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E ainda: Sonora Brasil, Escola Vive Cultura 
e mais+



A Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio, 

em consonância com o Programa de Cultura do 

Departamento Nacional do Sesc, realiza um conjunto 

planejado de políticas culturais que objetivam a 

democratização e promoção do acesso aos mecanismos 

de produção, distribuição e fruição de bens culturais, 

além do estímulo à criação artística e da oferta de 

formação, proporcionando ao público ações pautadas 

na valorização da diversidade e no conhecimento da 

identidade cultural brasileira. O planejamento cultural e 

os projetos desenvolvidos seguem a missão de articular 

cultura e educação, fundamentando-se em cinco linhas 

de ação: Convivência e fruição; Patrimônio cultural; 

Literatura e leitura - experiências compartilhadas; 

Articulação social; Qualificação Técnica e Profissional.

Mais informações:

espacocultural.escolasesc.com.br

Facebook: Espaço Cultural Escola Sesc

(21) 3214-7404 

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Horário de funcionamento:

2ª a 6ª feira, das 9h às 20h30

Finais de semana e feriados conforme 

a programação dos projetos

Foto da capa: 

Hilton Junior

Sobre o Espaço 
Cultural Escola Sesc
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O grupo paraense é formado por pessoas que mantêm relações familiares e de vizinhança, e que 

participam regularmente de atividades sociais onde se pratica o samba de cacete. Seus integrantes, 

em sua maioria, são moradores da zona rural da cidade de Cametá e vivem da produção agrícola.

Uma das situações sociais mais recorrentes relacionadas ao samba é “o convidado”. Trata-se de 

um movimento de solidariedade e união de forças, quando uma pessoa da comunidade vai preparar 

o terreno para o plantio e todos se juntam para ajudar. Da limpeza do terreno ao plantio o samba de 

cacete é tocado no intuito de animar o grupo pra que o trabalho seja feito com eficiência e rapidez.

O grupo é formado por tamboureiros e cantadeiras/sambadeiras e seus cânticos são acom-

panhados por dois “tambouros” e mais um percussionista que toca os cacetes. Tem a liderança 

do Mestre Benedito Moia e conta também com a participação de Ângela Meireles, Maria de 

Jesus, Manoel Maria, Maria das Graças, Marineu Cruz, Raimundo Moia e Nair dos Prazeres.

Samba de Cacete da Vacaria
11 de agosto

Local: Teatro | Capacidade: 100 lugares 
Duração: 90 minutos | Classificação: Livre
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O projeto pretende levar a poesia e a palavra para perto do grande 

público, por meio de uma diversidade de linguagens artísticas que 

vão do teatro à música, das intervenções poéticas aos recitais.

De 19 a 23 de agosto

19
, 2

0 
e 

21
 |

 A
go

st
o 

às
 1

1h

RAP / DJ / BEAT 
Workshop de produção literária e                           
musical - Com Vinícius Terra e Sr. Alfaiate

Aos participantes serão oferecidas atividades múltiplas como: produção 

de texto lírico intertextualizando o Rap à literatura de língua portuguesa, 

conhecimentos técnicos de equipamentos e softwares, utilização e criação 

de beats em produção musical, manuseio, teoria e prática de performances 

de DJs. Antes da apresentação, os multiplicadores Vinícius Terra (Brasil) 

& Sr. Alfaiate (Portugal) realizarão um Pocket Show que misturará música, 

história do processo criativo individual e a produção de obras sonoras.

Local: Espaço Cultural Escola Sesc | Capacidade: 20 vagas | Duração: 4 horas  

Classificação: 14 anos | Inscrições pelo email: espacoculturalescolasesc@gmail.com

Foto: Le Fernands

Foto: Ponte Rio de Janeiro

Foto: DivulgaçãoFoto: Ponte Lisboa
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19 | Agosto às 19h

Cosmocartas
Uma imersão no universo de dois dos maiores 

ícones das artes visuais no Brasil é a proposta central 

de “Cosmocartas – Hélio Oiticica e Lygia Clark”, 

que estreou no Rio de Janeiro em 6 de dezembro, 

no Centro Municipal de Artes Hélio Oiticica. Com 

os atores Álamo Facó e Cristina Flores, a peça tem 

direção de Renato Linhares e colaboração artística 

de Cesar Augusto. O espetáculo é inspirado no livro 

“Lygia Clark/Hélio Oiticica: Cartas 1964-1974” (Ed. 

UFRJ) e ganhou tratamento dramatúrgico assinado 

pelo próprio Álamo Facó e Pedro Kosovski.

Local: Teatro | Capacidade: 40 lugares 

Duração: 90 minutos | Classificação: 14 anos

20 | Agosto às 19h

Fragmentos de 
Beckett

É o quarto espetáculo encenado pelo 

Centro de Produção Teatral (CPT) e é 

constituído de 3 narrativas curtas e 2 peças 

curtas. Esses textos buscam apresentar, 

através do relato, um ‘estado de divagação’, 

uma sensação de que tanto faz se estamos 

de olhos abertos ou não. O espetáculo é 

trabalhado com um mínimo de luz e o 

público o assiste através de um tecido que 

desfoca a imagem. É uma peça para ser 

ouvida. TEXTOS: Ouvido no escuro I, 

Ouvido no escuro II, Teto, Improviso de 

Ohio e Comédie.

Local: Foyer, Palco e Porão Torquato Neto 

Capacidade: 40 lugares | Duração: 60 

minutos | Classificação: 14 anos  

21 | Agosto às 19h

Microfone 
Aberto

Pocket Show de Vinícius Terra e 

Sr. Alfaiate, interações poéticas, DJ e 

apresentação do Projeto Bandas da Escola 

Sesc de Ensino Médio, que foi criado em 

2010 como extensão das oficinas de música, 

tendo como objetivo desenvolver o trabalho 

em equipe, promover o aprimoramento 

musical e estimular o protagonismo juvenil.

Local: Galeria Urbana a Céu Aberto 

Duração: 120 minutos | Classificação: Livre

21 | Agosto às 17h

Papo sobre 
Roberto Piva

Atividade exclusiva para alunos do 

Laboratório do Escritor, da Escola Sesc de 

Ensino Médio

Local: Canto Poético | Capacidade: 20 lugares 

Duração: 60 minutos | Classificação: 15 anos  

Foto: D
ivulgação

Foto: Divulgação
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22 | Agosto às 19h

Moraes 
Moreira

Com apresentações intimistas calcadas 

no violão e na voz, MORAES MOREIRA 

canta em seus shows um verdadeiro festival 

de  canções que habitam  a memória afetiva  

de todos nós : “Preta Pretinha”,  “Meninas do 

Brasil”,  “Forró do ABC” ,  “Bate Coração”,  

“Bloco do Prazer” e “Acabou Chorare”. 

