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Trajes de Fé - A
espiritualidade e
suas vestimentas

de 13 de abril a 01 junho

Curso online
VAGAS LIMITADAS
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DIFERENCIAIS ICR PACHAMAMA
CURSOS 100% ON-LINE

01

Cursos on-line especialmente elaborados para
oferecer uma sólida base teórica sobre
o tema.
PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA
INTERNACIONAL

02

Instrução especializada de acadêmicos e
profissionais internacionais de conservação e
restauro que possuem anos de experiência
profissional.
ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL

03

Estudo dirigido para desenvolver seus
próprios projetos por meio de feedback
crítico. Turmas com poucos alunos para
orientação individualizada
REDE DE PROFISSIONAIS

04

Construa sua rede de profissionais! Junte-se a
uma comunidade empolgante de profissionais
de conservação e restauro com alunos de
diversos países do mundo!
ATESTE SEU CONHECIMENTO

05

Atividades para solidificar sua
aprendendizagem e expandir seus
conhecimentos.

Como Funciona?
AULAS AO VIVO INTERATIVAS
Interaja com nossos professores e
participantes durante as aulas ao vivo
e em nossos grupos de estudos.

GRAVAÇÃO DE TODAS AS
AULAS
Não se preocupe se você perder uma
aula ao vivo. Você pode sempre revisar
a aula a qualquer hora.

EXPOSIÇÕES ON-LINE
As aulas serão dadas por meio de
apresentações em Power Point e
podem ser complementadas por vídeos
e outros recursos dinâmicos.
CERTIFICADO
Com 80% de participação em nossas
aulas e com a realização das
atividades propostas.

Requisitos Técnicos
CONEXÃO DE INTERNET
ESTÁVEL
Com uma rede wi-fi você terá uma
melhor experiência!

UTILIZAMOS O ZOOM!
Não é necessário baixar nenhum
aplicativo. Enviamos o link para nossas
aulas aos alunos.
EQUIPAMENTO
Assista as aulas através do seu iPad,
iPhone, tablets, smartphones e
computadores pessoais. Para um
melhor aproveitamento,
recomendamos dispositivos que
tenham telas mais amplas.
INTERAÇÃO
Para uma melhor experiência,
sugerimos que os alunos mantenham
suas câmeras ligadas e possuam fones
de ouvido com microfones para
participar nas aulas.

Trajes de Fé - A espiritualidade
e suas vestimentas
Professor Responsável: Fausto Viana
Professor Assistente: Sérgio Lessa, Renata Cardoso
Duração: 20 horas*

Início: 13 de abril de 2022
Finaliza: 01 de junho de 2022
Quando? 01 aula por semana - quartas-feiras
Aulas: 08 aulas online
Horários: 19h00 - 21h00 (Brasil)
Idioma: Português
Público Dirigido: INTERESSADOS EM GERAL
Este curso é 100% online
* 16h de aulas online e 4h de leitura de bibliografia
e práticas.

JUSTIFICATIVA:
O fazer teatral e as religiões têm raízes em comum
que perpassam o ritualístico. Através do estudo
dos trajes usados em cerimônias religiosas, de
cunho espiritualista ou ritualístico, é possível
identificar uma extensa gama de simbolismos,
crenças, e aspectos sócio-culturais de um
determinado
grupo
ou
comunidade.Tais
elementos, mesmo que se modifiquem ao longo do
tempo, guardam consigo e transmitem história,
tradição, cultura e identidade. Além disso, tais
trajes podem fornecer ainda informações a
respeito dos modos de produção, consumo e
sociabilidade de diferentes sociedades ao longo
das eras, se tornando assim importante
documento de pesquisa. O curso também supre
uma lacuna nos estudos formativos nesta área do
campo acadêmico.e de (i)migrações, inserindo os
trajes em seu espaço de realização (a cenografia
como conceito de espaço expandido) e em seus
contextos sócio-culturais, políticos e econômicos.

OBJETIVOS:
Efetivar um mergulho panorâmico no imaginário
da fé, a partir da perspectiva dos trajes. Conhecer
as vestimentas de variadas tradições religiosas,
espiritualistas ou místicas, e poderá identificar de
que maneira os trajes contribuem para a
formação e expressão de diferentes identidades.
Abordar a importância das vestimentas nas
cerimônias de cunho religioso; os simbolismos
presentes nos trajes e suas trajetórias históricas,
bem como as tradições e culturas associadas às
manifestações religiosas. Pretende-se também
destacar e analisar as diferentes transformações
ocorridas em função do tempo e de (i)migrações,
inserindo os trajes em seu espaço de realização (a
cenografia como conceito de espaço expandido) e
em seus contextos sócio-culturais, políticos e
econômicos.

CONTEÚDO
Aula 1 - Apresentação do curso. Definição de artes
cênicas e suas origens ritualísticas. Definição de
indumentária. As diversas correntes espiritualistas. O
conceito de paganismo, de religião, de rito, de fé, de
amor e temor a Deus. Teatro e espiritualidade, exemplos
nas artes cênicas.
Aula 2 - Os trajes de algumas religiões africanas e
utilização deles nas artes cênicas na África e afrodiaspóricas. Princípios das religiões. Trajes para os
principais ritos, seus significados e o local da realização
ritual. Os trajes de religiões afro-brasileiras em
algumas nações de Candomblé e na Umbanda.
Aula 3 - As religiões ameríndias e alguns ritos
brasileiros: Jurema, Santo Daime, e outros.
Aula 4 - O traje dos ritos pagãos europeus.
Aula 5 - Os trajes do judaísmo e do budismo.
Aula 6 - Os trajes do cristianismo.
Aula 7 - Os trajes do hinduísmo.
Aula 8 - Os trajes do islamismo. FInalização do curso.

