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Olá, sócios do Clube de Espectadores!

 Os meses de setembro e outubro 

contaram com os projetos Poético e Periférico 

que proporcionaram ao público uma 

programação recheada de poesia marginal e 

manifestações artísticas não-comerciais, com 

apresentações de companhias de todo o Brasil e 

de paises latino-americanos.

 Em novembro, teremos a execução 

do projeto Aldeya Yacarepaguá, a maior 

feira de diversidade cultural de Jacarepaguá, 

visando dinamizar diferentes frentes de atuação 

no campo da cultura, criando espaços para 

jovens e artistas, proporcionando reflexão e 

qualificação através de intercâmbios, oficinas e 

mesas de debate. Em sua 5° edição, o projeto 

objetiva gerar  oportunidades para a produção 

cultural de Jacarepaguá e adjacências, por meio 

das mais variadas linguagens artísticas, como 

teatro, dança, música e artes visuais.

 Fechando o ano de 2013 com 

uma programação repleta de atrações para o 

público, a Gerência de Cultura da Escola Sesc 

de Ensino Médio agradece aos sócios do Clube 

de Espectadores e a todo o seu público por 

sua assiduidade ao nosso Espaço Cultural, e 

desejamos que em 2014 estejamos juntos com 

mais projetos e programações culturais de 

qualidade.
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O projeto Aldeya Yacarepaguá é uma ação estratégica da Gerência de Cultura da 

Escola Sesc de Ensino Médio que visa dinamizar diferentes frentes de atuação no campo 

da cultura, criando espaços para jovens artistas e artesãos, proporcionando reflexão e 

qualificação de artistas locais por meio de intercâmbios, oficinas, mesas de debate e 

experiências que permitam expandir os saberes ligados ao fazer artístico e também aos 

modos de gestão e produção cultural.

Em 2013, a Aldeya Yacarepaguá chega a sua 5ª edição com o objetivo de gerar 

oportunidades para a produção cultural de Jacarepaguá e bairros do entorno em todas 

as linguagens artísticas (teatro, dança, artes visuais, música e circo), fortalecendo em 

longo prazo este cenário artístico de forma a colaborar com a sua profissionalização e 

autossustentabilidade.

Visando proporcionar espaço para os artistas de Jacarepaguá, Cidade de Deus e Barra 

da Tijuca, o Espaço Cultural Escola Sesc realiza uma ação de desenvolvimento cultural 

local, por meio do Mapeamento Cultural, abrindo inscrições para o cadastramento de 

projetos locais. Nesta edição, foram selecionados cinco grupos/artistas para participar 

da programação da V Aldeya Yacarepaguá, sendo todos os proponentes residentes na 

região. A partir destas ações, o Espaço Cultural Escola Sesc convida a comunidade da 

Zona Oeste para desfrutar de uma intensa programação, participando ativamente das 

atividades e contribuindo com ideias e saberes para o crescimento da nossa Aldeya.  
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Programação  

                                                                       04/11 

              19h - Filme: As Férias do Sr. Hulot (Les vacances de Monsieur Hulot)

Mostra de Cinema Jacques Tati

Local: Porão Torquato Neto | Capacidade: 40   

Duração: 74 minutos | Classificação: 12 anos

Sinopse: Sr. Hulot sai de férias para um hotel na 
praia, mas sua chegada transtorna a vida dos veranistas, 
pois não há ninguém como ele para provocar 
catástrofes, e suas melhores intenções degeneram 
em desastres que só o seu otimismo permite suportar 
alegremente. Apesar das confusões, Hulot consegue 
despertar simpatia, admiração e amizade. No filme, 
Tati satiriza a burguesia francesa caricaturando seus 
personagens.

  
                                                   05/11

 15h - Artes Cênicas: Teoria da INvolução – Cia. Khoros de Dança (RJ)

Escola vai ao Teatro

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares

Duração: 55 minutos

Classificação: 14 anos 

Sinopse: Inspirado nas diferentes vivências cotidianas de seus intérpretes, esta 
proposta busca discernir sobre a evolução.

A natureza apresenta-se em eterna evolução. Partindo das sociedades primeiras 
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As Férias do Sr. Hulot

à sociedade moderna, encontramos uma trajetória de diferentes técnicas, recursos e 
objetos. A Cultura – escopo social heterogêneo – endossa as diferentes realidades e valores 
veiculados, remetendo-se aos níveis de poder de cada grupo social. Assim, as culturas se 
chocam, se fundem, evoluem, retrocedem e transcendem seus valores iniciais. 

 “Teoria da INvolução”, busca a des-re-construção de ideologias e produtos sócio-
culturais . Com marco inicial no final da década de 1980, a cultura das ruas, reinvidicadora 
de espaços, serve de base para a proposta coreográfica.

Ficha técnica: Direção Geral Marta Bastos / Assistente de Produção Alessandra Peixoto 
/ Concepção / Coreografia Fernando Coolbano / Pesquisa Ana Carolina Lobo / Colaborador 
Coreográfico / Ensaiador Julio Rocha / Designer Fernando Coolbano

Fotografia Jorge Luiz castro / Coordenador Técnico / Designer de luz Julio Rocha / 
Sonoplastia Fernando Coolbano / Técnico Áudio e Vídeo  David Valcarcel  /Técnico Thiago 
Frazão e Erick / Bailarinos Bruna Reis + Jorge Tavares + Julio Rocha + Marcos Aprígio.

                                              
                                                  06/11
 
 Gente lendo gera gente lendo 

Escola vai ao Teatro

Local: Canto Poético | Quantidade: 30 por sessão | Classificação: 14 anos

10h e 11h - Edição especial Voltaire
André Vinicius fala sobre Cândido,ou o Otimismo de Voltaire
 
Obra: “Um dos livros que marcaram a minha juventude foi “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.”

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. 
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15h e 17h - Mariana Nascimento fala sobre “O Evangelho segundo Jesus Cristo” 

Obra: Na Bíblia, quatro são os narradores da Boa Nova – significado de “Evangelho” 
que Jesus Cristo veio trazer ao mundo: São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. A 
partir deles, a história do filho do carpinteiro José e sua mulher Maria foi narrada infinitas 
vezes, e é conhecida por todos.

Convidada: Mariana Nascimento possui Mestrado e Doutorado em Estudos de 
Literatura pela PUC-Rio, universidade onde atua como professora e pesquisadora da 
Cátedra Padre António Vieira de Estudos Portugueses.

                                                  
                                                  07/11

 15h – Cinema: Doutores da Alegria

Escola vai ao Teatro

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares

Duração: 96 minutos | Classificação: 14 anos | Gênero: Documentário

Sinopse: “Doutores da Alegria” é um filme sensível e bem humorado, que resgata 
a importância da figura do palhaço, um ser irreverente, sábio e generoso, capaz de 
provocar verdadeiras transformações com sua capacidade de olhar a vida por novos 
ângulos. Sempre apontando o ridículo da situação nele mesmo, o palhaço torna-se a 
figura ideal para remexer baús empoeirados, chacoalhar estruturas, arejar nossas mentes. 
Com uma fotografia belíssima, ritmo rápido, e a delicada direção de Mara Mourão, o 
filme retrata o trabalho do grupo de artistas que trabalha com crianças hospitalizadas e 
vai além, convidando-nos a pensar sobre o papel da arte em nossas vidas. Além de ter 
sido considerado pela UNESCO uma obra que promove uma Cultura de Paz, recebeu 
vários prêmios no Brasil e exterior. Muito mais que um filme, uma lição de vida!

