
Clube de Espectadores
Espaço Cultural Escola Sesc

Revista

ano 5 nº 23 jan/fev/mar/abr 2016

UZINA - PRIMEIRO sEMEstRE
Participe do projeto



2   Clube de Espectadores

A Gerência de Cultura da Escola Sesc 

de Ensino Médio, em consonância 

com o Programa de Cultura do De-

partamento Nacional do Sesc, realiza 

um conjunto planejado de políticas 

culturais que objetivam a demo-

cratização e promoção do acesso 

aos mecanismos de produção, dis-

tribuição e fruição de bens culturais, 

além do estímulo à criação artística 

e da oferta de formação, proporcio-

nando ao público ações pautadas 

na valorização da diversidade e no 

conhecimento das identidades cul-

turais brasileiras. O planejamento 

cultural e os projetos desenvolvidos 

seguem a missão de articular cultura 

e educação, fundamentando-se em 

cinco linhas de ação: convivência e 

fruição; patrimônio cultural; litera-

tura e leitura - experiências compar-

tilhadas; articulação social; qualifi-

cação técnica e profissional.

Mais informações

espacocultural.escolasesc.com.br

      Espaço Cultural Escola Sesc

(21) 3214-7404

PROGRAMAÇÃO GRATUITA 

Horário de Funcionamento

2ª a 6ª feira, das 9h às 20h30

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

**Para entrar na Escola Sesc é necessário apresentar um documento 

de identificação com foto.

O projeto Uzina tem como objetivo potencializar o 

desenvolvimento cultural local por meio do oferecimento 

de laboratórios de investigação e criação artística, propor-

cionando oportunidades de ampliação de repertórios e 

conhecimentos técnicos em arte e cultura para alunos 

iniciantes e intermediários.

Criado em 2010, o projeto é ampliado todos os anos, 

oferecendo gratuitamente cada vez mais laboratórios e va-

gas para que os alunos da Escola Sesc de Ensino Médio 

e o público frequentador do Espaço Cultural Escola Sesc 

tenham garantido o direito de acesso a bens culturais de 

qualidade, sejam eles intangíveis, como conteúdos funda-

mentais de artes e suas linguagens, além de técnicas e ofí-

cios práticos que englobam diversas profissões existentes 

no mercado de trabalho da cultura, ou tangíveis, como 

salas e espaços equipados com a estrutura necessária para 

a excelência das aulas. 

A matriz curricular é elaborada a partir de perma-

nente pesquisa acerca das demandas existentes na comu-

nidade, visando suprir a escassez de oferta de cursos de 

formação cultural na Zona Oeste do Rio de Janeiro. So-

ma-se, a esta demanda, a intenção de fomentarmos novos 

interesses na comunidade, processo que se dá por meio de 

constante mapeamento de professores/pesquisadores que 

possam vir a contribuir com o projeto. 
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Jovens de 13 a 17 anos, oriundos de todos os estados brasileiros, encontram-se com outros 

jovens e adultos de todas as idades, em sua maioria moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, 

e desses múltiplos encontros compartilham seus saberes em um aprendizado que é, ao mesmo 

tempo, individual e coletivo, técnico e cidadão.  

Por esses fatores, acreditamos que o projeto Uzina – Laboratórios de Artes configura-se 

como uma política integrada entre cultura e educação, onde suas especificidades e potenciali-

dades são somadas visando à promoção da cidadania cultural e à expansão da educação artística 

na formação escolar.

Em 2016, o projeto Uzina oferecerá os cursos de artes integrantes do currículo diversificado, 

estruturando-se em três linguagens artísticas fundamentais: música, artes cênicas e artes visuais.

- IMPORTANTE -

A inscrição não garante 
a vaga no curso.  
Todos os inscritos  

deverão  
comparecer ao primeiro 

dia de aula  
para entrevista  
com o professor  

e seleção dos alunos.
Leia atentamente  

o regulamento do projeto 
antes de realizar  

sua inscrição.
Obs: Os dias e horários 

dos cursos poderão sofrer 
alterações.

- INfORMEs gERAIs -

Inscrições:

de 14 a 23 de março

Período de aulas:

de março a julho

As inscrições são feitas por ordem de chegada e é preciso 

apresentar o RG original. Será permitida a inscrição em 

apenas 01 laboratório por aluno.

Limite de inscrições:

Até 3 vezes a quantidade de vagas oferecidas por labo-

ratório.

Classificação etária:

a partir de 13 anos

Local de inscrição:

Secretaria do Espaço Cultural Escola Sesc

Atendimento:

de segunda a sábado, das 10h às 12h e das 14h às 17h

Informações:

Telefone: (21) 3214-7497 / (21) 3214-7404

E-mail: espacoculturalescolasesc@gmail.com

MÚsICA

ACORdEON (iniciante)
Ministrante: Anderson Miranda

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Aprendizagem de acordeon de forma práti-

ca, com ênfase no aspecto melódico do ins-

trumento. Vivência solista com noções de 

acompanhamento.

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

ACORdEON (intermediário)
Ministrante: Anderson Miranda

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Aprofundamento das técnicas do instru-

mento. Leitura e escrita musical. Estudo de 

repertório específico.

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

BAIxO (iniciante)
Ministrante: Juan Pablo Martin

Carga Horária: 24h       Vagas: 8

Noções sobre o instrumento: afinação, 

postura, exercícios de aquecimento, uso do 

metrônomo, história do instrumento. Es-

tudo de pizzicato, timbre, leitura de cifras, 

notação musical, escala maior natural e in-

trodução à prática de conjunto.

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

BAIxO (intermediário)
Ministrante: Juan Pablo Martin

Carga Horária: 24h       Vagas: 6

Estudo de intervalo entre as notas, for-

mação de acordes, escala menor natural, 

campo harmônico, slap. Aprofundamento 

de repertório.

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

LABORATÓRIOS
DE ARTES
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BATERIA (iniciante)
Ministrante: Henrique Ludgero

Carga Horária: 24h       Vagas: 18

Estudo dos aspectos relativos à prática ins-

trumental aplicada a repertório musical 

acessível ao aluno iniciante. Abordagem 

das técnicas necessárias à execução de bases 

rítmicas na bateria. Introdução à leitura e 

escrita musical para o instrumento. Desen-

volvimento da criatividade e criticidade na 

produção e apreciação musical.

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

BATERIA (intermediário)
Ministrante: Henrique Ludgero

Carga Horária: 24h       Vagas: 12

Estudo de subdivisões rítmicas em quar-

tos de tempo (semicolcheias) para elabo-

ração de bases rítmicas (“levadas”) com 

maior grau de complexidade. Desenvolvi-

mento de “viradas” de bateria a partir das 

semicolcheias. Abordagem de gêneros 

musicais brasileiros através do repertório 

selecionado.

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

CANTO (intermediário)
Ministrante: débora garcia

Carga Horária: 24h       Vagas: 20

Práticas e fundamentos de leitura musical e 

formação de escalas musicais.

O repertório de apoio será desenvolvido 

ao longo do curso, em grupo e individual-

mente, sendo objeto de estudo dos aspectos 

abordados.

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

CAjóN
Ministrante: Henrique Ludgero

Carga Horária: 24h       Vagas: 10

Estudo de instrumento de percussão afro- 

-peruano e sua aplicação nos diversos 

gêneros musicais do Brasil e do mundo. 

Noções básicas de técnica, leitura, criação 

rítmica e improvisação através da prática 

em grupo.

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

CLARINETE (iniciante)
Ministrante: Pedro Henrique

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Desenvolvimento da fluência inicial no ins-

trumento. Noções de embocadura, pronún-

cia, sonoridade e respiração.

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

CLARINETE (intermediário)
Ministrante: Pedro Henrique

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Avanço da fluência inicial no instrumento. 

