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Olá, sócios do Clube de Espectadores! 

Esta edição traz as primeiras informações sobre o IV Concurso Jovens Dramaturgos e 

tudo sobre a novidade da criação do Skate Park do Espaço Cultural Escola Sesc. 

Nos próximos meses teremos uma programação mais que especial! Iniciaremos as 

apresentacões do projeto Escola Vive Cultura que está recheada de cinema, música, literatura 

e artes-cênicas. A segunda edição do projeto Movimentação vem com tudo! Neste ano de 

2014, teremos apresentações de diversos gêneros, desde o MPB até o estilo Afrobeat, todos 

carregados da elaborada essência brasileira dentro do cenário da música!

O Teatro na Contramão chega em seu 5º ano com uma edição especial de Teatro Musical, 

propondo uma reflexão sobre o desenvolvimento do gênero no Brasil. Será uma semana de  

espetáculos selecionados e atividades formativas para a reflexão do gênero musical.

Lembrando que toda a programação do Espaço Cultural Escola Sesc é gratuita.  Além da 

Revista Clube de Espectadores, confira a programação completa do espaço em nossas redes sociais.
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Sobre a capa: Sendo a maior do 

Mundo dentro de um ambiente 

escolar a Galeria Urbana da Es-

cola Sesc de Ensino Médio, atual-

mente, com extensão de mais de 

2000 m² de área produzida por 

artistas nacionais e internacio-

nais, expande sua referência den-

tro do cenário artístico-Cultural 

a cada dia! Até o fim de 2014 a 

Galeria já estará com mais de 

3800 m² de artes produzidas!

Atualmente, contamos com uma 

visita guiada às obras da gale-

ria e será lançado  um catálogo 

com os trabalhos dos artistas. 

O objetivo é a inserção da arte 

urbana no contexto escolar, uma 

vez que fazemos parte de um 

campus escolar onde residem 

mais de 500 adolescentes oriun-

dos de todos os estados brasileiros.

Gerência de Cultura da 

Escola Sesc de Ensino Médio 
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O Skate Park inicia suas atividades e para 

comemorar temos uma super programação 

trazendo a cultura urbana para o Espaço 

Cultural Escola Sesc!

Além das atrações do skate teremos a 
pintura de mais um trecho da Galeria 
Urbana a Céu Aberto com: Santa Crew, 
Posse 147 e Fábio Ema! 

A s ações com Skate serão 

coordenadas pelo NES 

–  centro formador de 

talentos do Skate no Rio 

de Janeiro. Com 10 anos 

de existência é responsável por desenvolver 

modelos únicos de treinamento e preparação 

de skaters através da união entre educadores 

físicos, fisioterapeutas e skatistas profissionais, 

aliando disciplina, concentração, segurança 

e diversão, conseguindo destaque através de 

ótimos resultados nas competições estaduais 

e nacionais. Atualmente, o NES é campeão 

absoluto do Ranking FASERJ 2013 em 

três das cinco categorias de competição 

existentes.

No dia 12 de abril a partir das 15h teremos 

apresentação e clínica com os Skatistas 

profissionais Edmar Marroca e Mauricio Nava!

MAURÍCIO NAVA

Renomado profissional do Skate 
brasileiro, possui uma série de 
produtos com sua assinatura.

Além de mostrar ao vivo seu 
incrível nível de Skate, fará uma 
“gincana” com o público que 
ganhará brindes (equipamentos 
esportivos), isso inclui: seu shape 
assinado e seu modelo de tênis.

EDMAR MARROCA

Um dos maiores nomes da 
modalidade Freestyle, também 
conhecida como “a arte suave 
do Skate”.

Atual campeão brasileiro master, 
fará apresentações e conversará 
sobre sua modalidade de Skate..

/////////////
/////////////

/////////////
/////////////

/////////////
/////////////

/////////////
/////////////

/////////////
///////

A cerejinha da festa é a programação de música com uma roda de rap que começará às 16h30! 
Abrindo com uma roda organizada pelo Circuito Carioca 
de Ritmo e Poesia, contando com representantes das 
rodas culturais de Manguinhos, Botafogo, Méier, 
Freguesia, Lapa, Tim Maia (Recreio), Vila 
Isabel e Bangu. O Circuito Carioca de Ritmo 
e Poesia – CCRP é um projeto do Coletivo 
Comando Selva fortalecendo uma rede de 
coletivos, cujo maior objetivo é a ocupação 
das ruas, através das Rodas Culturais. É uma 
rede independente de produção, pesquisa e 
inovação cultural.. A programação também 
vai contar com um pocket show do MC 
Grafiteiro Airá OCrespo, artista de forte ímpeto 
criativo, Mc, grafiteiro e produtor cultural atuante a 
mais de uma década em diferentes projetos ligados a cultura 
urbana.  Integrante da geração que fez história com as famosas batalhas de mc’s na Lapa.

Airá O
Crespo
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ARTES CÊNICAS, LITERATURA, CINEMA E MÚSICA

[ Artes cênicas ] 

24/04 • 15h
Por parte de pai

Gênero: Teatro

Local: Teatro • Classificação: 12 anos 

Duração: 65 min

A encenação é um convite ao espectador 

para uma viagem nos caminhos curvos da 

memória de uma infância. A personagem revive 

intensamente o período em que esteve ao lado 

dos avós numa cidade do interior, e recupera 

o prazer e os medos daquela convivência tão 

determinante para a sua personalidade. A 

descoberta da vida, do amor, e a percepção 

concreta da perda marcam uma narrativa 

poética e sensível sobre um tempo que não 

tem pena e que não retorna, a não ser quando 

chamado pela saudade. A cena acompanha 

a delicadeza e sensibilidade das palavras de 

Bartolomeu Queirós e busca, na força das 

suas imagens, através de uma narrativa ora 

angustiante ora leve e divertida, a principal fonte 

de comunicação do espetáculo.