Ficha técnica: Direção: Mara Mourão / Roteiro: Mara Mourão / Elenco: Ângelo Brandini, 
Beatriz Sayad, César Gouvêa, César Tavares, Cláudia Zucheratto, Dagoberto Feliz, Danielle 
Barros, Enne Marx, Eugenio La Salvia, Fernando Escrich, Wellington Nogueira / Produção: 
Fernando Dias / Fotografia: Hélcio Negamine / Trilha Sonora: Arrigo Barnabé.
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 14h – Visita guiada de Arte Urbana

Local: Galeria Urbana | Quantidade: 15 pessoas | Classificação: 10 anos

 15h – Música: Michael Arce Trio

Escola vai ao Teatro

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares  | Classificação: 12 anos

Sinopse:  A tônica do trabalho de Michael Arce é a busca da diversidade de ritmos: 
bossa, blues, choro, samba, baião, jazz, maracatu. Além da gaita, seu instrumento solo, 
Michael toca acordeon, piano e canta. Em seu novo trabalho, interpreta exclusivamente 
suas composições, temas instrumentais e canções que têm como inspiração o Brasil e o 
mundo. O repertório é composto por músicas do primeiro CD “Santa Teresa” e do recente 
CD “Dias em londres”

Ficha técnica: Voz, gaita, acordeon e piano: Michael Arce
Bateria: Henrique Ludgero / Violinista: Noah Moreno

 19h – Lançamento do DVD Beale Street ao vivo no Espaço Cultural Escola Sesc

Shows com: Beale Street, Suburblues e Cristiano Crochemore 

(Participações especiais de alunos do Projeto Bandas da Escola Sesc de Ensino Médio)

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares | Classificação: 12 anos | Gênero: Blues rock

Sobre a Beale Street: O projeto de gravação do DVD Beale Street ao vivo no Espaço 

Cultural Escola Sesc foi selecionado no edital da Incubadora Cultural 2012, elaborado pela 

Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio.

O filme é resultado de um intercâmbio musical realizado em junho de 2012, no qual 

o Beale Street, banda de blues rock carioca, participou de um intercâmbio com alunos 
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integrantes do Projeto Bandas da Escola Sesc de Ensino Médio. Além de ser o primeiro 

registro em DVD da banda, foi uma oportunidade única para os jovens alunos que 

vivenciaram o mundo profissional da música.

O Beale Street é um trio de blues fundamentado nas raízes negras do gênero oriundo 

do interior dos Estados Unidos, aliando a urbanidade rocker do blues inglês dos anos 60 

ao suíngue e criatividade brasileira de sempre.

Ficha técnica: O Beale Street é composto por: Ivan Mariz (guitarra e vocal) / César 

Lago (baixo e vocal) / Beto Werther (bateria e vocal). Participações especiais: Clara Lima, 

Carolina Vendimiati, Alexandre Palermo, Jorge Agostinho, Rodrigo Magalhães, Lucan 

Costa e Erica Priscilla.
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A serpente

Sobre a Suburblues: Surgida no início da década de 90, a banda Suburblues é uma 
das mais antigas e atuantes da cena carioca, buscando sempre uma sonoridade própria, 
sem perder a referência e o clima expressivo característico do blues. 

Ao longo da carreira, marcou presença em casas tradicionais como Circo Voador, 
Metropolitan (atual Citibank Hall), Olimpo, Garden Hall, Fundição Progresso, Mistura 
Fina e JazzMania. Também participou de projetos históricos como “Miller Time & Blues” 
e o “Encontro nacional de motociclistas”.

Nos últimos anos, a banda foi convidada para tocar na conceituada casa de shows 
Bourbon Street em São Paulo, produziu um evento gratuito na praça Garota de Ipanema 
no Arpoador e teve a grande honra de abrir o show da cantora inglesa Corinne Beiley 
Rae no HSBC arena. 

Os shows da banda Suburblues são conhecidos pela descontração, entrosamento e 
improvisação de seus músicos, aliados à interpretação única da voz da cantora Stefania 
Blink. Atualmente,  a banda prepara o lançamento do seu novo cd.

Ficha técnica: Stefania Blink (voz), Alexandre Barcelos (guitarra), Jean Campelo 
(baixo e voz), Carlos Henrique (bateria e voz) e Márcio Loureiro (teclados e guitarra).
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Sobre Cristiano Crochemore: Começou sua 
carreira nos anos 90, tocando junto com o 
lendário guitarrista Bebeco Garcia, em Porto 
Alegre. Desde então, tem desenvolvido 
seu estilo de guitarra, e tão importante 
quanto, seu estilo vocal. Essa combinação 
de guitarra e voz dá a Cris Crochemore 
uma sonoridade única dentro dos artistas 
de guitarra no Brasil, e sua voz altamente 
expressiva combina perfeitamente com os 
poderosos licks que partem de sua Strato 
72, e é essa junção sonora que torna seu som 
instantaneamente reconhecível.

O som de Cris é na verdade um grande 
híbrido, cabendo ali um pouco de Blues, 
Rock e baladas, sempre orientados por sua 
voz e guitarra, criando resumidamente um 
som que agrada aos fãs guitarrísticos e aos 
fãs de uma voz única e cheia de expressão.

                                               09/11

 10h – Feira Criativa – Zélia Braune

Escola Bairro Criativo 

Local: E. M. Zélia Braune

Duração: 5 horas | Classificação etária: Livre | Gênero: Feira / Diversidade

Sinopse: A Feira Criativa é uma ação cultural que reúne os núcleos de trabalho do 

projeto Escola Bairro Criativo e as atividades realizadas por professores e alunos da 

Escola Municipal Zélia Braune. 

São apresentações artísticas, exposições, multirões de graffiti, batalhas de rap, shows 

musicais e esportes criativos, abertas à visitação e participação de toda a comunidade.
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 15h – Dança Contemporânea em domicílio

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 4 horas | Classificação etária: Livre | Gênero: Dança Contemporânea

Obs. Programação exclusiva para residentes da Escola Sesc de Ensino Médio 

Sinopse: Dança Contemporânea em domicílio investiga a experiência de “entregar” dança 

contemporânea em locais onde ela não é esperada, buscando espaços despercebidos, brechas 

no cotidiano. Busca-se aproveitar a imagem de um entregador comum para recriá-la em outro 

contexto. A encomenda pressupõe um dançarino que realiza o seu ofício, entregando um bem 

não-utilitário, uma “mercadoria” não usual, cujo consumo está na fruição do espectador.

Uma dança que se importa menos com movimentos concretos e mais com os espaços 

imaginários abertos no encontro com o espectador - consumidor: qual o lugar deste ofício, 

como é percebido, quais seus recursos, qual seu alcance, como é remunerado? Qualquer 

pessoa pode solicitar gratuitamente “Dança Contemporânea em domicílio” em qualquer 

lugar que queira recebê-la (em sua casa, escritório, loja, mercado, em uma praça, no café 

que frequenta etc).

Ficha técnica: Concepção, criação e performance: Cláudia Müller / Dramaturgia: 

Micheline Torres.