Cantor e compositor do primeiro time da 

MPB, Moraes Moreira apresenta agora suas 

canções no Espaço Cultural Escola Sesc.

Local: Teatro | Capacidade: 600 lugares 

Duração: 60 minutos | Classificação: Livre  

Entrega de senhas uma hora antes do 

espetáculo.

23 | Agosto às 19h

“Só para 
os raros”

Atividade de interação exclusiva aos 

participantes da Mostra de Cinema e 

Literatura. Complementando a atividade, 

será exibido no dia 30/08 às 16h o filme “O 

Lobo da Estepe”. 

Local: Porão Torquato Neto | Capacidade: 

25 lugares | Duração: 180 minutos 

Classificação: 14 anos  

Foto: Divulgação

ARTES CÊNICAS, LITERATURA, CINEMA E MÚSICA

[ Gente lendo

gera gente lendo ]

26/08 • 15h

Felipe Magaldi fala sobre 
“O Apanhador no Campo de 
Centeio”, de J. D. Salinger

Local: Canto Poético • Capacidade: 30 lugares 

Duração: 60 minutos • Classificacão: 14 anos

Obra: Um garoto americano de 16 anos 

relata com suas próprias palavras as experiências 

que ele atravessa durante os tempos de escola e 

depois revela o que se passa em sua cabeça. O 

que será que um adolescente pensa sobre seus 

pais, professores e amigos?

O autor: J. D. Salinger nasceu em Manhatan, 

Nova York, em 1919. Seu romance mais 

conhecido é O Apanhador no Campo de Centeio, 

obra que tornou Salinger um dos nomes mais 

importantes da literatura norte-americana deste 

século. Escreveu, entre outros livros, Franny and 

Zooey (1961), Pra cima com a viga, moçada (1962) 

e Seymor: uma introdução (1963).

Convidado: Felipe Magaldi é bacharel 

em Ciências Sociais pela UFRJ, com mestrado 

em Antropologia pela UFF. Atualmente é 

doutorando pelo Museu Nacional. Tem trabalhos 

publicados nas áreas de artes e saúde mental. 

Por que falar desta obra: A juventude é um 

momento estranho, em que a vida parece correr 

mais devagar que a vontade. Neste desencontro 

de velocidades, conviver se torna um difícil 

desafio. Ler O Apanhador no Campo de Centeio 

nos mostra como é possível ser você mesmo sem 

desaparecer no outro. Mostra que nas próprias 

inquietudes e angústias reside o potencial para 

Realização de apresentações artísticas para alunos da rede pública com o princípio de estimular e 

viabilizar a ida de estudantes ao teatro, objetivando dar acesso a alunos de instituições formais e 

informais a uma programação diversificada e de qualidade.
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digerir as diferenças sem fraquejar. Pois, por trás 

dos sentimentos negativos, sempre se esconde 

um grande afeto.

[ Música ]

27/08 • 15h

Mulheres em Pixinguinha

Local: Teatro • Duração: 60 minutos

Classificacão: 14 anos

Numa abordagem diferenciada e em trio, 

Neti Szpilman (voz), Daniela Spielmann (sax) 

e Sheila Zagury (piano) proporcionam, através 

de uma visão feminina, uma homenagem 

mais que merecida a um dos grandes mestres 

da nossa música popular: Pixinguinha. Elas 

criam, assim, uma atmosfera mágica em torno 

dos chorinhos, das polcas e das valsas que 

permeiam a sua obra. O grupo se apresenta 

acompanhado de percussão.

Ficha técnica - Piano: Sheila Zagury / Voz: 

Neti Szpilman / Sax e flauta: Dani Spielmann 

Pandeiro: Clarice Magalhães / Produção 

executiva: Zênitha Produções - Sandra De Paoli.

[ Artes cênicas ] 

28/08 • 15h

No buraco da Cia. Etc e Tal

Gênero: Comédia • Local: Teatro • Duração: 

60 minutos • Classificacão: 14 anos

Atrás de um biombo de um metro de 

altura e sete de comprimento, o Etc e Tal 

subverte a imaginação do espectador através 

de cinco hilariantes pantomimas nas quais o 

Mulheres em Pixinguinha

[ Gente lendo

gera gente lendo ]

23/09 • 15h

Claudia Ventura fala sobre 
“O escaravelho do Diabo”, 

de Lúcia Machado

Gênero: Comédia • Local: Canto Poético 

Capacidade: 30 lugares • Duração: 50 minutos 

Classificacão: 14 anos 

Obra: Pessoas são vítimas de um estranho 

assassino nomeado “Inseto”, que antes de matá-

las, envia-lhes um pequeno embrulho contendo 

um escaravelho. A aparência e o nome científico 

dos insetos aludem à arma utilizada nos 

assassinatos. As vítimas têm algo em comum: 

são todas ruivas legítimas,  sardentas e com 

cabelos que lembram a cor do fogo.

A autora Lúcia Machado de Almeida 

nasceu em São José da Lapa – Minas Gerais 

em 1910. É autora de livros infanto-juvenis 

de sucesso entre os jovens dos anos 1980, e 

que são editados até hoje. A autora recebeu 

ao longo da carreira diversos prêmios de 

reconhecimento literário e faleceu em 

Indaiatuba, em 2005.

Convidado: Claudia Ventura é Mestre 

em Teatro pela UniRio e já participou dos 

seguintes espetáculos: O Samba Carioca 

de Wilson Baptista, Otelo da Mangueira, 

Hamelin, Gota D’água, Amor Confesso, e A 

público fica impossibilitado de presenciar o 

corpo inteiro dos atores.

Da plateia, tem-se a nítida impressão de 

“ver” os atores flutuando, voando, afundando, 

caindo, cavalgando, mas, principalmente, que 

o espectador ao lado está gargalhando tanto 

quanto ou mais do que o outro.

 Ficha técnica - Criação e Produção: Centro 

Teatral e Etc e Tal / Atuação: Melissa Teles-

Lôbo, Marcio Moura e Alvaro Assad / Direção e 

Preparação Mímica: Alvaro Assad / Figurinos e 

Ambientação Cênica: Fernanda Sabino / Desenho 

de Luz: Aurélio Oliosi / Trilha Original: Rodrigo 

Lima / Fotografias: Ricardo Gabriel / Design e 

Slides: Ato Gráfico.

[ Cinema ] 

29/08 • 15h

A mocidade de Lincoln

(Young Mr. Lincoln, USA, 1939). Gênero: 

Biografia / Drama. Direção: John Ford.  

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 100 minutos • Classificação: 14 anos

Elenco: Henry Fonda, Alice Brady, Marjorie 

Weaver, Arleen Whelan, Eddie Collins, Pauline 

Moore, Donald Meek e Ward Bond.

Sobre: Os primeiros passos do jovem 

Abraham Lincoln: sua formação no Direito, a 

perda da primeira esposa e a difícil defesa dos 

irmãos Matt e Adam Clay, acusados de homicídio.