Ênfase na cor e no foco do som, a clareza no 

fraseado e a performance. Noções de ritmo 

e afinação na execução.

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

ORquEsTRA POPuLAR
Ministrante: Juan Pablo, Henrique Ludgero, 

Francisco Costa e Débora Garcia

Carga Horária: 36h       Vagas: 45

Vivências musicais fundamentadas na apre-

ciação, execução e criação, em formações 

instrumentais e vocais diversas. Desenvolvi-

mento da compreensão das dimensões so- 

noras (altura, duração, intensidade e tim-

bre), musicais (rítmica, harmônica e melódi-

ca) e suas notações (leitura). Construção de 

repertório a partir de arranjos didáticos que 

contemplem a diversidade cultural do grupo 

e a experiência prévia do aluno.

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

PERCussãO BRAsILEIRA (iniciante)
Ministrante: Roberto Malaguti

Carga Horária: 24h       Vagas: 10

Desenvolvimento da percepção rítmica, in-

trodução a técnica e prática do instrumento. 

Noções de improvisação, ritmos brasileiros, 

estilos regionais, iniciação à leitura rítmica e 

instrumentos de percussão brasileira.

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

PERCussãO BRAsILEIRA (inter-
mediário)
Ministrante: Roberto Malaguti

Carga Horária: 24h       Vagas: 10

Introdução a procedimentos percussivos 

CANTO (iniciante)
Ministrante: Débora Garcia

Carga Horária: 24h       Vagas: 20

Estímulo da consciência musical em vários aspectos de sua prática vocal, como afinação, timbre, 

adequação de repertório, respiração e postura. O canto em grupo será explorado como meio de 

autoconhecimento e autocontrole, colaborando para o desenvolvimento da percepção musical.
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e criticidade na produção, apreciação e con-

textualização musical.

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

VIOLãO/guITARRA (intermediário)
Ministrante: Juan Pablo Martin

Carga Horária: 24h       Vagas: 12

Introdução ao estudo das digitações 

para acordes escalas e arpejos no Violão/

Guitarra, bem como do seu uso em situ-

ações musicais. Desenvolvimento das 

competências necessárias para a leitura 

de partituras. Busca da compreensão 

da música como linguagem e expressão. 

Desenvolvimento da criatividade e criti-

cidade na produção, apreciação e contex-

tualização musical.

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

VIOLINO (iniciante)
Ministrante: Flank Carlaly

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Estudo do instrumento, técnicas e repertório.

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

VIOLINO (intermediário)
Ministrante: Flank Carlaly

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Aperfeiçoamento rítmico, sonoridade, apro-

fundamento das dificuldades técnicas do 

aluno no instrumento e leitura de partitura.

básicos na música popular. Técnicas de exe-

cução e treinamento dos instrumentos bra-

sileiros. Leitura rítmica, variedade de ritmos 

enfatizando a cultura brasileira.

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

PIANO (iniciante)

Ministrante: Gabriel Gravina

Carga Horária: 24h       Vagas: 10

Aprendizado inicial do instrumento: 

reconhecimento da postura, posição de 

dedos e localização das notas musicais. 

Construção da base técnica: desenvolvi-

mento dos dedos e demais partes respon-

sáveis para a execução musical e junção 

das duas mãos para execução de simples 

peças do repertório.

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

PIANO (intermediário)

Ministrante: Rodrigo Couras

Carga Horária: 24h       Vagas: 10

Apresentação de novo conteúdo técnico: ex-

tensão de oitava, escalas, arpejos e peças de 

maior complexidade. Junção das mãos para 

músicas a duas vozes, leitura de acordes, 

noções de improvisação.

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

sAxOfONE (iniciante)

Ministrante: Francisco Costa

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Desenvolvimento da fluência inicial no 

instrumento. Noções de embocadura, 

pronúncia, sonoridade e respiração.

sAxOfONE (intermediário)

Ministrante: Francisco Costa

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Avanço na fluência inicial no instrumento. 

Noções de fraseado, pronúncia, estilo, so-

noridade e performance.

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

TROMPETE (iniciante)
Ministrante: Altair Martins

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Aplicação e desenvolvimento dos movi-

mentos básicos para se tocar trompete, 

como respiração, produção de som, e 

posições das notas.

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

TROMPETE (intermediário)
Ministrante: Altair Martins

Carga Horária: 24h       Vagas: 5

Noções de interpretação musical, estudo de 

embocadura e fundamentos técnicos, sendo 

reforçada a base e outros princípios para 

evolução do aluno.

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

VIOLãO/ guITARRA (iniciante)
Ministrante: Juan Pablo Martin

Carga Horária: 24h       Vagas: 14

Estudo das técnicas necessárias para a re-

alização de acompanhamentos harmônicos 

básicos (leitura de cifras). Busca da com-

preensão da música como linguagem e  

expressão. Desenvolvimento da criatividade 
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ARTEs CêNICAs

CIA dE TEATRO
Ministrante: Mônica Alvarenga

Carga Horária: 36h        Vagas: 30

A Cia de Teatro treina o potencial técnico e 

criativo do aluno possibilitando a prática de 

diversos estilos de interpretação, voz, corpo 

e capacidade musical, por meio de um minu-

cioso trabalho prático de todas as etapas de 

uma produção teatral (iluminação, figurino, 

direção cênica, dramaturgia, interpretação) 

sedimentadas por uma montagem apresenta-

da ao público no final do 2º semestre de 2016.

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

dANçAs BRAsILEIRAs
Ministrante: Juliana Manhães

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

Vivência corporal com as danças tradi-

cionais brasileiras, a partir da ocorrência 

simultânea de várias linguagens artísticas, 

experimentando a complementariedade do 

cantar/dançar/batucar/contar, característica 

das performances afro-ameríndias. Serão 

desenvolvidos três módulos: 1- Danças de 

Umbigada (coco, jongo, tambor de crioula, 

lundu e samba de roda); 2- Danças de corte-

jo e roda (maracatu, ijexá, ciranda, carimbó 

e frevo); 3- Danças do Boi do Maranhão.

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

dANçA CONTEMPORâNEA
Ministrante: Laura Sämy

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

Disponibilizando o corpo para a dança por 

meio de jogos, improvisações e instruções, 

as aulas visam o desenvolvimento pela dan-

ça, mobilizando de forma prazerosa a ener-

gia do corpo. Conhecimentos anatômicos, 

relação interpessoal e coletiva e noções de 

processo de criação alimentarão um labo-

ratório de criação onde iniciaremos os alu-

nos na construção de danças e na apreciação 

de processos em dança.

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

EsCRITA dRAMATÚRgICA
Ministrante: João Cícero

Carga Horária: 24h        Vagas: 20

Pretendem-se discutir princípios básicos de 

dramaturgia e experienciar algumas pos-

sibilidades de composição de dramaturgia 

textual teatral. O trabalho será desenvolvido 

articulando principalmente procedimen-

tos práticos, fundamentados por debates 

teóricos acerca desse ofício e do desenvolvi-

mento da escrita dramatúrgica. Ao longo do 

laboratório os alunos serão estimulados a 

criarem experimentos textuais.

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

MERguLHO NO CIRCO
Ministrante: Alexandra, Alexandre e Fábio

Carga Horária: 48h        Vagas: 50

Dividido em dois momentos, os partici-

pantes se aventuram em desafios físicos: as 

acrobacias de solo, os malabares, os aparel-

hos aéreos (como tecido e trapézio) e em 

desafios afetivos, nos quais os músculos da 

face e do coração são exercitados nos encon-

tros de palhaçaria, espaço garantido para se 

pensar o mundo pelo viés da comicidade, 

pela ótica do palhaço.

