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+
Brechó Cabide, Concurso de Gastronomia,  

Sonora Brasil, Escola vive Cultura e mais

TEATRO NA CONTRAMÃO 
e ALDEYA YACAREPAGUÁ
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A Gerência de Cultura da Es-

cola Sesc de Ensino Médio, em 

consonância com o Programa de 

Cultura do Departamento Na-

cional do Sesc, realiza um conjunto 

planejado de políticas culturais que 

objetivam a democratização e pro-

moção do acesso aos mecanismos 

de produção, distribuição e fruição 

de bens culturais, além do estímulo 

à criação artística e da oferta de for-

mação, proporcionando aos público 

ações pautadas na valorização da 

diversidade e no conhecimento das 

identidades culturais brasileiras. O 

planejamento cultural e os proje-

tos desenvolvidos seguem a mis-

são de articular cultura e educação, 

fundamentando-se em cinco li- 

nhas de ação: Convivência e fruição; 

Patrimônio cultural; Literatura e 

leitura - experiências compartilha-

das; Articulação social; Qualificação 

Técnica e profissional.

Mais informações

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

3 Mostra Teatro  
na Contramão

12
Uzina - Abertura 
dos cursos  
de música do  
2º semestre

14 Sonora Brasil

18 Escola vive Cultura

23 Aldeya  
Yacarepaguá

41
IV Concurso 
de Gastronomia  
Popular 
Comunitária

44 Espaço em imagens

46 Dicas Culturais

índice

PROGRAMAÇÃO GRATUITA 

Horário de Funcionamento

2ª a 6ª feira, das 9h às 20h30

*Finais de semana e feriados conforme
a programação dos projetos.

**Para entrar na Escola Sesc é necessário 
apresentar um documento 
de identificação com foto

O Espaço Cultural Escola Sesc apresenta 

a VII Mostra Teatro na Contramão, no 

período de 17 a 22 de agosto de 2015. 

Com uma programação buscando  

compor um painel da diversidade 

cênica, a Mostra Teatro na Contramão 

visa uma política de fruição e formação 

de espectadores contemporâneos.  

O projeto busca oferecer ao espectador 

algumas possibilidades estéticas dife-

renciadas para gerar uma oportunidade 

de reflexão sobre o desenvolvimento das 

artes cênicas no Brasil. Para além dos 

espetáculos, a programação conta com 

atividades formativas e conversas após à 

apresentação com profissionais que estão 

contribuindo para o desenvolvimento 

dessa linguagem no país.
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Atividades 
Formativas

Oficina
conversa sobre Teatro Filmado

Carga Horária: 18h

Ministrante: Daniele Avila Small

Local: Auditório • Número de vagas: 20

Sinopse: A proposta da oficina é oferecer a es-

tudantes e artistas de teatro uma oportunidade de assi-

stir a espetáculos filmados de grupos de outras cidades 

do Brasil, que fizeram poucas apresentações no Rio ou 

que não se apresentaram na cidade. Antes de cada filme 

será feita uma apresentação sobre a trajetória do grupo 

e suas escolhas artísticas. Depois do filme, será feito um 

recorte da fortuna crítica do espetáculo e uma breve 

palestra sobre a encenação, a dramaturgia e demais el-

ementos da obra, seguida de debate com os alunos.

Oficina 
Performance

Carga Horária: 18h

Ministrante: Tânia Alice

Local: Sala de Teatro • Número de vagas: 20

Sinopse: A Oficina propõe uma introdução teóri-

co-prática ao universo da performance, abordada do 

ponto de vista da criação autobiográfica, relacional, so-

cial, urbana/ambiental e espiritual. 

17/08 a 20/08 • 10h às 13h
21/08 • 10h às 17h 

17/08 a 22/08 • 15h às 18h 

Inscrições para  
as oficinas pelo e-mail  

espacoculturalescolasesc@gmail.com 

informando no campo “assunto” o 

nome da oficina de seu interesse.
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Espetáculos
Espetáculo Garras Curvas  
e um canto sedutor (RJ)
Local: Palco • Duração:  60 minutos 

Classificação Etária: 12 anos • Capacidade: 80 lugares 

Sinopse: Inspirada no argumento do conto CATE-

DRAL, de Raymond Carver, a ação da peça se desenrola a 

partir da chegada de um homem cego, Robert, na casa de 

Marina e João. Robert perdeu recentemente a sua esposa, e 

o casal aguarda a sua visita. 

Ficha técnica: Texto: Daniele Avila Small / Direção: 

Felipe Vidal / Elenco: Dâmaris Grün (Marina), Lucas 

Gouvêa (João) e Rafael Sieg (Robert) / Cenografia: Au-

rora dos Campos / Iluminação: Tomás Ribas / Figuri-

nos: Flávio Souza / Programação visual: Fernando 

Nicolau / Assistência de cenografia: Ana Macha-

do e Carolina Sugahara / Operação de luz e som: 

Raphael Cassou / Produção executiva: Dâmaris 

Grün / Direção de produção: Daniele Avila Small 

/ Realização: Complexo Duplo 

Conversa após o espetáculo

Mediação: Leonardo Munk é doutor 

em Teoria Literária pela UFRJ, professor 

da UNIRIO, onde atua tanto na graduação 

(Teoria do Teatro/Escola de Letras) quanto 

na pós-graduação. Dedica-se ao estudo das 

relações entre teatro e artes visuais, com 

ênfase nas tensões entre palavra e imagem, 

mito e história, memória e amnésia. É au-

tor de textos publicados em livros e revistas 

acadêmicas, além de integrar os grupos de 

pesquisa ‘Formas e Efeitos, Fronteiras e Pas-

sagens na Linguagem Teatral’ e ‘Linguagem, 

Artes e Política’.

Espetáculo Br TRANS (CE/RS)
Local: Palco • Duração: 70 minutos

Classificação Etária: 16 anos • Capacidade: 80 lugares 

Sinopse: Um processo cênico antropológico-autofági-

co-esquizofrênico traz à cena histórias sobre medo, solidão 

e morte. Histórias que se encontram e se confundem entre 

si e com a vida e as inquietações do ator. 

Recortes de vidas e vidas recortadas a partir de pesqui-

sas e conversas com travestis, transformistas e transexuais 

de Porto Alegre, pelas ruas e casas de show. 

BR TRANS é um trânsito de informações e de fatos 

reais. Um traço “brasil-trans” construído a partir da con-

vergência e dos deslocamentos entre os polos do Nordeste 

e do Sul do Brasil.

Ficha técnica: Direção: Jezebel De Carli / Dramatur-

gia: Silvero Pereira / Elenco: Silvero Pereira / Músico: Rodrigo 

Apolinário / Cenário: Rodrigo Shalako / Figurino, Maquiagem 

e Adereços: Silvero Pereira / Iluminação:  Lucca Simas / Trilha 

sonora pesquisada: Silvero Pereira / Direção de produção: Ana 

Luiza Bergmann e Silvero Pereira / Produção executiva: 

Ana Luiza Bergmann / Divulgação: Coletivo Artístico 

BR-TRANS / Identidade visual gráfica: Sandro Ka 

/ Realização: Coletivo Artístico BR-TRANS For-

taleza/Porto Alegre

Conversa após o espetáculo 

Mediação: Samuel Abrantes é Professor 

Adjunto da Escola de Belas Artes da UFRJ. 

Figurinista teatral com muitos prêmios; for-

mado em Letras, pela UERJ; Mestre em An-

tropologia da Arte; Doutor em Semiologia. 

Com algumas publicações, o último livro é: 

Samile Cunha:  Transconexões, Memórias e 

Heterodoxia.

Garras curvas e 

um
 canto sedutor

Terça-feira • 18/08 • 19h30

Br TRAN
S

Segunda-feira • 17/08 • 19h30
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Espetáculo O Confete da Índia (RJ)
Local: Porão Torquato Neto • Duração: 60 minutos 

Classificação Etária: 18 anos • Capacidade: 30 lugares 

Sinopse: O Confete da Índia, de André Masseno, é 

uma obra solo em diálogo com a postura corporal do 

desbunde, arte e atitude contraculturais que, durante os 

decênios de 1960-1970, deglutiam culturas e posturas es-

trangeiras para criarem um modo tipicamente extasiado de viven-

ciar e olhar o mundo. Contemplado pelo APCA 2013 como Melhor 

Projeto Artístico em Dança, O Confete da Índia compõe-se por uma trilha 

sonora emblemática do período contracultural brasileiro e que embala um 

corpo em estado de êxtase, que, por sua vez, questiona as fronteiras entre passado e 

presente, entre fonte e influência. Para André Masseno, O Confete da Índia configura-

se como uma aposta na experiência do êxtase e transbordamento como estratégia para se 

(re)pensar as posturas e políticas corporais em vigor na esfera pública atual.

Ficha técnica: Concepção, Direção, Dramaturgia e Performance: André Masseno / Co-
laboração Dramatúrgica e Assistência de Direção: Tuca Pinheiro / Desenho de Luz: Renato 

Machado / Direção de Arte: Fábio Carvalho / Figurinos e Seleção Trilha Sonora: André 
Masseno / Direção de Produção: Verônica Prates / Consultoria Teórica: Leonardo Davino 

/ Programação Visual: Karin Palhano / Fotos Divulgação e Ensaio Fotográfico: Nilmar 
Lage / Realização: Quintal Produções

Conversa após o espetáculo 

Mediação: Flavia Meireles é artista da dança, pesquisadora e pro-

fessora. Mestre em Artes Visuais pela EBA/UFRJ e licenciada 

em dança pela Faculdade Angel Vianna (RJ). Coordena o 

grupo de pesquisa independente Temas de Dança (www.te-

masdedanca.com.br), leciona no curso técnico Escola An-

gel Vianna, no Departamento de Arte Corporal da UFRJ 

e no projeto Uzina do Espaço Cultural Escola Sesc. Seus 

mais recente trabalho artístico é a palestra performance 

Ocupa Árvore (2014). Leciona, em 2015, a oficina de 

Dramaturgia em Dança em vários regionais do Sesc (Rio 

Branco, Macapá, Aracajú, Palmas, São Luiz, Porto Velho, 

Manaus, Cuiabá, Maceió e Paraty).

