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Olá, sócios do Clube de Espectadores! 

Em 2014, o Espaço Cultural Escola Sesc ampliará a oferta de cursos oferecidos 

gratuitamente à comunidade. São mais de 40 laboratórios integrantes dos projetos Uzina – 

Laboratórios de Artes e Produção Cultural e Projeto Social, disponibilizando cerca de 800 

vagas. Nesta edição da Revista, você terá acesso a todas as informações dos cursos, tais como: 

horários, quantidade de vagas, currículo dos professores, procedimentos de inscrição etc. 

Fique atento e garanta sua matrícula. 

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.  

Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio 
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MusikFabrik
Segunda-feira, das 17h40 às 20h10

Vagas: 12

Professor: Spirito Santo

Músico, pesquisador, escritor, artesão e arte educador. Estudou teoria musical em curso dirigido 
pelo Maestro Guerra Peixe. Projetista de Arquitetura formado pelo Senai.  

Sobre o curso: Curso de iniciação à linguagem musical e à musicalização cujo método consiste 
na transmissão de técnicas de fabricação de instrumentos musicais de variados tipos, com 
materiais alternativos (inclusive reutilizáveis ou recicláveis), que envolva produção de um acervo 
e na eventual formação de um grupo de monitores músicos, formado por uma seleção de alunos 
revelados durante o processo do curso.

Percepção musical 
Terça-feira, das 18h30 às 20h10

Vagas: 30

Professor: Ronilson Filho

Baterista, percussionista e contrabaixista. Cursa licenciatura em música na UNIRIO desde 2011. 
Além de instrumentista, tem realizado trabalhos como corista, desde a infância, em grupos de 
repertório sacro e erudito, como o coro Polifonia Carioca. Atualmente, é baterista das bandas Os 

Adeptos e Tarantinos, além de músico freelancer. Ronilson é, também, arranjador e transcritor.  

Sobre o curso: A percepção musical é a capacidade de perceber as ondas sonoras como parte de 
uma linguagem musical. Envolve a identificação dos elementos musicais como melodia (percepção 
melódica) e ritmo (percepção rítmica), e também atributos físicos do som, como volume, timbre e 

afinação (percepção sonora). O treino de percepção musical é indispensável para musicistas. 

LABORATÓRIOS DE MÚSICA

PRÁTICAS INSTRUMENTAIS 
Os laboratórios oferecem um aprendizado versátil, voltado para iniciantes ou alunos com 

conhecimento prévio. Além do ensino do instrumento, o laboratório visa a desenvolver conhecimentos 

como: leitura de partituras, noção de ritmo e pulso e percepção musical harmônica e melódica. 

Baixo
Terça-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 5

Professor: D’Alessandro Mangueira 

Amazonense criado no Rio de Janeiro, cursou Letras na UFRJ, mas a música o acompanha desde 
os seis anos de idade, quando começou a estudar piano. Fã de tecnologia e internet sempre adequa 
as novas linguagens e equipamentos às suas produções musicais. Atualmente, além de trabalhar 
com trilhas pra cinema, teatro e TV, acompanha, como baixista/tecladista, as cantoras Jullie, Dani 

Loppes, Banda Dínamo e a Banda Gatunos do Rocha. 

Informes gerais 

Inscrições: 03 a 28 de fevereiro 

Período de aulas: 17 de março a 11 de junho 

O aluno poderá se inscrever em até 03 laboratórios desde que não haja conflito de 

horário entre as aulas. Os cursos são recomendados para pessoas a partir de 14 anos.

Local de inscrição: Secretaria da Uzina - Espaço Cultural Escola Sesc 

Atendimento: 2ª a 6ª feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h 

Informações: 3214-7497 / 3214-7404 – assessoriadeculturaesem@gmail.com 

Documento necessário: cópia da identidade 

Todos os inscritos deverão comparecer ao primeiro dia de aula.  

Na ocasião, será realizada entrevista com o professor para seleção dos alunos. 

Obs: Os dias e horários dos cursos poderão sofrer alterações. 

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.  

Em 2014, a Uzina oferecerá diversos cursos estruturados em três linguagens artísticas 

fundamentais: artes cênicas, música e design de comunicação, além do laboratório de produção 

cultural que permeia todas essas áreas de conhecimento. Os cursos terão duração de três e seis meses, 

variando conforme as características de cada linguagem, e serão realizados em dois módulos: de 

março a junho e de agosto a outubro. 
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Canto
Terça-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 12

Professor: Maurício Durão 

Professor de música, compositor, arranjador e diretor musical de atores, grupos vocais profissionais e de 

empresas. Formou-se em Piano e em Licenciatura em Música pelo Conservatório Brasileiro de Música e 

cursou Composição na Escola de Música da UFRJ. É músico profissional desde 1985, quando começou 

a dar aulas de teclado e a se apresentar como instrumentista. É ainda compositor de canções e trilhas 

sonoras para teatro e multimídia. Atua em gravações de artistas e de trilhas sonoras para TV e cinema. 

Violino 
Terça-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 5

Professor: Flank Carlaly 

Iniciou seus estudos com o professor Jean Carlos e participou de diversas orquestras jovens 

no Rio de Janeiro, das quais se destacam: OSBJ (Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem), OPSJ 

(Orquestra Petrobras Sinfônica Jovem) e também Orquestra Jovem do Conservatório Brasileiro de 

Música. Em 2012, graduou-se em Violino pela Unirio e, atualmente, é violinista convidado destas 

orquestras e integrante do QNM (quarteto de cordas). 

Trompete 
Terça-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 5

Professor: Nathan Thiago 

Integrante da OSB Jovem, ingressou no curso de Bacharelado em Trompete na Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, na classe do Professor David Alves (OSB Ópera & Repertório), no ano 

de 2011. Também desempenha a função de professor de trompete na Escola de Música Baden 

Powell (CETEP - Quintino). 

Gaita 
Terça-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 8

Professor: Zilton Spencer 

Gaitista e violonista profissional há mais de 20 anos. Desde 1994, trabalha lecionando violão e 

gaita em escolas de música e também em aulas particulares. 

Clarinete 
Quarta-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 5

Professor: Pedro Henrique 

Clarinetista e saxofonista graduado em Licenciatura em Música pela Unirio. Segundo clarinete da 

Orquestra Rio Camerata, com experiência em apresentações em diversos teatros e centros culturais, como 

Cinemateca do MAM, Sala Cecília Meireles e Teatro Odisseia, em conjuntos de música erudita e popular. 

Saxofone
Quarta-feira, das 18h30 às 20h10

Vagas: 5

Professor: Pedro Henrique 

Clarinetista e saxofonista graduado em Licenciatura em Música pela Unirio. Segundo clarinete da 

Orquestra Rio Camerata, com experiência em apresentações em diversos teatros e centros culturais, como 

Cinemateca do MAM, Sala Cecília Meireles e Teatro Odisseia, em conjuntos de música erudita e popular.  

Flauta 
Quinta-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 5

Professor: Reinaldo Pacheco 

Graduado no curso de Licenciatura plena em Música pelo Instituto Brasileiro de Educação 

Superior (IBEC) e possui formação profissional em flauta pela Fundação de Apoio à Escola 

Técnica. É membro da orquestra Rio Camerata, regida pelo maestro Israel Menezes, e participa de 

musical sacro anualmente, como integrante de orquestras e bandas sinfônicas. 