[ Cinema ] 

25/04 • 15h

O homem que matou o 
facínora

O homem que matou o facínora (Man Who 

Shot Liberty Valance, The, USA,1962). Gênero: 

Faroeste.  Duração: 123 minutos.

Sobre: Em 1910, o Senador Ransom 

Stoddard e sua esposa Hallie chegam numa 

pequena cidade para o funeral de Tom 

Doniphon (John Wayne). Entrevistado por um 

repórter, Stoddard conta a história de quando 

era advogado na cidade e desejava deter o 

terrível pistoleiro Liberty Valance por meio da 

lei. Doniphon, um respeitado caubói, insistia na 

validade da lei do revólver. Além das diferenças 

de estilo, Doniphon e Stoddard compartilhavam 

o interesse pela mesma mulher (Hallie, na época 

uma garçonete de saloon), e também da mesma 

vontade de acabar com a tirania.

[ Gente lendo

gera gente lendo ]

29/04 • 15h
André Vinicius fala sobre 

“Cândido, ou o Otimismo” de 
Voltaire

Obra: Publicado em 1759, Cândido, ou o 

Otimismo fez um enorme sucesso ao criticar 

de forma mordaz e bem humorada a filosofia 

do pensador alemão Gottfried Leibniz (1646-

1716). Mesmo após toda sorte de infortúnios 

fantásticos, plenos de punições físicas, 

naufrágios, sequestros, terremotos e um auto 

da fé, mestre Pangloss e o ingênuo Cândido 

creêm viver em um mundo com o máximo 

de bem e o mínimo de mal – embora a 

experiência lhes prove justamente o contrário. 

O autor: François Marie Arouet, mais 

conhecido como Voltaire (1694 – 1778) foi um 

escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista 

francês. Conhecido pela sua perspicácia e 

espirituosidade na defesa das liberdades civis, 

inclusive liberdade religiosa e livre comércio. 

É uma dentre muitas figuras do Iluminismo 

cujas obras e ideias influenciaram pensadores 

importantes, tanto da Revolução Francesa 

quanto da Americana. Escritor prolífico, 

Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase 

todas as formas literárias, assinando peças 

de teatro, poemas, romances, ensaios, obras 

científicas e históricas, mais de 20 mil cartas e 

mais de dois mil livros e panfletos. 

Convidado: André Vinícius Pessôa é 

professor de Literatura, poeta e músico, possui 

Graduação em Comunicação Social pela PUC-

RJ, além de Mestrado e Doutorado em Letras 

pela UFRJ. Na sua trajetória, fez jornalismo 

cultural, atuou como músico e lecionou na 

Faculdade de Pedagogia da USU. Atualmente 

trabalha como escritor e editor de textos, além 

de desenvolver projetos de poesia, música e 

pesquisa em Literatura. 

Por que falar desta obra: “Um dos 

livros que marcaram a minha juventude foi 

Por parte de pai
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livro dos prazeres” da Clarice 
Lispector 

Obra: Narrado em terceira pessoa, “Uma 

Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres” nos 

fornece pistas de como vivenciar a ideia de amor. 

Na obra, Clarice Lispector parte do discurso 

mítico amoroso mais banal para operar uma 

reestruturação. O caminho escolhido é o da 

paródia. Os dois títulos do livro, aproximados 

pela conjunção, anunciam a tensão entre duas 

possibilidades: repetir ou inventar.  

A autora: Nascida em Tchetchelnik, na 

Ucrânia, e naturalizada brasileira, Clarice 

Lispector chegou ao Brasil em 1922 e foi morar 

com a família em Maceió – Alagoas. Tempos 

depois, se transferiu para o Recife, onde passou 

a infância e enfrentou a perda da mãe. Em 

1937 foi viver no Rio de Janeiro e, aos 19 anos 

publicou o seu primeiro Conto: “Triunfo”. Em 

1943 formou-se em direito e no ano seguinte 

lançou “Perto do Coração Selvagem”, um de 

seus principais romances, junto com “ A maçã 

no escuro”, “A paixão segundo G.H.”, “Água viva” 

e “A hora da Estrela”.

Convidado: Juliano Gomes é crítico de 

cinema, diretor, programador e professor. 

Doutorando em comunicação em UFRJ. É 

redator da Revista Cinética. Publicou em 

diversos livros e catálogos de mostras e 

festivais. Participou de comitês de seleção de 

festivais como o Curta Cinema e Mostra do 

Filme Livre, entre outros. Fez a concepção 

audiovisual de diversos espetáculos de teatro 

e dança desde 2010. Realizou a montagem do 

curta “Laranjeiras” (2013) de Gustavo Beck e 

colaborou no argumento e  roteiro de “O Rio 

nos Pertence” de Ricardo Pretti. 

Por que falar desta obra: Foi daqueles livros 

que chegam no momento certo na vida da gente. 

Marcou a descoberta de uma sensibilidade 

muito específica, que diz respeito a voltar-se 

pra dentro. É um livro onde a introspecção, o 

pensamento, revelam um mundo novo, selvagem 

e afetuoso. E também um livro sobre amor, um 

amor como desejo de poder criar um espaço 

comum com o outro e com o mundo. Um amor 

geral que tem a forma de quem ama, que se 

espalha por todas as coisas. Foi uma leitura que 

me deu força pra seguir meu caminho, pra sentir 

as coisas à minha maneira, sem me preocupar 

com modelos já prontos. E a própria experiência 

da leitura me causava sensações muito fortes, 

lembro nitidamente de sentir a leitura no corpo. 

