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I	–	Identificação	da	Instituição	de	Ensino	

	

Nome:	Escola	Atemporal	de	Artes	

Endereço:	Rua	José	Lopes	Ventura,	322,	Vila	Suissa,	Ribeirão	Pires,	SP,	CEP	0942-400;	

Telefones:	(11)	4828-3813	/	(11)	94794-4669/	(11)	94790-7888	

Endereço	eletrônico:	escolaatemporaldeartes@gmail.com	

Website:	www.torneadoemrede.com/escolaatemporaldeartes	

Diretoria	de	Ensino:	Mauá	

	

Nome	do	Diretor:	William	da	Costa	Lima	

Telefone:	(11)	94790-7888	

Dependência	Administrativa:	Privada	

	

Entidade	Mantenedora:	Sítio	Cultural	Alsácia	Espaço	para	Arte	e	Educação	LTDA.	

CNPJ:	29.109.925/0001-57	

Inscrição	Municipal:	1023917	

Natureza	Jurídica:	Privada	

Representante	Legal:	Marc	Strasser	

Ano	de	Fundação:	2017	

	

II	–	Caracterização	do	curso	a	ser	instalado	

	

Denominação:	Habilitação	Profissional	Técnica	de	Nível	Médio	em	Teatro	

Curso:	Técnico	em	Teatro	

	

III	–	Justificativas	e	Objetivos	do	Curso	

	

	 Na	região	do	grande	ABC	paulista	existem	poucos	cursos	de	formação	técnica	

em	artes	cênicas	 (como	a	Escola	Nacional	de	Teatro	de	Santo	André	e	a	Fundação	

das	 Artes	 de	 São	 Caetano	 do	 Sul).	 Para	 uma	 população	 de	 cerca	 de	 2.500.000	 de	

habitantes,	 são	 ofertadas	 apenas	 100	 vagas	 na	 habilitação	 de	 Técnico	 em	 Teatro	

anualmente.	
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	 As	 demais	 formações	 nesta	 região	 são	 cursos	 livres	 que	 não	 oferecem	

certificação	 reconhecida	pelos	órgãos	 legisladores,	 como	a	 importante	Escola	 Livre	

de	 Teatro	 de	 Santo	 André	 ou	 o	 extinto	 Centro	 Livre	 de	 Artes	 Cênicas	 de	 São	

Bernardo	 do	 Campo.	 Estas	 formações	 não	 credenciadas	 podem	 implicar	 em	 uma	

dificuldade	 de	 empregabilidade	 dos	 profissionais	 egressos,	 independente	 da	

qualidade	de	ensino	ofertada.		

	 Na	 cidade	 de	 Ribeirão,	 que	 conta	 com	 atualmente	 por	 volta	 de	 125.000	

habitantes,	 e	 em	 outras	 cidades	 próximas,	 como	 Mauá,	 Rio	 Grande	 da	 Serra,	

Diadema,	 Poá	 e	 Suzano,	 as	 Prefeituras	 oferecem	 cursos	 anuais	 de	 introdução	 ao	

teatro,	 com	 uma	 grande	 quantidade	 de	 inscritos	 e	 por	 volta	 de	 1000	 vagas	

anualmente.	 Muitas	 pessoas	 que	 realizam	 estes	 cursos	 desejam	 seguir	 com	 a	

formação	em	Teatro	porém,	dada	a	falta	de	escolas	de	formação	profissionalizante,	

alguns	repetem	algumas	vezes	o	ciclo	de	 iniciação,	outros	poucos	acabam	optando	

por	 seguir	 a	 formação	 em	 cursos	 técnicos	 localizados	 na	 cidade	de	 São	Paulo,	 e	 a	

grande	maioria	desiste	do	processo	formativo	profissionalizante.	Nesse	sentido,	todo	

ano,	 existe	 uma	 demanda	 latente	 de	 aprendizes	 na	 própria	 cidade,	 e	 nas	 cidades	

vizinhas,	de	cursos	que	profissionalizem	nas	artes	cênicas.	

	 Nesse	 sentido,	 a	 Escola	 Atemporal	 de	 Artes	 se	 pretende	 a	 ser	 uma	 escola	

técnica	 de	 formação	 em	 artes	 integradas	 com	 acesso	 e	 gestão	 democráticos	 que	

atua	 no	 Estado	 de	 São	 Paulo.	 Tem	 sua	 sede	 administrativa	 no	 Complexo	 Sítio	

Cultural	Alsácia,	na	cidade	de	Ribeirão	Pires.	Atualmente,	conta	com	um	curso	livre	

em	teatro,	um	corpo	de	5	orientadores/artistas/oficineiros	e	20	aprendizes.		

	 Além	de	cumprir	as	legislações	pertinentes,	dentre	elas	a	Lei	no	3.857/1960,	a	

Lei	no	6.533/1978,	o	Decreto	no	82.385/1978,	a	Resolução	CNE/CEB	06-2012	e	CNCT	

2016,	o	principal	objetivo	de	nossa	Formação	Técnica	em	Teatro	é	a	proposição	de	

um	artista	múltiplo,	 que	possa	atuar	nas	mais	 variadas	demandas	e	 resoluções	do	

mercado	 das	 artes	 cênicas,	 sempre	 norteado	 de	 uma	 ética	 colaborativa	 e	

comunitária.		

	 Trata-se	de	uma	formação	cujo	percurso	conduza	a(o)	aprendiz	a	cumprir	as	

exigências	curriculares	dos	órgãos	legisladores	para	formação	técnica	em	Teatro	ao	

mesmo	tempo	em	que	ela(e)	projeta	sua	perspectiva	singular	de	artista,	criando	um	

espírito	 crítico-reflexivo	 sobre	 o	 planejamento	 e	 o	 impacto	 de	 suas	 ações	 na	
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comunidade	em	que	atua.	Além	disso,	nossa	formação	possibilita	uma	contribuição	

para	 diagnosticar	 e	 planejar	 ações	 nas	 questões	 contemporâneas	 do	 mercado	 de	

produção	 e	 percepção	 de	 novos	 modos	 de	 produção	 e	 subsídios	 para	 as	 artes	

cênicas	e	suas	adjacências.	

	

IV	–	Requisitos	de	Acesso	
	

	 IV.1	Forma	de	Acesso	

	

	 Para	acessar	o	Curso	de	Formação	Técnica	em	Teatro	da	Escola	Atemporal	de	

Artes,	 é	 necessário	 que	 a(o)	 aprendiz	 esteja	 cursando	 o	 segundo	 ano	 ou	 tenha	

terminado	 o	 Ensino	 Médio.	 Poderão	 participar	 do	 processo	 de	 acesso	 da	 Escola	

Atemporal	de	Artes	maiores	de	16	anos.		

	 O	 processo	 democrático	 de	 acesso	 à	 Escola	 Atemporal	 de	 Artes	 ocorre	 de	

maneira	 gradual,	 primeiramente	 com	 o	 interesse	 do	 indivíduo	 em	 entender	 a	

perspectiva	 educacional	 da	 escola.	 Esse	 entendimento	 acontece	 através	 de	 uma	

Primeira	 Etapa	 de	 aproximação	 como	 expectador	 dos	 resultados	 pedagógicos	 e	

ouvinte	 das	 aulas	 já	 em	 andamento	 da	 Escola	 Atemporal	 de	 Artes.	 Após	 esse	

primeiro	 contato,	 como	 Segunda	 Etapa,	 a(o)	 aprendiz	 enviará	 um	 e-mail	 ou	 uma	

carta	 manifestando	 e	 justificando	 seu	 interesse	 em	 ingressar	 na	 escola.	 Como	

Terceira	Etapa,	a(o)	candidata(o)	será	convidada(o)	a	participar	de	uma	das	Rodas	

Democráticas,	 colegiado	 que	 rege	 qualquer	 questão	 pertinente	 à	 Escola	 e	

constituído	 por	 orientadoras(es),	 oficineiras(os)	 e	 aprendizes,	 onde	 dinâmicas	

culturais	 e	 de	 convivência	 dentro	 dos	 processos	 da	 escola	 serão	 refletidas	 de	

maneira	coletiva.		

	 Até	essa	Terceira	Etapa,	todas(os),	sem	restrições,	poderão	fazer	parte	desse	

processo	 e	 caberá	 ao	 corpo	 escolar	 a	 escolha	 de	 até	 30	 aprendizes	 por	 semestre,		

que	serão	convidadas(os)	para	 realizarem	suas	matrículas	e	 iniciarem	seu	primeiro	

processo	de	criação	artística	e	pedagógica,	no	qual	poderão	vivenciar	a	filosofia	e	a	

didática	 da	 Escola	 Atemporal	 de	 Artes.	 Cabe	 ressaltar	 que,	 a	 partir	 deste	 ponto,	

serão	 firmados	 contratos	 sobre	 o	 pagamento	 da	mensalidade	 e	 outras	 formas	 de	

contribuição	comunitária.	
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O	que	define	a	progressão	da(o)	aprendiz	na	Escola	Atemporal	de	Artes	é	a	

participação	 nas	 três	 Etapas	 de	 Admissão	 e	 o	 início	 no	 processo	 da	 Experiência	

Coletiva	I.	Após	uma	Roda	Democrática	de	conversa	sobre	esse	processo	vivido	até	

o	 término	 da	 Experiência	 Coletiva	 I,	 a(o)	 aprendiz	 	 irá	 realizar	 a	 abertura	 de	 seu	

Lunário	Perpétuo,	 transcrevendo	suas	anotações	pessoais	e	registros	de	atividades	

realizadas	durante	o	processo	de	admissão	na	escola	e	na	Experiência	de	Linguagem	

I.	O	registro	de	sua	trajetória	acontecerá	em	todo	o	percurso	da(o)	aprendiz	dentro	

da	Escola	Atemporal	de	Artes	e	será	utilizado	como	um	dos	métodos	de	avaliação.	

	

IV.	2	Documentos	requeridos	

	

No	ato	da	matrícula,	serão	solicitados	os	seguintes	documentos:	

• Certidão	de	Nascimento	(cópia	simples);	

• Cédula	de	Identidade	(RG)	(cópia	simples);	

• Cédula	de	Identidade	(RG)	dos	pais	ou	responsáveis	em	caso	de	menores	de	

idade	(cópia	simples);	

• Presença	dos	pais	ou	responsáveis	para	assinatura	da	matrícula;	

• Documento	Militar,	para	o	candidato	entre	18	e	45	anos	(apresentação);		

• Título	de	Eleitor,	com	comprovante	de	voto	na	última	eleição,	para	maiores	

de	18	anos	(apresentação);	

• Histórico	Escolar	de	conclusão	do	Ensino	Médio	(original	e	cópias	imples	ou	

cópia	autenticada	e	cópia	simples)	ou,		

• Declaração	da	escola	comprovando	que	o	aluno	está	cursando	a	escolaridade	

mínima	exigida	(original).	

