo de 

fora para dentro, integrando assim o local e a Praça Deodoro”.  

O aumento no número de equipamentos cultuais em Maceió é necessário e de grande 

importância não somente para os profissionais da cultura como para sociedade, pois um 

espaço vivo como este que está sendo proposto, dentre tantos benefícios, penso que será 

mais uma forma de diminuir a violência urbana entre os jovens a medida que cria mais 

possibilidades para inserção destes de forma cidadã a sociedade, pois em um Estado que 

este índice é o maior registrado no Brasil em 2013, de acordo com o Centro Brasileiro de 

Estudos Latino-Americano (Cebela) por meio do Mapa da Violência 2013: Homicídios e 

Juventude no Brasil que registrou um aumento de 116,1% no número de homicídios, visto 

que em 2001, foram registrados 485 assassinatos e 1.048 em 2011.   

Em relação às iniciativas em benefício da produção teatral alagoana, o coordenador do 

curso técnico de Artes Cênicas da Escola Técnica de Artes, Professor David Farias 

Torres Chagas, relata na entrevista realizada em 2013 que: 

 

O Teatro justamente por um hibridismo mais forte que as demais linguagens, 

é confuso, ou aparentemente desorganizado em relação aos demais 

colegiados, mas olhando com otimismo, afirmo que nos últimos dez anos 

houve um amadurecimento na postura deste seguimento, esta evolução 

cresceu concomitante ao Minc, desde quando denominados Câmaras 
Setoriais, ao atual termo Colegiado, amadurecimento que lhe trouxe 

legitimidade e ao Minc, um novo olhar dos artistas, olhar de confiança e 

esperança.(FARIAS, 2013). 
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A outra iniciativa é o Festival de Teatro Alagoas em Cena, que em sua segunda edição 

do edital no ano de 2013 obteve 11 concorrentes em que 05 foram selecionados e 03 

ficaram na suplência. Vale salientar que estas iniciativas públicas também se 

concentram em Maceió, no restante dos outros Municípios, apenas a cidade de Penedo, 

localizada no extremo sul de Alagoas que faz divisa com o Estado de Sergipe às 

margens do Rio São Francisco, promove desde 2003 o Festival de Teatro de Penedo, o 

realizador é a Cia de Teatro Penedense que não é um ente público e é uma iniciativa 

independente. A classe artística das artes cênicas, da dança e produtores culturais 

expressa insatisfação à política e busca melhorias por meio de petições públicas, 

protestos, movimentos independentes e fóruns como o recente movimento Quebra o 

Balcão iniciado abril de 2013 nas redes sociais com objetivo de propor “práticas mais 

democráticas, justas e transparentes no setor cultural e em toda a administração pública 

de Alagoas”.  

No campo teatral as ações ocorrem por meio da realização de eventos para integração da 

classe como o Chá da Tarde que posteriormente deu origem a Conferência Livre de 

Teatro, sendo a primeira iniciada em 2006 promovido pelo grupo de teatro Cia do 

Chapéu e com mais duas edições realizadas em 2010 e 2014.  

Nestes encontros segundo a organizadora Tácia Albuquerque, em entrevista à 

pesquisadora deste trabalho
6
, informa que são discutidas a produção artística do ano, as 

facilidades, as dificuldades, as expectativas, políticas públicas e formação, interesses 

comuns, análises de trabalhos, intervenção cênica, performance, mídias e divulgação e 

referenciais teóricos-artísticos. Como resultados desses eventos a mesma avalia que é 

necessário que a classe teatral alagoana tenha mais clareza quanto os objetivos e 

metodologias, assim como, melhorar a articulação em busca de parcerias e realizar mais 

provocações para se iniciar a ver os resultados das discussões teóricas se transformarem 

em ações práticas. Na opinião da organizadora o evento ainda é um movimento 

exploratório, que precisa ser sistematizado para poder reverberar positivamente na cena 

cultural de Alagoas.  

Entretanto, reconhece que o fato de serem reconhecidos como provocadores e grupo 

atuante já demonstra  sementes positivas de suas ações. A mesma também completa que 

é de suma importância e necessidade que os artistas tenham representações das classes 

artísticas em todos os órgãos de poder, como uma maneira de começar a construir uma 

                                                             
6Entrevista realizada por troca de e-mails em 06 de Janeiro de 2014.  
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gestão democrática, de forma que as políticas públicas no âmbito cultural venham servir 

igualitariamente a todos que constituem a classe artística,  não apenas minorias. Mas a 

mesma percebe que esse processo é lento e demanda necessidades que em no panorama 

alagoano precisam ser construídos  e reforçados coletivamente, como tempo, 

objetividade, ética e participação democrática. Entretanto a referida atriz e produtora 

percebe um aumento de iniciativas, como o Chá da tarde,  Movimento Alagoas que 

Queremos e retomada do Fórum Alagoano de Teatro, que vislumbrem esse cenário, mas 

ainda isolado nas figuras de certas pessoas ou grupos, mas talvez essas iniciativas ainda 

não  reverberam as opiniões e participações de todos os envolvidos na classe artística 

teatral alagoana. Em certo momento, começou a perceber os grupos teatrais e artistas 

como ilhas, onde a interação era superficial e longínqua, mas agora vê pontes sendo 

construídas, umas de pau-a-pique, mas outras de concreto. Por fim o desejo da mesma, é 

que caminhem por essas pontes e possam construir sólidas histórias.  

Outra personalidade importante na cena teatral alagoas já mencionada neste trabalho, o 

professor David Farias Torres Chagas, coordenador do curso Técnico de Artes Cênicas 

da ETA, aponta para a importância que espaços democráticos de discussão representam 

para área cultural, uma vez que na visão do mesmo o “megafone” que é dado às pautas 

mais importantes de cada setor, somadas as conquistas proporciona a articulação, o 

preparo para a luta, que na visão dele, é o mais importante, pois amplia e desperta 

consciência política, cidadã inserida em uma sociedade em transformação. O 

coordenador completa ainda que os profissionais em constante formação não podem 

viver alheios aos fatos que os rodeiam e que lhes pertencem diretamente.  

Estes relatos me remetem ao que o pesquisador Ronaldo de Andrade (2013, p.117) nos 

traz quando escreve:  

Os empresários do teatro são os próprios grupos, associações e companhias. 

As empresas de produção cultural existentes quase nunca investem na 

produção de montagem de espetáculos de teatro. Elas transitam no espaço 

dos grupos de teatro, com inalterada assiduidade, mas cumprindo tão somente 

ações voltadas à ampliação do mercado para os produtos de teatro dos outros 

Estados.  

 

Ou seja, a maioria dos grupos teatrais em Alagoas se autoproduz e seus componentes 

agregam ao mesmo tempo várias funções, pois as mesmas pessoas são atores, 

produtores, relações públicas, captadores de recursos, administradores. Inclusive nos 

eventos realizados em Alagoas a exemplo do exercício de observação para essa pesquisa 

realizada durante a última Conferência Estadual da Cultura em 2013, percebi que as 

pessoas do campo artístico alagoano são multifacetadas e possuem vários papéis de 
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atuação em seus grupos. Essa flexibilidade me lembra uma característica do perfil 

empreendedor.  

Houve, também em 2013, por meio da Associação Teatral Joana Gajuru, Jeane Rocha 

Academia de Dança e a atriz independente Ivana Iza, a realização de um abaixo 

assinado em que constam mais de 400 assinaturas solicitando a redução em 50% dos 

valores cobrados por pautas nos Teatros de Maceió. Entretanto até o momento a 

solicitação não foi atendida e o valor dos teatros ainda é considerado extremamente caro 

e custa em média cerca de 5 mil reais.  

Sobre estas iniciativas a atriz, produtora cultural e advogada atuante na teatral alagoana, 

Waneska Pimentel relata em entrevista para autora deste trabalho que acredita nos 

encontros da classe teatral em Alagoas, entretanto prevê que terão resultados para a cena 

futura, mesmo sem existir uma agenda constante a mesma conclui que serviram para 

avaliar o fazer teatral e também a aproximar os grupos fortalecendo a classe, também 

expõe que conhece a Secretaria da Economia da Cultura, entretanto acha que as ações 

não tem alcance em Alagoas, pois não alcançam determinados segmentos, seja por estar 

em eixos restritos ou pela ausência de políticas voltadas para o segmento teatral. 

Entendo que o campo das artes cênicas em Alagoas encontra dificuldades para apoio em 

todas as esferas governamentais, federal, estadual ou municipal. Acredito ainda que a 

situação é alarmante em relação aos Municípios, já que nem todas as prefeituras do 

Estado possuem uma secretaria de cultura e consequentemente políticas de incentivo e 

difusão das políticas federais de apoio, como as ações da secretaria da economia da 

cultura, acabam não acontecendo localmente.  

De acordo com o Ministério da Cultura dos 102 municípios de Alagoas apenas 17 

Municípios fazem parte do Sistema Nacional de Cultura e cerca de 10 possuem 

secretarias municipais específicas de Cultura, uma vez que em algumas cidades as 

atividades culturais ficam a cargo de secretarias de educação ou esporte e lazer.  

Segundo o coordenador do curso Técnico em Artes Cênicas da Escola Técnica de Artes, 

Professor David Farias Torres Chagas em entrevista a autora deste trabalho, relata que, 

os Artistas reunidos junto à Secretaria Municipal de Ação Cultural vêm elegendo os 

Representantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que para cada segmento 

cultural, tenha um representante. Nas Artes Cênicas, a Representante escolhida foi uma 

ex-aluna da Escola Técnica de Artes, a atriz Ticiane Simões. O mesmo acrescenta que o 

Conselho visa que os próprios artistas supervisionem para contribuir positivamente com 

a gestão dos equipamentos culturais da Cidade de Maceió e do Estado Alagoas, mas o 
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conselho municipal, ainda não é de caráter deliberativo, entretanto a própria secretaria 

de Ação Cultural do Município vem tecendo articulações precisas com este objetivo.  

Portanto, a criação de marcos legais para promover o apoio a sustentabilidade 

financeira, a exemplo da Proposta de Emenda Constitucional nº. 150 criada em 2003 

que institui percentuais do orçamento público para Cultura, sendo 2% do orçamento da 

União, 1,5% dos Estados e 1% dos Municípios, é também fundamental para o 

desenvolvimento por meio da cultura no Brasil, porém não é a única solução. A 

criatividade envolvida no processo do empreendedorismo pode ser uma solução válida e 

sustentável, e estas pessoas, demonstram possuir um perfil empreendedor.  

Sendo assim, quando reflito a respeito da criatividade em Escolas de formação de atores 

e outras carreiras artísticas, penso que estas entidades devem em seu projeto político 

pedagógico buscar aniquilar o pensamento colonial, que ainda permeia a sociedade 

brasileira, que apesar de tantos anos passados desde a chegada dos jesuítas e a inserção 

das artes no país a vertente do pensamento de que a arte é uma mera convenção social 

sem muita importância, que não gera riqueza ainda muitas vezes insiste em existir.  

De certo, tal insistência foi provavelmente ocasionada pela forma que o ensino da arte 

foi inserido no país, como forma de dominação de classes, depois como etiqueta 

comportamental e entretenimento para corte do Rei e, finalmente, com o processo de 

aprendizagem fundamentados em cópias de estética puramente europeia, suprimindo a 

criatividade. Quando a maioria não pensa de forma criativa para buscar uma maneira 

diferenciada para se viver da arte teatral cada dia a quantidade de profissionais 

frustrados, infelizes e o pior muitas vezes desempregados tende a aumentar.  

A produção teatral em Alagoas apesar das dificuldades é persistente, a exemplo da 

Escola Técnica de Artes que produz anualmente uma média de 05 espetáculos teatrais 

didáticos e o Grupo Joana Gajuru, primeiro grupo de Teatro de Rua de Alagoas, que 

possui em seu repertório 10 montagens teatrais, ou seja, há produtos culturais do campo 

teatral em Alagoas, mesmo com baixa circulação.   

Um levantamento a respeito do panorama do teatro em Alagoas realizado pelo 

pesquisador Ronaldo de Andrade apresentando os entes criadores, promotores e 

equipamentos, mostra o seguinte cenário: 02 Teatros públicos, a Arena Sérgio Cardoso 

e o Deodoro; as mostras de teatro da Diretoria dos Teatros de Alagoas (DITEAL); o 

ensino livre do teatro e o Teatro Público de Bolso Lima Filho, atualmente fechado para 

reforma; o Centro de Convenções com o Teatro Gustavo Leite; o Teatro São Tomé com 

o ensino educacional em teatro no Colégio Marista de Maceió; a Universidade Federal 
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de Alagoas com os cursos técnico e bacharelado em Artes Cênicas; as atividades do 

Programa Palco Giratório e as atividades desenvolvidas pela Diretoria Artística do 

SESC Nacional e Regional no Teatro Jofre Soares do SESC; as atividades do teatro-

empresa com o teatro Abelardo Lopes que pertencia ao SESI, porém encontrava-se 

fechado, mas foi reaberto em 2013 e alugado para um ente particular com o novo nome 

de Centro Cultural Arte Pajuçara; o Teatro do SESI na cidade de Arapiraca; a prática de 

teatro religioso dispersa pelo território alagoano realizado em igrejas e espaços 

alternativos; os Grupos de Teatro: ATA - Associação Teatral das Alagoas (57 anos), 

TCN - Teatro Cultura do Nordeste (54 anos), Cena Livre (35 anos), IET – Infinito 

Enquanto Truque (26 anos), Associação Teatral Joana Gajuru (18 anos), Cia de Teatro 

Nega Fulô, Cia da Meia Noite, Cia do Chapéu, Carapuça Cia de Teatro, Cia Penedense 

de Teatro; os Festivais estudantis de teatro da Sociedade dos Artistas e Técnicos de 

Diversão de Alagoas Promoções e apresentações das agencias produtoras Associação 

Duetus de Promoções Artísticas, Sue Chamusca Arte e Assessoria, Associação Teatral 

Guerreiros Produções e SAL Produções Culturais, por fim, os divulgadores voluntários 

por meio da Internet em websites e blogs sobre o teatro em Alagoas. 

Analisando este panorama apresentado acima, concluo mais uma vez que as atividades 

teatrais em Alagoas encontram-se extremamente concentradas na cidade de Maceió, na 

maioria dos demais municípios sequer possuem grupos teatrais formalizados com 

alguma presença mais notada na cena. Penso que em um Estado com pouco mais de três 

milhões de habitantes fica claro que essa proporção em relação a circulação de trabalhos 

teatrais é muito baixa, apesar da logística ser favorável, uma vez que o Estado é 

pequeno com pouco mais de 27 mil km². O que falta? Apoio financeiro? Capacitação 

técnica em atividades auxiliares que compõe o espetáculo? Presença de público? A 

conjuntura política local? Acredito que todos esses fatores combinados prejudicam o 

desenvolvimento deste campo artístico em Alagoas. Soma-se ainda o baixo nível de 

escolaridade, acompanhando pela baixa qualidade no ensino fundamental e médio ao 

longo dos anos de existência no Estado de Alagoas.  

Na região Nordeste encontram-se 54% do total de analfabetos de 15 anos ou mais de idade 

do Brasil, o equivalente a 7,1 milhões de pessoas, entretanto, foi a região em que houve o 

maior decréscimo da taxa de analfabetismo nos últimos oito anos, que passou de 22,5% no 

ano de 2004 para 17,4% em 2012.  

Entretanto, parece-me que essa melhora no índice não ocorreu em Alagoas, pois é o 

Estado que possui o maior número de analfabetos em todo país, conforme dados da 
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Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (Pnad) de 2013, mostra que 21,8% dos 

habitantes de 15 anos ou mais não sabem ler nem escrever no estado, inclusive este valor é o 

mesmo registrado pela Pnad no ano de 2011, sendo assim, não mudou absolutamente nada 

em dois anos.  

Para Constantin Stanislavski (2014) , os atores que retiram os sentimentos de sua experiência 

real e transferem para o papel dão vida a peça. Para mim o Teatro é um espaço de 

desenvolvimento das expressões humanas que visa o crescimento pessoal e social de todos 

que participam desse jogo. É um espaço em que as pessoas libertam-se das armaduras 

mentais impostas em uma sociedade opressora como Alagoas, cuja conjuntura política é 

extremamente arcaica, mesquinha e que trata o Estado como um feudo medieval. 

Infelizmente acredito que uma das possíveis respostas de uma parcela dos desfavorecidos 

oferecem como retorno a esta sociedade desigual é a violência nas ruas.  

Enfim, o Teatro e as outras linguagens artísticas podem ser perigosos para quem impõe as 

armaduras mentais às pessoas, mas como Euclides da Cunha (1902) escreveu: "o 

sertanejo é, antes de tudo, um forte”. E por esta força cultural, percebe-se que em 

Alagoas ainda existem pessoas que querem e fazem arte para contribuir com a 

destruição dessas armaduras mentais e físicas impostas pelas classes política, econômica 

e religiosa dominantes. Menciono o fator religioso porque na década de 1990 e 2000 

canais de rádio, televisão, espaços de cinema, espaços teatro por falta de fomento foram 

vendidos ou locados para construção de igrejas. Diminuindo desta forma os canais de 

comunicação e equipamentos artísticos culturais no Estado.  

Vejo que o apoio dado a empreendimentos culturais incubados em Universidades 

Federais, na pior fase de implantação de qualquer negócio, ou seja, nos primeiros dois 

anos, é de fundamental importância para resistência contra o desemprego, perda da 

identidade cultural e diminuição na movimentação de riqueza financeira gerada na 

cadeia produtiva que compõe os processos do teatro.    

 

1.3 AS INCUBADORAS DE EMPRESAS NAS UNIVERSIDADES 

BRASILEIRAS  

 

Na década de 1980 as incubadoras de empresas no Brasil começaram por iniciativa do 

(CNPq) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico com o 

Programa de Parques Tecnológicos no País para difusão dos fundamentos do 

empreendedorismo. Neste princípio a missão era criar empresas com potencial inovador 
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focadas em setores do conhecimento científico-tecnológico, ou seja, incubadoras de 

empresas de base tecnológica.  

No presente, agregou-se a esta missão o objetivo de cooperar com desenvolvimento 

local e setorial por meio de empreendimentos oriundos de outros segmentos não 

somente os tecnológicos. Para ser um empreendimento incubado a iniciativa deve 

demonstrar potencial para geração de empregos, crescimento, novas tecnologias, 

viabilidade técnica, científica e econômica. Isto é, devem demonstrar características que 

atestem a capacidade de inserção e futuro estabelecimento mercados competitivos.  

As incubadoras de empresas proporcionam ao empreendedor um ambiente favorável ao 

desenvolvimento, visto que, em sua maioria fomentam as necessidades de estrutura 

física, capacidade técnica e gestão que na maioria dos novos negócios são os principais 

gargalos para o estabelecimento e posterior crescimento do empreendimento. Uma 

incubadora de empresas deve prover uma estrutura compartilhada a seus incubados 

ofertando assistência administrativa necessária para o desenvolvimento de novos 

empreendimentos. Desta forma é possível controlar seus custos pelos serviços prestados 

e consultorias, treinamentos específicos para cada incubado, sobre este tipo de ambiente 

de trabalho, conforme registra a pesquisadora Maria Nezilda Culti (2007): 

 

 

As Incubadoras [...]. Desempenham um papel importante à medida que se 

tornam espaços de troca de experiências em autogestão e autodeterminação 

na consolidação desses empreendimentos e das estratégias para conectar 

empreendimentos solidários de produção, serviços, comercialização, 

financiamento, consumidores e outras organizações populares que 

possibilitam um movimento de realimentação e crescimento conjunto 

autossustentável. (CULTI, 2007, p.05).  
 