É um livro sobre a coragem afinal, coragem de 

ser quem a gente é. 

 
[ Música ]

28/05 • 15h

Samba de Fato

Sobre: Profundos conhecedores da tradição 

musical brasileira, instrumentistas, cantores e 

compositores experientes e com vários discos 

gravados, os músicos deste quarteto vêm 

trabalhando com um refinado repertório de 

gêneros brasileiros, com ênfase no samba e 

suas vertentes, participando de projetos anuais 

importantes, como o Festival Villa-Lobos, 

CCBB na Orla e a série MPB na ABL.

“Cândido, ou o Otimismo”, de Voltaire. Num 

momento em que os livros começaram a ter 

uma importância fundamental em minha 

vida afetiva e profissional, a obra de Voltaire 

redimensionou o sentido da busca intelectual 

para uma aplicação efetiva do conhecimento 

diante das vicissitudes da sorte e de um 

estar-no-mundo que escapa a todo universo 

livresco.”

[ Música ]

30/04 • 15h

Pevirguladez: Manual Prático 
de Malandragem

Sobre: Com dez anos de carreira, divididos 

como mc e um dos principais produtores de 

hip hop no Rio de Janeiro, o também professor 

de língua portuguesa Pevirguladez é rapper e 

lançou um disco intitulado Manual Prático de 

Malandragem Vol. 01, sendo responsável por 

realizar no Rio alguns dos primeiros shows de 

artistas de rap que despontaram em seguida, 

como Projota, Rashid, Emicida, Karol Conká 

etc. Seu trabalho é denominado como Hip Hop 

Malandro, por misturar a linguagem dos bambas 

ao hip hop carioca, abordando o cotidiano, a 

figura da mulher na sociedade e a educação. 

[ Gente lendo

gera gente lendo ]

27/05 • 15h
Juliano Gomes fala sobre 
“Uma aprendizagem ou o 

Samba de Fato
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[ Artes cênicas ] 

29/05 • 15h
Sonho de uma noite de verão

Gênero: teatro de rua

Local: Anfiteatro • Classificacão: Livre

Duração: 60 min.

Sonho de uma noite de verão foi adaptado 

aos dias atuais à cultura brasileira e, em cada 

localidade que passa, os atores incorporam 

nomes e costumes das regiões, como nomes de 

ruas, escolas e gírias, aproximando ainda mais 

a encenação do público. As músicas originais 

são executadas ao vivo pelos atores e o trabalho 

corporal, marca característica da Cia Farsacena, 

confere um toque mágico ao espetáculo. São 

utilizadas na encenação acrobacias, linguagem 

circense e pernas de pau, além de técnicas do 

teatro popular e clown, tudo com o intuito de 

deixar que a magia contida no texto ultrapasse a 

quarta parede, que aqui não existe, e encante o 

público. Segundo o próprio autor “O amor pode 

transformar as coisas baixas e vis em dignas, 

excelsas. O amor não enxerga com os olhos, 

mas com a alma”. Ao final do espetáculo uma 

ciranda com atores e público é construída numa 

grande celebração ao tema principal da obra 

de Shakespeare: o amor, independente de raça, 

credo ou religião.

[ Cinema ] 

30/05 • 15h

No tempo das diligências
No tempo das diligências (Stagecoach, 14 

anos, preto e branco, 1939). Gênero: Faroeste.  

Duração: 123 minutos.

Sobre: Nove pessoas são obrigadas a 

embarcar em uma perigosa diligência através do 

Arizona, cada um com seu motivo pessoal para 

realizar tal viagem. Lotado de clássicas cenas 

do Velho Oeste, desde combates com índios até 

duelos na cidade.

Teatro na Contramão é uma programação rigorosamente selecionada 

para compor um painel da diversidade cênica. Com isso, pretendemos con-

tinuar a política de fruição e formação de espectadores contemporâneos com 

os mais diversos grupos da cidade.   

Na sexta edição do Teatro na Contramão a diversidade dos espetáculos 

será trabalhada a partir do mesmo gênero.  Para esse ano foram programados 

alguns musicais que estiveram (e ainda estão) em cartaz no Rio de Janeiro. 

Buscamos com essa programação oferecer ao espectador diferentes 

possibilidades estéticas de teatro musical e, gerando oportunidade de 

reflexão sobre o desenvolvimento de gênero no Brasil. O teatro musical 

constantemente é associado à produção comercial, enquanto que a Mostra 

Teatro na Contramão sempre buscou promover espetáculos e reflexões sobre 

produções que desenvolvessem uma nova linguagem sem repetir um modo 

de produção. Como programadores, nos sentimos instigados a questionar 

todas essas categorizações mediante às diferentes modalidades de musicais 

que estão sendo apresentados na cidade.  Para além da programação de 

fruição, realizaremos atividades formativas e conversas sobre o tema  com 

profissionais que estão contribuindo para o desenvolvimento desse gênero 

no Rio de Janeiro.

teatro na

cont amaor

s

Edição Especial   TEATRO MUSICAL
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19h  Espetáculo Clementina, cadê você?
Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 
Duração: 80 min. | Classificação: 12 anos

Sinopse: O musical aborda a vida da rainha do partido alto, 

Clementina de Jesus, que foi neta de escravos, doméstica e descoberta 

como cantora aos 63 anos de idade, quando tornou-se uma das mais 

importantes sambistas do Brasil. 

