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Clube de Espectadores
Espaço Cultural Escola Sesc

Revista

ano 3 nº 17 out/nov/dez 2014



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 das 

identidades culturais brasileiras. 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

Sobre o Espaço 
Cultural Escola Sesc
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Raízes do Bolão
02 de outubro às 19h

Música e dança típicas do Amapá, o marabaixo é muito valorizado pela população do estado e 

reconhecido em sua identidade local. Está associado a festividades da igreja católica em louvor a 

diversos santos e remete a tradições seculares que tiveram origem nos quilombos da região.

O grupo Raízes do Bolão vive no quilombo do Curiaú, área rural da cidade de Macapá, onde mantém a 

tradição de cantar os ladrões (cânticos) que falam de situações diversas do cotidiano e de temas religiosos. 

Utiliza os tambores de marabaixo fabricados pelo Mestre Pedro Bolão, e também apresenta os 

batuques (bandaias) tocados em tambores cavados em tronco de árvore e em pandeirões que remetem 

a influências da cultura moura. Integram o grupo os tocadores e cantadeiras Mestre Pedro, Diego 

Santos, Manoel dos Santos, José Antônio, Esmeraldina dos Santos, Carmen Andreia e Siula da Fonseca.

Local: Teatro / Capacidade: 120 lugares

Duração: 90 minutos / Classificação: Livre
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Raízes do Samba de Tocos
30 de outubro às 19h

Representando a tradição do samba de roda da Bahia, o grupo foi organizado há sete anos a partir 

de laços familiares e amizades entre vizinhos. Liderado pelo Mestre Satu, apresenta-se em eventos 

locais de caráter profano e em algumas festividades religiosas.

O grupo é formado principalmente por camponeses que vivem na região da antiga fazenda de Tocos, 

município de Antônio Cardoso, no interior da Bahia, a 30 km da Feira de Santana, tendo como 

principal atividade econômica a produção agrícola, especialmente do fumo, milho e feijão.

Além do Mestre Satu, integram o grupo Roque da Viola, Antônio Luiz, Antônio Almeida, Manoel 

Conceição, Antônia Neri, Edilma Neri e Maria de Lourdes, tocadores e cantadeiras/sambadeiras que 

cantam acompanhados com tambores de oca de pau, pandeiros, triângulo, cacumbu e viola.

Local: Teatro / Capacidade: 120 lugares

Duração: 90 minutos / Classificação: Livre
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Gigantes da Lira

Vista sua criança

Local: Pilotis  / Capacidade: 600 vagas (exclusivas para alunos da Escola 
Sesc de Ensino Médio)  / Duração: 3 horas / Classificação: Livre

Festa a fantasia temática para alunos ESEM com show de mágica, 
jantar especial, distribuição de doces, máquinas de dança e dj. 

Local: Anfiteatro 
Capacidade: 300 lugares

Duação: 60 min.
Classificação: Livre

O “Gigantes da Lira” é um 
movimento artístico-cultural lírico 

e circense criado em 1999, no 
bairro das Laranjeiras, na forma 
do pioneiro e homônimo bloco do 
folião mirim. Ao longo de 15 anos 
de trabalho contínuo, o Gigantes 

da Lira estabeleceu-se como 
um pólo aglutinador de ideias e 

manifestações artísticas.

Dia 11 
19h
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Menina Esqueleto

TODOS 
OS DIAS

Local: Teatro
Capacidade: 600 lugares

Duração: 45 min.
Classificação: Livre

Espetáculo inspirado no conto 
dos povos Inuits, os esquimós, 
chamado originalmente de A 
mulher esqueleto, e retirado 
do livro “Mulheres que correm 
com os lobos”, de Clarice Pinkola 
Estés. Na adaptação para o 
palco, a história se passa no polo 
ártico e é ambientada numa 

aldeia de esquimós.

Oficinas e 
brincadeiras

As crianças serão recebidas pelos alunos 
da Escola Sesc e acompanhadas durante 
as atividades. São 300 vagas por atividade 
e as senhas remanescentes serão 
distribuídas com 1 hora de antecedência. 
Faça a inscrição da sua criança pelo email 

espacoculturalescolasesc@gmail.com.

Local: ESEM
Capacidade: 15 vagas 

Duração: 90 min.
Classificação: Livre

Basquete, Capoeira, 
Circuitos de brincadeiras, 
Pipa, Pintura em rosto e 

corpo, Ping Pong, Skate e 
Bike, Toyart, Contação 

de histórias 
e Futebol.

15h 15h

17h
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2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
DE 13 A 18 DE OUTUBRO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

P.E.R.I.F.É.R.I.C.O é o local de encontro, de trocas, entre 
artistas autônomos de cidades e línguas portuguesa e 
espanhola. São artistas que trilham caminhos à margem 
dos modelos culturais canônicos. Periféricos são os motivos 
e os conteúdos dessas falanges solares. Periféricas são as 
atitudes e as razões sensíveis desses argonautas incansáveis, 
construtores de vias de acesso às novas sensibilidades, de 
ações radicais , de convivências artísticas não-convencionais 
e, sempre, olhando para o público como um parceiro.

ENCONTRO DE ARTES E CULTURAS LATINO-AMERICANAS
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DIA 13/OUT
[ ÀS 11H ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM PERFORMANCE E MÚSICA

Local: Porão Torquato Neto • Capacidade: 20 lugares
Duração: 2 horas • Classificação: Atividade exclusiva para os grupos artísticos

A residência artística é uma prática de intercâmbio, capacitação e pesquisa. Em 2014 serão 

realizadas duas modalidades de encontros:

RESIDÊNCIA EM PERFORMANCE

Mediado por Jorge Louraço. Com os grupos Cia Andaime (DF), Cia Entrepiernas (México), Coletivo 

Heróis do Cotidiano (RJ) e Cia Pequeno Gesto (RJ).

Local: 5 andar • Capacidade: 20 lugares 
Duração: 2 horas • Classificação: Atividade exclusiva para os grupos artísticos

RESIDÊNCIA EM MÚSICA

Mediado por Spirito Santo. Com os grupos Alex Sant’Anna e banda (SE), Irmãos Panarotto (SC), 

Dá no Coro (RJ) e Legatto 7 (Colômbia).

DIA 13/OUT
[ ÀS 14H30 ]

PALESTRA SOBRE TEATRO 
CONTEMPORÂNEO DE LÍNGUA PORTUGUESA

Local: Canto Poético • Capacidade: 30 lugares 
Duração: 1 hora • Classificação: 14 anos

Quais os mitos e alegorias mais frequentes na dramaturgia de língua portuguesa? Existe tal 

coisa? Como é que o imaginário e o vocabulário pessoais dos autores se transformam em ficções 

públicas, comungadas com os espectadores? A partir de uma amostra de peças brasileiras e 

portuguesas tentaremos dar resposta a estas questões. 

