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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.
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DIA 02 A 10 
OUTUBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM ARTES CÊNICAS

MEDIADORA: RENATA PIMENTEL

Bacharel em Letras, com Mestrado e 

Doutorado em Teoria Literária pela UFPE, 

atua desde 2010 como professora adjunta de 

literatura na Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). Publicou Uma lavoura 

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. 

Confraria do Vento, 2012) e Denso e leve 

como o voo das árvores (poesia, ed. Confraria 

do Vento, 2012); além de diversos artigos em 

vários periódicos. Tem formação também em 

dança clássica e atua nas áreas criativas da 

dramaturgia em dança contemporânea e teatro.

GRUPO: A TUA LONA (SE)

O grupo surge da necessidade de jovens amigos sergipanos em se expressar através 

da linguagem teatral. O trabalho proposto pelo grupo A Tua Lona não se restringe às 

apresentações teatrais. Ele perpassa por pesquisas, por debates e discussões que modificam 

não apenas os membros envolvidos – num constate processo de construir-descontruir-

reconstruir, de aprender-ensinar-repassar, - como também está presente no resultado, 

agindo dessa forma, direta e indiretamente com a sociedade. Entre suas montagens estão 

O Vizinho do 203 (2010), Os Marginais (2010-2012), O Vômito (2011), Menina Miúda 

(2011), Ela Esteve Aqui (2012).

Foto: Divulgação
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GRUPO: MASTICADERO (BOLÍVIA)

Criada em 2005, o grupo trabalha com a direção de Claudia Eid, priorizando a produção 

dramatúrgica própria. Entre as obras montadas pelo grupo estão “La Partida de Petra”, 

apresentada em festivais internacionais de Cochambamba, La Paz, Santa Cruz e Córdoba-

Argentina; “El feo” de Marius von Mayenburg; “Posible Pozo” de Claudia Eid, ganhadora 

do “Premio Agua”; “La Carga”, escrita por Eid e vencedora do “Premio Nacional de Teatro 

Peter Travesí”, além de indicações como melhor direção e melhor atriz no “Festival Bertolt 

Brecht”; entre outras. 

GRUPO: FLOR E ESPINHO TEATRO (MS)

Dedicado à produção de um teatro que pesquise as potencialidades do Teatro e do Circo, o 

grupo busca um ator versátil e as diversas linguagens e possibilidades para criação cênica. 

Investiga a sociedade contemporânea estabelecendo uma profunda relação entre autono-

mia criativa do ator, o ambiente social que o envolve e a sustentabilidade econômica por 

meio do tetro. O grupo realiza, para isso, ações em conjunto com outras entidades de 

modo a interferir na política cultural do estado e do país. Tais ações têm contribuído para 

a democratização e fortalecimento da cultura, além de projetar o Flor e Espinho Teatro 

como um importante núcleo de pesquisa teatral em Mato Grosso do Sul.

GRUPO: PRÁTICA DE MONTAGEM UZINA 2014

Formado a partir do laboratório de Prática de Montagem do projeto Uzina do Espaço 

Cultural Escola Sesc, o grupo desenvolve seu trabalho através da pesquisa, busca de lin-

guagem e memória.

GRUPO: EL BAUL TEATRO (BOLÍVIA)

Fundado por Mary Carmen Monje e Christian Castillo 2006, o grupo coloca-se como um 

espaço de pesquisa e desenvolvimento teatral, com uma abordagem contemporânea que 

une várias técnicas teatrais, procurando criar um espaço para a crítica e análise. O grupo é 

um núcleo que reúne artistas profissionais de artes cênicas, o que dá a possibilidade de ter 

sempre novidades no resultado cênico.
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DIA 05 A 10 
OUTUBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM ARTES VISUAIS

MEDIADOR: 
LUIZ GUSTAVO GAVIÃO

Doutor em História e Crítica da Arte 

pela Escola de Belas Artes, UFRJ e 

Graduado em Educação Artística 

pela UERJ. Trabalha na Escola SESC 

de Ensino Médio com laboratórios 

que buscam a experimentação com 

linguagens artísticas diversificadas. 

Trabalhou como Coordenador de 

Ações Educativas do CCBB Rio, 

hoje colaborando com a redação dos 

cadernos educativos da instituição. 

Como pesquisador, atua na área de 

arte colonial brasileira.

ARTISTA: AIRÁ OCRESPO

Mc Grafiteiro, arte educador, produtor e articulador cultural que, há quinze anos, aderiu 

ao movimento Hip Hop como um meio de compartilhar sua visão de mundo gostando de 

desenvolver conceitos para suas obras, principalmente, baseado em figuras de linguagens. 

Além de ser componente de um dos primeiros grupos de graffiti do RJ, a Nação Crew e de 

trabalhar em festivais e eventos no Brasil e no exterior, o artista participou de exposições 

como a Bienal Internacional de Graffiti em SP, e também possui obras significativas como 

a do muro externo do Museu Histórico Nacional.

Foto: Divulgação
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ARTISTA: JOÃO DE ABULQUERQUE

Graduado em educação e arte trabalhando no Educativo do Museu Casa do Pontal e Oi 

Futuro, já foi assistente artístico de Ernesto Neto e desde 2007 expõe initerruptamente 

como artista visual atuando atualmente como Artista Educador Sênior da Casa Daros 

articulando projetos com outras instituições, com o público e com o entorno. 