Ficha Técnica - Idealização: Cristiano Salgado /  Texto: Pedro 

Murad / Direção: Duda Maia / Elenco: Ana Carbatti, Bruno Barreto 

ou Pedro Miranda, Bruno Quixotte, Sergio Kauffmann, Vidal Assis 

e Wendell Bendelack / Direção musical: Pedro Miranda / Cenário e 

figurinos: Clívia Cohen / Iluminação: Renato Machado / Diretora 

assistente: Letícia Medella / Preparação vocal:  Carol Futuro  

Engenharia de som: Branco Ferreira / Operadora de luz:  Tamara 

Torres / Diretor de palco: Rodrigo Ferreira / Fotografia: Pedro Murad   

Design: Luiz Arbex / Assessoria de imprensa: Barata Comunicação  

Direção de Produção e Produção executiva: CultConsult / Elaine 

Moreira e Maria Inês Vale / Realização: Espaço de Dança Cristiano 

Salgado.

CLEMENTINA:

:::: :::::
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05 MAIO
14h30 às 18h30  

Conversas sobre Dramaturgia para Teatro Musical

19h  Espetáculo Deixa Clarear
Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 

Duração: 70 min. | Classificação: 12 anos

Sinopse: A peça-musical realiza uma grande homenagem 

aos 30 anos de falecimento de Clara Nunes. A atriz passeia pelas 

varias fases da carreira e da vida de Clara Nunes com um repertório 

composto por grandes compositores, como: João Nogueira, Paulo 

Cesar Pinheiro, Paulinho da Viola, Candeia, Chico Buarque, Nelson 

Cavaquinho, entre outros.   

Ficha Técnica - Texto: Marcia Zanelatto / Direção: Isaac Bernat 

Direção Musical: Alfredo Del Penho / Direção de Movimento: Marcelle 

Sampaio / Atuação e Coordenação de produção: Clara Santhana / Direção 

de Produção: Diga Sim! Produções, Sandro Rabello / Produção Executiva: 

Giovana Lima / Assistência de Direção: Daniel Belmonte / Iluminação: 

Aurélio de Simoni / Figurino: Desirée Bastos / Cenário: Doris Rollemberg 

Percussão: Michel Nascimento, Bidu Campeche / Violão e Cavaquinho: 

Felipe Rodrigues / Flauta e Violoncelo: Lauro Lira / Fotos Divulgação: 

Claudia Ribeiro. 

DEIXA
CLAREAR

06 MAIO



19h  Espetáculo Edypop
Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 
Duração: 100 min. | Classificação: 16 anos

Sinopse: O musical de Aquela Cia. de Teatro recria a tragédia de 

Édipo a partir da interlocução com a Pop Art, com o Teatro Musical e 

questões da contemporaneidade, com um olhar irônico e divertido sobre 

o mito, cruzando em cena referências a Sigmund Freud, John Lennon e 

manifestações populares.

Ficha Técnica - Elenco: Letícia Spiller (Jocasta), João Velho (Edy), 

Remo Trajano (Laio), Jorge Caetano (Freud), Jandir Ferrari (Clemente 

Greenberg), Laura  Araujo (Anna O.), Gabriela Geluda (Esfinge,Babá 2, 

Teclado), Isadora Medella (Vaca, Babá 2, Baixo Elétrico, Charango,Vocal), 

Paula Otero (Babá 1, Violoncelo), Carolina Lavigne (John Lennon), Felipe 

Storino (Guitarra, Vocal), Mauricio Chiari (Bateria) / Corpo De Alunos: 

Do Teatro Tablado (Os Mascarados) / Arranjos e Direção Musical: Felipe 

Storino / Cenografia: Fernando Mello Da Costa / Figurinos:  Marcelo 

Marques / Direção de Movimento: Marcia Rubin / Iluminação: Renato 

Machado / Visagismo: Josef Chasilew / Preparação Vocal: Danielle Lima 

Músicas Originais: Felipe Storino e Pedro Kosovski / Videografismo: Gus-

tavo Gelmini / Direção de Produção: Camila Vidal. ATENÇÃO: O papel 

de Jocasta é alternado entre as atrizes Letícia Spiller e Carolina Chalita.

EDYPOP
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07 MAIO 14h30 às 18h30  
Conversas sobre Dramaturgia para Teatro Musical

19h  
Espetáculo Casa de Santo: uma tragédia tropicalista 
 

Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 

Duração: 110 min. | Classificação: 12 anos

Sinopse: O espetáculo narra a história de Jesus, Maria e José.  

José, um marceneiro casado com Maria, precisa alavancar os negócios 

com a chegada de seu filho. Jesus, um empresário de sucesso, propõe 

sociedade a José. A história é costurada por canções do final da dé-

cada de 1960 que rompem com padrões comportamentais e estéticos 

em meio ao governo ditatorial instaurado pelo Golpe Militar de 64, 

lembrado em 2014 pelos seus 50 anos.

Ficha técnica - Direção geral e roteiro: Patrícia Zampiroli 

Direção musical: Dida Mello / Arranjador e preparador vocal: Mar-

cello Sader / Produtor: Rafael Mose / Assistente de Produção: Érika 

Ferreira / Coreógrafos: Danielle Lopes e Fábio Honório / Cenógrafa 

e figurinista: Mirian Leobino / Elenco: Chris Penna, Carmen Kawa-

hara, Nayamara Bonfim, Priscilla Borring, Priscilla Paraíso, Thiago 

Magalhães, Michele Agra, Mariana Barreiros, Henrique Lancaster  

Músicos: Dida Mello, Marcello Sader, Rafael Tavares, Rafael Mar-

colino e Edison Mattos.