Espetáculo Jacy  (RN) 
Local: Palco • Duração: 60 minutos 

Classificação Etária: 12 anos • Capacidade: 600 lugares 

Sinopse: Uma frasqueira encontrada no lixo contendo vestí-

gios de vida de uma mulher de 90 anos. Este fato real levou o grupo 

Carmin a conduzir uma investigação que durou 3 anos e que, em agosto 

de 2013, resultou na peça de teatro documental intitulada: JACY. O grupo re-

vela todo o processo dessa investigação e convida a plateia para acompanhar a vida 

de uma mulher comum que atravessou a 2ª Guerra mundial e a ditadura no Brasil, 

esteve no centro de um importante conflito da política no RN, viveu um amor estrangeiro 

e terminou os seus dias sozinha em Natal.

Ficha técnica: Textos: Pablo Capistrano e Iracema Macedo / Dramaturgia: Henrique Fontes e Pablo 

Capistrano / Direção: Henrique Fontes / Assistente de direção: Lenilton Teixeira / Consultoria: Marcio 

Abreu / Atores: Quitéria Kelly e Henrique Fontes / Videomaker: Pedro Fiúza / Designer de Luz: Ronaldo 

Costa / Direção Artística e Cenografia: Mathieu Duvignaud / Trilha sonora original: Luiz Gadelha e Si-

mona Talma / Coordenação de Produção: Quitéria Kelly / Assistente de produção e Desenhista: 

Daniel Torres / Designer gráfico: Vitor Bezerra / Fotógrafo: Vlademir Alexandre / Realização: 

Grupo Carmin

Conversa após o espetáculo 

Mediação: Daniele Avila Small é doutoranda em Artes Cênicas pela UNIRIO, Mes-

tre em História Social da Cultura pela PUC-Rio e Bacharel em Teoria do Teatro pela 

UNIRIO. Autora do livro O crítico ignorante - uma negociação teórica 

meio complicada (Editora 7Letras, 2015). É ide-

alizadora e editora da Questão de Crítica – re-

vista eletrônica de críticas 

e estudos teatrais, integra 

o coletivo Complexo Du-

plo e a DocumentaCena – 

Plataforma de Crítica. 

Jacy

Quarta-feira • 19/08 • 19h30

O Confete  

da Índia
Quinta-feira • 20/08 • 19h30
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Ficha Técnica: Realização: Grupo Pedras / Elenco: Marina Bezze, 

Helena Stewart, Diogo Magalhães, Adriana Schneider / Direção, pesquisa e 

concepção: Adriana Schneider / Direção de manipulação e bonecos: Miguel 

Vellinho / Assistência de direção: Camila de Aquino / Criação material 

dramatúrgico: Adriana Schneider, Camila de Aquino, Diogo Magalhães, 

Helena Stewart, Luiza Leite, Marina Bezze e Miguel Vellinho / Texto em 

verso: Luiza Leite / Direção Musical e músicas originais: Kiko Horta / So-

noplastia e produção musical: Kiko Horta e Ronaldo Alves / Cenografia: 

Carlos Alberto Nunes e Marcos Feio / Figurino: Ana Paula Secco / Figurino 

Princesa Elisabete: Marcelo Marques / Iluminação: Luiz André Alvim e 

Guiga Ensá / Programação Visual: Pedro Pamplona / Design da Exposição 

e objeto “águia”: João Bina Neto / Vídeo: Rodrigo Savastano / Esculturas de 

bonecos: Bruno Dante / Colaboração: Georgiana Góes, Luiz Andre Alvim e 

Ana Paula Secco / Fotos: Maria Mazzilo

Conversa após o espetáculo 

Mediação: Juliana Manhães é atriz-performer, brincante, dança-

rina e pesquisadora. Doutora em Artes Cênicas, com a linha de pes-

quisa em Estudos da Performance, com orientação de Zeca Ligiéro 

na UNIRIO, tendo viajado para Moçambique pela CAPES. Atua no 

espetáculo Umbigar, inspirado em danças de umbigada afro-bra-

sileiras, selecionado pelos prêmios FUNARTE Klauss Vianna, em 

2010, e FADA, em 2011. Em 2014, fez o curso The March na École de 

Sables no Senegal com a coordenação da mestra Germayne Acogny.

Espetáculo A geladeira (SP) 
Local: Palco • Duração: 62 minutos 

Classificação Etária: 12 anos • Capacidade: 600 lugares 

Sinopse: Um homem acorda na manhã de seu 50º aniversário e encontra uma geladeira no 

meio da sala. A partir dela “L” vê saltar de seu passado figuras como a mãe, a empregada, a psica-

nalista, seu cão e até um rato que mora em seu armário. Todos representados por um único ator 

nesta peça non sense do argentino Copi, em que a existência humana se recusa a fixar-se em um 

único lugar e em que os papéis sociais, a sexualidade e a subjetividade aparecem em pleno trânsito.  

Ficha Técnica: Autor: Copi / Tradução: Maria Clara Ferrer / Direção: Nelson Baskerville / As-

sistente de Direção: Thais Medeiros / Assistente de Movimento: Erika Puga / Elenco: Fernando Fecchio / 

Preparação Corporal: Tutto Gomes / Figurino: Marichilene Artisevskis / Cenário: Amanda Viera e Nel-

son Baskerville / Adereços: Amanda Vieira e Carol Almeida / Cenotécnicos: Raul Zito e Fire Flux 

Produções / Operador de Som: Camilo Martins / Assistente Técnico e Operador de Luz: Júnior 

Docini / Boneca adereço: Marcela Donato / Serralheiro: Marcos dos Santos / Visagismo: Marichi-

lene Artisevskis e Erika Puga / Iluminação: Wagner Freire - Armazém da Luz / Trilha Sonora: 

Daniel Maia e Nelson Baskerville / Apoio Teórico: Renata Pimentel / Idealização: AntiKatártiKa 

Teatral (AKK) / Produção: Fernando de Marchi - De Marchi Produções

Conversa após o espetáculo 

Mediação: Tânia Alice é performer, diretora artística do Coletivo Heróis do Cotidiano 

e trabalha em projetos performáticos que se apresentam como cruzamento entre projeto 

artístico, terapêutico, social e espiritual, mesclando as instâncias de arte e vida. É professora 

associada de performance da graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), pesquisadora do Núcleo de Estudos das Performances 

Afro-ameríndias (NEPAA), terapeuta de experiência somática e criadora da plataforma 

“Performers sem Fronteiras”. Apresentou seu trabalhos em inúmeras instituições, festivais 

e eventos de arte nacionais e internacionais.

A geladeira

Sexta-feira • 21/08 • 19h30

O Reino do

M
ar sem

 fim

Sábado • 22/08 • 19h30
Espetáculo
O Reino do Mar Sem Fim (RJ)

Local: Palco • Duração: 60 minutos

Classificação Etária: livre • Capacidade: 600 lugares 

Sinopse: Severino da Cocada, mamulengueiro, barbeiro e fa-

bricante de cocadas, relembra as histórias de sua vida. Até que decide 

cantar o Romance do Reino do Mar Sem Fim, uma obra-prima da litera-

tura oral nordestina. A partir daí, uma cena onírica e poética, envolvendo 

elementos de animação, bonecos, objetos e imagens dá vida ao espetáculo.

Foto: Raul Zito
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O Jonas Hocherman Septeto, liderado pelo trom-

bonista Jonas Hocherman, é um trabalho de música 

instrumental brasileira que se estabelece nos limites 

entre a música popular e erudita. Influenciado por 

compositores como Egberto Gismonti, Heitor Villa-

Lobos, Debussy, Stravinsky e Hermeto Paschoal, este 

trabalho é fruto de uma pesquisa de sonoridades que 

Jonas Hocherman vem empreendendo desde o seu 

primeiro contato com a proposta de ItiberêZwarg, na 

Itiberê Orquestra Família.

Um dos grandes diferenciais do trabalho é a for-

mação escolhida por Jonas para compor seu septeto: 

um quinteto de cordas e um duo de trombones. 

O grupo se prepara agora para lançar seu primeiro 

CD, “Conversa entre irmãos”, composto por 7 faixas 

de autoria de Jonas Hocherman. O CD foi produzido 

com os recursos adquiridos pelo Prêmio Funarte de 

Música Brasileira, do qual foram vencedores em 2013.

Duração

80 minutos

AberturA Dos cursos 

De músicA  2o  semestre

JoNAs HocHermAN sePteto

07 De AGosto

16H30

capacidade:

150 lugares

indicação etária:

Livre

Distribuição de ingressos

 A partir das 15h30

LABORATÓRIOS DE
ARTES E PRODUÇÃO

CULTURAL

Venha de carona !

Local: Praça São Salvador - La
ranjeir

as

(em
 frente ao Corpo de Bombeiros)

Saída: 18h | Reto
rno: 21h30
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Aberto todas as sextas-feiras no Campus 

da Escola Sesc de Ensino Médio, das 16h30 

às 19h30, o Brechó Cabide vende - a preços 

populares - roupas, acessórios e calçados. 

Muitas dessas peças são customizadas pelo 

Laboratório de Moda Sustentável do Projeto 

Social da Escola Sesc de Ensino Médio. Esse 

laboratório capacita os participantes através 

de intercâmbios e experiências de convivên-

cia com a comunidade da Zona Oeste para 

que, com isso, a moda seja encarada como 

possível mecanismo de desenvolvimento hu-

mano através de ações sociais que envolvam 

autoestima, uso responsável dos recursos 

naturais e incentivo à geração de fontes de 

renda. O Brechó também aceita doações de 

roupas, calçados, acessórios e figurinos. 

cabide
moda sustentável
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O Sonora Brasil é um projeto temáti-

co que tem como objetivo difundir ex-

pressões musicais identificadas com o 

desenvolvimento histórico da música no 

Brasil. Em sua 18ª edição, apresenta os te-

mas Sonoros ofícios — cantos de trabalho 

e Violas brasileiras, que serão desenvolvi-

dos no biênio 2015-2016, com a partici-

pação de quatro grupos em cada tema. 