BIBLIOGRAFIA
LIGIÉRO, Zeca. Teatro das origens: estudos das
performances afro-ameríndias. Rio de Janeiro:
Garamond, 2019.
KARNAL, Leandro. Teatro da fé: representação religiosa
no Brasil e no México no século XVI. São Paulo: Hucitec,
1998.
MAGGIORI, Laura (org.). The Jewish Wardrobe from the
collection of The Israel Museum. Milão: 5 Continents
Edition, 2012.
RICHARDS, Chris (org.). The illustrated encyclopedia of
world religions. Dorset: Element Books Limited, 1997.
Cada ministrante vai oferecer material específico em
suas aulas.
Revistas online: Revista USP / Coordenadoria de
Comunicação Social, Universidade de São
Paulo,set/out/nov 2005. São Paulo: USP- CCS, 2005.
Disponível em
https://www.revistas.usp.br/revusp/issue/view/1068 .
Acesso em 26 mar. 2021.
Revista Religare, vários volumes. Disponíveis em
https://periodicos.ufpb.br/index.php/religare/issue/vie
w/2484, acesso em 29 mar. 2021.

Sobre os professores

Fausto Viana (Professor Responsável)
Bacharel em artes cênicas com habilitação em cenografia (1992)
pelo Departamento de Artes Cênicas da Universidade de São
Paulo- CAC ECA USP. Tem mestrado em Artes (2000) e em Têxtil e
Moda (2015) pela Universidade de São Paulo. Seu primeiro
doutoramento foi em Artes Cênicas pela Universidade de São
Paulo (2004) e o segundo em Museologia pela Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologia (2010). Fez seu primeiro
pós-doutoramento em conservação de têxteis no Museu Nacional
do Traje em Lisboa, Portugal e o segundo em moda, na
Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor livre docente
da Universidade de São Paulo. É associado da Cooperativa
Paulista de Teatro; da Oistat, Organização Internacional dos
cenógrafos, técnicos e arquitetos de teatro; da ABEPEM,
Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda e da
Association of Dress Historians, do Reino Unido. É autor, entre
outros, dos seguintes livros: Para documentar a história da
moda: de James Laver às blogueiras fashion; O Traje de cena
como documento; Dos cadernos de Sophia Jobim. Desenhos de
história da moda e de indumentária e O figurino teatral e as
renovações do século XX. Já participou de mais de sessenta
espetáculos de teatro, sendo que os últimos como figurinista
foram Era uma era, da Cia Mungunzá; Os sapatos que deixei pelo
caminho, do Teatro do Kaos e Almas abaixo de zero, da Cia.
Teatro da Cidade de São José dos Campos.

Sobre os professores
Sergio Lessa
Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São
Paulo (2005), mestrado e doutorado em Artes pela Universidade de
São Paulo (2013/2020). Atualmente é professor do Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo, um dos coordenadores do
curso de Arquitetura e Urbanismo e coordenador dos cursos de
Pós-Graduação: Cenografia e Figurino, Design de Interiores e
Direção de Arte em Comunicação desta Instituição. Membro da
ABAP - Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Integra o
Banco Nacional de Avaliadores da Educação Superior (BaSis)
vinculado ao Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior) e INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira).Tem experiência nas áreas de
Arquitetura, Paisagismo, Urbanismo e Artes, com ênfase em
Cenografia e Indumentária, atuando principalmente nos seguintes
temas: arquitetura, urbanismo, paisagismo, espaços livres, Barra
da Tijuca (RJ), cenografia, indumentária, teatro e Peter Brook.
Renata Cardoso
É bacharel em Artes Cênicas com habilitação em Cenografia pela
Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(2004). Tem mestrado em Artes Cênicas pela Universidade Federal
da Bahia (2008) e doutorado em Artes pela Universidade de São
Paulo (2018). É professora da Universidade Federal da Bahia desde
2005, lecionando nas áreas de Indumentária e Maquiagem. É
membro do Núcleo de Traje de Cena, Indumentária e Tecnologia da
USP e do G-PEC da UFBA. Além de professora e pesquisadora, atua
também como figurinista, maquiadora, aderecista e cenógrafa.
Suas principais áreas de interesse incluem, além do teatro: moda,
história das mulheres e artesania.

INSCRIÇÃO E PAGAMENTO
Inscreva-se até: 12/04/2021
20 Vagas.
Acesse o site icrpachamama.com.br. Clique no
botão “Inscrever-se” no Curso que você
escolheu e siga as instruções de pagamento.
Valor: R$579,00 reais
Pague em até 6x no cartão de crédito através
do nosso site.
Quer dividir o valor no boleto e ainda
escolher uma data para pagar?
Inscreva-se diretamente pelos nossos canais
de atendimento!
Aceitamos Transferência Bancária para
Banco do Brasil, Itaú e Nubank - pagamentos
à vista ganham 5% de desconto! PIX também!
Fale com a gente para receber os dados
bancários.
Dúvidas? Precisa de algo especial?
FALE CONOSCO!
Oferecemos cursos com valores acessíveis e
temos flexibilidades de pagamento!

CONTATO

atendimento@icrpachamama.com.br

icrpachamama.com.br

Whatsapp
+55 11 96621-7863
https://bit.ly/33Otslh