ARTISTA: NINA BENCHIMOL

Artista visual carioca criadora do Arte Vivah um projeto de experiências sensoriais de 

pintura corporal e fotografia. O Arte Vivah consiste em uma dinâmica plástica sensorial 

com base em pesquisa sobre as conexões entre as práticas contemporâneas de pintura 

corporal e as técnicas de manipulação energética.

ARTISTA: RAPHAEL COUTO

Professor de artes visuais, colaborador da Revista DasArtes, organizador do evento Codorna 

Performa, curador da exposição Bordaduras Contemporâneas, no Espaço Cultural do 

Colégio Pedro II e artista  investigador das relações entre corpo, objeto e escrita, que se 

desdobram em performances, vídeos, fotografias e textos. Dentre os locais em que já expos 

destacam-se Caixa Cultural/RJ e MAM/RJ. Também participou dos recentes festivais e 

eventos de performance em Macapá, Curitiba, Argentina e Itália.

PRODUTORA DE ARTE CONVIDADA: RENATA DE LORENZI

Além da formação acadêmica na área da Comunicação Social e Gestão Cultural, já 

participou da produção e da curadoria de exposições em diversas instituições cariocas, 

bem como, em Montevidéu na II Bienal de Montevidéu e do Pavilhão da América Latina, 

em Veneza. Atualmente, é coordenadora de projetos culturais e curadora no espaço 

independente ÉS UMA MALUCA!, no Rio de Janeiro, além de desenvolver o projeto 

Exclamação cujo objetivo é pensar novas possibilidades para o mercado de artes.

   Clube de Espectadores  7



8   Clube de Espectadores

DIA 05 A 10 
OUTUBRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA 
EM MÚSICA

MEDIADORA: SIMONE MAZZER

Em 1989, depois de abandonar uma promissora carreira de atleta do voleibol com uma 

lesão no joelho, é convidada pelos amigos Silvio Ribeiro e Neli Beloti a integrar o Côro 

Cênico Chaminé Batom, em Londrina – PR. Depois de muitos shows por Londrina, região 

e interior de SP com a banda, em 1995, lança seu primeiro CD (independente) ainda com 

o Chaminé: “Decifra-me ou …”.  Depois de seis anos residindo no Rio, em 2004, faz sua 

primeira incursão no mercado musical carioca com o show “Ao Vivo”. Paralelo ao seu show 

e à produção de seu álbum segue em cartaz desde 2013 com seu “Pocket Dance Show”, na 

abertura do espetáculo “Buraco da Lacraia Dance Show” no Rio de Janeiro.

ARTISTA: ALINE PAES

Aline Paes iniciou sua carreira em 2009 e já no ano seguinte foi vencedora do I Prêmio 

Divas da Música Brasileira, no qual concorreu com cantoras de todo o país tendo no júri o 

jornalista Sérgio Cabral, a cantora Ná Ozzetti e o músico e pesquisador Charles Gavin. Em 

2014 lança seu primeiro CD, “Batucada Canção”, que trata da vocação musical do Brasil, 

tanto no cancioneiro quanto nos ritmos populares. O CD conta com a participação de 

músicos como Carlos Malta, Nicolas Krassik e Gabriel Grossi, dentre outros. Também é 

Produtora Cultural, graduada pela Universidade Federal Fluminense.

Foto: Rodrigo Ferdinand
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Juliana, que é natalense e tem 25 anos, é atualmente a vocalista da banda carioca Pietá. 

A banda passou por algumas das principais casas de show e espaços culturais do Rio 

de Janeiro, como Circo Voador, Casa de Cultura Laura Alvim, Pedra do Sal, Studio RJ, 

Galpão Gamboa, Teatro Rival, Centro Municipal de Referência da Música Carioca e Sala 

Baden Powell. No Circo Voador, participando do Webfestvalda2014, levou os prêmios de 

“Melhor Banda” e “Melhor Vocalista”. Durante esse tempo receberam vários artistas nos 

shows, como Claudio Nucci, Rodrigo Maranhão, Jefferson Gonçalves, Geraldo Junior, Julia 

Vargas, Beto Lemos, Larissa Luz, Mohandas, entre outros. Juliana além de cantora é atriz e 

diretora de teatro graduada pela UNIRIO.

ARTISTA: MONIQUE ROCHA

Monique Rocha é atriz, cantora e artista plástica, formada pela UFES em artes plásticas e 

em teatro pela FAFI (escola de Teatro e Dança de Vitória), trabalha no cenário capixaba 

desde 2002. Como cantora atua desde 2007, mas somente em 2010 tem o samba como 

seu estilo musical. Já fez parte do grupo “Fina Flor do Samba” e desde 2012 desenvolve 

o projeto “Samba da Antiga”, com um repertório de sambas clássicos e se apresentando 

em bares, festas particulares e em eventos empresarias e municipais. Em 2012 estreou o 

espetáculo teatro musical “100 anos de Herivelto Martins”, com participação de cantoras 

capixabas, casal de mestre sala e porta bandeira, bailarinos e artista circense, assumindo a 

mescla de teatro com música. Com o espetáculo “O Canto da Guerreira”, uma homenagem 

a Clara Nunes, vem reafirmar o gênero e o assumindo como seu estilo.