Em 2015, o primeiro tema circula 

pelos estados das regiões Centro-Oeste, 

Norte e Nordeste, enquanto o segundo 

segue pelos estados das regiões Sul e Su-

deste. Em 2016, na 19ª edição, inverte-se 

a ordem das apresentações para que todos 

os grupos concluam o circuito nacional. 

Violas brasileiras traça um panorama 

da viola de cinco ordens e de variantes 

do instrumento que apresentam carac-

terísticas peculiares e regionalizadas, 

relacionadas a práticas musicais restritas 

a ambientes geográficos pouco abran-

gentes. A viola caipira/sertaneja, a que 

mais se projetou difundindo o repertório 

das duplas de cantadores da região Su-

deste e que aos poucos foi sendo incor-

porada em outras formações ligadas a 

repertórios populares, é apresentada por 

Paulo Freire (SP) e Levi Ramiro (SP); a 

viola na região Nordeste, reconhecida 

como acompanhadora dos repentistas e 

como instrumento solista nos pontea-

dos modais com sonoridade nordestina 

inconfundível, e ainda a machete, ligada 

aos sambas de roda da Bahia, são apre-

sentadas por Ivanildo Vila Nova (PE), 

Antônio Madureira (PE) e Cássio Nobre 

(BA); a viola em concerto, apresentada 

por Fernando Deghi (PR) e Marcus Fer-

rer (RJ), vem ampliando sua presença 

nos espaços destinados à música clássica 

desde a década de 1960 quando começou 

a receber a atenção de compositores 

como Theodoro Nogueira (1913-2002) 

e Guerra-Peixe (1914-1993); e as vio-

las singulares com suas peculiaridades 

e suas claras referências regionalizadas, 

como a viola de cocho em Mato Grosso, 

a de buriti em Tocantins, e a do fandan-

go, ligada à cultura caiçara paranaense 

e do sul de São Paulo, são apresenta-

das por Sidnei Duarte (MT), Maurício 

Ribeiro (TO) e Rodolfo Vidal (SP).

PROGRAMAÇÃO

tradicionais do meio rural, e a segunda 

mais associada ao repertório desenvolvido 

em meio urbano, fundindo à base novos 

elementos técnicos e estruturais.

Dois músicos representantes do 

estado de São Paulo vão apresentar re-

pertório que trata desde exemplos mais 

remotos, como os recolhidos nas pes-

quisas desenvolvidas por Freire no inte-

rior de Minas Gerais e os que povoam a 

memória de Ramiro desde a infância, até 

compositores da atualidade, compondo 

um panorama do desenvolvimento do 

instrumento na região.

Paulo Freire (SP) se destaca como 

contador de causos acompanhado de 

sua viola e possui a experiência ímpar 

de ter convivido com Mestre Manelim, 

no sertão do Urucuia, em Minas Gerais, 

onde teve contato com o universo da 

viola e dos causos mais autênticos das 

tradições do meio rural. 

Levi Ramiro (SP), além de violeiro 

respeitado por sua técnica, é detentor de 

conhecimento raro sobre gêneros como 

o cateretê e o cururu, é um construtor 

de viola de cabaça, instrumento que será 

apresentado na circulação.

Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 150 lugares 
Duração: 80 minutos

Indicação Etária: Livre
Entrada gratuita.

Distribuição de ingressos 
a partir das 18h30

Violas caipiras
1º de setembro às 19h30

A viola na região Sudeste se consagrou 

com as denominações caipira e sertaneja, 

a primeira relacionada às práticas mais 

14   Clube de Espectadores
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Violas Singulares
02 de setembro às 19h30 

As violas singulares são aquelas que 

não foram difundidas além de suas regiões 

de origem, permanecendo sempre ligadas 

a gêneros musicais bastante regionalizados, 

como o fandango do norte do Paraná e sul de 

São Paulo, o cururu e o siriri do estado do Ma-

to Grosso e os ritmos tradicionais do cerrado.

O músico e professor Sidnei Duarte, 

mineiro de Uberaba, radicado em Cuiabá, 

representa o estado do Mato Grosso e apre-

senta a viola-de-cocho, instrumento em 

que é especialista tanto no sentido técnico 

quanto no teórico, sobre o qual desenvolveu 

importantes pesquisas acadêmicas. 

Rodolfo Vidal apresenta a tradição da 

viola fandangueira ou caiçara, com a qual 

convive desde sua infância em Cananeia 

(SP) e suas próprias criações musicais para 

o instrumento.

Maurício Ribeiro, do povoado de Mum-

buca, cidade de Mateiros (TO), apresenta a 

viola-de-buriti, instrumento pouco conhe-

cido fora do estado do Tocantins que tem 

sonoridade e características físicas bastante 

peculiares. A primeira viola-de-buriti foi cri-

ada e projetada por seu avô, Antônio Biato.

Violas no Nordeste
03 de setembro às 19h30 

A viola no Nordeste pode ser encon-

trada em sua forma mais tradicional, como 

remonta ao período colonial brasileiro, an-

terior à consagração do violão como princi-

pal instrumento acompanhador na música, 

período em que a viola era uma das pontes 

musicais entre Europa e Brasil. E chega aos 

dias atuais pelo repertório de compositores 

contemporâneos que representam uma im-

portante fase da música brasileira em que a 

viola caipira, consagrada no meio rural, abre 

espaços nas salas de concerto e vira objeto 

de estudos no meio acadêmico chegando, 

inclusive, a se tornar curso de bacharelado.

Fernando Deghi, paulista de Santo An-

dré, radicado em Curitiba (PR), desenvolve 

o seu trabalho em torno da composição, re-

cuperação, divulgação e ensino de viola bra-

sileira. Suas composições exploram as pos-

sibilidades deste instrumento, sobretudo em 

termos das muitas afinações possíveis, e por 

intermédio dos mais variados estilos musi-

cais, recorrendo a uma metodologia voltada 

ao desenvolvimento técnico e de repertório.

O carioca Marcus Ferrer é compositor, 

violonista e violeiro, mestre em composição 

pela Escola de Música da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutor em 

Teoria e Prática da Interpretação pela Uni-

versidade Federal do Estado do Rio de Janei-

ro (UNIRIO). Dedica-se ao estudo da viola 

desde a década de 1980, tendo lançado em 

2009 o álbum Viola em concerto, no qual in-

terpreta obras compostas por encomenda a 

importantes compositores contemporâneos. 

a presente corriqueiramente na região Su-

deste, mas também em variantes típicas da 

região, como a utilizada por repentistas, que 

possui um sistema acústico que melhora a 

projeção do som, e a machete, característica 

da região do Recôncavo Baiano.

Os três músicos convidados, expoentes 

em suas áreas, reconhecidos pela dedicação 

ao repertório tradicional deste instrumento, 

apresentam uma síntese da presença da vio-

la na cultura nordestina. 

Antônio Madureira é violeiro, violoni-

sta e compositor, nascido em Macau (RN) e 

radicado em Recife (PE). Foi líder do Quin-

teto Armorial, uma das maiores expressões 

musicais do Movimento Armorial, e depois 

fundou o Quinteto Romançal.  

Ivanildo Vilanova, pernambucano de 

Caruaru, é cantador e violeiro. Exímio im-

provisador, desenvolveu sua carreira como 

repentista em Campina Grande (PB), e 

apresenta a tradição do repente. 

Cássio Nobre, baiano de Salvador, com-

positor, violeiro e pesquisador do samba de 

roda do Recôncavo Baiano e em especial 

da viola machete. Suas pesquisas revelam 

as transformações da prática musical tradi-

cional na atualidade.

Violas em Concerto
04 de setembro às 19h30

O duo apresenta a viola no ambiente 

de concerto por meio de repertório que 
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 25/08 • 15h • Literatura 
Lançamento

Olhos de Bicho, 
da Ieda Magri

Duração: 60 minutos • Local: Foyer

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 160 lugares

Olhos de bicho está estruturado como 

uma casa. Cada personagem pertence a um 

cômodo mas o acesso a esses cômodos, ilu-

minados um de cada vez, como no teatro, 

está interditado. Na medida em que vamos 

entrando na casa, encontramos Emma, a 

atriz; Dietrich, a estrangeira misteriosa; R., 

o único a se relacionar com todas as outras 

personagens; Louis e Gisele, que escondem 

ou encontram pedaços de uma história com-

partilhada e que tem em comum essa casa 

na Urca. Eles são vistos e se veem envoltos 

naquele “pouco de névoa através da qual  

olhamos tudo”, como disse uma vez Lescov. 

Ieda Magri é autora dos livros O nervo 

exposto: João Antônio, experiência e litera-

tura (Lume editor, 2013, ensaio), Olhos de 

bicho (Rocco, 2013, ficção, finalista do Prê-

mio SP de Literatura) e Tinha uma coisa aqui 

(7 Letras, 2007, ficção). Doutora em Litera-

tura Brasileira pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ, 2010) e  professora no 

programa de Ciência da Literatura da UERJ. 

26/08 • 15h • Música

Projeto Errejota
Duração: 60 minutos + bate-papo

Local: Teatro • Classificação Etária: Livre

Capacidade: 600 lugares

Completando 10 anos de carreira em 

2015, trazendo na bagagem diversos titulos 

das principais batalhas de MC`S do país e 

com 2 dos seus singles lançados ultrapas-

sando 1 milhão de visualizações no Youtube, 

o rapper carioca Coé agora junto com uma 

banda (baixo, guitarra, bateria e teclado) via-

ja por um repertório repleto de swing, rimas 

bem elaboradas e refrões fortes! Assim nasce 

o PROJETO ERREJOTA, que vem arrastan-

do público por onde passa e arrancando elo-

gios de grandes nomes da música brasileira.