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

TEATRO INICIANTE
Ministrante: Débora Magalhães

Carga Horária: 24h        Vagas: 60

Trabalha a interpretação e improvisação 

teatral, fornecendo material de base para o 

início do exercício cênico. A investigação de 

conceitos básicos confere ao aluno iniciante 

confiança para o começo do seu caminho 

no fazer teatral, focando em pontos como 

expressão corporal e vocal, confiança, desi-

nibição, improvisação e construção de ce-

nas. Aberto a qualquer pessoa que queira 

aprender, desenvolver e acrescentar ferra-

mentas para seu cotidiano pessoal.

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

TEATRO INTERMEdIáRIO
Ministrante: Patrícia Zampiroli

Carga Horária: 24h        Vagas: 60

Serão trabalhados jogos cênicos, improvi-

sações e relações do ator com os elementos 

cênicos. As dinâmicas terão como objetivo 

proporcionar aos participantes exercícios de 

atuação de maneira a trabalhar o corpo, a 

voz e as intenções do ator.

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

TEATRO MusICAL
Ministrante: Patrícia Zampiroli

      Carga Horária: 24h        Vagas: 15

Pretende colocar o aluno em situações em 

que o canto, a interpretação e a movimen-

tação se juntam, para, ludicamente, contar 

uma história no teatro musical. A metodo-

logia é focada no treinamento/preparação 

do ator e dá ênfase na construção de uma 

unidade físico-vocal.



ARTEs VIsuAIs

COLETIVO dE MOdA E ARTE
Ministrante: Gustavo Gavião

Carga Horária: 24h        Vagas: 20

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

CRIAçãO E PROduçãO dE MOdA
Ministrante: Chloe Lerina

Carga Horária:               Vagas: 15

Vamos explorar a diferença entre moda 

conceitual e comercial, entre alta costura e 

fast fashion. Passaremos por todos os pro-

cessos de criação de moda, desde a ideia 

até a execução. E após uma coleção pronta, 

como mostrar ela para o consumidor? Serão 

abordados diversos ramos da produção de 

moda, como os desfiles e editoriais.  Vamos 

entender e exercitar a relação entre estilo, 

corpo e personalidade.

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

dEsENHO E ILusTRAçãO
Ministrante: Fernando Sawaya (Cazé)

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

Ritmo anatômico; processo de 3 etapas com 

referência de foto; expressões, funciona-

mento dos elementos do rosto; pesquisa  

exploratória; processo de 3 etapas sem refe-

rência de foto; uso do thumbnail (desenhos 

em miniatura); gesture drawing (desenhos 

de gestos); estilização de objetos; paleta de 

cor e desenvolvimento do projeto final.

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

EsTóRIAs dA ARTE
Ministrante: Gustavo Gavião

Carga Horária: 24h       Vagas: 15

Laboratório de exercícios de decodifi-

cação de imagens, investigação de signifi-

cados e percepção sensorial de obras de 

pintura, fotografia, cinema, além das ima-

gens cotidianas da cultura visual. Estudos 

de iconografia, simbologia das formas e 

semântica dos objetos.

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

EsTudOs dO EsPAçO - PERfOR-
MANCE, CORPO E INsTALAçãO
Ministrante: Raphael Couto

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

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

ExPERIMENTAçõEs ARTísTICAs
Ministrante: Gustavo Gavião

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

Investigação e experimentação de poéticas 

da Arte Contemporânea, de movimentos 

ou de expressões individuais. Análise da 

arte urbana e de seus desdobramentos. De-

senvolvimento de práticas de pesquisa e de 

produção de obras a partir dos conceitos  

atuais de Arte e Estética.

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

MOdA VINTAgE
Ministrante: Chloe Lerina

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

Este laboratório é um mergulho no uni-

verso vintage. Vamos conhecer a diferença 

entre os brechós, como comprar, como 

vender e quais são as vantagens deste mer-

cado. Nosso objetivo é repensar o con-

sumismo e através de ações com o Brechó 

Cabide (brechó da Escola Sesc de Ensino 

Médio) valorizar a cultura de brechó na 

nossa cidade.

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

EsTAMPARIA
Ministrante: Pilar Cintra

Carga Horária: 24h        Vagas: 15

O curso pretende que o aluno conheça e ex-

perimente manualmente o processo de cri-

ação de estamparia em superfície têxtil, desde 

a definição do tema, estudo de cores, até a 

criação de estampas ilustradas em papel, para 

aplicação simulada em croquis de moda.
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As normas presentes neste documento 
visam orientar e estabelecer as responsabili-
dades e os direitos de todos que participam 
dos laboratórios oferecidos pelo projeto 
Uzina. Os princípios que regem as normas 
são baseados na seriedade deste compro-
misso e na disciplina necessária para que 
as metas dos laboratórios sejam atingidas.  
Assim posto, fica estabelecido que esta é 
uma atividade que exige dedicação, assidui-
dade e disponibilidade. O não cumprimento 
das normas aqui descritas resultará no afas-
tamento do participante bem como a não 
aceitação de inscrições em projetos desen-
volvidos pela Gerência de Cultura da Escola 

Sesc de Ensino Médio. 

1 – sOBRE Os LABORATóRIOs,  
A gERêNCIA dE CuLTuRA E  

Os PROfEssOREs

1.1 Os laboratórios são gratuitos em lin-
guagens artísticas e manifestações culturais 
que visam o desenvolvimento cultural local 
tanto na esfera individual – subjetividade - 
quanto coletiva – na comunidade em que 
cada participante se insere;

1.2 A Gerência de Cultura da Escola Sesc 
de Ensino Médio é a responsável pela realiza-
ção, produção, organização e administração 
das atividades de todos os laboratórios;

1.3 Os professores ministrantes dos labo-
ratórios são profissionais altamente qualifica-
dos, experientes e renomados em suas áreas 
de atuação. Seus objetivos são contribuir e 
direcionar a formação dos alunos;

1.4 Poderão ser convocadas pela Gerência 
de Cultura/Uzina reuniões periódicas com a 
presença de alunos e de professores, sendo 
a convocação feita por meios eletrônicos ou 
presenciais;

1.5 Todo e qualquer material escrito, inte-
lectual e/ou obras artísticas resultantes dos 
laboratórios ou produzido neles será de do-
mínio da Gerência de Cultura da Escola Sesc 
que, por meio do projeto Incubadora Cul-
tural, poderá desenvolver produtos culturais 
para distribuição gratuita à comunidade;

1.6 Todos os laboratórios têm como objeti-
vo o desenvolvimento de resultados integra-
dos entre si, que serão apresentados à comu-
nidade sempre que possível e que houver o 
interesse da Gerência de Cultura da Escola 
Sesc de Ensino Médio;

1.7 Será permitida a entrada de pais e ir-
mãos como acompanhantes aos estudantes 
menores de idade, mas não será disponibili-
zada a venda de tickets aos acompanhantes.