Cavaquinho  
Quinta-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 8

Professor: Carlos Vinícius 

Multi-instrumentista, graduado em Licenciatura em Música pela UFRJ. Vinicius participa de 

tradicionais grupos e rodas de samba e choro. 
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Violão 
Dia e horário a definir

Vagas: 8

Professor: Juan Pablo Martin 

Professor de Música da Escola Sesc de Ensino Médio desde 2008. Violonista e guitarrista, com 
Bacharelado em Guitarra pela Universidade Estácio de Sá, onde estudou com Nelson Faria, 
e licenciado em Música, pela mesma universidade. Integrou diversas formações musicais em 
vários gêneros (MPB, instrumental, pop e jazz). Possui mais de 20 anos de experiência no 
ensino musical. Na área de tecnologia, é sócio fundador da MTM – Associação Brasileira de 
MIDI e Tecnologia Musical, onde teve a oportunidade de participar de palestras e cursos de 
grandes nomes da área, como Miguel Ratton e Sólon do Valle. Fez o curso de Homestudio com 
o músico/produtor Sérgio Izecksohn.  

Bateria 
Dia e horário a definir

Vagas: 4

Professor: Henrique Ludgero

Com mais de 20 anos de carreira como professor e músico profissional, sua experiência abrange 
gêneros musicais como o Rock, MPB e o Jazz. Estudou com Guilherme Gonçalves, João Cortez e Élcio 
Cáfaro. Possui bacharelado em Música pela Universidade Estácio de Sá e licenciatura pela Universidade 
Cândido Mendes. É professor de música da Escola Sesc de Ensino Médio desde 2008, onde criou o 
Projeto Bandas, através do qual orienta os grupos musicais formados por alunos da ESEM

Webdesign 
Segunda-feira, das 17h40 às 19h20

Vagas: 20

Professor: Kleber Galúcio

Designer e professor desde 2003. Atua nas áreas de WEB e Vídeo Grafismo nos maiores centros 

de treinamento do Rio de Janeiro. Adobe Certified Instructor. Possui site de auxílio aos alunos 

chamado Estudo com Café (www.estudocomcafe.com). Mantem-se constantemente atualizado 

nos produtos Adobe.  

Sobre o curso: O curso de Web Design tem como proposta desenvolver conhecimentos nas 

linguagens de HTML5 e CSS3.

LABORATÓRIOS DE DESIGN DE COMUNICAÇÃO

Produção e edição audiovisual  
Terça-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 20

Professor: Hilton Junior

Com formação acadêmica em Publicidade e Propaganda, Hilton Luis de Souza Junior ingressou 

na área de áudio e vídeo em 2002, como editor e cinegrafista. Em 2009, fundou sua própria 

empresa (www.i9fotoevideo.com.br). Neste mesmo ano, recebeu o convite para ministrar cursos 

na Academia de Artes Visuais do Rio de Janeiro, com softwares relacionados a produção e edição 

de vídeo (Adobe Premiere e Encore DVD). 

Sobre o curso: O curso visa a fornecer conhecimento e as principais técnicas de linguagens aplicadas 

em vídeo no mercado brasileiro. A proposta, através de aulas teóricas e práticas, é desenvolver e 

possibilitar seus participantes a se sentirem livres para experimentar, tentar e, principalmente, superar 

em suas criações e, através da internet, engajar suas produções de forma mais profissional e atraente.

Piano 
Quinta-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 5

Professor: Gabriel Gravina 

Pianista, compositor e professor. Formando em Licenciatura em Música, iniciou seus estudos 
musicais desde criança. Tem experiência em teatro musical, tendo participado de inúmeras 
montagens tais como Alô Dolly!, com direção de Miguel Falabella. Atua como concertista ou 
pianista popular, tendo já tocado com os músicos Zéu Britto e Fernando Mendes, além de realizar 
concertos eruditos em nível acadêmico. 

Apreciação musical e  
prática orientada  

Quinta-feira, das 18h30 às 19h20

Vagas: 10

Professor: Pedro Henrique 

Clarinetista e saxofonista graduado em Licenciatura em Música pela Unirio. Segundo clarinete 

da Orquestra Rio Camerata, com experiência em apresentações em diversos teatros e centros 

culturais, como Cinemateca do MAM, Sala Cecília Meireles e Teatro Odisseia, em conjuntos de 

música erudita e popular.
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Design gráfico 
Quarta-feira, das 18h30 às 20h10

Vagas: 20

Professor: Rafael Macedo

Formado em Desenho Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, atua, autonomamente, 

como designer gráfico e ilustrador. Desenvolve parte do material gráfico utilizado na divulgação da 

programação do Espaço Cultural Escola Sesc. 

Sobre o curso: O laboratório pretende apresentar fundamentos teóricos de Design e habilitar 

o aluno, através de uma abordagem prática, a criar peças gráficas fazendo uso de algumas das 

principais ferramentas utilizadas no mercado.

Serigrafia experimental 
Sábado, das 14h às 17h

Vagas: 15

Professor: Roberto Meneghini 

Formação em Design Gráfico, especialização em Design de Estamparia e Especialização em 

Didática da Docência do Ensino Superior. Atuação como docente nas áreas do Design, Processos 

Gráficos e Técnicas de Gravura. Supervisor do Laboratório de Processos Gráficos da PUC-RJ e 

Instrutor do Senai – Maracanã. 

Sobre o curso: A serigrafia é uma técnica de impressão versátil que permite a reprodução de 

imagens em diferentes materiais.  O curso pretende apresentar a serigrafia como ferramenta para 

o desenvolvimento de projetos e oportunidades no mercado de trabalho, reforçando o conceito 

de sustentabilidade, além de  estimular a experimentação e o processo criativo.

Dança e movimento  
para a cena

Segunda-feira, das 13h30 às 15h30 

Vagas: 25

Professor: Nathália Mello 

Diretora teatral (UFRJ/2007) e mestre em Dança-Teatro: O Corpo em Performance pela (Trinity 

Laban University/2010), pós-graduada em Dança pela mesma instituição (2009). Atualmente está 

no segundo semestre do doutorado em Processos Artísticos Contemporâneos na UERJ. Atua como 

performer, pesquisadora, tradutora, professora, diretora de movimento e coreógrafa no teatro. Entre 

seus trabalhos recentes estão: FUNK Brasil - 40 anos de Baile e Jumbo - Eu Visito a tua Ausência e 

Na fibra do tecido a estampa do corpo nu. Trabalho a partir dos estudos de Rudolph Laban.  

Sobre o curso: O laboratório é um espaço investigativo de como o corpo pode criar espaços de 

cena através da atuação e percepção de (1) dimensões corporais, (2) espaço, tempo, peso e fluxo, 

(3) resistências, (5) esforços, (6) dinâmicas, (7) movimento no som e na voz e (8) pulsões (ação, 

visão, fala, força). A partir do universo das qualidades observadas por Rudolph Laban, vamos 

experimentar e estudar metodologias de artistas de dança e performance e aplicá-las à prática de 

criação da cena teatral. 

LABORATÓRIOS DE ARTES CÊNICAS 

Teatro Musical 

Segunda-feira, das 16h50 às 20h10 

Vagas: 25

Professor: Reiner Tenente 

Ator, cantor e arte educador formado em Artes Cênicas (Interpretação e Licenciatura) pela Uni 

Rio (1998/2004) e pós-graduado em Preparação Corporal nas Artes Cênicas na faculdade Angel 

Vianna. Atualmente trabalha como ator no espetáculo “Tim Maia - Vale Tudo - O  Musical”, com 

direção de João Fonseca e texto de Nelson Motta.  