Em 2011 a (Anprotec) Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores aponta em seu relatório técnico que as universidades são 

as principais instituições de vinculação das incubadoras, seguida pelos governos 

municipais. E apresentam uma gama completa com objetivos priorizados, enquanto que 

as demais parecem ter uma ação mais pontual. Mostra ainda a informação que no Brasil, 

foram identificadas 384 incubadoras, que abrigam 2.640 empresas e que mais de 40% 

das 59 universidades federais possuem incubadoras, dentre estas universidades inclui-se 

a Universidade Federal de Alagoas.  

Neste relatório supracitado, no Brasil a proporção de incubadoras corresponde a 40% 

empresas tecnológicas, 18% setores tradicionais, 18% empresas mistas, 8% prestadoras 

de serviços, 7% agroindustriais, 7% empresas sociais e apenas 2% empreendimentos 
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culturais e artísticos. E que as Universidades e os centros de pesquisa são os locais de 

maior eficiência uma vez que os resultados são coerentes com o estabelecimento de 

cada vez mais novos empreendimentos no mercado. Cerca de 70% dos 

empreendimentos se localizam sediados em terrenos de universidades ou centros de 

pesquisa de acordo com os objetivos de dinamização da economia local, criação de 

novos empreendimentos concebidos a partir de um grupo de pesquisa de uma empresa, 

dinamização do setor específico, inclusão socioeconômica e a geração de emprego em 

renda.  

Os perfis dos empreendimentos abrigados em incubadoras correspondem aos de 

incubação à distância, ou seja, recebem suporte sem ocupar estrutura física; aos de pré-

incubação em que elaboram planejamentos estratégicos; as de empresa incubada, 

quando já selecionada usufrui de estrutura física, assistência em gestão e no 

desenvolvimento de produtos ou serviços; as de empresa associada que não ocupam 

mais o espaço físico, porém recebem os demais benefícios e por fim as de empresa 

graduada ou liberadas, isto é, já realizou todo processo de incubação e evoluiu para ser 

habilitada a sair da incubadora, porém é permitido continuar como empresa associada. 

Contudo, em 2005, conforme informado por Júlia Zardo (2005) no Brasil eram apenas 

13 incubadoras que apoiavam empreendimentos culturais. Nos anexos deste trabalho 

estão listadas as principais incubadoras de empresas no Brasil.  

O Ministério da Cultura em 2013 lançou um edital de Fomento a Incubadoras de 

Empreendimentos da Economia Criativa
7
 com a finalidade de incentivar 

financeiramente, os projetos de incubadoras que atuam com empreendimentos criativos 

e inovadores dos setores da economia criativa que buscam ampliar e qualificar a 

capacidade de incubação para esses setores. Foram contemplados 15 projetos, cujo valor 

mínimo de apoio foi de R$250.000,00 e o máximo de R$ 400.000,00. O total do 

investimento foi de cinco milhões de reais.  

Os projetos aprovados foram de Instituições de ensino superior, públicas estaduais, 

municipais, privadas sem fins lucrativos e ainda as demais instituições privadas sem fins 

lucrativos como organizações não governamentais (ONGs), entretanto todas deveriam 

ter pelo menos três anos de existência e trabalhem como entidades gestoras de 

incubadoras de base tecnológica, social, solidária e cultural. Ou seja, as Universidades 

Federais ficaram de fora deste edital, todavia obtive por meio do responsável pelo 

                                                             
7 O Edital de nº. 02 de 29 de Julho de 2013 e a lista de aprovados e encontram-se disponível para consulta 

no site do ministério da cultura do Brasil.  
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Programa de Incubadoras, o Sr. Marcus Vinícius Franchi, durante uma visita técnica in 

loco, realizada Abril de 2014, à Secretaria de Economia Criativa em Brasília-DF, com a 

presença da Diretora da Escola Técnica de Artes, Professora Rita Luiza de Pércia Namé, 

a informação de que as Instituições de Ensino Federal tanto, Universidades como 

Escolas Técnicas Federais, são também público alvo de iniciativas deste porte, 

entretanto o mecanismo burocrático para firmação de convênio é diferente.  

Mesmo sem o apoio direto do Ministério da Cultura, a Universidade Federal de Pelotas 

possui uma Incubadora Teatral e conforme consta no blog promocional do projeto trata-

se de um programa de Extensão e Pesquisa criado em 2009 para estimular a produção 

nas áreas de teatro e dança da região Sul do Rio Grande do Sul.  

O objetivo do programa é o de oportunizar ações promova a qualificação dos 

agrupamentos artísticos da região sul do Rio Grande do Sul. Entretanto na Universidade 

Federal de Pelotas há pouco espaço para o desenvolvimento e sobre esta iniciativa em 

conversa realizada por meio de troca de mensagens por e-mail com o Coordenador e 

Professor Adriano Moraes de Oliveira o mesmo relata que a perspectiva da incubadora 

operar com eficiência  depende atualmente da aprovação de um projeto na Pró-Reitoria 

de Extensão desta Universidade para que seja possível a viabilidade do mínimo de 

recursos para o funcionamento adequado dessa incubadora.  

Alagoas não há dificuldade parecida com esta ocorrida em Pelotas, pois na UFAL há 

um programa já estabelecido para formação de empreendimentos em incubadora, que 

facilita a criação de condições para projetos de empreendimentos de base cultural, como 

é o caso das Artes Cênicas, especificamente, o Teatro.   

 

1.4 A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS COMO INCUBADORA 

DE EMPREENDIMENTOS  

 

Em Alagoas a Incubadora de Empresas de Alagoas (INCUBAL) há 14 anos composta 

por 11 instituições é sediada na Universidade Federal de Alagoas com o objetivo de 

ajudar a criação, desenvolvimento e aprimoramento de micro e pequenas empresas de 

base tecnológica que possuam produtos ou serviços inovadores, nos seus aspectos, 

gerenciais, mercadológicos e/ou de recursos humanos, como incubadora a Universidade 

propiciou o inicio do Núcleo de Incubação de Empresas de Xingó – Niex e o Núcleo de 

Incubação de Empresas Socioculturais, o Espaço Gente: 
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O Espaço Gente é um Núcleo da Universidade Federal de Alagoas, 

fomentador de projetos tradicionais e socioculturais, que proporciona 

ambiente instigador para formação e consolidação de novos empreendedores 

e tem como objetivo a sensibilização da cultura empreendedora na 

comunidade acadêmica, juntamente com a identificação de projetos para 

incubação.(http://www.ufal.edu.br/empreendedorismo/NEG/a-

incubadora/sobre-nos, acessado em 01/03/2013).  

 

O Núcleo Espaço Gente tem como principal objetivo de prospectar projetos na área 

sociocultural e tradicional objetivo de trazer para Universidade Federal de Alagoas em 

suas dependências os empreendedores que querem desenvolver negócios na área sócio 

sustentável. O projeto tem como visão ser o referencial da cultura empreendedora 

sociocultural e tradicional no Brasil e apresenta como missão a vontade de apoiar 

projetos e empreendimentos socioculturais e tradicionais, que sejam inovadores e 

autossustentáveis para consolidar ações desta área na UFAL, ainda busca o resgate para 

manutenção dos movimentos socioculturais do Estado. As artes cênicas podem ser 

enquadradas nessa missão, uma vez que padece de baixa circulação e faz parte do 

campo cultural. A última chamada interna, ou seja, um edital para seleção de projetos 

para empreendimentos pré-incubados, incubados e associados publicada pela 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL) por meio da Pró-reitora de Pesquisa e 

Graduação (PROPEP) e da Coordenação de Projetos Especiais recebeu projetos até o 

dia 30 de Abril de 2013, porém nenhum projeto oriundo de áreas artísticas foi 

encaminhado à seleção.  

Tal fato denota que os profissionais das artes alagoanas não vislumbram a oportunidade 

empreendedora que uma incubadora representa, assim como, os objetivos difundidos 

pela INCUBAL não atingem o segmento artístico no Estado, apesar de eventos 

amplamente divulgados por meio de mídia impressa, eletrônica e visual. Sobre a gestão 

em atividades artísticas acredito no pensamento abaixo: 

 

 É certo dizer que hoje a sobrevivência de um grupo está intimamente ligada 

à sua eficácia organizacional, talvez mais até, do que sua eficácia artística. 

Toda grande ideia ou projeto artístico pode não dar certo se não for objeto de 

um planejamento bem articulado e de uma administração consistente. 

(VALE, 2008, p.51) 

 

Alguns grupos teatrais alagoanos atuantes na cena cultural há mais de 10 anos surgiram 

pela união de alunos dos cursos das modalidades técnico e superior de Teatro da 

Universidade Federal de Alagoas, tais como a Associação Teatral Joana Gajuru, Cia de 

Teatro da Meia Noite, Associação Artística Cia do Chapéu, demonstrando dessa forma 
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que o pensamento empreendedor existe na vida desses artistas ex-alunos que se uniram 

e formam grupos, conforme explicação a seguir:  

 

O Teatro de Grupo constitui uma categoria de organização e produção teatral 

em que um núcleo de atores movidos por um mesmo objetivo e ideal realiza 

um trabalho em continuidade e, estendendo sua atuação a outras áreas, 

principalmente no que diz respeito à própria concepção do projeto estético e 

ideológico, acaba por criar uma linguagem que o identifica. (Enciclopédia 
Itaú Cultural) Disponível em  
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?f

useaction=conceitos_biografia&cd_verbete=69> . Acessado em 12de 

Novembro de 2013.  

 

De acordo com a citação acima, os grupos se formam fundamentados primeiramente em 

um objetivo comum para criação colaboração artística e estética, entretanto posso 

acrescentar que este objetivo transcende a questão puramente estética do fazer teatral, 

há também o desejo de sobreviver profissionalmente do teatro como qualquer pessoa 

que busca viver dignamente por meio do trabalho.  

Com base em uma tendência na formação de grupos teatrais ainda em um ambiente 

universitário, as incubadoras podem ser mais uma alternativa para formação, 

sobrevivência e difusão de produtos culturais destes grupos no Estado de Alagoas.  

Conforme atesta Ana Carla Fonseca (2010) quando faz o seguinte comentário:  

[...] em nenhum setor econômico é possível haver uma produção pujante, se 

não houver capacitação de agentes produtivos. Pensemos nessa questão sob o 

viés cultural. Quantas vezes não nos deparamos com últimos mestres de 

ofício, que com destreza e sabedoria únicas, são de fato as derradeiras 

pessoas capazes de produzir determinado bem ou serviço cultural – uma sela, 
uma peça de artesanato, um estilo musical, enfim, uma tecnologia cultural 

específica? E a pergunta lógica que nos vem em seguida é o porquê serem 

justamente os únicos. 

Atualmente a UFAL possui 06 empreendimentos incubados em suas instalações, 

conforme quadro nº03 abaixo, mas nenhum pertencente à área cultural. Constato que 

que há um desvio de no processo de comunicação que não chega às pessoas envolvidas 

com o teatro.  

EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO 

Alsan Soluções inovadoras integradas para o controle e operação de 

estações de tratamento de efluentes de pequeno e médio porte. 

Interacta Quimica Ltda Desenvolvimento e produção de feromônios e semioquímicos para 

controle de produtos agrícolas regionais e nacionais. 

Meu Tutor Produção de softwares educacionais e tutoria de aprendizagem. 
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Nunes & Góes Bebidas Destiladas  Beneficiamento e comércio de bebidas destiladas. 

Rino Pesquisa, desenvolvimento, manutenção e implantação de 

sistemas Internet / Web / Mobile. 

Zuq Soluções de software para o setor de Transporte e Trânsito, com 

foco em rastreamento, gestão, otimização e apoio e decisão. 

Quadro n.º03 -  Empreendimentos Incubados UFAL  

Fonte: Universidade Federal de Alagoas, 2013.  

 

De acordo como relatado anteriormente neste trabalho, o fomento aos grupos teatrais 

em Alagoas, assim como na maioria dos grupos no Brasil, dispõe de escassas fontes de 

apoio e financiamento, o que afeta de forma negativa a qualidade e a quantidade da 

produção teatral, uma vez que os elementos do trabalho cênico como figurino, 

maquiagem, iluminação, adereços, equipamentos de som, contratação de mais atores, 

apoios técnicos dentre outros normalmente são adequados aos ínfimos recursos 

existentes.  

Outras consequências nefastas são a diminuição da empregabilidade no teatro, migração 

do profissional para outras áreas e outros eixos culturais, a diminuição pelo interesse em 

cursos de formação técnico e graduação nas áreas do teatro, dentre outras. Sobre este 

cenário o autor Gláucio Machado Santos (2011, p. 10) descreve: 

 

[...] outro sintoma dessa carência de instrumentos para o artista iniciante se 

sustentar com a atividade teatral é a crescente migração de atores e diretores 

para o eixo Rio-São Paulo. Se analisarmos os valores para manter-se nas 

cidades de origem, veremos que seria muito mais viável para o artista 

permanecer; no entanto, ele migra. A razão dessa escolha é a falta de 

mercado local. (SANTOS, 2011, p.10).  

 

Há também na UFAL a Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESOL), trata-se 

de um projeto denominado como Núcleo UNITRABALHO fundado em 1997 que 

desenvolve ações para a reflexão e a valorização do trabalho, práticas do 

desenvolvimento sustentável com o objetivo obter a autonomia por meio de 

conhecimentos transmitidos pela Universidade para grupos de trabalhadores formais e 

informais que se encontram em situação de fragilidade em se adaptar as necessidades do 

mercado. Esta modalidade de incubadora enquadra-se na chamada economia solidária. 

Sobre este tema segue explicação abaixo:  

A economia solidária parte de valores distintos aos valores predominantes na 

economia capitalista, destacam-se: autonomia, democracia, fraternidade, 

igualdade e solidariedade. Aqui a racionalidade social, sendo mais importante 
que a racionalidade técnica está fundamentada na cooperação com a 

exploração coletiva das potencialidades profissionais, em benefício dos 

próprios produtores.[...]. A manutenção de cada posto de trabalho tem 

prioridade maior do que a lucratividade. (EID, 2003, p.17) 
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A maioria dos empreendimentos da economia solidária atendida pelo núcleo 

compreende as iniciativas que surgem de acordo com as potencialidades detectadas em 

uma comunidade ou Município. A metodologia aplicada visa a estimular a cooperação, 

o empreendedorismo e a criatividade por meio da promoção de cursos, feiras e 

consultoria para qualificação da produção das comunidades participantes, que 

possivelmente formarão ou são cooperativas de trabalho.  

Alguns dos empreendimentos atendidos foram na área do artesanato como a Associação 

Fibra e Arte (FIBRART) formada por um grupo de mulheres do loteamento Santa Inês 

no município de Atalaia em Alagoas, fundada há quase 10 anos com o objetivo 

organizar as artesãs da região para produção de artesanato com a fibra da bananeira. Há 

também projetos na área da produção de alimentos, como a Associação dos Apicultores 

do Vale do Camaragibe (AAPIVAC) localizada na cidade Matriz de Camaragibe em 

Alagoas, que tem como produto o mel natural e a própolis.   

Em razão dos motivos expostos, o apoio à inserção no mercado de trabalho é também 

uma função das Universidades, assim como existem o hospital universitário, projetos 

para incentivos de formação de startup
8
 no curso de ciência da computação, empresas 

juniores no curso de administração, incubadoras de empresas de base tecnológica e 

outras iniciativas com a mesma finalidade, ou seja, a sustentabilidade de novos 

empreendimentos.  A inclusão dos alunos e apoio aos egressos de artes-cênicas da 

Universidade Federal de Alagoas em ações como as supracitadas estão aquém da 

proporção em relação às outras áreas.  

Por conseguinte, a inserção destes profissionais formados e ainda em formação no 

programa de incubadoras é uma forma de inclusão destes nesta política de incentivo ao 

empreendedorismo e a inovação estabelecidas por esta Instituição de Ensino Pública 

Federal.    

                                                             
8
 Conforme descreve a Associação Brasileira de Startups “é uma empresa, ou negócio [produto ou 

serviço], de base tecnológica, que nasce com uma ideia inovadora e está em busca de um modelo de 

negócios repetível e escalável. Essas empresas, geralmente recém-criadas, estão em fase de 

desenvolvimento e pesquisa de mercados, e trabalham em um ambiente de extrema incerteza sobre 

resultados, modelos de negócios e mercado. O produto ou serviço geralmente é uma solução para o 

problema de um conjunto de pessoas”.  
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2. O ENSINO TÉCNICO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS  

 

O recorte histórico que faço corresponde ao período de criação (1989)  até os dias atuais 

da Escola Técnica de Artes (ETA) e tem como objetivo ambientar o ensino técnico 

dentro da UFAL, uma vez que é a única unidade desta Universidade que oferta essa 

modalidade de ensino. Primeiramente para iniciar a história da ETA é importante 

mencionar que em 1983 um ex-ator amador que nesta época era Reitor da UFAL, o 

Professor João Azevedo, determinou a realização de vestibular, para ingresso de alunos 

em Curso de Artes Cênicas (Interpretação Teatral), estabelecendo o bacharelado de 

atores em Alagoas no decorrer do curso no início da década de 1990, os professores do 

Curso de Artes Cênicas Luís Mauricio Britto Carvalheira, Ronaldo de Andrade, 

Washington D´Anunciação, Joaquim Alves e Marx Luterman obtiveram a aprovação do 

Conselho Universitário da UFAL para abertura do Curso de Extensão Técnico 

Profissionalizante, pós-médio, que denominaram como Curso de Formação do Ator. 

Sobre este momento o Professor Drº. Antônio Lopes Neto  faz o seguinte registro:  

 

[...]A primeira aula inaugural do Curso Técnico Profissionalizante de 

Formação do Ator de caráter Extensivo-Módulo Básico se deu no segundo 

semestre do ano de 1990, no Circo-Teatro da UFAL, instalado no 

estacionamento do Espaço Cultural na Praça Sinimbú, recebendo estrutura 

cênica para aglutinar setenta alunos e atores convidados. As aulas foram 

ministradas pelos professores da UFAL e convidados. O Curso funcionava no 

período noturno e também utilizava algumas salas das instalações do Espaço 

Cultural.( LOPES, 2013, p.11)  

 

Somente em 1998, o curso Técnico Profissionalizante de Formação do Ator foi 

aprovado pelo Ministério da Educação. E em 2006, sob a direção da Professora Nara 

Salles e o colegiado do curso, houve a reformulação do Projeto Pedagógico, que nesta 

ocasião com a revisão total culminou com as mudanças do nome do curso, desenho 

curricular e a emissão de diploma, assim como a alteração da modalidade do curso, que 

passou de pós-médio para subsequente. Tais mudanças acarretaram na elevação do nível 

mínimo de escolaridade para ingresso, que passou a ser o Ensino Médio Completo.  