 19h – Objeto gritante / Cia. Mauricio de Oliveira & Siameses (SP)

 Integrante do projeto Palco Giratório

Local: teatro | Capacidade: 100 lugares (necessário inscrição prévia)

Duração: 55 min | Classificação etária: Livre | Gênero: Dança

Sinopse: A Cia. Siameses mergulha com esse trabalho em um diálogo sobre as razões 

as quais os artistas insistem em defender o valor de estarem despindo-se cotidianamente 

diante de outros indivíduos, em busca de uma razão primordial de existência.
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O malefício da Mariposa
(Foto: José Tezza)

Ficha Técnica: Concepção e Direção: Mauricio de Oliveira e Duda Paiva / Coreografia: 

Mauricio de Oliveira / Intérpretes: Ivan Ber- nardelli e Natalia Fernandes ou Mauricio de 

Oliveira / Iluminação: Silviane Ticher / Figurino e Cenário: Mauricio de Oliveira e André 

Mello / Objetos: Duda Paiva e André Mello / Texto: Livre adaptação do texto Carta 

aos Atores,de Valère Novarina / Direção de Produção: Tanza Produções – Alessandra 

Herszkowicz.

                                                  10/11
 

 17h – Galera – Mostra de Música Autoral

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares | Classificação: Livre

Sinopse: A mostra apresenta trabalhos musicais de alunos da Escola Sesc de Ensino 

Médio, visando abrir espaço para novos compositores, cantores e instrumentistas. A 

proposta é fomentar o surgimento de novos talentos por meio do incentivo à produção 

musical, sendo garantido a cada músico convidado espaço para que apresente suas 

composições ao público.
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                                                  11/11

 19h - Filme: Meu Tio (Mon oncle)

Mostra de Cinema Jacques Tati

Local: Porão Torquato Neto | Capacidade: 40

Duração: 117 minutos | Classificação: 12 anos

Sinopse: O Sr. e a Sra. Arpel têm um chalé 
incrivelmente funcional em um bairro muito bem 
localizado. Infelizmente, a Sra. Arpel também tem 
um irmão, o Sr. Hulot, que, incrivelmente, a impede 
de progredir. Gérard, o filho dos Arpel, parece 
compartilhar com o tio uma clara aversão às belezas industriais.

                                                     12/11

  15h – Lançamento do Filme: As margens do Rio Grande

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares 

Duração: 120 minutos | Classificação: 12 anos

Sinopse: O filme As Margens do Rio Grande é uma realização do projeto Incubadora 
Cultural da Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio. Esse filme é resultado de 
uma oficina de audiovisual realizada no período de 22 de outubro a 5 de novembro de 
2012, visando ensinar aos participantes técnicas para criar um documentário, cujo tema 
é “O lixo no Rio Grande”. A oficina teve duração de 16 horas com aulas teóricas, exibição 
de documentários e curtas relevantes ao tema. O projeto também contemplou dias de 
gravação na Cidade de Deus e edição do material filmado.

Após a exibição do filme acontecerá uma conversa com o público, a equipe do filme 
e Cleusa Cruz, responsável pelo projeto social Patrulhinha da Limpeza, realizado na 
comunidade de Rio das Pedras, Zona Oeste.

   Clube de Espectadores  13



14   Clube de Espectadores

Horse Hotel

Ficha Técnica: Coordenador: Julio Pecly/ História do Cinema: Paulo Silva/Roteiro: 
Julio Pecly. Câmera e Edição: Carlos Calika/Alunos da oficina: Romulo Marinha da Silva, 
Luiz dos Anjos da Silva, Igor Tibúrcio Sousa de Araújo, William Rocha da Silveira, Sergio 
Murilo R. de Melo e Francisco Alves da Silva.

                                               13/11

 15h – Seminário Política e Juventude. Tema: Juventude e Rebeldia

Palestrantes: Charles Feitosa e Renato de Miranda Marques

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares | Duração: 120 minutos

Charles Feitosa - Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(1986), mestrado em Filosofia pela UFRJ (1990), doutorado em Filosofia na Albert-Ludwigs 
Universität Freiburg / Alemanha (1995), pós-doutorado em Filosofia pela Universidade de 
Potsdam-Alemanha (2007) e pela Universidade de Paris VIII (2013). Atualmente, é professor 
e pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (UNIRIO). Tem experiência 
na área de Filosofia, com ênfase em Estética moderna e contemporânea, atuando, 
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Horse Hotel

principalmente, nos seguintes temas: arte, memória, finitude, corpo, imagem, cultura brasileira 
e cultura pop. 

Renato de Miranda Marques - Bacharel em Direito pela UCAM; licenciado e bacharel em 
Filosofia pela UERJ, com a monografia intitulada Schiller e o Problema do Fundamento Objetivo 
do Belo; mestrado em Filosofia pela PUC, sendo o título da sua dissertação Schiller e o Problema 
do Fundamento Objetivo do Sublime; doutorado em Filosofia, também pela PUC, com a tese 
intitulada Obsolescência e Prazer: elementos para uma teoria contemporânea da alienação; 
professor de Filosofia do ensino médio da Escola Parque Gávea e Barra, professor dos 1º e 2º 
anos da Escola Eliezer Steinbarg e Max Nordau; professor de Ciência e Arte da Escola Parque, 
também Gávea e Barra, com o projeto intitulado “Estética e Ciência”; e, por fim, professor das 
disciplinas “Estética Moderna” e “Hegel e os Gregos” do curso de extensão da PUC - RJ.

                                                  14/11

  19h – Show do grupo Tuia de Doido (Selecionado pelo Mapeamento Cultural)

Local: Anfiteatro | Capacidade: 200 lugares
Classificação: 12 anos | Gênero: Música brasileira
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16   Clube de Espectadores

Funk - 40 anos de Baile

Release: Tuia de doido surgiu do encontro de estudantes universitários do Rio e 
Niterói a partir de uma viagem de pesquisa sonora às margens do Rio São Francisco.

O grupo reúne influências variadas, desde o baião ao samba-choro. Na formação 
acordeon, baixo elétrico, bandolim, cavaquinho, flauta transversa, percussão brasileira 
e rabeca resgatam a tradição dos bailes. O repertório inclui do baião de Luiz Gonzaga 
a clássicos do choro de Jacob do Bandolim, da música universal de Hermeto Pascoal e 
experimental de Tom Zé ao swing de João Bosco buscando as raízes da música popular 
do Brasil. Este trabalho conta com a criação de arranjos próprios e readaptações à luz da 
música genuinamente instrumental.

                                                  16/11

 11h30 às 16h – Intercâmbio entre o Coletivo de Teatro Bárbara Idade (Sesc 
PE) e os integrantes do Laboratório de Memória e Sociabilidade do Projeto Social da 
Escola Sesc de Ensino Médio

Local: teatro | Classificação: Livre | Duração: 5 horas

Participação restrita aos integrantes dos grupos. Para assistir como ouvinte faça sua 

inscrição por telefone 3214-7404 e/ ou e-mail: assessoriadeculturaesem@gmail.com

Sinopse: Intercâmbio é uma atividade de troca entre grupos que têm trabalhos 
em comum com o intuito de compartilharem experiências, conversarem sobre suas 
metodologias e procedimentos criativos. 

O Coletivo de Teatro Bárbara Idade
Grupo oriundo do curso de teatro para Terceira Idade do Sesc Santa Rita e do Núcleo 

de Pesquisa em Teatro da Terceira Idade do Sesc Santo Amaro.