Sobre o curso: O laboratório pretende colocar o aluno em situações em que o canto, a interpretação 

e a movimentação se juntam, para, ludicamente, contar uma história no teatro musical. A 

metodologia é focada no treinamento/ preparação do ator e dá ênfase na construção de uma 

unidade físico-vocal, tanto nas cenas cantadas como nas cenas faladas, evitando, assim, a “quebra” 

da qualidade física vocal do ator no momento em que ele passa da cena falada para a cena cantada.

Estudos de mídia 
Quinta-feira, das 16h50 às 18h30

Vagas: 40

Professor: Bruno Thebaldi

Mestre em Comunicação pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 

Federal Fluminense (PPGCOM/UFF) e bacharel em Estudos de Mídia, também pela UFF. Pesquisa 

principalmente os seguintes temas: mídia, subjetividade, sociabilidade, corpo e consumo.  

Sobre o curso: O laboratório é dedicado à exposição e discussão de teorias que se relacionem 

com a área da Comunicação Social. Divide-se, basicamente, em duas vertentes: (a) apresentação 

de conceitos fundamentais da Comunicação e (b) apresentação de módulos temáticos, como a 

relação entre mídia e intimidade, mídia e consumo e mídia e democratização da comunicação.
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Canto para musical 

Terça-feira, das 18h30 às 20h10 

Vagas: 25

Professor: Maurício Durão 

Professor de música, compositor, arranjador e diretor musical de atores, grupos vocais profissionais 

e de empresas. Formou-se em Piano e em Licenciatura em Música pelo Conservatório Brasileiro 

de Música e cursou composição na Escola de Música da UFRJ. É músico profissional desde 

1985, quando começou a dar aulas de teclado e a se apresentar como instrumentista. É ainda 

compositor de canções e trilhas sonoras para teatro e multimídia. Atua em gravações de artistas 

e de trilhas sonoras para TV e cinema.   

Sobre o curso: As aulas de canto têm por objetivo estimular nos alunos a consciência musical em 

vários aspectos de sua prática vocal, como afinação, timbre, adequação de repertório, respiração 

e postura. O canto em grupo será explorado como meio de autoconhecimento e autocontrole, 

colaborando para o desenvolvimento da percepção musical.

Teatro Cômico Popular

Quarta-feira, das 16h50 às 20h10 

Vagas: 25

Professor: Darío Galo 

Ator e diretor com 15 anos de experiência. Bacharel em Interpretação (Instituto do Teatro, 

Centro Andaluz del Teatro. Sevilha, Espanha, 1995-1999) e formação em Direção Teatral em 

Escénica (Centro de Estudos Cênicos de Andalucía) em Sevilla e Granada, de 2000-2007. Curso 

de Formação 2007-09 no Teatro La Abadía (Madri), dirigido por José Luís Gómez. 

Sobre o curso: Partindo da tradição teatral da commedia dell’arte italiana, vamos pesquisar e 

praticar os principais elementos do teatro cômico e popular universal, com especial atenção na 

incrível riqueza da cultura popular brasileira. Inúmeras técnicas se conjugam (pantomima, dança, 

cantos, acrobacia etc.) e dão origem a um tipo de apresentação de grande beleza, honestidade, 

frescor e graça, cheio de vida e de alegria que não necessita de grandes requerimentos, somente 

um “espaço vazio, um ator e alguém que o veja”. (Peter Brook) 

Teoria e crítica teatral

Quarta-feira, das 16h50 às 18h30 

Vagas: 25

Professor: Daniele Small 

Pesquisadora, tradutora e crítica de teatro. Mestra em História Social da Cultura pela PUC-Rio, fez 

a graduação em Artes Cências – Habilitação Teoria do Teatro na UniRio. Em 2008, criou a Questão 

de Crítica – Revista eletrônica de críticas e estudos teatrais, (www.questaodecritica.com.br) da qual 

é editora e onde publica regularmente textos críticos e artigos. Faz a coordenação geral e integra 

a comissão julgadora do Prêmio Questão de Crítica. Também  coordena o recém-criado Prêmio 

Yan Michalski para o Teatro em Formação. É uma das fundadoras e atual Diretora Presidente da 

Projéteis - Cooperativa Carioca de Empreendedores Culturais. 

Sobre o curso: Dividido em dois módulos, o curso tem duração de seis meses. A proposta 

do primeiro módulo é apresentar um panorama do teatro moderno e contemporâneo a partir 

de conceitos operatórios determinantes para uma interlocução teórica e crítica com a cena 

atual. O segundo módulo traz o foco para a crítica no sentido amplo, do pensamento crítico, a 

partir da leitura de filósofos e ensaístas inspiradores para a prática da teoria e da escrita crítica, 

importantes para a formação de um olhar atento e generoso para as obras.

Figurino e adereço 

Quarta-feira, das 16h50 às 18h30 

Vagas: 25

Professor: Chloe Lerina 

Estudou Design de Moda na Faculdade Senai Cetiqt, trabalhou como assistente de estilo na 

Sandpiper, como estilista na Shop 126 e atualmente tem sua própria marca, a Que isso Querida. 

Trabalha na ESEM desde 2009 dando aulas de customização de roupas no Brechó Cabide, 

fazendo parceiras com escolas do entorno e dando aulas de figurino.   

Sobre o curso: Por meio do acompanhamento de ensaios do grupo de teatro da ESEM, 

passaremos por todo o processo de desenvolvimento de figurino para uma peça teatral. Desde a 

decupagem e pesquisa dos personagens até as peças prontas, no palco.

Dublagem
Quarta-feira, das 16h50 às 20h10 

Vagas: 15

Professor: Leonel Abrantes 

Ator, produtor e diretor de teatro formado na Academia Martins Penna. Premiado em Dublagem 

e Teatro. Jornalista e Radialista, tendo trabalhado em 80% das emissoras de rádio e TV.

Sobre o curso: O curso abordará sincronismo, inflexão, interpretação, reações, colocação de voz, 

dicção, leitura dinâmica e outras técnicas da dublagem.  
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Mergulho no Circo 

Domingo, das 14h às 18h 

Vagas: 40

Professor: Fábio Freitas,  

Alexandra Bernnardos e Diana Bloch 

Fábio Freitas por quase 20 anos  investe na arte da comicidade, especificamente na figura do  
palhaço e na investigação acrobática dos aparelhos aéreos de circo. Na busca do aprimoramento 
técnico da palhaçaria, foi ao encontro de importantes nomes da área como: Grupo Lume 
(Campinas - SP), Família Colombaioni (Itália), Sue Morrison (Canadá) e Avner Eisenberg (EUA) 
que influenciaram o seu trabalho em cena. Cursou o profissionalizante da Escola Nacional de Circo 
(ENC). Hoje é integrante do elenco do Teatro de Anônimo.

Alexandra Bernnardos é nascida numa tradicional família de circo e completou sua formação com o 
curso de Artes Circenses da ENC (Escola Nacional de Circo), se especializando nos aparelhos aéreos. 
Como trapezista, atuou nos Circos Hatari, Garcia, Molina e Circo do México. Continuou sua investigação 
artística nas Técnicas Aéreas com Nana Alves, com o grupo Teatro de Anônimo, e com Raquel Karro e na 
acrobacia de solo com a Intrépida Trupe. Atuou como acrobata em diversas minisséries e novelas e ainda 
integrou elencos de comissões de frente em desfiles de escola de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.