Ficha Técnica: MC Coé - Vocal / Leonel 

Rilo  Contra - baixo / Kevyn Bühr  - Guitarra 

/ Pedro Guinu -  Teclado / Washington San-

tos -   Bateria

27/08 • 15h • Artes Cênicas

A Maratona / Pangéia 
Cia. De Teatro (RJ)
Duração: 120 minutos + bate-papo

Local: Teatro • Classificação Etária: 14 anos

Capacidade: 600 lugares

Competição de dança ininterrupta cria-

da no Clube Oásis, na cidade Quase-Mara-

vilhosa. O público entra, a sirene toca, o juiz 

dita as regras e a música começa. A partir 

daí, não se pode mais parar de dançar. Músi-

ca após música, durante horas, dias, meses, 

até restar o vencedor.

Ficha Técnica: Direção: Diego de Angeli 

e Gabriela Carneiro da Cunha / Dramatur-

gia: Diego de Angeli, Gabriela Carneiro da 

Cunha, Julia Ariani, Lisa Dias Borges, em 

colaboração com o elenco / Elenco: Daniel 

Kristensen, Diana Behrens, Gabriel Salabert, 

Gabriela Carneiro da Cunha, Izadora Mosso 

Schettert, João Marcelo Iglesias, Nara Paro-

lini, Pedro Florim, Ramon de Angeli, Thia-

go Ristow / Direção de Movimento: Maíra 

Maneschy / Preparação Corporal: Diana 

Behrens e Ramon de Angeli / Iluminação: 

João Gioia e Wagner Azevedo / Cenário: 

Joana Passi / Figurino: Tarsila Takahashi / 

Consultoria de Visagismo: Diego Nardes / 

 Trilha Sonora: Diego de Angeli, Gabriela 

Carneiro da Cunha e Letto / Pesquisa Musi-

cal: Letto / Programação Visual: Thiago Ris-

tow / Produção Executiva: Pangeia cia.detea-

tro / Direção de Produção: Gabriel Salabert 

/ Realização: Pangeia cia.deteatro, Outra Cia. 

e Teatro Catapulta
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árvores, elementos primitivos como a terra e o 

ar. Esse concerto de imagens se desenha como 

um percurso de organismos em ciclos vitais.

Renata Pimentel é Bacharel em Letras, com 

Mestrado e Doutorado em Teoria Literária 

pela UFPE. Desde 2010 é professora adjunta 

de literatura na Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE). Publicou Uma la-

voura de insuspeitos frutos (ed. Annablumme, 

São Paulo, 2002); Copi: transgressão e escrita 

transformista (ed. Confraria do Vento, 2011); 

Da arte de untar besouros (poesia, ed. Con-

fraria do Vento, 2012) e Denso e leve como o 

voo das árvores (poesia, ed. Confraria do Ven-

to, 2012); além de diversos artigos em vários 

periódicos. Tem formação também em dança 

clássica e atua nas áreas criativas da dramatur-

gia em dança contemporânea e teatro.

30/09 • 15h • Música

Wagner José  
e Seu Bando 

Duração: 60 minutos + bate-papo

Local: Teatro • Classificação Etária: Livre

Capacidade: 600 lugares

Desde 2002 levam seus Rocks, Blues e 

baladas do Rio de Janeiro para diversas ci-

dades a bordo de uma Kombi 72’. Sem for-

mação fixa e com característica marcante de 

apresentações em espaços públicos, apostam 

no conceito de que artistas, novos amigos e 

profissionais de qualquer área podem fazer 

parte desse Bando.
Ficha Técnica: Wagner José – Voz, Gaita, 

Guitarra e Violão / Cezar Rodriguez – Voz, 

Baixo / Alan Fontenele – Bateria / Alan James 
– Voz, Teclado e Violão / Michel Moreaux – 
Saxofone e Gaita / Mathias Mafort – Saxo-

fone / Clément Mombereau – Trombone

01/10 • 15h • Artes Cênicas

Hominus Brasilis
Cia de Teatro Manual (RJ)

Duração: 60 minutos + bate-papo

Local: Teatro • Classificação etária: 10 anos

Capacidade: 600 lugares
Quatro atores sobem em uma plata-

forma de 2m² para contar a história da hu-

manidade de maneira irreverente e criativa. 

Ficha Técnica: Idealização: Matheus Lima 

e Helena Marques / Dramaturgia, Concep-

ção e Direção: Cia de Teatro Manual / Su-

pervisão de Cena: Julio Adrião  Elenco: Dio 

Cavalcanti, Helena Marques, Matheus Lima,  

Patrícia Ubeda / Colaboração Artística e 

Stand In: Bernardo Schlegel, Camila Nhary, 

Diego de Abreu / Iluminação: Gustavo We-

ber / Design Gráfico: Thais Gallart / Ilus-

trações: Nicole Schlegel / Figurino: Camila 

Nhary / Operação de Luz: Julia Faria / Asses-

soria de Imprensa: Clarissa Cogo / Produção 

Executiva: Bernardo Schlegel, Juliana Trimer 

28/08 • 15h • Cinema

Mostra de Curtas e bate-papo com os 
diretores Daniel Caetano e Bruno Mello

grupo de pregadores do grupo religioso Black 

Hebrew Israelites, todos negros, envolve-se 

numa discussão sobre racismo com os es-

pectadores passantes - eles também, em sua 

maioria, quase todos negros.

O Velho e o Novo (2012)
Daniel Caetano

Duração: 19 minutos 

Sinopse: Um filme de Supercine, paródia 

do estilo de “filmes para a TV”. Em 1989, 

uma jovem repórter descobre que um ex-

presidente brasileiro forjou a própria morte. 

Ela paga caro por isso.

29/09 • 15h • Literatura

Lançamento 
Renata Pimentel

Duração: 60 minutos • Local: Foyer

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 160 lugares

Segundo livro de poesia da autora, lança-

do em 2015 pela Confraria do Vento (Rio de 

Janeiro), mesma editora dos livros anteriores 

(“Copi: transgressão e escrita transformista”, 

2011 e o primeiro de poesia, intitulado “Da 

arte de untar besouros”, 2012). O livro “Denso 

e leve como o voo das árvores” é uma drama-

turgia poética que propõe um passeio pelos 

desenhos com palavras e pela perplexidade da 

voz poética. Um dramaturgo-demiurgo, no 

sentido platônico, espécie de artesão divino ou 

de princípio organizador do universo modela 

e organiza a matéria caótica preexistente ver-

tida em várias vozes transpessoais de seres, 

Filmes:

O Passageiro (2011)
Bruno Mello

Duração: 13 minutos 

Sinopse: Abel trabalha no Jockey Clube e 

sofre de narcolepsia (a doença do sono). Um 

dia encontra no metrô a mulher dos seus 

sonhos. Agora basta saber se ela é real.

Mater Dolorosa (2014)
Daniel Caetano
Duração: 12 minutos 

Sinopse: Em abril de 2014, uma operação 

policial na favela do Pavão-Pavãozinho, no 

Rio de Janeiro, foi responsável pela morte 

do dançarino Douglas Silva, o DG. Mater 

Dolorosa acompanha a mãe de DG, Maria 

de Fátima da Silva, em alguns momentos do 

velório e do ato de protesto organizado no 

dia seguinte.

Coisas Nossas (2013)
Daniel Caetano
Duração: 10 minutos 

Sinopse: Três amigos se encontram na rua. 

Dez anos depois, dois deles se reencontram.

Square Times (2013)
Daniel Caetano
Duração: 12 minutos 

Sinopse: Na madrugada de uma sexta-fei-

ra, em pleno Times Square, Nova York, um 
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02/10 • 15h • Cinema

Uma História de Amor  
e Fúria (2013)
Luiz Bolognese

Duração: 74 minutos + bate-papo

Local: Teatro • Classificação Etária: 12 anos

Capacidade: 600 lugares

“Uma História de Amor e Fúria” é um 

filme de animação que retrata o amor entre 

um herói imortal e Janaína, a mulher por 

quem é apaixonado há 600 anos. Como pano 

de fundo do romance, o longa de Luiz Bolog-

nesi ressalta quatro fases da história do Brasil: 

a colonização, a escravidão, o Regime Militar 

e o futuro, em 2096, quando haverá guerra 

pela água. Destinado ao público jovem e 

adulto com traço e linguagem de HQ, o filme 

traz Selton Mello e Camila Pitanga dublando 

os protagonistas. O longa conta ainda com a 

participação de Rodrigo Santoro, na pele do 

chefe indígena e de um guerrilheiro.

O projeto 

Aldeya Yacarepaguá visa 

dinamizar diferentes frentes de atuação 

no campo da cultura, criando espaços 

para jovens artistas e artesãos; proporcionando 

reflexão e qualificação de artistas locais através 

de intercâmbios, oficinas, mesas de debate e 

experiências que permitam expandir os  

saberes ligados ao fazer artístico,  

além dos modos de gestão  

e produção cultural.
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Programação 

19h30 • Violas no Nordeste: Antônio Madureira, Ivanildo Vilanova e Cássio Nobre
*Integrante do projeto Sonora Brasil

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 150 pessoas 

Duração: 80 minutos

Indicação etária: Livre

19h30 • Violas Singulares: Rodolfo Vidal, Sidnei Duarte e Maurício Ribeiro
*Integrante do projeto Sonora Brasil

Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 150 pessoas 

Duração: 80 minutos • Indicação etária: Livre

19h30 • Violas Caipiras: Paulo Freire e Levi Ramiro
*Integrante do projeto Sonora Brasil

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 150 lugares • Duração: 80 minutos • Indicação etária: Livre

09h às 14h • Visitas mediadas à GAU - Galeria de Arte Urbana
Duração: 60 minutos

Indicação etária: a partir de 12 anos.

A visita mediada à GAU - Galeria de Arte Urbana é realizada por alunos da Escola Sesc que 

são monitores e percorre os murais de graffiti trocando informações e conhecimentos sobre a 

arte urbana. A visita acontece a partir do agendamento de grupos interessados (15 a 45 compo-

nentes) pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

01, 08, 15 e 22/09TeRçAS-FeIRAS

01/09TeRçA-FeIRA

02 e 03/09qUARTA e qUINTA-FeIRA
14h às 18h • Oficina de Cinema: Gincana do Minuto

Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 20 pessoas

Público-alvo: interessados em cinema • Indicação etária: 14 anos.