Rodrigo Louraço escreveu Cassandra de Balaclava, Xmas qd Kiseres e O Espantalho Teso, entre 

outras peças. É docente da ESMAE, crítico do Público e doutorando na Universidade de Coimbra 

(bolsa FCT). No Brasil, escreveu “Verás que tudo é verdade”, sobre o Folias (SP).
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DIA 13/OUT
[ ÀS 17H ]

HERÓIS DO COTIDIANO (RJ)

DIA 13/OUT
[ ÀS 19H ]

SHOW DÁ NO CORO (RJ)

Local: Teatro • Capacidade: 150 vagas 
Duração: 1 hora • Classificação: Livre

O Coletivo de Performance Heróis de Cotidiano, em atividade desde 2009 nas ruas do Rio de 

Janeiro, realiza intervenções urbanas que visam a potencializar os afetos e gerar micro-utopias 

efêmeras e temporárias dentro do espaço urbano, trabalhando na linha do “artivismo”, mistura 

entre ativismo político e arte. Vestidos de super-heróis (ou não), os performers do Coletivo 

investigam a linguagem performática, fundindo elementos do teatro, das artes visuais, da dança, 

da meditação parada e em movimento e do ativismo político com elementos da vida cotidiana, 

fundindo as instâncias arte/vida e investigando os rituais como formas de comunhão.

A proposta da performance consiste em criar um espaço de dança livre, uma celebração, dentro 

do Espaço Cultural Escola Sesc. 

Local: Porão Torquato Neto • Capacidade: 50 lugares
Duração: 1h30min. • Classificação: 14 anos

Carioca e brasileiríssimo em sua abrangência de sotaques, o Dá no Coro trabalha não só com vozes 

- seu material artístico principal, mas também com percussões, violão, baixo e um forte trabalho 

cênico, incluindo danças e capoeira. No repertório, sambas, jongos, maracatus, bossas novas, 

cirandas, baiões, toadas 

e um grande time de 

compositores brasileiros: 

Chico Buarque, Tom 

Jobim, Milton Nascimento, 

Lenine, Caetano Veloso, 

Luiz Gonzaga, Djavan, 

além de preciosas canções 

folclóricas.
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DIA 14/OUT
[ ÀS 11H ]

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM PERFORMANCE E MÚSICA

DIA 14/OUT
[ ÀS 14H30 ]

OFICINA COM O GRUPO DÁ NO CORO (RJ)

Local: 5 andar • Capacidade: 20 vagas
Duração: 2 horas • Classificação: 14 anos

DIA 14/OUT
[ ÀS 17H ]

SERPENTES QUE FUMAM 
CIA ANDAIME (DF)

Local: Espaço Externo da Escola • Capacidade: 200 lugares
Duração: 1 hora e meia • Classificação: 14 anos

 A Andaime Companhia de Teatro de Brasília surgiu 

na Universidade de Brasília (UnB) e com a primeira 

versão do espetáculo (des)esperar, uma livre adaptação 

do clássico “Esperando Godot” de Samuel Beckett, 

iniciou sua produção em 2006. Contemplada pelo 

Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz 2008 e 

FAC 2009, a companhia criou seu segundo trabalho 

Serpentes Que Fumam. 

Serpentes Que Fumam foi elaborado a partir do 

Manifesto Futurista. Desde sua criação, foram 

realizados 41 SQF’s (abreviação da prática de ação 

de Serpentes Que Fumam) no Distrito Federal, em 

Uberaba e Belo Horizonte, entre 2010 e 2013. 
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DIA 14/OUT
[ ÀS 17H ]

SHOW ALEX SANT’ANNA (SE)

Alex costuma definir-se como 

Sergipano nascido na Bahia, mas 

para o seu som não encontra uma 

definição. É música brasileira 

contemporânea, é imprecisa, é 

indefinida e talvez essa indefinição 

seja a liberdade de criação plena, 

sem prisões de estilos, mercado ou 

paixões. As influências vão de Tom 

Zé a Tom Waits, de Chico Science 

a Chico Buarque, da Banda dos 

Corações Partidos a Cesária Évora.

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares
Duração: 1 hora • Classificação: Livre

DIA 15/OUT
[ ÀS 11H ]

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM PERFORMANCE E MÚSICA

DIA 15/OUT
[ ÀS 14H30 ]

OFICINA COM IRMÃOS PANOROTTO (SC) 

Local: 5 andar  •  Capacidade: 20 vagas 
Duração: 2h30min. • Classificação: Livre

A oficina se divide em dois momentos. No primeiro deles, uma pequena exposição do método 

(e junto das histórias) de composição, gravação e apresentação que o projeto Irmãos Panarotto 

desenvolve, para que se possa trocar experiências sobre composição, produção do disco e do show 

e os diálogos possíveis de divulgação do trabalho. No segundo momento, pretensiosamente mais 

prático, selecionar uma canção do grupo que será executada na apresentação no período da noite e 

que contará com a participação das pessoas envolvidas na oficina.
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DIA 15/OUT
[ ÀS 17H ]

CASA DA MORTE
CIA. PEQUENO GESTO (RJ)

O Teatro do Pequeno Gesto é, desde sua criação, coordenado por Antonio Guedes e Fátima 

Saadi. Até 2006, caracterizou-se pela releitura de textos clássicos. A partir daí, passa a abordar a 

dramaturgia contemporânea.

A peça Casa da Morte, cujo título original é Tejas verdes, foi escrita pelo autor espanhol Fermín 

Cabral com base em fatos da época da ditadura chilena (1973-1990). Tejas Verdes era o nome de 

um centro de detenção e tortura dirigido pelas forças armadas, que apoiaram o General Pinochet 

após o golpe militar que inaugurou um cruel período de repressão política, tortura e execuções. O 

texto apresenta, sob a forma de relatos, diversas perspectivas sobre o desaparecimento de Colorina, 

uma jovem militante assassinada durante a ditadura. A narrativa seca de Fermín Cabral inclui 

relatos de crueldades inimagináveis e cria uma atmosfera de horror e desesperança. Os relatos em 

sequência, são monólogos de Colorina e de outros personagens ligados a ela, como, por exemplo, 

a amiga que a delata, sua suposta coveira, sua médica.

Local: Teatro • Capacidade: 100 lugares
Duração: 1h30min. • Classificação: 14 anos
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DIA 15/OUT
[ ÀS 19H ]

SHOW IRMÃOS PANAROTTO (SC)

Uma dupla. Também integrantes/fundadores da Banda Repolho. Demétrio Panarotto é doutor 

em Literatura, escritor, professor universitário e músico. Roberto Panarotto trabalha com design 

e propaganda, é professor universitário e diretor de cinema. Gravaram em 2001, o primeiro 

disco solo intitulado Banda Repolho apresenta: Irmãos Panarotto em 2Violão e 1Balde, lançado 

em 2003. Contabilizaram críticas positivas sobre o disco de nomes como o músico e produtor 

musical Kassim e do antropólogo Hermano Vianna.

Local: Anfiteatro • Capacidade: 250 lugares
Duração: 1h30min. • Classificação: Livre

DIA 16/OUT
[ ÀS 14H30 ]

WORKSHOP COM ALEX SANT’ANNA (SE)

Local: 5 andar  •  Capacidade: 20 vagas 
Carga horária: 2h30min. • Classificação: 16 anos

Tratará da produção musical considerando aspectos técnicos, práticos e conceituais sobre a 

produção de música. 