Houve também neste mesmo período a reforma universitária e o departamento de artes 

passou a ser o Setor de Artes lotado no Instituto de Ciências Humanas Comunicação e 

Artes. Neste mesmo ano o Conselho Universitário da UFAL publica mais duas 

resoluções em que são incluídas as modalidades de ensino pós-graduação com o Curso 

de Especialização em Ensino da Arte e o Ensino Técnico com a criação da Escola 

Técnica de Artes, ou seja, o curso de extensão de Formação do Ator, antes vinculado à 
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Graduação de Artes Cênicas, passa a ser um curso regular técnico de modalidade 

subsequente da Escola Técnica de Artes (ETA).  

Com a criação da ETA e reconhecimento do curso no MEC obtido em 1998 foi possível 

a filiação da Escola no Conselho Nacional de Dirigentes das Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais e assim obter um orçamento anual regular 

subsidiado pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica
9
.  

O CONDETUF tem como missão trabalhar pela defesa dos direitos e valores das 

Escolas Técnicas vinculadas às IFES - Instituições Federais de Ensino Superior, 

atualmente composto por 25 Escolas Técnicas Vinculadas. As principais atividades 

desenvolvidas pelo conselho são as reuniões plenárias de cunho estratégico para troca 

de informações, formatação de projetos e eventos pedagógicos em conjunto para pleitos 

junto ao SETEC e outros Ministérios, ou seja, o conselho é o órgão que representa 

politicamente as Escolas em seus objetivos no âmbito nacional.  

Devido à diminuição de Escolas Vinculadas participantes no CONDETUF, a entidade 

passou por uma reorganização administrativa financeira nos últimos cinco anos. A atual 

Diretoria foi reeleita em 2012 em reunião plenária ocorrida em Brasília – DF, uma vez 

que para os seus pares a atual direção do conselho vem desempenhando um bom 

trabalho no incremento de recursos orçamentários, recursos humanos das instituições, 

assim como a aquisição de materiais por meio de parcerias com o MEC.  

A respeito da atuação do conselho a Diretora da ETA e Professora Dra. Rita Luiza de 

Pércia Namé relata
1
 que o Conselho dos Dirigentes das Escolas Técnicas vinculadas as 

IFES desde 1995 vem contribuindo para o fortalecimento do ensino técnico e 

tecnológico no Brasil. E complementa que fazer parte do Conselho significa reunir 

forças políticas em prol da educação profissional junto aos órgãos do Ministério da 

Educação com o objetivo de construir políticas e infraestrutura para atender as 

necessidades de cada Escola.  

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação 

cuja função principal é planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da política da educação profissional e tecnológica; 

fomentar o fortalecimento, a expansão e a melhoria da qualidade da educação 

                                                             
9 Os valores do orçamento escolar em 2013 e 2014, assim como a sua execução encontram-se nos anexos 

desta dissertação para conhecimento.  
1 Em entrevista realizada por e-mal em 12 de Janeiro de 2014. 
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profissional e tecnológica, assim como promove o cumprimento da legislação 

educacional no da educação profissional e tecnológica, desta forma, esta secretaria do 

MEC é responsável por administrar as políticas e diretrizes da educação profissional no 

país e das escolas componentes da Rede.  

As Escolas Técnicas Vinculadas possuem a sua gestão administrativa e pedagógica 

exercida pelas Universidades, uma vez que, não se constituem sozinhas juridicamente 

como autarquias, como as demais componentes da Rede, pois são unidades 

educacionais contidas em uma Universidade que é uma autarquia e faz parte da 

administração direta do governo. 

A maioria surgiu dentro de Universidades Federais ou algumas como é o caso da Escola 

Técnica Vinculada da Universidade Federal de Santa Maria, deram origem a própria 

Universidade, uma vez que iniciaram com cursos técnicos e posteriormente criaram os 

cursos superiores e se tornaram assim uma Universidade.  

As diretrizes filosóficas e educacionais descritas no Regimento Interno da Escola 

Técnica de Artes abordam como missão a promoção do ensino das linguagens com 

qualidade técnica no teatro, dança, música e naquelas que vierem a ser criadas, para 

formar um cidadão ou cidadã com amplos conhecimentos artísticos e tecnológicos que 

garantam a competência profissional e exercício efetivo da cidadania. Essas diretrizes 

buscam transcender o embasamento teórico-prático, pois objetiva educar para formação 

de cidadãos críticos que atuem conscientemente, por meio de sua linguagem artística 

com objetivo da melhoria e transformação da sociedade e do mercado de trabalho. 

O espaço físico da Escola Técnica de Artes é estabelecido no prédio do Espaço Cultural 

na Praça Sinimbú no centro da cidade de Maceió, ou seja, é fora do Campus da UFAL 

localizado no bairro do Tabuleiro dos Martins por volta de 15 quilômetros de distância 

entre estes locais. As salas de aula são compartilhadas com todos os cursos que ocorrem 

no setor de artes, com destaque para a Sala Preta onde ocorrem as montagens teatrais.  

A sede própria da escola passou por um longo período de reformas que durou em torno 

de sete anos devido a problemas de gestão de contratos, mudança de gestão, falta de 

recurso e outros. Todavia em 2014 seu prédio foi inaugurado, mas não há salas 

específicas para os trabalhos didáticos corporais, uma vez que o prédio não dispunha de 

uma estrutura com alicerce que possibilitasse a construção de um pé direito mais alto, 

mas haverá em breve a colocação de pisos de madeira, visto que por motivo do alto 

custo, que não coube no orçamento disponível para conclusão da reforma em 2013. 

Entretanto neste novo prédio há duas salas para aulas teóricas e dois pátios, sendo um 
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externo e outro interno que podem ser utilizados para aulas ou apresentações como 

espaço cênico alternativo
10

.  

Destes espaços compartilhados que existem no setor de artes quero destacar a existência 

do espaço cênico
2
, a Sala Preta. É um espaço climatizado para laboratório de 

experimentações cênicas e didáticas que comporta uma plateia com cerca de 100 

pessoas. Este espaço pode ser considerado pequeno palco italiano
3
 e possui um 

laboratório de maquiagem e uma sala para exercícios corporais com espelhos.  

A estrutura de som e iluminação ainda é precária, pois a escola não possui variedade de 

equipamentos destas naturezas, mas desde 2010 a escola tenta adquirir o equipamento 

rack  dimmer para acoplar a mesa de iluminação digital adquirida, assim como 

lâmpadas e microfones de lapela e outros equipamentos de som e iluminação, entretanto 

nos últimos processos de licitação não houveram empresas interessadas em vender estes 

equipamentos e os processos foram cancelados. Há também problemas na estrutura 

elétrica geral do prédio do Espaço Cultural que afeta diretamente a sala, pois a tensão 

energética não é suficiente para que tantos equipamentos funcionem ao mesmo tempo e 

para algumas apresentações houve a necessidade da locação de geradores de energia. 

Entretanto a criatividade e esforço empregados pelos alunos, professores e técnicos para 

realização dos espetáculos superam as dificuldades e assim a maioria das montagens 

teatrais da escola são realizadas neste espaço.         

Entre os anos de 2012 e 2013 o projeto pedagógico do curso novamente foi revisado e 

em 2014 o curso de Formação de Ator e Atriz mudou novamente de nomenclatura e 

passou a ser nomeado como Curso Técnico em Artes Dramáticas. Atualmente a ETA 

desenvolve também os cursos técnicos de dança, produção de moda e música com 

habilitações em canto, piano, percursão, violoncelo, violino e clarineta. Entretanto a 

maior parte dos alunos ainda é oriunda do curso técnico de artes dramáticas.   

Sobre esta formulação o coordenador do Curso Professor David Farias Torres Chagas 

relatou em entrevista
11

 a autora deste trabalho que como coautor da reformulação do 

Projeto Pedagógico do Curso buscou alinhar ao projeto a instauração do Conselho 

                                                             
 
2
 Espaço Cênico: local onde é realizada a cena. Pode ser o mesmo lugar que o palco em teatros 

tradicionais e em espaços alternativos pode ser até a sala inteira. Na Sala Preta da UFAL trata-se do 

espaço total da sala, conforme planta baixa contida nos anexos deste trabalho de pesquisa.  
3 Palco Italiano apresenta espaço retangular, como uma caixa aberta na face anterior, situado de frente em 

relação à plateia. É um dos tipos de espaços cênicos mais utilizados no Brasil. 

 
11 Entrevista concedida em Junho de 2014 
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Municipal de Cultura da cidade, explicando que a ação Municipal de Maceió desde 

2013 vem executando as políticas culturais já existentes, como a articulação entre a 

sociedade civil e o poder público para ações afirmativas da cultura local, da arte 

produzida por alagoanos e em Alagoas. Para ele a Escola Técnica de Artes (ETA) “não 

poderia ter um curso obsoleto, que formasse atores na utopia que tudo se resume ao 

abrir das cortinas, pois até este momento, muitas outras ações são necessárias” e 

completa com o seguinte relato:  

 

São os próprios artistas que estão tendo que mudar sua realidade, que estão 

optando em deixar as lamúrias de lado, e caminhar rumo às conquistas.  

Compreendeu-se a duras penas que as políticas públicas é dever do 

Município, do Estado, da Federação. É esta a essência do Curso que estamos 

propondo - através de estratégias pedagógicas fincadas na pedagogia 

problematizada para emancipar o corpo discente a uma realidade que está 

longe de ser amena, mas que em nossas terras há esperança de ser menos 

árida. (FARIAS, 2014) 

 

Os impactos desta reformulação de projeto serão percebidos a partir de 2016 quando 

vão se formar as primeiras turmas nesse formato. Espera-se que a questão da 

empregabilidade em relação à profissão seja melhorada com a inserção dos alunos em 

novos empreendimentos próprios ou em grupos já estabelecidos na região.  

Sobre a empregabilidade e renda da indústria da área criativa no Brasil, segundo a 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), “os trabalhadores da 

indústria criativa brasileira são mais bem remunerados que os demais, o que é explicado 

pelo alto valor agregado da atividade e pelo elevado grau de instrução dos seus 

profissionais. Em 2010, a renda média mensal do núcleo criativo foi de R$ 2.296, valor 

45% superior à remuneração média R$1.588 dos empregados formais”, em relação às 

Artes Cênicas o valor ficou em R$1.355,00. Entre os anos de 2010 e 2011 a FIRJAN 

também pesquisou em Alagoas e as informações se apresentam conforme quadro nº4 

abaixo:  

Profissionais 2010 2011 Variação 

Total de Profissionais no Estado Alagoas - Artes Cênicas 53 73 37,74% 

Total de Profissionais no Brasil - Artes Cênicas 9.338 9.853 5,52% 

Remuneração 2010 2011 Variação 

Remuneração Média no Estado Alagoas - Artes Cênicas R$ 1.349,22 R$ 552,52 -59,05% 

Remuneração Média no Brasil - Artes Cênicas R$ 2.842,11 R$ 2.767,19 -2,64% 

Quando n.º04. Profissionais e Remuneração Artes Cênicas Brasil x Alagoas  

Fonte: FIRJAN  

 

Percebo que apesar do aumento do número de profissionais entre os períodos 

pesquisados, houve uma forte queda na remuneração média dos trabalhadores em 
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Alagoas, o que pode ser consequência também da queda financeira no cenário 

econômico local motivado pela crise nas usinas de cana de açúcar, que ainda é a 

indústria que mais gera recursos financeiros para o Estado. Além da migração de 

profissionais para outras áreas e consequentemente a diminuição de produções locais. 

Entretanto, pode estar mascarando o fato de que muitos atores criaram empresas e por 

isto não tem vinculo como empregado, pois são os próprios donos do empreendimento.   

Em 2013 foram realizadas mais ou menos 60 produções profissionais de teatro em 

Alagoas tanto com projetos locais e oriundos de outros Estados. Número baixo em 

relação aos de equipamentos culturais existentes no Estado, conforme panorama 

apresentado anteriormente.  

Em relação a este total as produções da Escola Técnica de Artes correspondeu a 8%. O 

número baixo de produções também reflete em relação à participação dos empregados 

criativos do Estado no mercado de trabalho, de acordo com a FIRJAN, representa 

apenas 0.7%.      

 

 

2.1 A GESTÃO ESCOLAR DA ESCOLA TÉCNICA DE ARTES E O PERFIL 

DA DEMANDA ESCOLAR  

 

A Gestão Escolar e a Coordenação Pedagógica da Escola Técnica de Artes são 

exercidas pela Direção que por sua vez é composta pelo Conselho Diretor e pelo 

Colegiado. Os cargos de direção são ocupados por meio de eleição conforme o Estatuto 

da UFAL ou nomeados pelo Reitor em exercício em situações especiais, como a que 

ocorreu em 2009 quando a ex-diretora da Escola Professora Nara Salles por motivo de 

força maior não pode mais continuar exercendo o cargo, assim como o vice-diretor. Na 

ausência do Diretor, assume a diretoria o Vice-Diretor e, no impedimento do mesmo de 

exercer o cargo, um dos Coordenadores de Curso, indicado pelo Conselho Diretor. Os 

mandatos do Diretor e do Vice-Diretor terão a duração de quatro anos podendo ser 

reconduzidos para um mandato de igual tempo de acordo com a situação.  

Na atual gestão o Conselho Diretor na Escola Técnica de Artes tem um papel 

preponderante a respeito das decisões administrativas e pedagógicas, uma vez que a 

política de gestão escolar é participativa.  
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Os componentes deste conselho diretor são os coordenadores dos cursos técnicos, 

atualmente quatro coordenadores, uma diretora, um vice-diretor, um representante 

técnico administrativo e um representante dos alunos.  

Sobre gestão participativa entendo que ocorre quando todos os agentes envolvidos estão 

inseridos no processo de escolhas, dividindo as responsabilidades. A respeito deste tipo 

de gestão participativa do ambiente escolar, segue abaixo um esclarecimento:  

 

O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia de 
participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 

decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isso 

porque o êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de 

seus componentes, pelo trabalho associado, mediante reciprocidade que cria 

um “todo” orientado por uma vontade coletiva. (LUCK et al., 2001, p.15). 

 

Em algumas ocasiões as reuniões ordinárias e plenárias tem a presença de convidados 

que variam de acordo com a pauta abordada, a exemplo dos coordenadores de projetos 

especiais da escola, como a coordenação do Programa Nacional de acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego que é realizado desde 2011.  

Entretanto, desde 2009 a formação de um grêmio estudantil ainda não obteve êxito, em 

2010 houve o inicio de um trabalho representativo do grêmio estudantil
12

 da escola por 

meio de representantes dos cursos técnicos, mas percebeu-se que os alunos atuavam de 

forma desorganizada e sem estratégias de ação definidas.  

Após esse período com a formatura destes alunos representantes a direção da escola 

buscou estimular novamente uma nova formação de representantes por meio do grêmio, 

mas até o momento não há nenhum tipo de ação concreta para o estabelecimento deste 

espaço representativo na escola técnica por parte dos alunos.  

Constato que essa instância democrática escolar é negligenciada pelos beneficiados 

diretos, os alunos. Tal dispersão entre eles pode contribuir de certa forma para dispersão 

da classe trabalhadora das artes cênicas no futuro, uma vez que é o primeiro passo para 

o exercício de participação democrática em busca de direitos.  

O quadro funcional da Escola Técnica de Artes neste momento é composto por 22 

professores, dos quais 04 específicos de teatro e o restante atuam nos cursos de dança 

e/ou música. Todavia há uma interdisciplinaridade e os professores destas outras 

linguagens também atuam no curso técnico de artes dramáticas. Há também 06 

                                                             
12 Grêmio Estudantil é um colegiado formado por alunos que permite o protagonismo dos mesmos por 

meio de participação ativa e democrática em relação a escolhas referentes a assuntos diversos dentro de 

uma estrutura escolar, pois é um órgão reconhecido que presta apoio à Direção Escolar na gestão escolar 

e pedagógica.  
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profissionais Técnicos Administrativos em Educação, sendo uma Administradora, um 

Técnico de Som, uma Costureira de figurino para espetáculo, um Técnico em Assuntos 

Educacionais, um Cenotécnico e um Regente.   

Entretanto considero o número de técnicos administrativos baixo para apoiar as 

atividades relacionadas ao ensino e a gestão, uma vez que desde 2009 não houve a 

realização de concurso público para tais cargos, mas para compensar este número 

insuficiente de profissionais, desde 2013 são concedidas Bolsa Auxilio Trabalho para os 

estudantes da própria escola que junto com coordenadores e técnicos buscam amenizar 

tal carência de profissionais, assim como, a contratação de oficineiros como 

colaboradores eventuais.  

Há também outro fator agravante no caso dos técnicos administrativos que é o fato de 

não existir banco de equivalência ou substituto, ou seja, no caso de alguma baixa de 

algum profissional o código da vaga é perdido e todo o processo de concessão de cargos 

deve ser reiniciado junto ao MEC, o que leva mais tempo em relação à realização de um 

novo concurso para substituição do profissional. Infelizmente o número de concursos 

para técnicos não foi o mesmo em relação ao número de concursos realizados para 

professores e atualmente a escola encontra-se na situação descrita acima, que vejo, 

como preocupante, uma vez que a alta rotatividade de pessoal, já que os alunos quando 

terminam o curso deixam também o trabalho na escola, colaboradores eventuais não 

tem vínculo empregatício por mais de três meses. E esta movimentação de pessoal 

constante tem reflexos diretos na produtividade, clima organizacional e no 

relacionamento interpessoal em um ambiente de trabalho. E para mim a forma mais 

negativa em relação à Escola Técnica de Artes desse reflexo é a baixa retenção de 

talentos, pessoas são competentes, mas não podem assumir projetos de longo prazo.   

O conhecimento a respeito do perfil de alunos ingressos de uma escola é fundamental 

para elaboração e desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, bem 

como, a criação de programas e políticas de acesso focadas nas necessidades desse 

público.  

O ensino técnico em sua em essência histórica buscava desenvolver habilidades e 

conhecimentos voltados para o mercado de trabalho com formação de mão de obra, 

conforme Carvalho (2003, p.79) relata, “o papel de qualificação de mão-de-obra, 

diretamente atrelada a uma tarefa ou ocupação no mercado de trabalho”.  

Entretanto, o mercado de trabalho contemporâneo com o avanço tecnológico, criação de 

novas profissões, aumento da população economicamente ativa e qualificada, dentre 
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outros fatores, para a maioria das áreas de trabalho, mesmo na área artística, espera por 

um profissional de perfil polivalente, flexível, adaptável a mudanças e, sobretudo, 

aberto a novos conhecimentos. Sobre o perfil do profissional formado em escolas 

técnicas profissionalizantes acredito que o esclarecimento a seguir fornece uma 

definição mais adequada:  

O ensino profissional terá por princípio não somente preparar para o 

emprego e transmitir a cultura escolar, mas precisará preocupar-se, também, 

com a personalidade de cada estudante. Não basta somente o saber-fazer,mas 

é preciso ainda saber-ser, com todas as matrizes que isto acarreta: saber 

decidir diante das incertezas, aprender a viver junto aos outros e continuar a 

aprender constantemente.. (SILVEIRA, 2006, p.82). 

 

Para visualizar melhor a origem domiciliar dos alunos da Escola Técnica de Artes assim 

como outras possibilidades de análises, seguem abaixo os seguintes gráficos:  

 

Gráficos n.º04/05/06. Perfil da Demanda Escolar ETA          

Fonte: Escola Técnica de Artes 2013 

 

A Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas é a única, como relatado 

anteriormente, instituição pública no Estado que oferta cursos de artes na modalidade 

subsequente de ensino técnico regular reconhecido pelo MEC, mas não tem uma 

abrangência estadual, conforme os gráficos acima, com a relação entre alunos dos 

cursos técnicos oriundos de municípios de Alagoas e a capital do Estado, percebe-se que 
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o grau de abrangência territorial em 2013 da escola no momento ainda é baixo, pois não 

atinge uma demanda significativa de alunos provenientes de outros municípios do 

Estado e apresenta maior concentração destes alunos na capital, Maceió.  