	
V	–	Perfil	profissional	de	conclusão	
	

	 O	perfil	de	conclusão	da(o)	profissional	oriundo	da	Escola	Atemporal	de	Artes	

está	equivalente	à	Classificação	Brasileira	de	Ocupações	–	CBO	37425	–	Técnico	em	

Teatro,	 explicitadas	 no	 Catálogo	 Nacional	 de	 Cursos	 Técnicos	 –	 CNCT,	 nas	 Leis	 no	

3.857/1960	e	no	6.533/1978	e	no	Decreto	no	82.385/1978.	A	formação	versará	para	

a	atuação	da(o)	egresso	especificamente	em:	 teatros	e	espaços	alternativos	para	a	
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apresentação	de	espetáculos;	grupos	e	companhias	de	teatro;	coletivos	de	pesquisa	

em	 artes	 cênicas;	 empresas	 de	 vídeo,	 radiodifusão,	 cinema,	 televisão	 e	 internet;	

instituições	públicas	e	privadas	de	difusão	cultural	e	artística;	empresas	de	eventos	e	

recreação;	e	projetos	educacionais	e	socioculturais.	

	 Com	 a	 formação	 concluída,	 acreditamos	 que	 a(o)	 profissional	 formada(o),	

partindo	das	suas	escolhas	de	percurso,	estará	apta(o)	para	atuar	de	forma	técnica	

em	todas	as	vertentes	presentes	no	mercado	das	artes	cênicas	 (interpretação	para	

teatro,	cinema,	televisão	e	outras	mídias;	produção	e	gestão	cultural;	assessoria	de	

imprensa	 e	 de	 mídias;	 cenotécnica;	 figurino;	 caracterização;	 iluminação;	 arte-

educação	e	arte-terapia).		

	 Em	relação	a	competências	e	habilidades,	além	de	uma	versatilidade	entre	as	

habilidades	de	 interpretação,	 canto,	 dramaturgia,	musica,	 dança	e	direção,	 essa(e)	

profissional	 terá	uma	noção	de	produção	executiva,	podendo	atuar	nos	setores	de	

gestão	das	artes	e	espetáculos	e	uma	vasta	experiência	técnica	adquirida	através	de	

um	conjunto	de	ações	práticas	que	ele	precisa	cumprir	para	concluir	o	seu	processo	

formativo:	 adereçarem,	 figurino,	 cenografia,	 iluminação,	 maquiagem,	 produção,	

mídias	e	design	gráfico	de	peças	para	produtos	artísticos,	redação	e	mídias	(registro	

de	fotografia	e	vídeo	de	espetáculos	e	eventos).		

	 Essas	habilidades	e	competências	serão	estimuladas	através	de	uma	série	de	

atividades	práticas,	realizadas	em	um	território	efervescente	de	produção,	difusão	e	

recepção	de	artes	e	espetáculos,	o	Sítio	Cultural	Alsácia.	Durante	cada	mês	o	aluno	é	

convidado	a	cumprir	uma	série	de	atividades	práticas	que	o	colocarão	na	dimensão	

do	trabalho	próximo	à	realidade	do	que	é	o	mercado.	Dessa	forma,	a(o)	egresso	de	

nossa	 formação	 será	 um(a)	 artista	 capaz	 de	 pensar	 em	 mecanismos	 de	

autoprodução,	mantendo-a(o)	dentro	do	Mercado	das	Artes,	através	da	capacidade	

de	 propor	 soluções,	 projetos	 e	 inter-relações	 com	 outros	 setores,	 tais	 como	

Educação,	Saúde,	Políticas	Públicas,	Turismo	e	Eventos.	

	 Uma	especificidade	 relacionada	 à	 nossa	 formação	 social	 é	 a	 percepção	das	

demandas	 artísticas	 e	 culturais	 das	 comunidades	 e	 a	 proposição	 de	 soluções	 para	

essas	 demandas.	 Essa	 percepção	 é	 estimulada	 através	 de	 um	 processo	 de	 auto-

reflexão	que	ocorre	continuamente	dentro	da	 formação	e	permitirá	à(ao)	aprendiz	

entender	 as	 artes	 cênicas	 como	 ciência,	 aplicando	 seu	 conhecimento	 teórico	 em	
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atividades	 práticas	 que	 impactem	 de	 forma	 positiva	 em	 sua	 comunidade.	 Para	

estimular	esse	desenvolvimento,	são	pensadas	as	formas	de	participação	na	gestão	

da	escola	e	os	exercícios	de	ética	e	democracia,	uma	vez	que	a	nossa	proposta	inclui	

uma	participação	democrática	 inevitável.	O	 cuidado	com	o	Lunário	Perpétuo	 trará	

uma	 dimensão	 de	 conhecimento,	 construção	 e	 identificação	 da	 narrativa	 de	

formação	e	de	auto-gestão	da	carreira	de	cada	aprendiz,	muito	relacionada	às	suas	

capacidades	 e	 habilidades	 desenvolvidas	 nas	 atividades	 formativas.	 Para	 além	 do	

certificado	de	conclusão	do	curso	técnico,	cada	aprendiz	sairá	com	indicações	de	três	

áreas	 onde	 se	 especializou.	 Isso	 será	 justificado	pelo	 conjunto	 de	 ações	 realizadas	

durante	as	seis	experiências	propostas	por	nossa	grade	formativa	e	os	caminhos	que	

cada	 aprendiz	 decidiu	 tomar,	 coordenadas	 e	 assessoradas	 por	 uma	 presente	 e	

participativa	coordenação	pedagógica.		

	

VI	–	Organização	curricular	
	

	 VI	.	1	Experiências	Cênicas	

	

	 De	acordo	com	as	regulamentações	do	Ministério	da	Educação,	tais	como	a	

Lei	 no	 3.857/1960,	 a	 Lei	 no	 6.533/1978,	 o	 Decreto	 no	 82.385/1978,	 a	 Resolução	

CNE/CEB	06-2012	e	CNCT	2016,	a	carga	horária	total	da	Escola	Atemporal	de	Artes	

será	 de	 1600	 horas,	 sendo	 1480	 horas	 dentro	 das	 experiências	 ofertadas	 pela	

própria	escola,	das	quais	360	horas	de	estudos	teóricos	e	1220	horas	de	práticas,	e	

120	horas	em	caráter	de	Estágio	Supervisionado,	sob	a	orientação	e	articulação	da	

coordenação	 pedagógica	 da	 escola.	 Consideramos	 importante	 a	 experimentação	

da(o)	 aprendiz	 em	 outros	 locais	 que	 permitam	 a	 integração	 e	 partilha	 de	

experiências	e,	para	isso,	articulamos	uma	rede	de	parcerias	com	grupos,	coletivos,	

produtoras	e	até	mesmo	intercâmbios	com	outras	escolas	de	artes	cênicas.	

	 O	 trancamento	pode	 ser	 realizado	em	momentos	específicos	do	curso,	que	

não	 sejam	nos	momentos	 de	montagem	e	 apresentação,	 uma	 vez	 que	 esta	 etapa	

final	 do	 processo	 necessita	 do	 maior	 esforço	 colaborativo	 entre	 aprendizes.	 Caso	

a(o)	 aprendiz	 tranque	 sua	matrícula,	 ela	 ficará	em	suspensão	por,	no	máximo,	um	
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prazo	de	2	anos.	Para	retornar	ao	seu	processo	formativo,	a	decisão	de	reabertura	

será	decida	nas	Rodas	Democráticas.	

	 As	componentes	curriculares	e	a	carga	horária	de	cada	uma	delas	vão	sendo	

definidas	a	partir	de	cada	processo,	tornando	assim	o	currículo	mais	flexível	para	se	

adaptar	 às	 necessidades	 específicas	 de	 cada	 indivíduo.	 Com	 o	 andar	 de	 cada	

experiência	 de	 montagem,	 as	 cargas	 horárias	 das	 componentes	 curriculares	 vão	

sendo	preenchidas	e	concluídas.	Dentro	do	processo	da	Escola	Atemporal	de	Artes,	

a(o)	aprendiz	deverá	passar	por	cinco	experiências	artísticas,	sendo:	

	

1	–	Experiência	de	Linguagem	I;	

2	–	Experiência	Coletiva	I;	

3	–	Experiência	de	Linguagem	II;	

4	–	Experiência	Coletiva	II;	

5	–	Projeto	Autoral;	

	

	 As	 experiências	 de	 linguagens	 trarão	 recortes	 específicos	 de	 tradicionais	

linguagens	das	artes	e	serão	definidas	pelas(os)	orientadoras(es)	em	consonância	à	

trajetória	 que	 as(os)	 aprendizes	 desejam	 cursar.	 As	 experiências	 coletivas	 são	

processos	 artísticos	 de	 criação	 com	 direcionamento	 fabular	 a	 partir	 dos	 anseios	

socioculturais	 trazidos	 pelas(os)	 aprendizes.	 O	 projeto	 autoral	 será	 uma	 proposta	

autônoma	 das(os)	 aprendizes,	 inspirados	 pelo	 seu	 percurso	 curricular.	 O	 projeto	

autoral	será	supervisionado	por	um(a)	orientador(a)	da	escola.	

É	 fundamental	 que	 a(o)	 aprendiz	 participe	 de	 todas	 as	 cinco	 experiências,	

sempre	diversificando	as	abordagens	culturais,	de	linguagens	e	de	modos	produção,	

a(o)	colocando	em	diálogo	real	com	o	mercado	e	as	políticas	culturais	relacionadas	

aos	diversos	meios	de	produção	das	artes	cênicas.		