DIA 16/OUT
[ ÀS 11H ]

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM PERFORMANCE E MÚSICA

DIA 16/OUT
[ ÀS 17H ]

DOSSIÊ: ACIONES SOBRE LA FUERZA 
E LA DEBILIDAD - CIA ENTRE PIERNAS (MÉX)

Local: Torquato Neto  •  Capacidade: 25 lugares
Carga horária: 1 hora • Classificação: 14 anos
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Acciones sobre la Fuerza de la Debilidad é 

um espetáculo solo que é gerado a partir 

da intervenção de um espaço  histórico ou 

alternativo, mantendo contato direto com a sua 

história, deixando o espaço de falar por si mesmo 

através de sua materialidade.  

São utilizados vários estilos de atuação e 

estratégias de desempenho e de performance.  

Seu objetivo é criar uma síntese sobre atuação, 

baseado na improvisação, entendida como 

arte contemporânea e não como uma mera 

interpretação, para o desenvolvimento de um 

tema universal: a força da debilidade. 

Para a Entre Piernas Producciones é essencial 

descobrir e inventar cenários alternativos de 

interação artística e trabalhar diretamente com 

as comunidades periféricas. Buscam nessas 

comunidades espectadores, mas, acima de tudo, 

a formação de participantes ativos. Entre Piernas 

é um coletivo de artistas que desenvolvem 

performances artísticas, produzindo redes 

de ação, onde o espectador é co-criador de 

experiências que desestabilizam o conhecido.

DIA 16/OUT
[ ÀS 19H ]

ÓPERA DOMITILA

“Domitila” é uma ópera de câmara, escrita por João Guilherme Ripper e interpretada pela 

cantora soprano Neti Szpilman, que se apresenta acompanhada pela pianista Maria Luisa 

Lundberg, o clarinetista Moisés Santos e o violoncelista Luciano Corrêa. Num trabalho de 

intensa dramaturgia, Ripper traz à tona a emoção de Domitila, a Marquesa de Santos, em seu 

último dia na Corte, quando relembra os momentos em que viveu ao lado de D. Pedro I, lendo 

as cartas que trocou com seu amado. 

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares
Duração: 2 horast • Classificação: 14  anos

Foto: D
ivulgação
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DIA 17/OUT
[ ÀS 17H ]

DEMONSTRAÇÃO PERFORMÁTICA A PARTIR 
DAS EXPERIÊNCIAS NA RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

Apresentação da performance resultado de uma residência artística formada por grupos 

performáticos do Rio de Janeiro, Brasília e México.

Local: Espaços externos da ESEM • Capacidade: 100 lugares
Duração: 30 minutos • Classificação: 14 anos

DIA 17/OUT
[ ÀS 17H ]

LANÇAMENTO DA PUBLICAÇÃO P.E.R.I.F.É.R.I.C.O: 
DRAMATURGIAS LATINO-AMERICANAS

Local: Café literário  •  Capacidade: 50 lugares
Duração: 1 hora  • Classificação: 14 anos

Com o lançamento desta terceira coletânea de textos, a Incubadora Cultural já está contemplando 

nove países da América Latina (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México, Peru, Uruguai 

e Venezuela), numa tentativa inicial de mapearmos algumas obras e autores significativos do 

continente. A tradução e a publicação de quatro peças somam-se à distribuição dos livros e 

à residência artística, formando, assim, um encadeamento dos elos que compõem a sequência 

comum, porém não linear, da trajetória criativa e produtiva das artes cênicas.

Os textos que compõe a publicação são:

“Aula dura”, de Luis Barrales (Chile)

“Eusébio Ramirez, penas e alegrias de um transformista”, de Mariano Moro (Argentina)

“Morrerei em Paris”, de Juan Rivera Saavedra (Peru)

“Ninguém pertence a este lugar mais do que você”, de Mariana Gándara (México). 

DIA 17/OUT
[ ÀS 11H ]

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM PERFORMANCE E MÚSICA
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DIA 18/OUT
[ ÀS 17H ]

SHOW LEGATTO 7 

DIA 18/OUT
[ ÀS 19H ]

NOCHE DE LA HISPANIDAD

Local: Teatro • Capacidade: 100 lugares
Duração: 1 hora • Classificação: 14 anos

 Uma festa em lembrança à semana da hispanidade, que marca na américa hispânica a descoberta 

das américas no dia 12 de outubro. A atividade é realizada em parceria com os professores de 

língua espanhola da Escola Sesc de Ensino Médio. A programação contará com apresentação de 

números de lucha libre, música latina e comida mexicana.

Legatto 7 é uma banda vocal acústica que, com 16 anos de história, vem construindo uma das 

mais ambiciosas propostas musicais do gênero. Seus seis integrantes buscam propiciar a evolução 

da música vocal a capela através da inovação e fusão de diversos ritmos, propondo assim novas 

sonoridades que contribuam com o desenvolvimento da música vocal na Colômbia e no mundo. 

Legatto 7 oferece um amplo repertório, com diversidade de ritmos, adaptados por e para eles. 

Também possui uma proposta cênica que permite o seu espetáculo ser catalogado como inovador, 

em cenários de países como Espanha, México, Venezuela, Equador, Brasil e Colômbia. 

Com duas produções discográficas intituladas “Ser” e “Gozadera vocal”, essas refletem o 

compromisso com a exploração, criação e adaptação de músicas que rompam com os esquemas 

da música vocal e de coral, para assim enriquecer o desenvolvimento musical colombiano.

Local: Complexo Esportivo • Capacidade: 100 lugares
Duração: 3 horas • Classificação: 14 anos

Atividade exclusiva para comunidade interna da ESEM. 
Ingressos serão distribuídos 1 hora antes da atividade. 
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ARTES CÊNICAS, LITERATURA, CINEMA E MÚSICA

[ Gente lendo

gera gente lendo ]

28/10 • 15h

Ieda Magri fala sobre “Bufo 
& Spallanzani”, de Rubem 

Fonseca

Local: Canto Poético • Capacidade: 30 lugares 

Duração: 60 minutos • Classificacão: 14 anos

Obra: Bufo & Spallanzani é um romance 

repleto de citações de e sobre outros autores e 

livros, além de muitas digressões sobre a arte 

de escrever narrativas. Enfim, tal obra literária 

está, sempre que possível, fazendo referências 

à própria literatura, o que, em outras palavras, 

costumamos chamar de exercício da função 

metalingüística. lvan Canabrava narra 

acontecimentos de sua vida em flash-back. ora 

a nós leitores ora a Minolta, sua namorada, 

amiga, amante e confidente.

O autor: José Rubem Fonseca (Juiz de Fora, 

11 de maio de 1925) é um escritor e roteirista de 

cinema brasileiro. É formado em Direito, tendo 

exercido várias atividades antes de dedicar-se 

inteiramente à literatura. Em 2003, venceu o 

Prémio Camões, o mais prestigiado galardão 

literário para a língua portuguesa.

Convidada: Ieda Magri é doutora em 

Literatura Brasileira pela UFRJ, professora 

de Teoria Literária e autora dos livros Tinha 

uma coisa aqui (2007, 7Letras), Olhos de 

bicho (2013, Rocco) e O nervo exposto. João 

Antônio, experiência e literatura (2013, Lume). 

Por que falar desta obra: Quando 

comecei a ler literatura por conta própria, 

me encantou saber que ela não precisava ser 

séria nem ensinar nada que, aliás, podia ser 

politicamente incorreta e até estampar alguns 

palavrões proibidos na primeira página. Bufo 

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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& Spallanzani, um romance policial que não 

foi indicado por nenhum professor, retirado da 

biblioteca escolar, revelava um mundo ainda 

inimaginável, com uma linguagem também 

inimaginável, para uma garota de 12 anos.