Laboratório de Memória e Sociabilidades
Por meio do projeto Social da Escola Sesc o laboratório realiza com os indivíduos da 

terceira idade a integração e fortalecimento das amizades, com superação de limites físicos, 
diminuindo as incertezas que cercam este grupo durante a vida cotidiana. Esse trabalho é 
desenvolvido numa relação entre idosos da comunidade e alunos da Escola Sesc
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Funk - 40 anos de Baile

                                                  17/11

 17h – Apresentação do Coral ABM (Selecionado pelo Mapeamento Cultural)

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares

Duração: 30 min. | Classificação etária: 14 anos | Gênero: Música coral

Sinopse: A ABM – Associação Bosque Marapendi tem sede na Barra da Tijuca que 

promove a integração entre os seus associados por meio das atividades esportivas e 

socioculturais. O Coral ABM pertence ao grupo coral tradicional a quatro vozes constituído 

de sopranos, contraltos, tenores e baixos.

Ficha técnica: Maestro José Vallone Féo

 17h30 - Espetáculo Alumbramento Bandeira, do Coletivo de Teatro Bárbara 

Idade (Sesc PE)

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares 

Duração: 60 min. | Classificação etária: livre

Gênero: Lírico

Sinopse: Onde é a sua Pasárgada? Qual seu primeiro Alumbramento? Como era a 

cidade da sua infância? O que fazer quando a indesejada das gentes chegar? 

Alumbramento Bandeira é isso, é a relação de um grupo de artistas com a obra poética 

de Manuel Bandeira. É o cruzamento das estradas onde cada um morou, os lugares por onde 

as andorinhas voaram, são as cartas escritas de amores ancestrais, são os versos escritos 

como quem morre, é a delícia de poder sentir as coisas mais simples. Alumbramento 

Bandeira é o encontro de vidas que se espelharam na obra deste poeta e (re)descobriram 

semelhanças, desejos, medos, saudades.
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Moi Lui

Ficha técnica: Alumbramento Bandeira Espetáculo teatral a partir da obra de Manuel 

Bandeira / Realização: Coletivo de Teatro Bárbara Idade / Sesc Santo Amaro / Encenação: 

Rodrigo Cunha / Artistas/criadores: Amara Rita, Cláudio Laureano, Jacira Gonçalves, 

Luzinete Medeiros, Maria José, Marinete Neves, Marisa Nóbrega, Sissy Gusmão /Oficina 

sobre Manuel Bandeira: Alexandre Furtado / Direção musical: Marco da Lata / Direção 

audiovisual: Geraldo Monteiro /Cenário e Figurino: Rodrigo Cunha e Wallace Campos / 

Iluminação: Sávio Uchoa / Produção: Ailma Andrade. Fotos: Leandro Lima / Programação 

Visual: Wallace Campos / Costureira: Xuxu
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 17h – Finalização do Laboratório de Teatro Musical - Projeto Uzina 

Laboratórios de Artes e Produção Cultural 

Local: teatro

Capacidade: 600 lugares

Duração do espetáculo: 90 minutos 

Gênero: Musical
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Moi Lui
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  19h - Filme: As Aventuras do Sr. Hulot no trânsito louco (Trafic). 

Mostra de Cinema Jacques Tati

Local: Porão Torquato Neto | Capacidade: 40

Duração: 93 minutos | Classificação: 12 anos

 
Sinopse: O Sr. Hulot, desenhista de um modesto 
fabricante de veículos, desenha um caminhão e várias inovações e 
decide levá-lo à Exposição Internacional do Automóvel de Amsterdã. Para isso, sobe à direção 
do veículo, seguido por Maria, a jovem norte-americana responsável pelas relações públicas da 
fábrica, num carrinho esportivo. A viagem é constantemente interrompida por um problema de 
gasolina, uma cadeia que arrebenta, problemas na fronteira., entre outros

                                                  19/11

 19h – Espetáculo: As rosas não falam, do Grupo Rota Cia. de Dança (RJ)
(Selecionado pelo Mapeamento Cultural)

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares | Duração: 48 minutos | Classificação: Livre

Sinopse: O espetáculo retrata a boemia de 1940 no início da obra do grande mestre 
Cartola, considerado por diversos músicos e críticos como o maior sambista da história 
da música brasileira. No dia da apresentação será gravado o primeiro DVD do espetáculo.

Ficha técnica: Alex Neoral (coreógrafo) / Rafael Gugliotti (produção) /Marcio Jahú 
(cenário) / André Vytall (figurino) / Binho Schaeffer (iluminação) / Katia Barreto (operador 
de luz), Fotógrafo: Romulo Martins.
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Fátima Saadi

Maria Assunção
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         Programação especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra

 17h – Espetáculo: O Cheiro da Feijoada

Local: Anfiteatro | Capacidade: 200 lugares | Duração: 55 minutos 
Classificação: 14 anos | Gênero: Monólogo

Sinopse: O Cheiro da Feijoada é um monólogo musical programado para a 
comemoração do Dia do Zumbi. A história é composta por acontecimentos ocorridos 
durante uma feijoada feita no tempo da escravidão. Através das lembranças da 
personagem preta velha-lavadeira, o espetáculo imprime um novo olhar sobre a 
história do Brasil. A formação do povo brasileiro, nossa cultura, a história da feijoada, 
principal prato brasileiro, são apresentados através da ótica da velha lavadeira, ex-
escrava. A trilha sonora do espetáculo é composta por sambas, xotes e funk. 

Ficha técnica: Interpretação/Direção/ interpretação/Cenografia: Iléa Ferraz / 
Percussão: Pedro Lima / Texto: Thomas Bakk / Figurino: Thaís Delgado. 

 18h30- Tantinho da Mangueira e grupo Samba no Escuro (alunos da ESEM)

Local: Anfiteatro | Capacidade: 200 lugares Duração: 90 min

Classificação etária: 12 anos | Gênero: Samba

Sinopse: Compositor e intérprete, Tantinho é representante da quarta geração de 
compositores de Mangueira. Dono de uma das mais belas vozes do samba, notabilizou-
se como mestre do partido-alto e como compositor da escola. Seus versos de improviso 
são capazes de desconcertar qualquer desafiante e suas canções mantêm acesa a chama 
da tradição verde e rosa. O compositor e pesquisador de música popular brasileira, Nei 
Lopes, se refere textualmente a Tantinho como “o maior artista da atualidade na linha 
dos antigos cultores da elegância, da perspicácia, da verve e da tradição do partido-alto”.
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 15h – Vivência Cultural: Visita guiada por Jacarepaguá 

Sinopse: O historiador Carlos Araujo é especialista na história do bairro de Jacarepaguá 
e autor do livro Jacarepaguá de antigamente. Carlos Araujo será o guia de pontos culturais 
importantes do bairro de Jacarepaguá, propiciando novas descobertas para os moradores 
do local.  Obs. Atividade exclusiva para alunos de Escola Pública.