	

	 VI.	2	Componentes	Curriculares	

	

Considerado	 a	 proposta	 de	 percurso	 pedagógico	 na	 Escola	 Atemporal	 de	

Artes	em	consonância	às	diretrizes	educacionais	para	os	cursos	de	artes	cênicas,	o	

processo	de	 ensino-aprendizagem	ocorrerá	 em	aulas	 teóricas	 e	 práticas	 dentro	de	
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catorze	 componentes	 curriculares.	 Estes	 estudos	 ocorrerão	 dentro	 das	 seis	

experiências	 que	 constituem	 o	 processo	 formativo	 da	 escola.	 A	 seguir,	 está	 um	

descritivo	de	cada	componente	curricular:	

	

Tabela	I	–	Componentes	Curriculares	da	Escola	Atemporal	de	Artes	

Componente	Curriculares	 Prática	 Teoria	 Total	

CC1:	Composição	Sonora	 40h	 20h	 60h	

CC2:	Culturas	Corporais	 140h	 40h	 180h	

CC3:	Auto	experiências	e	processo	emancipatórios	 40h	 20h	 60h	

CC4:	Dramaturgias	e	Imaginários	 140h	 40h	 180h	

CC5:	Produção	e	Políticas	Culturais	 40h	 20h	 60h	

CC6:	Percepções	e	Culturas	 40h	 20h	 60h	

CC7:	Técnicas	Específicas	 140h	 40h	 180h	

CC8:	Teoria,	Crítica	e	Linguagens	 60h	 60h	 120h	

CC9:	Direção	e	projetos	criativos	 90h	 30h	 120h	

CC10:	Ritos	e	Passagens	 40h	 20h	 60h	

CC11:	Escambos	 50h	 10h	 60h	

CC12:	Relevâncias		 20h	 20h	 40h	

CC13:	Artes	e	Ciências	 40h	 20h	 60h	

CC14:	Prática	Comunitária	 240h	 ---	 240h	

TOTAL	 1120h	 360h	 1480h	

	

VI.	3	Competências	profissionais	a	serem	desenvolvidas		

	

CC1	:	Composição	sonora		

• Carga	horária:	60	horas;		

• Descrição:	 Abrange	 os	 conteúdos	 relacionados	 às	 sonoridades	 e	

musicalização,	 tanto	 no	 trabalho	 de	 desenvolvimento	 para	 o	 canto,	

quanto	 no	 desenvolvimento	 da	 execução	 de	 instrumentos	 musicais	 e	

composições	sonoras	e	de	trilhas	originais;	

• Indicadores	de	aprendizagem:	
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o Leitura	de	partituras	musicais	básicas;	

o Realização	 de	 aquecimento	 vocal	 através	 de	 exercícios	 de	

respiração;	

o Realização	 de	 treinamento	 partitural	 para	 o	 aquecimento	 com	

instrumentos	musicais;	

o Realização	 de	 manutenção	 de	 elementos	 de	 sonorização	 e	

instrumentos	musicais	que	utiliza.	

• Conhecimentos:		

o Leitura	básica	de	partituras	musicais;		

o Noções	rítmicas;		

o Desenvolvimento	de	canto	coral;		

o Princípios	de	instrumentalização	e	sonoplastia	cênicas;	

o Noções	de	voz	cotidiana	e	voz	cênica;	

o Parâmetros	vocais:	ajustes	de	frequência,	intensidade,	velocidade	

e	ressonância.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Desenvolvimento	do	canto,	solo	e	coral;		

o Noções	de	arranjos	musicais;		

o Desenvolvimento	de	trilhas	sonoras	originais;		

o Instrumentalização	específica;		

o Noções	de	sonoridades	cênicas.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Comprometimento	e	disciplina	no	processo	de	preparação	vocal.	

	

CC2:	Culturas	corporais	

• Carga	horária:	180	horas;		

• Descrição:	 Serão	 exercitados	 conteúdos	 relacionados	 à	 percepção	 do	

corpo	como	 instrumento	criativo	e	político	de	trabalho	da(o)	artista	por	
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via	das	mais	variadas	 linguagens	da	dança.	Nessa	componente,	 também	

serão	abordados	aspectos	ligados	à	saúde	e	ao	bem-estar	humano.	

• Indicadores	de	aprendizado:	

o Desenvolvimento	do	movimento	planejado	no	espaço-tempo;	

o Desenvolvimento	de	partituras	individuais	e	coletivas;	

o Realização	 da	 composição	 corporal	 de	 personagens	 de	 acordo	

com	a	linguagem	proposta;	

o Realização	 de	 aquecimento	 corporal	 considerando	 respiração,	

concentração,	prontidão,	escuta	ativa	e	energia.	

• Conhecimentos:		

o Auto-percepção	corporal;		

o Anatomofisiologia	 do	 corpo	 humano,	 incluindo	 aparelho	

fonoarticular;	

o Elementos	 labanianos	 de	 movimento:	 fluência,	 espaço,	 peso	 e	

tempo-ritmo;	

o Elementos	espaciais:	planos,	deslocamentos,	dimensões,	direções,	

relações	com	objetos	e	pessoas;	

o O	 corpo	 e	 sua	 relação	 com	 as	 linguagens	 das	 artes	 cênicas:	

palhaçaria,	Commedia	Dell’Arte	e	outras	máscaras.	

o Bases	 de	 dança	 contemporânea,	 teatro-dança,	 dança	 pessoal	 e	

Butô.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Noções	de	dança	e	de	saúde	corporal;		

o Contato-improvisação;	

o Codificação	de	movimento;		

o Coordenação	motora;		

o Expressividade	corporal;		

o Execução	de	coreografias	e	movimentos	cênicos;		

o Desenvolvimento	do	corpo	para	as	artes	integradas;		

o Qualidades	de	corpo	e	movimento.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	
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o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;		

o Espontaneidade	na	movimentação	cênica;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Comprometimento	 e	 disciplina	 no	 processo	 de	 preparação	

corporal.	

	

CC3:	Auto	experiências	e	processos	emancipatórios		

• Carga	horária:	60	horas;	

• Descrição:	Essa	matéria	provoca	na(o)	aprendiz	sua	capacidade	de	fazer	

correlações	 do	 aprendizado	 evocado	 nas	 experiências	 da	 Escola	

Atemporal	de	Artes	aos	processos	pessoais	e	emancipatórios	do	cotidiano	

de	cada	um,	 inspirando,	 sensibilizando	e	 contribuindo	na	construção	da	

identidade	da(o)	artista	cidadã(o)	em	formação.	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Capacidade	de	fazer	alusão	ao	cotidiano	e	discuti-lo	em	cena;	

o Cuidado	 na	 concepção	 sociocultural	 para	 a	 construção	 de	

personagens.	

• Conhecimentos:		

o Noções	de	narração	e	contação	de	histórias;		

o Desenvolvimento	da	percepção	social	e	cultural;	

o Endereçamento	da	obra	e	público-alvo:	noções	e	cuidados;	

o Responsabilidade	social,	ética	e	historicidade.		

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Compreensão	dos	direitos	e	deveres	do	cidadão;		

o partilha	de	experiências;		

o percepção	de	pontos	de	união	entre	as	experiências	de	cada	um;		

o organização	das	individualidades	em	processos	coletivos.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Desenvolvimento	das	noções	de	cidadania;	

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	
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o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Atenção	na	leitura	dramática;	

		

CC4:	Dramaturgias	e	imaginários		

• Carga	horária:	180	horas;	

• Descrição:	 Partindo	 de	 jogos	 e	 dinâmicas	 de	 improviso,	 serão	 lançados	

estímulos	à	criação	lúdica	e	às	percepções	do	imaginário,	transformando	

e	 materializando	 esses	 conteúdos	 em	 perspectivas	 dramatúrgicas	

fabulares	e	imagéticas	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Realização	de	improvisos	e	jogos	de	acordo	com	comandos;	

o Apresentação	de	elementos	lúdicos	nos	improvisos;	

o Autoria	na	elaboração	de	processos	artísticos.	

• Conhecimentos:		

o Jogos	e	improvisação;		

o Iniciação	à	dramaturgia,	histórias	e	oralidades;	

o Trabalho	do	Ator:	ação,	imaginação,	concentração,	atenção;	

o Razão	 e	 emoção	 do	 Ator:	 ação	 exterior	 e	 interior,	 fé	 cênica,	

comunhão;	

o A	dualidade	do	Ator:	sentimento,	racionalização	e	vontades;	ação	

e	interrupção.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Capacidade	de	improvisação;		

o Escrita	dramatúrgica	e	dramaturgismo;		

o Elaboração	de	roteiros	e	argumentos;		

o Improvisação	orientada;		

o Intersecção	entre	a	experiência	corporal	e	a	experiência	escrita	e	

oral;	

o Materialização	cênica	do	imaginário.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	
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o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Atenção	na	leitura	dramática;	

	

CC5:	Produção	e	políticas	culturais		

• Carga	horária:	60	horas;	

• Descrição:	 Atividades	 voltadas	 para	 questões	 relacionadas	 com	 a	

elaboração	e	execução	de	projetos	e	inserção	nas	políticas	culturais,	tais	

como	 inscrição	 em	 editais	 de	 fomento	 à	 pesquisa	 em	 artes	 cênicas,	

negociação	 de	 pautas	 para	 apresentação,	 formas	 de	 arrecadação	 de	

fundos	para	a	realização	de	projetos,	organização	de	produção,	assessoria	

de	imprensa,	entre	outros	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Compreensão	 da	 relação	 entre	 projeto	 artísticos	 e	 relevância	

social;	

o Organização	de	ações	para	a	produção	de	espetáculos.	

• Conhecimentos:		

o Noções	básicas	de	produção	em	artes	cênica;	

o Financiamento	cultural:	histórico,	atualidades,	indústria	cultural;	

o Planejamento	 da	 produção	 cultural:	 matemática	 financeira,	

orçamento,	aspectos	burocráticos,	contábeis,	legais	e	fiscais;	

o Ética	e	legislação:	direitos	autorais,	ética	no	mercado	de	trabalho,	

aspectos	do	trabalho	artístico	coletivo	e	colaborativo.	

o Projeto	 cultural:	 leis	 de	 incentivo,	 captação	 de	 recursos,	

responsabilidade	social.	

o Marketing	 cultural:	 estratégias	 de	 marketing,	 posicionamento	

estratégico,	 plano	 de	 comunicação,	 distribuição	 e	 divulgação,	

Intersecção	de	áreas.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:	
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o Redação	de	projetos	na	área	de	políticas	culturais;		

o leitura	 e	 compreensão	 de	 editais	 da	 área	 da	 Cultura	 e	 leis	 de	

incentivo	fiscal;		

o Desenvolvimento	da	capacidade	de	assessoria	de	imprensa;		

o Desenvolvimento	da	capacidade	de	divulgação	em	mídias;		

o Desenvolvimento	 da	 capacidade	 de	 produção	 executiva	 e	

assistência	de	produção;		

o Comunicação	efetiva.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:		

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Respeito	aos	direitos	de	propriedade	intelectual;	

	

CC6:	Percepções	e	culturas		

• Carga	horária:	60	horas;	

• Descrição:	 Aqui	 serão	 abordados	 conhecimentos	 históricos	 e	

contemporâneos	 que	 formam	 as	 culturas	 e	 suas	 complexidades,	

promovendo	 à(ao)	 aprendiz	 uma	 reflexão	 crítica	 sobre	 o	 seu	momento	

sociocultural	e	a	necessidade	da	sua	produção	artística	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Justificativa	de	forma	histórico-crítica	das	escolhas	em	cena;	

o Inserção	da	reflexão	social	dentro	da	cena;	

o Reflexão	crítica	sobre	a	inserção	de	símbolos	e	signos.	