Foto: Divulgação
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Serpente, onde foi indicada para o Prêmio 

Shell de melhor atriz.

Por que falar desta obra: Nasci numa 

cidade pequena, Nova Friburgo, e, morando 

numa casa afastada da cidade, a fantasia 

era minha grande companheira. Quando 

minha irmã mais velha chegou em casa com 

um exemplar de O Escaravelho do Diabo, 

com aquele bicho nojento (que costumava 

voar bastante lá em casa) na capa, tive uma 

curiosidade imediata. E, graças a esse livro, o 

suspense entrou na minha vida pra sempre. E 

o cabelo vermelho também.

[ Música ]

24/09 • 15h

Chorando Histórias

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 120 minutos • Classificacão: Livre

Sobre: Chorando Histórias conta a história 

do chorinho por meio de uma aula-espetáculo 

(“espetáulaco”), fazendo um passeio pelas 

origens do gênero musical e suas influências 

das músicas europeia e africana até os tempos 

atuais no Brasil. O ator Gustavo Arthiddoro 

encarna o Crioulo Doido, personagem-símbolo 

do História Através da Música e inspirado num 

personagem homônimo de Stanislaw Ponte 

Preta. Criado em 2001, o grupo já montou 

três espetáculos, são eles: “República: A Era de 

Heróis”, “Chorando Histórias” e “O Rádio nas 

ondas da História”.

Ficha técnica - Direção: Cláudio Mendes 

Ator: Gustavo Arthidoro / Violão 7 cordas:  

André Mendes / Cavaquinho: Romney Lima 

Pandeiro: Pedro Castro / Percussão: Valdir 

Ribeiro  Bandolim: Denis Lopes / Produção 

Executiva: André Dinis / Coordenação de 

Produção: Alana Mendonça / Iluminação: 

Alberto Timbó.
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NChorando Histórias

[ Artes cênicas ] 

25/09 • 15h

Blefes Excêntricos

Gênero: Comédia circense • Local: Teatro 

Duração: 50 minutos • Classificacão: Livre 

 

A insólita rotina de dois indivíduos em 

disputa por um poder que, por si só, nada 

pode. Uma ação dramática contínua revisita o 

universo da magia e dos excêntricos musicais, 

onde números clássicos são tratados como 

acidente de percurso. Habilidade, mistério, 

absurdo, humor e poesia, num jogo de cena 

onde a palavra não faz falta. 

Ficha técnica - Elenco: Lucas Moreira 

e Fabricio Dorneles / Direção: Júlio Adrião  

Roteiro: Júlio Adrião e Circo Dux / Direção 

Musical e Trilha Sonora: Tato Taborda  

Assessoria Técnica em Magia: Rossini  

Preparação Musical: Luís Costa Lima Neto 

Assessoria na Construção de instrumentos: 

Spirito Santo / Criação de Figurino: Gabriella 

Marra / Produção de Figurino: Fátima Léo  

Assistente de Figurino Elisa Lima / Alfaiate: 

Fábio Martins / Costureira: Edna dos 

Santos / Cenário e Adereços: Marcos Feio  

Cenotécnico: Marcos Feio, José Maranhão e 

Diogo Magalhães / Iluminação: Guiga Ensa e 

Luiz André Alvim / Ideias e Palpites no Som: 

Luis Cruz - Gugu (Pro Aúdio) / Operador de 

som: Renato Nato / Assessoria de Malabares: 

Daniel Póittevin / Fotografia: Celso Pereira  

Programação Visual: Caco Chagas / Assessoria 

de Imprensa: Mais e Melhores / Gestão do 

Projeto: Rinoceronte Produções  Renata Leite  

Assistente Financeiro: Carol Freitas / Produção: 

Bianca Fero / Assistente de Produção: Juju 

Moreira / Realização: Circo Dux.

[ Cinema ] 

26/09 • 15h

O prisioneiro da Ilha dos 
Tubarões

(Prisoner of Shark Island, The, USA, 1936). 

Gênero: Drama. Direção: John Ford. 

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 96 minutos • Classificacão: 14 anos

Sobre: A história do Dr. Samuel Mudd, o 

médico que foi preso e acusado de conspiração 

apenas por haver tratado do assassino do 

Presidente Lincoln. Em 1865, poucas horas 

depois do assassinato do Presidente Lincoln, 

o Dr. Mudd ajuda John Wilkes, um pobre 

homem que se apresenta com a perna 

quebrada. Porém, John Wilkes é o assassino 

que quebrou a perna enquanto fugia após o 

crime. Preso e acusado de cumplicidade, o 

Dr. Mudd é condenado à prisão perpétua 

na terrível Prisão de Shark Island, onde 

sofreria maus tratos e o ódio dos guardas, 

especialmente do sádico sargento Rankin. 

Fo
to
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CASA 
GRANDE   
E SENZALA
Manifesto Musical Brasileiro  
Ciclomáticos Cia de Teatro

O texto  é inspirado livremente na obra de Gilberto 

Freyre com músicas e lendas brasileiras partindo 

dos índios, negros e portugueses, passando pelo 

canto das lavadeiras, dos sertanejos e pela poesia 

popular dos sambas de enredo. 

às 19H
Local: Teatro 

Capacidade: 600 lugares 

Duração: 90 minutos 

Classificação: 14 anos

Intercâmbio entre o Laboratório de 

Teatro Musical Iniciante do projeto 

UZINA e o grupo de teatro Estado 

Tipo Assim do Colégio Estadual 

Eunice Weaver (Taquara).

16h50
às 

20h10

09 19h

SET

conselho 
de classe

Cia. dos Atores

Espetáculo premiado que comemora os 25 anos da Cia dos Atores (RJ) ao encenar uma reunião 

de professores que é desestabilizada pela chegada de um novo diretor. Esse encontro faz eclodir 

dilemas éticos e pessoais, em meio a decisões que se confundem com relações de poder no interior 

da instituição escolar. A trama gira em torno de uma escola pública do centro do Rio de Janeiro 

e, com isso, problematiza as questões macro e micropolíticas da educação no Brasil. A montagem 

gera um diálogo a respeito da atual situação da educação no país e no mundo. 

Ficha técnica - Texto: Jô Bilac / Direção: Bel Garcia e Susana Ribeiro / Assistência de direção: 

Raquel André / Elenco: Cesar Augusto, Leonardo Netto, Marcelo Olinto, Paulo Verlings, 

Thierry Trémouroux e Sérgio Maciel. Figurino de Rô Nascimento e Ticiana Passos / Cenário: 

Aurora dos Campos / Iluminação de Maneco Quinderé / Trilha original: Felipe Storino  

Direção de produção: Tárik Puggina.