Mediador: Carlos Araújo | Local: Jacarepaguá | Quantidade: 50 pessoas 

Duração: 3 horas | Classificação: 14 anos

 19h – Show com a banda Funk!NOS!Chama

Local: Anfiteatro | Capacidade: 200 pessoas | Duração: 80 min | Classificação: Livre

Sinopse: 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 Soul Funk 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.
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Tantinho da Mangueira
20 de novembro
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Vanessa Oliveira
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 15h – Visita guiada de Arte Urbana
 Local: Galeria Urbana | Quantidade: 15 pessoas | Classificação: 10 anos

A pintura dos grafittis da galeria iniciou em 2012 durante a primeira edição do 
projeto P.E.R.I.F.É.R.I.C.O. Em 2013, por ocasião do Dia da Mulher, realizamos uma primeira 
extensão. Em setembro, realizamos extensão de 800 m² na segunda edição do projeto 
P.E.R.I.F.É.R.I.C.O. Atualmente, o mural conta com 400 m2 de extensão e 1.600 m² de pinturas. 

 15h – Mesa: História de Jacarepaguá – Memória social e Cidadania
 Palestrantes: Carlos Araújo e Michael George Costa Carneiro

Local: Auditório | Capacidade: 80 lugares | Duração: 3 horas | Classificação: 14 anos

O historiador Carlos Araujo é especialista na história do bairro de Jacarepaguá e 
autor do livro Jacarepaguá de antigamente.

O historiador Michael George Costa Carneiro é professor da Universidade Estácio 
de Sá e do Centro Universitário Carioca, Doutorando em Memória Social (UNI RIO). 
O palestrante abordará temas como a função do historiador na construção da 
identidade local, a constituição do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, a 
relevância do resgate da memória social  e a construção das identidades coletivas 
como princípio de cidadania. 

 18h – Aulão de dança de salão

Ministrante: Ricardo Martins 

Local: Anfiteatro | Vagas: 60 pessoas | Duração: 2 horas | Classificação: 12 anos

Sinopse: Serão trabalhados os passos básicos de bolero, samba, soltinho, forró e 
salsa com o objetivo de promover a integração social e oportunizar aos seus praticantes 
fazer amizades, desenvolver seus sentidos e conhecer a dança de salão. 

Moi Lui
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Ministrante: Ricardo Martins iniciou suas atividades artísticas em Dança,  no ano de 
2002, na Escola de Dança Marta Bastos. Atualmente,  é bailarino junto a Cia de Jaime Aroxa, 
onde integra também a assistência das aulas da Escola. Participou  da  Cia Khoros de Dança  
e no Carnaval do Rio foi  passista da Mocidade Independente de Padre Miguel, Portela 
e Vila Isabel  e bailarino na Comissão de Frente da São Clemente e Viradouro. Participou 
ainda  da Comissão de Frente da Parada Iluminada de Natal.
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 15h - Sarau Social. Tema: Ética: Uma porta que se abre por dentro

Local: Brechó Cabide Moda Sustentável | Duração: 120 min. | Classificação etária: livre

Sinopse: Uma iniciativa que objetiva reunir os resultados e processos de todos 
os laboratórios envolvidos no Projeto Social da Escola Sesc de Ensino Médio durante 
o ano de 2013. São cerca de 150 alunos envolvidos entre estudantes da própria escola 
e alunos externos, moradores dos bairros adjacentes à instituição. São oito laboratórios 
que englobam atividades de memória, contação de histórias, sociabilidades, esportes 
comunitários, comunicação, saúde, gastronomia popular, encontro de gerações, graffiti e 
moda sustentável. Todos os laboratórios tiveram aulas pertinentes às suas especificidades, 
além de atividades e debates acerca dos temas cidadania, ética e políticas públicas.

 16h - BBOY CONFRONTO – Edição Especial de Aniversário

Duração: 4 horas | Classificação etária: livre | Gênero: dança break

Obs. Distribuição de senha a partir das 14h

Sinopse: O BBOY CONFRONTO é um evento de dança break criado em 2009 pela crew 
IQFENIX. O evento consiste em batalhas entre crews, onde cada equipe tenta convencer 
os jurados através da sua dança e da sua musicalidade que ela é a sincronizada, e assim 
vencer o confronto do bem.  

E para ficar melhor ainda, o evento esse ano completa 5 anos de existência e vai fazer 
uma grande comemoração cheia de atrações especiais. 

Ficha técnica: Produção Equipe IQFENIX

Moi Lui
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 15h – Finalização do Laboratório de Mergulho no Circo - Projeto Uzina 

Laboratórios de Artes e Produção Cultural 

Local: teatro

Capacidade: 600 lugares

Duração: 60 minutos 

Gênero: Circo

 16h – Pátio da Dança – Direção: Marta Bastos

Local: Anfiteatro| Capacidade: 200 pessoas | Duração: 3 horas | Classificação: Livre

Sinopse: Pátio da Dança é uma mostra de dança que privilegia a troca artística e 
social produtiva. Contará com a participação de artistas convidados (estudantes de 
escolas de dança, academias e projetos sociais), onde a integração entre participantes e 
público tende a proporcionar uma difusão da dança na região. 

Ficha técnica: Direção Marta Bastos / Coordenador Técnico  Julio Rocha / Assistente 
de Produção   Bruna Neves.
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 15h e 16h – Encontros Literários - Guimarães Rosa e Kafka

Local: Canto Poético | Quantidade: 30 por sessão | Duração: 60 minutos
Classificação: 14 anos | Necessária inscrição prévia

Os encontros literários são conversas mediadas sobre obras da literatura universal, 
realizadas como atividades de estudo, entrelaçando os conceitos de cultura e educação. 

Primeiras estórias (1962) de João Guimarães Rosa (Cordisburgo, MG,1908 – 
Rio de Janeiro, 1967): Coletânea de 21 contos que, em sua maioria, têm por cenário o 
ambiente rural do Brasil. As pequenas histórias tratam dos mistérios da vida, com humor, 
delicadeza e sabedoria, trazendo situações e personagens que surpreendem o leitor por 
transformarem o banal em algo excepcional. Marcam o livro os contos que têm meninos 
como protagonistas: meninos que interrogam o mistério de sentir as dores das perdas.

A metamorfose (1915)  de Franz Kafka  (Praga, República Checa, 1883 – 
Klosterneuburg, Áustria, 1924): A metamorfose apresenta a história do caixeiro viajante 
Gregor Samsa. Oprimido pelo trabalho e pela responsabilidade de sozinho ter que 
sustentar o lar, uma certa manhã, ele se vê transformado num monstruoso inseto. O fato 
provoca mudanças profundas em cada um dos membros da família.

Mediadora: Carolina Correia dos Santos é doutora em Teoria Literária e Literatura 
Comparada pela USP. Entre 2011 e 2012, esteve na Universidade de Columbia, em Nova 
York, como pesquisadora visitante. Foi professora de língua e literatura inglesas, ministrou 
cursos sobre teoria e crítica literárias na Universidade de São Paulo (2011).

 19h - Filme: Parada (Parade)

Mostra de Cinema Jacques Tati

Local: Porão Torquato Neto | Capacidade: 40 | Duração: 93 minutos | Classificação: 12 anos

Sinopse: O filme mostra as aventuras de duas crianças por detrás da lona de um 
circo provinciano. O diretor também aparece como um dos artistas do espetáculo, entre 
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saltimbancos, mágicos e espectadores encantados. *Grande Prêmio do Cinema Francês, 
Palma de Ouro no Festival de Moscou, Prêmio no Festival de Londres 1975.
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 10h e 11h – Gente lendo gera gente lendo 
 Edição especial Clarice Lispector - Água viva

Local: Canto Poético | Capacidade: 30 por sessão | Duração: 60 minutos
Classificação: 14 anos | Necessária inscrição prévia.