Ministrante: Paulo Silva é roteirista e diretor de curtas e longas. Ele é um dos fundadores 

da Companhia Brasileira de Cinema Barato e fez parte também da Boca de Filmes (produtora 

de curtas sediada na Cidade de Deus). Ele também é criador do Cinecarceragem, cineclube 

que exibe filmes e curtas-metragens dentro de delegacias. No ano de 2007, seu filme de curta-

metragem “Sete Minutos” foi vencedor do Festival do Rio, sendo eleito o melhor curta pelos 

críticos. Em 2009 o CCBB produziu seu primeiro longa-metragem, “Enchente”, em parceria 

com a Cavídeo Produções.

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.

02/09qUARTA-FeIRA

03/09qUINTA-FeIRA
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10h às 12h30 • Oficina de Artesanato Sustentável
Local: Criando Arte - Cidade de Deus 

Público-alvo: interessados em artesanato e moda

Capacidade: 05 pessoas

Ministrante: Lea Serra é artesã da Cidade de Deus e trabalha com reutilização de garrafa  

de PET coordenando um grupo produtivo chamado Criando Arte. 

Nessa oficina será ensinada a técnica de elaboração de acessórios com reutilização de garrafa 

PET (colares, pulseiras e brincos) sem perder o rigor no acabamento e no estilo.

*Haverá uma van que fará o transporte dos inscritos até o local da oficina saindo da Escola Sesc 

às 10h. O ponto de encontro será o estacionamento do Espaço Cultural Escola Sesc. 

10h às 12h30 • Vivência Cultural: Visita ao Museu do Pontal
Local: Museu do Pontal - Pontal

Público-alvo: interessados em artesanato 

Capacidade: 05 pessoas

Museu Casa do Pontal é considerado o maior e mais significativo museu de arte popu-

lar do país. Seu acervo - resultado de quarenta anos de pesquisas e viagens por todo país 

do designer francês Jacques Van de Beuque - é composto por cerca de 8.000 peças de 200 

artistas brasileiros, produzidas a partir do século XX. A exposição permanente do Mu-

seu reúne, em 1.500 m2 de galerias, obras representativas das variadas culturas rurais e 

urbanas do Brasil. Mostradas tematicamente, abrangem as atividades cotidianas, festivas, 

imaginárias e religiosas. 

* Nesse dia uma van fará o transporte dos inscritos até o local da oficina saindo da Escola Sesc 

às 10h. O ponto de encontro será o estacionamento do Espaço Cultural Escola Sesc.

18h • Vivência Cultural: Noite africana
Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Público-alvo: interessados em cultura africana

Capacidade: 200 pessoas

14h às 18h • Curso básico de áudio
Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Carga horária: 12 horas • Capacidade: 10 pessoas

Ministrante: André Coelho é técnico de som do Espaço Cultural Escola Sesc com uma vasta 

experiência na área de áudio.

O curso pretende ser um estudo introdutório para as carreiras relacionadas aos profissionais 

do áudio, como Sonoplasta, Técnico de Som e funcionários de empresas de rádio e televisão, en-

tendendo as técnicas e equipamentos utilizados no dia-a-dia desta profissão. O curso tem como 

objetivo apresentar ao aluno o lado técnico relacionado ao áudio, preparando-o para entrar no 

mercado de trabalho, tanto em estúdios de gravação como em shows ao vivo. 

19h30 • Violas em Concerto: Fernando Deghi e Marcus Ferrer
*Integrante do projeto Sonora Brasil

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 150 pessoas 

Duração: 80 minutos • Indicação etária: Livre

13h às 19h • Oficina Dança Afro para não dançarinos / NATA – Núcleo Afrobrasileiro 
de Teatro de Alagoinhas (BA)

*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Público-alvo: interessados em dança

Ministrante: Fabíola Júlia / Grupo NATA • Capacidade: 20 pessoas

A oficina proporcionará o contato de não dançarinos com a dança afro, gerando auto co-

nhecimento corporal, ativando a energia do corpo, conectando o indivíduo às suas pulsações e 

pulsões energéticas e tendo contato com a força ancestral presente na dança afro.

04/09SexTA-FeIRA

05, 19 e 26/09sábados

05/09
sábado
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15h às 17h • Assembleia com sócios do Clube de espectadores 
Local: Auditório da Coordenação da Escola Sesc de Ensino Médio

Número de vagas: 50 pessoas • Duração: 2 horas

O programa Clube de Espectadores, iniciado em 2010, tem como objetivo fidelizar a 

frequência e a participação ativa dos espectadores às atividades culturais do Espaço Cultural 

Escola Sesc. A assembleia tem por objetivo promover aos sócios mais participativos um diálogo 

com os produtores do Espaço Cultural, visando ampliar a participação do público no plane-

jamento da programação.

10h às 12h • Vivência Cultural: Visita mediada por Jacarepaguá - Atividade exclusiva 
para alunos de escola Pública 

Local: Colônia Juliano Moreira • Capacidade: 46 pessoas

Duração: 120 minutos • Indicação etária: 14 anos

Mediador: Michael Carneiro é historiador, doutorando em Memória Social (UFRJ) e foi o 

primeiro presidente do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá.

9h30 às 12h30 • Mesa sobre a História de Jacarepaguá na Biblioteca de Jacarepaguá
Local: Biblioteca de Jacarepaguá • Duração: 120 minutos

Capacidade: 80 pessoas • Indicação etária: 14 anos

A mesa será composta pelo historiador Michael Carneiro, doutorando em Memória Social 

(UFRJ) e primeiro presidente do Instituto Histórico da Baixada de Jacarepaguá, à convite da 

Escola Sesc de Ensino Médio, junto com um outro historiador convidado pela Bibiloteca de 

Jacarepaguá, ainda a definir. O encontro promoverá uma fala de memória de ambos como mora-

dores de Jacarepaguá e uma abordagem acerca dos processos históricos da região da Zona Oeste.

18h • espetáculo exu, a Boca do Universo / NATA – Núcleo Afrobrasileiro de Teatro de 
Alagoinhas (BA)

*Integrante do projeto Palco Giratório

Duração: 70 minutos • Indicação etária: 18 anos

‘Exu – a boca do universo’ é um espetáculo de celebração à vida. O espetáculo narra sem 

compromisso cronológico momentos em que Exu se mostra diferente daquilo que tanto se 

pregou na cultura ocidental sobre o orixá que rege a comunicação e a liberdade no candomblé. 

Optando por uma dramaturgia músico-poética, pela encenação onde atores que se personificam 

sobre as diversas concepções do orixá Exu, o humano e o divino se entrelaçam na celebração à 

condição de estar vivo. Exu em suas várias facetas se mostra no espetáculo como alguém que 

valoriza o movimento da vida, do falar ao agir, do pensar ao sentir.

Ficha técnica: Direção: Fernanda Júlia / Texto: Daniel Arcades, Direção Musical: Jarbas Bittencourt 

/ Coreografia: Zebrinha / Cenografia, Figurinos e Maquiagem: Thiago Romero / Produção: Nata e Kalik 

Produções / Realização: Núcleo de Teatro do Teatro Castro Alves / elenco: Antonio Marcelo Daniel Arcades, 

Fabíola Julia, Fernando Santana, Thiago Romero / musicista: Sanara Rocha

09/09
qUARTA-FeIRA

10/09qUINTA-FeIRA
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21h • Roda Cultural com Sopro de Gaia (RJ)
O grupo cultural Sopro de Gaia trabalha com as manifestações culturais populares  e fará 

uma apresentação de capoeira, coco, jongo, entre outros que convocará as pessoas a vivenciarem 

esse ritual popular que possibilita o desvelar de emoções construtivas como alegria, felicidade e 

paz interior.

19h30 • Pensamento Giratório “exu, 
a Boca do Universo” com o grupo 
“Feinho” do Sopro de Gaia (RJ)  
e  NATA – Núcleo Afrobrasileiro 
de Teatro de Alagoinhas (BA) 

*Integrante do projeto Palco Giratório

O Pensamento Giratório é uma mesa 

de debate que junto ao grupo NATA será 

discutido como as manifestações culturais, 

os estudos sobre identidade e herança an-

cestral africana contribuíram para a cons-

trução do seu discurso estético-político. 

Pretende-se uma incursão sobre Candom-

blé, herança cultural afro brasileira, rituali-

dade, racismo e intolerância religiosa. 
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15h às 17h • Pensamento Giratório O Horror e a integração de linguagens no trabalho 
da Vigor Mortis com a Cia Vigor Mortis (PR)

*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Sede da Revista Questão de Crítica – Lapa (Rua da Lapa, nº 243)

Capacidade: 15 pessoas • Duração: 120 minutos • Indicação etária: 16 anos

O Pensamento Giratório é uma mesa de debate que junto a Cia Vigor Mortis e o grupo de 

Críticos da Revista Eletrônica Questão de Crítica (RJ) será discutido a base estética da compa-

nhia Vigor Mortis, apresentando um histórico estético do Theatre du Grand Guignol, o célebre 

teatro de horror de Paris. Na  abordagem proposta serão expostas as estruturas dramatúrgicas 

para os trabalhos da companhia desde a sua primeira montagem em 1997. Em complemento, a 

15h às 18h • Mostra Julio Pecly
Local: Cidade de Deus • Capacidade: 40 pessoas

Duração: 120 minutos • Indicação etária: 14 anos

Julio Pecly foi cineasta carioca, nascido na Cidade de Deus, que nos deixou no começo de 

2015. Esta mostra é uma homenagem à sua perseverança ao fazer cinema com todas as adver-

sidades por ser negro, pobre, morador de favela e cadeirante. Pecly escreveu inúmeros roteiros, 

dirigiu cerca de 12 curtas e um longa, deixando uma obra inacabado lançada no Festival Visões 

Periféricas ainda este ano no Rio de Janeiro. Sua vida é sua obra, e a Mostra Julio Pecly celebra o 

trabalho e a vida deste grande cineasta, e sua luta contra a discriminação. 

