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Academia de Ópera 2021: Dramaturgia e Processos Criativos 
 

Após o sucesso da Academia de Ópera 2020, a Fundação Clóvis Salgado tem o prazer 

de anunciar a Academia de Ópera 2021: Dramaturgia e Processos Criativos, sob a 

curadoria de Gabriel Rhein-Schirato e Livia Sabag. 

 

Esta nova edição comemora os 50 anos do Palácio das Artes e volta o seu olhar para a 

questão dramatúrgica dentro do campo operístico, e sua intersecção com outras áreas, 

tais como composição, encenação, programação e crítica musical, abordando relações 

entre texto e música, escrita de libretos, processos criativos de espetáculos músico-

teatrais, dramaturgia musical em língua portuguesa, interpretação musical e releituras 

cênicas de títulos do repertório tradicional, dramaturgismo e crítica. 

 

Evento internacional, e inédito no país, a Academia 2021 terá como eixo principal o 

Ateliê de Criação em Dramaturgia, composto por diversos módulos, e que contará com 

a participação de renomados artistas, pesquisadores e jornalistas nacionais e 

estrangeiros. Ao longo de sete semanas, o poeta, dramaturgo e roteirista Geraldo 

Carneiro orientará a escrita de libretos para cinco breves óperas de câmara a serem 

criadas em colaboração com os compositores brasileiros André Mehmari, Denise 

Garcia, Antonio Ribeiro, Mauricio De Bonis e Thais Montanari. 

 

Paralelamente às aulas e atividades do Ateliê - e como parte integrante dele – será 

oferecido ainda um módulo optativo orientado por João Luiz Sampaio, que abordará 

aspectos históricos e teóricos acerca da crítica musical especializada em ópera, e 

conduzirá os alunos a produzirem conteúdo, a ser publicado, a partir das atividades do 

projeto. 

 

Em torno do Ateliê acontecerá o segundo eixo do projeto, formado por uma série de 

mesas de debates, conversas e entrevistas transmitidas online, gratuitas e abertas ao 

público em geral. 

 

O terceiro eixo da Academia será a montagem e estreia do espetáculo criado pelo 

Ateliê. Realizado presencialmente em comemoração aos 50 anos do Palácio das Artes, 

as obras serão encenadas por um diretor do cenário teatral mineiro, e executadas por 

músicos de Minas Gerais e cantores convidados. 

 

A Academia de Ópera 2021: Dramaturgia e Processos Criativos tem como público-alvo 

escritores e dramaturgos interessados no gênero operístico, assim como compositores, 

encenadores, musicólogos, gestores, educadores, produtores, jornalistas, cantores, 

pianistas, regentes e intérpretes em geral.   

O evento acontecerá entre 25 agosto e 12 de dezembro. 

 

Detalhamento dos eixos: 

 

Eixo I: Ateliê de criação gratuito formado por seis módulos, oferecido para 

participantes previamente inscritos. 

O Ateliê de Criação, totalmente on-line, acontecerá de terça a sábado, entre 25 de agosto 

e 26 de outubro de 2021. 
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Módulo 1: Criação de libretos (às quintas-feiras, das 17h30 às 19h30)  

O primeiro módulo é um espaço de experimentação, pesquisa e criação, onde serão 

desenvolvidos libretos para cinco breves óperas de câmara, a partir da obra de um 

escritor mineiro. Dentre os participantes, cinco serão selecionados para a escrita dos 

libretos. 

Artista orientador: Geraldo Carneiro 

Carga horária: 14 horas 

 

Módulo 2: Compositores (às sextas-feiras, das 17h30 às 19h30) 

Neste segundo módulo os compositores são convidados a conversar com os 

participantes do Ateliê sobre o ofício do compositor, suas reflexões pessoais acerca da 

escrita musical para espetáculos cênicos, dentre outros assuntos relacionados ao 

processo de criação de uma obra operística.  

Compositores: André Mehmari, Antonio Ribeiro, Denise Garcia, Mauricio De Bonis e 

Thais Montanari. 