Por que falar desta obra: Durante o curso de Letras, Água Viva foi leitura obrigatória 
no currículo de Literatura Brasileira. Meu professor e um amigo de sala haviam incitado 
minha curiosidade a respeito da obra. Sozinha e em silêncio, comecei a leitura. Anos 
depois, escolhi Água Viva para minha pesquisa teórica no Mestrado. Não sei precisar 
quantas vezes li este livro, ou partes dele. O que permanece é que leio ainda hoje. O que 
houve entre nós é mistério. Até hoje há transformações entre nós

 
Convidada: Janaina Brasil é Mestre em Literatura Brasileira pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF), tendo se formado em Letras pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ). Desde 2009 é professora da Escola Sesc de Ensino Médio na área 
de Linguagens, atualmente leciona Literatura na 3ª série.

 15h e 16h - Encontros Literários - Clarice Lispector e Aluísio Azevedo

Local: Canto Poético | Capacidade: 30 por sessão | Duração: 60 minutos
Classificação: 14 anos | Necessária inscrição prévia | Mediadora: Carolina Correia dos Santos
 
15h - Felicidade Clandestina (1971) de Clarice Lispector (Tchetchelnik, Ucrânia, 1920 

– Rio de Janeiro, 1977): Em Felicidade Clandestina, estão presentes alguns dos textos mais 
significativos da obra de Clarice Lispector, como “O ovo e a galinha” e “Felicidade clandestina”, 
que dá título ao livro. As 25 histórias que compõem esta obra podem ser classificadas 
como contos, ou relatos poéticos, que apresentam reflexões sobre o mundo interior das 
personagens e, em geral, remetem a uma sensação de contentamento oculto, íntimo. 
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16h - O cortiço (1890) de Aluísio Azevedo (São Luís do Maranhão, 1857 – Buenos 
Aires, 1913): A história do imigrante português João Romão, em sua desmedida vontade 
de adquirir riqueza e poder, é o eixo principal desse romance que apresenta o cotidiano de 
uma habitação coletiva típica do século XIX.
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 10h - Seminário Literatura e Formação de leitores - “Biciclotecas e Bibliotecas 
comunitárias” – Mediação: Tahiba Chaves -  Convidados: Instituto Mobilidade Verde

Local: Porão Torquato Neto  | Capacidade: 30 lugares | Duração: 2 horas
Classificação: 16 anos | Necessária inscrição prévia.

Sobre: A Bicicloteca é um projeto desenvolvido pelo Instituto Mobilidade Verde, uma 
ONG sem fins lucrativos que desenvolve tecnologias sociais, cujo objetivo é permitir maior 
acesso à cidade. Atualmente, temos 11 Biciclotecas no programa. A Gestão da Bicicloteca 
é feita localmente por parceiros que já trabalham com bibliotecas comunitárias. O projeto 
Escola Bairro Criativo, desenvolvido pela Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino 
Médio, recebe duas biciclotecas que são mobilizadas por alunos da Escola Municipal Zélia 
Braune e Colégio Estadual Brigadeiro Schorcht e faz a gestão do projeto no Rio de Janeiro. 

Tema 1: Biciclotecas - Mobilidade e inclusão social. Lincoln Paiva, presidente do Instituto 
Mobilicdade Verde. 

Tema 2: A Bicicloteca como democratização da leitura e inclusão social. Robson 
Mendonça, Gestor da Bicicloteca no Centro de São Paulo e idealizador da bicicloteca, ex-
morador de rua que saiu das ruas depois de ter lido “Revolução dos Bichos” de George 
Orwell e hoje faz a gestão de 07 Biciclotecas em São Paulo.

Tema 3: O que é a Bicicloteca dos Motoboys? Rafael Bernardes é gestor da Bicicloteca 
dos Motoboys em Pinheiros – São Paulo, ex-motoboy que virou empresário e construiu uma 
Biblioteca Comunitária dentro da sua empresa de Motoboys.

 15h e 16h - Encontros Literários - A. Skarmeta e Rubem Fonseca

Local: Canto Poético | Capacidade: 30 por sessão | Duração: 60 minutos 
Mediadora: Carolina Correia dos Santos
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15h - O carteiro e o poeta (1985) de Antonio Skármeta: O jovem pescador Mario Jiménez 
decide abandonar seu ofício para tornar-se carteiro de Isla Negra, onde a única pessoa que envia 
e recebe correspondências é o poeta Pablo Neruda. A partir da história da amizade entre o poeta 
e o carteiro, e do romance deste com a bela Beatriz González, vão sendo narrados acontecimentos 
políticos da movimentada década de 1970 no Chile.

 
16h - Feliz ano novo (1975) de Rubem Fonseca: Feliz ano novo é composto por 15 contos que 

apresentam personagens e situações do universo de uma grande cidade. Violência, desemprego e 
solidão são algumas das questões presentes nas histórias, das quais se destaca a que dá título ao 
livro. Narrado em primeira pessoa, o conto “Feliz ano novo” mostra a violência desmedida de um 
grupo de bandidos que decide assaltar uma mansão na noite de ano novo.
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 10h - Seminário Literatura e Formação de leitores - “Dramaturgia e 
juventude: criação e produção de projetos”  (Necessária inscrição prévia)

Mediação: Viviane da Soledade / Convidados: Fabiano Barros (RO) / Monica Alvarenga
Local: Porão Torquato Neto  | Capacidade: 30 lugares | Duração: 2 horas | Classificação: 16 anos

Tema 1: “Projeto Iluminando a infância e seus desdobramentos” - Escolas e adesão - 
uma abordagem corpo a corpo - Monica Alvarenga tem formação em Direção teatral e 
mestrado em Teatro Educação, trabalhou também como atriz, bailarina contemporânea, 
produtora teatral, cinematográfica e professora de teatro na UNIRIO. Desenvolve 
projetos na área de teatro educação, tais como: Tecendo a Vida, Afastando os fantasmas 
da infância e o Iluminando a infância desde 2009, além de em 2012 e 2013 co-dirigir e 
coordenar o Fil – Festival Internacional de Intercâmbio de Linguagens.

Tema 2: “Revisitando os clássicos” projeto que leva às escolas de Rondônia palestras  
sobre dramaturgos e literários como também as leituras dos textos realizadas pelos 
alunos - Fabiano Barros iniciou seus trabalhos com teatro ainda em Pernambuco, formou-se 
em Letras pela Universidade Interamericana de Porto Velho, especializou-se em Gestão Cultural 
pelo SENAC MT, em 2011 foi Curador do Prêmio Myriam Muniz pela Funarte. Atualmente cursa 
Licenciatura em Teatro pela Universidade Federal de Rondônia. Dirige a Cia. de Artes Fiasco, 
que atua há treze anos nas Artes Cênicas em Porto Velho; escreveu cerca de vinte textos teatrais.
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 15h e 16h - Encontros Literários - Ana Cristina Cesar e Kafka
Local: Canto Poético  | Quantidade: 30 por sessão | Duração: 60 minutos
Classificação: 14 anos | Necessária inscrição prévia | Mediadora: Carolina Correia dos Santos

15h - A teus pés (1982) de Ana Cristina César: A teus pés é um livro de poesia cujos poemas 
ultrapassam os limites do convencional. São cartas, trechos de diários, poemas que remetem a 
situações do cotidiano, lugares e referências literárias. A escrita fragmentada, inacabada – como 
o descontínuo próprio da experiência – conjuga autobiografia e invenção, inserindo o leitor na 
passagem complexa entre escrita e vida.