ARTISTA: MARÍA TORO

María Toro nasceu em 1979 em Corunha (Espanha), e desde os oito anos não se separa mais 

da sua flauta. Após obter o curso superior e fazer incursões na música tradicional galega e 

portuguesa, começa o seu interesse pelo jazz e outras músicas populares. Em julho de 2013 

se estabelece no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que compagina os seus trabalhos na 

Europa e não abandona a carreira musical em Nova York. Lá grava, de fato, o seu primeiro 

trabalho, “A Contraluz”, no que Toro compõe, arranja e interpreta sete faixas nascidas 

do flamenco e desenvolvidas no jazz junto a uma banda de figuras de ambos os gêneros 

musicais. A Contraluz reflete com exatidão o momento ascendente da carreira de María 

Toro, que já ganhou uma ampla bagagem e ao mesmo tempo tem um futuro promissor.

ARTISTA: JULIANA LINHARES
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DIA 02/OUT
[ ÀS 19H30 ]

MUJER DE JUAN
 GRUPO EL MASTICADERO (BOLÍVIA)

DIA 03/OUT
[ ÀS 19H30 ]

VERDADES INVERSAS
GRUPO FLOR E ESPINHO (MS)

Local: Palco • Capacidade: 80 lugares 
Duração: 45 minutos • Classificação: 10 anos

Mujer de Juan fala sobre os limites da arte. Conta a 

história de uma mulher cujo marido é um famoso 

pintor que está doente e a ponto de morrer. Então, a 

protagonista decide imortalizar seu amado em uma 

instalação artística. Em seguida, começa a discussão com 

um crítico de arte, que questiona os motivos de sua obra. 

Mujer de Juan também inclui o crime passional como 

um ato de amor puro. A obra está inspirada no filme “O 

Museu de Margaret”. Interpretado por Cecilia Michel, 

dentro de uma personagem insegura e obsessiva. Em 

cena, se prioriza a imagem, usando como tela o corpo 

da atriz. Ficha técnica - Elenco: Cecilia Michel / Texto e 

direção: Claudia Eid.

Local: Palco • Capacidade: 80 lugares
Duração: 45 minutos • Classificação: 14 anos

Imprensa sensacionalista, razão e loucura, verdades e inversões são o foco desta montagem de 

teatro de rua a partir de uma estética em que a cena e público e deslocam em diferentes espaços 

no correr da trama. Um espetáculo que se utiliza das ruas, de cubículos, de zonas periféricas, de 

shoppings, de meio fio, da sarjeta provocando um olhar crítico sobre cidade e pessoas que tem 

as ruas como suas casas. Ficha técnica - Elenco: Alex Petersen, Ewerton Goulart, Luiz Cláudio 

Dias, Nathalia Andrade, Nathália Borioli e Renata Cáceres / Texto: Péricles Anarcos / Concepção 

e Direção: Anderson Lima / Figurino: Anderson Bosch / Música: Ewerton Goulart / Design e 

Audiovisual: Vaca Azul.
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DIA 05/OUT
[ ÀS 15H ]

LEITURA JOVENS DRAMATURGOS

SHOW COM 
SIMONE MAZZER

Local: Espaço Garagem • Capacidade: 100 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos

O grupo teatral A Tua Lona (SE) encena os textos vencedores do V Concurso Jovens Dramaturgos. 

Ficha técnica- Direção: Euler Lopes / Elenco: Cícero Júnior, Euler Lopes, Inês Reis e Marina Bezerra. 

Local: Palco • Capacidade: 600 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos

Simone Mazzer leva este duo ao Espaço Cultural Escola 

Sesc com um apanhado de suas referências e repertório 

que fazem parte de sua carreira, canta musicas do seu 

mais que elogiado primeiro disco solo e clássicos da 

música brasileira e internacional, acompanhada pelos  

arranjos e sons executados por Marco Scolari (guitarra, 

viola caipira, acordeon e piano). 

DIA 05/OUT
[ ÀS 17H ]

CONVERSAS VISUAIS

Conversas sobre artes visuais, mercado de artes, criação e temas diversos com os artistas 

participantes da Residência em artes visuais. 

Local: Ateliê de Artes Visuais • Capacidade: 30 lugares 
Duração: 90 minutos • Classificação: 16 anos

DIA 05/OUT
[ ÀS 19H30 ]

Fo
to

: H
el

to
n 

Pe
re

z

   Clube de Espectadores  11



12   Clube de Espectadores

DIA 06/OUT
[ ÀS 15H ]

DESAPARECIDOS (BR)

DIA 06/OUT
[ ÀS 17H ]

BALAIO
ENCONTRO ENTRE RESIDÊNCIAS

Local: Café Literário • Capacidade: 40 lugares 
Duração: 60 minutos • Classificação: 18 anos

Quatro personagens procuram um modelo que reste do gênero masculino para compreender 

o que seria o relacionamento entre homem e mulher. Aparentemente, os pais, maridos, noivos 

ou namorados e quase tudo que os lembre desaparecem, com exceção de um trauma, de um 

choque, sem que se possa dar sentido a tal desaparecimento.  Ficha técnica - Elenco: Ana Clara 

Katopodis, Camila Curty, Dani Tavares, Jacira Thomé, Jadson Baruc, Jorge Sales e Lucimar 

Machado / Direção: Joana Lebreiro / Iluminação: Carlos Alberto Artigos / Cenário: Coletivo 

Prática de Montagem / Figurino: Coletivo Prática de Montagem / Texto: Claudia Eid.