Nessa mostra serão exibidos os seus curtas “Sete minutos”, “O filme do filme roubado”, 

“Favela 20x30” e “Ateliê de Gaia”. Em seguida será realizada uma conversa com o seu parceiro de 

vida e obra Paulo Silva, também roteirista e diretor de curtas e longas.

* Nesse dia uma van fará o transporte dos inscritos até o local da Mostra saindo da Escola Sesc 

às 14h. O ponto de encontro será o estacionamento do Espaço Cultural Escola Sesc.

O historiador Michael Carneiro será guia de pontos culturais do bairro de Jacarepaguá pas-

sando pelo Museu Bispo do Rosário, Aqueduto da Colônia, antiga Casa Grande, antiga Senzala 

e reduto histórico da antiga “Colônia dos Psicopatas”.

11/09
SexTA-FeIRA

13/09DOMINGO

integração de mídias como instrumento de linguagem nas narrativas de horror da companhia 

deve ser igualmente abordado. As novas leituras do conceito de gesamtkunstwek e as linhas 

crepusculares entre formas de expressão. 

A Questão de Crítica – Revista eletrônica de críticas e estudos teatrais – foi lançada no Rio 

de Janeiro em março de 2008 como um espaço de reflexão sobre as artes cênicas que tem por 

objetivo colocar em prática o exercício da crítica. Atualmente com quatro edições por ano, a 

Questão de Crítica se apresenta como um mecanismo de fomento à discussão teórica sobre 

teatro e como um lugar de intercâmbio entre artistas e espectadores, proporcionando uma con-

vivência de ideias num espaço de livre acesso.

*Nesse dia uma van fará o transporte dos inscritos até a Lapa saindo da Escola Sesc às 13h30. 

O ponto de encontro será o estacionamento do Espaço Cultural Escola Sesc. 

9h30 às 17h30 • Festa 10 anos do Cultura na Cesta
Local: Casa Ser Cidadão (antiga Casa do Senador Julio Cesário de Melo) - Rua Fernanda, 

nº 140 - Santa Cruz, RJ.

Duração: 8 horas • Classificação etária: Livre

Cultura na Cesta é um projeto social fruto de uma organização não governamental. Criado 

em agosto de 2005, une o basquete com educação e cultura, atendendo aproximadamente 70 

crianças de 07 a 16 anos por semana no Cesarão e em Seropédica. Desde 2009, o projeto incluiu 

o Ponto da Palavra, que ajuda alunos com leituras e poesias. 

A festa de 10 anos do Cultura na Cesta terá um torneio 3x3 para todos as crianças e depois 

um jogo de Poetas x Crianças, além de uma clínica com jogadores de Basquete Freestyle. Em 

seguida serão realizadas as ações culturais, roda de rima, sarau de poesias, shows de bandas, 

cerimonial e um bolo para cantarmos o aniverário do Cultura na Cesta.

*Nesse dia uma van fará o transporte dos inscritos até o evento saindo da Escola Sesc às 8h30. 

O ponto de encontro será o estacionamento do Espaço Cultural Escola Sesc.
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14/09SeGUNDA-FeIRA
10h30 às 17h30 • Oficina Corpo emaranhado com o Núcleo Atmosfera – NUA (MA)

*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Público Alvo: Artistas em geral

Capacidade: 20 pessoas

Ministrantes: Leônidas Portella, Marina Corrêa e Roxa Belfort
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19h30 • Divino 
Núcleo Atmosfera – NUA (MA)

*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Pilotis da Escola Sesc

Capacidade: 200 pessoas

Duração: 50 minutos

Classificação etária: livre

Um corpo que se constrói culturalmente e 

busca - através da arte - explorar a identidade 

de um povo, suas urgências e suas manifes-

tações culturais mais marcantes para dimensio-

nar o registro historiográfico que relaciona o 

patrimônio cultural (material e imaterial) com 

o panorama atual desse patrimônio. “Divino” 

desencadeia um processo híbrido e incorpora 

“cultura popular maranhense” a um baú de 

linguagens artísticas, gerando uma proposta 

contemporânea, na qual sua motivação central 

está no discurso que um corpo propõe sobre a 

preservação de uma história.

Ficha técnica: Concepção, direção e pesqui-

sa: Leônidas Portella / Atuação: Leônidas Portella, 

Roxa Belfort (Mestra Roxa), Maria da Graça (Dona 

Gracinha) e Marina Corrêa / Iluminação e contrarre-

gra: Paulo Socha / Vídeos: Leônidas Portella e Diones 

Caldas / Foto e edição de vídeo: Paulo Socha / Objetos 

de Cena e Figurino: João Almeida Costuras: Diva Dias

15/09
TeRçA-FeIRA

13h • Os charlatões mais sinceros do mundo / Cia Dois 
banquinhos (RJ)

*Atividade exclusiva para alunos de escola pública – 

Conexão com o projeto Escola Bairro Criativo

Local: Escola Pública da Zona Oeste (a definir)

Duração: 60 minutos • Indicação etária: livre

A Cia 2 Banquinhos é uma companhia de teatro, circo e rua 

da Zona Oeste que investiga de forma sensível o jogo cênico 

cômico, tendo como ferramenta o charlatanismo para transfor-

mação da simplicidade em grandes acontecimentos. 

Os charlatões mais sinceros do mundo é um palhaço e 

um(a) mímico(a), cansados de serem enganados que re-

solvem utilizar das artimanhas dos charlatões para levar o seu 

público para uma sincera gargalhada. Quando se encontram, 

tudo pode acontecer! Os palhaços montam seu circo, desafi-

am as leis da natureza, quebram todos os recordes estipulados 

e expectativas criadas.

Ficha Técnica: Criação e Interpretação / André Pateta, Vinicius 

Longo e Fernanda Rocha, Texto / Vinicius Longo, Direção Artística, 

Musical, Roteiro,Trilha Sonora e Figurinos / Cia. 2 Banquinhos, Di-

reção de Produção / Vinil 69 Produções, Fotografia Vinil 69 Produções

16/09qUARTA-FeIRA
10h30 às 17h30 • Oficina de produção em dramaturgia teatral com a Cia. Cortejo (RJ)

*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 20 pessoas

Ministrante: Rodrigo Portella é dramaturgo e diretor da Cia O Cortejo

A proposta é desenvolver exercícios práticos de produção de texto dramático impulsionados 

por experiências cênicas em espaços não-convencionais. O objetivo é  identificar a dramaturgia 

como um sistema de comunicação para além do texto teatral; conhecer ferramentas que ajudam 

na criação e organização do enredo, personagens e ações; exercitar princípios da manipulação 

do tempo e do espaço; pensar a cena teatral para além dos espaços convencionais e apresentar o 

conceito de hiperdrama, hipertexto e hipermidia.
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A oficina propõe aos participantes a experimentação de matrizes de danças populares ma-

ranhenses, que servirão como base para a desconstrução e construção de obras híbridas a serem 

apresentadas em diferentes formatos e lugares como resultado final das atividades. 
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10h30 às 17h30 • Oficina de Dança Contemporânea com Claudia Muller
*Integrante do projeto Palco Giratório

Público-alvo: estudantes e artistas de dança, teatro e artes visuais

Capacidade: 20 pessoas

Ministrante: Cláudia Müller é bailarina e coreógrafa

A oficina será teórico-prática abordando as relações entre a dança contemporânea e as artes 

visuais. A arte conceitual, a arte relacional e a crítica institucional serão abordadas através de 

alguns artistas pela influência de suas propostas na dança contemporânea, especialmente nas 

últimas duas décadas.

19h30 • Antes da Chuva / Cia Cortejo (RJ)
*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 60 minutos • Indicação etária: 14 anos • Capacidade: 80 pessoas

19h30 • Hominus Brasilis com a Cia de Teatro Manual (RJ)
Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Duração: 60 minutos

Indicação etária: livre • Capacidade: 80 pessoas

Desde o Big Bang até o Brasil dos dias de hoje, a peça pincela grandes momentos da hu-

manidade e convida o espectador a se emocionar com o surgimento do universo, o nascimento 

da vida, a extinção dos dinossauros, o surgimento das grandes civilizações, a expansão marítima 

da Europa, as grandes guerras, o desenvolvimento tecnológico através dos séculos e, principal-

mente, eventos que marcaram a história brasileira, como a chegada dos portugueses, a abolição 

da escravidão, o desenvolvimento urbano brasileiro e os tempos de ditadura militar. 

Ficha Técnica: Idealização/Matheus Lima e Helena Marques, Dramaturgia, Concepção e Direção/ Cia 

de Teatro Manual, Supervisão de Cena / Julio Adrião, Elenco: Dio Cavalcanti, Helena Marques, Matheus 

Lima, Patrícia Ubeda, Iluminação/ Gustavo Weber, Figurino/ Camila Nhary, Operação de Luz/ Julia Faria, 

Produção Executiva/ Bernardo Schlegel e Juliana Trimer

17/09qUINTA-FeIRA

18/09SexTA-FeIRA

Aramís encontra Ana numa casa abandonada, onde ela mora com a avó. O menino, na  

ocasião com 11 anos, é chantageado pela moça para que deixe que ela o veja nu e depois leia pra 

ela em voz alta. Inspirada pelas histórias de espionagem lidas pelo garoto, Ana planeja uma fuga 

no navio do Papa que passará em breve pelo povoado. 

Ficha técnica: Elenco: Bruna Portella (Ana), Luan Vieira (Aramís) / Texto, direção e iluminação: 

Rodrigo Portella / co-direção: Léo Marvet / figurinos: Bruno Perlatto / trilha sonora: Felipe Chernicharo / 

preparação vocal: Jane Celeste Guberfain / produção: Trilhos Produções Artísticas / produção executiva: 

Larissa Gonçalves / realização: Cia. Cortejo

19/09sábado
13h às 19h • Dança Contemporânea em Domicílio com Claudia Muller

*Integrante do projeto Palco Giratório

Duração: 10 min/intervenção • Indicação etária: livre • Local: Gardênia Azul/Jardim Anil

Dança Contemporânea em Domicílio propõe entregar dança em locais onde ela não é es-

perada, buscando espaços despercebidos, brechas no cotidiano.