Diana Bloch é artista e professora de Artes Circenses, com especialidade em Acrobacias Aéreas. 
Interessada na fusão de linguagens artísticas, participou de diversos cursos de Teatro e Dança e, atualmente, 
faz o Curso Técnico Bailarino Contemporâneo na Escola Angel Vianna. Desde 2007, ministra oficinas 
e aulas regulares de Circo em Brasília e no Rio de Janeiro e, atualmente, integra a Cia Intrépida Trupe. 

Sobre o curso: Dividida em dois momentos, todos os domingos, os participantes se aventuram em 

desafios físicos: as acrobacias de solo, os malabares, os aparelhos aéreos (como tecido e trapézio) e 

em desafios afetivos, nos quais os músculos da face e do coração são exercitados nos encontros de 

palhaçaria, espaço garantido pra se pensar o mundo pelo viés da comicidade, pela ótica do palhaço! 

Teatro iniciante
Quinta-feira, das 14h30 às 17h  

Vagas: 25

Professor: Débora Magalhães 

Atriz e contadora de histórias. Formada em Artes Cênicas pela UNIRIO. Participou de diversos 

cursos e encontros voltados para a contação de histórias e interpretação teatral, como com o griô 

Hassane Kouyaté e com o diretor François Kahn. Seus últimos trabalhos foram nos espetáculos: 

Melodrama da Meia-noite, A vida na Praça Roosevelt, Greve de Sexo e Vem buscar-me que ainda 

sou teu. Atualmente integra o grupo de contadoras de histórias “Balaio de Letras” e desenvolve 

pesquisa voltada para o campo educacional do teatro desde a primeira infância.  

Sobre o curso: O curso visa a oferecer ao aluno um trabalho que mescla interpretação 

e improvisação teatral, fornecendo material de base para o início do exercício cênico. A 

investigação de conceitos básicos confere, ao aluno iniciante, confiança para o começo do 

seu caminho no fazer teatral. Trabalha pontos como expressão corporal e vocal, confiança, 

desinibição, improvisação e construção de cenas. É aberto a qualquer pessoa que queira aprender 

e desenvolver-se com esta arte, acrescentando ferramentas para seu cotidiano pessoal.

Prática de montagem I 
Sexta-feira, das 16h30 às 20h30 

Vagas: 25

Professor: Joana Lebreiro 

Diretora teatral e preparadora de atores. Formada pela UFRJ e mestre em Memória Social 

pela UNIRIO, seus espetáculos transitam pelos temas biografia-música-memória, como os 

musicais Meu Caro Amigo, Funk Brasil- 40 anos de baile, o infantil Coisas que a Gente Não 

Vê, e Jumbo-eu visito a sua ausência. Entre seus trabalhos de preparação de atores destacam-

se os programas ABZ do Ziraldo (TV Brasil), a minissérie Natália (TV Brasil) e os curtas-

metragens Abismo e Lápis de Cor. 

Sobre o curso: O trabalho feito com os atores partirá do conceito de reconstrução de memória 

e sua relação com a música – e música entendida aqui tanto como compreensões rítmicas e 

melódicas de textos e cenas, quanto como um dispositivo disparador de memória do ator no 

estudo corporal, intelectual e afetivo das histórias e personagens. O objetivo é que esse grupo de 

atores entenda e vivencie juntos um pouco desses conceitos/práticas de modo a fortalecerem os 

laços entre si e uma linguagem em comum que possa ser desenvolvida no período posterior dos 

ensaios do espetáculo no segundo semestre.  



16   Clube de Espectadores

Produção Cultural 

Quinta-feira, das 18h30 às 20h10 

Vagas: 40

Professor: Julio Augusto Zucca 

Formado em Engenharia pela UFRJ com MBA em Marketing e Gestão de Serviços pela 

ESPM-RJ. Cursou também o Mestrado em Bens Culturais do CPDOC-FGV/RJ. Atuou em 

áreas de marketing e vendas de grandes empresas brasileiras e multinacionais. Há dez anos, 

fundou a Zucca Produções, que rapidamente obteve uma importante atuação no mercado 

cultural brasileiro. Sob seu comando, a Zucca já realizou cerca de 50 projetos culturais, 

incluindo todas as etapas – formatação de projetos, aprovação em leis de incentivo, captação 

de recursos, produção e prestação de contas. 

Sobre o curso: O campo da produção cultural tem atraído cada vez mais pessoas interessadas em 

trabalhar com arte e cultura. A área, que até pouco tempo era restrita quase que exclusivamente 

aos artistas e seus conhecidos, hoje se mostra um interessante campo de trabalho para pessoas 

com diversas formações, interesses e habilidades. Para os mais decididos, existem cursos de 

produção cultural em boas universidades brasileiras, inclusive com mestrados já disponíveis 

especificamente dentro desta área. Mas pessoas formadas em Administração, Direito, 

Contabilidade, Artes, Design, Comunicação, Relações Públicas e diversas outra áreas podem 

direcionar suas carreiras para trabalhar em projetos artísticos. O Laboratório de Produção 

Cultural, oferecido no projeto Uzina - Laboratórios de Artes e Produção Cultural, vai investigar, 

durante 6 meses, o que faz dessa área um dos mais instigantes ramos do mercado de trabalho 

brasileiro e oferecer ferramentas para quem quiser começar e seguir uma carreira onde, quem 

faz um bom trabalho, é aplaudido de pé pelo público.

LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO CULTURAL
Dia Laboratório Horário Professor

Segunda

MusikFabrik 17h40 - 20h10 Spirito Santo

Webdesign 17h40 - 19h20 Kleber Galúcio

Dança e movimento para a cena 13h30 - 15h30 Nathália Mello

Teatro musical 16h50 - 20h10 Reiner Tenente

Terça

Baixo 16h50 - 18h30 D’Alessandro Mangueira

Canto 16h50 - 18h30 Maurício Durão

Canto para musical 18h30 - 20h10 Maurício Durão

Violino 16h50 - 18h30 Flank Carlaly

Trompete 16h50 - 18h30 Nathan Thiago Medeiros

Gaita 16h50 - 18h30 Zilton Spencer

Percepção musical 18h30 - 20h10 Ronilson Filho

Produção e edição audiovisual 16h50 - 18h30 Hilton Junior

Quarta

Clarinete 16h50 - 18h30 Pedro Henrique

Saxofone 18h30 - 20h10 Pedro Henrique

Teatro Cômico Popular 16h50 - 20h10 Darío Galo

Design gráfico 18h30 - 20h10 Rafael Macedo

Teoria e crítica teatral 16h50 - 18h30 Daniele Small

Figurino e adereço 16h50 - 18h30 Chloe Lerina

Dublagem 16h50 - 20h10 Leonel Abrantes

Quinta

Flauta 16h50 - 18h30 Reinaldo Pacheco

Cavaquinho 16h50 - 18h30 Carlos Vinícius

Piano 16h50 - 18h30 Gabriel Gravina

Teatro iniciante 14h30 - 17h Débora Magalhães

Violão À definir Juan Pablo Martin

Estudos de mídia 16h50 - 18h30 Bruno Thebaldi

Bateria À definir Henrique Ludgero

Apreciação musical e prática orientada 18h30 - 19h20 Pedro Henrique

Produção Cultural 18h30 - 20h10 Julio Zucca

Sexta Prática de montagem 16h30 - 20h30 Joana Lebreiro

Sábado Serigrafia experimental 14h - 17h Roberto Meneghini

Domingo Mergulho no circo 14h - 18h
Fabio Freitas, Diana 

Bloch e Alê Bernnardos
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GRADE COMPLETA DOS LABORATÓRIOS
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Pa r t i t u r a s

Programa
GUERRA-PEIXE (1914-1993)

Rabeca Triste (Violino e Piano)

Três peças (Violino e Piano)

Música (Flauta e Piano)

Duo (Flauta e Violino)

Suíte para flauta e clarinete (Flauta e Clarinete)

Sonatina (Flauta e Clarinete)

Trio nº 1 (Flauta, Clarinete e Fagote)

Capacidade: 150 lugares (necessária inscrição prévia)
Para realizar sua inscrição, basta enviar um e-mail para  

assessoriadeculturaesem@gmail.com com o nome completo e um telefone de contato.

