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LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

APRESENTAÇÃO
 
A presente proposta visa oferecer uma oficina teórico-prática de introdução à produção, elaboração e realização de
projetos culturais. Pretende-se, assim, uma iniciação abrangente na área, que possibilite apresentar as formas de
financiamento existentes atualmente, a capacitação dos participantes no tocante à concepção consciente e à escrita de
projetos, com especial atenção à redação e à formatação destes e, ao mesmo tempo, fornecer um vislumbre das etapas
de desenvolvimento e finalização, completando assim uma visão panorâmica da atividade de um produtor cultural.
 
Há diversos mecanismos que permitem viabilizar um projeto cultural. Para se ter acesso a estes, no entanto, é
necessário tomar conhecimento deles e conseguir articular suas ideias em um projeto escrito. Também é preciso que as
ideias que norteiam essa escrita sejam, em alguma medida, originais, e estejam bem embasadas para que consigam
convencer quem as avalia. Além disso, a redação, organização e configuração visual do projeto precisam cativar e
tornar clara a proposta.
 
Após a conquista dos recursos que permitem viabilizar uma ideia, no entanto, o trabalho está apenas começando.
Pretendemos, então, apresentar estratégias para planejar, gerenciar prazos e recursos, divulgar as ações do projeto e,
finalmente, elaborar o relatório final e a prestação de contas.
A proposta, portanto, é apresentar o fazer da produção cultural de forma panorâmica, da ideia à prestação de contas e
avaliação, contribuindo para que mais projetos culturais sejam desenvolvidos.
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DADOS DA PROPOSTA
 

Necessidades Técnicas
Sala com capacidade adequada (até 30 participantes)
equipada com lousa, tela de projeção, projetor multimídia
e som.
 
 
Duração: 16h - 04 encontros de 4h cada (ideal sugerido).
Número de alunos indicados para esse curso: 20 a 30.
Faixa etária recomendada: Acima de 18 anos.
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HISTÓRICO DO LABORATÓRIO
 

Projeto Ensaiando um País Melhor - Bragança Paulista - 2011;
 

Complexo Cultural da FUNARTE - São Paulo - 2013;
 

Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - 2014, 2015 e 2016;
 

Prefeitura Municipal de Socorro - 2018;
 

SESC Taubaté: Mini-curso nas cidades de Areias, Lagoinha,
Cruzeiro, Guaratinguetá e Taubaté - 2019;

 
SESC Parque Dom Pedro II - 2019.
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METODOLOGIA
 
A presente proposta oferece uma oficina/laboratório, com 04 encontros teórico-práticos de 04 horas cada, contemplando:
 
1)    Discussões teóricas que abordam diferentes aspectos da produção cultural, contemplando:
 
a.     discussão relativa às questões envolvidas na relação entre cultura, arte e mercado;
b.   concepção de um projeto: ideia, escrita, formatação e apresentação de um panorama das formas de financiamento de projetos
culturais (públicas, privadas e coletivas – crowdfunding), com aprofundamento nos principais mecanismos públicos (Rouanet, ProAC,
ProAC – ICMS e prêmios da FUNARTE);
c.    panorama da fase de realização: pré produção, contratação, execução, divulgação, registro, clipagem, relatório e prestação de contas.
 
2)    Laboratório prático, a partir de um dos principais editais públicos da área cultural (o ProAC), que possibilitará desenvolvimento da
escrita e a discussão de projetos dos participantes, com o intuito de desenvolver a argumentação, redação, embasamento e consistência
dos mesmos.
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CONTEÚDO
 
1) Conceitos de arte e cultura, relações entre arte, cultura e mercado:  Exibição do curta “Je vous salue Sarajevo”, de Jean Luc Godard,
discussão do texto “O Autor como Produtor”, de Walter Benjamin, discussão sobre a tensão entre as leis de mercado, poder público, arte
e cultura e a questão da oferta e da demanda na área das artes e da cultura.
 
2) Possibilidades de financiamento: Leis de incentivo, editais, crowdfunding, principais contratantes de projetos e produtos artístico-
culturais.
 
3) Partes de um projeto cultural: Levantamento e detalhamento de cada uma das partes que constituem um projeto a partir de um edital.
 
4) Práticas de escrita e elaboração de projetos: Elaboração, parte por parte, de um projeto cultural e posterior discussão em grupo.
 
5) Panorama sobre execução: Fases da execução, contratação, comunicação, divulgação, possíveis problemas, registro, clipagem,
relatório, declarações, contabilidade e prestação de contas.
 
6) Avaliação de projetos: Conceitos relativos à avaliação e atribuição de valor a projetos culturais.
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SOBRE
 
Ivan Montanari é mestrando em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São
Paulo - USP, especialista pós graduado em Gestão e Políticas Culturais pela Cátedra
UNESCO de Políticas Culturais e Cooperação da Universidade de Girona (Espanha) e
graduado em Artes Cênicas pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP (2010).
 
Foi Secretário Municipal de Cultura e Turismo do Município de Bragança Paulista (2016), e
Chefe da Divisão de Cultura daquela Municipalidade (2014 – 2016). Integrou diversas
comissões de avaliação de projetos em editais municipais e do Programa de Ação Cultural
(ProAC).
 
Foi diretor de produção da Cia de Teatro Acidental e do projeto Bragança (En)cena, tendo
exercido essa função nos projetos “Não vamos tocar pra frente?” (ProAC/2010), “O
Rinoceronte” (Edital para produção e circulação de montagem teatral inédita do SESI/SP),
“Ocupação Coletivos UNICAMP” (Edital de ocupação da Sala Carlos Miranda do Complexo
Cultural da FUNARTE/SP, 2012/2013), “Bragança (En)cena na rua” (ProAC/2012), e
“Bragança (En)cena – vestígios” (ProAC/2013).
 
Atualmente, é consultor em políticas públicas e gestão cultural e coordenador da
Comunidade Sorriso, entidade do terceiro setor que atua nas áreas educacional e
sociocultural em Bragança Paulista.
 
Ministra oficinas de produção cultural e elaboração de projetos desde 2011.

GESTÃO E POLÍTICAS CULTURAISIVAN MONTANARI