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 80 minutos • Classificação: 14 anos

O projeto visa dinamizar diferentes frentes de atuação no campo da cultura, criando espaços para 

jovens artistas e artesãos por meio de intercâmbios, oficinas, mesas de debate e experiências que 

permitam expandir os saberes ligados ao fazer artístico e aos modos de gestão e produção cultural.

De 08 a 28 de setembro

Foto: Divulgação

Foto: Vicente de Mello
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vivência 
cultural

Visita Mediada por Jacarepaguá

Local: Colônia Juliano Moreira • Quantidade: 46 pessoas  

Duração: 180 minutos • Classificação: 14 anos • Atividade 

exclusiva para Escolas da Rede Pública de Ensino

O historiador Michael Carneiro será guia de 

pontos culturais do bairro de Jacarepaguá, passando 

pelo Museu Bispo do Rosário, Aqueduto da Colônia, 

e lugares que outrora foram ocupados pela Casa 

Grande, pela Senzala e pela “Colônia dos Psicopatas”.

SONHO DE UMA 
NOITE DE VERÃO

Cia. Farsacena

A adaptação do texto de Shakespeare aos dias atuais incorpora a cada localidade nomes e costumes das 

regiões, como nomes de ruas, escolas e gírias, aproximando ainda mais a encenação do público.

Ficha técnica - Autor: William Shakespeare / Adaptação: Robson Sanchez / Diretor: Monique 

Carvalho e Robson Sanchez / Supervisão artística: Amir Hadad / Trilha Sonora: Ruba 

Figurinos: Juliana Prado / Maquiagem: Matheus Pasticchi / Técnico: Leandro Lobo / Elenco: 

Areias Herbert - Mestre Marmelo, Arthur Monteiro - Demétrio e Chico Flauta, Cláudia 

Benevides - Helena e Fada, Sabrina Faerstein - Hipólita e Titânia, Gabriel Garcia – Puck, 

Isabela Oliveira – Hérmia, Gustavo Damasceno - Oberon e Teseu, Robson Sanchez – Botão, 

Thiago Ristow - Lisandro e Justinho / Produção: Cia Farsacena / OPSIS Soluções Culturais.

Local: Anfiteatro • Capacidade: 200 lugares • Duração: 

70 minutos • Classificação: Livre • O espetáculo também 

será realizado no dia 09/09 na  C. E. Bernardo Sayão. 

Integrante do projeto Escola Bairro Criativo

10h às 17h

Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 20 vagas  

Público-alvo: atores, dançarinos e interessados pela linguagem  

Duração: 6 horas • Classificação: 16 anos • Inscrições pelo 

email: espacoculturalescolasesc@gmail.com

Um espaço para o conhecimento do corpo e as possíveis 

correspondências pela convivência do grupo. Atividade 

integrante do projeto Palco Giratório 2014. 

oficina 
de dança
Com João Saldanha

10 SETEMBRO

09 15h

SET

10 17h

SET

Foto: Leonardo Zielinsky
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GALERIA 
URBANA A 
CÉU ABERTO
Visita mediada

A visita mediada à Galeria Urbana a Céu 

Aberto é realizada por alunos monitores, 

percorrendo os murais de graffiti 

trocando informações e conhecimentos 

sobre a arte urbana. A visita acontece 

a partir do agendamento de grupos 

interessados.

Local: Espaço Cultural Escola Sesc 

Capacidade: grupos com 15 a 45 

componentes • Duração: 60 minutos

Classificação: 12 anos • Inscrições 

de grupos escolares pelo e-mail 

espacoculturalescolasesc@gmail.com

pátio 
da dança
Direção: Marta  Bastos
O Pátio da Dança reúne apresentações de estudantes 

de escolas de dança da Zona Oeste da cidade do 

Rio de Janeiro em uma mostra de dança. Atividade 

integrante do projeto Escola Bairro Criativo.

Local: Ginásio 

Experimental Carioca 

Carlos Lacerda – Taquara 

Capacidade: 350 pessoas

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Atividade exclusiva para 

alunos da E. M. Carlos 

Lacerda

14h
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O espetáculo promove um encontro entre 

o público e a atenção de Angel Vianna 

sobre o espaço cênico, sua sensibilidade, 

seus gestos e suas intenções. A bailarina 

Maria Alice Poppe introduz uma dança 

que acrescenta volume e expansão à cena 

e propõe uma organização sequencial 

acionada pela memória imediata. Atividade 

integrante do projeto Palco Giratório 2014.

Ficha técnica - Encenação: João Saldanha  

Atuação: Angel Vianna e Maria Alice Poppe  

Figurinos: Marcelo Braga / Iluminação: Adelmo 

Lapa / Assistente Angel: Tatiane Jesus de Santana. 

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares  

Duração: 50 minutos • Classificação: 12 anos

Com Angel Vianna 
e Maria Alice Poppe

19h

Dias
11 e 12

Local: E. M. Zélia Braune – Jardim 

América • Capacidade: 200 pessoas  

Duração: 60 minutos • Classificação: 

Livre • Atividade exclusiva para 

alunos da E. M. Zélia Braune

Foto: Thércio Leite
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SHOW IQFENIX 
Dança DE RUA

às 13h30
dia 12

Uma equipe de b.boys (break) que 

mistura as artes urbanas, circenses e 

populares. Atividade integrante do 

projeto Escola Bairro Criativo. 

dia 11
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festa 
vale tudo

A Festa Vale Tudo tem o intuito de 

estimular as pessoas criativamente 

e incentivar o convívio no espaço 

ressignificado. O destaque da 

programação será a Banda 

Vitória Régia, que acompanhou 

durante anos o cantor Tim Maia, 

e o Coletivo Pedrada’s com DJ e 

projeção durante toda a festa. A 

confraternização buscará trazer o 

urbano para o ambiente escolar 

e residencial da Escola Sesc 

de Ensino Médio por meio da 

gastronomia de rua, DJ, projeções, 

desfile de moda, brechó, skate park, 

circo, estátuas vivas, corte de cabelo 

estilizado, barman, músicas, dentre 

outras surpresas.

Gincana 
do minuto
Com Julio Pecly

Oficina de cinema

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 20 vagas • Duração: 6 horas 

Classificação: 14 anos • Público-alvo: 

interessados em cinema • inscrição pelo 

e-mail: espacoculturalescolasesc@gmail.com

A gincana do minuto consiste em uma 

disputa entre duas equipes para ver quem 

consegue fazer um filme de 1 minuto usando 

um celular ou uma câmera fotográfica. Julio 

Pecly, morador da Cidade de Deus, é um 

dos fundadores da Companhia Brasileira 

de Cinema Barato e do Cinecarceragem, 

cineclube que exibe filmes e curtas-

metragens dentro de delegacias. 