Carga horária: 10 horas 

 

Módulo 3: Conversas com Artistas (aos sábados, das 10h às 12h) 

No terceiro módulo renomados artistas brasileiros e estrangeiros (libretistas, 

encenadores, compositores, maestros e cantores) do campo operísticos são convidados 

para conversar com os participantes do Ateliê. 

Carga horária: 12 horas 

 

Módulo 4: Dramaturgia Musical (às quartas-feiras, das 17h30 às 19h30) 

Aulas e palestras sobre aspectos históricos e teóricos da dramaturgia musical, com 

pesquisadores e artistas brasileiros e estrangeiros. 

Carga horária: 12 horas 

 

Módulo 5: Orientações individuais (às sextas-feiras, das 15h30 às 16h30) 

Sessões de orientação individual entre o artista orientador e os cinco participantes 

selecionados para a criação dos libretos. 

Artista orientador: Geraldo Carneiro. 

Carga horária: 1 hora (uma hora para cada um dos cinco participantes que irão escrever 

os libretos) 

 

Módulo 6:  Crítica Cultural Especializada em Ópera (às terças-feiras, das 17h30 às 

19h30 – módulo optativo.) 

Este módulo, onde serão desenvolvidas atividades teóricas e práticas, é dedicado à 

reflexão e à produção do jornalismo cultural especializado em ópera. A partir de 

reflexões e exercícios sobre as atividades e aulas da Academia, os participantes irão 

produzir conteúdo como entrevistas e crônicas e, ao final do processo, irão escrever 

críticas sobre o espetáculo de encerramento. Alguns dos textos criados ao longo do 

processo serão publicados em uma página dedicada à Academia no Site CONCERTO, 

da Revista CONCERTO. 

Professor: João Luiz Sampaio 

Carga horária: 14 horas  

Carga horária total dos módulos obrigatórios: 48 horas (49 horas para os participantes 

que irão escrever os libretos) 
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Carga horária total com o módulo optativo: 62 horas (63 horas para os participantes que 

irão escrever os libretos) 

 

 

Eixo II: Ações externas, realizadas on-line, oferecidas gratuitamente ao público em 

geral.  
As ações externas acontecerão aos sábados, de 18 de setembro a 20 de novembro, sempre 

às 15 horas, e serão formadas por mesas de debate, conversas e entrevistas com 

renomados artistas, pesquisadores e jornalistas brasileiros e estrangeiros sobre 

dramaturgia, composição, encenação, programação no campo da ópera e jornalismo 

musical. 

 

Programação mesas: 

 

18/09 Mesa 1: Dramaturgia Musical: Relações entre Música e Teatro na Ópera 

25/09 Mesa 2: Escrever o Nosso Tempo:  Pensamentos e Relatos sobre a Criação de 

Libretos. 

02/10 Mesa 3: Dramaturgia além da Escrita: Reflexões sobre o Dramaturgismo na Ópera. 

16/10 Mesa 4: Encerramento do Ateliê de Criação: Relatos sobre a Jornada Criativa 

23/10 Mesa 5: Programação, Gestão de Equipes e Processos Colaborativos 

De 9/10 a 20/11 Conversas e Entrevistas com Artistas da Ópera.  

Carga horária total: 16 horas e 30 minutos. 

 

Eixo III: Montagem do espetáculo  
A montagem das cinco obras acontecerá durante os meses de novembro e dezembro de 

2021 (os detalhes sobre a montagem serão divulgados nas próximas semanas). 

 

 

 

Inscrições: 

 

Para se inscrever, o(a) candidato(a) deverá acessar a ficha de inscrição no site da 

Fundação Clóvis Salgado (http://fcs.mg.gov.br).  

 

A ficha de inscrição estará disponível desde o momento do lançamento deste edital, em 

26 de julho, e foi prorrogado até as 20h do dia 20 de agosto, quando se encerrarão as 

inscrições. 