[ Música ]

29/10 • 15h

Sérgio Castanheiras – 
Soprando, cantando e 

contando Caymmi

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares

Duração: 60 minutos • Classificacão: 14 anos

O show conta a história de Dorival 

Caymmi através de suas composições e de 

alguns “causos” que nos ajudam a entender o 

universo do compositor.

O repertório é formado por músicas que 

marcam cada fase artística de Caymmi, tendo 

as canções praieiras e músicas inspiradas 

na Bahia em um momento de afirmação do 

artista, e posteriormente as canções urbanas 

em um contexto pré-bossa nova, já com 

Caymmi consagrado.

[ Cinema ] 

31/10 • 15h

Médico e Amante

(Arrowsmith, USA, 1931). 

Gênero: Drama. Direção: John Ford.  

Local: Teatro • Capacidade: 600 lugares 

Duração: 98 minutos • Classificação: 14 anos

Elenco: Ronald Colman, Helen Hayes, 

Richard Bennett, A.E. Anson, Clarence 

Brooks, Alec B. Francis, Claude King, Bert 

Roach, Myrna Loy e Russell Hopton.

Sobre: Um médico é enviado para 

investigar um surto de peste, tendo que decidir 

as prioridades para o uso de uma vacina. 

Tendo perdido sua esposa recentemente, ele 

começa a se interessar por uma rica dama.

Sérgio Castanheiras

Foto: D
ivulgação



O Festival Palco Giratório, 

promovido pelo Sesc (Serviço 

Social do Comércio) em todo o 

país, chega a sua 6ª edição no 

Espaço Cultural Escola Sesc, em 

Jacarepaguá. O projeto fomenta 

as artes cênicas por quase todo o 

Brasil e cria, por meio do Festival, 

um panorama de toda a sua 

programação, composta por 18 

grupos de várias regiões do Brasil, 

além dos grupos locais convidados 

para integrar a programação a 

fim de criar uma relação entre 

os membros do circuito oficial 

do Palco Giratório e a produção 

artística do Rio de Janeiro. 

01 a 30
novembrode



A oficina tem como objetivo realizar uma ini-

ciação a linguagem do palhaço/clown, esta-

belecendo um diálogo entre teoria e prática a fim 

de descobrir a comicidade individual e a propen-

são ao riso. Através de jogos e técnicas clownescas 

propõe uma forma diferenciada de se relacionar 

com o corpo na cena e se relacionar com a más-

cara, o nariz.  

Local: Anfiteatro / Capacidade: 200 lugares

Duração: 90 minutos / Classificação: Livre 

Inspirado no universo dos contos orais brasileiros, 

o espetáculo utiliza técnicas de pernas de pau, 

máscara e músicas originais para contar a história 

de um menino encarregado de levar uma arca de 

madeira até um local muito distante. Logo ele 

descobre que a tal arca, espécie de baú, parece ter 

o poder de transformar a vida de todos os que 

tentam ver o que ela contém. 

O Segredo da
 Arca de Troncoso

Grupo Vilavox  (BA)  //  Teatro de Rua

01 NOVEMBRO | 17H

Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares

Duração: 120 minutos / Classificação: Livre 

Confraternização
de abertura

Banda  Bab’lions e Projeto Bandas

01 NOVEMBRO | 19H

A banda Bab’lions é formada por alunos e ex-

alunos da Escola Sesc. No repertório músicas 

autorais e releituras tendo o reggae como 

principal influência e inspiração.

O Projeto Bandas visa desenvolver o trabalho 

em equipe, promover o aprimoramento musical 

e estimular o protagonismo juvenil, o projeto 

foi criado em 2010, na Escola Sesc de Ensino 

Médio, como extensão das Oficinas de Música, 

acolhendo e orientando os grupos musicais em 

formação.

Oficina
de Palhaçaria

Com Michelle Silveira da Silva

01 NOVEMBRO | 10H

Foto: João Meirelles



O espetáculo trata dos planos quase frustrados 

da Palhaça Barrica desejando ir para a 

praia. Somente o desejo de ir, já é um bom 

motivo para atrapalhações. Num lugar de 

proximidade com o público e utilizando-se de 

recursos concretos e imaginários, a Palhaça 

lança mão de toda a sua graça e sensibilidade 

para realizar seu sonho, vencendo os limites 

impostos pelos padrões a fim de alcançar 

o prazer e a alegria, em momentos de pura 

brincadeira consigo mesma e com a plateia.

Dois viajantes prestes a embarcar ficam retidos 

na aduana impossibilitados de seguir adiante. 

Limitados a viver em um saguão, em um limbo 

suspenso desconhecido, cada um tenta instalar-se 

tendo somente suas malas para criar um espaço 

pessoal. Enquanto aguardam a decisão para 

seguir seus destinos, esses dois estrangeiros vão 

aproximar-se, afrontar-se e dialogar para talvez e 

afinal encontrar-se.

Barrica
Poráguaabaixo

Palhaça Barrica  (SC) //  Circo

03 NOVEMBRO | 19H

Local: Palco 

Capacidade: 600 lugares

Duração: 45 minutos 

Classificação: 10 anos

Local: Teatro 

Capacidade: 600 lugares

Duração: 60 minutos 

Classificação: 8 anos

Homens de 
solas de vento

Cia. Solas de Vento (SP)  //  CIrco

04 NOVEMBRO | 19H

Foto: Divulgação



Local: Sala de dança / Capacidade: 20 vagas 

Carga horária: 6 horas  / Classificação: 16 anos /  Público-alvo: atores e estudantes de teatro

Com exercícios de improvisação que têm como 

base cenas modelares da obra de Brecht e Heiner 

Müller, a oficina apresenta os fundamentos do 

método dialético para o desenvolvimento de uma 

prática dramatúrgica do ator em cena pautada 

pelo princípio da contradição. 

Zuzé é um curioso comerciante, vendedor de cuspes que, para salvar os negócios, torna-se vendedor 

de moscas. Sua mulher, cansada das ideias do marido, encanta-se por um forasteiro vendedor de 

“pintadas” de batons. A encenação envolve o espectador em um universo de precariedade e alegria em 

que os personagens sobrevivem entre destroços e sonhos. Adaptado do conto homônimo do escritor 

moçambicano Mia Couto, Gaiola de moscas é um espetáculo inspirado na brincadeira popular 

pernambucana do Cavalo Marinho.

Oficina | Exercício 
para uma cena dialética

Com Márcio Marciano  

05 NOVEMBRO | 10H

Gaiola de moscas
Grupo Peleja (PE) // Comédia 

05 NOVEMBRO | 19H

Local: Teatro / Capacidade: 100 lugares 

Duração: 50 minutos / Classificação: 16 anos

A oficina demonstra os procedimentos e treinamentos realizados nos processos criativos do Coletivo As 

Travestidas: a construção do “corpo trans”. Com metodologia teórica e prática, a oficina aborda a história 

da travestilidade na arte.