2 – sOBRE HORáRIOs, fREquêNCIA 
E CONduTA dENTRO dAs INsTA-

LAçõEs dA EsCOLA sEsC

2.1 Ausências e atrasos deverão ser comu-
nicados com antecedência diretamente à Se-
cretaria do Uzina;

2.2 São toleradas somente 25% de faltas (3 
aulas) por laboratório e estas devem ser co-
municadas, por escrito, à Secretaria do Uzina. 
Após a terceira falta o aluno será, automatica-
mente, desligado do laboratório;

2.3 A tolerância de atraso é de 10 minutos. 
A cada dois atrasos de 10 a 25 minutos será 
contabilizada uma falta. Não será permitida 

REguLAMENTO
a entrada de alunos com atraso de mais de 
25 minutos (ou 25% do tempo total da aula);

2.4 As faltas só serão abonadas median-
te apresentação de atestado médico, faleci-
mento na família, apresentação de declara-
ção de cumprimento de obrigações previstas 
em lei ou em casos específicos que serão 
avaliados por equipe pertinente da Gerên-
cia de Cultura;

2.5 Será observado o uso abusivo de ates-
tados e declarações no cômputo final de 
cada laboratório, realizado após a última 
aula do mesmo;

2.6 É obrigatório o uso do uniforme for-
necido pelo projeto Uzina e da pulseira de 
identificação de visitante que será entregue 
na portaria da escola durante toda a perma-
nência no campus. Cada aluno terá direito a 
uma camisa do projeto, que será distribuída 
gratuitamente na Secretaria do Uzina a par-
tir da terceira semana de aula;

2.7 Não é permitido fumar em nenhum 
local do campus, inclusive no teatro e nos 
camarins;

2.8 Não é permitido o consumo de bebi-
das alcoólicas no campus;

2.9 Não é permitido circular de bermuda 
e/ou chinelo no campus;

2.10 Serão disponibilizados para compra, 
antes do início das aulas, tickets para almo-
ço ou jantar aos alunos do projeto ao custo 
de R$ 5,00 (valor que pode sofrer alteração 
sem aviso prévio). Não serão vendidos tickets 
para pessoas que não estejam inscritas nos 
laboratórios, mesmo sendo parentes ou res-
ponsáveis dos alunos. A disponibilização dos 

tickets para compra é uma cortesia e não é 
obrigação do projeto, sendo suas ofertas limi-
tadas à quantidade determinada pela admi-
nistração do Espaço Cultural Escola Sesc;

2.11 O restaurante possui horários deter-
minados para almoço e jantar. Para aces-
sar o restaurante, o aluno deverá adquirir 
o ticket na Secretaria do Uzina, conforme 
o item acima: Almoço: De 2ª a 6ª feira, das 
11h15min às 12h30 ou das 13h45 às 14h30 / 
Sábado e Domingo, das 12h às 14h / Jantar: 
das 18h às 20h.

2.12 Para trânsito de participantes dos la-
boratórios na Escola Sesc de Ensino Médio 
devem ser observadas sempre as orientações 
dos funcionários da Gerência de Cultura da 
Escola Sesc. Não é permitida a entrada de 
convidados dos alunos. Casos específicos 
deverão ser informados previamente à co-
ordenação do projeto.

3 – sOBRE PERMANêNCIA  

E CONCLusãO

3.1 O aluno que cumprir a carga horária 
mínima de 75% de frequência no curso e 
for aprovado pelo professor ao término do 
laboratório receberá um certificado de con-
clusão do Espaço Cultural Escola Sesc;

3.2 Em caso de abandono do curso ou 
excesso de faltas no período, o participante 
ficará impedido de participar do Uzina du-
rante 01 semestre;

3.3 Quaisquer outras questões referentes 
ao funcionamento e normas dos laborató-
rios serão ponderadas, julgadas e respondi-
das pela Gerência de Cultura da Escola Sesc 

de Ensino Médio e seus representantes.
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ALExANdRA BERNNARdOs

Nascida numa tradicional família de circo, 

completou sua formação com o curso de 

Artes Circenses da ENC (Escola Nacional 

de Circo), especializando-se nos aparelhos 

aéreos. Como trapezista, atuou nos Circos 

Hatari, Garcia, Molina e Circo do México. 

Continuou sua investigação artística nas 

Técnicas Aéreas com Nana Alves, com o 

grupo Teatro de Anônimo e com Raquel 

Karro, e na acrobacia de solo com a In-

trépida Trupe.

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

ANdERsON MIRANdA

Formado em Licenciatura em Música pelo 

Conservatório Brasileiro de Música. É 

músico profissional desde 2001, quando 

começou a dar aulas e a se apresentar como 

instrumentista.

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

CHLOE LERINA

Formada em Design de Moda pelo Senai Ce-

tiqt, Chloe já trabalhou em grandes empre-

sas de moda e hoje em dia tem sua própria 

marca, a “Que isso Querida”, que existe há 

4 anos. Interessada em sustentabilidade, im-

plementou na Escola Sesc de Ensino Médio, 

em 2009, o Brechó Cabide, brechó que re-

cebe doações, recicla e recria suas peças para 

serem vendidas a preços simbólicos para a 

comunidade da escola e do entorno. Estudou 

sobre ética na moda na Fashion Institute of 

Technology, em Nova York. Ministra cursos 

sobre moda e sustentabilidade.

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

déBORA dE MAgALHãEs

Formada em Artes Cênicas pela UniRio é 

atriz e contadora de histórias. Participou de 

diversos cursos e encontros voltados para a 

contação de histórias e interpretação teatral, 

como com o griô Hassane Kouyaté e com o 

diretor François Kahn.

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

déBORA gARCIA

Concluiu o curso técnico de piano no Con-

servatório Brasileiro de Música sob a ori-

entação da professora Lygia Sertã de Paula 

e estudou canto com Maurício Moço e 

Mirna Rubim. Professora de canto desde 

1999 ministra aulas regulares e prepara 

atores/cantores para musicais e shows, e, já 

teve como alunos Ithamara Koorax, Soraya 

Ravenle e Claudio Lins, entre outros.

Trabalha como preparadora vocal desde 

1996. Entre os espetáculos em que traba-

lhou estão os musicais: “A Revista do Ano 

– O Olimpo Carioca”, “A Aurora da Minha 

Vida – Um Musical Brasileiro”, “A Noviça 

Rebelde”, “Dolores” e os infantis: “Forró Mi-

udinho”, “Bossa Novinha - A Festa do Pi-

jama”, “Sambinha”, “O Homem que Amava 

Caixas” e “Cyrano de Berinjela”.

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

fáBIO fREITAs

Por quase 20 anos investe na arte da comici-

dade, especificamente na figura do palhaço 

MINIsTRANTEs
e na investigação acrobática dos aparelhos 

aéreos de circo. É integrante do elenco do 

Teatro de Anônimo.

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

fERNANdO sAwAyA

(conhecido como Cazé)

É character designer, ilustrador e grafiteiro. 

Possui mais de 10 anos de experiência na 

área de educação. Desenvolveu projetos de 

ilustração como: Baralho da El Cabritón e, 

atualmente, o seu projeto pessoal 366 Bar-

budinhos. Com o grafite já atuou em pro-

jetos para o Metrô Rio e a Nike, e criou o 

projeto de revitalização do Centro do Rio 

de Janeiro: Ladeira do Castro.

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

fLANk CARLALy

Professor de violino, formado pela UniRio 

como Bacharel em Violino. Estudou com 

renomados professores, dentre eles a profes-

sora Mariana Salles e o honrado professor 

Paulo Bosisio. Atualmente é integrante do 

Quarteto Novo Mundo.

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

fRANCIsCO COsTA

Saxofonista e flautista. Bacharel em Saxo-

fone pela UNIRIO, na classe do professor 

Marco Túlio. Estudou com Idriis Boudrioua 

e Nivaldo Ornelas. Professor de sax e flauta 

nos cursos livres CIGAM e Musimundi. Já 

tocou e gravou com Eduardo Dussek, O 

Rappa, Claudette Soares, Roberto Menescal, 

Daúde, Leila Maria, Paulinho da Viola, Eli-

mar Santos, Fábio Jr, entre outros. Foi mem-

bro da Orquestra de Sax e do Quarteto de 

Saxofones da Unirio.

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

gABRIEL gRAVINA

Pianista, compositor e professor, formando 

em licenciatura em Música pela UNIRIO. 

Estudou composição com Wladimir Tou-

rinho e piano com Maria Teresa Madeira. 

Atua no cenário musical carioca em espe-

táculos musicais, destacando-se as mon-

tagens “Alô Dolly!”, de Miguel Falabella, e 

“The Book of Mormon”, de Rubens Lima Jr, 

onde também assinou direção de orquestra 

e arranjos, e “Lapinha” com composições de 

Wladimir Pinheiro.