• Conhecimentos:		

o Sociologia		da	Cultura:	histórico,	perspectivas	e	conceitos;		

o Antropologia	da	Cultura:	histórico,	perspectivas	e	conceitos;	

o Semiologia	da	Cultura:	aspectos	artísticos	sobre	símbolo	e	signo.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Reflexão	sobre	a	relação	entre	as	linguagens	artísticas	e	a	Cultura;	

o Estabelecimento	 de	 relação	 entre	 os	 símbolos	 e	 a	 historicidade	

colocada	em	cena.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	
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o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Respeito	aos	direitos	de	propriedade	intelectual;	

	

CC7:	Técnicas	específicas	

• Carga	horária:	180	horas	

• Descrição:	 Serão	 vivenciadas	 dinâmicas	 práticas	 e	 teóricas	 relacionadas	

às	questões	técnicas	de	iluminação,	sonoplastia,	cenografia,	maquiagem,	

caracterização	e	figurinos	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Seleção	 de	 elementos	 específicos,	 além	 da	 interpretação,	 que	

trazem	significado	à	cena;	

o Avaliação	 do	 conjunto	 de	 elementos	 técnicos	 à	 proposta	 de	

encenação;	

o Execução	 de	 elementos	 específicos,	 de	 acordo	 com	 a	 linguagem	

proposta.	

• Conhecimentos:		

o Iluminação		cênica:	noções	de	física	e	elétrica,	tipos	de	refletores,	

luzes	alternativas;	

o Sonoplastia	 cênica:	 noções	 de	 acústica,	 elementos	 sonoros,	

sonorização	cênica	e	musicalidade;		

o Cenografia:	projeto,	execução,	confecção;		

o Maquiagem:	noções	de	expressividade	facial,	tipos	de	maquiagem	

o Caracterização:	 composição	 de	 personagem	 e	 elementos	

associados;	

o Figurino:	tecidos,	tipos	de	cortes,	costura	e	elementos	cênicos;	

o Desenho	 e	 design	 gráfico:	 teoria	 das	 cores,	 projetos	 gráficos	 e	

relação	com	encenação.	

o Câmera,	 registro	 fotográfico	 e	 noções	 de	 interpretação	 para	

Cinema	e	Televisão.	
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• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Desenvolvimento	crítico	e	estético	em	técnicas	de	palco;		

o Percepção	da	integração	de	elementos	de	cenotecnia	(iluminação,	

sonoplastia,	 figurino,	 cenografia,	 caracterização	 e	 maquiagem	

cênica);		

o Desenvolvimento	 de	 técnicas	 de	 desenho	 artístico	 e	 desenho	

gráfico.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:		

o Pro-atividade	na	realização	de	elementos	cenotécnicos;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

	

CC8:	Teoria,	Crítica	e	Linguagens	

• Carga	horária:	120	horas;	

• Descrição:	 Nessa	 matéria	 serão	 abordados	 conteúdos	 relacionados	 à	

história	e	 teoria	das	artes	cênicas,	 sempre	associados	aos	experimentos	

práticos	de	linguagens	abordadas	durante	o	percurso	do	aprendiz	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Estabelecimento	 de	 relação	 entre	 as	 linguagens	 artísticas	 e	 os	

elementos	históricos;	

o Organização	da	relação	entre	movimentos	artísticos	e	momentos	

históricos;	

• Conhecimentos:		

o Origens	 das	 artes	 cênicas:	 teatro	 primitivo,	 ritual,	 movimentos	

ritualísticos	primitivos,	mito	e	mitologia	comparada;	

o Teatro	Oriental:	Nô,	Butoh;	

o Movimentos	 históricos	 do	 Teatro:	 grego,	 romano	 medieval,	

Renascimento	 italiano,	 neoclássico	 francês,	 sociedade	 burguesa,	

romantismo,	 realismo,	 simbolismo,	 construtivismo	 russo,		

expressionismo,	naturalismo,	épico:	contexto	histórico,	artístico	e	

cultural;	
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o Teatro	do	Século	XX:	autores	do	pós-guerra;	

o Teatro	 Brasileiro:	 catequese,	 romantismo	 tardio,	 realismo	

brasileiro,	teatro	de	revista,	movimento	modernista	de	22,	TBC	e	o	

teatro	brasileiro	pós	1960;	

o História	do	Cinema,	Televisão	e	Propaganda.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Leitura	de	 literatura	 sobre	 teatro,	 cinema,	 televisão	e	 suas	áreas	

adjacentes;		

o Compreensão	 da	 historicidade	 e	 dos	 momentos	 históricos	 do	

Teatro,	das	Artes	Cênicas	e	de	outras	linguagens	artísticas;	

o Estabelecer	 relação	 entre	 conteúdo	 histórico	 e	 produção	

contemporânea.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Respeito	aos	direitos	de	propriedade	intelectual;	

	

CC9:	Direção	e	projetos	criativos	

• Carga	horária:	120	horas;	

• Descrição:	 Nesta	 disciplina	 serão	 abordados	 aspectos	 de	 liderança	 de	

cada	 aprendiz,	 onde	 ela(e)	 passa	 a	 assumir	 o	 ponto	 de	 vista	 da	

coordenação	criativa	e	pedagógica,	incentivando	assim	sua	autonomia	na	

criação,	coordenação	e	execução	de	projetos	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Realização	de	direção	de	cenas;	

o Transformação	 de	 aprendizados	 teóricos	 em	 noções	 práticas	 da	

cena;	

o Autoria	na	elaboração	de	projetos	artísticos.	

• Conhecimentos:		

o Noções	de	direção	de	ator	e	de	encenação;	
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o Encenação:	 deslocamento	 cênico,	 circunstâncias	 datadas,	

concentração,	atenção,	lógica	da	cena.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Proposição	e	coordenação	de	projetos	autorias	nas	artes	cênicas;		

o Organização	de	roteiros	e	argumentos;		

o Direção	de	cena;		

o Direção	de	ator;		

o Integração	entre	cena,	movimento	cênico	e	ator;		

o Fundamentação	teórica	e	social	de	projetos.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

	

CC10:	Ritos	e	Passagens	

• Carga	horária:	60	horas;	

• Descrição:	Através	da	criação	de	um	exercício	cênico	solo,	a(o)	aprendiz	

irá	 encenar	 um	 acontecimento	 importante	 durante	 sua	 trajetória	 na	

Escola,	 que	 foi	 significativo	 ao	 ponto	 de	 promover	 transformações	 em	

seus	valores	éticos.	Essa	matéria	terá	o	acompanhamento	de	um(a)	arte-

terapeuta	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Revelação	de	anseios	pessoais	trabalhados	em	cena;	

o Discussão	entre	resultados	cênicos	e	histórico	pessoal.	

• Conhecimentos:		

o Montagem	de	solo:	aspectos	específicos	de	narrativa,	 semiologia	

e	endereçamento	da	obra;	

o Transformação	de	experiência	pessoal	em	produto	cultural.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Auto-observação	histórica;		
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o Percepção	de	válvulas	artísticas	e	terapêuticas;		

o Desenvolvimento	de	auto-confiança.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

	

CC11:	Escambos		

• Carga	horária:	60	horas;	

• Descrição:	 Nessa	 matéria,	 a(o)	 aprendiz	 exercitará	 a	 ideia	 de	

conhecimento	 compartilhado,	 ofertando	 às(aos)	 demais	 aprendizes,	

orientadoras(es),	 oficineiras(os)	 e	 interessadas(os)	 da	 comunidade,	

saberes	 oriundos	 de	 outras	 experiências	 para	 além	 das	 proporcionadas	

pela	grade	curricular	da	Escola	Atemporal	de	Artes	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Proponência	em	exercícios	de	improviso	ou	aquecimentos;	

o Sistematização	 de	 conhecimentos	 em	 pequenas	 sequencias	

didáticas.	

• Conhecimentos:		

o Planejamento,	 elaboração,	 acompanhamento	 e	 revisão	 de	

sequencia	didática	para	ensino	em	Artes	Cênicas.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Desenvolvimento	da	didática	em	Artes	Cênicas;		

o desenvolvimento	de	plano	de	aula;	compartilhamento	de	saberes.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

		

CC12:	Relevâncias	

• Carga	horária:	40	horas;	
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• Descrição:	 Através	 de	 um	 projeto	 escrito,	 a(o)	 aprendiz	 irá	 sugerir	 a	

criação	de	uma	matéria	inédita	para	a	Escola	Atemporal	de	Artes.	A	ideia	

é	que	se	crie	uma	proposição	pedagógica	ficcional,	na	qual	a(o)	aprendiz	

coloque	em	relevo	alguma	possibilidade	de	aprendizado	e	proposição	não	

contemplada	 pela	 grade	 curricular,	 podendo	ou	 não	 executar	 o	 projeto	

dentro	do	território	do	Sítio	Cultural	Alsácia.	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Sugestão	de	temas	a	serem	trazidos	por	oficineiras(os);	

o Proponência	de	atividades	a	serem	realizadas	durante	o	processo	

formativo.	

