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A dramaturgia foi uma das primeiras formas de arte desenvolvidas pelo ser 
humano, e até hoje pode ser considerada transformadora, tanto para

quem pratica, quanto para quem assiste.
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Consolidado oficialmente em 2013, o Núcleo de Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar 
nasceu do propósito de preparar os alunos para o futuro, desenvolvendo neles uma série de 
benefícios para a vida pessoal e profissional como autoestima, socialização, coletividade, 
confiança, desenvoltura, criatividade, coordenação, concentração e vocabulário. 

Estruturado para atender gratuitamente crianças e jovens de baixa renda de Campos 
do Jordão, com idade entre 08 e 21 anos, e que demonstrem afinidade com o 
universo que une a interpretação, com a dança e a música, aqueles que desejam 
ingressar no curso participam do processo seletivo, que inclui etapas de inscrição 
on-line, entrevista, teste presencial, a visita de uma assistente social e o exame 
médico. O avanço positivo em todas elas valida o ingresso do candidato, que, 
quando bem sucedido nas avaliações, recebe um diploma de conclusão ao final.

Com um modelo de formação especialmente desenvolvido, o curso, dividido em 
três modos Preparatório, Regular e Livre, visa o acesso à cultura, o aperfeiçoamento 
profissional, a educação integral e a inclusão social através de aulas práticas e 
teóricas em disciplinas como interpretação, canto, jazz dance, ballet clássico, 
sapateado e circo, ministradas por um grupo de professores que compõem 
o corpo docente do Núcleo, coordenado atualmente por Viviane Santos.

O comprometimento com a técnica é peça-chave para o sucesso do Núcleo 
de Teatro da Fundação Lia Maria Aguiar, que se tornou referência no segmento 
artístico, conquistando reconhecimento e honrarias a nível nacional através 
de seus espetáculos musicais, a exemplo das produções ‘A Princesinha’, ‘Uma 
Luz Cor de Luar’ e ‘Além do Ar – Um Musical Inspirado em Santos Dumont’.              