Local: Palco • Capacidade: 600 lugares
Duração: 80 minutos • Classificação: 16 anos

Encontro de trocas de experiências com participantes das residências artísticas em artes visuais, 

artes cênicas e música.

DIA 06/OUT
[ ÀS 18H ]

SHOW COM
MARÍA TORO “A CONTRALUZ”

A Contraluz traz para o Brasil a essência da música abrangente de María Toro. Espanhola com uma 

destacada trajetória no flamenco e no jazz combina o seu trabalho em companhias da Espanha e 

a Suíça com a sua carreira em Nova York, onde tem se apresentado com artistas de renome como 

Jack de Jonette ou Jorge Pardo nos palcos do Blue Note ou o Joe’s Pub. A Contraluz sintetiza as 

inquietações dela, sempre a procura constante de um som próprio nascido do flamenco, mas 

influenciado pelo jazz e outras músicas populares. María incorpora a flauta no flamenco e cria 

uma linguagem única e pessoal que mergulha a plateia em um mundo desconhecido.

Local: Espaço Garagem • Capacidade: 100 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos
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DIA 06/OUT
[ ÀS 19H30 ]

LEITURA ENCENADA DO TEXTO: “MORTE PARCIAL”

DIA 07/OUT
[ ÀS 15H ]

ELA ESTEVE AQUI
CIA. A TUA LONA (SE)

Local: Palco • Capacidade: 600 lugares 
Duração: 50 minutos • Classificação: 14 anos

Um acidente na montanha é o ponto de partida dessa história que podemos situar entre o 

drama e o policial. Motivados pelo desejo de recomeçar suas vidas do zero, deixando para trás 

os erros do passado, as personagens vão revelando sua complexidade existencial no transcurso 

de cada uma das onze cenas que apresentam uma trama com final surpreendente. Ficha técnica: 

Concepção cênica: Coletivo Degustare / Elenco: Ana Abott, André Frazzi, André Luiz Lima, Bruno 

Ganen e Renato Peres./ Vídeos: Emerson Cursino.

Local: Porão Torquato Neto • Capacidade: 25 lugares 
Duração: 50 minutos • Classificação: 16 anos

Antes de dormir, os casais costumam conversar sobre seu dia: agendas superlotadas, compromissos, 

reuniões, dívidas. A cama vira palco para pequenas discussões, mágoas, arroubos de paixão. O 

casamento como instituição em constante declive, os cônjuges como desconhecidos, a falta de 

comunicação, de contato físico são temas levantados no 

novo espetáculo do grupo de teatro A Tua Lona. Através 

de uma dramaturgia que brinca com a repetição e com a 

diferença na repetição podemos ver duas histórias na 

mesma história. Tendo o outro-estranho como aquele que 

invade a privacidade, o submundo dos cômodos da casa, os 

personagens são levados numa re-descoberta sobre a relação 

amorosa em que estão envolvidos. Ficha técnica - Texto e 

direção: Euler Lopes / Elenco: Cícero Júnior, Euler Lopes, 

Inês Reis e Marina Bezerra / Iluminação: Sérgio Robson / 

Sonoplastia: Sâmara Gardênia / Cenário: Laura Bezerra 

(projeto) e Inês Luz (execução) / Figurino: Grupo (idealização) 

e Inês Luz (execução) / Maquiagem: Inês Reis / Projeto Gráfico: 

Inês Reis / Músicas: Tudo do seu jeito (Plástico Lunar), Quarto 

Azul (Plástico Lunar) e Verniz (Alex Sant’Anna).
Foto: Divulgação

LEITURA P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
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DIA 07/OUT
[ ÀS 17H ]

CONVERSAS VISUAIS

Conversas sobre artes visuais, mercado de artes, criação e temas diversos com os artistas 

participantes da Residência em artes visuais. 

Local: Ateliê de Artes Visuais • Capacidade: 30 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 16 anos

DIA 07/OUT
[ ÀS 19H30 ]

Tendo como ponto de partida duas obras literárias de autoria de Truman Capote e Michel 

Tournier, a peça, servindo-se de uma construção espelhada, conta a história de dois irmãos 

siameses, Truman e Capote, que, incapazes de cair no sono, se entretêm com uma história 

contada por um deles sobre dois irmãos siameses separados cirurgicamente e a complicada 

relação destes com Sophie, a noiva de um dos irmãos. Ficha técnica: Concepção cênica: Coletivo 

Degustare / Elenco: Ana Abott, André Frazzi, André Luiz Lima, Bruno Ganen e Renato Peres./ 

Vídeos: Emerson Cursino.

Local: Porão Torquato Neto • Capacidade: 25 lugares
Duração: 50 minutos • Classificação: 16 anos

DIA 08/OUT
[ ÀS 10H30 ] LEITURA JOVENS DRAMATURGOS

O grupo teatral A Tua Lona (SE) encena os textos vencedores do V Concurso Jovens Dramaturgos. 