• Conhecimentos:		

o Desenvolvimento	de	reflexão	curricular	em	Artes	Integradas.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Desenvolvimento	da	didática	em	artes	cênicas;		

o reflexão	 crítica	 sobre	 seu	 processo	 de	 aprendizagem	 e	 futuras	

buscas	formativas;		

o percepção	 do	 papel	 ativo	 e	 transformador	 de	 um	 artista	 na	

sociedade.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:		

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Pontualidade	e	assiduidade	em	ambientes	de	trabalho;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

	

CC13:	Artes	e	Ciências	

• Carga	horária:	60	horas;	

• Descrição:	 Produção	 de	 artigos,	 ensaios	 que	 sistematizem	 através	 de	

textos	 ou	 vídeos	 publicados	 na	 plataforma	 digital	 da	 escola	 as	

experiências	 e	 hipóteses	 levantadas	 e	 vivenciadas	 por	 todas	 as	 pessoas	

que	 participam	 da	 Escola	 Atemporal	 de	 Artes.	 É	 recomendável	 que	
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durante	o	percurso	dentro	da	 Escola	Atemporal	 de	Artes	 cada	aprendiz	

produza	 até	 quatro	 materiais	 científicos,	 sendo	 que	 três	 podem	 ser	

realizados	 em	 parcerias	 e	 um	 deles	 individualmente	 contando	 com	 a	

colaboração	 de	 um(a)	 oficineira(o),	 orientador(a)	 ou	 especialista	

convidada(o)	 pela(o)	 própria(o)	 aprendiz.	 Assim,	 deseja-se	 com	 esta	

componente	 afirmar	 as	 artes	 cênicas	 como	 ciências	 e	 dar	 um	

reconhecimento	 social	 para	 as	 artes	 e	 suas	 contribuições	 para	 a	

humanidade	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Registro	das	atividades	realizadas;	

o Realização	de	observação	distanciada	e	registro	etnográfico;	

o Apresentação	de	pesquisa	bibliográfica.	

• Conhecimentos:		

o Fontes	e	métodos	de	pesquisa	nas	artes	cênicas;	

o Produção	 de	material	 científico,	 introdução	 à	 pesquisa	 em	 artes	

cênicas.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Observação	e	produção	de	material	científico	em	artes	cênicas;		

o desenvolvimento	e	aplicação	de	método	de	observação	e	análise	

em	artes	cênicas;		

o desenvolvimento	das	 justificativas	dos	 impactos	 sociais	das	artes	

em	relação	a	outras	políticas	(saúde,	educação,	turismo,	esportes,	

segurança).	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:		

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	

o Respeito	aos	direitos	de	propriedade	intelectual.	

	

CC14:	Prática	Comunitária	

• Carga	horária:	240	horas	
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• Descrição:	 Como	 atividade	 obrigatória	 de	 cada	 experiência,	 as(os)	

aprendizes	 irão	 compartilhar	 seus	 resultados	 com	 a	 comunidade.	 Estas	

experimentações	podem	ser	montagens,	apresentações	e	exposições	de	

resultados	pedagógicos	e	artísticos.	

• Indicadores	de	aprendizagem:	

o Integração	de	todos	os	elementos	que	compõem	o	espetáculo;	

o Realização	da	montagem	e	da	desmontagem	do	espetáculo;	

o Observação	 dos	 elementos	 de	 produção	 (camarim,	 bilheteria,	

bistrô).	

• Conhecimentos:		

o Desenvolvimento	e	aplicação	de	atividades	artísticas;		

o Didática	e	sistematização	do	trabalho	em	artes	cênicas;		

o Apresentação	 dos	 resultados	 das	 experiências	 cênicas	 à	

comunidade	e	público	em	geral;	interpretação	dramática.	

• Habilidades	e	competências	a	serem	desenvolvidas:		

o Práticas	de	interpretação;	reflexão,	elaboração	e	desenvolvimento	

de	atividade	artística	envolvendo	público	e	comunidade;		

o planejamento,	 execução	 e	 avaliação	 de	 projeto	 artístico	

individual;		

o realização	de	temporadas	de	apresentação	de	espetáculos;		

o experiência	em	sets	de	filmagem.	

• Valores	e	atitudes	a	serem	desenvolvidos:	

o Pro-atividade	na	realização	de	exercícios	cênicos;	

o Espontaneidade	na	improvisação;	

o Visão	crítica	nas	relações	sociais	e	artísticas;	

o Pontualidade	e	assiduidade	em	ambientes	de	trabalho;	

o Colaboração	no	desenvolvimento	do	trabalho	artístico	em	equipe;	
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VI.	4	Plano	de	Realização	do	Estágio	Profissional	

	

	 Segundo	 as	 diretrizes	 da	 Escola	 Atemporal	 de	 Artes,	 e	 as	 legislações	

pertinentes,	a	saber	a	Lei	Federal	no	11.788/2008,	a	Deliberação	CEE	no	87/2009	e	

Resolução	 CNE/CEB	 no	 6/2012,	 o	 estágio	 supervisionado	 será	 um	 requisito	

obrigatório	para	a	aquisição	do	diploma.	Dessa	forma,		a(o)	aprendiz	deverá	realizar	

um	processo	 artístico	 fora	 da	 Escola,	 em	 locais	 parceiros,	 contemplando	o	 Estágio	

Supervisionado,	 que	 deve	 totalizar	 no	mínimo	120h.	O	 estágio	 será	 conduzido	 em	

nossa	 rede	 de	 parcerias,	 ou	 indicado	 pela(o)	 aprendiz	 e,	 após	 uma	 aproximação	

inicial,	 será	 selecionado	 um(a)	 supervisor(a),	 que	 irá	 observar	 e	 discutir	 o	 estágio	

junto	 à(ao)	 aprendiz	 e	 ao	 local	 de	 realização	 do	 estágio.	 Além	 disso,	 conforme	

legislações	vigentes,	será	escolhida(o)	um(a)	supervisor(a)	no	local	de	realização	do	

estágio.		

	 É	fundamental	que	a(o)	aprendiz	registre	todos	os	aspectos	dessa	experiência	

externa	 em	 seu	 Lunário	 Perpétuo	 para	 que	 o	 estágio	 seja	 sistematizado	 em	 sua	

grade	curricular.	Além	disso,	será	exigido	um	relatório	final	sobre	o	estágio,	devendo	

ser	 aprovado	 pela(o)	 Superviso(a)	 e	 pela(o)	 Orientador(a)	 responsáveis.	 Serão	

estabelecidos	 acordos	de	 cooperação	 com	grupos	de	 teatro,	 centros	de	 formação,	

produtoras,	 emissoras	 de	 televisão	 e	 outros	 locais	 que,	 de	 acordo	 com	 prévia	

análise,	 possibilitarão	 à(ao)	 egressa(o)	 uma	 experiência	 frutífera	 no	 entendimento	

do	mercado	das	Artes.	

	

VII	 –	Critérios	de	aproveitamento	de	estudos	e	de	 conhecimentos	e	experiências	

anteriores	

	

	 Levando-se	em	consideração	a	Lei	de	Diretrizes	e	Bases	da	Educação	Nacional	

(LDB),	 Lei	 no	 9.394/96,	 e	 a	 Resolução	 CNE/CEB	 no	 6/2012,	 os	 conhecimentos	 e	

experiências	 anteriores,	 quando	 utilizados	 no	 momento	 presente	 da(o)	 aprendiz	

dentro	da	Escola,	poderão	ser	considerados	como	carga	horária	para	as	disciplinas	

Escambos,	Relevâncias	e	Artes	e	Ciências.		

	 Levando	 em	 consideração	 que	 cada	 experiência	 cênica	 é	 auto-gerida	

pelas(os)	aprendizes,	os	conhecimentos	prévios	serão	compartilhados	durante	esses	
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processos,	estimulando	a	auto-reflexão	de	cada	aprendiz	e	seu	papel	também	como	

agente	ativo	no	processo	de	ensino-aprendizagem	da	Escola	Atemporal	de	Artes.		

	
	
VIII	–	Critérios	de	avaliação	
	

	 O	 processo	 de	 avaliação	 é	 realizado	 continuamente	 pelas(os)	

orientadoras(es),	 oficineiras(os)	 e	 aprendizes,	 sendo	 registrados	 no	 Lunário	

Perpétuo	 de	 cada	 aprendiz,	 constituindo	 uma	 avaliação	 contínua	 e	multifacetada.		

Após	a	conclusão	de	cada	uma	das	cinco	experiências	e	análise	do	Lunário	Perpétuo	

de	cada	aprendiz,	ocorrerá	um	relatório	técnico	 final	 feito	pela(o)	orientador(a)	ou	

supervisor(a).	Este	relatório	técnico	será	entregue	à	gestão	da	escola,	constando	os	

seguintes	 dados:	 carga	 horária	 total	 da	 experiência	 cênica,	 carga	 horária	 em	 cada	

componente	curricular,	frequência	e	avaliação	da(o)	aprendiz	em	cada	componente	

curricular.		

	 O	 conceito	de	avaliação	 será	mediante	menção	quanti-qualitativa,	havendo	

possibilidade	 de	 considerar	 o	 desempenho	 da(o)	 aprendiz	 numa	 escala	 de	 A	 a	 E,	

sendo	considerado	aprovada(o)	a(o)	aprendiz	que	tiver	conceitos	A	a	C	em	todas	as	

componente	 curriculares.	 Para	 os	 desempenhos	 considerados	 insuficientes	

(conceitos	D	e	E),	será	oferecido	à(ao)	aprendiz	a	oportunidade	de	recuperação	em	

atividades	específicas	estabelecidas	pelo	corpo	docente.	Em	relação	à	presença,	será	

automaticamente	reprovada(o)	a(o)	aprendiz	que	tiver	menos	de	75%	de	presença	

nas	 aulas,	 levando	 em	 consideração	 todos	 os	 aparatos	 legais	 de	 compensação	 de	

ausência,	tais	como	atestado	médico.		

	 Após	 o	 encerramento	 de	 cada	 experiência,	 a(o)	 aprendiz	 que	 discordar	 do	

resultado	 das	 avaliações,	 poderá	 apresentar	 pedido	 de	 reconsideração	 junto	 à	

direção	 da	 escola.	 A	 decisão	 será	 realizada	 mediante	 Roda	 Democrática	 e	

respectivos	Colegiados,	com	decisão	tomada	democraticamente	pelos	participantes	

das	mesmas.	
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IX	–	Instalações	e	equipamentos	
	

		 IX.	1	Introdução	

	 	

	 O	processo	pedagógico	da	Escola	Atemporal	de	Artes	 tem	profunda	 ligação	

com	a	Natureza.	Dessa	 forma,	os	espaços	utilizados	para	as	aulas	do	curso	técnico	

em	Teatro	são	espaços	que	dialogam	com	este	estado	de	imersão	na	Natureza,	com	

o	 cuidado	 de	 fornecer	 os	 elementos	 essenciais	 para	 que	 o	 processo	 pedagógico	

aconteça	de	forma	proveitosa.	

