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QUESTÕES JURÍDICAS DA PRODUÇÃO CULTURAL NAS ARTES: 

MÚSICA, TEATRO, CINEMA/TV, ARTES VISUAIS, LITERATURA 

 

Proposta:  O curso será apresentado em 05 módulos que tratarão das principais questões que 
envolvem: (1) teatro, (2) música, (3) cinema/tv (4) artes visuais, (5) literatura). 

Os módulos são distintos e independentes e serão apresentados cada qual em 3 aulas. As aulas 
serão expositivas e contarão com a participação de vários profissionais, artistas e produtores 
culturais, tudo para esclarecer as dúvidas mais frequentes na produção cultural. 

O interessado poderá optar por realizar o curso completo ou o módulo (s) de seu interesse. 

 

Módulo 1 – Teatro  

Dia   15/05/2017 

Aula 1 – A produção de espetáculo cênico. Teatro. Teatro Musical. Classificação indicativa. 
Contratação dos artistas, técnicos em espetáculos de diversões, músicos, incluindo a questão 
dos menores em cena, visto de trabalho para artistas internacionais.  Mecanismos contratuais 
para a realização de obra artística e aquisição de direitos autorais correlatos. Necessidade de 
ARTs em espetáculos cênicos. 

 

Dia 17/05/2017 

Aula 2 -  As dificuldades da produção teatral no Brasil, alternativas de solução, a falta de 
projetos de formação de plateia , dificuldades com as leis de incentivo e outros assuntos 
práticos atuais. 

Participação: Cassio Scapin (ator) 

Outras formas de produção cênica: Circo e suas peculiaridades, espetáculos com animais em 
cena. Peculiaridades. Participação Rodrigo Egéa 
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Dia 22/05/2017 

Aula 3 – SBAT,  ABRAMUS e ECAD. Convidado: Dra. Maria Doralice Novaes  

As questões trabalhistas mais frequentes na produção cênica e seu enfrentamento em relação 
ao SATED e OMB.  

 

Módulo 2 – Música   

Dia 24/05/2017 

Aula 1 – O processo de criação na produção cultural. Autor. Intérprete. Produções fonográficas. 
Os diversos modos de exploração da música na produção cultural. O sampler. A música 
eletrônica. A música ao vivo e seus eventos. 

Convidado: Jose Carlos Costa Neto 

 

Dia 05/06/2017 

Aula 2 – Convidados:  Juca Novaes advogado, compositor e interprete  e Christian Roças  
(facebook) 

A importância das redes sociais como forma de divulgação do projeto cultural, como adquirir 
mídias pagas, como atingir o publico alvo nessas ações e outros assuntos práticos atuais. As 
tecnologias e mídias digitais: streaming, download, etc. O sistema de monetização no Youtube, 
Facebook, outras mídias.  

 

Dia 07/06/17 

Aula 3 – As questões mais frequentes na produção cultural e seu enfrentamento.  ECAD, OMB, 
ASSOCIAÇÕES. Possibilidade do compositor autorizar diretamente sem o envolvimento das 
associações.  

 

 

 

Módulo 3 – Cinema/TV 
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Dia 19/06/17 

Aula 1 – Peculiaridades da produção de obras audiovisuais. Autor do argumento, roteirista, 
diretor, artista. Os contratos de produção da obra audiovisual. Televisão. Broadcasting. 

 

Dia 21/06/17 

Aula 2 – Como adquirir direitos/licenças de exibição de filmes. As questões mais frequentes e 
seu enfrentamento: ANCINE, CONDECINE, SINDECINE, ECAD.  

 

Dia 26/06/17 

Aula 3 – convidado: André Sturm   

Distribuição de filmes no Brasil, falta de salas de cinema para exibição de filmes nacionais e 
independentes, filmes sem direitos de distribuição no Brasil e outros assuntos práticos atuais. 

 

Módulo 4 – Artes Visuais 

Dia 28/06/17 

Aula 1 – As peculiaridades das artes visuais. Seus players (artistas, fotógrafos, galeristas, feiras 
de arte, etc.). A arte, arte popular, street art, grafite. As formas de exploração na produção 
cultural. Os direitos envolvidos. 

 

Dia 03/07/17 

Aula 2 – As exposições das obras plásticas. Os contratos envolvidos. Museus e Leilões. A gestão 
coletiva e seus procedimentos: AUTVIS.  A gestão das obras no exterior. 

 

Dia 05/07/17 

O olhar do grafiteiro em relação as politicas publicas e as medidas atuais  relacionadas às obras 
de grafite. 

Convidado: grafiteiro 
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Módulo 5 – Literatura 

Dia 10/07/17 

Aula 1 – Autores, agentes, editores, distribuidores. A cadeia cultural. Os direitos envolvidos. Os 
contratos mais típicos da área. O livro digital. 

 

Dia 12/07/17 

Aula 2 –  As limitações do direito autoral que permitem a reprodução de pequenos trechos de 
obras preexistentes sem necessidade de autorização do autor. Casos concretos. As adaptações 
de obras literárias em outras produções, a narração e os direitos envolvidos.  

 

Dia 17/07/17 

Convidado: Lenice Bueno e Toni Brandão 

O questionamento dos escritores  sobre as publicações em formato digital; a distribuição  em 
massa de obras na rede e os problemas inerentes à apropriação de textos por terceiros; outros 
aspectos práticos atuais. 

 

 