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

HENRIquE LudgERO

Baterista e educador musical há mais de 

20 anos, sua experiência abrange diversos 

gêneros como o rock, MPB e jazz. Formado 

em Música pela Universidade Estácio de 

Sá (estudou com José Guedes e Guilherme 

Gonçalves) e Licenciatura pela Universidade 

Cândido Mendes, é professor da Escola Sesc 

de Ensino Médio desde 2008.

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

jOãO CíCERO

Dramaturgo, diretor, historiador, psicólo-

go e crítico de teatro e arte. Formado em 

Psicologia em 2002, na UERJ e em Artes 

Cênicas  Licenciatura & Teoria do teatro, na 

UNIRIO/2006/2007; Mestre em Artes Cêni-

cas – UNIRIO/2009; Doutor em História 
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Social da Cultura – PUC-RJ/2015; foi dra-

maturgo da peça Tragédia Brasileira (dirigi-

da por NUNO Gil); em agosto/2008; dirigiu 

e escreveu o musical infantil “Menininha”; 

escreveu e dirigiu a peça “Sexo Neutro”. Foi 

indicado pelo texto “Sexo Neutro” ao prê-

mio Questão De Crítica e CESGRANRIO. 

É crítico de teatro da revista online Questão 

de Crítica e professor de Artes Cênicas e 

de História da Arte na faculdade SENAI-

CETIQT; pesquisador de História da Arte 

na PUC-RJ, em 2012, ganhou o prêmio 

literário por As Chuvas de Janaína, pela  

Biblioteca Nacional.

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

juAN PABLO MARTIN

Bacharel em Guitarra (aluno de Nelson  

Faria) e Licenciatura em Música pela Uni-

versidade Estácio de Sá (RJ). Pós-graduado 

(latu sensu) em Ensino da Arte pela Univer-

sidade Veiga de Almeida (RJ). Possui mais 

de 20 anos de experiência como educador 

musical. É professor de Música da Escola 

Sesc de Ensino Médio desde 2008.

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

juLIANA MANHãEs

Atriz-performer, brincante, dançarina e pes-

quisadora. Doutora em Artes Cênicas, com 

a linha de pesquisa em Estudos da Perfor-

mance. Em 2014 fez o curso The March na 

École de Sables no Senegal com a coorde-

nação da mestra Germayne Acogny.

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

LAuRA säMy

Atua no campo da dança, do teatro e da 

performance como intérprete, colaboradora 

e pesquisadora, colaborando em projetos de 

diversos artistas nacionais e internacionais. 

Recém formada em Teoria do Teatro na 

UNIRIO, desenvolve atualmente um traba-

lho de pesquisa solo e participa do grupo de 

pesquisa Temas de Dança, coordenado por 

Flavia Meireles e Mariana Patrício.

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

LuIz gusTAVO gAVIãO

Professor de História da Arte e de Artes 

Visuais da Escola Sesc de Ensino Médio 

desde 2008. Doutor em História e Crítica da 

Arte pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Graduado em Educação Artística 

com Habilitação em História da Arte pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

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

MONICA ALVARENgA

Mestre em Teatro Educação pela UniRio. 

Graduada em Direção Teatral pela mesma 

instituição, trabalha com teatro há 35 anos. 

Coreógrafa de dança contemporânea, 

produtora e dramaturga, fundou o Grupo 

Marxmellow, participou dos Grupos Pes-

soal do Despertar e Tapa no RJ, e Cia de 

Teatro de Rua onde esteve por 3 anos com 

o Circo Voador em 1985. Dirigiu diversos 

espetáculos, entre eles “Mãe Coragem” de 

B. Brecht, “Othello” de Wiliam Shakes-

pare, “O Sorriso ao pé da Escada”, de Hen-

ry Miller, “Voce me ama”, de R. D. Laing, 

“Cabeças Trocadas”, de Thomas Mann, e 

recentemente no Teatro Infantil, Vassa-

lissa, a verdadeira história da Cinderela, 

Triangulinha e A menina esqueleto.

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

PATRíCIA zAMPIROLI

Gestora sociocultural, pós-graduada em 

Gerenciamentos de Projetos no 3º setor pela 

Fundação Getúlio Vargas. Sua trajetória 

possui reconhecimento nacional, através da 

coordenação da ONG Usina de Cidadania. 

Bacharel em Direção Teatral pela UniRio, já 

dirigiu montagens universitárias e profis-

sionais como Valsa nº6 e os Sete Gatinhos, 

de Nelson Rodrigues, Roda Viva, de Chico 

Buarque, Ensaio sobre a Cegueira, de José 

Saramago, Casa de Santo: uma tragédia 

tropicalista entre outras de autoria própria.

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

PEdRO HENRIquE sILVA

Clarinetista e saxofonista, formado em li-

cenciatura em Música pela UNIRIO. Foi 

aluno dos professores José Botelho (OSB/

OSN/Theatro Municipal) e Marcos Pas-

sos (OSB/OSN/Theatro Municipal). Grava 

tanto na música popular como na música 

erudita com igual desenvoltura.

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

PILAR CINTRA

Graduada em Ciências Sociais pela UERJ, 

em 2008, e pós-graduada em Design de Es-

tamparia pelo SENAI, em 2012.

É sócia proprietária da AGENTESTAMPA 

desde 2013. Foi assistente de estilo da NO-

VAMENTE, em 2011, e gerente de vendas 

da MARIA BONITA, de 2007 a 2013.

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

ROBERTO MALAguTI

Carioca de Jacarepaguá, iniciou sua tra-

jetória musical participando de grupos 

de canto coral e Cia de dança. Nos anos 

seguintes foi morar nos Estados Unidos 

durante cinco anos, onde atuou como 

músico e aprimorou seus conhecimentos 

musicais. De volta ao Brasil, tocou com 

Tim Maia, Sandra de Sá e Jorge Ben Jor. 

Atualmente, dedica-se ao seu grupo, Ban-

da Vitória Régia, e atua como arte educa-

dor, lecionando música em escolas da rede 

particular de ensino.

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

ROdRIgO COuRAs

Pianista e professor de piano com ex-

periência na Europa. Realizou concertos na 

França e na Alemanha. Diplomado bacharel 

pela Escola de Música da UFRJ, sob ori-

entação da pianista Sonia Goulart e brevet 

d’éxécution pela Ecole Normale de Musique 

de Paris, sob orientação de Henri Barda.

Foi assistente do compositor brasileiro  

Antonio Santana, na França, trabalhando na 

revisão, edição e publicação das obras. De 

volta ao Brasil, em 2015, criou o projeto Pia-

nista do Amanhã, no Complexo do Alemão, 

projeto social que oferece à crianças e jovens 

ensino de piano, inglês e francês.
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HORáRIOs dOs LABORATóRIOs