Local: Sala de dança / Capacidade: 15 vagas

Carga horária: 6 horas / Classificação: 16 anos 

Público-alvo: atores, bailarinos, travestis, transform-

istas e interessados em geral, iniciantes em práticas 

de estudos corporais e processo criativo (estudantes 

e artes cênicas)

Oficina | A construção
 da travestilidade 

Com Silvero Pereira  

06 NOVEMBRO | 10H

Foto: Renata Pires



Local: Teatro / Capacidade: 100 lugares Duração: 95 minutos / Classificação: 16 anos 

O Deus da fortuna
Coletivo de Teatro Alfenim  (PB)  //  Comédia épica

06 NOVEMBRO | 19H

A peça O Deus da fortuna é uma parábola que narra a história do Senhor Wang, um proprietário de 

terras na China Imperial afundado em dívidas que se vê obrigado a vender a própria filha a seu credor 

para amortizar a dívida. Em meio aos rituais do matrimônio, o deus surge à sua frente e lhe desvenda 

o futuro, com a condição de que seja erguido o grande Templo da Fortuna. O proprietário deixará as 

formas primitivas de acumulação do capital para dedicar-se à especulação e aprenderá “como o ouro se 

transforma em pura aparência”.

Foto: Bruno Vinelli



Local: Sala de dança / Capacidade: 20 vagas

Carga horária: 6 horas / Classificação: 16 anos 

Público-alvo: estudantes de circo, artistas cênic-

os, bailarinos.

Local: Porão Torquato Neto 

Capacidade: 40 lugares

Duração: 50 minutos

Classificação: 18 anos 

Oficina | O jogo 
como técnica

Com João Carlos Artigos

07 NOVEMBRO | 10H

Tendo o jogo como o elemento primordial do 

trabalho do artista cênico, a oficina tem com 

objetivo desenvolver, sob a lógica da comicidade, 

um treinamento com base na brincadeira, na 

ampliação dos sentidos, da força sensual, na 

compreensão do tempo cômico, da articulação 

de uma lógica fantástica particular e da 

dramaturgia do riso. Neste módulo o trabalho 

está voltado para a aplicação desses conceitos no 

aprimoramento de números/cenas já existentes 

ou em processo de criação. A oficina funcionará 

como um laboratório criativo que terá como foco 

a apresentação pública desses resultados.

Uma flor de dama
Coletivo As travestidas (CE)  //  Drama

07 NOVEMBRO | 19H

Uma noite na vida de uma travesti: momento em 

que entra no camarim e se prepara para fazer um 

show até ir às ruas prostituir-se. No fim da noite, 

sentada no bar tomando a última e quente cerveja, 

fala sobre sua vida, suas escolhas, seus amores, 

seus desejos, seu ódio. O público acompanha a 

vida dessa personagem fictícia e acrescida de fatos 

reais a partir de uma pesquisa de campo do ator 

e trazendo à cena questões como HIV, política, 

preconceito, e, especialmente, as escolhas que a 

vida nos oferece (ou das quais nos priva).

 

Foto: D
ivulgação



Local: Teatro / Capacidade: 80 lugares / Duração: 80 minutos / Classificação: 16 anos 

Inaptos? ... A que se destinam
Teatro de Anônimo (RJ)  //  Teatro adulto

08 NOVEMBRO | 19H

A peça Inaptos? marca os 25 anos do Teatro de Anônimo, dedicado ao universo da comicidade. O 

desafio dessa montagem foi a concepção de um espetáculo que não partisse da criação de números e 

nem de um texto dramatúrgico, pela primeira vez. A pesquisa foi iniciada com a análise do livro Vícios 

não são crimes (1875), de Lysander Spooner, um clássico do libertarismo e uma análise sociopolítica do 

vício na sociedade contemporânea. Um tema árido que, abordado pela lógica do palhaço, esse ser intenso, 

generoso, sem moral, que não mede esforços em busca do prazer e da felicidade de ser incompleto, 

apresenta-se como um desafio às concepções do que sejam os vícios no senso comum. 

O espetáculo apresenta um encadeamento, uma lógica fantástica, característica intrínseca do jogo dos 

palhaços, que não são tipos, mas os que há anos nos acompanham (Buscapé, Prego e Seu Flor) e que se 

aventuram em novas experiências, superando novos obstáculos.

Foto: Celso Pereira



A obra 72 Migrantes/Altar conta a história de seres 

humanos que ao se converterem em imigrantes 

indocumentados perdem sua identidade, seu 

nome, sua terra, em um país estranho e distante 

do seu; perdem a vida por mãos de assassinos. 

Esta é a história da humanidade que se repete 

na América, África, Oriente e Oriente Médio. 

A proposta se baseia em converter a palavra 

em gesto, em ação, onde a narração transcorre 

a partir da linguagem corporal do ator e não só 

da palavra, convertendo as linhas do trem em 

caminho entre a vida e a morte. É, sobretudo, 

um memorial, um altar em honra das vítimas tão 

subitamente assassinadas, em um país que já não 

se reconhece e onde o crime segue impune.

72 Migrantes / Altar
Escola Nacional de Arte Teatral 
(México) // Teatro adulto

10 NOVEMBRO | 19H

Local: Teatro 

Capacidade: 60 lugares

Duração: 60 minutos 

Classificação: 14 anos

Menu de heróis
Núcleo  do Dirceu (PI)  //  Dança

11 NOVEMBRO | 19H

Local: Teatro 

Capacidade: 600 lugares

Duração: 56 minutos

Classificação: 4 anos 

Menu de heróis não é uma história pronta. Não 

existem vilões, mocinhos nem mesmo uma 

cidade. É uma brincadeira filosófica: só existe 

um lugar preenchido de coisas. Isopor com 

chuteira, garrafa com balão, balde com cadeira, 

realidade e ficção. Porque ser “herói” hoje em 

dia é (talvez) conseguir um espaço para ser o que 

você quiser. Por mais que isso pareça diferente! É 

como se existisse um superpoder… Super poder 

desorganizar, super poder não conseguir, super 

poder errar, super poder experimentar. Por isso 

é uma dança feita de banalidades... Preenchida da 

poesia e beleza das coisas que parecem não fazer 

sentido, que nos tiram da ordem, do controle dos 

horários e roteiros. Brincar quando se é pequeno 

é fazer aquilo que o corpo precisa de um jeito que 

a gente ainda nem sabe. 

Foto: Gabriel Galpão



O espetáculo Mediatriz é um convite para 

uma (outra) maneira de olhar o corpo, 

conduzido por três intérpretes-criadores e 

realizado a partir de um sistema matemático 

em um espaço recortado: multiplicação de 

pés, adição de barrigas, divisão do tronco ao 

meio, subtração de joelhos. A coreografia é 

geométrica e cria ilusionismos para brincar 

com as noções de corpo real. É uma dança 

feita de pedaços, vetores, em que as partes 

falam como um todo. É um olho no buraco 

da fechadura, uma sugestão para se ver o que 

não é mostrado. O espetáculo propõe sutis 

fissuras nos já estabelecidos códigos de dança 

para experimentar uma outra possibilidade 

do corpo em movimento. 