10h às 17h

pindorama
Lia Rodrigues Cia. de Dança

Como abordar, ainda uma vez, as possíveis relações do estar junto? Misturando-se até a 

diluição? Afirmando limites e singularidades? Quais rituais, sacrifícios e acordos seriam 

necessários para a constituição de um coletivo, ainda que temporário? Que paisagens criar 

para Pindorama - nome indígena dado às terras brasileiras antes da chegada dos europeus? 

Ciclos de morte, transformação, vida. 

Ficha técnica - Criação e direção: Lia Rodrigues / Assistente da direção: Amália Lima 

Dançado e criado em estreita colaboração com: Amália Lima, Leonardo Nunes, Gabriele 

Nascimento, Francisco Thiago Cavalcanti, Clara Castro, Clara Cavalcante, Dora Selva, 

Felipe Vian, Glaciel Farias, Luana Bezerra, Thiago de Souza, com a participação na criação 

de Gabriela Cordovez  Dramaturgia: Silvia Soter / Colaboração artística: Guillaume 

Bernardi  Criação de Luz: Nicolas Boudier / Fotografia: Sammi Landweer / Professores 

convidados: Amália Lima, Marcela Levi, Cristina Moura e Sylvia Barretto / Em parceria 

com a Redes da Maré e o Centro de Artes da Maré / Apoio do Grupo Conexão G.

Foto: Divulgação

Local: Centro de Artes da Maré - Rua Bittencourt Sampaio, 184, Nova Holanda - Av. Brasil 

Capacidade: 120 lugares • Duração: 80 minutos • Classificação: 12 anos  

Inscrição pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

13/09
18h às 24h

14 de SETEMBRO

Foto: Divulgação

Sujeito à lotação. 
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oficina de 
iluminação 
Cênica
Cia Alfândega 88
Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 20 vagas  

Duração: 6 horas 

Classificação: 16 anos

Público-alvo: técnicos de iluminação

ou pessoas interessadas na área

Inscrição pelo e-mail: 

espacoculturalescolasesc@gmail.com

O iluminador Aurélio de Simoni é da geração 

que firma o crédito de iluminador nas fichas 

técnicas dos espetáculos profissionais e realiza 

uma centena de iluminações para diretores 

cariocas representativos. A oficina abordará 

conhecimentos básicos da trajetória da utilização 

da iluminação artificial para as artes cênicas e a 

iluminação cênica no Brasil. Atividade integrante 

do projeto Palco Giratório 2014. 

10h às 17h assembleia 
para sócios
do Clube de Espectadores

Local: Auditório da Coordenação da Escola 

Sesc de Ensino Médio

Capacidade: 50 lugares  

Duração: 2 horas 

O programa Clube de Espectadores 

iniciado em 2010, que tem como objetivo 

fidelizar a frequência e a participação ativa 

dos espectadores às atividades culturais 

do Espaço Cultural Escola Sesc, promove, 

aos sócios mais participativos, um diálogo 

com os produtores do Espaço Cultural 

visando ampliar a participação do público 

no planejamento da programação. Após a 

conversa, os sócios presentes participarão 

do coquetel de lançamento do espaço Café 

Literário, com a apresentação do pianista 

Gabriel Gravina e o clarinetista PH Silva, 

professores dos cursos de música do 

projeto Uzina – Laboratórios de Artes e 

Produção Cultural.

15h às 17h

oficina de 
INTERPRETAÇÃO

Cia Alfândega 88
Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 20 vagas  

Duração: 6 horas • Classificação: 16 anos

Público-alvo: atores e pessoas com aptidão para a arte

Inscrição pelo e-mail: espacoculturalescolasesc@gmail.com 

O diretor Moacir Chaves e integrantes da Alfândega 88 propõem uma aproximação ao processo 

de criação a partir do estudo de textos, desenvolvendo uma percepção do papel do ator para 

além da figura da personagem. Moacir Chaves realiza espetáculos de grande comunicabilidade 

a partir de materiais não dramatúrgicos como o sermão do Padre Vieira ou os registros de um 

processo inquisitorial. Atividade integrante do projeto Palco Giratório 2014. 

10h às 17h

16

09

O DESCARTE DE LIXO NO RIO 
GRANDE DA CIDADE DE DEUS

Palestra com Julio Pecly

A palestra irá abordar  as questões sociais que 

envolvem o descarte de lixo no Rio Grande, 

localizado parcialmente na Cidade de Deus, 

suscitadas pelo documentário A Margem do Rio 

Grande. Julio Pecly, morador da Cidade de Deus,  

é um dos fundadores da Companhia Brasileira de 

Cinema Barato e do Cinecarceragem, cineclube que 

exibe filmes e curtas-metragens dentro de delegacias.

17h às 19h

Local: Auditório • Capacidade: 80 lugares  

Duração: 2 horas • Classificação: 14 anos

Inscrição pelo e-mail: espacoculturalescolasesc@gmail.com 
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16

Sesc Partituras é 

uma biblioteca 

digital sem fins 

lucrativos que 

visa preservar e difundir o 

patrimônio musical brasilei-

ro, democratizando o seu 

acesso através da disponi-

bilização de partituras digi-

talizadas e editoradas. Todas 

as obras apresentadas neste 

concerto têm suas partituras 

disponibilizadas integral-

mente na página www.sesc.

com.br/sescpartituras.

Local: Teatro • Capacidade: 100 lugares

Duração: 80 minutos • Classificação: 14 anos

Inscrição pelo e-mail:  espacoculturalescolasesc@gmail.com

O grupo Uzina Enseamble é formado por professores dos cursos de música do projeto Uzina – 

Laboratórios de Artes e Produção Cultural, no qual são oferecidos diversos cursos 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: Clarinete: Pedro Henrique / Piano: Gabriel Gravina  

Flauta: Reinaldo Pacheco / Violino: Flank Carlaly.

SESC PARTITURAS
Com Uzina Enseamble

19h

oficina de 
customização

Com Maria do Amparo

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 20 vagas • Duração: 3h30min.

Classificação: 14 anos • Público-alvo: pessoas 

com aptidão para costura e moda • Inscrição  pelo 

e-mail:  espacoculturalescolasesc@gmail.com

Maria do Amparo é costureira e possui o ateliê 

Marystilo, situado na Gardênia Azul. A oficina 

será uma visita ao seu ateliê quando serão 

demonstradas técnicas básicas para customização.

15h às 18h30

Programa

Gabriel Gravina - Quarteto (Flauta, Violino, Piano e Clarineta)

Gabriel Gravina - 2 Baiões (Piano solo)

Paula Costa Lima - Ibejis nº 2 - (Flauta e Clarineta)

Wellington Gomes - Tambores Ondas e Frevos - (Flauta e Clarineta)

Pedro Silva - Brigadeiro e Canela - (Saxofone e Piano)

Guerra-Peixe - Vampiro moderno - (Violino e Piano)

Alessandro Correa - Noites Brasilienses - (Flauta e Piano)

Alessandro Correa - Paraty - (Clarineta e Piano)

Jorge Mendes - Valsa doce - (Sax Tenor, Flauta e Violino)

Jorge Mendes - Choro nº 1 - (Sax Tenor, Flauta e Violino)

Jorge Mendes - Baião de Corisco - (Sax Tenor, Flauta e Violino)

Jorge Mendes - Kkk do Luisinho - (Sax Tenor, Flauta e Violino)

dia 17

Foto: Thércio Leite
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Grupo Anônimo de Teatro

A estrutura do espetáculo é o jogo clássico 

dos velhos palhaços, aquele que busca 

o riso nos moldes da tradição cômica. 