16h - A metamorfose (1915) de Franz Kafka: A metamorfose apresenta a história do 
caixeiro viajante Gregor Samsa. Oprimido pelo trabalho e pela responsabilidade de sozinho 
ter que sustentar o lar, uma certa manhã, ele se vê transformado num monstruoso inseto. O 
fato provoca mudanças profundas em cada um dos membros da família.
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 10h - Seminário Literatura e Formação de leitores - “Projetos de Formação de 
leitores: jornadas, festas e encontros literários” (Necessária inscrição prévia)

Mediação: Sidnei Cruz / Convidados: José Manoel Sobrinho e Binho Cultura (Flizo)
Local: Porão Torquato Neto  | Capacidade: 30 lugares | Duração: 2 horas | Classificação: 16 anos 

Tema 1: A “Flizo – Festa Literária da Zona Oeste do Rio de Janeiro” - Binho Cultura é nascido 
em Vila Aliança, Bangu, apaixonado pela literatura desde a infância, ao dezoito anos fundou a 
primeira biblioteca comunitária da sua região, a Quilombo dos Poetas. Dez anos depois funda o 
primeiro centro cultural da mesma região: A História Que Eu Conto, homônimo ao seu primeiro 
livro contando esta trajetória de ativismo político e cultural agregando aos conhecimentos 
acadêmicos de Cientista Social, que será lançado pela Editora Aeroplano em maio de 2013. 

Tema 2: “Jornadas Literárias democratização do acesso à arte da literatura no interior 
do Estado de Pernambuco” – José Manoel Sobrinho é coordenador de Cultura do Sesc PE; 
encenador, professor de teatro; gestor cultural nos setores público, privado, e terceiro setor; 
curador de festivais, mostras, galerias de arte, casas de espetáculos, seminários e projetos 
diversos nas áreas de teatro, dança, música, artes visuais e literatura.
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 14h – Visita guiada de Arte Urbana 
Local: Galeria Urbana | Quantidade: 15 | Classificação: 10 anos

 15h - Feirão de trocas literárias - Lançamento Jovens Dramaturgos - 
 Sessão de autógrafos -Troca de livros - Leituras Encenadas

Local: Anfiteatro  | Capacidade: 200 | Duração: 2 horas | Classificação: Livre

A atividade propõe vivenciar a literatura também 
como um bem coletivo. Trocar livros e outros formatos 
literários, conviver com os amigos, conhecer as 
biciclotecas em ação. Uma grande festa.

Na ocasião será realizado o lançamento da publicação 
do III Concurso Jovens Dramaturgos, quando acontecerá 
a leitura encenada dos textos e sessão de fotos com os 
autores. Os textos selecionados para a publicação são:

“O conselho” – Euler Lopes Teles – Barra dos Coqueiros - SE 
“Escavadores” – André Luis Santo Silva – Salvador - BA
“Paco e o tempo” – Cecilia Ripoll Eizirik– Rio de Janeiro  - RJ
“João e Maria” – Raysner de Paula Silva – Betim - MG
“Cena Aberta” – Vinicius Garcia Pires – São Paulo – SP

 19h – Show O Samba foi minha glória – Homenagem ao centenário de 
 Wilson Baptista 

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares  | Duração: 80 minutos | Classificação: Livre
Obs. Distribuição das senhas a partir das 17h

O show O Samba foi minha glória – Homenagem ao centenário de Wilson Baptista conta 
com as participações de Cristina Buarque, Marcos Sacramento, Tantinho da Mangueira, Nina 
Becker e o grupo Samba de Fato. O show é apresentado pelo escritor e diretor artístico Rodrigo 
Alzuguir e pela cantora e atriz Claudia Ventura que, nos intervalos das canções, interpretam 
alguns dos personagens criados pelo sambista carioca em suas músicas.

III CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2013

Cena aberta

Escola Sesc de Ensino Médio

Nome do autor

COLEÇÃO INCUBADORA CULTURAL • 2013 Volume

?
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                                                  30/11

LENINE CELEBRA 30 ANOS DE CARREIRA

Local: teatro | Capacidade: 600 lugares | Duração: 80 minutos | Classificação: Livre
Obs. Distribuição das senhas a partir das 16h

Lenine não é dado a efemérides. Mas foi vencido pela conspiração das datas: não são 
apenas 30 anos de “Baque Solto”, seu disco de estreia ao lado de Lula Queiroga, em 1983.  
Mas também 20  anos de “Olho de Peixe”, parceria com Marcos Suzano, em 1993. Além dos 
15 anos, completados ano passado, de “O dia em que faremos contato”. Indícios de que 
2013 seria, realmente, um ano para comemorações.

A intensa agenda segue permeada de “comemórias” e Lenine revisita seu repertório para 
mostrá-lo ao público de uma maneira intimista, no formato voz e violão. “É a oportunidade 
de conhecer a canção despida e sem subterfúgios, da maneira como foi concebida”, explica. 
Sucessos não faltam: “Paciência”, “Jack Soul Brasileiro” e  “Hoje eu quero sair só” estão 
garantidas, numa seleção especial que costura as três décadas de carreira do leão do norte.
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Sobre Lincoln Paiva:

 Presidente da Green Mobility e do Instituto Mobilidade Verde, membro da SLOCAT 

(Sustainable Low Carbon Transport) coordenado pela ONU,  Membro da  CAIASIA (Clean Air 

Initiative), membro da rede Cities for Mobility coordenada pela Prefeitura de Stuttgart, membro das 

comissões de trânsito e meio ambiente da ANTP  (Associação Nacional de Transportes Públicos),  

Chefiou diversas missões técnicas de Mobilidade Urbana para países Europeus , Asia e EUA.  Relator 

do comitê de transportes do fundo clima do Ministério do Meio Ambiente e consultor da temática de 

mobilidade urbana da 10ª Bienal de arquitetura de São Paulo.

Entrevista com Lincoln Paiva
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■     A Bicicloteca surgiu com intuito de levar 

as pessoas carentes de bibliotecas e que vivem longe 

dos centros a terem acesso a esse serviço. Como foi o 

processo de construção de todo o projeto até a circulação 

da Bicicloteca nas ruas?

  Em 2011, encontrei com um ex-morador de 

rua na frente da Biblioteca Mário de Andrade, no centro 

de São Paulo, e ele me contou uma história incrível. 

Que havia saído das ruas após ter encontrado o livro 

Revolução dos Bichos”– George Orwell - no lixo. Depois 

de ler, resolveu sair das ruas. A partir daí o seu sonho 

era levar livros para outros  moradores de rua, pois, 

estas pessoas não tinham acesso a leitura, visto que nas 

bibliotecas públicas é necessário preencher uma ficha 

cadastral com  endereço fixo e, morador de rua não 

possui residência. 

 De acordo com o Movimento Estadual de 

Moradores de Rua , mais de 1.000 pessoas passam a viver 

nas ruas todos os anos. São Paulo tem 27.000 pessoas 

vivendo nas ruas.