sEguNdA-fEIRA

LABORATóRIO HORáRIO PROfEssOR

Orquestra popular 17h10 - 19h25
Juan Pablo, Henrique Lugero, 

Francisco Costa e Débora Garcia

Teatro Musical 17h55 - 19h25 Patrícia Zampiroli

Teatro - Turma 1 iniciante 17h55 - 19h25 Débora Magalhães

Criação e produção de moda 17h55 - 19h25 Chloe Lerina

TERçA-fEIRA

LABORATóRIO HORáRIO PROfEssOR

Canto - Turma 1 iniciante 17h10 - 18h40
Débora Garcia

Canto - Turma 2 iniciante 17h55 - 19h25

Saxofone iniciante 17h10 - 18h40
Chico Costa

Saxofone intermediário 17h55 - 19h25

Violino iniciante 17h10 - 18h40
Flank Carklaly

Violino intermediário 17h55 - 19h25

Violão - Turma 1 iniciante 17h10 - 18h40
Juan Pablo Martin

Violão - Turma 2 iniciante 17h55 - 19h25

Bateria - Turma 1 iniciante 17h10 - 18h40
Henrique Ludgero

Bateria - Turma 2 iniciante 17h55 - 19h25

Teatro - Turma 2 iniciante 17h55 - 19h25 Débora Magalhães

Teatro - Turma 1 intermediário 17h55 - 19h25 Patrícia Zampiroli

Experimentações artísticas 17h55 - 19h25 Gustavo Gavião

Desenho e ilustração 17h55 - 19h25 Fernando Sawaya

quARTA-fEIRA

LABORATóRIO HORáRIO PROfEssOR

Clarinete iniciante 17h10 - 18h40
Pedro Henrique

Clarinete intermediário 17h55 - 19h25

Trompete iniciante 17h10 - 18h40
Altair Martins

Trompete intermediário 17h55 - 19h25

Violão - Turma 1 intermediário 17h10 - 18h40
Juan Pablo Martin

Violão - Turma 2 intermediário 17h55 - 19h25

Bateria - Turma 1 intermediário 17h10 - 18h40
Henrique Ludgero

Bateria - Turma 2 intermediário 17h55 - 19h25

Canto - Turma 1 intermediário 17h10 - 18h40
Débora Garcia

Canto - Turma 2 intermediário 17h55 - 19h25

Acordeon iniciante 17h10 - 18h40
Anderson Miranda

Acordeon intermediário 17h55 - 19h25

Escrita dramatúrgica 17h55 - 19h25 João Cícero

Teatro - Turma 2 intermediário 17h55 - 19h25 Patrícia Zampiroli

Danças brasileiras 17h55 - 19h25 Juliana Manhães

Coletivo de Moda e Arte 17h55 - 19h25 Gustavo Gavião

Estudos de espaço - Performance, 

corpo e instalação
17h55 - 19h25 Raphael Couto

quINTA-fEIRA

LABORATóRIO HORáRIO PROfEssOR

Percussão brasileira iniciante 17h10 - 18h40
Roberto Malaguti

Percussão brasileira intermediário 17h55 - 19h25

Baixo iniciante 17h10 - 18h40
Juan Pablo Martin

Baixo intermediário 17h55 - 19h25
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Bateria - Turma 3 iniciante 17h10 - 18h40 Henrique Ludgero

Piano - Turma 1 intermediário 17h10 - 18h40
Rodrigo Couras

Piano - Turma 2 intermediário 17h55 - 19h25

Teatro - Turma 3 iniciante 17h55 - 19h25 Débora Magalhães

Teatro - Turma 3 intermediário 17h55 - 19h25 Patrícia Zampiroli

sExTA-fEIRA

LABORATóRIO HORáRIO PROfEssOR

Cajón iniciante 17h10 - 18h40
Henrique Ludgero

Cajón intermediário 17h55 - 19h25

Piano - Turma 1 iniciante 17h10 - 18h40
Gabriel Gravina

Piano - Turma 2 iniciante 17h55 - 19h25

Companhia de teatro 17h10 - 19h25 Mônica Alvarenga

Dança contemporânea 17h55 - 19h25 Laura Sämy

Estórias de arte 17h55 - 19h25 Gustavo Gavião

Estamparia 17h55 - 19h25 Pilar Cintra

Moda Vintage 17h55 - 19h25 Chloe Lerina

sáBAdO

LABORATóRIO HORáRIO PROfEssOR

Mergulho no circo 14h - 18h Alexandre, Fábio e Alê

CALENdáRIO dE AuLAs dO 1º sEMEsTRE

MARçO
sEguNdA TERçA quARTA quINTA sExTA sáBAdO

1 2 3 4 5

6 7
Aulas 

experimentais

8 
Aulas 

experimentais

9
Aulas 

experimentais

10
Aulas 

experimentais

11
Aulas 

experimentais

12
Aulas 

experimentais

13 14
Inscrições

15
Inscrições

16
Inscrições

17
Inscrições

18
Inscrições

19
Inscrições

20 21
Inscrições

22
Inscrições

23
Inscrições

24 25
feriado

26

27 28
Aulas de 

seleção

29
Aulas de 

seleção

30
Aulas de 

seleção

31
Aulas de 

seleção
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ABRIL
sEguNdA TERçA quARTA quINTA sExTA sáBAdO

1
Aulas de 

seleção

2
Aulas de 

seleção

3 4 5 6 7 8 9

10 11

Aula 1

12

Aula 1

13

Aula 1

14

Aula 1

15

Aula 1

16

Aula 1

17 18

Aula 2

19

Aula 2

20

Aula 2

21

feriado

22

Aula 2

23

Aula 2

24 25

Aula 3

26

Aula 3

27

Aula 3

28

Aula 2

29

Aula 3

30

Aula 3

MAIO
sEguNdA TERçA quARTA quINTA sExTA sáBAdO

1 2

Aula 4

3

Aula 4

4

Aula 4

5
Aula 3

6
Aula 4

7
Aula 4

8 9

Aula 5

10 

Aula 5

11

Aula 5

12

Aula 4

13

Aula 5

14

Aula 5

15 16

Aula 6

17

Aula 6

18

Aula 6

19

Aula 5

20

Aula 6

21

Aula 6

22 23

Aula 7

24

Aula 7

25

Aula 7

26

feriado

27

Aula 7

28

Aula 7

29 30

Aula 8

31

Aula 8
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juNHO
sEguNdA TERçA quARTA quINTA sExTA sáBAdO

1

Aula 8

2

Aula 6

3

Aula 8

4

Aula 8

5 6

Aula 9

7 

Aula 9

8

Aula 9

9

Aula 7

10

Aula 9

11

Aula 9

12 13

Aula 10

14

Aula 10

15

Aula 10

16

Aula 8

17

Aula 10

18

Aula 10

19 20

Aula 11

21

Aula 11

22

Aula 11

23

Aula 9

24

Aula 11

25

Aula 11

26 27

Aula 12 

(Prova)

28

Aula 12 

(Prova)

29

Aula 12 

(Prova)

30

Aula 10

juLHO
sEguNdA TERçA quARTA quINTA sExTA sáBAdO

1
Aula 12 

(Prova)

2
Aula 12 

(Prova)

3 4 5 6 7

Aula 11

8 9

10 11 12 13 14

Aula 12 

(Prova)

15 16

17 18 19 20 21 22 23

24

31

25 26 27 28 29 30
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Passo a passo para inscrever a Escola  

no projeto Escola Vive Cultura

✓ Para agendar as atividades, a instituição ou professor interessado deve organizar na 

escola um grupo de 40 alunos que assistirá às 05 sessões – 01 artes cênicas, 01 música, 01 

cinema, 01 artes visuais e 01 literatura, e - e participará das atividades prévias de estudo.  

O grupo deve ser sempre o mesmo, assim como os professores (até cinco) que o acompanhará.

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

lasesc@gmail.com solicitando a inscrição no projeto, informando: nome, e-mail, endereço e 

contato telefônico da unidade escolar e do professor responsável ou professores – caso haja 

necessidade de revezamento.

que são apresentações artísticas nas lin-

guagens de artes cênicas, música, cinema, 

artes visuais e literatura. As sessões são 

antecedidas, em uma ou duas semanas, de 

um encontro prévio na escola que partici-

pa do projeto com a participação de um 

mediador especialista na linguagem. 

Neste encontro, que denominamos 

atividade prévia, é realizada uma contex-

tualização temática da atividade de fruição 

que acontecerá na semana seguinte no Es-

paço Cultural Escola Sesc, e os professores 

são orientados à realização de atividades 

posteriores, buscando conectar essas ações 

com conteúdos tratados em sala de aula. 