Em cena, um clássico trio de músicos de 

orquestra joga com a plateia criando a 

essência desse brinquedo cênico. Um trio 

de palhaços entra em cena para dar um 

concerto público, mas muitas trapalhadas 

acontecem até que consigam executar suas 

peças. Atividade integrante do projeto Palco 

Giratório 2014.

Ficha técnica - Elenco: João Carlos Artigos 

(Seu Flor) / Fábio Freitas (Prego)  Shirley 

Britto (Buscapé) / Figurino: Iz Gobato  

Teatro de Anônimo / Fotos: Gustavo 

Gracindo / Iluminação: Luiz André Alvim               

Criação dos Números: Nani Colombaioni 

Ricardo Puccetti/ Teatro de Anônimo  

Direção Final: Sérgio Machado / Direção 

de Produção: João Carlos Artigos e 

Flávia Berton / Técnico: Dodo Giovanetti 

Realização: Teatro de Anônimo.

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 60 minutos • Classificação: 14 anos

GESTÃO PARA AUTONOMIA 
E PRODUÇÃO CULTURAL
Com Grupo Anônimo de Teatro
Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 15 vagas • Duração: 3 horas 

Classificação: 16 anos • Público-alvo: estudantes de artes, artistas, produtores 

culturais • Inscrição pelo e-mail:  espacoculturalescolasesc@gmail.com

O principal objetivo da oficina é oferecer ferramentas para que os artistas e 

grupos criem uma maneira eficaz de gerir (produzir e distribuir) seus trabalhos 

numa perspectiva coletiva, autônoma e solidária, sempre a partir de suas próprias 

referências. Gestão compartilhada, sustentabilidade e economia solidária são 

conceitos utilizados para apoiar a metodologia da oficina que instiga cada grupo, 

a partir de sua missão, a pensar em elementos que contribuam para a organização 

interna, para a representatividade jurídica e para o planejamento estratégico. 

Atividade integrada ao projeto Palco Giratório 2014 e UZINA.

17h30 às 20h30

DANÇA CONTEMPORÂNEA 
EM DOMICÍLIO 
Com Claudia Muller
Local: E. M. Carlos Lacerda e C. E. Bernardo Sayão 

Atividade exclusiva para alunos dessas escolas.

Dança Contemporânea em domicílio investiga a experiência de “entregar” 

dança contemporânea em locais onde ela não é esperada, buscando espaços 

despercebidos, brechas no cotidiano. 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.

16h às 20h

às 19h
dia 17

Foto: Divulgação
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ZARAK SHOW
Circo Dux

Os personagens Darius Kidrick e Ygor, 

dois irmãos gêmeos idênticos e siameses, 

recebem uma importante missão: realizar a 

turnê mundial do Zarak Show. O espetáculo 

circense é voltado para o público infantil, 

mas que encantará pessoas de todas as 

idades. Brincadeiras inteligentes, tiradas 

hilárias e muitos detalhes engraçados são 

um convite para o espectador passear pelo 

universo lúdico do circo e da comicidade.

Ficha técnica - Realização: CIRCO 

DUX / Texto: Larissa Câmara / Direção: 

Marcio Libar / Elenco: Lucas Moreira e 

Fabricio Dorneles / Sonoplastia e Trilha 

Sonora: CIRCO DUX / Direção de Arte: 

Raquel Theo / Confecção do Caminhão 

RC e Bonecos: Renato Spinelli e Heloisa 

Dile (OBA Bonecos) / Fotografia: Celso 

Pereira / Desenho de Luz: Guiga e André 

Luis Alvim / Operador de som : Andre 

de Abreu / Produção: Thais Texeira.

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 80 minutos • Classificação: 14 anos

19h 18
09

SETEMBRO

trocando
em miúdos
Entre Circo Dux e 
Grupo Anônimo de Teatro

Local: Teatro

Capacidade: 10 lugares

Duração: 6 horas 

Classificação: 14 anos 

Inscrição pelo e-mail:  

espacoculturalescolasesc@gmail.com

Trocando em Miúdos é uma atividade 

de intercâmbio entre grupos que estão 

circulando nacionalmente pelo projeto 

Palco Giratório 2014 e um grupo local, 

com o intuito de trocarem experiências, 

conversarem sobre suas metodologias e 

procedimentos criativos. 

10h às 17h
cinema e 
literatura
Filme “Doutor Fausto“ 

Local: Porão Torquato Neto

Capacidade: 25 lugares  

Duração: 174 minutos

Classificação: 16 anos 

Exibição do filme “Doutor Fausto” 

de Franz Seitz, adaptado da obra de 

Thomas Mann. A Mostra de Cinema e 

Literatura tem como objetivo apresentar 

aos alunos da Escola Sesc de Ensino 

Médio adaptações cinematográficas de 

grandes clássicos da literatura. Além 

da exibição do filme, propõe também 

uma conversa com um mediador - o 

jornalista e cineclubista Pedro Soares - e 

um convidado especialista em literatura. 

São abordadas questões estéticas, críticas, 

literárias e contextuais acerca da obra 

trabalhada. O filme Doutor Fausto recria 

episódios do romance de 1974, que relê 

o mito de Fausto e agrega temas como 

nazismo e a busca da beleza.

19
20

Foto: Divulgação

16h
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dança de salão
Aulão com Ricardo Martins e Sabrina Santana

Local: Anfiteatro • Capacidade: 60 vagas

Duração: 2 horas • Classificação: 14 anos

Inscrição pelo e-mail:  espacoculturalescolasesc@gmail.com

A oficina objetiva a integração social gerando encontros entres os 

participantes que tenham interesse em desenvolver seus sentidos e 

conhecer a dança de salão. Serão trabalhados os passos básicos de 

bolero, samba, soltinho, forró, salsa, entre outros. 

III concurso de 
gastronomia comunitária
Local: Anfiteatro • Capacidade: 300 lugares  

Duração: 2 horas • Classificação: 14 anos

O evento acontecerá em formato de feira gastronômica com intervenções 

musicais realizadas pelo Projeto Bandas. O Projeto Bandas da Escola 

Sesc de Ensino Médio é por composto por alunos e tem como objetivo 

desenvolver o trabalho em equipe, promover o aprimoramento musical e 

estimular o protagonismo juvenil. 