Ficha técnica: Direção: Euler Lopes / Elenco: Cícero Júnior, Euler Lopes, Inês Reis e Marina Bezerra. 

Local: E. M. Felicidade de Moura Castro • Capacidade: 200 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 16 anos

LEITURA ENCENADA DO TEXTO: “AS HISTÓRIAS 
QUE SE CONTAM OS IRMÃOS SIAMESES”

LEITURA P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
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DIA 08/OUT
[ ÀS 15H ]

DESAPARECIDOS
CIA. EL BAUL TEATRO (BOLÍVIA)

Em um espaço indefinido, três personagens tentam entender a razão para o desaparecimento 

de seus pais. Diferentes são os motivos, como diferentes realidades em que os personagens 

estão imersos, mas a incerteza sobre o abandono os une e até mesmo os combina em um 

único ser sem esperança. O lugar se afina mais quando identificamos a presença de um quarto 

personagem, que só é visto por Silvia, e que se constitui no imaginário dos desaparecidos. 

Ficha técnica: Texto: Claudia Eid / Encenação: Mary Carmen Monje D. / Direção: Christian 

Castillo Luna / Elenco: Nicole Iturriaga, Mary Carmen Monje, Marcelo Sosa e Mario Aguirre / 

Coreografia: Miguel Marín / Fotografia: Oscar Diego Leaño / Cenário: Jorge Viera / Desenho de 

iluminação: Mario Aguirre / Produção: El Baíl Teatro.

Local: Palco • Capacidade: 600 lugares
Duração: 80 minutos • Classificação: 16 anos

DIA 08/OUT
[ ÀS 17H ]

BALAIO
ENCONTRO ENTRE RESIDÊNCIAS

Encontro de trocas de experiências com participantes das residências artísticas em artes visuais, 

artes cênicas e música.

Local: Café Literário • Capacidade: 40 lugares
Duração: 60 minutos • Classificação: 18 anos

Foto: Divulgação

   Clube de Espectadores  15



16   Clube de Espectadores

DIA 08/OUT
[ ÀS 18H ]

SHOW COM MONIQUE ROCHA
“HOMENAGEM A CLARA NUNES”

Monique Rocha é atriz, cantora e artista plástica. E é na mescla dessas três artes que desenvolve 

o seu trabalho.  Com o espetáculo “O Canto da Guerreira – Uma Homenagem a Clara Nunes”, 

conta um pouco da história dessa cantora que foi uma das maiores intérpretes da música popular 

brasileira, trazendo em cena seus maiores sucessos, seus trajes e trejeitos.

Local: Anfiteatro • Capacidade: 300 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos

DIA 08/OUT
[ ÀS 19H30 ]

“Passport” é uma peça sobre a identidade, o reconhecimento, a burocracia e a incomunicabilidade. 

Eugenio, um viajante, tem que lidar com as autoridades de um lugar que ele não sabe qual é e 

num idioma que não conhece. Nesta situação limite, há, inusitadamente, a possibilidade de um 

autoconhecimento profundo, que o texto sabe explorar e evidenciar.

Local: Porão Torquato Neto • Capacidade: 25 lugares
Duração: 50 minutos • Classificação: 16 anos

Foto: Monique Rocha

LEITURA ENCENADA DO TEXTO: “PASSAPORT”

LEITURA P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
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DIA 09/OUT
[ ÀS 15H ]

PRINCESAS
CIA. EL MASTICADERO (BOLÍVIA)

“Princesas” segue alguns dos princípios teatrais levantados por Bertolt Brecht, como a carga 

política, o enfrentamento direto com o público e a combinação de teatro, dança e, em nosso 

caso, performance. Baseado na “construção social de gênero”, o espetáculo toma como referência 

alguns contos de fadas difundidos pela Disney. O suporte textual não se constitui como uma 

história de ficção, mas sim com os princípios do teatro documental, onde a experiência dos 

atores vão girando o desenvolvimento da construção de sua própria identidade de gênero.

Local: Palco • Capacidade: 142 lugares
Duração: 60 minutos • Classificação: 15 anos

DIA 09/OUT
[ ÀS 17H ]

CONVERSAS VISUAIS

Conversas sobre artes visuais, mercado de artes, criação e temas diversos com os artistas 

participantes da Residência em artes visuais. 

Local: Ateliê de Artes Visuais • Capacidade: 30 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 18 anos

Foto: D
ivulgação

   Clube de Espectadores  17



18   Clube de Espectadores

DIA 09/OUT
[ ÀS 19H30 ]

SHOW COM ALINE PAES
“BATUCADA CANÇÃO”

Local: Espaço Garagem • Capacidade: 100 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos

A cantora Aline Paes apresenta o repertório de seu primeiro CD “Batucada Canção”. O espetáculo 

trata da vocação musical do Brasil, com especial atenção para a riqueza de nosso cancioneiro e 

de nossos ritmos populares, saudando a tradição e lançando olhar sobre a contemporaneidade. 

Unindo jovens e consagrados compositores, o repertório é de novidades, seja nas canções 

inéditas ou nas releituras de Caetano Veloso, Guinga e Dorival Caymmi. O calor do batuque 

se alterna com o lirismo da canção, somados a interpretação forte e original de Aline, que se 

comunica com o público convidando-o a brincar através do canto e do ritmo. O espetáculo é 

uma reverencia a diversidade cultural brasileira.

