
REGULAMENTO

Este regulamento apresenta as regras e os critérios estabelecidos para participação na Oficina de

escrita para teatro, do Projeto TRINCA DA MIRA – DRAMATURGIA E VIDA. Neste instrumento são

apresentados os procedimentos e informações para inscrição, seleção e participação na oficina.

Pedimos que, por gentileza, leia atentamente as regras abaixo listadas e, em caso de dúvidas, entre

em contato com a produção antes de efetivar sua inscrição: contato@danterritorio.com.br ou

através dos mobilizadores do seu bairro.

1. DO PROJETO

TRINCA DA MIRA – DRAMATURGIA E VIDA é um projeto contemplado através do Edital Setorial de

Teatro 2019, da Fundação Cultural do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado da

Bahia. Como parte de suas atividades está a Oficina online de ESCRITA PARA TEATRO, que será

realizada entre os dias 02 e 07 de março de 2022, através da plataforma Google meet.

2. DA OFICINA

A oficina contará com a presença do dramaturgo Daniel Arcades, com o intuito de trabalhar princípios

básicos de escrita para teatro e ter como produto final uma sinopse desenvolvida por cada

participante. Serão seis dias de atividades voltadas para o trabalho de criação, elaboração e

planejamento da escrita, além de debates sobre temáticas atuais e pertinentes para a população negra

soteropolitana. Poderão se inscrever escritores ou pessoas interessadas em escrita criativa.

Durante os seis dias, teremos atividades diversas, seguindo o seguinte cronograma:

02 de março - Conceitos de dramaturgia;
Exemplos de dramaturgia e dramaturgos negros no contexto mundial;

03 de março - A pluralidade de textos com temática negra e os caminhos contemporâneos;
As emergências do local: como decidir um tema para seu espetáculo teatral;

04 de março - Análise de trechos de obras;
Construção de sinopse e planejamento de escrita.

05 de março - Leitura das sinopses;
Aperfeiçoamento do trabalho de escrita que fale sobre a peça;
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06 de março - Planejamento de escrita e técnicas de criatividade;
Brainstorm;
Estudo de personagens;

07 de março – Construção de Diálogos
Finalização da oficina

SOBRE O MINISTRANTE:

DANIEL ARCADES - Graduado em Letras na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e mestre pelo

Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da mesma instituição, o baiano desenvolve pesquisas

sobre dramaturgia lírico-narrativa. Escreveu uma série de espetáculos encenados por diversos grupos

na Bahia, como Exu, a boca do universo (NATA, Palco Giratório 2015), Revelo, Cru e Rebola (Teatro da

Queda), além de Kanzuá – nossa casa (Coletivo Aldeia Cênico), Erê (bando de Teatro Olodum).

Atualmente é sócio da DAN – Território de Criação e coordenador de roteiro audiovisual na Tem Dendê

Produções.

Carga horária: 20 horas (incluindo encontros online e tempo para a realização de atividades.)

Dando continuidade às ações do Projeto, ao final desta oficina, será divulgada uma segunda etapa de

trabalho. Dos 20 (vinte) participantes desta etapa, 05 (cinco) sinopses desenvolvidas poderão

participar de uma residência presencial em seus respectivos bairros. Para esta etapa, os critérios de

seleção serão divulgados ao longo da oficina, bem como seus aspectos metodológicos. O objetivo é a

escrita completa dos textos teatrais para a reunião delas em um e-book inédito, com previsão de

lançamento e distribuição para grupos de teatro negro de todo o Brasil.

Informamos ainda, que os dramaturgos (as) selecionades, serão contemplados com uma bolsa auxílio

para apoio no deslocamento e alimentação nos dias das atividades presenciais.

3. DA INSCRIÇÃO

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio de formulário online, disponibilizado

nas redes de comunicação do Projeto, entre os dias 14 e 22 de fevereiro de 2022.

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 25 de fevereiro de 2022, via divulgação nas redes

sociais do projeto e-mail para os selecionados.

Serão disponibilizadas 20 (vinte) VAGAS para cada bairro participante do projeto.



Este projeto é exclusivo para moradores dos bairros de CAJAZEIRAS, ENGENHO VELHO DE BROTAS E

URUGUAI.

4. DAS REGRAS DE ADIAMENTO POR PARTE DO ORGANIZADOR

Em situações excepcionais de impedimento do ministrante não poder comparecer, a mesma poderá

ser ADIADA, por parte dos organizadores. Neste caso, todos os inscritos serão informados por e-mail e

por telefone, e será facultado ao participante a opção de fazer a oficina na nova data a ser informada.

5. DOS CERTIFICADOS

Será fornecido certificado de participação apenas para aqueles que tiverem no mínimo 75% de

frequência na oficina, a serem enviados por e-mail em até 05 (cinco) dias úteis após o término da

oficina.

6. DO REGISTRO DE IMAGENS

Em caso de resposta afirmativa na declaração de registro de imagens do formulário de inscrição, o

aluno reserva à produção do Projeto Trinca de Mira - Dramaturgia e Vida o direito de documentar

imagens dos participantes (fotos e vídeos), para fins de registro e difusão das atividades.

A qualquer tempo, o presente regulamento poderá ser revogado, anulado ou modificado, no todo ou

em parte, por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direito à

indenização ou reclamação de qualquer natureza. A produção reserva-se o direito de resolver os casos

omissos e as situações não previstas neste termo.

Salvador - BA, 14 de fevereiro de 2022.
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