	 Os	espaços	pedagógicos	estão	divididos	em	salas	de	aula,	que	servem	tanto	

para	aulas	teóricas	como	para	práticas,	e	em	ateliês,	utilizados	em	forma	de	rodízio	

por	 grupos,	 que	 auxiliam	 nos	 processos	 associados	 à	 produção	 dos	 espetáculos.	

Nesse	 sentido,	 o	 mobiliário	 das	 salas	 de	 aula	 é	 bastante	 flexível,	 permitindo	 a	

retirada	 completa	 de	 carteiras	 e	 mesas,	 quando	 necessário,	 para	 a	 realização	 de	

trabalhos	 de	 corpo	 e	 improvisações.	 Já	 nos	 ateliês,	 tanto	 mobiliário	 quanto	

equipamentos	são	fixados.	

	 	

	 IX.	2	Salas	de	Aula	

	

	 A	 sala	 Frank	Wedekind	 é	 um	 espaço	 destinado	 a	 aulas	 coletivas	 da	 Escola,	

sejam	 elas	 aulas	 teóricas	 ou	 prático-experimentais.	 Ela	 conta	 com	 iluminação	 de	

serviço	e	com	possibilidade	de	iluminação	cênica,	e	duas	grandes	lousas	nas	paredes.	

Grandes	vitrôs	mantém	o	contato	com	o	espaço	interno,	e	a	aplicação	de	linóleo	em	

todo	 o	 piso	 do	 espaço	 garante	 a	 segurança	 de	 aprendizes	 durante	 as	 aulas	 de	

experimentação	corporal.	A	Sala	Terraço	é	um	espaço	aberto	próximo	à	sala	Frank	

Wedekind	que	também	é	utilizada	para	aulas	teóricas	e	práticas.	Ela	possui	piso	de	

mosaico	e	conta	com	três	lousas	instaladas	nas	paredes.	A	sala	Bertold	Brecht	conta	

também	 com	 uma	 lousa	 instalada	 na	 parede	 e	 fica	 próxima	 das	 duas	 salas	

mencionadas	 anteriormente.	 Estas	 três	 salas	 dividem	 trinta	 carteiras	 escolares,	 e	

quatro	conjuntos	de	mesa	com	quatro	cadeiras,	além	de	duas	mesas	de	apoio	para	

professores.	
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	 O	 Teatro	 a	 Céu	 aberto	 é	 um	 espaço	 destinado	 a	 aulas	 coletivas,	

experimentações	coletivas,	montagem	e	apresentações	dos	espetáculos	construídos	

durante	 o	 processo	 pedagógico	 de	 cada	 turma.	 Ele	 conta	 com	 possibilidade	 de	

iluminação	 cênica	 e	 estrutura	 para	 a	 criação	 de	 arquibancadas	 e	 outros	 espaços	

necessários	 para	 os	 espetáculos.	 Neste	 espaço	 também	 são	 organizadas	 as	

experimentações	em	cenografia,	iluminação	e	sonoplastia.	

	 O	Bambuzal	e	o	Jardim	Isadora	Duncan	são	espaços	utilizados	para	aulas	de	

culturas	 corporais,	 experimentações	 cênicas	 e	 atividades	 de	 arteterapia	 e	 arte-

educação.	 Estes	 espaços,	 assim	 como	 os	 diversos	 jardins	 e	 trilhas	 localizados	 no	

espaço,	contribuem	para	a	integração	do	processo	artístico	junto	com	a	Natureza.	

	 		

Tabela	II	–	Descrição	das	Salas	de	Aula	utilizadas	para	o	curso	Técnico	em	Teatro	

Sala	de	Aula	1	(Sala	Frank	Wedekind)	

Possui	 56,47	 m2,	 com	 iluminação	 e	

ventilação	 naturais	 e	 artificiais.	 Possui	

três	 lousas	 instaladas	 nas	 paredes,	 e	

conta	 com	 trinta	 carteiras	 escolares	 e	

mesa	e	cadeira	de	professor.	

Sala	de	Aula	2	(Sala	Terraço)	

Possui	 30,30	 m2,	 sala	 aberta,	 com	

iluminação	natural	e	artificial.	Conta	com	

três	lousas	nas	paredes.	

Sala	de	Aula	3	(Sala	Bertold	Brecht)	

Possui	 37,53	 m2	 sala	 aberta	 e	 coberta,	

com	iluminação	natural	e	artificial.	Conta	

com	uma	lousa	na	parede.	

Sala	de	Aula	4	(Teatro	a	Céu	Aberto	e	

Ateliê	de	Cenografia)	

Possui	 240,00	 m2,	 sala	 aberta,	 com	

iluminação	natural	e	artificial.	Conta	com	

uma	sala	de	apoio	para	armazenamento	

de	materiais	e	ferramentas.	

Sala	de	Aula	5	(Bambuzal)	
Possui	 350,00	 m2	 de	 área	 aberta,	 com	

iluminação	natural.	

Sala	de	Aula	6	(Jardim	Isadora	Duncan)	
Possui	 280,00	 m2	 de	 área	 aberta,	 com	

iluminação	natural	e	artificial.	
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	 IX.	3	Laboratórios	e	Ateliês	

 

	 Os	ateliês	são	espaços	menores,	destinados	para	estudos	 individuais	ou	em	

pequenos	grupos,	e	que	contam	com	as	pesquisas	envolvendo	a	cenotecnia,	como	

figurino,	maquiagem,	 iluminação,	 sonoplastia	 e	 produção.	 Existem	 quatro	 espaços	

próximos	 às	 salas	 coletivas	 e	 um	 ateliê	 maior	 (ateliê	 de	 cenografia),	 localizado	

próximo	ao	Teatro	a	Céu	Aberto.	

	 Em	relação	aos	equipamentos	para	os	ateliês,	a	Escola	conta	com:		

• materiais	para	a	pesquisa	em	iluminação:	8	refletores	Par,	7	refletores	PC,	5	

Elipsoidal,	 1	 Set	 Light,	 2	 Peam	 Beams,	 2	 fresnéis,	 4	 torres	 de	 iluminação,	

cerca	de	500	mde	cabos	de	 iluminação	cênica,	pasta	com	diversas	cores	de	

gelatinas,	mesa	de	luz	com	24	faders,	dois	racks	com	18	canais;		

• materiais	 para	 a	 pesquisa	 em	 cenografia:	 ferramentas	 de	 marcenaria	

(serrote,	 talhadeira,	 lixadeira),	 40	 peças	 de	 andaimes,	 madeiras	 para	 a	

confecção	de	cenografias,	tapadeiras	móveis,	bambus,	cadeiras	escolares;	

• materiais	 para	 a	 pesquisa	 em	 figurinos:	 uma	 máquina	 de	 costura	

profissional,	 acervo	 com	 cerca	 de	 200	 peças,	 incluindo	 calças,	 camisas,	

vestidos,	fantasias,	perucas,	chapéus;	cerca	de	30	tipos	de	tecidos	diferentes	

para	a	confecção	de	novas	peças;		

• materiais	para	a	pesquisa	em	sonoplastia:	um	amplificador,	dois	PAs,	duas	

mesas	 de	 som,	 dois	 microfones,	 3	 teclados,	 2	 flautas,	 2	 violinos,	 1	 violão,	

material	de	percussão	e	material	alternativo	de	sonoridades;	

• materiais	para	uso	em	aulas	de	corpo:	bastões,	fitas,	cordas,	bolas,	tatames;	

• materiais	de	informática:	oito	computadores,	uma	impressora	multiuso.		

 

Tabela	III	–	Laboratórios	e	Ateliês	utilizados	par	o	curso	Técnico	em	Teatro	

Ateliê	Técnico	

Possui	8,70	m2,	com	iluminação	natural	e	

artificial,	 usado	 para	 pesquisas	 de	

iluminação	 e	 sonoplastia	 cênicas	 em	

pequenos	 grupos.	 Conta	 com	 armário,	
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diversos	instrumentos,	refletores	cênicos	

e	iluminação	alternativa.	

Ateliê	de	Costura	

Possui	8,60	m2,	com	iluminação	natural	e	

artificial,	 usado	 para	 pesquisas	 de	

costura	em	pequenos	grupos.	Conta	com	

uma	máquina	 de	 costura,	 armário,	 duas	

araras	 e	 diversas	 peças	 de	 figurinos	 e	

tecidos.	

Ateliê	de	Caracterização/	Camarim	

Possui	10,70	m2,	com	iluminação	natural	

e	artificial.	Conta	com	espelho,	acervo	de	

adereços	e	perucas,	móvel	com	gavetas	e	

armário.	

Laboratório	de	Informática	

Possui	10,70	m2,	com	iluminação	natural	

e	 artificial.	 Conta	 com	 prateleiras,	

armários	 com	 gavetas,	 mesa	 para	

estudos,	 8	 cadeiras,	 8	 computadores,	

uma	impressora	multi-uso.	

	

	 IX.	4	Biblioteca	e	Referencial	Bibliográfico	da	Escola	

	

	 A	Biblioteca	da	Escola	Atemporal	de	Artes	conta	com	mais	de	300	exemplares	

de	livros	relacionados	às	Artes	e	à	Literatura.	É	um	espaço	destinado	para	a	consulta	

dos	 aprendizes	 em	 seus	 processos	 formativos,	 e	 também	 é	 utilizado	 para	 a	

construção	 de	 projetos	 e	 dramaturgias.	 A	 biblioteca	 se	 encontra	 próxima	 à	 Sala	

Frank	Wedekind.	

	 O	 referencial	 bibliográfico	 da	 Escola,	 no	 tocante	 à	 elaboração	 das	

componentes	curriculares,	possui	os	seguintes	títulos:	

• ARTAUD,	A.	O	Teatro	e	 seu	Duplo.	2a	Ed.	 São	Paulo:	Martins	Fontes.	1999.	

173	p.	

• AVELAR,	R.	O	Avesso	da	Cena	–	Notas	sobre	produção	e	gestão	cultural.	Belo	

Horizonte:	DUO	Editorial.	2008.	315	p.	
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• AZEVEDO,	S.M.	O	papel	do	corpo	no	corpo	do	ator.	São	Paulo:	Perspectiva.	