Verifica-se também que a concentração de 59% da demanda escolar acontece em 

bairros da região periférica da chamada ‘parte alta’ da capital. 

A fonte de pesquisa direta analisada para construção do perfil sócio econômico da 

demanda escolar da Escola Técnica de Artes não fornece informações suficientes para 

determinação do perfil de renda familiar do aluno, visto que a formatação do documento 

de matrícula, fonte direta desta pesquisa, não contempla tal informação, mas foi 

possível se obter o perfil dos alunos nas questões de gênero, formação escolar e faixa 

etária, conforme demonstrado nos gráficos a seguir.  

Percebe-se que a maioria dos alunos da Escola pertence ao curso técnico de teatro, 

apesar da existência de outros cursos, pois estes outros nas áreas de música ofertam 

menos vagas, uma vez que são habilitações em instrumentos e canto e a especificidade 

dos cursos não permitem mais de 3 ou 4 alunos por professor.  

 

 

Gráficos nº07/08/09/10. Perfil Aluno ETA            

Fonte: Escola Técnica de Artes, 2013. 

 

O perfil profissional do aluno egresso do curso técnico de artes dramáticas mostra que a 

escola não atingiu totalmente os objetivos estratégicos traçados para o ensino técnico 

pelo Ministério da Educação nos últimos dois anos, pois detectei após pesquisa de 

campo que 66% dos alunos formados neste período atualmente exercem também 
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atividades em outras áreas para sobrevivência própria e que após seis meses ao término 

do curso 58% abandonaram completamente a área artística como profissão. Porém, 95% 

destes que abandonaram atestam que se houvesse oportunidade de trabalho com boa 

remuneração não teriam deixado de ser atores profissionais.  

Esses números me impressionam, uma vez que deixa evidente que tanto a Escola quanto 

o aluno formado, já que são interdependentes, estão em situação frustrante, pois nenhum 

conseguiu atingir ainda uma meta importante que é a inserção no mercado de trabalho 

no campo teatral.   

Tal situação me remete ao que a autora Carmen Lúcia Abadie Biasoli em seu texto A 

Formação do Professor de Arte: do ensino à encenação, relata sobre o início do ensino 

da arte no Brasil que no período colonial, a arte era: 

 

[...] compreendida pela classe dominante brasileira é acessório cultural de 

etiqueta e refinamento da própria classe ou trabalho manual da classe 

trabalhadora da época, formada por índios, escravos, negros, e nesse, sentido, 

com vistas à obtenção de lucros e a propagação da fé cristã. (BIASOLI, 2007, 
p.48) 

 

Por isso, penso que o estimulo à criatividade e ao profissionalismo da área desde o 

inicio não estava presente na formação artística do brasileiro e, mesmo que sutilmente 

isto se reflete depois de tanto tempo nos modelos atuais no ensino de forma 

generalizada, pois os cursos ainda carecem de conteúdos que estimulem a criatividade, o 

empreendedorismo, a formalização, enquanto atividade profissional, consequentemente 

o estabelecimento de grupos, inovações, novos empreendimentos, companhias, 

associações, dentre outros agrupamentos que gerem emprego, renda e satisfação 

profissional para os seus componentes, tais itens simplesmente não tem a oportunidade 

de existir, por que não foram estimulados.   

A estrutura para o ensino da arte em algumas instituições federais de ensino, por motivo 

da burocracia do sistema público, assim como entraves da legislação, ainda não estão 

em um patamar confortável no aspecto de investimentos em materiais, infraestrutura 

física de ambientes que estimulem a criatividade e o empreendedorismo nos alunos, 

além de mencionar que a relação entre a quantidade de docentes por aluno e outras áreas 

como apoio de técnicos, essenciais para o ensino da arte com qualidade também, não 

são suficientes.  

Situação que chama atenção, pois, constato que geralmente os cursos de artes são os que 

mais produzem projetos de extensão que atendem a um número considerável de pessoas 
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da comunidade em geral, o que se reverte em números positivos para Universidade 

apresentar ao Ministério da Educação.  

Percebo que para alguns Reitores, como no caso da Universidade Federal de Alagoas, é 

importante a Universidade possuir, por exemplo, orquestra, grupo teatral ou de dança 

para apresentações em eventos, como uma ferramenta de divulgação e entretenimento, 

porém quando é necessário realizar investimentos nos cursos, normalmente os recursos 

são escassos. Os cursos de graduação de Artes da Universidade Federal de Alagoas, por 

exemplo, receberam em 2014 o investimento de 10 mil reais cada um para compra de 

equipamentos, materiais de consumo e outras despesas.   

Tal cenário me remete ao conceito de se fazer arte conectada à construção do 

pensamento a partir da imagem, conforme Carmem  Biasoli (2007, p.80) escreveu: “isso 

significa que a arte, como qualquer outra a área do conhecimento, tem um domínio, uma 

linguagem e uma história. É, por isso mesmo, um campo de estudo especifico e não 

apenas uma mera atividade auxiliar e/ou recreativa”.  

Há uma diferença conceitual entre despesa e investimento, todavia não é intenção deste 

trabalho de pesquisa afirmar que uma incubadora de empresa é a solução mais criativa 

para todos os problemas do ensino da arte e manutenção dos grupos teatrais em 

Alagoas, porém reafirmo que pode ser de uma alternativa viável em uma instituição de 

ensino federal como a Universidade Federal de Alagoas. E os agentes do campo teatral 

não podem sucumbir às dificuldades, é necessário um esforço para se buscar 

alternativas, como acredito no pensamento a seguir:   

 

O impulso elementar e a força vital para criar provêm de áreas ocultas do ser. 
É possível que delas o indivíduo nunca se dê conta, permanecendo 

inconscientes, refratárias, até as tentativas de se querer defini-las em termos 

conteúdos psíquicos, nas motivações que levam o indivíduo a agir. 

(OSTROWE,2005, p.77).  

 

Desta forma, o apontamento acima citado corrobora para que os professores e os alunos 

de artes valorizem o processo da criatividade e busquem também instrumentos de outras 

áreas de conhecimento que historicamente, se utilizaram das artes, especificamente do 

teatro, como meio para atingirem os seus objetivos, além de defender os interesses da 

importância do ensino da arte nas instituições de ensino em todos os níveis.  

Pensando ainda sobre criatividade, continuo a citar a autora Fayga Ostrowe quando a 

mesma diz que “a criatividade se vincula, sem dúvida, à nossa capacidade de 

seletivamente intuir a coerência dos fenômenos e de conseguir formular, sobre aquelas 
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coerências, situações que em si sejam novamente coerentes”, ou seja, em situações 

difíceis a criatividade é uma forte arma para se consegui superar os problemas. 

O empreendedorismo e a criatividade estão diretamente relacionados com a 

sobrevivência das atividades realizadas em mercados mais restritos inseridos em 

cenários economicamente instáveis e sazonais, principalmente enquanto não atingem 

um consumo de massa. Confirmando esta relação que menciono o autor Gerson Antonio 

Melatti e outros (2008) descreveu que:   

 

[...] Tanto do ponto de vista do empreendedor como do ponto de vista do 

individuo, a criatividade sempre se fez presente. É interessante observar que 

o processo de empreender é uma forte relação entre criatividade, indivíduo, 

inovação e mudança dentro de um ambiente. Dessa forma, a criatividade é 

considerada como essencial na atividade empreeendedora, sendo que sem ela 

isso não seria possível[...]. 

 

Segundo consta no novo Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Artes Cênicas, com o 

primeiro ano de aplicação em 2014, da ETA as perguntas norteadoras para reformulação 

do documento foram: 

1. Que profissionais estaríamos formando sem perspectiva de emprego?  

2. Como inserir outros aperfeiçoamentos sem mudar o foco da habilitação do 

curso?  

E como resposta a estas perguntas apresenta que “[...] para atuar nos palcos uma leva de 

funções se faz necessária, entre tantas, captar recursos através de leis e editais de 

incentivo a cultura é uma delas”.   

Esta capacidade é desenvolvida por meio da disciplina Ética, Legislação e Produção 

Cultural que “fomenta o conhecimento das leis e projetos culturais, na preparação do 

aluno e incentivo de se aprimorar e saber se inserir enquanto profissional nas diversas 

esferas da produção teatral”.  

Esta é uma disciplina regular com carga horária de 45 horas aula, ministrada no terceiro 

semestre do curso em forma de seminário ao longo do semestre letivo. Como objetivo 

de capacitar “os alunos se posicionem de forma ética, consciente e atuante em todas as 

etapas de produção concernentes ao fazer artístico teatral”.  

Mas percebo que a disciplina ainda não atende totalmente ao conteúdo específico de 

empreendedorismo, entretanto noto que são conteúdos relacionados que também pode 

abranger a metodologia empregada para o desenvolvimento de empreendimentos 

culturais em incubadora cultural, como mais um campo prático da disciplina do curso 
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no último semestre, caso a Escola Técnica de Artes participe do Programa de 

Incubadoras da Universidade Federal de Alagoas. Posteriormente neste trabalho, 

relacionarei as premissas que permitem a participação da Escola Técnica de Artes neste 

programa.  

Voltando a analisar o projeto, percebo que persiste ainda uma de carência de disciplinas 

relacionadas às tecnologias utilizadas para produção teatral, uma vez que o mundo 

encontra-se imerso em momento de inovação, e principalmente as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, as TICs, uma vez que quase todos os cursos e também os 

empreendimentos de hoje desenvolvem esta vertente tecnológica. 

No Brasil já existem alguns cursos nas modalidades de ensino Técnico, Licenciatura e 

Pós-Graduação em Artes Cênicas a distância, como os desenvolvidos pela Universidade 

de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de São Paulo 

em que a estrutura tecnológica é multimídia e com conteúdos programáticos adaptados 

ao ensino à distância.  

Aponto como uma das razões desta quase exclusão digital o fato da Escola Técnica de 

Artes ainda estar em processo de estruturação física e de equipamentos, assim como, a 

própria burocracia que um processo de compras demanda em uma estrutura pública, 

mas apenas a aquisição de computadores novos, tablets e lousa digital não atendem 

totalmente a demanda necessária que um curso de teatro precisa, principalmente no 

fazer artístico.  

No que diz respeito podemos dizer que a produção das instalações computacionais 

multimídias:  

 

[...] são ambientes que abrigam sistemas artificiais, em interação com 

sistemas físicos, que utilizam interfaces complexas, que conectam espaços 

virtuais com espaços físicos/poéticos. As ciberinstalações vão além da 

ocupação do espaço físico e incorporam à produção artística no ciberespaço 
[internet] o conceito de instalação.(FRAGOSO, 2010, p.330)      
 

No caso da Escola Técnica de Artes acredito que ainda não é possível produzir arte pelo 

ensino em instalações computacionais multimídias, pois a demora na realização de 

procedimentos normais e rápidos para maioria das empresas privadas, como a instalação 

da rede de internet e telefônica, na Escola levaram meses para acontecer e, mesmo 

depois de instaladas, apresentaram constantes problemas em seu funcionamento, por 

exemplo, pelo menos três vezes no ano de 2014, durante o período de uma a duas 

semanas, o setor de Artes da UFAL ficou sem esses serviços, considerados essenciais 
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nos dias de hoje, e, em algumas ocasiões também ocorreram quedas e falta de energia, 

devido a problemas elétricos. Neste ambiente educacional ainda não vivemos em uma 

cibercultura, que se caracteriza da seguinte maneira: 

[...] formação cultural com especificidades que são próprias do potencial 

informacional das conquistas computacionais e que convive de maneira cada 

vez mais híbrida com outras formações culturais precedentes, remanescentes 

e ainda vivas: a oralidade, a cultura escrita, a impressa, a massiva e a cultura 

das mídias [...]. Dessa hibridação resulta um torvelinho de misturas culturais 
das mais diversas ordens que tenho chamado de ecologia pluralista da 

comunicação e da cultura. (SANTELLA, 2010, p. 314)     

    

As principais barreiras que percebo são nas questões de como criar laboratórios de 

iluminação, imagem e som com o mínimo de estrutura tecnológica para o ensino da arte. 

Como oferecer uma estrutura preparada para possíveis empreendimentos incubados 

nesta estrutura? E ensino a distância? Do meu ponto de vista improvisando, fazendo uso 

da imaginação e criatividade em muitas ocasiões, ou atendendo apenas uma parcela do 

se que poderia atender em um ambiente ideal ou simplesmente não apostando na ideia, 

como é o caso do ensino a distância atualmente.  

A parte prática proposta pelo projeto pedagógico do curso técnico em Artes Dramáticas 

contempla que em todos os semestres sejam realizados espetáculos teatrais, ou seja, as 

montagens teatrais que, apesar das dificuldades que a infraestrutura física e tecnológica 

tanto da Sala Preta quanto da Escola em geral são regularmente produzidas. A Escola 

concede o apoio para realização das produções por meio do fornecimento subsidiado de 

serviços de técnicos administrativos e do professor diretor do espetáculo, como a 

costura do figurino, a iluminação do espetáculo, os materiais para criação de objetos 

cenográficos e outros, ou seja, todos os elementos que compõem a cenografia
13

, além, 

de serviços para divulgação do evento como cartazes, contato com mídias impressa, 

televisiva e virtual.  

São atividades que vem sendo realizadas de forma eficiente, porém, não existe um setor 

específico de produção cultural para apoiar essas atividades o que sobrecarrega muitas 

vezes o professor diretor do espetáculo, que além de exercer o papel de cenógrafo 

também exerce o papel de produtor. Entretanto, nestas atividades há o apoio dos alunos 

em todos os processos, o que inclusive faz parte da prática da disciplina, e sem estes não 

seria possível a realização do espetáculo.  

                                                             
13 A cenografia é responsável graficamente em dar vida a ideias propostas para o exercício teatral por 

meio da dramaturgia o que inclui toda a parte visual de um espetáculo como os figurinos, a iluminação, os 

móveis, os adereços e até mesmo todo o espaço teatral, como o prédio onde é realizado o espetáculo.  
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Mas um fato que me chama atenção, é que após todo o trabalho para produção dos 

espetáculos que duram em média uma semana, após o encerramento da disciplina, 

simplesmente os projetos morrem, por que a turma normalmente não faz nenhum tipo 

de circulação para apresentação externa. Em algumas exceções houve a participação em 

eventos externos como no Alagoas em Cena. O que contribui de forma direta para a não 

formação de grupos teatrais formalizados por parte dos alunos da escola técnica de artes 

ao final do curso, pois ficam dispersos, após o enceramento dos espetáculos. O que nos 

leva a crer que, conteúdos de empreendedorismo e formação de lideranças tanto nas 

disciplinas de montagem quanto Ética, Legislação e Produção Cultural, poderiam ter 

impactos consideráveis e mesmo reduzir essa dispersão.   

Sobre as tecnologias no sentido de improvisação, anteriormente mencionado, para não 

ficar tão às margens das tecnologias de informação em 2009, relato que assim que 

assumi o meu cargo de Administradora na ETA, criei um blog da Escola para facilitar a 

comunicação entre a gestão, alunos e a comunidade em geral e percebi que a carência 

por informações sobre a escola era alta, conforme cresciam os acessos, mesmo com 

pouca divulgação do canal e apesar de existir um portal da Universidade Federal de 

Alagoas, em que o espaço para divulgação específica para os cursos de artes é pouco e 

se desaparece ainda mais, conforme outros informes de outras áreas aparecem na página 

virtual. Mas em 2010, com a entrada de um design profissional como colaborador 

eventual, o ator multimídia, Andrey Melo, o visual do blog
14

 foi melhorado e também 

criado um perfil nas plataformas de redes sociais facebook e YouTube , tais canais 

passaram a representar fontes de informações para área teatral e artística em geral no 

Estado e hoje contam com cerca de 2.628 pessoas cadastradas. Contudo em 2012 

percebemos que um blog não tem como comportar a dinâmica das informações 

relacionadas à escola e iniciamos a construção de um site, que devido às dificuldades na 

implantação na infraestrutura de sistemas da Universidade e a rotatividade de 

profissionais para o webdesign prejudicou o lançamento deste novo canal de 

comunicação da ETA, entretanto espera-se que esteja pronto até o final de 2014.  

                                                             

14
 Um blog ou blogue é a junção das palavras inglesas web log, que em português é o equivalente a 

"diário na rede de internet"(tradução nossa). É uma página virtual na internet que em seu formato 

possibilita a atualização veloz de informações e por meio de conteúdos escritos e/ou imagens que neste 

ambiente são denominados como artigos ou posts que ao serem inseridos na página seguem uma ordem 

cronologia de exibição. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Contra%C3%A7%C3%A3o_(gram%C3%A1tica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Log_de_dados
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As dificuldades para inserção nas tecnologias da informação e comunicação na própria 

Escola como instituição refletem na formação dos alunos do curso técnico de teatro e, 

muitas vezes, as possibilidades de fomento que surgem por meio de ações tecnológicas, 

ficam fora dos conteúdos e ações, como o crowdfunding, ou seja, fomento financeiro 

para iniciativas de interesse coletivo através da união de várias fontes de financiamento, 

normalmente pessoas físicas, que financiam alguma iniciativa promovida no ambiente 

da internet, em que se define um valor como meta de arrecadação para que a iniciativa 

seja realizada. Mas quando o valor arrecadado é inferior ao necessário, todo recurso é 

devolvido a quem doou.  

Constato que com o uso da imaginação e criatividade a Escola Técnica de Artes não se 

encontra totalmente excluída das tecnologias de comunicação e informação (TICs). 

Sobre a imaginação do ator, o diretor russo de Teatro, Constantin Stanislavski (2014, p. 

104) disse que “a criação do artista não consiste somente no trabalho interno da 

imaginação, senão também na representação externa de seus sonhos. Converte, pois, o 

sonho em realidade”.   

O fazer artístico proposto neste projeto de curso da Escola Técnica de Artes busca um 

nível de excelência e, apesar das dificuldades existentes, promovidas principalmente 

pela estrutura política e legal pública, composta por vários gargalos burocráticos, legais 

e tecnológicos, mas o fato é que a maioria dos profissionais com destaque na cena 

teatral alagoana, com trabalhos reconhecidos, inclusive alguns dos atuais professores 

efetivos do próprio curso técnico, que no concurso público federal concorreram com 

pessoas oriundas de várias partes do Brasil e foram aprovados, obtiveram sua formação 

inicial na Escola Técnica de Artes e o Curso de Graduação em Artes Cênicas.  

Vejo como reflexos de que pelo menos, em parte, a Escola Técnica de Artes, assim 

como, o curso de Licenciatura em Teatro da UFAL conseguem atingir um objetivo 

importante, que é prestar um ensino de qualidade, mesmo em um ambiente com 

dificuldades. 

Como perspectiva futura positiva em curto e médio prazo, a Escola Técnica de Artes 

busca mais uma vez uma ampliação de estruturas física, tecnológica e de pessoal para 

melhor atender as demandas existentes nos cursos ofertados e a novos projetos. 