Nesse dia também será realizado o lançamento do livro “A Ciência na 

culinária regional”, publicação da Incubadora Cultural, resultado de um 

laboratório desenvolvido pelos professores de Química e Física com os 

alunos da Escola Sesc em 2012.

14h30 às 16h30
# amores
Grupo Os Arteiros

Local: Teatro • Capacidade: 150 lugares 

Duração: 70 minutos • Classificação: Livre

O grupo Os Arteiros, oriundos da Cidade de Deus, apresentará o espetáculo #Amores. Em 

diversas cenas o grupo se utiliza de textos cômicos e dramáticos escritos pelos próprios atores 

para representar as milhares de possibilidades de sentir e falar sobre o amor. 

Ficha Técnica - Elenco: Emilly Amaral, Lucas Cruz, Giovana Rocha, Jéssica Fernandes, Vitória 

Mendes, Sandy Assunção, Iago Pires, Amanda Aquino, João Vitor Felix, João Pedro Vilas, Jéssica 

Arruda, Guilherme Santos, Isadora Machado / Assistente de direção: Ariel Silva / Produção: 

Rafaela Baia, Marcele Sampaio / Produção executiva: Giulia Messi, Moises Produ / Diretores do 

Grupo: Rodrigo Felha e Fernando Barcellos.

HISTÓRIA DE 
JACAREPAGUÁ 
Local: Auditório • Capacidade: 80 lugares 

Duração: 120 minutos • Classificação: 14 anos

A mesa reunirá dois escritores: Carlos Araújo, autor do livro “Jacarepaguá de antigamente e Rio de 

Janeiro – um pouco de sua história”, e Val Costa, autor do livro “Desvendando a Barra da Tijuca e 

Jacarepaguá”, escrito em parceria com Luciana Araújo.  O historiador Michael Carneiro, primeiro 

presidente do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, fará a mediação da conversa acerca 

dos processos históricos da região de Jacarepaguá registrados em ambos os livros.

Mesa sobre a

SE
TE

M
B

R
O dia 20

14h às 16h
dia 21

às 19h
dia 22

às 15h
dia 23
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Intervenção 
urbana “cegos”

Local: Espaço Cultural Escola Sesc / Gardênia Azul • Capacidade: 15 vagas • Duração: 12 

horas • Classificação: 16 anos • Público-alvo: estudantes de artes, artistas, produtores culturais.

Inscrição pelo e-mail:  espacoculturalescolasesc@gmail.com

Dezenas de executivos, homens e mulheres, portando maletas, bolsas, celulares e documentos, 

caminham lentamente cobertos de argila e de olhos vendados. Misturam-se aos pedestres 

desestabilizando o fluxo cotidiano da cidade. Essa imagem faz uma crítica à condição 

massacrante característica de todo tipo de trabalho corporativo iconizado na indumentária 

tradicional de executivos e empresários, de terno e gravata. “Cegos” foi concebido pelos diretores 

Marcos Bulhões e Marcelo Denny e realizado originalmente pelo Desvio Coletivo e o Coletivo 

Pi na Av. Paulista em São Paulo. Dentro da programação do Palco Giratório 2014 a Intervenção 

Urbana Cegos acontece aliada a uma oficina que prepara seus participantes para vivenciá-la. 

Desvio Coletivo das 14h às 18h

Dias
24, 25 e 26

Preparação e realização da 

Cinema e
literatura

Local: Porão Torquato Neto • Capacidade: 25 lugares 

Duração: 170 minutos • Classificação: 16 anos

Exibição do filme Germinal de Claude Berri, adaptado da obra de Émile Zola. A Mostra de 

Cinema e Literatura tem como objetivo apresentar aos alunos da Escola Sesc de Ensino Médio 

adaptações cinematográficas de grandes clássicos da literatura. Além da exibição do filme, 

propõe também uma conversa com um mediador - o jornalista e cineclubista Pedro Soares - e 

um convidado especialista em literatura. São abordadas questões estéticas, críticas, literárias e 

contextuais acerca da obra trabalhada. 

Filme Germinal de Claude Berri

Mostra de 

2819h
mv bill
Show de

O rapper MV Bill é da Cidade de Deus e ao longo do tempo foi 

tornando-se um artista significativo no meio cultural. Será 

apresentado na Aldeya Yacarepaguá o seu show “Vitória pra 

quem acordou agora e vida longa pra quem nunca dormiu” 

encerrando o projeto com músicas críticas a partir de 

questões culturais da região e do Brasil. O rapper tem 

CDs lançados e, paralelamente à carreira musical, Bill 

lançou em 2005 o livro “Cabeça de porco”, com Celso 

Athayde e Luis Eduardo Soares. No ano seguinte foi a vez 

de “Falcão – Meninos do Tráfico”, editado em livro e DVD, 

que alcançou repercussão internacional. O terceiro a ser lançado 

foi o livro “Falcão - Mulheres e o Tráfico”.

Foto: Divulgação

Local: Teatro •  Capacidade: 600 lugares 

Duração: 170 minutos • Classificação: 16 anos

às 16h
Dia 27

Foto: Divulgação
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Qual o desafio de fazer parte de uma rádio 

que já “nasce com sua morte anunciada”? 

A burocracia para legalizar uma rádio 

comunitária, já que a lei para esse meio é 

uma das mais restritivas. A lei foi aprovada 

mas não tem condições para ser posta em 

prática, seja por falta de funcionários ou 

por falta de boa vontade para os poucos 

que existem. Esse impedimento ocorre 

principalmente porque as rádios comerciais 

estão sendo prejudicadas há muito pelas 

rádios comunitárias. Se houvesse esse 

afrouxamento, a audiência seria pulverizada. 

Quais são as melhores estratégias para atrair 

público em uma rádio sem fins comerciais?  

O povo gosta de ligar o rádio e ouvir 

pessoas comuns. Com isso acontece uma 

identificação do ouvinte com aquela rádio, 

Entrevista com Wallace Hermann

Sobre Wallace Hermann:

Radialista, fotógrafo e videomaker de movimentos sociais. Trabalha com 

capacitação em rádios comunitárias e livres desde 1994. Foi secretário geral 

da Associação de Rádios Comunitárias do Rio de Janeiro por dois madatos 

até 1999. Participou da aprovação da Lei 9612/98 que regulamenta as rádios 

comunitárias no país aprovada em 1998. Fundador da Abraço (Associação 

Nacional  de Rádios Comunitárias) e presidente da regional sudeste até 1999.

Foto: Leonardo Zielinsky

provocando uma aproximação desse público. 

Além disso, nos momentos inesperados é 

importante que se convide, através das redes 

sociais, o ouvinte a ligar o rádio, anunciando 

a música que está tocando ou alguma notícia 

que será anunciada. 

Qual a influência da grande mídia na criação 

ou manutenção de tabus na sociedade 

contemporânea? Como as rádios livres se 

diferem nesse sentido?