O Sesc Partituras é uma biblioteca digital sem fins lucrativos que visa preservar e difundir 
o patrimônio musical brasileiro, democratizando o seu acesso através da disponibilização de 
partituras digitalizadas e editoradas.

Utilizando eficiente sistema de busca, o site permite a visualização e impressão integral 
das obras catalogadas e a audição da maioria delas, oferecendo importante suporte a músicos, 
estudantes de música e pesquisadores.

No dia 18 de março serão realizados concertos simultâneos, promovidos pela Rede Sesc 
em todo o Brasil, apresentando programas em comemoração ao centenário do compositor 
Guerra-Peixe, do qual o acervo do site Sesc Partituras possui mais de 50 obras. Todas as obras 
apresentadas neste concerto têm suas partituras disponibilizadas integralmente na página  

www.sesc.com.br/sescpartituras.

Release
Uzina Ensemble é um grupo residente formado por professores dos cursos de música do 

projeto Uzina – Laboratórios de Artes e Produção Cultural, no qual são oferecidos diversos 
gratuitos para a comunidade de Jacarepaguá e bairros adjacentes, além dos alunos da Escola Sesc 
de Ensino Médio. A proposta tem por objetivo incentivar a formação de novos grupos de câmara 
e estimular que os alunos dos cursos de música complementem sua formação com a ampliação de 

repertórios por meio da fruição de concertos.

Ficha técnica 
Pedro Henrique - Clarinete / Gabriel Gravina - Piano 

Reinaldo Pacheco - Flauta / Flank Carlaly - Violino

Foto: Thércio Leite

Uzina Ensemble
18 de março às 19h
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CRIATI
VOEscola-Bair
ro

Escola Bairro Criativo baseia-se no conceito de educação para o desenvolvimento e acontece 

em parceria com unidades escolares da rede pública de ensino do Rio de Janeiro. O projeto realiza 

programações culturais nas escolas e seu entorno: oficinas de artes e sociabilidades, apresentações 

artísticas, intercâmbios temáticos e interdisciplinares, buscando a ampliação da cultura na 

comunidade escolar em contato com o bairro em que se insere.

Tem como objetivo disseminar nas comunidades escolares atendidas a função da cultura, 

no ambiente escolar, como pilar para articulações comunitárias, criação de dinâmicas sociais 

que facilitem o reconhecimento da capacidade de transformar o seu entorno e gerar dinâmicas 

construtivas para uma cidadania ativa.

Em 2014, o projeto oferece às comunidades escolares parceiras as atividades:

Articulação Escola-bairro
Momento Cultura: agenda mensal de cultura da escola e do bairro 

Feira Criativa: feira de diversidade cultural que inclui produtos culturais da escola e do bairro

Laboratórios e núcleos de 
linguagens artístico-culturais

Musicalizando

• Oficina de poesia e ritmo (RAP): Nesta 

oficina os alunos investigam através 

do RAP, elemento da cultura urbana, a 

conexão entre a oralidade e a música, 

ampliada para a produção musical e 

desenvolvimento literário.

Moda sustentável
• Oficina de moda sustentável: desenvolver 

a consciência da sustentabilidade ligada 

ao modo de produção da moda. Em 

encontros quinzenais, a oficina aborda 

a customização de peças de vestuário, 

elaboração e agenciamento de campanhas 

de doação de roupas e desenvolvimento 

de desfiles e eventos de moda.

• Kombi da moda: brechó itinerante, montado 

numa Kombi estilizada, que circulará pelas 

escolas parceiras do projeto.
Foto: Jackeline Nigri
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Clube da Leitura

• Oficina de escrita criativa: desenvolve 

a literatura na dimensão da criatividade, 

trabalhando desde a elaboração de textos 

até a produção de peças artesanais de 

literatura.

• Bicicloteca: triciclo biblioteca itinerante, 

com até 150 livros por viagem, que funciona 

como um mini espaço cultural, realizando 

doação de livros, empréstimos, saraus e 

encontros com autores.

• Gente lendo gera gente lendo: diálogo 

afetivo sobre o prazer da leitura, realizado 

com profissionais de diversas áreas, 

falando como a leitura de uma obra foi um 

diferencial em sua vida. 

Grafitando os muros  da escola

• Oficina de graffiti: desenvolve a apreensão 

estética ligada às artes visuais e qualifica 

a escrita urbana, tratando de conceitos 

artísticos e relacionados ao desenvolvimento 

da cidadania plena, através da linguagem 

do graffiti, que atualmente tem forte apelo 

como economia criativa.

• Mutirão de graffiti no bairro: ação de 

articulação comunitária ligada à oficina 

de graffiti, que realizará intervenção nos 

muros dos bairros das escolas parceiras.

Escolas parceiras do projeto:

Colégio Estadual Bernardo Sayão – Taquara e Escola Municipal Zélia Braune – Jardim América

Para inscrever sua escola agende uma visita de nossa equipe  

pelo e-mail tchaves@escolasesc.com.br  

ou pelo telefone (21) 3214-7498.

Bairro em cena

• Inter/vindo no meu bairro: laboratório 

de experimentações em intervenções 

urbanas que pesquisará a dimensão cênica 

da realização de flash mobs, intervenções 

artísticas e performances nos bairros e nas 

escolas atendidas.

• Dança urbana: aborda conceitos 

teóricos e práticos das danças urbanas, 

centradas no break, como tronco 

originário da linguagem, e estruturando 

coreografias, arranjos colaborativos e 

apresentações.

Esportes Criativos

• Capoeira e danças populares: oficina 

prática que aborda temas ligados à cultura 

popular brasileira, seus ritmos e danças, 

vinculadas à prática esportiva da capoeira, 

trabalhando o sentido da prática coletiva 

de atividades corporais.

• Basquete de rua: é a representação 

esportiva da cultura urbana, realizada 

através de encontros da prática do 

basquete.

• Campeonato de 3X3: ligado à oficina 

de Basquete de Rua, incentivará a prática 

desta nova modalidade que tem origem 

na cultura urbana.

O projeto Escola Vive Cultura dará continuidade à metodologia desenvolvida 

em quatro anos do projeto Escola vai ao Teatro.  

Escola vai ao teatro, durante seus quatro anos de realização, objetivou estimular e 

viabilizar o acesso de alunos de instituições formais, localizadas em áreas deficientes 

de equipamentos culturais, a uma programação artística diversificada e de qualidade. 