Local: Teatro 

Capacidade: 40 lugares  

Duração: 20 minutos cada sessão

Classificação: Livre 

Mediatriz
Núcleo do Dirceu //  Dança

12 NOVEMBRO | 19H

Louça Cinderella
Cia. Gente Falante (RS)  
Teatro de objetos

13 NOVEMBRO | 19H E 20H30

Inspirada em Gata Borralheira dos Irmãos 

Grimm, escrita no século XIX, essa adaptação 

sintética da Cia. Gente Falante convertida em 

teatro narrativo com objetos conta a história de 

Cinderella, uma xícara de louça comum, sem 

adornos ou valor histórico, porém com conteúdo 

especial, sempre cheia de chás aromáticos e 

curativos prontos para esquentar quem estivesse 

necessitado em noites frias do inverno. Uma 

divertida e poética adaptação brasileira criada 

para compartilhar com o pequeno público as 

delícias de um “chá das cinco”.

Foto: Vilm
ar Carvalho

Foto: Rogério O
rtiz

Local: Teatro 

Capacidade: 100 lugares  

Duração: 54 minutos

Classificação: Livre 



Local: Teatro / Capacidade: 40 lugares

Duração: 20 minutos cada sessão 

Classificação: 6 anos

Xirê das Águas
Orayeyê ôh

Cia. Gente Falante (RS)  
Teatro de objetos

14 NOVEMBRO | 19H E 20H30

Estabeleceu-se uma aldeia indígena nas margens 

de uma lagoa em que apenas as índias podiam 

se banhar e pescar. Os homens da tribo eram 

permanentemente proibidos de se aproximar das 

suas margens, pois sumiam magicamente. Em 

uma noite o grande Cacique Tupi Verá recebe 

de Tupã duas verdades, em sonho. Essa lenda 

indígena fala sobre o amor desse grande guerreiro 

e Iara, a Oxum da lagoa escura. Essa história 

sobreviveu mediante práticas da oralidade 

mantidas pelas lavadeiras e populares moradores 

da região do Abaeté em Salvador (BA).

Local: Anfiteatro / Capacidade: 200 lugares

Duração: 70 minutos  / Classificação: Livre 

Romeu e Julieta: o encontro 
de Shakespeare e a 
cultura popular

Cia. Gente Falante (RS)  
Teatro de rua

15 NOVEMBRO | 17H

A história de amor juvenil mais encenada 

no planeta é transposta para um terreiro de 

reisado, festa típica do regionalismo nordestino. 

A expressão corporal tem como base lutas de 

espadas, danças e brincadeiras como pau de fita e 

roda de coco. Uma escada de madeira para pintor 

é convertida em principal suporte cenográfico 

e possibilita ver, por exemplo, a cena dos 

enamorados na sacada de uma janela. Os artistas 

jogam com todos esses elementos na gangorra 

entre o bardo inglês e o folguedo brasileiro. 

Foto: Divulgação

Foto: D
ivulgação



Local: Anfiteatro 

Capacidade: 200 lugares  

Duração: 180 minutos

Classificação: Livre 

No feirão teremos leituras encenadas dos cinco textos ganhadores do Concurso Jovens Dramaturgos 

2014, dirigidas por Felipe Vidal: “Intervalo” de Andressa Moreira Hazboun – Rio de Janeiro (RJ), 

“Sistema offline” de Rafael Lorran Alves – Uberlândia (MG), “Peça para dias de chuva” de Rogeane de 

Oliveira Moreira – Pacatuba (CE), “No ponto cego” de Sheyla Cristina Smanioto – Campinas (SP), “Um 

sonho pintado por três” de Vanessa Silva da Cruz – Salvador (BH). Além disso teremos um momento de 

autógráfos ao som de DJ e muita conversa sobre dramaturgia.

Ato
Grupo Magiluth (PE) //  Rua

17 NOVEMBRO | 19H

Feirão de 
Trocas Literárias

Dramaturgia

17 NOVEMBRO | 15H

Local: Anfiteatro 

Capacidade: 200 lugares  

Duração: 45 minutos

Classificação: Livre 

Foto: Ricardo Moura



Um olhar de fora para as cidades que muitas vezes 

ficam soterradas pelo banal. A peça se desenvolve a 

partir das pequenas coisas, aquelas que volatizam 

em um piscar de olhos deixando marcas mais 

profundas do que o mais grandioso gesto. O 

espetáculo representa o homem contemporâneo, 

as contradições de seus sentimentos, as formas 

como vive medindo o quanto se envolve com as 

coisas, o quanto se protege delas.

Inundados pela obra do autor irlandês Samuel Beckett, o Grupo Magiluth monta em 2008, o espetáculo 

ATO, segundo trabalho de seu repertório. Lançando mão de linguagem gestual e de técnica clownesca, 

o espetáculo mostra o encontro de quatro personagens num universo inóspito onde as boas condições 

de vida e a esperança de dias melhores estão escassas. A busca por sobrevivência impulsiona a luta pelo 

poder destes homens tomados pela falta de fé, por novos e antigos opressores.

Local: Teatro / Capacidade: 100 lugares

Duração: 60 minutos / Classificação: 16 anos

Aquilo que meu olhar 
guardou para você

Grupo Magiluth (PE)
Teatro contemporâneo

18 NOVEMBRO | 19H

Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares

Duração: 80 minutos / Classificação: 16 anos

 

Viúva,
porém honesta

Grupo Magiluth (PE) // Farsa

19 NOVEMBRO | 19H

Depois da morte do marido, Ivonete resolve 

virar uma mulher “honesta”, mantendo-se fiel ao 

finado. Uma das estranhas decisões de sua nova 

conduta é nunca mais sentar. O pai da jovem, 

diretor de um dos mais influentes jornais do país, 

resolve então convocar conceituados especialistas 

para solucionar o problema da filha, nessa farsa 

irresponsável e cheia de reviravoltas.

Foto: Sergio Silvestre

Foto: Maurício Cuca



Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares

Duração: 55 minutos / Classificação: Livre 

Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares 

Duração: 50 minutos / Classificação: 14 anos 

O Mistério 
da Bomba H _____ 

Ortundo de Teatro (MG) / Musical

20 NOVEMBRO | 15H

Em meio à visita de um famoso ator de televisão 

e a uma ameaça de atentado terrorista, no qual 

seria utilizada a terrível “bomba H__”, entram 

em cena fãs histéricas, super-heróis, autoridades e 

malandros que representam, entre disfarces, amores 

impossíveis e perseguições, o embate entre frangos e perus que movimenta Galinópolis e seus habitantes. 

Com a trilha sonora original totalmente executada ao vivo pelo elenco, O Mistério da Bomba H__, é 

uma fábula que não aposta nas tradicionais “mensagens” e “lições de moral” muitas vezes veiculadas pelo 

teatro normalmente classificado como infantil, mas que, por outro lado, não abre mão da reflexão gerada 

pela relação entre o texto e o contexto social, independentemente da idade do espectador.

Sargento Getúlio
Teatro NU (BA) / Drama

21 NOVEMBRO | 19H

O espetáculo, adaptação do romance homônimo de João Ubaldo Ribeiro, conta a história de Getúlio, 

um rude militar que tem a missão de transportar um prisioneiro e inimigo político de seu chefe. No 

meio da jornada, em virtude da mudança no panorama político, o sargento recebe a ordem para soltar o 

prisioneiro, mas, devido ao seu temperamento avesso, ele decide, com destemor, terminar a missão que 

lhe foi confiada.