DE
SANTOCASA

08 MAIO
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14h30 às 18h30 
Conversas sobre Dramaturgia para Teatro Musical

19h  Espetáculo Amor Confesso  
Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 
Duração: 80 min. | Classificação: 10 anos 

Sinopse: Em cena dois atores, duas cadeiras, um autor, 

oito contos e uma questão: casar ou não casar? Os atores Clau-

dia Ventura e Alexandre Dantas vão casar e, para comemorar 

essa união, resolvem montar uma peça: Amor Confesso. Para 

confessar esse amor escolhem os contos de Arthur Azevedo. 

Mas durante os ensaios descobrem que a maioria das histórias 

não tem final feliz. Agora eles estão no palco, horas antes da 

cerimônia do seu casamento, dividindo com o público a dúvida 

de casar ou não. Mais uma vez a vida e a arte se misturam.

Ficha Técnica - Autor: Arthur Azevedo / Direção: Inez 

Viana / Elenco: Claudia Ventura e Alexandre Dantas / Piani-

sta: Roberto Bahal / Direção Musical: Marcelo Alonso Neves  

Cenário e Figurino: Carlos Alberto Nunes / Iluminação: Paulo 

César Medeiros / Produção Executiva e Contrarregra: Christina 

Carvalho / Realização: Cia. Falácia.

AMOR
CONFESSO

09 MAIO
19h  Espetáculo Funk Brasil – 40 Anos de Baile

Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 

Duração: 110 min. | Classificação: 12 anos

Sinopse: Em uma inédita peça-baile, seis funkeiros can-

tam, dançam e contam a história e os sucessos do funk carioca, 

desde a febre do soul, nos anos 70, até os dias de hoje. O texto 

é baseado no livro “Batidão - Uma História do Funk”, de Silvio 

Essinger.

Ficha técnica - Idealização: Pedro Monteiro / Texto: João 

Bernardo Caldeira e Pedro Monteiro / Direção artística: Joana 

Lebreiro / Direção de movimento: Nathália Mello / Elenco: Alex 

Gomes, Dérik Machado, Luiza Mayall, Marcelo Cavalcanti, 

Michelly Campos e Pedro Monteiro / Direção musical: Marcelo 

Rezende / Pesquisa musical anos 70: Leandro Petersen / Figurino: 

Espetacular Produções! Ney Madeira, Dani Vidal e Pati Faedo  

Iluminação: Djalma Amaral / Cenário: Marieta Spada / Ilus-

tração de cenário: Coletivo M2FY / Preparação vocal: Pedro 

Lima / Caracterização: Fernanda Santoro / Fotografia: Andrea 

Rocha – ZBR Design gráfico: Gemmal / Direção de produção: 

Chayanna Ferreira.

10 MAIO

BRASILFUNK
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A segunda edição do projeto Movimentação reunirá artistas da atual cena musical carioca, trazendo 

ao palco do Espaço Cultural Escola Sesc uma diversidade de estilos e sonoridades que inclui MPB, soul, jazz, 

funk, pop, afrobeat, entre outros, em arranjos instrumentais e cantados, todos permeados de intensa brasilidade 

em suas execuções.

Paraphernalia 

O embrião do Paraphernalia surgiu em 2001, quando o guitarrista Bernardo Bosisio e o contrabaixista 

Alberto Continentino se uniram para um novo projeto. Após algumas formações, o grupo chegou à configuração 

atual, com alguns dos mais tarimbados e requisitados músicos da cena carioca: Donatinho nos teclados, Felipe 

Pinaud na flauta, Leandro Joaquim no trompete, Marlon Sette no trombone, Renato “Massa” Calmon na bateria 

e Joca Perpignan na percussão, além dos já citados Bosisio e Continentino.

O som do Paraphernalia é instrumental pop e dançante, potente e livre de convenções e virtuosismos, e 

abrange um vasto leque de ritmos e possibilidades, com influências que vão das trilhas sonoras cinematográficas 

e de séries de TV criadas entre os anos 60 e 80 – mas sem americanomania – à música latina e africana, jazz, 

samba, funk, disco, soul, psicodelia e música contemporânea.

12/05
19h

André Muato

André Muato tem como instrumentos o violão de oito cordas e sua voz, contando com baixo 

de Bruno Repsold e a bateria de Felipe Cotta. Os músicos utilizam-se conscientemente de recursos 

que ampliam as possibilidades interpretativas, gerando novos significados a cada momento. O 

espetáculo se define como uma performance musical criativa que valoriza a música contemporânea 

e essencialmente brasileira, carregada de toda a ancestralidade dos maracatus, baiões, cirandas, 

sambas e outros gêneros de nossa terra.

A performance criativa se configura numa abordagem diferenciada que vai ao encontro da 

essência da música popular nacional, ao mesmo tempo que aprecia a espontaneidade presente na 

música brasileira, garante apuro técnico e artístico, atribuídos, em grande parte, à consciência com 

que os recursos são usados no sentido de promover a criação.

13/05
19h
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14/05
19h

                   

Tiago Iorc
Cantor e compositor, lançou em 2008 seu primeiro 

álbum pela Som Livre. Desde então foram quatro músicas 

em novelas, uma turnê nacional e o início de uma carreira 

internacional com shows em Seoul (Coréia do Sul) e uma 

música em #11 das paradas no Japão.

 

       Abayomy Afrobeat
              Orquestra
Abayomy, em língua Iorubá, é uma palavra plena de significados positivos, algo como 

“encontro feliz” ou “aquilo que nos dá prazer. Simboliza a história e a musica criada pela orquestra, 

que surgiu no Rio, em janeiro de 2009, para comemorar o aniversário do maior ícone musical da 

Nigéria, o Fela Anikulapo Kuti. 