Atendendo anualmente a uma média de 1.500 crianças e adolescentes de instituições de 

ensino formal, soma, ao final de sua quarta edição, mais de 7.500 jovens participantes 

de atividades culturais nas linguagens: artes cênicas, literatura, música e cinema. 

Escola Vive Cultura nasce priorizando a organização e planejamento prévio da 

escola para suas ações culturais, ampliando a aplicação da cultura no contexto de 

formação do indivíduo. 

A programação é elaborada e adequada ao público escolar, contemplando 

conteúdos curriculares e temas relevantes às comunidades escolares, visando a  

conscientizar o público para as atividades de fruição e, por meio da experiência, 

realizar a educação dos sentidos do público.  

Para isso, além do oferecimento de sessões mensais contemplando as linguagens 

supracitadas, pretende-se criar um espaço de fruição e diálogo entre professores 

e alunos, utilizando um guia de como aproveitar melhor as atividades culturais 

propostas, o Manual de fruição.  

A criação do Manual de fruição surgiu a partir da percepção da Gerência 

de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio de que a maioria dos participantes 

das programações, inclusive professores, nunca estiveram em um equipamento 

cultural. Assim, foi composto um material para dar dicas e informações sobre 

ARTES CÊNICAS, LITERATURA, CINEMA E MÚSICA
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hábitos e procedimentos para as atividades de fruição, além de 

conter uma parte de conteúdos específicos da linguagem artística e  

da sessão que o grupo assistirá.

O agendamento será realizado para 16 escolas públicas que 

participarão das atividades do projeto ao longo do ano, passando por 

todas as linguagens oferecidas em datas previamente acordadas (ao 

todo 04 sessões por escola). Na semana que antecede as atividades de 

fruição, será realizado um encontro de estudo prévio com o grupo 

escolar sobre o Manual de fruição e os conteúdos específicos das 

obras que serão apreciadas no Espaço Cultural Escola Sesc. 

Acreditamos que a soma de ações e metodologias aplicadas neste 

projeto permite dar acesso à cultura e auxilia o desenvolvimento do sujeito/

aluno/professor na criação de um discurso próprio e na constituição 

do gosto, contribuindo para a formação de cidadãos políticos, além de 

qualificar e estimular a criatividade na unidade escolar atendida.

Passo a passo para inscrever a Escola no projeto Escola 
Vive Cultura

• Para agendar as atividades, a instituição ou professor interessado 

deve organizar na escola um grupo de 40 alunos que assistirá às 04 

sessões – 01 artes cênicas, 01 literatura, 01 cinema e 01 música - e 

participará das atividades prévias de estudo.  

• O grupo deve ser sempre o mesmo, assim como os professores 

(até cinco) que o acompanhará. 

• A escola ou professor interessado deve enviar um e-mail para 

assessoriadeculturaesem@gmail.com solicitando a inscrição no 

projeto, informando nome, e-mail, endereço e contato telefônico da 

unidade escolar e do professor responsável ou professores – caso haja 

necessidade de revezamento.

• Os interessados receberão por e-mail uma proposta de datas das 

sessões e das atividades prévias para agendamento da sua escola e 

deverão retornar o e-mail confirmando o agendamento. 

• Será realizado o contato telefônico e por correio eletrônico 

pela equipe da Gerência de Cultura para confirmação da logística 

de realização das atividades prévias e do transporte para as sessões. 

Regras para participação 

• A escola que, porventura, confirmar a participação no projeto e 

desistir, ficará 02 anos afastada do Programa de Público Dirigido do 

Espaço Cultural Escola Sesc. 

• A escola deve se comprometer a organizar e ter autorizações de 

saída para todos os 40 alunos selecionados para participar do projeto 

para sessões realizadas no Espaço Cultural Escola Sesc, garantindo 

que seja sempre o mesmo grupo a acompanhar o projeto. Para isso o 

professor deverá informar a listagem nominal dos alunos. 

• A escola deve disponibilizar uma sala de aula para a realização 

das atividades prévias. Caso haja necessidade de equipamentos para a 

realização destas atividades, o Espaço Cultural Escola Sesc os fornecerá. 

• Lanches e outras necessidades dos alunos serão responsabilidade das 

Escolas participantes do projeto. 

• Os professores envolvidos no projeto tem como compromisso 

o apoio na aplicação das etapas do Manual de Fruição, no 

cumprimento das metodologias propostas pelo projeto informando 

alunos e professores convidados, na avaliação qualitativa do projeto, 

na manutenção da disciplina no ônibus e no equipamento cultural. 

• As atividades do projeto serão realizadas de abril a outubro, e 

as inscrições para as escolas iniciam-se em fevereiro de 2014, pelos 

contatos abaixo: 

Espaço Cultural Escola Sesc

Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio  

Av. Ayrton Senna – 5677 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro 

Telefones

Informações: 21 3214-7404  

Coordenação Escola vai ao Teatro: 21 3214-7498 

 Agendamento de atividades: 21 3214-7505 

E-mails

Informações: assessoriadeculturaesem@gmail.com

Coordenação Escola vai ao Teatro: tchaves@escolasesc.com.br

Agendamento de atividades: wbettero@escolasesc.com.br  

24   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  25



O Projeto Social tem 

como objetivo ampliar o 

seu território de ação no 

bairro de Jacarepaguá, 

oportunizando aos alunos 

da Escola Sesc de Ensino 

Médio maior integração com 

a comunidade do entorno. 

Deste modo, o Projeto Social 

vem ratificando a importância 

do saber coletivo, interferindo 

na consolidação do poder 

local, para garantir condições 

socioeconômicas e ambientais 

para a população, por meio de 

estruturações de laboratórios.

LABORATÓRIOS DO PROJETO SOCIAL - 2014 

PROJETO
SOCIAL

No ano de 2014, o Projeto Social ampliará o seu trabalho com as crianças da 

comunidade, oferecendo atividades de contraturno que serão realizadas por profissionais 

junto aos alunos da Escola Sesc. Para o aprimoramento do projeto, todos os alunos da 

Escola Sesc e moradores do entorno participarão da Oficina de Cidadania: Direitos e 

Deveres, em que serão sensibilizados para as demandas sociais com conversas, debates, 

exibição de filmes e leituras de textos sobre cidadania, sustentabilidade ambiental e 

hábitos socioculturais. Buscamos oportunizar uma formação cidadã mais consistente para 

todos os participantes do projeto. 

Serão oferecidas vagas dos laboratórios para moradores do entorno, contribuindo 

para a formação de agentes sociais e para crianças como complementação das suas 

atividades formativas no contraturno do período escolar. As vagas externas serão 

oferecidas, prioritariamente, para moradores da Zona Oeste e pessoas envolvidas 

com instituições sociais e escolas públicas que tenham o objetivo de criar uma maior 

interlocução com ações socioculturais desenvolvidas nos bairros vizinhos da Escola Sesc 

de Ensino Médio.

Ações que serão desenvolvidas no ano de 2014 
com os alunos e moradores da Zona Oeste

Laboratórios exclusivos para crianças de 8 a 12 anos
Tecendo Histórias Sociais 
Esporte e Sociabilidades 
Gastronomia Consciente 
Graffiti

Laboratórios exclusivos para adolescentes e adultos
(a partir de 13 anos)
Moda Sustentável 
Saúde e Sociabilidades  
Comunicação Popular 
Meio Ambiente e Cidadania
Alimentação e Sociedade

Laboratório exclusivo para a 3ª idade
Gerações e Sociabilidades

Laboratório Tecendo Histórias Sociais
Vagas: 30 vagas alunos da Escola Sesc/30 vagas para crianças moradoras do entorno

Ministrantes: Martha Loureiro e Beth Araújo são arte educadoras que trabalham com 

pesquisa literária atrelada ao desenvolvimento social.