2014.	320	p.	

• BERTHOLD,	 M.	História	 mundial	 do	 Teatro.	 5a	 Ed.	 São	 Paulo:	 Perspectiva.	

2011.	579	p.	

• BOAL,	A.	Jogos	para	atores	e	não	atores.	São	Paulo:	Cosac	Naify,	2015.	411	p.	

• BROOK,	P.	O	Ponto	de	Mudança.	Belo	Horizonte:	Civilização	Brasileira,	1994.		

• COLLA,	 A.	 C.	 Caminhante,	 não	 há	 caminho.	 Só	 Rastros.	 São	 Paulo:	

Perspectiva.	2013.	200	p.	

• FAURE,	 S.	A	Colméia:	uma	experiência	pedagógica.	2a	Ed.	 São	Paulo:	 Terra	

Livre,	2015.	164	p.	

• FERRACINI,	R.	A	arte	de	não	 interpretar	 como	poesia	 corpórea	do	ator.	2a	

Ed.	Campinas:	Editora	da	Unicamp.	2003.	300	p.	

• FERREIRA-SANTOS,	M.;	ALMEIDA,	R.	Antropolíticas	da	Educação.	São	Paulo:	

Képos.	2011.	344	p.	

• FLASZEN,	 L.;	 POLASTRELLI,	 C.;	MOLINARI,	 R.	 (org.)	O	Teatro	 Laboratório	de	

Jerzy	 Grotowski	 1959-1969.	 São	 Paulo:	 Perspectiva	 Edições	 SESC	 SP.	 2010.	

248	p.	

• FROBÖSE,	 E.	 FROBÖSE,	 E.	 Euritmia:	 sua	 origem	 e	 seu	 desenvolvimento	

segundo	indicações	de	Rudolf	Steiner.	São	Paulo:	Antroposófica:	Associação	

Brasileira	de	Euritmistas.	2009.		119	p.	

• KANTOR,	T.	O	teatro	da	morte.	São	Paulo:	Perspectiva	Edições	SESC	SP.	2008.	

270	p.	

• MEZAN,	 R.	 Freud,	 pensador	 da	 Cultura.	 Brasília:	 Conselho	 Nacional	 de	

Desenvolvimento	Científico	e	Tecnológico.	1985.	652	p.	

• REIS,	A.C.F.	Marketing	cultural	e	financiamento	da	cultura:	teoria	e	prática	

em	 um	 estudo	 internacional	 comparado.	 São	 Paulo:	 Thomson	 Learning	

Edições.		2006.	

• RENGEL	,	L.	Dicionário	Laban.	São	Paulo:	Ed.	Annablume,	2003.	

• SCIALOM,	M.	 Laban	 plural:	 arte	 do	movimento,	 pesquisa	 e	 genealogia	 da	

práxis	de	Rudolf	Laban	no	Brasil.	São	Paulo:	Sumus.	2017.	188	p.	



 

31	

• SPOLIN,	V.	Jogos	teatrais:	o	fichário	de	Viola	Spolin.	São	Paulo:	Perspectiva.	

2014.	

• STANILAVSKI,	 C.	 A	 preparação	 do	 Ator.	 22a	 Ed.	 Rio	 de	 Janeiro:	 Civilização	

Brasileira.	2006.	

• ULLMANN,	L.	(org.)	Domínio	do	movimento	(Rudolf	Laban).	5a	Ed.	São	Paulo:	

Sumus.	1978.	272	p.	

	

X	–	Pessoal	Docente	e	Técnico	
	

	 A	Escola	Atemporal	de	Artes	conta,	atualmente,	com	5	orientadoras(es),	com	

registro	de	atividades	voltadas	para	as	artes	cênicas,	que	exercem	tanto	as	funções	

docentes	 de	 oficineira(o)	 e	 orientador(a)	 como	 as	 funções	 de	 Gestoras(es).	 São	

criadores	 e	 ex-aprendizes	 da	 pedagogia	 que	 motivou	 a	 formação	 da	 Escola	

Atemporal	de	Artes,	além	de	possuírem	notórios	saberes	em	cada	componente	da	

grade	 curricular	 proposta.	 Atendendo	 a	 critérios	 de	 excelência	 de	 ensino,	 serão	

consideradas(os)	novas(os)	docentes	para	contratação	de	acordo	com	o	estipulado	

pela	deliberação	CEE	no	162/2018.	A	seguir,	um	currículo	resumido	de	cada	docente,	

juntamente	 com	 suas	 áreas	 de	 atuação	 dentro	 das	 componentes	 curriculares	 do	

curso.	

	

	 William	da	Costa	Lima	(DRT	24400/SP):	

● Dramaturgo	 e	Diretor	 (2008)	 pela	 Escola	 Livre	 de	 Teatro	 de	 Santo	 André	 e	

Pedagogo	(2015)	pela	Faculdade	de	Educação	da	USP;	

● Executa	as	funções	técnicas	de	Diretor	e	Coordenador	Pedagógico	e	a	função	

docente	de	Orientador;	

● É	 responsável	 pelas	 disciplinas	 Dramaturgias	 e	 Imaginários,	 Direção	 e	

Projeto	Criativos,	Relevâncias	e	Escambos.	

	 Cursou	a	 formação	do	ator	da	Escola	Livre	de	Teatro	de	Santo	André,	onde	

também	cursou	os	núcleos	de	Dramaturgia,	Direção	e	Pedagogia	Teatral.	É	formado	

em	Pedagogia	 pela	 Faculdade	de	 Educação	da	Universidade	de	 São	Paulo	 (USP).	 É	

dramaturgo	 e	 diretor	 do	 Pequeno	 Teatro	 de	 Torneado,	 sendo	 responsável	 pelos	

espetáculos:	“Menina	de	Louça”	(2006),	“Primavera”	(2008),	“Dias	de	Campo	Belo”	



 

32	

(2009),	“O	Girador”	(2012),	“Peter	em	Fúria”	(2014),	“Celofane”	(2015),	“Palpitação”	

(2016)	e	“Do	Ensaio	para	o	Baile”	(2017).	Como	diretor	e	dramaturgo	foi	premiado	

em	diversos	festivais	e	também	venceu	o	concurso	nacional	de	roteiros	Filma	Brasil	

2013	 com	 o	 filme	 “O	 silêncio	 não	 está	 morto,	 querida	 vó	 Helena”.	 Teve	 a	 sua	

dramaturgia	 “Peter	 em	 Fúria”	 publicada	 em	 livro	 pela	 editora	 Giostri	 em	 2015.	

Desde	 2002	 desenvolve	 trabalhos	 como	 arte-educador	 na	 área	 de	 teatro	 e	 arte-

educação	 tendo	 ministrado	 e	 coordenado	 aulas	 em	 importantes	 projetos	 como	

Juventudes	 (SESC)	 e	 Oficinas	 culturais	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo.	 Atualmente	 é	 co-

criador	 do	 Sítio	 Cultural	 Alsácia,	 localizado	 em	 Ribeirão	 Pires,	 criador	 da	 Escola	

Atemporal	 de	 Artes	 e	 participa	 dos	 processo	 de	 montagem	 dos	 espetáculos	

“Incandescente”	e	“Acassiopeia	–	Uma	Ode	a	Ivete	Sangalo”.		

	

	 Marc	Strasser	(DRT	42389/SP):		

● Farmacêutico	 (2008),	Mestre	 (2011)	 e	Doutor	 (2015)	 em	Ciências	da	 Saúde	

pela	Faculdade	de	Ciências	Farmacêuticas	da	USP;	

● Executa	as	funções	técnicas	de	Secretário	e	Gerente	de	Organização	Escolar	

e	a	função	docente	de	Orientador;	

● É	 responsável	 pelas	 disciplinas	 Culturas	 Corporais,	 Produção	 e	 Políticas	

Culturais,	Técnicas	Específicas	e	Artes	e	Ciências.	

	 É	 ator	 da	 Trupe	 Pequeno	 Teatro	 de	 Torneado	 e	 possui	 Bacharelado	 em	

Farmácia-Bioquímica,	Mestrado	e	Doutorado	em	Ciências	da	Saúde	pela	Faculdade	

de	 Ciências	 Farmacêuticas	 da	 Universidade	 de	 São	 Paulo.	 Ingressou	 a	 Trupe	

Torneado	em	fevereiro	de	2014	nos	processos	“O	Patriarcado”	e	“Do	Ensaio	para	o	

Baile”.	Foi	assistente	de	produção	nos	espetáculos	“Peter	em	Fúria”,	“Dias	de	Campo	

Belo”	e	 “O	Girador”.	 Em	outubro	de	2014,	 passou	a	 integrar	o	 elenco	de	atores	 e	

músicos	 do	 espetáculo	 “Peter	 em	 Fúria”.	 Ainda	 na	 Trupe	 Pequeno	 Teatro	 de	

Torneado	 exerce	 a	 função	 de	 assistente	 pedagógico	 nas	 oficinas	 livres	 de	 teatro.	

Como	ator,	fez	parte	da	oficina	“Uma	Poética	da	Compaixão”,	coordenada	por	Kiko	

Marques,	do	grupo	teatral	Velha	Companhia.	Fez	diversas	oficinas	na	área	de	Corpo,	

tendo	estudado	com	Yumiko	Yoshioka	(Alemanha),	Ana	Medeiros,	Hiroshi	Nishiyama	

(Japão),	 Andrea	Macera	 e	 Ana	 Cristina	 Colla	 (Grupo	 Lume).	 Foi	 aluno	 de	 violino	 e	

teoria	 musical	 do	 Conservatório	 Orpheus,	 durante	 os	 anos	 de	 2013	 e	 2014.	
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Participou	 do	 processo	 de	 criação	 dos	 espetáculos	 “Celofane”,	 “Palpitação”	 e	 “Do	

Ensaio	 para	 o	 Baile”.	 Atualmente	 integra	 os	 elencos	 dos	 espetáculos	 “Peter	 em	

Fúria”,	“Celofane”	e	“Do	Ensaio	para	o	Baile”,	participa	dos	processos	de	criação	do	

espetáculos	 “Incandescente”	e	 “Acassiopeia	–	Uma	Ode	a	 Ivete	Sangalo”,	 realiza	a	

Direção	de	Produção	da	Trupe,	 além	de	 ser	o	Coordenador	Geral	 do	 Sítio	Cultural	

Alsácia.			