Entretanto, o alcance de tais objetivos depende diretamente de uma ação política 

conjunta formada pelo corpo docente, discente, além, do apoio do Institucional do 

CONDETUF e do Reitor e Vice-Reitora da UFAL junto ao MEC. 
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Com estas ampliações, será possível o desenvolvimento de projetos de forma mais 

estruturada e organizada, assim como a criação de novos setores de trabalho na estrutura 

organizacional
15

 da escola, por exemplo, um Núcleo de Produção Cultural, um 

laboratório de cenotecnia, um setor de comunicação e integrar o núcleo de Incubadora 

de Empresas Culturais do Programa de Incubadoras da UFAL, por enquanto, são 

atividades realizadas de forma difusa pelas coordenações, secretaria escolar e a 

administração da escola.    

Todavia, algumas ações neste sentido de ampliação foram iniciadas, e com a 

desocupação em 2014 do Prédio em anexo ao da Escola Técnica de Artes, que pertencia 

a Residência Universitária é provável a cessão deste espaço para o setor de artes, 

conforme, divulgado na mídia televisiva local e o fato de que a possibilidade num 

passado próximo ter sido assinalada por gestões anteriores na Universidade Federal de 

Alagoas, inclusive com a criação de um projeto arquitetônico específico para atender as 

necessidades dos cursos de artes.  

A perspectiva de ampliação do espaço físico é positiva e ocorrerá em breve, apesar do 

investimento para reforma do local, de acordo com projeto arquitetônico realizado em 

2012, estar orçado em pelo menos 3 milhões de reais, acredito que o entrave maior, 

será, a realização de um processo de licitação pública para  contratação de empresas 

para executar as obras de reforma e adaptação do prédio, pois na experiência anterior, o 

processo total entre licitação e execução, durou cerca de sete anos e em um prédio 

considerado pequeno, composto por 08 salas e três banheiros.  

Verifico por fim que apesar de ser uma visão de futuro positiva e de realização para 

médio prazo, poderá devido a burocracia se tornar em uma ação a ser concretizada em 

longo prazo, principalmente, por que o prédio é cerca de 10 vezes maior que o tamanho 

atual da Escola Técnica de Artes.  

Em Maio de 2014, também houve uma aproximação entre a Escola e a Secretaria da 

Economia Criativa e espera-se desta relação institucional, surja uma incubadora cultural 

por meio de um convênio de cooperação técnica, visando estruturar de forma mais 

profissional esta metodologia alavancar empreendimentos culturais na Escola, no setor 

                                                             
15

 Estrutura organizacional é uma ferramenta administrativa obtida por meio da identificação, análise, 
ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos de organizações empresariais, grupos de trabalho 

ou grupos de pessoas que desempenham funções diferentes para atingir juntas um objetivo comum. A 

representação gráfica dessa estrutura chama-se organograma, que pode variar em seu formato de acordo 

com o fluxo de poder, funções, comunicação e outras características de uma organização. Para conhecer 

exemplos de modelos acesse: http://dgi.unifesp.br/seplan/templates/docs/seplan-

modelos_de_estruturas_organizacionais_material.pdf 
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de artes, em parceria com as Graduações dos cursos de teatro, dança e música, que 

conforme relatado neste trabalho anteriormente, já exercem de forma improvisada o 

papel de incubadora de empreendimentos culturais, o que falta, é apenas seguir a correta 

metodologia para agregar o fazer teatral ao desenvolvimento de sua cadeia produtiva, 

por meio de eventos, pesquisas, capacitações, espaços de apresentação e outras 

atividades proporcionadas por uma incubadora cultural.   

O curso técnico em Artes Dramáticas tem a duração de 2 anos, teoricamente a turma 

formada possuiria em seu repertório para trabalho profissional, pelo menos 4 

espetáculos teatrais montados e caso os alunos fossem mais estimulados durante o curso 

a respeito do empreendedorismo teriam também essa percepção. Em uma proposta 

pedagógica do curso com conteúdos de empreendedorismo e a Escola Técnica de Artes 

participando do Programa de Incubadoras, poderíamos continuar proporcionando 

serviços subsidiados como costura, construção de cenários, capacitações, estrutura física 

e outras possibilidades a estes grupos já formalizados.  Tendo como consequência 

positiva o provável aumento na formação de grupos teatrais formalizados legalmente 

em Alagoas. 

Um projeto que além das montagens teatrais subsidiadas, pode ser considerado uma 

semente em germinação do início de uma incubadora cultural na ETA, vem sendo 

executado desde Junho de 2014, denominado como Studio ETA, que oferece o espaço 

cênico Sala Preta do setor de artes durante toda a primeira sexta-feira de cada mês, 

como um palco aberto a apresentações de grupos artísticos ou artistas individuais de 

qualquer linguagem, seja esta, multimídia, poesia, teatro, dança, música ou outras de 

forma gratuita, sem que sejam, necessários o pagamento para utilização do espaço ou 

ser um aluno matriculado em algum curso regular técnico ou de extensão. Realiza ainda 

a divulgação do evento e dos artistas que se apresentam nos canais de comunicação da 

Universidade. Sobre a criação do Studio ETA, o Professor de Música Augusto Moralez, 

principal articulador e coordenador do projeto, relata que o Studio ETA foi idealizado 

como um pequeno festival de artes mista mensal, com o intuito de apresentar aos alunos 

e ao público em geral a produção da escola, dos alunos e professores, que a princípio era 

para a participação no Studio ETA ser restrita aos alunos e professores da escola, porém 

na segunda edição, houve participações de artistas da cidade que não possuem ligação 

com a ETA, além de vários artistas de Natal, que estiveram na cidade por meio do 

projeto Circuito Cultural Universitário (une) Versos da Arte- UFRN. Contudo, ainda 

não é permitido que qualquer tipo de remuneração financeira seja concedida aos artistas, 
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entretanto, para os que estão em processo de início de carreira, a experiência concede 

um certificado que comprova a participação no projeto, o que é importante, para um 

currículo artístico em processo de formação. A realização deste projeto comprova que, 

mesmo estando em uma estrutura física restrita e ainda limitada tecnologicamente, a 

Escola demonstra por meio de ações didáticas planejadas, como Studio ETA, em que o 

alinhamento das ações oriundas do trabalho dos professores, técnicos à missão de 

fomentar, divulgar e alavancar o fazer artístico da classe artística, são possíveis de ser 

executar. Sobre a produção artística local e a importância do projeto para circulação o 

coordenador Professor Augusto Moralez, expõe que:  

 

Como a produção artística da ETA é muito grande e não existe vazão na 

cidade para ela, objetivou-se com este projeto criar um espaço onde todos os 
alunos e professores da escola se sintam à vontade para apresentar sua arte. O 

Studio Eta também tem por objetivo ser um espaço de interação e encontro 

entre os cursos da ETA. Já tivemos apresentações de música popular, música 

instrumental, dança-improvisação, dança do ventre, performances teatrais, 

contação de história, vídeo entre outras apresentações. Esperamos que em um 

futuro próximo, o curso de Produção de Moda também possa apresentar sua 

produção nas próximas edições do Studio ETA.  

 

Iniciativas, que por meio da prestação serviços técnicos e do ensino que apoiem ações 

de forma planejadas, coordenadas, inclusive com a cessão de seu espaço físico, para 

pesquisas, capacitação dentre outras atividades, que contribuem diretamente para uma 

aproximação mais intensa e colaborativa entre os empreendedores criativos e o 

ambiente educacional da Escola Técnica e Artes são de fato bem vindas. Possibilitando, 

desta forma uma estrutura amigável para o desenvolvimento de empreendimentos em 

incubadoras culturais.  

 

    Figura n.º2. Cartaz Studio ETA 

                                                            Fonte: Escola Técnica de Artes 
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3. O PERFIL EMPREENDEDOR PARA FORMAÇÃO E SUBSTENTABILIDADE 

DE GRUPOS E PROFISSIONAIS DO TEATRO ALAGOANO POR MEIO DE 

INCUBADORAS CULTURAIS UNIVERSITÁRIAS.   

 

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) em 

2012 a cadeia das Artes Cênicas “apresenta uma particularidade [...] o número de 

empresas é maior do que o de empregados”. 

As empresas são 18 mil e o de empregados 13 mil, mostra ainda, que essa diferença é 

motivada por que os trabalhadores são donos das empresas e por isto não tem vínculos 

empregatícios, apresenta ainda que as produções de espetáculos teatrais e dança tem 

8.493 estabelecimentos no Brasil.  

Em Alagoas, conforme mencionado no inicio deste trabalho, existem cerca de 30 grupos 

de teatro profissionais e legalizados juridicamente, mas foi constatado por meio de 

questionado aplicado pela autora deste trabalho que 50% dos atores formados pela 

Escola Técnica de Artes não sabem o que significa empreendedorismo, apesar do setor 

teatral possuir empreendimentos no Estado.  

Diante de tal situação, explico que o termo empreendedor como entendemos na 

contemporaneidade, surgiu no século XVIII quando os economistas Jean Baptiste Say e 

Richard Cantillon escreveram sobre o Empreendedorismo e sendo assim, para estes, o 

empreendedor é aquela pessoa que desenvolve uma ideia de negócio e corre riscos para 

produzir e comercializá-la.  

No que tange a uma definição moderna e difundida na década de 1940, pelo economista 

Joseph Schumpeter (1934), trata-se também de quem faz as novas conexões com o 

mercado para inovar como, por exemplo, a introdução de um novo produto ou serviço, 

ou funcionalidade de algo já existente; a inovação nos processos de produção, vendas; a 

criação de novos mercados dentre outras combinações e, por fim, desta forma atingir o 

objetivo da abertura de uma nova empresa em qualquer indústria. E todo esse processo 

tem o empreendedor, como o principal agente da inovação.  

Este autor também pensou sobre as motivações que levam a uma pessoa ser 

empreendedora, que segundo ele, são por três motivos isolados ou combinados: 1) para 

construir seu próprio reino; 2) para exercer sua inocência; 3) pelo prazer de comandar.  

Na minha percepção, estes motivos combinados ou isolados me passam uma ideia de 

centralização, mas para o caso de ideias inovadoras, consigo entender este ponto de 

vista, por causa de uma prática que ocorre em alguns nichos de negócios ligados a 
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inovação de produtos ou serviços, que conhecemos como a “espionagem industrial”, 

como os que ocorrem em ocorrem com mais frequência em indústrias de tecnologia, por 

exemplo, a relação entre a empresa Apple e Samsung no caso dos telefones celulares, ou 

como a alguns produtos tecnológicos fabricados na China, que são na verdade a cópia 

de marcas mais conhecidas como sony, nokia e outras marcas conhecidas.  

Posso mencionar também as situações de vazamento de conteúdos inéditos para 

internet, que antes mesmo de serem oficialmente lançados pelo artista ou empresa 

produtora, já eram de conhecimento do público, como situações já ocorreram com 

frequência na indústria do audiovisual.  

Aquilo que é inédito, novo e diferente em produções artísticas atrai a atenção do público 

consumidor e também de outros artistas. O segredo a respeito de repertórios, concepção 

de cenários, figurinos é algo histórico, e, em algumas ocasiões, foram motivos para 

competição movida por sentimentos pouco saudáveis e produtivos para classe artística, 

mas o sigilo em relação aos processos de criação é, às vezes, responsável por criar um 

ambiente competitivo que proporciona o exercício da espionagem.  

Vamos lembrar que nos caso das escolas de samba cariocas ou das quadrilhas juninas 

do Nordeste, que de fato competem entre si, e, estes segredos na produção de suas 

apresentações são de extrema importância, pois, pode significar a vitória ou a derrota de 

um grupo em um concurso artístico competitivo. Sobre como olhar para o mundo à 

maneira de um artista, Austin Kleon (2013), criou o seguinte diálogo:  

 
Todo artista ouve a pergunta: De onde você tira as suas ideias? O artista 
honesto responde: Eu roubo. Como um artista olha para o mundo? Primeiro 

você descobre o que vale a pena roubar, depois você segue para próxima 

etapa. Quando você olha para o mundo dessa maneira, pára de se preocupar 

como o que é “bom” e o que é “ruim” – há apenas coisas que valem a pena 

ser roubadas e coisas que não valem. Tudo pode ser afanado. Se você não 

acha que alguma coisa merece ser roubada hoje, pode achar que vale a pena 

roubá-la amanhã ou daqui a um mês ou daqui a um ano.  

 

Deste diálogo, entendo que o autor acima citado, utiliza a palavra “roubar” no sentido 

de ser “influenciado por” e “fontes inspiradoras”, que os artistas trabalham e planejam 

em seus pensamentos para realizar a ação criadora de sua arte.  

O posicionamento do mesmo pode parecer contundente e falso para os que trabalham 

com a criatividade, uma vez que, para realizar um trabalho inédito, não é ético, copiar, 

imitar ou fazer algo que reproduza na íntegra uma arte já existente, principalmente, se 

os devidos créditos ou pagamentos de direitos autorais não forem realizados, pois tais 

ações podem ser consideradas criminosas, em algumas situações.  
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Os encenadores, atores, figurinistas e demais profissionais mesmo quando trabalham 

com textos mundialmente conhecidos de domínio público, ou seja, que o uso pode ser 

realizado sem qualquer autorização autoral, uma vez que, em uma interpretação restrita 

e simples, o direito patrimonial do autor, neste caso é suspenso, como, por exemplo, os 

textos de Shakespeare ou das Tragédias Gregas, mas, mesmo assim buscam  a inovação 

tanto nos processos de produção e/ou de encenação.  

No meu entendimento são muitos os fatores que influenciam a inovação nestes 

processos de produção e encenação no teatro, tais como sociedade, cultura, vivência 

pessoal, economia, história, ciência, e por isto, percebo que o papel do empreendedor 

tem uma relação comum a essa visão de buscar a inovação em algo existente, por meio 

de ações que contribuem na habilidade em perceber novas combinações possíveis entre 

fatores de riscos, criatividade, processos de trabalho, mercado, e, em algumas ocasiões, 

faz com que o empreendedor também opte pela manutenção do segredo sobre o fator 

inovador e inédito das produções, assim como, no caso das produções teatrais, que o 

segredo é mantido, pelo menos até antes da estreia do espetáculo! A inovação de um 

produto ou serviço pode ser definida como:  

 

[...] é a introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-

se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e 

materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características 

funcionais. [...] A concepção é parte integrante do desenvolvimento e da 

implementação de inovações de produto. Entretanto, mudanças na concepção 

que não implicam em uma mudança significativa nas características 

funcionais do produto ou em seus usos previstos não são inovações de 

produto. Ainda assim, elas podem ser inovações de marketing. (OCDE, 2005, 

p.57) 

 

No Teatro, as inovações ocorrem nos processos de encenação, elementos cenográficos, 

instalações, espaços cênicos, tecnologia de som, imagem, iluminação, na comunicação 

do espetáculo, ações de marketing e o que considero igualmente inovador: a utilização 

do teatro como meio de inserção de conteúdos oriundos de outras áreas como para fins 

na educação, na saúde, na segurança, no meio ambiente.  

Conforme, atesta Ricardo Bellino (2008) “[...] O empreendedor não apenas se torna 

próspero como também gera prosperidade, motivo pelo qual a força de uma nação está 

na capacidade empreendedora de seu povo”. Então a difusão do conhecimento e a troca 

de vivências a respeito de novas ideias, processos de criação, materiais e outros 
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elementos, que compõe a cadeia das atividades do Teatro, trazem o fortalecimento de 

todos os envolvidos, enquanto classe produtiva.  

Para o autor Fernando Dolabela (1999), um empreendedor em formação deve desejar 

“aprender a pensar e agir por conta própria, com criatividade, liderança e visão de 

futuro, para inovar e ocupar o seu espaço no mercado, transformando esse ato também 

em prazer e emoção”. Um espetáculo teatral, também busca transformar uma mensagem 

em prazer e emoção para público e os profissionais da cena, neste aspecto, vejo como 

uma característica comum entre um espetáculo e o perfil empreendedor. 

Muito já se refletiu sobre a existência de um perfil comportamental específico de um 

indivíduo empreendedor, uns pesquisadores dizem que são características inatas da 

personalidade, como ser um sonhador, corajoso, carismático, criativo e outras 

qualidades, outros até mesmo atribuiu a este perfil traumas ocorridos na infância. Mas 

para Dolabela (1999), um empreendedor bem sucedido deve:  

 

[...]Ter iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, necessidade de 

realização; Trabalha sozinho, tem perseverança e tenacidade. O fracasso é 
considerado um resultado como outro qualquer. [...];É um trabalhador 

incansável.[...]; Saber fixar metas e alcançá-las. Luta contra padrões 

impostos. Diferenciar-se. [...]; Tem forte intuição. Tem sempre alto 

comprometimento e crê no que faz; Cria situações para obter feedback sobre 

o seu comportamento e sabe utilizar tais informações para o seu 

aprimoramento; Sabe buscar, utilizar e controlar recursos; É sonhador 

realista.[...]; É líder [...]; É orientado para resultados, para o futuro, para o 

longo prazo; Tem alta tolerância à ambiguidade e a incerteza e, é hábil em 

definir a partir do indefinido; Mantém um alto nível de consciência do 

ambiente em que vive usando a para detectar oportunidades de Negócios; 

Cria um método próprio de aprendizagem. Aprende a partir do que faz 
emoção e afeto dão determinantes para explicar o seu interesse. [...]; Traduz 

seus pensamentos em ações; Tece relações [contatos, amizades] moderadas, 

mas utilizada do intensamente como suporte para alcançar seus objetivos. 

(DOLABELA, 1999, p.42)  

   

Parece muito e definitivo? Sim, mas, não é a receita do sucesso. O que de fato acredito é 

bem mais próximo, ao que Peter Drucker pensou, quando escreveu que “o 

empreendedorismo não é uma ciência nem uma arte. É uma prática”. Sendo assim, 

quanto mais o empreendedor se dedicar ao seu objetivo, mais entenderá sobre o seu 

negócio e as variáveis que compõe o ambiente mercadológico, e desta maneira, estará 

mais próximo de atingir a sua sustentabilidade em um ambiente competitivo por meio 

de um empreendimento, pois não existe um padrão de comportamento pessoal 

estabelecido que uma pessoa deva apresentar para ser considerada empreendedora, mas 

o ponto comum é ser líder para iniciar alguma ação e não ficar parado sem agir, 

enquanto os problemas apenas se avolumam; as necessidades de consumo por cultura 



 
 

75 
 

aumentam; as fontes de fomento surgem; os editais são publicados; os equipamentos 

culturais são inaugurados; os testes para elenco acontecem. Artistas, que se comportam 

de maneira alheia aos acontecimentos, centrados apenas na vontade, sem a coragem 

necessária para o fazer teatral, permanecem apenas no campo imaginário, não fazem 

nada e acabam por optar por outro caminho profissional.       

Segundo Ricardo R. Bellino (2008), o empreendedor deve transformar sonhos em 

metas, e isto, somente acontece quando se tem a certeza absoluta de que é exatamente 

este o sonho que se deseja transformar em realidade na própria vida e não um sonho de 

outra pessoa. O mesmo esclarece que: 

 

[...] Você está sonhando o sonho de outras pessoas quando o seu desejo de 

alcançar determinado fim não vem de dentro, mas de fora: das expectativas 
que os outros têm e relação a você, da pressão para seguir por esse caminho 

em vez daquele e da necessidade de provar alguma coisa para alguém. 