Pretende-se, assim, criar um espaço de 

fruição e diálogo entre professores e alu-

nos, utilizando um guia de como aprovei-

tar melhor as atividades culturais propos-

tas, denominado Manual de Fruição. Este 

manual contempla as três fases da ativi-

dade em cultura: antes, durante e depois.

Na semana que antecede as atividades 

de fruição, será realizado um encontro de 

estudo prévio com o grupo escolar, sobre o 

Manual de fruição e os conteúdos específi-

cos das obras que serão apreciadas no Es-

paço Cultural Escola Sesc.

Acreditamos que a soma de ações e 

metodologias aplicadas neste projeto per-

mite dar acesso à cultura e auxilia o de-

senvolvimento do sujeito/aluno/professor 

na criação de um discurso próprio e na 

constituição do gosto, contribuindo para 

a formação de cidadãos políticos, além 

de qualificar e estimular a criatividade na 

unidade escolar atendida.  

Informes Gerais

InsCrIçõEs

As inscrições para as escolas  

serão realizadas pelos contatos abaixo:

TElEfonEs 

Informações:

(21) 3214-7404 

Coordenação Escola Vive Cultura:

(21) 3214-7495

Agendamento de atividades:

(21) 3214-7505

E-maIls

Informações:

espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Coordenação Escola Vive Cultura:

Viviane: vsoledade@escolasesc.com.br

Agendamento de atividades:

Wagner: wbettero@escolasesc.com.br

O resultado da seleção será informado 

por e-mail até o final do mês de março.

Artes cênicas • música • cinema • artes visuais • literatura

Escola vive cultura é um projeto que 

tem como princípio estimular e viabilizar 

o acesso de alunos de instituições educa-

cionais, localizadas em áreas deficientes de 

equipamentos culturais, a uma programação 

cultural diversificada e de qualidade. 

O objetivo maior do projeto é orientar 

o aproveitamento de atividades de fruição 

e por meio da experiência servir como con-

dutor da educação dos sentidos do público, 

composto por alunos e professores das últi-

mas séries do ensino fundamental e do ensino 

médio. A programação do projeto é elaborada 

e adequada ao público escolar, contemplando 

temas curriculares, um repertório variado de 

manifestações artístico-culturais e relevantes às 

comunidades escolares.

O agendamento será realizado para doze es-

colas públicas que participarão das atividades do 

projeto ao longo do ano, passando por todas as 

linguagens oferecidas em datas previamente acor-

dadas cinco sessões de fruição ao longo do projeto, 
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VI CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2016

Espaço Cultural Escola Sesc  apresenta

Mais informações em (21) 3214-7404

espacocultural.escolasesc.com.br

Realização 

Edital disponível em: 

Publicação e leitura encenada  dos 5 textos selecionados no Espaço Cultural  Escola Sesc

Inscrições 

gratuitas

Período

04 a 29/04

Jovens dramaturgos  
de 15 a 27 anos  

de todo Brasil,  
inscrevam 

suas peças!

✓ Os interessados receberão por e-mail uma proposta de datas das sessões e das atividades 

prévias para agendamento da sua escola e deverão retornar o e-mail confirmando o agenda-

mento.

✓ Será realizado o contato telefônico e por correio eletrônico pela equipe da Gerência de 

Cultura para confirmação da logística de realização das atividades prévias e do transporte 

para as sessões.

regras para participação
✓ A escola que por ventura confirmar a participação no projeto e desistir, ficará 02 anos 

afastada do Programa de Público Dirigido do Espaço Cultural Escola Sesc.✓ A escola deve se comprometer a organizar e ter autorizações de saída para todos os 
40 alunos selecionados para participar do projeto para sessões realizadas no Espaço Cultural 
Escola Sesc, garantindo que seja sempre o mesmo grupo a acompanhar o projeto. Para isso o 
professor deverá informar a listagem nominal dos alunos duas semanas antes da participação 
na primeira atividade.

✓ A escola deve disponibilizar uma sala de aula para a realização das atividades prévias. 
Caso haja necessidade de equipamentos para a realização destas atividades, o Espaço Cultural 
Escola Sesc os fornecerá.

✓ Lanches e outras necessidades dos alunos serão responsabilidade das Escolas partici-
pantes do projeto.

✓ Os professores envolvidos nos projetos têm como compromisso o apoio na aplicação 
das etapas do Manual de Fruição, no cumprimento das metodologias propostas pelo projeto: 
informando alunos e professores convidados, na avaliação qualitativa do projeto, na manuten-
ção da disciplina no ônibus e no equipamento cultural.



   Clube de Espectadores  33

b. Textos que estejam fora da formatação indicada não serão considerados.

c. Em caso de textos escritos coletivamente, deve ser enviada uma declaração de todos os criadores constan-

do estarem de acordo com as condições do concurso e com a escolha de um dos autores como representante.

d. Deverá ser enviado em e-mail para concursojovensdramaturgos@gmail.com contendo os seguintes 

anexos:

i. O texto salvo em pdf e o título da obra nomeando o arquivo.

ii. Ficha de inscrição e autorização de publicação/imagem, completamente preenchida e assinada digi-

talmente ou escaneada.

iii. Ficha de declaração dos escritores envolvidos em processo coletivo indicando a concordân-

cia com a escolha de um dos autores como representante assinada digitalmente ou escaneada  

(apenas em caso de textos criados coletivamente).

iv. Uma cópia escaneada do documento de identidade.

v. Arquivo contendo uma mini biografia do autor com até 500 caracteres.

e. As fichas de inscrição, autorização de publicação/imagem e de declaração de criação coletiva podem ser 

solicitadas pelo email espacoculturalescolasesc@gmail.com ou por meio de download no blog da Gerência de 

Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio: www.espacocultural.escolasesc.com.br.

f. Em caso de textos escritos coletivamente, deve ser enviada uma declaração de todos os criadores constando 

estarem de acordo com as condições do concurso e com a escolha de um dos autores como representante.

g. O envelope, com o título da obra e o nome completo do autor, deverá ser enviado para: Escola Sesc de 

Ensino Médio - A/C Gerência de Cultura/ Espaço Cultural Escola Sesc. Endereço: Avenida Ayrton Senna, 

5677 – Jacarepaguá CEP: 22775-004.

h. As inscrições devem ser enviadas entre os dias 04 e 29 de abril de 2016. Não serão aceitos e-mails envia-

dos após esta data.

i. O e-mail, para que a inscrição se realize, deve ser enviado até o dia 29 de abril, impreterivelmente.

4. SELEÇÃO
a. A divulgação das obras selecionadas será realizada até o dia 29 de julho de 2016 no blog da Gerência 

de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio (www.espacocultural.escolasesc.com.br).

b. A seleção dos textos implica publicação das 05 (cinco) obras selecionadas e a participação no ciclo 

de leituras encenadas, não havendo ordem classificatória entre as mesmas.

c. A edição contendo as 5 (cinco) obras selecionadas será lançada numa tiragem de 1.000 (mil) exemplares.

d. Cada autor selecionado receberá 50 (cinquenta) exemplares da publicação.

e. O ciclo de leituras encenadas ocorrerá do dia 01 a 09 de outubro (calendário sujeito a alteração), data 

de lançamento do livro, em escolas públicas e na ESEM.

f. Os autores selecionados deverão participar de uma residência artística, na qual ocorrerá o ciclo de 

leituras, tendo passagem aérea dentro do território nacional, hospedagem e alimentação (durante o pe-

ríodo) custeadas pelo concurso.
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A Gerência de Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio (ESEM) torna público, para conhecimento dos 

interessados, o presente Edital que estabelece as normas para a participação no VI CONCURSO JOVENS 

DRAMATURGOS.