Nos shows, seus 13 integrantes apresentam uma linguagem musical própria, inspirada no 

afrobeat e aplicada ao universo brasileiro contemporâneo de diversidades rítmicas e sonoridades 

modernas.

15/05
19h

16/05
19h

Aline Paes
A cantora Aline Paes apresenta o repertório de seu novo show “Batucada Canção”. O espetáculo 

trata da vocação musical do Brasil, com especial atenção para a riqueza de nosso cancioneiro e de 

nossos ritmos populares lançando um olhar para a tradição e uma saudação à contemporaneidade. 

Unindo jovens e consagrados compositores, o repertório é de novidades, seja nas canções inéditas ou 

nas releituras de Caetano Veloso, Guinga e Dorival Caymmi, que é também homenageado por seu 

centenário. A ‘batucada’ está presente nos ritmos como maracatu, ijexá, baião, bumba-boi, ciranda 

e samba de roda. A ‘canção’ está presente em cada história cantada. O calor do batuque se alterna 

com o lirismo da canção somados à interpretação forte e original de Aline, que se comunica com o 

público convidando-o a brincar através do canto e do ritmo. 
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Cinebloco
As mais memoráveis trilhas sonoras do cinema mundial compõem o repertório do Cinebloco, brass 

band temática que transforma músicas que marcaram a história da sétima arte em swingadas versões com 

ritmos brasileiros. Inspirada nas tradicionais fanfarras francesas, a banda propõe uma viagem musical pelo 

universo cinematográfico, trazendo um show lúdico, interativo e performático, que não deixa ninguém parado.

Dez instrumentistas de sopro e cinco de percussão incorporam emblemáticos personagens das telonas. 

Nos arranjos do Cinebloco, a Marcha Imperial incorpora o percussivo ritmo pernambucano e se transforma em 

Maracatu Imperial. Nas mãos do diretor musical, Guilherme Carrera, as releituras ganham arranjos inéditos em 

samba, funk, marchinha, coco, maracatu e outros ritmos regionais.

17/05
19h

Intercâmbio musical: 
Projeto Bandas + artistas residentes 
Lenna Pablo e Funk!Nos!Chama)

Pocket show com artistas participantes 
do intercâmbio musical

A proposta tem por objetivo reunir artistas com estilos diferentes para trocarem experiências, 

conhecimentos e técnicas, estreitando os laços entre grupos do cenário independente da música 

brasileira.  Ao término do intercâmbio, os grupos experimentarão formações mistas, realizando uma 

pequena demonstração resultado do intercâmbio.

Funk!NOS!Chama
Criado em meados de 2009, o quinteto instrumental Funk!Nos!Chama tem como proposta 

em seus shows fazer o público dançar ao som de um groove autêntico e marcante. Seu repertório 

contém músicas de autoria própria, mesclado com releituras de clássicos do SoulFunk americano, 

como: The Meters, Herbie Hancock, Galactic, Parliament Funkadelic, entre outras bandas. O 

quinteto é uma das grandes revelações do cenário musical carioca, apresentando um som da mais 

alta qualidade e provando que a música instrumental tem seu valor e merece seu espaço no Brasil. 

O grupo é formado por: Gustavo Azem – Bateria, Leonardo Vieira – Guitarra, Manoel Schnoor – 

Baixo, Kalleb Gonçalves e Nicolas Teodósio – Saxofones e Flautas.

18/05
10h às 
17h

18/05
19h
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Projeto Bandas
O Projeto Bandas da Escola Sesc de Ensino Médio foi criado em 2010 como extensão 

das Oficinas de Música, tendo como objetivo desenvolver o trabalho em equipe, promover o 

aprimoramento musical e estimular o protagonismo juvenil. Além da prática musical, os alunos 

experimentam outros aspectos, tais como: montagem e operação de som, produção e divulgação.

Lenna Pablo
Cantora e compositora, Lenna tem uma larga estrada musical. Atualmente, desenvolve o 

projeto SoulBrasil, que tem por objetivo levar ao conhecimento do público a soulmusic brasileira, 

contando cronologicamente por meio da música o como, o quando e o por quê do seu começo e 

crescimento até os dias de hoje. 
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Você é considerado um dos percussores 

do graffiti no Rio de Janeiro. Como você 

percebe a evolução da cultura e arte urbana 

ao longo dos seus anos de atuação? 

Eu conheci muitos grafiteiros e a 

maioria não pinta mais. Eu também 

reconheço a dificuldade de ser um, mas 

vejo um crescimento por parte de uma 

outra categoria de   jovens de diversas 

classes surgindo, por moda ou por ter tido 

o seu primeiro contato com o spray em uma 

faculdade. Às vezes, os motivos que levam 

Entrevista com Akuma Santos

Sobre Akuma Santos:

Akuma Santos é grafiteiro e escultor. iniciou no Graffiti no final dos 

anos 90, no Rio de Janeiro. Autodidata, o seu talento não tem limites. 

Desenhista nato, sempre aberto ao novo, sem auto titulação, deixa sempre 

aberto  as  possibilidades de transformar a partir do fluxo natural de 

suas obras. Todo o seu trabalho de escultor e artista de rua se manifesta 

independentemente de outras iniciativas. Hoje, trabalha a relação de técnicas 

mistas, que une o graffiti e a escultura, sintetizando para o plano material os 

personagens de retratos expressivos.

um jovem a riscar muros por aí é a grande 

questão. Se vê muralistas com conteúdos, 

desenhistas sem conteúdos destacando 

somente a estética, “anarquistas” com 

necessidade de dizer qualquer coisa 

ignorando a importância do grupo. O que 

os distingue mesmo é a coragem de “botar 

a cara”, fazendo hesitar os menos corajosos.