DIA 10/OUT
[ ÀS 17H ]

ENCERRAMENTO DAS RESIDÊNCIAS

Todos os grupos que participaram durante cinco dias durante as residências de Artes Visuais, Artes 

Cênicas e Música se encontram para apresentar o resultado final desta troca cultural e artística.

Local: Anfiteatro • Capacidade: 300 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos

Foto: Divulgação
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DIA 10/OUT
[ ÀS 19H30 ]

SHOW COM JULIANA LINHARES
“DE ONDE VEIO / PARA ONDE SE VAI”

Neste show preparado especialmente para o PERIFÉRICO 2015, a cantora natalense de 25 anos traça 

um paralelo entre sua raiz nordestina e o Rio de Janeiro, investindo na força de um Brasil múltiplo 

de contradições e beleza desvendado pelos caminhos de compositores que sobrevivem fora do eixo 

comercial da nossa música. Nomes como Manduka, Guinga, Jessier Quirino e Frederico Demarca, 

entre outros, encontram na voz de Juliana mais um canal para dar vida aos seus personagens, 

desaforos e ilusões. Juliana é vocalista da banda carioca Pietá, é atriz e diretora de teatro.

Local: Anfiteatro • Capacidade: 300 lugares
Duração: 90 minutos • Classificação: 12 anos

DIA 10 A 28 / OUT 
A PARTIR DAS 15H

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO “VITRINE”

A mostra reúne obras realizadas a partir da experiência com a abstração, lírica e geométrica. Os 

alunos dos laboratórios de Artes Plásticas e de Experimentações Contemporâneas estudaram 

as manifestações abstratas modernas e contemporâneas, compondo trabalhos com ênfase nos 

elementos formais, como cores, texturas, linhas e planos, com a ausência de narrativas. As vivências 

resultaram na exploração de traços individuais, gerando uma diversidade de técnicas e estilos.

Local: Foyer do Espaço Cultural Escola Sesc

Foto: Clarisse Lissovsky

   Clube de Espectadores  19



20   Clube de Espectadores

A Borralheira é uma opereta infanto-juvenil adaptada a partir da ópera cômica italiana La 
Cenerentola ossia La bontà in trionfo de Gioacchino Rossini com libreto de Jacopo Ferreti. 
Da ópera original chegamos às mais belas melodias e à trama de um delicioso enredo.

Local: Teatro v Capacidade: 600 lugares v Duração: 70 minutos v Indicação etária: 
Livre (Indicado para crianças a partir de 04 anos) v Ingresso: doe roupas infantis e 
kits de higiene para serem entregues ao Orfanato Santa Rita de Cássia – Praça Seca, 
que é parceiro do projeto Social da Escola Sesc.

DiaS 11 E 12 de outubro às 16h

A borralheira

Foto: Divulagação
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A roda musical Turminha do Tio Marcelo, com 
o Prof. Marcelo Serralva, mais conhecido como 
Tio Marcelo: Educador, músico, compositor e 
ilustrador. Em suas apresentações e oficinas, 
apresenta a Musicalização Infantil de uma forma 
100% prática, acessível até para quem não tem 
noções de música. O show será realizado junto com 
piquenique comunitário: traga uma contribuição 
saudável! Local: Playground do Complexo 
Esportivo v Capacidade: 50 lugares v Duração: 
70 minutos  v Indicação etária: para crianças 
de 0 a 05 anos com acompanhamento de pais 
ou responsáveis

Dia 12 de outubro às 11h

Piquenique comunitário com 
roda musical da Turminha 

do Tio Marcelo

A programação se volta à criança e adolescente a partir da cultura anime, muito popular 
na faixa etária. Mescla atividades de diversão com foco nos fãs de desenhos animados 
japoneses, os animes, também fãs de desenhos animados de outras origens, fãs de games 
e histórias em quadrinhos, jogadores de RPG, pessoas que tem interesse em moda 
alternativa e cultura pop japonesa. Local: Teatro v Capacidade: 600 lugares v Duração: 
70 minutos v Indicação etária: Livre (Indicado para crianças a partir de 04 anos) v 
Ingresso: doe roupas infantis e kits de higiene para serem entregues ao Orfanato Santa 
Rita de Cássia – Praça Seca, que é parceiro do projeto Social da Escola Sesc.

DiaS 12 de outubro de 13h30 ÁS 20H30

VILA ANIME

Foto: Divulagação
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INSCRIÇÕES: WWW.IATEC.COM.BR/FORUM 
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O projeto é uma parceria da Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio com 

o Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação – IATEC, a principal escola de formação de 

profissionais de áudio e iluminação do Brasil.  O projeto possui escala internacional e reunirá  

órgãos públicos de formação e fomento para profissionais das áreas técnicas do entretenimento, 

instituições de promoção do desenvolvimento de áreas relacionadas, além de empresas, em-

preendedores e profissionais dos segmentos de espetáculos. 

