
 

 

ARTES CÊNICAS 

 

Artes Cênicas é o conjunto de técnicas utilizadas na criação, direção, montagem e 

interpretação de espetáculos teatrais. 

 

Artes Cênicas é o conjunto de técnicas utilizadas na criação, direção, montagem e interpretação de 

espetáculos teatrais. O bacharel em artes cênicas é um profissional acostumado com as diversas linguagens 

cênico-teatrais, bem como com os diferentes signos utilizados para expressá-la, como a voz e os 

movimentos corporais, com o intuito de transmitir ao público histórias, idéias, sentimentos e emoções. 

Este profissional pode atuar como ator em peças teatrais, filmes, telenovelas e comerciais, 

dublagem, na direção e encenação de espetáculos e teatro, como dramaturgo e como produtor. Pode atuar 

também em docência e pesquisa. 

 

Curso 

O curso tem duração média de quatro anos. O currículo é composto das seguintes matérias 

teóricas: História das Artes Cênicas, Literatura Dramática e Filosofia. As aulas práticas são de Técnica 

Vocal, Expressão Corporal, Interpretação Dramática e Caracterização Cênica. 

Para lecionar é preciso cursar Artes Cênicas com habilitação e licenciatura em Artes ou Educação 

Artística. 

 

Mercado de Trabalho 



O cinema nacional tem empregado mais nos últimos anos. O eixo Rio - São Paulo oferece as 

melhores oportunidades, embora a concorrência seja grande. Uma alternativa que os recém-formados têm 

encontrado diante da falta de investimentos de produtores, é montar grupos e viajar com seus espetáculos.

Instituição de Ensino 

 

Região Sudeste  

Espírito Santo: UVV 

Minas Gerais: UFMG; UFOP; UFSJ; UFU 

Rio de Janeiro: UFRJ; UniRio; PUC-Rio; 

Estácio 

São Paulo: Unesp; USP; Unicamp; PUC-SP; 

Anhembi Morumbi; UNISO 

 

Região Centro-Oeste  

Distrito Federal: UnB 

Goiás: UFG 

Mato Grosso do Sul: UFGD; UEMS 

 

Região Nordeste  

Alagoas: UFAL 

Bahia: UFBA 

Ceará: UFC; IFCE; UniFor 

Maranhão: UFMA 

Paraíba: UFPB; 

Pernambuco: UFPE 

Rio Grande do Norte: UFRN 

Sergipe: UFS 

 

Região Sul  

Rio Grande do Sul: UFRGS; UFSM; UERGS; 

UFPel 

Paraná: UEM; UEL; FAP; Unimontes; PUCPR 

Santa Catarina: UFSC; UDESC; UNOESC 

 

 

Região Norte  

Acre: UFAC 

Pará: UFPA 

Rondônia: UNIR 

Tocantins: UFT; IFTO 
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