Além de grafiteiro você também é escultor. 

Qual foi o processo formativo para 

desenvolver seus conhecimentos nestas 

duas linguagens?  

Sempre desenhei, desde pequeno, e 

também mexi com argila nos tempos de 

escola, mas foi trabalhando nos Barracões de 

Escola de samba que eu tive o conhecimento 

profundo do que é arte. Lá não aprendi só as 

técnicas, mas também a lidar com pessoas. 

A primeira impressão que temos ao entrar 

num barracão é que vamos nos dar bem 

por saber desenhar, até descobrir que lá tem 

muito mais a se aprender. Foi quando eu me 

inclinei ao setor das Megas Esculturas

Nas grandes faculdades de artes em que 

visitei vejo que o sujeito acaba implodindo de 

conhecimento que vem de fora, tolhendo sua 

capacidade autêntica de se identificar como 

artista. Pra quem quer realmente desenvolver 

arte, os barracões é o lugar. 

Na Galeria Urbana a Céu Aberto da ESEM 

você fez um mural que traz ricos elementos 

visuais e uma mensagem política e social. Qual 

o seu olhar sobre o graffiti no contexto social?

Realmente não existe uma autoridade 

competente que garanta o título de quem 

faz graffiti ou não, mas não se pode negar 

que o graffiti atinge um alcance melhor nas 

pessoas, por ser de fato uma mídia alternativa, 

democrática e atraente.

Pintar sozinho ou pintar coletivamente, como 

você percebe cada uma das práticas? Você se 

considera participante de alguma crew? 

Essa coisa de “Crew” é uma cultura norte 

americana. Aqui em São Gonçalo a gente 

tem é “Sigla”. Eu costumo pintar sozinho, 

mas prefiro o coletivo. Às vezes me identifico 

com outros artistas e pintamos juntos. 

O que uma pessoa precisa ter em mente 

quando decide começar a graffitar? 

Vontade de dizer alguma coisa é o 

suficiente. 

G
aleria U

rbana / Foto: Leonardo Zielinsky
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O Banco de Con/Textos fica localizado 

no quarto andar do Espaço Cultural Escola 

Sesc. Aberto diariamente, oferece um acervo 

bibliográfico e multimídia com foco nas artes, 

disponível para pesquisa, empréstimos e 

estudos coletivos. 

Conta com diversos livros teóricos, 

textos dramáticos, catálogos de espetáculos, 

publicações dirigidas e periódicos especializados 

nas linguagens artísticas. O acervo também 

dispõe de títulos em DVDs, VHS e CDs. 

Seu diferencial é disponibilizar para 

consulta um amplo material sobre grupos 

e companhias brasileiras de teatro e DVDs, 

contendo gravações de espetáculos, em sua 

maioria, integrantes do Palco Giratório e 

apresentados no Espaço Cultural Escola Sesc. 

O espaço dispõe de exibições de filmes, estudos 

de mesa coletivos, desde que agendados com 

quarenta e oito horas de antecedência.

DVDs

L.A.P.A
Caví Borges e Emílio Do-

mingos

Flávio Rangel - O teatro na 
palma da mão
Paola Prestes

Arquitetura da Destruição
Peter Cohen

Luzes da Cidade
Charlie Chaplin

Luzes da Ribalta 
Charlie Chaplin

Livros

Um inimigo do povo 
Henrik Ibsen

Lope de Vega
Fuente Ovejuna

O doente imaginário
Leonardo Gonçalves

Teatro de Paulo Pontes
Fausto Paulo

Títulos que você vai 
encontrar no Banco de 

Con/Textos:

BANCO DE
    TEXTOSCON/

Dicas
culturais

 CD “Aeromoças e Tenistas 
Russas”

Filme “A Máquina

O amor é o combustível”

Em Nordestina, cidadezinha perdida no 

sertão, “Karina da rua de baixo” (Mariana 

Ximenes) sonha em ser atriz e partir para 

o mundo. Antes que seu amor lhe escape, 

“Antônio de Dona Nazaré” (Gustavo Falcão) 

adianta-se numa cruzada kamikaze para 

trazer o mundo até Karina. Uma história em 

que os sonhos contradizem a realidade, as 

condições geográficas e políticas ameaçam 

conter a vida, e o amor desempenha o papel 

de elemento transformador.

 Direção: João Falcão • Roteiro: Adriana 

Falcão, João Falcão • Gênero: Comédia/

Drama • Origem: Brasil • Duração: 89 

minutos • Tipo: Longa-metragem • Diálogo: 

Português • Cor: Colorido

A Experiência de Jaque Vilanova reflete 

o momento atual da banda. Orquestrando 

guitarras, sintetizadores, contrabaixo, bateria, 

samplers e trombone, o disco disponibiliza 

6 músicas inéditas em formato mixtape, 

mesclando referências da world music, 

como ritmos jamaicanos, africanos e o 

eletrônico com ritmos populares brasileiros. 