(BELLINO, 2008, p. 32).    

 

Percebo neste momento uma similaridade entre os profissionais ativos do Teatro 

alagoano e um perfil empreendedor. 

Compreendo, em parte, o desconhecimento sobre arte de algumas pessoas como o 

motivo de concepções estereotipadas em relação à arte, enquanto forma de trabalho, 

sobrevivência, crescimento humano intelectual e comportamental. Muitas vezes, 

posicionamentos pessoais negativos de algumas pessoas como parentes, amigos, 

professores de outras áreas podem promover o abandono da área cultural e artística, 

contribuindo negativamente para aumentar a insegurança na escolha profissional e 

aumentar o medo em relação aos obstáculos que existem em uma carreira artística, o 

que não é diferente de outras profissões oriundas de áreas diferentes das artes, que 

também tem seus desafios específicos. Esta influencia negativa para uma boa parcela 

dos alunos em processo de formação, recém-formados em cursos de artes ou 

empreendedores da área cultural, que convivo desde 2009, em algum momento da vida 

deles relatam que foram persuadidos a seguir em outro caminho profissional e 

empresarial, por pessoas que, ao contrário deles, nunca estudaram, foram, leram ou 

participaram de alguma forma em qualquer assunto ou atividade relativa ao Teatro, ou 

mercado cultural, artes, mas, que por pouco quase os motivaram a optar pelo fim de 

uma carreira como ator e/ou empreendedor das artes cênicas ou em outra área artística.  

Fundamentada, por estas vivências e leituras textuais sobre o assunto, compreendo, que 

viver da arte teatral em Alagoas é, sem dúvida, um comportamento empreendedor, pois, 
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há persistência e constância para criação de ideias inovadoras que possibilitam as 

realizações de trabalhos teatrais em um mercado de difícil acesso e estabilidade, mesmo 

que, com números relativamente pequenos, se comparados à produção de outras capitais 

brasileiras, conforme dados apresentados nos capítulos anteriores deste trabalho.   

Também considero como algo imprescindível para o empreendedor teatral, manter-se 

atento a um componente fundamental para desenvolver o seu negócio cultural: o 

“outro”, ou seja, olhar de uma maneira um pouco diferente do habitual as pessoas que o 

cercam, para poder entender o que significa trabalhar e conviver em grupo, pois a mais 

provável equipe de trabalho que surgirá para o empreendedor teatral, está entre seus 

colegas de curso, professores, parceiros de trabalhos eventuais de outras áreas artísticas 

e, neste âmbito, o exercício desta observação é estratégica, pois, é uma ação que ajudará 

o empreendedor teatral na busca da realização do sonho, ou meta, que é sobreviver do 

Teatro.  

Conforme, já relatado, a maior parte dos grupos teatrais de origem alagoana surgiu pela 

união de ex-alunos dos cursos de graduação e técnico da UFAL, penso que os futuros 

empreendedores devem trabalhar para que as suas relações interpessoais nos ambientes 

escolares e de trabalho sejam saudáveis, éticas, positivas e, principalmente, 

cooperativas.  

Os autores Francisco José Batista de Albuquerque e Katia E. Puente-Palacios (2012), 

sobre a percepção do processo de convivência das pessoas postas em grupos, apontam 

que “[...] de tão habituados a viver em relação com os demais, poucas vezes nos damos 

conta de sua importância ou de sua influência em nossos comportamentos ou em nossas 

decisões”.  

Uma definição prática sobre “grupo” e suas características dos autores acima citados, é 

que se trata de um conjunto formado por duas ou mais pessoas que buscam 

determinado(s) objetivo(s) ao interagirem de alguma maneira, em um determinado 

período de tempo, que pode ser longo ou curto, e, sem a interação destes, seria 

praticamente impossível conseguir se atingir o(s) objetivo (s) almejado(s) pelos 

envolvidos neste processo.  

Para os empreendedores teatrais, e principalmente os iniciantes, a escolha de pessoas 

mais alinhadas aos objetivos, ideias e a visão de futuro em comum são as mais 

interessantes para se desenvolver uma equipe de trabalho, vejo como importante buscar, 

se aproximar de pessoas que tenham como ponto forte em seu perfil, a combinação de 

características formadas por uma personalidade de convivência harmônica e a 
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capacidade técnica necessária para desempenhar uma função específica, pois em um 

ambiente produtivo teatral, as escolhas realizadas de forma planejada e crítica em 

relação a equipes de trabalho tem o poder de evitar problemas que atrapalhem em 

alguma etapa os processos de pré-produção, produção e pós-produção de uma produção  

artística em grupo.    

Entretanto, isto não quer dizer que todas as relações interpessoais desenvolvidas por um 

potencial empreendedor teatral nos ambientes da área, devem sempre ter interesses 

pautados na possibilidade de trabalhos profissionais apenas, e, que as melhores pessoas 

para se trabalhar são aquelas que pensem exatamente iguais ao empreendedor teatral. 

Não é bem assim, afinal, existem pessoas que mesmo com concepções e visões de 

futuro diferentes que contribuem positivamente para o crescimento pessoal e 

profissional, que inclusive proporciona um ambiente mais plural para possibilitar o 

surgimento de inovações.  

As inúmeras variáveis que compõe o comportamento humano me rementem sobre ao 

autor Stephen P. Robbins (2002) este fala a respeito das escolhas de determinadas 

condutas ou posicionamentos por parte das pessoas, o mesmo diz que as atitudes “são 

afirmações avaliadoras ou julgamentos que dizem respeito a objetos, pessoas ou 

eventos”. Isto é, como uma variável humana, as atitudes podem ser favoráveis ou não 

para realização de um trabalho em grupo.  

Sobre o comportamento de grupos em um ambiente organizacional de trabalho Idalberto 

Chiavenato (1999) como “[...] um sistema cooperativo racional, ela somente pode 

alcançar seus objetivos se as pessoas [...] coordenarem seus esforços a fim de alcançar 

algo que individualmente jamais conseguiriam”.   

Está evidenciado que  a união de pessoas em um grupo coeso, focado em objetivos 

comuns tem mais chances de conseguir atingir os objetivos em relação a indivíduos que 

se comportam de forma isolada. Desta forma, trabalhando em grupo, as dificuldades 

encontradas no caminho são minimizadas e eliminadas, vale lembrar, que a formação de 

grupos de trabalho, também ocorre de forma orgânica, sem que exista algum tipo de 

planejamento prévio estabelecido, normalmente, surgem motivadas a partir de 

afinidades ou interesses em comum, como no caso de grupos informais de convivência.   

A característica histórica estabelecida no campo teatral pela forte ligação da 

participação em todas as etapas de processos não somente de encenação, mas, o de 

produção também, por parte dos atores e/o encenadores, penso que, assim como, em 

outras profissões, o acúmulo de funções por somente uma pessoa, quando mal 
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planejado, pode acarretar em situações prejudiciais ao produto final, ou seja, a 

montagem teatral, e, assim, favorecer o surgimento de situações problemáticas durante 

todas as etapas da produção, que além de, ocasionar a fadiga física, desequilíbrio 

emocional, promover a improvisação em excesso dos elementos apoiadores da produção 

como cenografia, maquiagem, figurino, o risco dos equipamentos tecnológicos não 

funcionem por ser mal operados, prestar uma comunicação equivocada sobre o evento, 

que pode, até impedir o aparecimento do público e em um grau extremo pode contribuir 

para terminar o grupo de trabalho com a saída de componentes.   

O acúmulo por meio da centralização dos processos tanto criativos como operacionais 

podem comprometer a inovação criativa do espetáculo e a realização deste. Será que 

todo mundo tem que fazer tudo ao mesmo tempo da mesma maneira? Um grupo tem 

que trabalhar como uma equipe.  

Esta reflexão sobre a centralização de processos se correlaciona com ao pensamento do 

técnico brasileiro de voleibol Bernardinho (2006) quando relata que em um trabalho de 

equipe, percebe que a disciplina relacionada ao trabalho não é somente impor regras 

rígidas, mas conseguir o envolvimento de todos em uma dinâmica de trabalho similar, 

mesmo com pessoas que pensam, agem e atuam em funções específicas e diferentes.  

E no seu dia a dia como técnico, o mesmo conta que com a diversidade de 

personalidades há a busca “permanente da qualidade [...] com os jogadores para refinar 

habilidades como trabalho em equipe, perseverança, superação, comprometimento, 

cumplicidade, disciplina, ética e hábitos positivos de trabalho”. 

Fazer parte de um grupo de referência é para maioria dos seres humanos essencial, visto 

que, por meio da vida em grupo, o indivíduo é motivado a conviver e compartilhar 

valores, costumes, experiências, ambições e outras variáveis nas relações humanas. Por 

isto, acredito que, a formação e sustentabilidade de um grupo ou empreendimento 

individual no teatro são, também, obtidas por meio da convivência entre as pessoas do 

segmento, quando se relacionam, enquanto grupos ou de forma individual, em relação a 

um grupo maior, que é o de referência.  

Exemplificando, podemos pensar que um ator empreendedor individual ou um grupo 

teatral, deve ao longo de sua inserção, permanência e até mesmo durante a saída do 

segmento criativo e do mercado de trabalho, construir boas relações colaborativas, 

éticas e transparentes, para que, desta forma, exista uma rede de contatos ativa para 

apoio mútuo e forte para gerar uma estabilidade ao se enfrentar momentos de crise em 

quaisquer formas.  
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Para Francisco José Batista de Albuquerque e Katia E. Puente-Palacios (2012) a 

descrição sobre a convivência em grupo dos seres humanos é essa: 

 

Pertencer ao grupo implica em se submeter às suas regras e normas. Para isto 

são também estabelecidos prêmios e castigos. Os prêmios em geral se dão na 

forma de aceitação e prestígio. As punições variam, desde as que se 

administram em forma de brincadeiras, passando por admoestações 

explícitas, até a expulsão ou morte física do antigo companheiro. 
 

Desta forma, a inabilidade das pessoas em se relacionar, pode representar o fim de 

ideias, empreendedores, grupos, empreendimentos e por fim, de toda uma cadeia 

produtiva de um segmento econômico, ou, em uma forma menos drástica, pode ser, uma 

das causas para instabilidade do segmento no mercado.   

Muitos da área teatral alagoana em seus relatos, como os mencionados nos capítulos I e 

II deste trabalho, transpareceram, que não acreditam fazer parte de uma categoria de 

profissionais unida, ou seja, um grupo de referência fortalecido, entretanto, não é o que 

se apresenta, quando se observa a presença de profissionais em eventos estratégicos 

para classe, como as conferências municipais e estaduais de cultura em que formaram 

coletivo representativo das artes cênicas para pleitear seus direitos; quando criam e 

participam de cursos, encontros, eventos, seminários; quando são agentes da construção 

de uma política cultural no Município de Maceió; quando aparecem unidos em canais 

da mídia para comunicação direta com a sociedade para apontar as situações opressoras 

que os impedem de realizar trabalhos; quando protestam contra o fechamento de 

espaços públicos culturais, dentre outras ações que foram realizadas no Estado de 

Alagoas.  

A descrença sobre o alto poder agregador que os profissionais e grupos de teatro tem 

deve ser abandonada, pois não é uma característica marcante deste campo criativo, já 

que, desde o inicio da década atual o fortalecimento destas relações tem sido 

aprimorado a cada evento, encontro, cursos e outras atividades realizadas para o 

favorecimento de uma forma mais cooperativa de trabalho entre os profissionais e 

empresas do Teatro alagoano, que por tais características de comportamento enquanto 

grupo de referência formam mesmo que desorganizadamente uma rede cooperativa.  

E este ambiente cooperativo é o ideal para produção teatral por meio de incubadoras 

culturais, visto que, uma das competências fundamentais para se trabalhar neste modo 

de produção é a cooperação entre as pessoas componentes de um grupo ou segmento.  
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Vejamos o que diz sobre incubadoras culturais no Brasil Júlia Zardo (2005):  

 

Muitas incubadoras culturais brasileiras estimulam o surgimento de novos 

negócios na área através de estudos de viabilidade real de demandas do 

setor.[...] adotam também um modelo de gestão muito baseado no 

cooperativismo institucional, que tem por princípio a valorização do 

compartilhamento, acreditando que se ganha muito quando há divisão e troca 

de recursos, bens , serviços e conhecimentos.    

 

No âmbito da Universidade Federal de Alagoas as últimas ações focadas em selecionar 

empreendimentos para o Programa de Incubadoras, foram realizadas por meio da 

concorrência em editais de seleção lançados anualmente, nesta análise utilizo os de 

2013 e 2014, conforme, mencionado no início deste trabalho, nenhum empreendimento 

teatral participou ou foi contemplado, qual é a causa? Porque a maioria das pessoas 

deste segmento nunca ouviu, leu, soube o que é Incubadora Cultural, o que se reflete no 

desconhecimento sobre o Programa de Incubadoras na Universidade Federal de 

Alagoas, conforme pesquisa amostral realizada pela autora deste trabalho.    

Ao analisar estes editais, que seguem nos anexos deste trabalho, permito-me afirmar que 

foram construídos de forma clara, simples e operativa, para que os empreendedores, 

principalmente os iniciantes, não sentissem dificuldades em responder as questões 

contidas nestes documentos.  

Consta ainda como ação obrigatória, a apresentação de documentos oficiais, tais como a 

declaração de concordância do desenvolvimento do projeto nas dependências da 

unidade acadêmica, assinado pelo Diretor; a ata da reunião plenária, ou seja, o 

documento com o registro da realização de uma reunião em que o corpo docente, 

técnico, representante discente e direção aprovaram a participação do empreendimento 

no Programa de Empreendedorismo, e, por fim, a planta baixa, com indicação do espaço 

que será reservado especificamente para a atividade de pré-incubação ou incubação do 

empreendimento.  

Estas informações denotam que os editais são direcionados aos empreendimentos que 

possuem essas documentações que estabeleceram anteriormente um relacionamento 

cooperativo de trabalho acadêmico ou artístico com a unidade acadêmica, onde este 

quer se estabelecer como um empreendimento incubado.  

Para que este trabalho prévio seja executado, posso afirmar que sem a realização de um 

planejamento estratégico básico, que além desenvolver a ideia do empreendimento e as 

necessidades operacionais, também é necessário construir um modelo eficiente para 
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comunicação desta ideia, pois caso não seja feito será bem penoso o caminho para 

conseguir conquistar o aval de uma comunidade acadêmica.  

O ato de responder perguntas que normalmente estão presentes em editais de 

incubadoras universitárias parecidas com as que foram feitas nestes editais analisados, 

tais como: “o negócio que pretende abrir preenche sua necessidade de auto realização? 

Você pretende torná-lo seu meio de vida? Possui habilidades para desenvolvê-lo?”, será, 

por certo, um trabalho prazeroso e mais facilmente realizado se o empreendedor teatral 

possuir algum tipo de planejamento escrito.  

Para fazer esta atividade basta pensar que, o momento do planejamento, é para quem o 

escreve uma ferramenta operacional para delinear os seus objetivos e metas alcançáveis 

no presente e num futuro perto ou mais distante. É um momento de atividade criativa e 

com uso da imaginação, porém alinhados a uma perspectiva real de realização.  

Sobre o ato de escrever Clair Alves (2005) nos conforta ao afirmar que “escrever sem 

medo é um recurso de progressão e manutenção temática, funcionando, assim, melhor 

os articuladores textuais. A gramática é uma norma e não uma camisa de força”.  

Sendo, assim, estou convencida que para pessoas habituadas a leituras e que exercem 

como profissão o trabalho de dar vida a personagens por meio da interpretação em 

encenações teatrais, provavelmente, não será uma atividade que represente uma 

dificuldade extrema, pelo menos na escrita e na apresentação da ideia a uma plateia, 

neste caso para comunidade acadêmica, inclusive, considero uma vantagem em relação 

a outros empreendedores em seleções de projetos, se o empreendedor teatral estiver 

representando a sua empresa, esta vantagem terá o nome de vantagem competitiva
16

 

sobre os demais. Sobre a interpretação para atores e não atores, Augusto Boal (2012) 

criador do Teatro do Oprimido
17

, declara que:    

 

[...]Todo mundo atua, age, interpreta. Somos todos atores. Até mesmo os 

atores! Teatro é algo que existe dentro de cada ser humano, e pode ser 

praticado na solidão de um elevador, em frente a um espelho, no Maracanã 

ou em praça pública para milhares de espectadores. Em qualquer lugar... até 

mesmo dentro dos teatros.(BOAL, 2011, p.9) 

 
                                                             
16

 A Vantagem competitiva é uma ou mais característica favorável que uma empresa tem relação aos seus 

concorrentes. Normalmente única, difícil de imitar, sustentável, melhor em relação ao concorrente e 

flexível para serem utilizadas em várias situações diferentes.  

 
17

 Teatro do Oprimido (TO) é uma metodologia para encenação teatral criadas nas décadas de 1960 e 

1970 composta por exercícios, jogos e técnicas inovadores desenvolvidos pelo Diretor de Teatro 

brasileiro Augusto Boal. 
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Sob este prisma todas as pessoas interpretam um personagem o tempo inteiro, mas 

Augusto Boal (2012) nos esclarece que “[...] a única diferença entre nós e eles consiste 

em que os atores são conscientes de está usando essa linguagem, tornando-se, com isso, 

mais aptos a utilizá-la”. É confirma assim, que no caso dos empreendedores teatrais essa 

vantagem competitiva é real em relação aos outros que não desenvolveram ainda esta 

capacidade de interpretação em suas vidas. Mas, mesmo com esta vantagem em relação 

aos outros, exponho, por meio do quadro denominado Roteiro de Apresentação do 

Projeto, contido no Anexo J deste trabalho, um roteiro explicativo para 

apresentações de projetos proposto pelos autores Hermano Roberto e Thiry 

Cherques (2006) a titulo de divulgar uma ferramenta clara e objetiva aos leitores deste 

trabalho como contribuição à elaboração de um plano de apresentação.   

Em relação ao fomento, a maioria das incubadoras universitárias normalmente não 

concede o apoio financeiro em dinheiro, mas através de serviços subsidiados que 

auxiliam a estabelecer a ideia como um empreendimento economicamente viável, 

conforme consta no Manual do Incubado da Universidade Federal de Alagoas (2012), 

esses serviços normalmente são:  

 

[...] eventos oferecidos aos projetos incubados e público externo: cursos, 

workshops, seminários e palestras; o acompanhamento gerencial do 

desenvolvimento do negócio; a consultoria contábil e jurídica; a consultoria 

empresarial para elaboração e aplicação de um Plano de Negócio18; o espaço 

físico para instalação do negócio; a infraestrutura básica: água, luz, telefone e 
acesso à internet; a infraestrutura complementar: móveis para escritório e 

computador; os serviços compartilhados de secretariado, fax e salas de 

reuniões e por fim o acesso à rede de relações da incubadora para busca de 

novas oportunidades de negócios. 

 

Vale mencionar novamente, que em relação ao Edital nº01 de 28 de Julho de 2013, 

lançado pela Secretaria da Economia da Cultura, o público alvo para participar como 

proponente, ou seja, o ente habilitado a apresentar projetos que possa concorrer ao 

recebimento, neste caso, de apoio financeiro monetário, é diferente em relação aos 

editais lançados pela maioria das Universidades, como estes da Universidade Federal de 

Alagoas, pois, a relação é inversa, ou seja, a incubadora é a diretamente beneficiada e 

não o empreendimento a ser incubado.  