Foto: Divulgação



João e Maria, texto do mineiro Raysner 

de Paula Silva, ganhador do III Concurso 

Jovens Dramaturgos, foi montado por alunos 

do Laboratório de Prática de Montagem do 

projeto Uzina, realizado pelo Espaço Cultural 

Escola Sesc. A história, repleta de lirismo, 

mostra dois irmãos que vivem sozinhos numa 

espécie de mundo poético, na casa em que 

cresceram. Através das histórias que contam 

para si e das lembranças que possuem dos 

pais ausentes, indagam se deverão partir em 

busca de outros horizontes e atravessar o rio 

que cruza o lugar onde moram.

Local: Teatro / Capacidade: 100 lugares

Duração: 45 minutos / Classificação: Livre 

João e Maria
Lab. de Prática e Montagem do 
Projeto Uzina // Teatro Infantil

22 NOVEMBRO | 15H

Local: Anfiteatro / Capacidade: 200 lugares

Duração: 35 minutos / Classificação: Livre 

Do Repente
Lamira Artes Cênicas (TO) //  Dança

22 NOVEMBRO | 17H

Do repente é um espetáculo destinado à rua e 

que engloba as linguagens da dança e do teatro, 

cuja poética foi elaborada em torno do universo 

do romanceiro popular do Nordeste brasileiro 

— nas figuras do poeta cantador, do coquista, 

do aboiador, do glosador, do cordelista, do 

calungueiro — e da influência e presença dessa 

cultura na formação das “diversas culturas” 

brasileiras. A proposta consiste em uma releitura 

que relaciona o universo do romanceiro popular 

nordestino com o universo urbano e globalizado 

da atualidade no intuito de produzir uma 

experiência estética diferenciada para o público. 

Seu processo de criação inclui pesquisas sobre 

commedia dell’arte, uso das máscaras na 

construção de personagens e movimentação 

articular, existente na manipulação de títeres. 

Foto: Divulgação



Labirinto, espetáculo teatral idealizado e 

dirigido por Moacir Chaves, é o primeiro 

realizado com sua companhia de teatro — 

Alfândega 88 —, com textos do consagrado 

autor gaúcho José Joaquim de Campos Leão — 

Qorpo-Santo: Hoje sou um, e amanhã outro, 

As relações naturais e A separação de dois 

esposos. Gênio visionário, o autor antevê em 

décadas questões formais que só encontrariam 

sua expressão máxima na dramaturgia que 

veio a ser conhecida, em meados do século 

XX, como o Teatro do Absurdo. Sua obra 

antecipa questões de forte cunho humano 

e social, como liberdade sexual, direito ao 

prazer, emancipação feminina, dentre várias 

outras que, assustadoramente, permanecem 

contundentes e atualíssimas. 

Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares 

Duração: 75 minutos / Classificação: Livre 

Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares

Duração: 90 minutos  / Classificação: 14 anos

Labirinto
Alfândega 88 (RJ) //  Comédia

24 NOVEMBRO | 19H

Negra Felicidade
Alfândega 88 (RJ) //  Drama

25 NOVEMBRO | 19H

Negra Felicidade leva à cena o caso verídico 

da escrava Felicidade, que, em 1870, recorreu à 

Justiça para que fosse reconhecido seu direito 

à liberdade. A peça é construída a partir de 

dois pilares de composição; o primeiro é um 

documento histórico: os autos do processo 

judicial da ação movida pela escrava contra 

seu senhor, o comerciante português Antonio 

Vietas da Costa, pleiteando sua condição de 

pessoa livre. O segundo é o Sermão de Santo 

Antonio aos peixes, do padre Antonio Vieira, 

grande defensor da igualdade entre os seres 

humanos. No contraponto entre a coisificação 

máxima do ser humano – a escravidão – e o 

profundo respeito à vida humana pregado e 

defendido por Vieira é calcado o espetáculo.

Fo
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Local: Teatro / Capacidade: 40 lugares 

Duração: 70 minutos / Classificação: Livre

O controlador 
de tráfego aéreo

Alfândega 88 (RJ) //  Drama

26 NOVEMBRO | 19H

O controlador de tráfego aéreo parte da trajetória 

de vida do personagem Silvano Monteiro, que 

trabalhou na Força Aérea e, após sofrer alguns 

revezes, tornou-se morador de rua. Composta 

por textos com reflexões sobre a tênue linha que 

divide as fronteiras entre os homens, suas regras 

e valores sociais e, por fim, entre vida e morte, 

a peça é uma reflexão sobre a corrida que cada 

um de nós empreende em busca da felicidade. O 

espetáculo se desenrola com os sete atores e 30 

espectadores juntos no palco, como uma espécie 

de versão teatral de uma roda de samba, ou roda 

de choro, em que os participantes são, ao mesmo 

tempo, espectadores e criadores artísticos do ato.

Local: Teatro / Capacidade: 600 lugares 

Duração: 70 minutos / Classificação: 14 anos

Solamente 
Frida

Cia. Garotas Marotas (AC) // Adulto

27 NOVEMBRO | 19H

A proposta da peça é concentrar-se nos aspectos 

humanos dessa personagem real para construir 

um espetáculo que faça emergir o que pode 

ultrapassar a condição de mito. O texto destaca 

aquilo em que o público pode se reconhecer: 

os limites do corpo, a luta pela vida, a entrega 

às paixões e a mente criadora que enfrenta 

as adversidades do mundo em direção à 

transcendência pela arte. O espetáculo recorta 

alguns aspectos da vida de Frida, seja em imagens 

seja em textos narrativos.

Foto: Guga Melgar

Foto: Talita Oliveira



A peça Cidade dos outros, inspirada em Beckett, fala da circularidade da vida, da inapetência para a ação 

e da eterna espera pelo maná divino. Em cena, dois personagens famintos, amarrados um ao outro, pas-

sam seu tempo fazendo planos sobre como gastarão os “milhões” quando ganharem na loteria.  A vida 

dos dois se resume à espera e ao sonho. Enquanto aguardam o resultado, conversam sobre banalidades 

e observações do dia a dia de um lugar-cidade. A vida é cíclica, sem propósito, vazia, entediante, e tende 

a se deteriorar cada vez mais. É um jogo que deve ser vencido a qualquer custo, mas o que se pretende 

ganhar?

Segundo o dicionário Houaiss, “plágio” é a simulação de autoria sobre algo produzido por outrem. 

Plagium?, da Cia. Dançurbana, apropria-se de recortes de obras de companhias de dança reconhecidas 

para criar um espetáculo particular. Toma como referências Ginga Cia. de Dança (MS), Membros (RJ), 

Quasar (GO), Cena 11 (SC) e a companhia belga Rosas, e lança a pergunta: como é possível ser singular 

em contato com o que há em comum com outras obras?

Local: Teatro

Capacidade: 600 lugares

Duração: 40 minutos 

Classificação: Livre

Plagium?
Cia. Dançurbana (MS)  // Dança de rua

28 NOVEMBRO | 19H

Local: Teatro

Capacidade: 60 lugares

Duração: 50 minutos 

Classificação: 12 anos

Cidade dos outros
Cia. Pessoal de Teatro (MT) 
Teatro Contemporâneo

29 NOVEMBRO | 19H

Foto: D
ivulgação

Foto: Divulgação



RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 

JOVENS DRAMATURGOS
17 a 22 de novembro de 2014

Podem se inscrever estudantes e profissionais das artes cênicas – atores, diretores e dramaturgos para 

participar da residência junto com os autores selecionados no Concurso Jovens Dramaturgos de 2014, 

através de ficha de inscrição disponível para download no blog espacocultural.escolasesc.com.br. A 

inscrição é gratuita e única para o curso completo. 