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

ginários abertos no encontro com o espectador - consumidor: qual o lugar deste ofício, como é 

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

Qualquer pessoa pode solicitar gratuitamente Dança Contemporânea em Domicílio em 

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

restaurante que frequenta etc.). Para isso será necessário o agendamento prévio ligando para o 

Espaço Cultural Escola Sesc (tel. 3214-7404)

Ficha técnica: Concepção, criação e performance: Cláudia Müller / Colaboração dramatúrgica: 

Micheline Torres / Programação visual: Theo Dubeux

16h às 19h30 • B-boy Confronto
Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 600 pessoas

Duração: 4 horas • Indicação etária: Livre

Oito equipes de bboys e bgrils participarão de batalhas de break e tentarão convencer os 

jurados através da sua dança e musicalidade. Haverá distribuição de prêmios às equipes vencedo-

ras. Equipes de vários Estados irão participar da competição, que contará com a participação de 

expoentes da cena Hip Hop internacional como o DJ Fleg, dos EUA, o venezuelano Bboy Lil G, 
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10h às 15h • Feira da Diversidade Cultural
Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 600 pessoas

Duração: 5 horas • Indicação etária: Livre

Um dia dedicado à convivência em comunidade através da gastronomia, encontro de cole-

cionadores de carros, produtos gastronômicos, show musical, concurso gastronômico e lança-

mento de livro de receitas. Participe do IV Concurso de Gastronomia Popular Comunitária! 

Veja o edital nesta Revista (página 41) ou no nosso blog.

As senhas serão distribuídas 2 horas antes do evento na bilheteria do Espaço Cultural.

vencedor de vários campeonatos internacionais, e o norte americano Bboy Twixx, dançarino do 

cantor Jason Derulo, serão julgadores do Bboy Confronto 2015.

Ficha Técnica: Produção Equipe IQFENIX

As senhas serão distribuídas 2 horas antes do evento na bilheteria do Espaço Cultural.

13h às 19h • Intercâmbio entre a Cia de Teatro Manual (RJ) e a Cia. Cortejo
*Integrante do projeto Palco Giratório

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

O Intercâmbio é uma troca de experiências que será realizada pelos grupos com o in-

tuito de gerar novas possibilidades de trabalho e integração entre eles. O encontro é uma 

opurtunidade de aproximar grupos que tenham afinidades estéticas e criar uma espaço de 

relacionamento e conversas. 

20/09
DOMINGO

21/09SeGUNDA-FeIRA
19h30 • Oceanos – Cia. Jovem Dançar a Vida (RJ)

Local: Teatro • Capacidade: 600 pessoas

Duração: 50 minutos • Indicação etária: Livre

“Oceanos” é o novo espetáculo da Cia. Jovem Dançar a Vida, onde as questões am-

bientais serão retratadas através da dança, mostrando a vida dos animais aquáticos, que 

durante milhões de anos se propagou livre pelo planeta, até que o traço da inteligência 

humana surge, sujando as costas e as profundezas. A indifença do homem, cúmplice de 

extinção de diversas espécies.

Ficha Técnica: Direção Artística:  Nelma Darzi / Assistente de Direção: Guilherme Darzi / Coreógra-

fa: Marisa Martín /Bailarinos: Alexandre Barbosa, Alyson Venâncio, Carla Assis, Gabriel Diniz, Gabriela 

Mattos, Hiago Castro, Juliana Paiva, Kaique Barboza, Mayanie Magri, Raissa Bastos, Suellen Rodrigues, 

Wesley Tavares, William Lima e Yitzhack Davi /Coordenador de Produção – Rubens Kurin / Produção 

Executiva – João Da Hora / Coordenação administrativa – Oscar Francisco Barbosa / Técnica de Inter-

22 e 23/09
TeRçA e qUARTA-FeIRA

15h • O Barbeiro de ervilha com direção de Daniel Herz (RJ)
Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 600 pessoas 

Duração: 60 minutos

Indicação etária: a partir de 08 anos

A partir da ópera “O barbeiro de Sevilha” de Gioacchino Rossini com libreto de Cesare Sterbi-

ni. A história apresenta uma trupe mambembe de comediantes que encena, na pequena vila fictí-

cia nordestina de Ervilha do Norte, as artimanhas e astúcias de um tipo bem brasileiro, apesar de 

francês e italiano de origem e da naturalidade espanhola. Assim como na ópera cômica original, 
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pretação – Carol Costa e Beatriz Padilha 

/ Preparação Corporal – Marisa Martin e 

Ivan Ustyuzaninov / Roteiro: Nelma Darzi / 

Design de Luz – Gil Santos / Contrarregras 

– Emerson Edis e Patrício Santos / Técnico 

de Som – Felipe Natal / Edição da Trilha 

Sonora: Marcelo Rain / Trilha sonora – Kurt 

Weill e Brahms / Música final – Rubens 

Kurin /Programação Visual – Renata Darzi 

/ Figurino e Cenografia - Luciana Buarque 

/ Cenógrafa Assistente - Gabi Windmul-

ler / Figurinista Assistente - Rafaela Rocha 

/ Adereços de Figurino- Rafaela Rocha E 

Luiza Kemp / Cenotécnica: Ts18 Produções 

Artísticas / Cenotécnico e Aderecista: Adri-

ano Farias
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16h • encontro Rede Criativa encontro Polo de Cultura da Zona Oeste
Local: Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 600 pessoas • Duração: 4 horas

Encontro de gestores, produtores e artistas da Zona Oeste, roda de conversa entre os partici-

pantes e apresentações artísticas.

21h • Céu e poesia
Local: Solarium do Espaço Cultural Escola Sesc • Capacidade: 20 pessoas

O encontro tem um caráter lúdico, trazendo como proposta a realização de um sarau de 

poesia com artistas de Jacarepaguá e a observação noturna do céu, mediada pelo professor da 

Escola Sesc Marcelo Goulart.

24/09
qUINTA-FeIRA

25/09
16h30 • Lançamento do DVD Laboratório Filosófico

Local: Auditório da Escola Sesc de Ensino Médio • Capacidade: 80 pessoas

Mediação: Mateus Xavier é professor da Escola Sesc de Ensino Médio

SexTA-FeIRA

16h20 às 18h40 • Intercâmbio entre os integrantes do Laboratório de Danças Brasilei-
ras do projeto Uzina e os mestres Galo Preto e Cila do Coco

O Intercâmbio é uma troca de experiências que será realizada com o intuito de gerar novas 

possibilidades de trabalho e integração entre os participantes. O encontro é uma opurtunidade 

de aproximar grupos que tenham afinidades estéticas e criar uma espaço de relacionamento e 

conversas com os mestres.

19h30 • Coco de Roda com os mestres Galo Preto e Cila do Coco (Pe)
Local: Anfiteatro da Escola Sesc de Ensino Médio • Capacidade: 200 pessoas

Duração: 80 minutos • Indicação etária: livre

O Coco de Roda é uma expressão popular muito presente no nordeste brasileiro, especial-

mente nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Coco inspirou 

diversos ritmos atuais entre eles o mundialmente conhecido forró.Nesta ocasião receberemos os 

dois mestres do Coco, Galo Preto e Dona Cila do Coco. 

Galo Preto tem 82 anos e foi reconhecido pelo IPHAN como patrimônio vivo da cultura 

brasileira. Ele é repentista, coquista e embolador reconhecido pelo seu talento de improvisar 

músicas com rimas complexas. 

Dona Cila do Coco tem 76 anos com energia de sobra para animar o salão com suas belas 

e divertidas composições.  Dona Cila canta diversos gêneros musicais e já gravou com muitos 

artistas renomados tais como Alceu Valença, Naná Vasconcelos e Chico Science, para quem fez 

uma música.

10h30 às 12h30 • Oficina de Customização com Maria do Amparo
Local: Gardênia Azul • Capacidade: 05 pessoas

Público-alvo: pessoas com aptidão para costura e moda • Classificação etária: 16 anos.

Ministrante: Maria do Amparo é costureira e possui o ateliê Marystilo na Gardênia Azul. 

A oficina será uma visita ao seu ateliê, onde serão demonstradas técnicas básicas para cus-

tomização de roupas.

26/09sábado
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Fígaro, o barbeiro de Ervilha, é um faz tudo da cidade, 

fugindo aos padrões dos barbeiros do nosso século. 

Ficha Técnica: Concepção artística do projeto e adap-

tação teatral: Vanessa Dantas / Direção: Daniel Herz / 

Elenco: Leandro Castilho, Glaucio Gomes, Flávio Pardal, 

Vanessa Dantas, Marcio Fonseca, Leonardo Bastos, Julia 

Gorman, Francisco Salgado, Alice Caymmi / Adaptação e 

direção musical: Leandro Castilho, Coreografia: Marcia Ru-

bin / Figurinos e adereços: Heloisa Frederico / Cenografia: 

Glauco Bernardi / Preparação vocal: Zé Rescala / Fotogra-

fia: Renato Mangolin / Direção de produção, administração 

financeira, coordenação do projeto Verônica Prates / Reali-

zação: Marcatto Produções Artísticas e Quintal Produções 

Artísticas Ltda

Mesa de debate sobre experiências metodológicas de ensino de filosofia na escola e lança-

mento do DVD Laboratório Filosófico, produzido a partir do ciclo de debates temáticos sobre 

filosofia realizado na Escola Sesc de Ensino Médio em 2013.
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IV Concurso de
Gastronomia

Popular Comunitária
17h • Show do Projeto Bandas

Local: Espaço Garagem
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.

14h às 16h • Mostra Julio Pecly
Local: Teatro do Espaço Cultural Escola Sesc
Capacidade: 600 pessoas • Duração: 120 minutos • Indicação etária: 14 anos
Nessa mostra será exibido o seus longa “Enchente”. Em seguida será realizado uma 

conversa com o seu parceiro de vida e obra Paulo Silva, também roteirista e diretor de 
curtas e longas que trabalhou anos ao lado de Julio Pecly.