 

A ficha de inscrição deverá ser corretamente preenchida. Nela, o candidato encontrará 

campos obrigatórios para inserir seus dados pessoais, um minicurrículo (de até 1.500 

caracteres) e uma breve carta de interesse (de 1.000 até 1.500 caracteres).  

 

No caso de cantores, além da ficha de inscrição e da carta de interesse, também será 

obrigatório o envio de uma gravação em vídeo, realizada no máximo um ano e meio 

antes da publicação deste edital, contendo uma ária de ópera de qualquer período 

histórico e em qualquer idioma. Para outras áreas de atuação, o vídeo é optativo. 

Importante: o e-mail fornecido na ficha de inscrição será o canal de comunicação válido 

entre o(a) candidato(a) e a Fundação Clóvis Salgado.  

 

http://fcs.mg.gov.br/
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O período para o envio da inscrição se encerra às 20h do dia 20 de agosto de 2021. 

O resultado será divulgado no site da FCS (http://fcs.mg.gov.br) em nova data no dia 22 

de agosto. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) receberão um e-mail no endereço 

eletrônico informado no formulário de inscrição.  

 

Os participantes selecionados terão até as 20h do dia 24 de agosto de 2021 para 

confirmar sua participação no Ateliê de Criação e enviar o comprovante de residência, 

através do e-mail academia.opera@fcs.mg.gov.br . 

 

A chamada para suplentes acontecerá a partir do dia 25 de agosto de 2021. 

A confirmação de participação por suplentes convocados deve acontecer até 48 horas 

após o e-mail de convocação.  

 

 

Processo Seletivo: 
 

O Ateliê de Criação será totalmente on-line. Contará com 16 participantes ativos e 26 

participantes ouvintes.   

 

Dentre os participantes ativos, 5 serão selecionados para escreverem os libretos das 

óperas a serem compostas. 

 

As vagas para participantes ativos e ouvintes serão oferecidas a escritores, cantores, 

regentes e diretores de cena - não sendo necessariamente obrigatório o preenchimento 

das vagas com alunos de todas as quatro áreas mencionadas. 

 

As vagas para participantes ouvintes serão destinadas também a profissionais 

interessados no teatro de ópera e em seus processos criativos, como compositores, 

musicólogos, gestores, produtores, jornalistas, educadores, pianistas e intérpretes em 

geral. 

 

Poderão participar do processo seletivo candidatos maiores de 18 anos sem limite 

máximo de idade. 

 

Uma porcentagem mínima de 60% dos participantes será destinada a inscritos nascidos 

em Minas Gerais ou residentes há mais de dois anos no estado. Será exigida a 

comprovação de residência na confirmação de inscrição.  

 

A lista de suplentes será divulgada em ordem alfabética, pois a possível convocação se 

dará de acordo com a necessidade e pertinência da área de atuação profissional dentro 

do grupo selecionado - sempre levando-se em conta o critério de proporcionalidade de 

nascidos e residentes em Minas Gerais há mais de 2 anos. Os suplentes podem ser 

convocados durante o decorrer de todo o Ateliê. 

 

O processo seletivo tanto para participantes ativos quanto para os ouvintes contará com 

a análise dos currículos, das cartas de interesse e dos links dos vídeos (no caso de 

cantores ou de outros profissionais que tenham enviado) pela banca examinadora. Os 

componentes da banca serão: 

 

http://fcs.mg.gov.br/
mailto:academia.opera@fcs.mg.gov.br
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- Gabriel Rhein-Schirato 

- Livia Sabag 

 

Os participantes aprovados deverão ter o mínimo de 75% de presença nas atividades do 

Ateliê de Criação para terem direito a receber o certificado de conclusão. A participação 

nas outras ações da Academia de Ópera 2021 são opcionais. 

 

Conforme as obras criadas no Ateliê, e considerando a pertinência quanto ao perfil 

vocal, cantores participantes ou ouvintes poderão ser convidados a integrar o elenco da 

montagem no Eixo III. 

 

Ressaltamos que, em caso de imprevistos pessoais, os orientadores podem ser repostos 

por um suplente a qualquer momento do curso.  

 

 