	 	

	 Maira	Sera	(DRT	no	22068/SP):		

● Licenciada	 em	 Artes	 Cênicas	 (2008)	 pela	 Faculdade	 Paulista	 de	 Artes	 e	

Especialista	em	Arteterapia	(2018)	pelo	Instituto	de	Estudos	Jungianos;	

● Executa	 a	 função	 técnica	 de	 Agente	 de	 Organização	 Escolar	 	 e	 a	 função	

docente	de	Orientadora.	

● É	 responsável	 pelas	 disciplinas	 Ritos	 e	 Passagens,	 Auto-experiência	 e	

processos	emancipatórios		e	Percepções	e	Culturas.	

	 Iniciou	seus	estudos	na	carreira	artística	em	1997	no	Curso	de	Formação	de	

Atores	DAC	ligado	à	UFSC	(Universidade	Federal	de	Santa	Catarina).	Em	1998	cursou	

a	Formação	de	Atores	CIC	 (Centro	 Interativo	e	Cultural)	em	Florianópolis.	Em	1999	

cursou	o	Curso	de	Formação	de	Atores	SENAC,	onde	atuou	no	espetáculo	“Viver	em	

Família”.	Em	2000/2001	retornou	à	formação	do	Curso	de	Formação	de	Atores	DAC	

ligado	à	UFSC.	Em	2002	e	2003	formou	no	Curso	Profissionalizante	do	Teatro	Escola	

Macunaíma.	 Em	 2004	 realizou	 trabalhos	 profissionalizantes	 no	 C.E.U.	 Aricanduva.	

Ainda	nesse	ano	fundou	o	grupo	Teatro	do	Altruísmo	e	atuou	na	peça	“Terreiro	de	

Anjos”.	Desempenhou	também	nesse	grupo	a	função	de	figurinista.	Em	2005,	cursou	

Escola	 Livre	 de	 Teatro	 de	 Santo	 André.	 De	 2005	 a	 2009	 atuou	 na	 área	 de	 teatro	

infantil	 e	 juvenil,	 com	 a	 Cia	 Teretetê.	 Em	 2008	 formou-se	 em	 Artes	 Cênica-

Licenciatura	 na	 Faculdade	 Paulista	 de	 Artes.	 Em	 2010	 cursou	 o	 Projeto	 Primeiro	

Corte	 do	 “Studio	 Fátima	 Toledo”.	 Em	 2012	 trabalhou	 como	 atriz	 e	 criadora	 em	

“Intimidade	 Pública”.	 Em	 2013	 cursou	 “Performance/Site	 Specific	 com	 Carolina	

Nóbrega”.	 Ainda	 nesse	 ano,	 no	 mergulho	 dos	 estudos	 da	 performance	 criou	 o	

trabalho	“Eu	ainda	estou	em	mim”.	Participou	do	processo	de	criação	do	espetáculo	

“Do	Ensaio	para	o	Baile”.	Atualmente	 integra	os	elencos	dos	espetáculo	“Peter	em	

Fúria”	 e		 “Do	 Ensaio	 para	 o	 Baile”,	 e	 participa	 dos	 processos	 de	 criação	 do	



 

34	

espetáculos	“Incandescente”	e	“Acassiopeia	–	Uma	Ode	a	Ivete	Sangalo”	do	Teatro	

de	Torneado.	

	

Thais	Rodrigues	Moura	(DRT	41245/SP):		

● Formada	em	Comunicação	Social,	Publicidade	e	Propaganda	pela	Faculdade	

Anhanguera	(2015);	

● Executa	 a	 função	 técnica	 de	 	 Agente	 de	 Organização	 Escolar	 e	 a	 função	

docente	de	Orientadora;	

● É	 Orientadora	 das	 disciplinas	 Composição	 Sonora,	 Teoria,	 Crítica	 e	

Linguagens	e	Práticas	Comunitárias.	

	 É	 artista	 e	 produtora	 da	 Trupe	 Teatro	 de	 Torneado.	 Iniciou-se	 na	 carreira	

teatral	 em	 2009,	 no	 grupo	 de	 teatro	 Cia.	 Cenas	 Obscenas	 de	 Guarulhos,	 onde	

apresentou	“American	Life”,	“O	Fim”	e	“Três	Tangos”.	Participou	do	E.T.C.	(Encontro	

de	 Teatro	 da	 Cidade	 de	 Guarulhos),	 com	 o	 espetáculo	 "Era	 Vontade	 de	 Cantar,	

Desejo	de	Amar	ou	Canção	pra	se	Matar".	Em	seguida,	passou	a	integrar	o	Pequeno	

Teatro	de	Torneado	como	assistente	de	produção	dos	espetáculos	“Refugo”,	 “Dias	

de	Campo	Belo”	e	“O	Girador”.	Durante	a	mostra	de	repertório	do	Pequeno	Teatro	

de	 Torneado,	 trabalhou	 como	 assistente	 de	 produção	 dos	 espetáculos	 da	 Trupe,	

além	 de	 ter	 atuado	 na	 remontagem	 de	 “Refugo”	 e	 “	 Síntese	 –	 Gota	 D’Água”.	

Participou	dos	processos	de	criação	e	integrou	os	elencos	dos	espetáculo	“Peter	em	

Fúria”,	 “Celofane”	 e	 “Do	 Ensaio	 para	 o	 Baile”.	 Sua	 linha	 de	 pesquisa	 nas	 Artes	

Integradas	versa	sobre	a	construção	de	personagens	a	partir	de	escolas	clássicas	e	da	

saúde	corporal	(massoterapia,	shiatsu	e	reiki).	Atualmente,	participa	dos	processo	de	

montagem	 dos	 espetáculos	 “Incandescente”	 e	 “Acassiopeia	 –	 Uma	 Ode	 a	 Ivete	

Sangalo”.	

	

	 Marina	Yohara	Freitas	de	Lima	(DRT	41940/SP):		

● Atriz	 e	 Dançarina	 pelo	 Centro	 Livre	 de	 Artes	 Cênicas	 de	 São	 Bernardo	 do	

Campo	(2016)	e	Pedagoga	em	formação	pelo	Instituto	Singularidades	(desde	

2018);	

● Executa	 a	 função	 técnica	 de	 Agente	 de	 Organização	 Escolar	 	 e	 a	 função	

docente	de	Oficineira.	
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● É	 assistente	 pedagógica	 nas	 disciplinas	 Culturas	 Corporais,	 Técnicas	

Específicas	e	Teoria,	Crítica	e	Linguagens	

	 Cursa	 Pedagogia	 no	 Instituto	 Singularidades,	 é	 atriz	 da	 Trupe	 Teatro	 de	

Torneado	 e	 possui	 formação	 em	Teatro	 e	Dança	 no	 Centro	 Livre	 de	Artes	 Cênicas	

(CLAC).	Em	2011	participou	do	elenco	do	espetáculo	"Ubu-Rei"	no	Festival	Nacional	

de	Teatro	de	Presidente	Prudente.	Participou	da	Oficina	de	Criação	Teatral	na	ETEC	

Itaquera,	ministrada	por	William	Costa	Lima	(2010/2011).	Passou	a	integrar	a	Trupe	

Pequeno	 Teatro	 de	 Torneado	 no	 ano	 2012,	 onde	 fez	 a	 contrarregragem	 dos	

espetáculos	 “O	Girador”	 e	 “Dias	 de	Campo	Belo”	 fazendo	neste	 a	 sonoplastia.	 Em	

2015	 participou	 como	 intérprete	 no	 espetáculo	 de	 dança	 “H-O-H”	 e	 de	 teatro	

“Sombras	 de	 Uma	 Escola	 Pânica”	 no	 teatro	 Abílio	 Pereira	 de	 Almeida.	No	 teatro,	

atuou	em	“Refugo”,	"Síntese	-	Gota	D'água”	e	“Clara	cor	de	um	silêncio	azul”,	todos	

dirigidos	 por	William	 Costa	 Lima.	Na	 Trupe,	 integrou	 os	 processos	 de	 criação	 dos	

espetáculos	 “Peter	 em	 Fúria”,	 “Celofane”	 e	 “Do	 Ensaio	 para	 o	 Baile”.	 Atualmente	

cursa	 o	Núcleo	de	 Formação	 Técnica	 em	 iluminação	 artística,	 e	 integra	 os	 elencos	

dos	 espetáculos	 “Peter	 em	 Fúria”,	 “Celofane”	 e	 “Do	 Ensaio	 para	 o	 Baile”,	 opera	 a	

iluminação	do	 espetáculo	 “Palpitação”	 e	 participa	dos	 processo	de	montagem	dos	

espetáculos	“Incandescente”	e	“Acassiopeia	–	Uma	Ode	a	 Ivete	Sangalo”,	 integra	a	

produção	da	Trupe,	além	de	ser	a	responsável	técnica	do	Sítio	Cultural	Alsácia.		

	
XI	–	Certificados	e	Diplomas	
	

	 Após	o	cumprimento	da	carga	horária	 total,	 será	certificado	e	entregue	um	

diploma	de	Formação	Técnica	em	Teatro.	É	 importante	ressaltar	que,	por	se	tratar	

de	uma	formação	atemporal,	ou	seja,	que	considera	a	temporalidade	como	processo	

individual,	é	possível	que	a(o)	aprendiz	decida	por	interromper	temporariamente	sua	

formação	 e	 retoma-la	 em	 outro	momento.	 A	 reinserção	 desta(e)	 aprendiz	 poderá	

acontecer	num	prazo	de,	no	máximo,	dois	anos	e	será	discutida	em	uma	das	Rodas	

Democráticas	da	Escola,	em	que	tanto	aprendizes	quanto	corpo	docente	discutirão	o	

aproveitamento	dos	estudos	já	realizados.	

	 A(o)	 aprendiz	 que	 concluir	 com	êxito	 todos	 os	 componente	 curriculares	 da	

habilitação,	finalizar	o	estágio	obrigatório	com	100%	(cem	por	cento)	de	frequência	e	
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apresentar	o	certificado	de	conclusão	do	Ensino	Médio	ou	equivalente,	 fará	 jus	ao	

diploma	 de	 Técnico	 em	 Teatro,	 Eixo	 Tecnológico:	 Produção	 Cultural	 e	 Design.	 Um	

modelo	do	diploma	de	conclusão	está	anexado	no	final	deste	documento.	