                                                             
18 Plano de negócios é uma ferramenta gerencial para apoio na tomada de decisões que contém 

informações a respeito de estruturas organizacionais, mercadológicas, administrativas, financeiras, 

operacionais e outras que reunidas permitem prever a viabilidade de um empreendimento.  
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Como experiência mais exitosa na área cultural em relação a incubadoras no Brasil, 

elejo a Incubadora Rio Criativo criada em 2009, parte do programa de estímulo à 

Economia Criativa, que, inclusive, é a primeira incubadora pública de empreendimentos 

criativos no país. Atualmente sob a gestão compartilhada entre a Secretaria de Estado de 

Cultura do Rio de Janeiro (SEC/RJ) e o Instituto Gênesis da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).   

Para Ruth Espínola Soriano de Mello e Julia Bloomfield Gama Zardo (2014) esta 

iniciativa: 

 

[...]foi uma política pública setorial audaciosa, inovadora e exitosa quanto aos 

seus objetivos previstos, razão pela qual inspirou outras iniciativas no Brasil. 

A inovação residiu [...] na oferta de serviços especializados para  

implementação de planos de negócios criativos visando à geração, 

formalização e sustentabilidade de empreendimentos no setor criativo[...]. [...] 
inovou ao implementar formação e qualificação ampla de empreendedores 

em temáticas relevantes que [...] dão base ao desenvolvimento de iniciativas 

da área criativa para além da dinâmica e sazonalidade dos editais públicos.  
 

A Incubadora Rio Criativo proporciona cursos, consultorias, estrutura física e eventos 

de sensibilização, visando o fortalecimento do ambiente de negócios e de inovação para 

as áreas de das artes cênicas; música; artes visuais; literatura e mercado editorial; 

audiovisual; animação; games; software aplicado à economia criativa; publicidade; 

rádio; televisão; moda; arquitetura; design; gastronomia. A seleção dos 

empreendimentos ocorre por meio de editais de concorrência. Em Alagoas, não existem 

propostas similares por parte dos Governos Estadual ou Municipal. Os mais próximos 

são os projetos de desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais
19

 na área do 

Turismo que atingem o Artesanato e a Costura por parte do governo Estadual.  

Sobre o processo de seleção de empreendimentos, para os fins deste capítulo, prefiro 

delimitar e aprofundar as minhas considerações a respeito da parte do processo da 

seleção dos empreendimentos em Programas de Incubadoras, considerado de maior 

importância, a fase conhecida como pré-incubação, ou seja, como o próprio nome deixa 

transparecer, trata-se de uma fase em que normalmente empreendedor terá o seu 

primeiro contato com a metodologia a ser desenvolvida em um programa de 

incubadoras. Sendo assim, ter a ideia aprovada em um edital nesta fase do processo de 

incubação significa, muitas vezes, que o empreendimento não terá automaticamente a 

                                                             
19 Para obter mais informações acesse http://www.seplande.al.gov.br/desenvolvimento-

economico/desenvolvimento-regional-e-setorial/13-arranjos 
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sua disposição alguns determinados serviços e a estrutura física da Universidade para se 

instalar.  

Julia Zardo (2005) explica que essa fase ganha destaque em relação às demais, pois “é 

através dela que a grande maioria dos empreendedores trava o primeiro contato com a 

incubadora pela primeira vez”. E, da mesma forma como expliquei anteriormente sobre 

a importância na estruturação de uma ideia em forma de um planejamento básico escrito 

e uma estratégia de comunicação para uma unidade acadêmica de curso que o projeto 

obrigatoriamente estará vinculado, estes planos, também são importante para fase de 

pré-incubação. As palavras de Julia Zardo (2005) nos confirmam a importância desta 

fase ao revelar que o empreendedor deve: 

 

“[...] compreender de forma clara e objetiva a natureza do negócio com o 

qual pretende lidar. Daí a importância de se iniciar este relacionamento com 

uma conversa entre o empreendedor interessado em incubar sua empresa e 

um ou mais representantes da equipe da incubadora”.   

 

Normalmente, os benefícios que os empreendedores recebem nesta fase de pré-

incubação estão mais ligados a receber gratuitamente o conhecimento necessário por 

meio de capacitações, eventos, workshops, troca de experiências entre empreendedores 

e outras atividades desta natureza para serem instrumentalizados a tornar o 

empreendimento melhor planejado nos aspectos de gestão, criação e adequação serviços 

ou produtos ao mercado, marca, financeiro, dentre outras atividades que usualmente tem 

como objetivo final a elaboração de Plano de Negócios.  

Por conseguinte, independente da metodologia a ser trabalhada por parte das 

incubadoras este é um momento de sensibilização, interação e construção 

relacionamentos cooperativos entre os empreendedores em relação a incubadora, assim, 

como entre eles mesmos, pois trata-se de “um momento de criação de ambiências 

empreendedoras, voltado não só para capacitação diante das ferramentas necessárias à 

gestão dos negócios, mas, sobretudo o desenvolvimento do sujeito empreendedor”. 

(ZARDO, 2005, p.81) 

A elaboração de um Plano de Negócios, assim como a criação de um planejamento 

simples, conforme comentado anteriormente sobre esse processo de realização, são 

atividades congêneres, entretanto um Plano de Negócios exige que o empreendedor já 

tenha desenvolvido capacidades mais aprofundadas em relação às ferramentas de 

gestão.  
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Enfim, esta fase de pré-incubação trará impactos intensos na percepção que o 

empreendedor tem sobre o seu negócio, muitas vezes, trazer para superfície sentimentos 

e sensações como insegurança, angústia, medo, desconfiança, euforia, alegria, 

ansiedade. Mas as pessoas ligadas às artes, principalmente ao campo teatral, para mim 

são as que melhor trabalham os sentimentos humanos em sua vida psíquica nos 

processos de formação e exercício profissional, sobre esta relação com os sentimentos 

Stanislavski (2014) disse que:  

 

“[...] O grande ator deve estar repleto de sentimentos e deve sobretudo sentir 

a coisa que está registrando. Deve sentir uma determinada emoção não uma 

ou duas vezes apenas, enquanto estuda o papel, mas em maior ou menor grau 

todas as vezes que o representar, quer se trate da primeira ou da milésima 

vez.(STANISLAVSKI, 2014, p.42).  

 

Neste aspecto, também percebo esta característica em relação aos sentimentos favorece 

a elaboração criativa de um Plano de Negócios por profissionais das artes, mas, como 

todos, são humanos e alguns sentimentos em excesso podem atrapalhar o processo, pois 

se o empreendedor for tomado por algum sentimento em maior intensidade, como o 

pessimismo ou otimistíssimo, fora de controle reverbera diretamente na visão, missão, 

valore e demais elementos descritos no plano que será melhor ferramenta para indicar a 

viabilidade do empreendimento, que por conta disto podem até não sair do papel, ou 

seja, é importante ter sempre uma conduta crítica em relação ao negócio e as variáveis 

que o cerca. No âmbito da Universidade Federal de Alagoas nesta fase, empreendedores 

com projetos selecionados, assinam um Termo de Adesão com validade de 12 meses, 

prorrogáveis por, no máximo, para mais 12 meses, ou seja, o projeto pode permanecer 

como pré-incubado por até dois anos. São ofertados, conforme o regimento do 

programa:  

 

“[...]treinamentos empresariais que abordam questões sobre Planejamento 

Estratégico, Finanças, Marketing, Formalização de empresas e outros tópicos. 

Essas temáticas podem ser abordadas na forma de palestras, workshops, 

cursos ou seminários e têm por objetivo dar uma introdução ao mundo 

empresarial”(UFAL, 2012). 

 

Acredito que para empreendedores iniciantes o realizar o Plano de Negócios antes da 

formalização da empresa é importante e mais seguro, já que, há custos para que a 

empresa seja registrada, mesmo que ainda não esteja de fato trabalhando no mercado. 

Inclusive este plano é necessário para que o empreendimento possa evoluir no programa 

de incubadoras para fase seguinte, ou seja, a incubação. Nesta fase as empresas com 
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potencial inovador e viabilidade e possuem Planos de Negócios maduros e deve ser 

juridicamente formalizada. De acordo com o Manual do Incubado da Universidade 

Federal de Alagoas (2012) na fase de incubação :  

 

[...] os projetos recebem o apoio da incubadora na forma de capacitação 

gerencial, incentivos para a capacitação técnica, auxílio por meio de bolsas 

de estudo com instituições de apoio à pesquisa e com a própria universidade, 

estrutura física básica [...], apoio na elaboração de projetos de captação de 

recursos, apoio de consultores contábeis e jurídicos, participação em eventos, 

divulgação da empresa e seus produtos em eventos da incubadora e junto a 

instituições parceiras e os veículos de comunicação destas, entre outras 

facilidades que a rede de relacionamentos da incubadora e a sua mantenedora 
UFAL proporcionam. 

 

É na fase de incubação, que o empreendedor de fato começa a assumir riscos e a sentir 

as emoções que um mercado competitivo proporciona, mesmo que em menor 

intensidade quando comparados a empreendimentos do mercado tradicional, devido ao 

apoio que há em um ambiente de incubadora, mas mesmo assim partilha de algumas das 

dificuldades como qualquer outra empresa do mercado brasileiro, e por isto, afirmo ser 

necessária à criação mais de políticas públicas de fomento ao empreendedorismo. Vejo 

como importante discorrer neste momento da pesquisa sobre os mecanismos para 

formalização de uma empresa, mesmo que esse procedimento ocorra no estágio anterior 

ao de incubação que explico agora, mas, refere-se à fase de pré-incubação. Entretanto, 

como considero este momento marcante no início da vivencia no mercado competitivo 

econômico real de um empreendimento como uma empresa formal, acredito que seja 

oportuno discorrer sobre esses mecanismos neste momento da pesquisa. Sobre políticas 

voltadas para as empresas de pequeno e médio porte, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) 

expõe que:  

 

“[...] historicamente, não priorizaram as Micro e Pequenas e Médias 

empresas (MPMEs), seja pelos períodos de substituição de industrialização e 

substituição das importações das décadas de 1950 a 1970, passando pela crise 

econômica da década de 1980 até o período de neoliberalismo econômico da 

primeira metade da década de 1990. Neste período e, ainda hoje, o principal 

ator de incentivo as MPMEs é o SEBRAE que foi fundado em 1972 como 
uma entidade privada de interesse público”. (Fundação Getúlio Vargas, 2011 

p.24).  

 

Ou seja, a política vigente no país focada para esta modalidade empresarial está apenas 

sob a responsabilidade direta do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE)? Não exatamente, conforme, o mesmo estudo da Fundação 

Getúlio Vargas (2011) sinaliza, ao afirmar que:  
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O campo de fomento ao empreendedorismo está ainda em formação, 

fragmentado entre pedaços diferentes de universidades, associações 

comerciais, agências como Sebrae, secretarias estaduais e municipais e mais 

importante de todos, os próprios empreendedores. Pode aparecer estranho, 

para não dizer irresponsável, responder ao desafio identificado [...] com a 

expressão: “fazer algo e começar a aprender juntos”. 

 

A expressão “fazer algo e começar a aprender juntos”, expressa de forma sintética o 

cenário do campo teatral em Alagoas, pois, conforme demonstrado nos capítulos I e II 

deste trabalho, os grupos teatrais e artistas individuais buscam unir forças em prol do 

desenvolvimento do Teatro, seja na formação de novos grupos, expansão de 

equipamentos culturais, na busca de capacitações, dentre outros pleitos.  

Este comportamento demonstra a disposição em assumir riscos ao apostar em um 

campo de trabalho com possibilidades inovadoras, mas ao mesmo tempo com 

remuneração, em alguns casos, inconstante, e, como toda empresa criada no Brasil, com 

riscos amplificados, pois ainda existe uma burocracia, mesmo que minimizada nos 

últimos anos, tanto para abertura, quanto para o fechamento legal de uma empresa, o 

que pode ser dispendioso financeiramente para um empreendedor, que desiste de 

investir no segmento.  

Apesar da melhora econômica conquistada nos últimos 10 anos, ainda há uma 

burocracia exagerada, na minha percepção, para se realizar tais procedimentos, mas 

existem sinais de melhora neste sentido.  

Segundo levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) em 2011, a taxa de sobrevivência de novos empreendimentos no 

país foi considerada boa, pois a cada 100 empresas abertas, apenas 25 foram fechadas, 

informa, ainda, que anualmente mais de 1,2 milhão de novos empreendimentos formais 

são abertos, sendo que desse total, mais de 99% são Micro e Pequenas Empresas e 

Empreendedores Individuais (EI).  

Como é o caso das empresas teatrais de Alagoas, que em sua maioria, são enquadradas 

na modalidade de Microempresas (ME), optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento 

de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

(Simples).  

De acordo com a Receita Federal do Brasil, as Microempresas (ME), para efeito do 

Simples, correspondem à pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita 

igual ou inferior a cento e vinte mil reais (R$120.000,00). E como vantagens há 
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benefícios em termos de tributação, formas de pagamento do imposto, descontos e 

documentações base para escrituração da empresa, dentre outras, expostas nos anexos 

deste trabalho.   

Mas, há ainda outra possibilidade para legalização de um empreendimento, que surgiu 

em 2008, com a Lei Complementar nº 128, quando se criou condições especiais para 

trabalhadores informais, ou seja, pessoas que não possuem situação jurídica 

formalizada, mas que exercem um papel de empreendedores no mercado com pequenos 

negócios, para este tipo de empreendedor por meio desta Lei, é possível se formalizar 

como Microempreendedor Individual (MEI).  

Esta opção abrange a pessoas que trabalham por conta própria em determinas profissões 

como cabeleireiro, sapateiro, esteticista, disc jockey (DJ), dublador, dentre outras, 

entretanto, no caso as profissões específicas de ator ou produtor teatral, ainda não são 

atendidas por este regime. As profissões da área que encontrei disponíveis, foram 

instrutor(a) de arte e cultura em geral e instrutor(a) de artes cênicas, mas, sabe-se, que 

nem todo ator ou produtor teatral é um instrutor em seu fazer artístico. Contudo, o ator e 

o produtor teatral estão mais relacionados, para fins de enquadramento neste regime, 

com a profissão de produtor de eventos. 

Nesta forma de legalização é necessário que o empreendedor tenha como faturamento 

anual previsto o valor máximo até R$ 60.000,00 e não participe de outra empresa como 

sócio ou titular. Também é permitido ter um empregado contratado, que receba salário 

mínimo ou o piso da categoria da qual pertence.  

Dentre as vantagens propostas por essa lei consta, o que considero, como uma 

oportunidade, a participação do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ), o que proporciona uma série de benefícios, como a abertura de conta bancária, 

pedidos de empréstimos, emissão de notas fiscais, algo importante, a participação em 

editais de fomento, patrocínio, incubadoras universitárias, dentre outros mecanismos de 

apoio a cultura e também ao empreendedorismo.  

O empreendimento nesta modalidade é também enquadrado no Simples Nacional e 

isento dos tributos federais, como Imposto de Renda, PIS, Cofins, IPI e CSLL, que 

atualmente são valores que contribuem para diminuição dos lucros financeiros obtidos, 

por isto, é uma vantagem em relação ao custo variável para manutenção legal da 

empresa, que atualmente após a formalização, o empreendedor terá o seguinte como 

custo previdenciário de R$ 36,20 por mês, que corresponde a 5% do salário mínimo, 

com data base de reajuste no início de cada ano); como custo estadual o valor de R$ 
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1,00 fixo por mês, se a atividade for comércio ou indústria e, e por fim, como custo 

municipal o valor fixo de R$ 5,00 fixos por mês, se a atividade for prestação de 

serviços.  

É importante ainda, citar que a legalização proporciona ao Microempreendedor 

Individual (MEI), o acesso aos benefícios governamentais, como auxílio maternidade, 

auxílio doença, aposentadoria e outros.  

Também vejo como vantagem neste regime, a facilidade para abertura legal da empresa, 

que pode ser realizada por meio do portal virtual na internet, o Portal do 

Empreendedor, o que ajuda a diminuir a burocracia durante este processo. Segundo 

consta nesta página virtual, que “O portal disponibiliza informações detalhadas sobre 

os tipos de empresas do Brasil (naturezas jurídicas), como requisitos, benefícios e 

impedimentos. [...] orientações sobre abertura, alteração, baixa e formalização de 

empreendimentos, visando criar um ambiente mais propício para negócios no País”.   

Após a realização do processo de cadastro neste portal o empreendedor terá 

automaticamente o número do CNPJ e o número de inscrição na Junta Comercial, não 

sendo preciso encaminhar nenhum documento à Junta Comercial.  

Caso o empreendedor sinta-se inseguro, o mesmo poderá obter apoio gratuito em 

empresas de contabilidade optantes do Simples Nacional, que irão formalizar a empresa 

e realizar a primeira declaração anual. Enfim, vejo como uma opção positiva para 

legalização de um empreendimento teatral.  

Para mim a melhor escolha para esses empreendedores é sair da informalidade deve ser 

um objetivo e como diz Austin Kleon (2013):  

 

“Se estivesse esperando saber quem eu era ou o que queria fazer antes de 

começar a “ser criativo”, bem, eu ainda estaria sentado tentando me entender 

ao invés de estar fazendo o que quer que seja. Pela minha experiência, é no 

ato de criar e de fazer nosso trabalho que descobrimos quem somos. [...]. 
Você pode estar com medo de começar. [...] Chama-se “síndrome do 

impostor”. A definição clínica é fenômeno psicológico no qual as pessoas 

ficam incapazes de internalizar suas realizações. Isso quer dizer que você se 

sente um embuste, como se estivesse apenas improvisando e não tivesse ideia 

alguma do que está fazendo”.    

 

A respeito deste pensamento acima citado, acredito que a insegurança psicológica e o 

sentimento de medo ao se iniciar um empreendimento criativo, são pensamentos 

comuns em um empreendedor iniciante, porém devem ser controlados, pois podem 

atrapalhar de forma negativa uma etapa importante, que é o começo do processo na 

transformação de uma ideia, em um conjunto de ações e por fim, um empreendimento. 
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Por isso, é necessário que o profissional do campo teatral ou aluno em formação, que 

queira ser também um empreendedor iniciante, desenvolvam algumas características 

oriundas da área de gestão para que possam desenvolver os conhecimentos, as 

habilidades e as atitudes necessárias para trabalhar, na perspectiva de planejar, 

organizar, dirigir e controlar os recursos que compõem um empreendimento de uma 

forma satisfatória.  

E isto, não quer dizer que o ator empreendedor será necessariamente o próprio produtor 

cultural para sempre, mas que pelo menos, no inicio, quando normalmente as 

dificuldades são maiores, é importante ter tais conhecimentos como ferramentas para 

aumentar as chances de sobrevivência neste campo de trabalho. Inclusive, passar em 

uma seleção para participar de uma incubadora.   

Tais características podem ser adquiridas por meio da formação, estudo e prática, que 

realizadas em conjunto proporcionam uma visão mais acertada e com mais propriedade 

técnica para avaliar melhor o cenário econômico, cultural e criativo, e assim, se obter 

como resultado, a diminuição dos riscos, barreiras de entrada e, principalmente, afastar 

os sentimentos e pensamentos negativos, que podem paralisar a criatividade e para que 

as ações referentes aos processos de criação do trabalho profissional artístico se 

concretizem.  