12h às 24h • Overdoze
Local: Escola Sesc de Ensino Médio

Capacidade: 600 pessoas • Duração: 12 horas • Indicação etária: livre

A metodologia é simples: serão 12 horas de programação ininterruptas desenvolvida em 

diversos espaços, simultaneamente ou não. Serão diversas atividades: confecção de turbantes, 

parangolé, berimbau, anayomi, tatuagem de henna, pinturas no corpo, corte estilizado, tererê, 

estátua viva, dança do passinho, cortejos, projeto Bandas, teatro, show de música, intervenções, 

esporte criativa, DJ, projeções e cinema. Tudo em 12h de programação!

10h30 às 12h30 • Contação de História com Mônica Rocha
Local: Espaço Cultural Escola Sesc 

Capacidade: 20 pessoas • Duração: 120 minutos • Indicação etária: livre

A Contação de Histórias, além de excelente meio para o estímulo da leitura, resgata a tradição 

da difusão de saberes por meio da experiência lúdica da narrativa realizada por meio da expressão 

oral. O objetivo dessa atividade é resgatar a memória de Jacarepaguá. 

Mônica Rocha é bonequeira e contadora de histórias, além de moradora da Cidade de Deus 

e militante do desenvolvimento sócio-cultural da região de Jacarepaguá.

aa

aa

Período de inscrições de
1º de agosto a 10 de setembro de 2015

Tenha sua receiTa Publicada em um livro!

esPaço culTural escola sesc aPresenTa

20h • Show do Grupo Agytoê
Local: Anfiteatro

O Agytoê é um Bloco de Carnaval, um coletivo que estuda a música e a dança afro-

baiana. Constitui-se a partir de uma relação grupal de intensidade e beleza única! Agytoê 

faz parte do coletivo Etnohaus que reúne bandas e artistas, que, de forma colaborativa e 

independente, vem contribuindo intensamente para a nova cena cultural carioca.
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IV Concurso de
Gastronomia

Popular Comunitária

1. DOS OBJETIVOS
1.1 Incentivar a criatividade no âmbito da culinária, gerando o interesse pela gastronomia.

1.2 Valorizar a culinária caseira em suas variações.

1.3 Despertar o interesse pela culinária cotidiana.

1.4 Publicar um livro com as 10 receitas selecionadas para etapa final do quarto concurso.

1.5 Apresentar os novos conceitos e tendências da culinária saudável e sustentável.

2. DA NATUREZA DOS PARTICIPANTES
2.1 Poderão se inscrever interessados maiores de 16 anos, brasileiros natos ou estrangeiros natu-

ralizados, residentes no Rio de Janeiro.

2.2 É vedada a participação de integrantes da comissão julgadora e de familiares dos mesmos.

2.3 Não é permitida a participação de profissionais da área. São entendidos como profis-

sionais da área aqueles que desempenham qualquer tipo de atividade remunerada ligada ao 

fazer alimentício.

3. DA NATUREZA DAS RECEITAS
3.1 É permitida a inscrição de receitas brasileiras, de outros países e/ou adaptadas.

3.2 As receitas precisam se encaixar na categoria de prato único, que consiste em receitas que são 

servidas como o prato principal de uma refeição.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1 As inscrições estarão abertas a partir do dia 1º de agosto e se encerrarão no dia 10 de se-

tembro de 2015.

4.2 As inscrições são gratuitas.

4.3 As inscrições poderão ser feitas na Gerência de Cultura do Espaço Cultural Escola Sesc – 

Avenida Ayrton Senna, 5677, Jacarepaguá – Rio de Janeiro (de 10h às 12h e de 14h às 18h) ou 

pela internet, enviando a ficha de inscrição preenchida para o e-mail: espacoculturalescolasesc@

gmail.com.  A ficha de inscrição pode ser baixada no site: espacocultural.escolasesc.com.br.

4.4 Somente serão aceitas inscrições feitas nas duas opções mencionadas acima.

4.5 É obrigatório anexar uma foto (digital) do prato pronto à ficha de inscrição, em ambas as 

formas de inscrição (presencial ou correio eletrônico).

4.6 Cada participante somente poderá inscrever uma única receita.

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1 O IV Concurso de Gastronomia Popular Comunitária ocorrerá em duas etapas:

- ETAPA ELIMINATÓRIA: Será realizada internamente por componentes da Gerência de 

Cultura do Espaço Cultural Escola Sesc. Serão selecionadas 10 receitas que participarão 

da etapa final do concurso a partir da descrição.

- ETAPA FINAL: de caráter classificatório. Será realizada por 05 especialistas e profissio-

nais da área que julgarão e classificarão as receitas previamente selecionadas. Esta etapa 

ocorrerá no dia 20 de setembro, no Espaço Cultural Escola Sesc, durante a programação 

do projeto Aldeya Yacarepaguá (Página 36 ou no site).

5.2 Na etapa final as receitas deverão ser apresentadas em, no mínimo, 20 porções individuais e 

chegar prontas ou apenas para finalização (como decoração e aquecimento).

5. 3 Será julgado o sabor, a apresentação e a criatividade do prato.

5. 4 Os prêmios serão distribuídos para 1°, 2° e 3° colocados.

5.5 Os critérios para a escolha dos vencedores serão estabelecidos em conjunto pela Gerência de 

Cultura do Espaço Cultural Escola Sesc e pela Comissão Julgadora. As decisões são soberanas, 

não cabendo recurso ao resultado.

6. DA PREMIAÇÃO
6.1 A divulgação das receitas selecionadas para a etapa final será realizada no dia 15 de setembro 

de 2015, no site do Espaço Cultural Escola Sesc – espacocultural.escolasesc.com.br

6.2 As 10 receitas selecionadas serão publicadas em um livro pela Incubadora Cultural. Cada 

receita selecionada receberá 10 exemplares.

6.3 Os três primeiros lugares, além de terem suas receitas publicadas, ganharão utensílios de 

cozinha, que serão divulgados no dia da etapa final.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Para o aquecimento dos pratos será disponibilizado forno de microondas e forno elétrico.

7.2 Ingredientes bem como utensílios necessários para a feitura e apresentação dos pratos serão 

de responsabilidade do inscrito.

7.3 A inscrição para participação no evento implica a aceitação das normas deste regulamento, 

incluindo a autorização gratuita para futuras publicações das receitas e direito de imagem.

7.4 Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail espacoculturalescolasesc@

gmail.com, ou pelo telefone: (21) 3214-7404.
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1 - Negro Soul

Show: Sandra de Sá

Foto: João Pedro Pina

2 - Negro Soul

Show: Carlos Dafé

Foto: Ruth Maciel

Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
junho de 2015
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3 - Negro Soul

Show: Sandra de Sá

Foto: João Pedro Pina

4 - Negro Soul

Show: Hyldon

Foto: Ruth Maciel

2

3

4

5 6

5 - Negro Soul

Show: Banda Black Rio

Foto: Heitor Avelar

6 - Negro Soul

Show: Gerson King Combo

Foto: João Pedro Pina
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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

Vice-Direção:
Carlos Artexes Simões

Direção Administrativa:
Robson Costa

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

Estatística / Indicadores:
Wagner Bettero

Administrativo:
Claudia Vidal

Iluminação:
Alberto Timbó

Contrarregra:
Carlos Alberto Artigos

Sonorização:
André Coelho

Camareira Teatral/Copeira:
Ana Cristina dos Santos

Secretaria do Projeto Uzina e Projeto Social:
Adriana Lapa da Silva

Serviços gerais:
Cristiano Câmaro, Eliamar Leão, Nilsimar Fraga 
e Oneida Gomes

Estagiárias de Produção Cultural:
Maria Ribeiro (UFF), Marialina Fernandes (IFRJ), 
Nathália Mascitelli (UFF) e Ruth Maciel (IFRJ)

Estagiária de Design de Produto:
Ingrid Machado (PUC - Rio)

Estagiária de Comunicação:
Lohany Cavalcante (UCB - Castelo Branco)

Jovens Aprendizes:
Daniel Figueiredo, Marcus Vinícius Cruz,  
Luana Magalhães e Paulo Sérgio Jr

Praticantes Egressos:
Heitor Avelar, Verenna Klein e João Pedro Pina

Design da publicação:
Rafael Macedo

Dicas
culturais
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Muitos Homens Num Só

Exposição Picasso e a 
Modernidade Espanhola

De 24/06 a 07/09 o CCBB (Cen-

tro Cultural Banco do Brasil) oferece 

a mostra de artes visuais Picasso e a 

Modernidade Espanhola, de 9h às 21h. 

Entrada Franca.

Com cerca de 90 obras a exposição 

evidencia a influência de Picasso na 

arte moderna espanhola e os traços 

mais importantes e originais da sensibi-

lidade artística que o pintor e seus con-

temporâneos espanhóis imprimiram ao 

cenário internacional das artes.

Picasso e a Modernidade Espa-

nhola – Obras da Coleção do Museo 

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Curadoria: Eugenio Carmona.

Primeiro longa-metragem da dire-

tora carioca Mini Kerti, com um roteiro 

assinado pela dupla Leandro Assis e 

Nina Crintz, o filme faturou dez prêmi-

os no Festival Cine PE: Melhor Filme, 

Melhor Direção, Melhor Roteiro, Me-

lhor Ator Principal (Vladimir Britcha), 

Melhor Atriz Principal (Alice Braga), 

Melhor Ator Coadjuvante (Pedro Brí-

cio), Melhor Direção de Arte, Melhor 

Edição de Som, Melhor Trilha Sonora 

e Prêmio do Júri Popular.

O filme fala sobre Dr. Antônio 

(Vladimir Brichta) e sua ocupação, se 

hospedar nos melhores hóteis da cidade 

e furtar pertences dos hóspedes, mas sua 

vida muda ao conhecer Eva (Alice Bra-

ga), mulher que abriu mão de seu dom 

para o desenho para se casar. Ela é esposa 

de Jorge (Pedro Brício), um homem ga-

nancioso e pouco atento aos interesses e 

desejos de sua mulher. Enquanto isso, Fé-

lix Pacheco (Caio Blat), diretor do recém-

inaugurado Gabinete de Identificação, 

decide pôr um fim às manobras de Dr. 

Antônio, usando uma técnica de identifi-

cação por impressões digitais.



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  