Como forma de estimular o segmento de artes e entretenimento, o Fórum Profissão En-

tretenimento promoverá o Prêmio Destaques do Ano, dando o reconhecimento aos profissionais 

que se destacaram nos últimos 12 meses nas diversas áreas da produção artística. O Prêmio 

abrange diversas categorias, tais como: Produtor de Eventos, Produtor de Shows, Iluminador de 

Shows, Iluminador de Teatro, Roadie, Técnico de PA, Técnico de Monitor, entre outros. 

programação COMPLETA 

FOMENTO E LEIS DE INCENTIVO À CULTURA
com Fernanda Borriello, Marcos Frota e Sonia DiasDia 13 | 10h às 12h

PROJETO DE ÁUDIO NOS GRANDES FESTIVAIS
com Andreas Schmidt

Dia 13 | 10h às 12h

Dia 13 | 8h às 9h30

CONFERÊNCIA DE ABERTURA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
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CAPTAÇÃO DE IMAGENS NOS FORMATOS 4K / 8K 
com Celso Araújo

Dia 13 | 14h às 16h

NOVIDADES E TENDÊNCIAS 
NO MERCADO DE MÚSICA 
ELETRÔNICA com Dj Andre 
Luiz e Dj Nino Leal

Dia 13 | 14h às 16h

GESTÃO DE CARREIRAS ARTÍSTICAS
com Afonso Carvalho, Raphael Sant’ana, André Pacheco, 
Adriana Pena, Suzy Martins, Ricardo Clemente (Tenente)

Dia 13 | 17h às 19h

NOVIDADES E TENDÊNCIAS DO MERCADO 
DE ILUMINAÇÃO com David Bosboom

Dia 13 | 17h às 19h
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NOVIDADES E TENDÊNCIAS DE SONORIZAÇÃO
com Alexandre Rabaço, Renato Muñoz e Carlos PedruzziDia 14 | 10h às 12h

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO APLICADA AO 
ENTRETENIMENTO com Fernando Lima de Araújo

Dia 14 | 10h às 12h

PRODUÇÃO DE GRANDES SHOWS E EVENTOS
com Álvaro Nascimento, Bia Wetzel, Breno Ferreira, Maria 
Helena Faveret, Marta Bartolomeu, Elsa Costa

Dia 14 | 14h às 16h
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MAPPING 
com Paulinho Sacramento

Dia 14 | 14h às 16h

HOME STUDIO & PRODUÇÃO MUSICAL DE 
BANDAS INDEPENDENTES  
com Christiaan Oyens, Dunga  e Milton Guedes

Dia 14 | 17h às 19h

MERCADO AUDIOVISUAL E A LEI 12.485 (LEI DA 
TV POR ASSINATURA) com Mauro  Garcia

Dia 14 | 17h às 19h

PRODUÇÃO DE ÁUDIO PARA TV E CINEMA  
com Carlos Ronconi, Eduardo La Cava e Ricardo GamaDia 15 | 10h às 12h



USO DE CONSOLES DIGITAIS NA ILUMINAÇÃO 
CÊNICA com Naldo Bueno

Dia 15 | 14h às 16h

DISCOTECAGEM EM PROGRAMAS DE TELEVISÃO 
com Dj Tulio

Dia 15 | 16h30 às 18h30

EXPOSIÇÃO DE EMPRESAS NO FOYER DO 
TEATRO TODOS OS DIAS DAS 10H ÀS 19H

PRÊMIO DESTAQUES DO ANO

Dia 15 | 20h
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22 de OUTUBRO de 2015
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14h às 17h  Workshops de arte urbana e fotografia: fotografia, estêncil, 
customização de materiais com técnica de graffiti e tipografia

Vagas: 10 vagas por workshop.

Vagas para escolas: 15 vagas por workshop para alunos da rede pública.

Faça sua inscrição pelo email espacoculturalescolasesc@gmail.com. 

15h e 16h   Visita mediada à GAU com monitores e audioguias 

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, com 15 a 45 componentes, 

pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com.

Duração: 60 minutos • Classificação etária: a partir de 12 anos

17h   Fórum: Graffiti, pichação e galerias de Arte Urbana – o comunitário, 
o público e o educativo

18h   Lançamento do Catálogo da Galeria Urbana

19h30   Exibição do documentário: Luz, Câmera, Pichação
“PICHAÇÃO” não é graffiti. Esta é uma distinção que só acontece no Brasil. Quer maior 

subversão que assinar uma cidade que parece não ter sido projetada para você, com seu nome 

inventado? “Luz, Câmera, PICHAÇÃO” é o primeiro documentário que conta com a presença 

apenas de pichadores (as), sem ninguém de fora da cultura, muito menos especialistas ou in-

telectuais, afinal de contas, é a fala do pichador, quase nunca ouvida, suas formas de socialização, 

suas histórias de vida, suas grafias, seus sucessos, seus riscos, suas perdas e seus ganhos que os 

compõem por inteiro. Desta maneira, fugindo de explicações vindas de fora, que cairiam no 

risco da redução, o filme, focado especialmente na cultura da PICHAÇÃO no Rio de Janeiro, 

conhecida como Xarpi Carioca, propõe uma convivência e uma simpatia direta com o que 

aparenta, à primeira vista, ser incompreensível e, justamente por isso, alvo de tanta violência. 

Família, emprego, amigos, amores, riscos, afetos, rua, cidade, madrugada, ou seja, um filme que 

trata, sobretudo, de aflições comuns a uma juventude urbana periferizada contemporânea. O 

quanto de pichador há em todos nós?