Além disso, o disco sugere uma narrativa 

de transcendência protagonizada por Jaque 

Vilanova, na qual cada música remete a 

uma sensação e um universo criado. O 

folclore brasileiro, a atual conjuntura política 

mundial, o meio ambiente e a diversidade 

musical através de ritmos e timbres, são 

temas utilizados para a criação do novo 

disco. Saiba mais sobre o grupo em: http://

aeromocas.tnb.art.br/ 
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
janeiro, fevereiro e março de 2014
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4

3

1 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Flashdeck Crew: Toz e 

BrunoBR

Foto: Leonardo Zielinsky

2 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Melton

Foto: Leonardo Zielinsky

3 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Thiago Tarm

Foto: Leonardo Zielinsky

4 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Akuma Santos

Foto: Leonardo Zielinsky

4
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6 - Espetáculo: As rosas não falam 

Aldeya Yacarepguá / Foto: Thércio Leite

7 - BBOY Confronto

Edição Especial de Aniversário 

Aldeya Yacarepguá / Foto: Guarim de Lorena

8 - Show com banda Funk!NOS!Chama 

Aldeya Yacarepguá / Foto: Guarim de Lorena

9 - Show com Lenine

Aldeya Yacarepguá / Foto: Leonardo Zielinsky

10 - Show com banda Funk!NOS!Chama

Aldeya Yacarepguá / Foto: Guarim de Lorena

1
7 8

6

2

10

5

6

7

8 9

5 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Airá O’Crespo e alunos da ESEM

Foto: Leonardo Zielinsky

6 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Joana César

Foto: Leonardo Zielinsky

7 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Flashdeck Crew: Toz

Foto: Leonardo Zielinsky

8 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Thiago Tarm

Foto: Leonardo Zielinsky

9 - Expansão Galeria Urbana 2014 

Artista: Máfia 44

Foto: Leonardo Zielinsky
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10 - Basquete de rua - Esporte Criativos 

Escola-Bairro Criativo / Foto: Vagner Bettero

11 - Capoeira e danças populares - 

Edição Especial de Aniversário 

Escola-Bairro Criativo / Foto: Vagner Bettero

12 - Show AFRO-SAMBAS, com Marcos 

Sacramento e Zé Paulo Becker 

Foto: Leonardo Zielinsky

13 - Uzina Ensemble

Concerto Sesc Partituras / Foto: Leonardo Zielinsky

1
7

10
2

12

13

11
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MAIO
D S T Q Q S S

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JUNHO
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MARÇO
D S T Q Q S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ABRIL
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

FEVEREIRO
D S T Q Q S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

03 a 28 Período de inscrições do Uzina –  
Laboratórios de Artes e Produção Cultural  

e do Projeto Social

17 Início das aulas do Uzina – Laboratórios de Artes e 
Produção Cultural e do Escola Bairro Criativo

18 Concerto Sesc Partituras

24 Início das aulas do Projeto Social

14 a 17 Skate Park
17 Início das inscrições do  

Concurso Jovens Dramaturgos
24, 25, 29 e 30 Escola Vive Cultura

25 América por John Ford

03 Sonora Brasil

10 a 13 Mostra Cinema e Futebol

05 a 10 Teatro na contramão
12 a 18 Movimentação: Mostra de Música  

27 a 30 Escola Vive Cultura
30 América por John Ford

CRONOGRAMA DE PROJETOS 2014

JANEIRO
D S T Q Q S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

NOVEMBRO
D S T Q Q S S

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DEZEMBRO
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

SETEMBRO
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

OUTUBRO
D S T Q Q S S

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

JULHO
D S T Q Q S S

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

AGOSTO
D S T Q Q S S

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

11 Sonora Brasil

11 a 16 Poética

15 e 29 América por John Ford

26 a 29 Escola Vive Cultura

02 Sonora Brasil
06 a 18 P.e.r.i.f.é.r.i.c.o

24 e 31 América por John Ford 
28 a 31 Escola Vive Cultura

30 Sonora Brasil

01 a 29 Festival Palco Giratório  
Jacarepaguá/Brasil

08 a 27 Aldeya Yacarepaguá

19 e 26 América por John Ford
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Parceria Espaço Cultural Escola Sesc e
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Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:
Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:
Maron Emile Abi-Abib

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:
Claudia Fadel

Gerência Administrativa e Financeira:
Robson Costa

Gerência de Engenharia e Manutenção:
José Vicente

Gerência Pedagógica:
Inês Paz

Gerência de Vida Residencial:
Regina Barbosa

Gerência de Cultura e  
Gestão do Espaço Cultural Escola Sesc:
Sidnei Cruz

Programação, Produção e Projeto Social:
Viviane da Soledade

Programação, Produção e   
Projeto Escola Bairro Criativo:
Tahíba Melina

Programação, Produção, Núcleo de Comunicação e 
Projeto Uzina:
Leonardo Minervini

Administração e Logística:
Mariana Penteado

Estatística / Indicadores:

Wagner Bettero

Administrativo:

Claudia Vidal

Iluminação:

Alberto Timbó

Contrarregra:

Carlos Alberto Artigos

Artífice:

Jorge da Conceição

Camareira Teatral/Copeira:

Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina e Projeto Social:

Adriana Lapa da Silva 

Estagiårias de Produção Cultural:

Maria Ribeiro (UFF), Marialina              
Fenandes (IFRJ), Nathália Mascitelli (UFF)         

e Ruth Maciel (IFRJ)

Estagiårio de Comunicacão Social:

Leonardo Zielinsky (PUC-Rio)

Estagiårio de Design de Produto:

Ingrid Machado (PUC-Rio)

Praticantes egressos (1ª emprego ESEM)

Lucas Feres

Design da publicação:

Ingrid Machado e Leonardo Zielinsky



Transportes
Centro:
ônibus 315/169/181/303
361 (via Linha Amarela)

Terminal Alvorada:
ônibus 692/693/701/465

Baixada:
405/410/420/425/400/415

Metrô: Nova América
Del Castilho com
integração para Alvorada

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

Mais informações em:

espacocultural.escolasesc.com.br
(21) 3214-7404

espacoculturalescolasesc@gmail.com
Espaço Cultural Escola Sesc

Realização

Remetente: Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá
Cep: 22775-004    Rio de Janeiro / RJ  