Dia da semana:    

Turma 1 - segundas-feiras das 14h às 15h10 

Turma 2 – segundas-feiras das 15h15 às 16h25 

10
 L

AB
O

RA
TÓ

RI
O

S 
 

Período de inscrição para moradores do entorno: de 03/02 a 14/03 

Dia de inscrição para alunos da Escola Sesc de Ensino Médio: 15/03  

Período das atividades: de 24/03 a 07/06 e de 14/07 a 05/12 
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O laboratório desenvolverá uma pesquisa sobre as histórias do bairro de Jacarepaguá e a criação de 

histórias sobre cidadania com crianças e alunos da Escola Sesc, estimulando a criatividade e a socialização. 

Num segundo momento, essas histórias serão transformadas em livros de pano, confeccionados pelos 

participantes do laboratório. 

Laboratório de Esporte e Sociabilidades
Vagas: 30 vagas para alunos da Escola Sesc/30 vagas para crianças moradoras do entorno

Ministrante: João Mello é licenciado e bacharel em Educação Física e mestre em Ciências do 

Exercício e do Esporte. Professor da Escola Sesc de Ensino Médio desde 2011. 

Dia da semana: 

Turma 1 - segundas-feiras das 14h às 15h10 

Turma 2 – segundas-feiras das 15h15 às 16h25  

O laboratório desenvolverá um trabalho com crianças moradoras do entorno e alunos da 

Escola Sesc, estimulando ludicidade, lideranças, interações entre faixas etárias distintas e disci-

plina por meio do esporte.

Laboratório de Grafitti

Vagas: 30 vagas para alunos da Escola Sesc/30 vagas para crianças moradoras do entorno 

Ministrantes: Airá O’crespo e Fael Tujaviu são atuantes na cultura de rua, grafiteiros, Mc’s e 

articuladores culturais com a perspectiva educativa da arte.  

Dia da semana:  

Turma 1 - quartas-feiras das 14h às 15h10 

Turma 2 – quartas-feiras das 15h15 às 16h25   

Será desenvolvida a expressão artística no contexto da exclusão social. Além disso, 

serão realizadas atividades de graffiti nas ruas do entorno, por ser ser uma arte que, 

obrigatoriamente, cria interlocução com a urbanidade e as regras de cada local de maneira 

conciliadora ou subversiva.  

Laboratório de Gastronomia Consciente 

Vagas: 30 vagas para alunos da Escola Sesc/30 vagas para crianças moradoras do entorno 

Ministrante: Ingrid Hoppe é chefe de cozinha graduada em marketing e ministra aulas de 

culinária para crianças. 

Dia da semana:  

Turma 1 - quartas-feiras das 14h às 15h10 

Turma 2 – quartas-feiras das 15h15 às 16h25  

O laboratório ensinará às crianças do entorno, com a ajuda dos alunos da Escola Sesc, a cozinhar 

usando técnicas simples e eficazes para higienizar, armazenar, cortar e criar receitas deliciosas com 

criatividade e organização. Trabalho totalmente prático e lúdico, no qual cozinharão com total 

segurança e aprenderão como transformar o pouco em uma refeição completa. 

Laboratório de Moda Sustentável
Vagas: 15 vagas para alunos da Escola Sesc /10 vagas para moradores do entorno

Ministrante: Chloe Lerina é designer de Moda e estilista.  

Dia da semana: quartas-feiras das 14h às 15h50 

Através de cursos, intercâmbios e experiências trocadas em comunidade, o laboratório 

tem como objetivo o desenvolvimento da moda enquanto movimento social e fonte de renda, 

por meio da customização das peças de roupas doadas para o acervo do Brechó Cabide 

Moda Sustentável, vendidas a preços populares para instituições sociais, de ensino e para a 

comunidade do entorno. 
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Vagas: 15 vagas para alunos da Escola Sesc /05 vagas para moradores do entorno 

Ministrante: Ana Achcar é atriz, diretora, pesquisadora e professora de Teatro da UNIRIO. 

Doutora em Artes Cênicas, coordena o programa de atuação de palhaços em ambiente hospitalar, 

Enfermaria do Riso, desde 1998. 

Dia da semana: quartas-feiras das 14h às 15h50 

Os alunos da Escola Sesc serão capacitados para a criação e aplicação de ação artístico/lúdica direcio-

nada para a população infantil e/ou idosa que vive em ambientes de risco social, tais como orfanatos, asilos 

e hospitais. Para o desenvolvimento da atividade, é preciso ter afinidade com Artes Cênicas.

Laboratório de Comunicação Popular 
Vagas: 15 vagas para alunos da Escola Sesc /15 vagas para moradores do entorno

Ministrante: Diedro Barros é jornalista e atua como radialista. Possui experiência também nas 

áreas de locução, produção de rádio, edição, redação e diagramação de impresso.  

Dia da semana: quartas-feiras das 17h às 18h50 

O laboratório oferecerá uma visão ampliada da abordagem jornalística através da prática e 

análise de fatos noticiados em diversas mídias (impresso, rádio, tv e Internet). Com isso, formam-

se comunicadores comunitários, com raciocínio crítico e habilidades técnicas que podem ser 

aplicadas na produção de informação, observando as tendências e mudanças da sociedade. 

Laboratório de Meio Ambiente e Cidadania
Vagas: 15 vagas para alunos da Escola Sesc /15 vagas para moradores do entorno

Ministrantes: Daniela Beltrão de Souza e Valdeir da Costa Lobo são educadores e atuam como 

formadores de jovens em projetos socioambientais.  

Dia da semana: terças-feiras das 17h às 18h50 

Este laboratório desenvolverá um estudo sobre a Baixada de Jacarepaguá a partir da análise 

dos conflitos socioambientais existentes na região, pesquisará in loco as Unidades de Con-

Vagas: 15 vagas para alunos da Escola Sesc /15 vagas para moradores do entorno (3ª idade)

Ministrante: Rafael Tupinambá é formado em Artes Cênicas e desenvolve ações em projetos sociais. 

Dia da semana:

Quartas-feiras das 18h35 às 20h25 (alunos da Escola Sesc e da 3ª idade) 

Sábados das 13h às 16h (somente alunos da 3ª idade) 

Realizará a integração entre os participantes da terceira idade e os adolescentes da Escola 

Sesc para o fortalecimento das relações sociais com superação de limites físicos e emocionais, 

diminuindo as incertezas que cercam estes grupos durante a vida cotidiana.  

servação da região através de trabalhos de campo e estabelecerá conexões entre as causas e con-

sequências dos conflitos socioambientais objetivando desenvolvimento local. Serão estruturados 

planos de ação com o intuito de minimizar os impactos e os conflitos que atingem as principais 

comunidades da região da Baixada de Jacarepaguá.

Laboratório de Alimentação e Sociedade
Vagas: 05 vagas para alunos da Escola Sesc /05 vagas para moradores do entorno

Ministrante: Laura Pires é consultora de alimentação ayuvédica que busca no hábito alimentar o 

equilíbrio para o corpo e a mente. 