Duração: 102min • Classificação: 14 anos • Capacidade: 200 lugares

Ficha Técnica: Direção: Gustavo Coelho, Marcelo Guerra e Bruno Caetano / Pesquisa: Gus-

tavo Coelho / Som: Fátima Araújo / Música: Manga Fina
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Linhas em
perspectiva

exposição

Abertura: 30 de outubro de 2015 às 19h
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30 outubro

2015
de

18 dezembro

2015a

A exposição fotográfica do mexicano  

Francisco Kochen direciona o olhar sobre 

a arquitetura do campus da Escola Sesc de 

Ensino Médio projetado pelo escritório 

Índio da Costa Arquitetura. As fotografias 

registram ângulos inusitados e o vazio dos 

espaços que comumente tem circulação 

intensa de alunos, moradores e servidores 

dessa cidade educativa.

A exposição se apresenta como  

labirinto em diversos espaços do campus 

extrapolando-o em formas, linhas,  

natureza e perspectiva.
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- Canto Poético -
e Lançamento da Revista Palavra

A programação de lançamento contará com encontros com autores 

que colaboraram na revista Palavra que é a publicação de Literatura 

do Sesc e marcará a revitalização do Canto Poético, espaço voltado a 

literatura marginal no Espaço Cultural Escola Sesc.

Partindo dos estímulos da palavra sinestesia, a relação entre o corpo 

no texto e o corpo do texto e suas representações inspiram essa  

edição da Revista Palavra. A publicação tem projeto visual do artista  

Maurício Ianês, que assina um dos ensaios ao lado de Verônica Stigger  

e Lourenço Mutarelli, além de escritos de diversos autores brasileiros.

- 13 de novembro de 2015 -
17h • Encontro com autores

18h30 • Coquetel de lançamento e reinauguração do Canto Poético
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
junho de 2015

2

3

1

3
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1 - Aldeya Yacarepaguá

Espetáculo: Exu, a boca do universo

Foto: João Pedro Pina

2 - Sonora Brasil

Show: Violas Singulares

Foto: Heitor Avelar

3 - Aldeya Yacarepaguá

Show: Bboy Confronto

Foto: João Pedro Pina

4 - Teatro na Contramão

Espetáculo: Jacy

Foto: João Pedro Pina

5 - Sonora Brasil

Show: Violas em Concerto

Foto: João Pedro Pina

6 - Teatro na Contramão

Show: O Reino do mar sem fim

Foto: João Pedro Pina

4

6

5
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7

8

9
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7 - Aldeya Yacarepaguá

Visita guiada à Galeria de Arte Urbana

Foto: Verenna Klein

8 - Aldeya Yacarepaguá

Espetáculo: O Barbeiro de Ervilha

Foto: Verenna Klein

9 - Sonora Brasil

Show: Violas do Nordeste

Foto: João Pedro Pina

10 - Teatro na Contramão

Espetáculo: BR Trans

Foto: João Pedro Pina

11 - Aldeya Yacarepaguá

Show: Oceanos

Foto: Heitor Avelar

10

11
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Dicas 

Culturais

Filme 

“O Espírito de Lobo” 

O Espírito de Lobo (Le Denier 

Loup) é um filme baseada no romance 

homônimo de 2004 do autor Lu Jiamin. 

Dirigido pelo diretor Jean-Jacques An-

naud, o filme se passa em 1967, onde o 

jovem estudante Chen Zhen(Shaofeng 

Feng) é enviado para viver entre os 

nômades da Mongólia com o objetivo 

de dar aulas a pastores. Entre o avanço 

da civilização e os tradicionais inimi-

gos dos nômades, os lobos, Chen se 

questiona sobre a similaridade entre 

humanos e animais, tomando a ideia 

de que todos são residentes e invasores 

lutando para encontrar seu lugar no 

mundo, um vínculo que é ameaçado 

pelo governo chinês

CD
 “Leve o que quiser”

Inspirados na música homônima, o 

álbum convida o público a uma visita 

pelo universo intimista de onde tudo 

começou: uma casa, uma sala, fogão e 

cachorro. Três sotaques e uma banda.

O CD “Leve o que quiser” reúne 

um repertório novo e dinâmico, que 

explora a multiplicidade da música 

brasileira. Do regional nordestino ao 

samba carioca, um mundo de pos-

síveis “Brasis”, de fronteiras diluídas e 

embalos polifônicos. Composto apenas 

de músicas autorais, o CD revela o 

empenho da banda em exaltar a nova 

produção de música brasileira, que nos 

cerca e aninha, e de torná-la acessível a 

um maior número de pessoas.

E o trio não está sozinho. A for-

mação pequena da banda e a variedade 

de elementos rítmicos no repertório 

promovem um espaço propício à con-

tribuição de outros artistas e ao convite 

de novas sonoridades.



Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidência do Conselho Nacional:
Antonio Oliveira Santos

Direção Geral do Departamento Nacional:
Carlos Artexes Simões

Direção da Escola Sesc de Ensino Médio:
Claudia Fadel

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, Luiz Carlos de Almeida                         
e Marcelo Momesso 

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:
Eliamar Leão, José Carlos, Monique Oliveira            
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 e 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  