As grandes mídias fazem nítidas 

distinções das classes sociais. A estratégia 

das rádios livres é mostrar o lado da minoria, 

daqueles que são atingidos pela grande mídia, 

de forma a ir contra o monopólio da ideia 

de cidade e informação que as GM fazem, 

o qual é um monopólio excludente. Ou seja, 

as rádios livres têm a missão de ir contra a 

“propaganda”, desconstruir o discurso dos 

grandes meios de comunicação.

Como é feita a relação das rádios com a 

internet? Ela é benéfica? 

Essa relação já existia antes mesmo da 

internet surgir. Antigamente, o próprio 

rádio já tinha a função de divulgar e receber 

o feedback do público. A utopia do rádio é 

essa e as redes sociais hoje permitem mais 

facilmente essa interação. 

Qual a principal diferença entre rádio livre e 

rádio comunitária? 

As rádios livres foram o princípio das 

rádios comunitárias, no estado do Espírito 

Santo. Eram as rádios montadas por grupos 

anarquistas, geralmente ligados ao movimento 

estudantil. Eram rádios que vinham da 

desobediência civil, ou seja, vinham para fazer 

discussões momentâneas. Elas têm menor 

alcance e são formadas por grupos fechados.

Já a expressão rádio comunitária foi 

cunhada no congresso de 1995, e se difere 

porque estas possuem muito mais deveres 

previstos na lei. Muitos deles são inviáveis, 

como por exemplo, o fato dessas rádios 

não terem permissão para apresentação de 

comerciais. Algumas rádios burlam essa regra 

trazendo o chamado “apoio cultural”, uma 

forma disfarçada de se dizer que há patrocínio. 

Há um tipo certo de pessoa para ser locutor? 

Não, pois não se pode dizer que existe 

voz feia. O que mais se deve ser prezado na 

locução é a clareza, para que a informação 

seja passada de forma eficiente. Além disso, 

há os exercícios de preparação da voz, 

que fazem com que o locutor perca sua 

dificuldade com o microfone ou até mesmo 

uma dificuldade de fala.
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
abril, maio e junho de 2014
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1 - Palestra Gonçalo Tavares

Foto: Lucas Feres

2 - II Movimentação 

Show: André Muato

Foto: Leonardo Zielinsky

3 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Clementina, cadê você?

Foto: Leonardo Zielinsky

4 - Teatro na Contramão

 Espetáculo: Amor Confesso

Foto: Leonardo Zielinsky

5 - II Movimentação

Show: Aline Paes

Foto: Leonardo Zielinsky

4

5
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6 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Edypop

Foto: Leonardo Zielinsky

7 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Deixa Clarear

Foto: Leonardo Zielinsky

8 - II Movimentação

Show: Tiago Iorc

Foto: Leonardo Zielinsky

9 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Casa de Santo: 

uma tragédia tropicalista

Foto: Leonardo Zielinsky

6

76 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Edypop

Foto: Leonardo Zielinsky

7 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Deixa Clarear

Foto: Leonardo Zielinsky

8 - II Movimentação

Show: Tiago Iorc

Foto: Leonardo Zielinsky

9 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Casa de Santo:

uma tragédia tropicalista

Foto: Leonardo Zielinsky

10

8

9
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Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:
Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:
Maron Emile Abi-Abib

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:
Claudia Fadel

Gerência Administrativa e Financeira:
Robson Costa

Gerência de Engenharia e Manutenção:
José Vicente

Gerência Pedagógica:
Inês Paz

Gerência de Vida Residencial:
Regina Barbosa

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

Programação, Produção e Projeto Social:
Viviane da Soledade

Programação, Produção e   
Projeto Escola Bairro Criativo:
Tahíba Melina

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

Administração e Logística:
Mariana Penteado

Estatística / Indicadores:

Wagner Bettero

Administrativo:

Claudia Vidal

Iluminação:

Alberto Timbó

Contrarregra:

Carlos Alberto Artigos

Artífice:

Jorge da Conceição

Camareira Teatral/Copeira:

Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina e Projeto Social:

Adriana Lapa da Silva 

Estagiárias de Produção Cultural:

Maria Ribeiro (UFF), Marialina Fernandes (IFRJ), 

Nathália Mascitelli (UFF) e Ruth Maciel (IFRJ)

Estagiário de Comunicacão Social:

Leonardo Zielinsky (PUC-Rio)

Estagiário de Design de Produto:

Ingrid Machado (PUC-Rio)

Praticantes egressos (1ª emprego ESEM)

Lucas Feres (UERJ)

Design da publicação:

Ingrid Machado

 CD “Ritmo Explosivo” 

CD e DVD “Encruzilhada Ao 
Vivo”, de Jefferson Gonçalves

O carioca Jefferson Gonçalves é um dos 

mais versáteis gaitistas do país. Desde a década 

de 90, brinda o Brasil e o mundo com seu 

talento, misturando ritmos do blues, folk e da 

tradição brasileira. O músico se destaca pelo 

bom gosto, técnica, sofisticação e musicalidade, 

e com sua gaita faz um mix entre a música 

negra norte americana e o regionalismo dos 

ritmos nordestinos como o forró, o baião, o 

xaxado, o maracatu, entre outros. 

 Jefferson, considerado por críticos 

e público como um dos mais expressivos 

instrumentistas brasileiros, está lançando 

simultaneamente o CD e DVD – 

Encruzilhada ao vivo (Carcará Records). O 

novo trabalho, gravado no dia 14.12.2012 

no Centro Municipal de Referência da 

Música Carioca – Artur da Távola no Rio 

de Janeiro, mostra um pouco da obra do 

gaitista em seus 23 anos de carreira.

Quem já teve oportunidade de ver a banda 

incendiar redutos do underground carioca, 

como o extinto Cine Buraco ou o mais recente 

Pista 3, sabe muito bem: o Paraphernalia faz 

um dos shows mais animados que partem do 

Rio de Janeiro para o mundo. 

O embrião do Paraphernalia surgiu em 

2001, quando o guitarrista Bernardo Bosisio 

e o contrabaixista Alberto Continentino se 

uniram para um novo projeto. Após algumas 

formações, o grupo chegou à configuração 

atual, com alguns dos mais tarimbados 

e requisitados músicos da cena carioca: 

Donatinho nos teclados, Felipe Pinaud na 

flauta, Leandro Joaquim no trompete, Marlon 

Sette no trombone, Renato “Massa” Calmon 

na bateria e Joca Perpignan na percussão, 

além dos já citados Bosisio e Continentino.
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Dicas 

Culturais



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

Terminal Alvorada:
ônibus 692/693/701/465

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

Metrô: Nova América
Del Castilho com
integração para Alvorada

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

Mais informações em:

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

espacoculturalescolasesc@gmail.com
Espaço Cultural Escola Sesc

Realização

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