Dia da semana: 

Turma 1 – segundas-feiras das 14h30 às 16h20

Turma 2 - quartas-feiras das 17h às 18h50

O laboratório trabalhará com as noções críticas de alimentação no contexto capitalista. Serão 

abordadas práticas de alimentação saudáveis, com o objetivo de desenvolver o ato de comer 

consciente, da produção exacerbada de alimentos que agridem a saúde, manipulando os hábitos 

da sociedade em relação às reais necessidades da alimentação. 

Gerações e Sociabilidades  

Laboratório de Saúde e Sociabilidades 
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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

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

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

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

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

05 e 26 Encontro com o Cinema Alemão
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

09 e 23 Encontro com o Cinema Alemão 

11 Sonora Brasil

11 a 16 Poética

15 e 29 América por John Ford

26 a 29 Escola Vive Cultura

03 e 31 Encontro com o Cinema Alemão
05 a 10 Teatro na contramão

12 a 24 Movimentação: Festival de Música  
da Escola Sesc

27 a 30 Escola Vive Cultura
30 América por John Ford

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

11 e 25 Encontro com o Cinema Alemão
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

13 e 27 Encontro com o Cinema Alemão
19 e 26 América por John Ford

CRONOGRAMA DE PROJETOS 2014
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Qual o significado para o nome Jacarepaguá?

Jacarepaguá significa lagoa rasa dos 

Jacarés. 

Qual a importância do jovem no atual 

cenário de Jacarepaguá?

O jovem de Jacarepaguá é o futuro do 

bairro. É preciso que todos tenham amor 

ao local onde vivem. Conhecer a história, 

os nomes de cada rua e monumentos são 

algumas das preciosidades que Jacarepaguá 

tem para oferecer. Adquirindo este 

conhecimento, eles, os jovens, passarão 

a cuidar mais daqui. Conhecendo toda 

essa história todos vão perceber que são 

responsáveis em preservá-la e constitui-la.

Qual foi o motivo de você querer estudar a 

história de Jacarepaguá?

Paixão pelo bairro, com certeza! Antes de 

morar, eu trabalhava aqui. Comecei em 1954 

com meu trabalho e após vivenciar as belezas 

deste bairro e conhecer muitas pessoas daqui, 

eu me mudei, em 1972. Eu tenho muitos 

amigos por aqui que sempre me incentivaram 

a conhecer Jacarepaguá. Amigos como: 

Roberto Geraldo e Simonad Santos. 

Meus companheiros de Jacarepaguá 

já sabiam de como eu gostava da história 

daqui e pediram para que eu escrevesse 

um livro, foi  então que, em 1995, lancei o 

“Jacarepaguá de antigamente”

Quais foram as maiores mudanças em 

Jacarepaguá nos últimos 50 anos?

Jacarepaguá sofreu mudanças de 

forma muito rápida. Em 1816, o número 

de habitantes não passava dos 8500. Já em 

1994 o número já tinha subido para 400 

mil habitantes, e agora, em 2013, o número 

cresceu rapidamente para mais de 2,5 

milhões de habitantes.

Além disso o clima de Jacarepaguá já não 

é o mesmo. Antigamente era chamado de 

suíça carioca, devido ao maravilhoso clima, 

tanto que os sanatórios eram aqui, por conta 

da qualidade. Só tiveram fim após a área 

farmacêutica lançar remédios que cuidassem 

da tuberculose, diminuindo o número de 

pacientes e, consequentemente, fechando os 

sanatórios. O clima hoje já não é o mesmo 

por conta dos prédios, asfaltos e quantidade 

de carros que estão por aqui.

Jacarepaguá mudou de área rural para 

urbana rapidamente, hoje você sai de um 

condomínio e aparece em outro.

Sobre Carlos Araújo:

“O historiador Carlos Francisco Correia de Araujo é natural de Salvador - 

Bahia e Carioca de Coração e amor à terra. De longa data, vem percorrendo, 

em busca de novos subsídios para aumentar seus conhecimentos a respeito 

da História do Rio de Janeiro e particularmente a respeito do bairro de 

Jacarepaguá, as Bibliotecas federais, estaduais, municipais e particulares além 

das principais livrarias e sebos da Cidade à procura de algum dado novo 

para enriquecer seu vasto conhecimento com relação a tudo que fala da terra 

fluminense e especialmente de Jacarepaguá.” - Oswald Moraes Andrade.

Entrevista com Carlos Araújo
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Dicas
culturais

 CD Aqui é o meu Lá – 
Ricardo Herz Trio

Filme “Tempos de paz”

Rio de Janeiro, 18 de Abril de 1945. No 

Brasil, o governo de Getúlio Vargas liberta 

presos políticos ao mesmo tempo em que 

recebe milhares de imigrantes europeus. 

Neste contexto surge o embate entre o chefe 

da imigração na Alfândega do Rio de Janeiro 

e um ex-ator polonês, suposto seguidor 

de Hitler. Enquanto Segismundo tem a 

obrigação de evitar a entrada de qualquer 

ameaça comunista no país, Clausewitz terá 

que usar todas as técnicas de convencimento 

do teatro para ficar em território brasileiro. 

Começa aí uma batalha entre a realidade 

e o desejo, entre a tortura e a memória de 

alguém que se culpa por ter fechado os olhos 

para os horrores da guerra..
Em 2012, o violinista Ricardo Herz 

lançou seu quarto disco, “Aqui é o meu 

Lá – Ricardo Herz Trio”, com composições 

próprias e direção musical de Benjamim 

Taubkin. Acompanhado de Pedro Ito (bateria 

e percussão) e Michi Ruzitschka (violão 

7 cordas), o violinista tem se apresentado 

nos principais teatros e festivais do Brasil 

e exterior, marcando o público com sua 

contagiante presença de palco: são solos 

endiabrados e melodias marcantes que fazem 

do show uma experiência única na música 

instrumental brasileira. Com esse disco, o 

Ricardo Herz Trio ganhou o Troféu Cata-

Vento 2012, da Cultura Brasil, escolhido por 

Solano Ribeiro. 
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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

Vincere 
Marco Bellocchio

Callado
José Joffily

Oscar Niemeyer
Documentéario Sesc 

Distrito Federal

Darcy Ribeiro - O guerreiro 
sonhador

Fernando Lemos - Atrás 
da imagem 

Guilherme Coelho

Livros

Entre o chão eo tablado 
Lauande Aires

Gil Vicente 
Farsa de Inês Pereira

Apareceu a Margarida e 
outras

Roberto Athayde

As centenárias & Maria do 
Caritó

Newton Moreno

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 novembro de 2013
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1 - Vivência Cultural:  

Visita guiada por Jacarepaguá

Aldeya Yacarepguá

Foto: Guarim de Lorena

2 - Lançamento do DVD Beale Street ao vivo 

Aldeya Yacarepguá

Foto: Thércio Leite

3 - Espetáculo O cheiro da Feijoada

Aldeya Yacarepguá

Foto: Guarim de Lorena

4 - Espetáculo: As rosas não falam

Aldeya Yacarepguá

Foto: Thércio Leite

5 - Dança comtemporânea em domicílio 

Aldeya Yacarepguá

Foto: Guarim de Lorena

1

2

3

4

5
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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

2

7 8

9

6

10
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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 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 

Estagiårio de Comunicacão Social:

Leonardo Zielinsky (PUC-Rio)

Design da publicação:

Rafael Macedo e Leonardo Zielinsky

Revisão Final:

Jade Helena

Parceria Espaço Cultural Escola Sesc e
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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  