 Para se ter uma ideia, o Brasil tem 1.600 

cidades com menos de 20.000 habitantes, ou seja, o 

número de moradores de rua é maior do que muitas 

pequenas cidades brasileiras .  Os motivos que levam as 

pessoas a acabarem nas ruas são os mais variados, desde 

pessoas que vivem em situação de risco, isto é, morando 

em encostas ou favelas aos que passam a ser usuárias de 

drogas, bebida, e perdem, assim, o vínculo familiar,  até 

pessoas que perdem emprego, são despejadas e passam 

a viver nas ruas. Poucas pessoas nestas condições 

conseguem sair das ruas. A recuperação é um longo 

processo que envolve uma complexidade muito grande 

de ações. 

 A Bicicloteca não tem objetivo primário 

de recuperar moradores de rua, mas de oferecer leitura 

gratuita como forma de trazer o cidadão novamente 

para a comunidade e recuperar a autoestima. Hoje, 

estas pessoas fazem parte de uma sociedade  invisível e 

desprezada na cidade.

■     Com o sucesso das Biciclotecas onde 

elas passam você pretende ampliar essa iniciativa 

construindo, talvez, bibliotecas fixas nesses locais, 

utilizando as próprias Biciclotecas já existentes ou a ideia 

é que o projeto tenha esse caráter itinerante?

 Sim, a idéia é ser complementar a Biblioteca 

tradicional e não ser substituta

■     Já que falamos de um marco positivo, qual 

foi ou ainda é a grande dificuldade encontrada para 

fazer o projeto existir?

 Encontrar boas parcerias com pessoas que 

realmente tem vontade de fazer a diferença

  ■     Além da Bicicloteca, quais outros projetos 

o Instituto Mobilidade Verde tem como objetivo lançar 

mão para contribuir com uma sociedade mais cultivada 

culturalmente?

 Bibliotaxi, que é um projeto onde deixamos 

livros dentro dos Taxis.  para maiores detalhes  

 www.bibliotaxi.com.br
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Dicas
culturais

Romance Negro e outras 
histórias – Rubem Fonseca

Noite na taverna – Álvares 
de Azevedo

Certa noite, um grupo de jovens se 

reúne em uma taverna. Durante a conversa, 

enquanto se embriagam de vinho, decidem 

revelar uns aos outros experiências marcantes 

e inusitadas que viveram no passado, cujas 

consequências ainda lhes perseguem. A 

narrativa se estrutura de modo que os relatos 

dos personagens podem ser lidos de maneira 

independente, não obstante interligarem-

se entre si. Histórias macabras, de forte 

influência byroniana, compõem a narrativa 

de Noite na taverna.

Romance Negro e outras histórias, 

publicado pela primeira vez em 1992, reúne 

sete narrativas, um pouco menos breves 

e concisas do que outros de seus contos. 

Aqui, sem abandonar o submundo dos seres 

marginalizados. Rubem Fonseca investirá, 

sobretudo,  na problemática do homem 

moderno e de sua consciência.

36   Clube de Espectadores
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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

O fundo do coração 
Francis Ford Cappola

Hiroshima Mon Amour
Alain Resnais

Nome próprio
Leandra Leal filme de 

Murilo Salles

Sob o Céu do Líbano
Randa Chahal Sabbag

Borboletas Negras 
Paula Van Der Oest

Livros

Teatro e seu Duplo 
Martins Fontes

Teatro de Rua 
Fabrizio Cruciani e Clelia 

Falleti

Texto e imagem estudos 
de teatro 

Maria Helena Werneck e 
Maria João Brilhante

Dança Educação 
Dionista Nanni

Títulos que você vai 
encontrar no Banco de 

Con/Textos:

BANCO DE
    TEXTOSCON/
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados
em setembro e outubro de 2013
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1 - Microfone Aberto

Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o  / Foto: Leonardo Zielinsky

2 - Espetáculo Perhaps, perhaps.. Quizás 

Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o / Foto: Leonardo Zielinsky

3 - Espetáculo As Quatro Chaves

Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o / Foto: Leonardo Zielinsky

4 - Espetáculo Umbigar 

Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o / Foto: Leonardo Zielinsky

5 - Exposição “Poemas de Chão”

Artista: Jorge Menna Barreto / Foto: Leonardo Zielinsky

3

5

4
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1 - Mergulho no Circo 

 Projeto UZINA / Foto: Thércio Leite 

2- Intervenção Pingos e Pigmentos 

 Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o / Foto: Thércio Leite

3-Microfone Aberto 

 Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o / Foto: Leonardo Zielinsky

4-Exposição “Terra Brasilis”

Artista:  Sandra Floretti / Foto: Leonardo Zielinsky

5- Extenção da Galeria Urbana

Poetica e P.e.r.i.f.é.r.i.c.o / Foto: Thércio Leite

1

2

43



   Clube de Espectadores  41

2

3
4

1
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O projeto Uzina – Laboratórios de Artes 
e Produção Cultural tem como objetivo 
potencializar o desenvolvimento cultural local 
por meio do oferecimento de laboratórios 
de investigação e criação artística visando à 
formação integral do indivíduo, proporcionando 
oportunidades de ampliação de repertórios e 
conhecimentos técnicos em arte e cultura para 
iniciados e iniciantes. 

Informes gerais:
Inscrições: 27 de janeiro a 28 de fevereiro
Período de aulas: 17 de março a 11 de junho
Metodologia de aula em grupo 
Curso de 03 meses e abertura de novas turmas 
no 2º semestre. Os alunos interessados poderão 
continuar no 2º módulo do curso
Os cursos são gratuitos.

Local de inscrição: 
Secretaria da Uzina - Espaço Cultural Escola Sesc
Av. Ayrton Senna, 5.677 – Jacarepaguá
Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 
14h às 17h
Informações: 3214-7497 / 3214-7404 – 
assessoriadeculturaesem@gmail.com
As matrículas serão realizadas por meio de 
preenchimento e entrega da ficha de inscrição na 
secretaria da Uzina, juntamente com a cópia do 
documento de identidade. 
A inscrição não garante a vaga no curso. O 
processo de seleção será feito no primeiro dia de 
aula por meio de entrevista com todos os inscritos.

• Violão
• Baixo
• Cavaquinho
• Bateria
• Percussão brasileira
• Canto
• Piano
• Acordeom
• Violino
• Trompete
• Clarinete
• Flauta
• Saxofone
• Gaita
• Percepção musical
• Musikfabrik
• Estudos de mídia

• Produção e edição audiovisual
• Design gráfico
• Webdesign
• Serigrafia experimental
• Produção Cultural
• Teatro para iniciante
• Teatro Cômico Popular
• Dança e Movimento para a cena
• Canto para musical
• Teoria e Crítica Teatral
• Teatro Musical
• Figurino e Adereço
• Mergulho no Circo
• Prática de montagem

Obs: A grade de cursos poderá sofrer alterações. 

Grade de cursos – 1º semestre de 2013
Dias, horários, ementas e currículo dos professores serão divulgados em dezembro no blog do Espaço 
Cultural Escola Sesc



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 e  Núcleo de Comunicação:
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 

Estagiários de Produção Cultural:

Aline Paes (UFF) e Samanta Santos (UCAM)

Estagiária de Artes Cênicas:

Débora de Magalhães (UNIRIO)

Estagiário de Letras:

Daniela Toscano (UFRRJ)

Estagiårio de Comunicacão Social:

Leonardo Zielinsky (PUC-Rio)

Praticantes egressos (1º emprego ESEM):

István Bacsa, Jade Helena e Thércio Leite



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

assessoriadeculturaesem@gmail.com
Espaço Cultural Escola Sesc

Realização

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