17 NOVEMBRO | 10H ÀS 13H30 Conversa com Leonardo Munk. Tema: 

A dramaturgia de Heiner Müller. 15H  Apresentação das leituras encenadas 

dirigidas por Felipe Vidal e lançamento dos textos ganhadores do Concurso 

Jovens Dramaturgos 2014.

18 NOVEMBRO | 14H30 ÀS 17H30 Conversa com Mariana Custódio. 

Tema: Os caminhos do texto: criação, revisão e intervenção.

19 NOVEMBRO | 14H30 ÀS 17H30 Conversa com Álvaro Fernandes. 

Tema: Projeto Brincando com a Leitura: a importância da Contação de 

Histórias no meio artístico campinense. 19H ÀS 21H Feirão de trocas 

literárias - Lançamento Jovens Dramaturgos 2014.

21 NOVEMBRO | 14H30 ÀS 17H30 Conversa com Daniele Àvila. Tema: 

Recriação e elaboração de um texto inédito a partir de um material prévio. 

22 NOVEMBRO | 10H ÀS 13H30 Conversa com Raysner de Paula Silva, 

de Minas Gerais, ganhador do Concurso Jovens Dramaturgos de 2013 com 

o texto João e Maria. 15H Apresentação do espetáculo João e Maria, texto 

de Raysner de Paula Silva, montagem dirigida por Mônica Alvarenga  com 

alunos do laboratório de Prática de Montagem do projeto Uzina, realizado 

pelo Espaço Cultural Escola Sesc.
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Como você acredita que o aprimoramento 

do conhecimento corporal tem importância 

no processo educativo?

Em todo os aspecto, não apenas 

na educação e nas artes, como na vida 

e na organização de viver, porque esse 

instrumento, o corpo, é um instrumento de 

viver, de dançar, de falar, de tudo! Quanto 

mais você trabalha com seu instrumento mais 

você tem o conhecimento de você com você, 

de você com o outro, de você com a vida. 

O que continua te motivando a dançar? 

Eu fico tão feliz de poder fazer isso, sabe por 

quê? Porque acreditam que aos 40 anos se 

tem que largar tudo, que é uma idade razoável 

para não fazer certas coisas. Eu nunca fui de 

me preocupar com minha idade, se fosse me 

preocupar eu ia ficar igual a todo mundo que 

Entrevista com Angel Vianna

Sobre Angel Vianna:

Iniciou seus estudos de balé clássico em 1948. Casou-se com Klauss Vianna 

em 1955, e em 1975 abrem junto com a Tereza D’Aquino o Centro de Pesquisa 

Corporal Arte e Educação. Em 2001 iniciou as aulas da sua Faculdade Angel 

Vianna, com a Graduação em Dança. Já recebeu diversas homenagens, 

condecorações e premiações. Atualmente está em circulação com o espétaculo 

“Qualquer coisa a gente muda”, integrante do Projeto Palco Giratório 2014.

Foto: D
ivulgação
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diz: “Ah, eu não posso porque não já estou 

velha!”. Quando lembro de minha idade, 

eu também custo a acreditar. Quanto mais 

velha eu vou ficando mais reta e com mais 

vontade eu me sinto, quanto mais velha, 

mais eu desejo fazer coisas. Entendeu? Viver 

é um negócio que depende muito de cada ser 

humano. O que eu vejo é que vai passando 

dos 30, 40 ou 50 anos e as pessoas já estão 

se sentindo incapacitadas de continuar o 

que fazem. Eles pensam: “Ah, eu não sei se 

posso”. O que é que vai te impedir? 

Eu tenho um objetivo na vida, que não 

é só pra mim. Eu também trabalho pra fazer 

o outro crescer, para ele saber que ele existe. 

Para saber que ele pode fazer isso. Eu danço 

muitas vezes para poder encorajar o ser 

humano até que ele perceba que realmente 

pode acontecer. Eu vivo da arte! O meu pai 

falava pra mim que eu não podia fazer o que 

queria. As coisas aconteceram e eu tenho um 

prazer enorme de ter uma escola. Os alunos 

criam e ficam felizes em poder trabalhar no 

que eu os ajudei a desenvolver e  a perceberem 

que o corpo não é um instrumento, tipo: sou 

feia, sou isso, sou aquilo. Então, quanto mais 

você trabalha e experimenta o corpo mais 

vontade você tem de ter novas experiências. 

O corpo tem milhões de possibilidades e 

também de dificuldades. Agora, quando 

você conhece suas facilidades, você ajuda 

a afastar as impossibilidades. A vida é uma 

coisa bastante interessante. Quanto mais 

você trabalha mais você ajuda a sua própria 

voz, o seu conhecimento, a sua dinâmica, a 

sua coragem, a sua vida! 

Há um tipo certo de corpo para ser um 

dançarino ou bailarino?

Olha, para ser um bom bailarino, vamos 

dizer do balé clássico, você tem que começar 

mais cedo para dançar, porque também é 

um trabalho bem elaborado, bem codificado 

e pronto. Você tem que descobrir novos 

caminhos.

Como foi dar continuidade para um trabalho 

antes desenvolvido por você e seu marido? 

Foi muito importante. Do momento 

que você acredita no que você faz, você não 

para, você não vê dificuldade em continuar, 

você não tem dificuldade em abrir novos 

caminhos. Os caminhos são diversos.  Às 

vezes você paralisa em um caminho porque 

você não está com boa saúde. Mas se você 

buscou uma saúde boa para manter a vida, 

eu acredito que cada vez mais você pode 

descobrir o prazer de viver.
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Espetáculo “Roleta Russa”

A Roleta Russa encena de forma 

tragicômica os instantes da vida de 

Margarida, Tulipa, Lis, Hortência, Dona 

Camélia e Begônia, seis mulheres com 

personalidades extremamente diferentes 

e um tanto peculiares. O que elas tem 

em comum é que moram quase todas no 

mesmo edifício e chegam à beira da histeria 

feminina.  Elas sobem ao jardim do terraço 

do edifício e se encontram, no mesmo 

momento, com o ímpeto de se suicidar. 

Apenas Lis, já estava lá. E só pretendia 

contemplar a vista. 

A peça se utiliza da comicidade e do 

trágico para acessar o espectador temáticas 

sócio-culturais, tais como ética profissional, 

busca desenfreada pela fama, alcoolismo, 

abuso sexual e patologias psíquicas, para 

que o espectador possa levar pra casa 

através do riso ou do denso impacto, uma 

experiência de contato com o que está por 

aí, além dos palcos e as vezes mais perto do 

que se imagina. 

42   Clube de Espectadores

Dicas 

Culturais Data: 04 de dezembro (Integrante do projeto 

Escola Aberta) • Local: Espaço Cultural Escola 

Sesc • Capacidade: 600 lugares • Duração: 

105 minutos • Classificacão: 14 anos

Foto: D
ivulgação



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

Diretor Adjunto:
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)

Estagiária de Design de Produto:

Ingrid Machado (PUC-Rio)

Praticantes egressos (1ª emprego ESEM)

Lucas Feres (UERJ)

Design da publicação:

Ingrid Machado



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  