O melhor ambiente para desenvolver essas competências, na minha visão, é participar 

de uma incubadora universitária, mas nada impede que pelo menos as noções básicas 

sejam adquiridas em um momento anterior.   

A segunda fase do Processo de Incubadoras, ou seja, a incubação é o momento em a 

empresa já formalizada começa a comercializar com estrutura organizacional 

empresarial. Nesta fase além dos benefícios citados anteriormente por ser uma empresa 

inserida em um ambiente de incubadoras, o benefício agregado é poder participar como 

empresa cultural dos editais de subvenção econômica de entidades como a Funarte, 

Ministério da Cultura, Banco do Nordeste e outras.  

Normalmente nesta fase é permitido ao empreendimento permanecer nesta condição de 

incubado em um período médio de até 36 meses, ou seja, três anos. E o tempo total para 

um empreendimento permanecer inserido no ambiente físico de uma incubadora pode 

chegar até cinco anos em média, pois este período é considerado necessário para que o 

negócio torne-se economicamente independe.   
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Finalizado este período de incubação e com a empresa estruturada financeiramente e 

com condições para arcar com uma estrutura física própria, a empresa é graduada. 

Sobre esta fase, segue a seguinte explicação:  

Relatórios trimestrais produzidos pelas visitas às empresas servem de base 

para avaliação de seu desenvolvimento, possibilitando sua mudança de fase 

de incubação e a decisão conjunta entre empresa e gerência da incubadora 

pela Graduação da empresa. A graduação é representada pelo recebimento de 

um diploma de empresa graduada pelos sócios da empresa incubada, que 
demonstra possuir independência financeira e estrutural. A partir deste 

momento, a empresa deve possuir espaço físico próprio e se torna uma 

empresa Associada à incubadora”.(UFAL, 2012, p.13) 

 

E, assim, segue para última etapa na participação em um programa de incubadoras que é 

denominada como a Associação. Neste momento o suporte da incubadora à empresa, 

normalmente ocorre somente por meio de participação em capacitações, eventos, 

divulgação da empresa e ser inserida na rede de relacionamento da incubadora para 

viabilizar negócios por meio do que chamamos de Network
20

. É imprescindível 

apresentar que usualmente para participar de um programa de incubadoras é necessário 

um investimento mínimo financeiro do empreendedor por meio do pagamento de uma 

taxa de manutenção. Na Universidade Federal de Alagoas estes valores, pagos por meio 

da Guia de Recolhimento da União (GRU), são: 

 

 Período 1º ao 6º mês 7º ao 12º mês  13º ao 24º mês 25° ao 36° mês  

Valor   R$     100,00   R$       150,00   R$        200,00   R$          300,00  

   Quadro n.º.5: Investimento Programa de Incubadoras UFAL  

    Fonte: Termo de Adesão ao Programa de Incubação de Empresas da UFAL (2012) 

 

Por fim, segundo o Termo de Adesão ao Programa de Incubação de Empresas da 

UFAL “no caso da INCUBADA não utilizar a infraestrutura física da incubadora, 

executando seus trabalhos fora do Campus, pagará 50% dos valores citados acima”, ou 

seja, para o programa é importante que a empresa esteja dentro da Universidade. Neste 

termo informa também que em ocorrência de atraso do pagamento mensal ensejará em 

multa de 10%, correção pela taxa SELIC
21

 e juros legais.  

Vejo como necessário que os profissionais do teatro alagoano saibam a respeito das 

atividades de formação, estudo e prática que podem ser realizados de maneira mais 

eficiente em um o ambiente de do Programa de Incubadoras da Universidade Federal de 

                                                             
20 Rede de Contatos (tradução nossa) 
21 A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) 

para títulos federais. 
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Alagoas, por meio da Escola Técnica de Artes, uma vez que, as principais carências e 

lacunas a serem preenchidas no setor, são congêneres à missão e funções ofertadas por 

um programa desta natureza e da Escola que, principalmente, visa oferecer um ambiente 

de ensino técnico, acolhedor, estruturado para que o ator empreendedor possa 

desenvolver a sua sustentabilidade profissional e pessoal.  

Com a inserção da Escola e desses alunos talvez tenhamos como, em um futuro bem 

próximo, que os empreendimentos teatrais alagoanos façam parte também de uma 

cultura empreendedora
22

 e deixando no passado o improviso, o desemprego, a crise 

financeira, a falta de capacitação, a baixa circulação de espetáculos e outros fatores, que 

em conjunto forçam muitas vezes a desistência do fazer teatral dos profissionais como 

forma de sobrevivência, tanto os que fazem parte de um grupo ou atuam 

individualmente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Cultura empreendedora: desenvolver hábitos que levem inovação por meio de ideias, serviços, 

produtos, atitudes e outras ações que como consequência reflitam em uma sociedade, grupo ou segmento, 

tornando o ato de empreender uma característica marcante destes.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação de mestrado, intitulada A Produção Teatral por meio de 

Incubadora Cultural na Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas  

em seu primeiro capítulo, procurou traçar um panorama da evolução da forma operativa 

da economia da cultura, com reflexões sobre a relação desta com a economia geral e as 

políticas culturais brasileiras, assim como, os seus desdobramentos e dados 

quantitativos que apresentaram o cenário econômico da economia criativa, além de uma 

descrição sobre a situação da produção teatral e dos artistas que formam o mercado 

deste campo cultural alagoano. Apresentou-se ainda, as incubadoras culturais como 

fontes possíveis de fomento para o campo teatral. Apesar de vários autores terem escrito 

sobre esta relação economia e cultura, foi eleito como o primeiro assunto a ser abordado 

nesta pesquisa porque em Alagoas são poucas as publicações sobre esse tema focado 

para as Artes Cênicas. Abordou-se também a evolução das incubadoras de 

empreendimentos em Universidades Federais, com destaque para Universidade Federal 

de Alagoas. O processo de pesquisa para realizar teve como fontes principais de 

informação entrevistas realizadas pela autora deste trabalho por meio presencial e 

virtual, dados estatísticos de fontes diversas como IBGE, FIRJAN, IPEA e outras, 

entretanto não foi possível, aprofundar sobre os outros agentes que compõe a cadeia 

produtiva do teatro em Alagoas, como iluminadores, cenotécnicos, figurinistas, 

costureiros, maquiadores, operadores de áudio e outros, pois foge do escopo do projeto 

de pesquisa direcionado ao perfil dos alunos e recém-formados do curso técnico de 

teatro como atores, apesar de saber que muitos desses profissionais que atuam no 

mercado local, também são oriundos do curso, mas a função profissional que exercem é 

diferente da formação técnica como ator, outro fato que também contribuiu para o não 

aprofundamento neste assunto foram fontes pouco confiáveis, uma vez que 

apresentavam elevados desvios estatísticos entre as informações encontradas, 

justamente, por ser ainda uma lacuna a ser pesquisada no cenário local do teatro.  

No segundo capítulo, procurou-se estabelecer a diretriz histórica e descritiva do ensino 

técnico na Universidade Federal de Alagoas, por meio do relato sobre os processos de 

criação, gestão, aspectos do funcionamento e perfil dos alunos do curso em Artes 

Cênicas da Escola Técnica de Artes. Assim como, foi revelada a baixa abrangência 

territorial da escola no Estado, além de dados sobre a empregabilidade e conhecimento a 
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respeito do empreendedorismo, incubadoras por parte dos alunos egressos da escola e 

profissionais da área. Foram feitas reflexões sobre o estimulo à criatividade e ao 

empreendedorismo na formação do aluno relacionada à evolução dos projetos 

pedagógicos do Curso Técnico em Artes Dramáticas. Por fim, uma reflexão a respeito 

da relação entre o atual projeto pedagógico do curso técnico de teatro da Escola Técnica 

de Artes, mercado de trabalho, tecnologias e como sugestão é apresentada novamente a 

ideia do desenvolvimento de empreendimentos em incubadora cultural como campo 

prático da disciplina Ética e Legislação e assim relacioná-la mais aos conteúdos da área 

de gestão e empreendedorismo, neste capítulo foi apresentado o projeto Studio ETA 

que, além das montagens teatrais do curso técnico em arte dramática, é uma semente em 

processo de crescimento que permite confirmar que ser possível para Escola Técnica de 

Artes integrar o Programa de Incubadoras da Universidade Federal de Alagoas como 

uma incubadora cultural. Quanto às fontes de pesquisa as mais importantes foram as 

atas de reuniões, a revista virtual da ETA, assim como a minha vivência enquanto 

administradora da escola técnica, registros internos de projetos, matrículas de alunos e 

outros. Desta forma os subsídios foram obtidos para que o problema inicial da pesquisa 

fosse em parte respondido.   

No terceiro capitulo, procurou-se enxergar os paralelos entre o perfil do ator e o 

empreendedor como premissa para participação destes em programas de incubação de 

empresas culturais, assim como, sugestões de como o ator empreendedor deve buscar 

agir e se comportar em relação processos de comunicação interpessoal, gestão, 

inovação, criatividade, trabalho em grupo sempre com um viés relacionados às emoções 

que compõem a psíquica humana, com vistas a motivar e fornecer ferramentas práticas 

para inserção do ator empreendedor em programas de incubação de empreendimentos 

culturais. Apresentou-se também descrições e análises sobre a abertura de uma empresa 

legalmente, assim como, de editais de seleção recentes para programas incubadoras 

culturais, mostrando a diferença entre incubadora e empreendimento incubado, além da 

apresentação das características de cada fase existente na metodologia básica em 

programa de incubadoras, porém, com o enfoque maior a fase inicial de pré-incubação, 

visto que é considerada de maior importância, pois se trata do início da transformação 

de uma ideia economicamente viável em um empreendimento, sempre buscando 

conexões com ao programa de incubadoras desenvolvido na Universidade Federal de 

Alagoas, uma vez, que este ambiente foi eleito como campo de pesquisa para este 

trabalho, confirmando assim, que a produção teatral pode ser realizada do Programa de 
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incubadoras culturais da UFAL por meio da Escola Técnica de Artes é possível. 

Mostrou-se ainda que o estímulo à formação de grupos teatrais ainda em ambiente 

escolar contribuirá para uma melhor eficiência do curso técnico de artes dramáticas ao 

aproximar mais o aluno ao mercado de trabalho, premissa de cursos técnicos, formando-

o para uma profissão economicamente viável e elegendo também como campo prático a 

incubadora cultural na ETA para participação desses grupos recém-formados. Como 

fonte de pesquisa para as reflexões além da bibliografia citada, busquei também expor 

conhecimentos e práticas administrativas adquiridas pela minha formação e vivência 

como administradora de empresas tanto na escola técnica de artes como em situações 

anteriores de trabalho.   

Por fim, as principais possíveis consequências desta pesquisa em médio prazo é a 

formação de subsídios para inserção da Escola Técnica de Artes no Programa de 

Incubadoras da Universidade Federal de Alagoas; a formação de parcerias entre a ETA 

e outras incubadoras culturais do Brasil; beneficiar de alguma forma não só do campo 

teatral com das outras linguagens artísticas em que a Escola possui cursos para inserção 

em uma cultura empreendedora no Estado de Alagoas; ser uma fonte de pesquisa prática 

para profissionais, alunos e grupos teatrais e outros campos da arte que queiram 

transformar-se em empreendedores legalizados por meio da abertura de empresas 

culturais; contribuir para sustentabilidade de grupos teatrais e atores como fonte 

esclarecedora a respeito de uma possibilidade de fomento para campo teatral; contribuir 

como fonte pesquisa em relação alguma parte da cadeira produtiva do teatro; ser uma 

fonte motivacional para que diminua a fuga de alunos e atores profissionais do teatro 

para outras áreas de trabalho; proporcionar o fortalecimento da rede de relacionamentos 

no campo teatral e ser uma fonte de pesquisa para movimentar economicamente os 

setores criativos do Estado de Alagoas, sobretudo, o Teatro Alagoano.  
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APÊNDICE A - Roteiro para entrevista com os alunos formados no curso Técnico 

de Artes Dramáticas da Escola Técnica de Artes de 2011 a 2013.  

 

 

 

ENTREVISTA 1  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais):J. A. S. 

2. Sexo: Masculino   

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? FALTA DE OPORTUNIDADE NA CIDADE 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 2  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): W. O. S. 

2. Sexo: Masculino   

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? A FORMAÇÃO ARTÍSTICA VEIO APÓS A FORMAÇÃO EM 

OUTRA PROFISSÃO QUE JÁ EXERÇO  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 3  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): M.S.C.S.. 

2. Sexo: Feminino  

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? NÃO TEM OPORTUNIDADE 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 4  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): D.J.P.A. 

2. Sexo: Masculino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? ALÉM DAS DIFICULDADES DA ÁREA, AS ARTES NÃO É O 

MEU PRINCIPAL FOCO. A FORMAÇÃO ARTÍSTICA FOI UMA ATIVIDADE 

COMPLEMENTAR DE LAZER.  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 5  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): K. L. D. S. 

2. Sexo: Feminino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? NÃO HOUVE OPORTUNIDADE ATÉ O MOMENTO.  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 5  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): J.F.S. 

2. Sexo: Masculino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? SOU FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO E AÁREA ATÍSTICA 

NÃO APRESENTOU BOAS PROPOSTAS.  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 6  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): R. L. P.  

2. Sexo: Feminino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? TRABALHO NA ÁREA DA SAÚDE, MAS PARTICIPODO 

PROJETO IEQ NA ÁREA DO TEATRO,COMO VOLUNTÁRIA.  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 7  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): M.L.S. 

2. Sexo: Masculino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Chegou a trabalhar na área artística eventualmente? SIM 

3. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 8  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): C. S. C.  

2. Sexo: Masculino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Chegou a trabalhar na área artística eventualmente? SIM 

3. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 9  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): A.M.F.M.  

2. Sexo: Feminino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Chegou a trabalhar na área artística eventualmente? SIM 

3. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 10  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): E. S.O. 

2. Sexo: Feminino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Chegou a trabalhar na área artística eventualmente? NÃO  

3. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 11  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): R.M.G.F. 

2. Sexo: Feminino 

 

II. QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Chegou a trabalhar na área artística eventualmente? SIM 

3. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 12  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO  

3. Qual o motivo? FALTA DE OPORTUNIDADE  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 13  

 

 

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Seu trabalho é na área artística? SIM  

3. Qual o motivo? FALTA DE OPORTUNIDADE  

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 14  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? SIM  

3. Seu trabalho é de carteira assinada? NÃO 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM, JÁ TRABALHO NA ÁREA 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 15  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? NÃO 

2. Chegou a trabalhar na área artística eventualmente? SIM 

3. Qual o motivo? NÃO TEM EMPREGO 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 16  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO 

3. Qual o motivo? NÃO TEM EMPREGO 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? SIM 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 17  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO 

3. Qual o motivo? NÃO TEM EMPREGO 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ENTREVISTA 18  

 

Local da entrevista: Maceió – Alagoas  

Data: 29/01/2014 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nome (iniciais): SEM IDENTIFICAÇÃO 

2. Sexo:  

 

1.  No momento o senhor encontra-se trabalhando? SIM 

2. Seu trabalho é na área artística? NÃO 

3. Qual o motivo? Sem resposta 

4. Se houvesse uma oportunidade de trabalho remunerado como ator você estaria 

disposto a exercer a profissão? SIM 

5. Você conhece o significado de empreendedorismo? NÃO 

6. Você conhece o que é Incubadora Cultural? NÃO 
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ANEXO A - Programação 2º Studio ETA 2014 

 
Fonte: Escola Técnica de Artes  
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ANEXO B - Principais Incubadoras Brasileiras 

 

 

ESTADO INSTITUIÇÃO 

São Paulo Cietec (Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia), ligado 

à USP (Universidade de São Paulo), na capital paulista.  

Incamp, ligada à Unicamp (Universidade de Campinas), em 

Campinas.   

Supera, ligada a Fipase (Fundação Instituto Pólo Avançado da Saúde 

de Ribeirão Preto), em Ribeirão Preto. 

Rio de Janeiro Instituto Gênesis, ligado à PUC-Rio (Pontífica Universidade Católica 

do Rio de Janeiro), na capital fluminense.  

Coppe, ligada à UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), na 

capital fluminense.  

 Incubadora de Projetos Tecnológicos e Empresas do Inmetro, ligada 

ao Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia), em Duque de Caxias.  

Minas Gerais Inova, ligado à UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em 

Belo Horizonte.  

Incubadora da Fumsoft, instituição que incentiva o desenvolvimento 

na área de TI (Tecnologia da Informação), em Belo Horizonte.  

Incubadora Habitat, ligada à Biominas, em Belo Horizonte.  

Prointec (Programa Municipal de Incubação Avançada de Empresas 

de Base Tecnológica), ligado à Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí.  

Incubadora do Inatel (Instituto Nacional de Telecomunicações), em 

Santa Rita do Sapucaí.  

Centev (Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de 

Viçosa), ligado à UFV (Universidade Federal de Viçosa), em Viçosa.  

Santa Catarina Celta (Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas), ligado à Fundação, de Florianópolis.  

Instituto Gene, ligado à Furb (Fundação Universidade Regional de 

Blumenau), em Blumenau.  

Paraná Intec (Incubadora Tecnológica de Curitiba), ligado ao Tecpar 

(Instituto de Tecnologia do Paraná), em Curitiba.  

Distrito Federal CDT (Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico), ligado à 

UnB (Universidade de Brasília), em Brasília. 

Ceará Padetec (Parque de Desenvolvimento Tecnológico), ligado à UFC 

(Universidade Federal do Ceará), em Fortaleza. 
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Pernambuco Cais do Porto, ligado ao parque tecnológico Porto Digital, em Recife.  

Alagoas  Incubal, ligada a Universidade Federal de Alagoas 

 

 

Bahia 

INOVAPoli - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

da Universidade Federal da Bahia   

A Incubadora Tecnológica de Economia Solidária e Gestão do 

Desenvolvimento Territorial da Universidade Federal da Bahia 

(ITES/UFBA) 

Fonte: Anprotec, 2013 
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ANEXO C – Resultado da Chamada 02/2013 PROPEP/UFAL 

 

 
 

Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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ANEXO D – Chamada Interna  

 

 
Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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ANEXO E – Termo de adesão ao Programa de Incubação de Empresas na UFAL  

 

 

 
Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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ANEXO F – Manual do Incubado  

 
Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 



 
 

155 
 

  
Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 



 
 

165 
 

  
Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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Fonte: Universidade Federal de Alagoas (2013) 
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ANEXO G – REGISTROS FOTOGRAFICOS PROJETO STUDIO ETA 2014  
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ANEXO H – ESTATISTICAS DE VISITAÇÃO BLOG ESCOLA TÉCNICA DE ARTES  
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ANEXO I – ORCAMENTO ANUAL ESCOLA TÉCNICA DE ARTES 2013 E 2014 
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2014 

NATUREZA DE DESPESA VALORES 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA R$ 220.000,00 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA R$ 30.000,00 

MATERIAL DE CONSUMO R$ 18.000,00 

MATERIAL PEMANENTE R$ 276.448,00 

PASSAGENS R$ 50.000,00 

DIÁRIAS R$ 50.000,00 

TAXA CONDETUF R$ 39.996,00 

BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE R$ 145.470,00 

   R$ 829.914,00  
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ANEXO J – ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROPOSTO PELOS AUTORES 

HERMANO ROBERTO E THIRY CHERQUES 
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