1. OBJETIVOS
a. Incentivar a escrita dramatúrgica entre jovens de 15 a 27 anos e dessa forma contribuir para sua formação 

e estimular sua criatividade.

b. Proporcionar ao jovem dramaturgo a oportunidade de desenvolver sua vocação literária e com isso ofe-

recer ferramentas que sirvam de auxilio em sua orientação profissional.

c. Realizar um ciclo de leituras encenadas, a partir dos 05 (cinco) textos selecionados. Esse, está programado 

para acontecer em escolas públicas do Rio de Janeiro e na Escola Sesc de Ensino Médio, de 01 a 09 de outubro 

de 2016 (calendário sujeito à alteração), inserido na programação do Festival P.E.R.I.F.É.R.I.C.O..

d. Publicar os 05 (cinco) textos selecionados, com lançamento no período da residência.

e. Oferecer aos autores selecionados uma residência artística no período de 01 a 09 de outubro no Espaço 

Cultural Escola Sesc no âmbito do Festival P.E.R.I.F.É.R.I.C.O.. Nessa residência, assistirão aos espetáculos 

e apresentações da programação, participarão das conversas após a fruição e de oficinas a fim de ampliar o 

contato dos mesmos com a área teatral e aprimorar seus conhecimentos.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
a. Poderão se inscrever jovens de 15 a 27 anos, brasileiros natos residentes no país, brasileiros natos resi-

dentes no exterior e dispostos a arcarem com os custos relativos à vinda para o Brasil no período de residência 

e estrangeiros naturalizados.

b. Textos escritos em processos de criação coletiva poderão ser inscritos através da escolha de um autor 

representante. Entende-se que todos os criadores envolvidos no processo criativo devem se enquadrar na faixa 

etária do concurso.

c. É vedada a participação dos membros da Comissão Julgadora e/ou seus familiares.

d. Somente serão aceitos textos inéditos e originais, em língua portuguesa. Entende-se por textos inéditos 

textos não publicados em meios de comunicação de massa com fins lucrativos ou impressos com distribuição 

pública e não encenados comercialmente.

e. Adaptações de qualquer tipo serão desclassificadas.

f. Cada autor só poderá apresentar um texto.

g. Serão aceitas inscrições de textos escritos por autores selecionados em edições anteriores do Concurso 

Jovens Dramaturgos.

3. INSCRIÇÕES
a. Os textos deverão ser apresentados na seguinte formatação: arquivo pdf, fonte tipo Arial, corpo 12 (doze), 

espaço duplo, folhas numeradas, no tamanho de papel A-4, com no mínimo 07 e no máximo 15 laudas, iden-

tificados apenas pelo título da obra, sem o nome do autor.
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PROJETO

SOCIAL

O Projeto Social é uma ação de 

articulação social que tem como mis-

são garantir aos alunos da Escola Sesc de 

Ensino Médio o exercício de cidadania 

por meio do contato permanente com a 

comunidade da Zona Oeste e suas de-

mandas sociais.

As atividades do Projeto Social  

acontecerão aos sábados, das 10h30 às 

12h30, exclusivamente para alunos da 

1ª série da Escola Sesc de Ensino Médio 

e moradores do entorno para melhor  

atender à dinâmica disciplinar da escola.

O Projeto Social tem como obje-

tivo para 2016 continuar fortalecendo as 

suas ações em territórios mais próximos 

à Escola Sesc de Ensino Médio (Jardim 

Anil, Gardênia Azul, Canal do Anil, Ci-

dade de Deus, Camorim, Praça Seca e 

Taquara), oportunizando aos alunos da 

escola maior integração com a comu-

nidade mais próxima. Deste modo, o 

Projeto reforça a importância do saber 

coletivo interferindo na consolidação 

do poder local para garantir condições 

socioeconômicas e ambientais para a 

população por meio de estruturações de 

laboratórios como: artes cênicas, grafitti, 

gastronomia, meio ambiente, literatura, 

comunicação, moda, esporte, atividades 

voltadas para crianças e idosos. 

g. Havendo premiação de um texto concebido coletivamente, será oferecida apenas ao autor representante a 

participação na residência. Caso esse não possa comparecer, caberá a ele indicar outro autor para representar 

o grupo criador.

h. Fica a cargo da organização do concurso a atribuição de outros benefícios, sendo os selecionados infor-

mados com antecedência.

5. COMISSÃO JULGADORA
a. A seleção dos textos que serão publicados e integrarão o ciclo de leituras dramatizadas será realizada em 

duas etapas:

i. PRIMEIRA ETAPA: Eliminatória - realizada por integrantes da Assessoria de Cultura da ESEM, 

técnicos e curadores da Rede Sesc de difusão e intercâmbio das Artes Cênicas especialistas em teatro, 

dramaturgia e literatura.

ii. SEGUNDA ETAPA: Classificatória - realizada por uma comissão de especialistas em dramaturgia 

e literatura.

b. Os critérios para a escolha dos vencedores serão estabelecidos em conjunto pela Gerência de Cultura da 

Escola Sesc de Ensino Médio e pela Comissão Julgadora, não cabendo recurso às suas decisões.

c. Os textos inscritos serão avaliados em duas categorias, as quais serão definidas pela idade dos autores. 

Textos escritos por autores de 15 a 20 anos comporão a categoria A, enquanto textos escritos por autores 

de 21 a 27 anos comporão a categoria B. Critérios diferentes serão utilizados na avaliação dessas duas 

categorias, objetivando estimular a produção de jovens que se enquadrem em toda a faixa etária que o 

concurso abrange.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
a. No ato de inscrição os direitos autorais de todas as obras serão cedidos a Gerência de Cultura da Escola 

Sesc de Ensino Médio, que poderá promover leituras e montagens (sem fins lucrativos) dos textos por até 2 

(dois) anos, desenvolver produtos culturais para distribuição gratuita à comunidade e a instituições por tempo 

indeterminado. Os textos selecionados também serão disponibilizados para download.

b. Os CDs contendo as obras não selecionadas serão direcionados ao Banco de Textos da Gerência de 

Cultura da Escola Sesc de Ensino Médio para catalogação no acervo, ficando disponíveis à comunidade para 

leitura e pesquisa, por tempo indeterminado.

c. No ato da inscrição, os autores selecionados se comprometem com as atividades de lançamento da publi-

cação e o não comparecimento implica o ressarcimento à Gerência de Cultura da ESEM de todos os eventuais 

custos despendidos para tal.

d. A inscrição para participação no evento implica a aceitação das normas deste regulamento.

e. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo e-mail concursojovensdramaturgos@gmail.com, con-

tendo no assunto o título VI CONCURSO JOVENS DRAMATURGOS.
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Laboratório de Grafitti

desenvolvimento de uma expressão artística para a inter-

venção em contextos urbanos de exclusão social bem como da 

Baixada de Jacarepaguá, a fim de criar interlocução com a ur-

banidade e com as regras de cada lugar de maneira conciliadora 

e lúdica.

Laboratório de Meio aMbiente e Cidadania

Desenvolvimento de estudos e debates com os alunos da Es-

cola Sesc de Ensino Médio acerca da Baixada de Jacarepaguá 

a partir da análise de conflitos socioambientais existentes na 

região, estabelecendo conexões entre as causas e os efeitos desses 

conflitos e objetivando o desenvolvimento local que atingem, 

principalmente, as comunidades periféricas da região estudada.

Laboratório de GastronoMia CoMunitária

Treinamento de técnicas simples e eficazes para higienizar, 

armazenar, cortar, cozinhar e criar receitas com criatividade e 

organização de modo prático e lúdico buscando a consolidação 

de hábitos alimentares mais saudáveis sem muitos recursos fi-

nanceiros e estruturais.

Laboratório de GeraCões e soCiabiLidades

Desenvolvimento de atividades cênicas com a terceira idade 

visando o fortalecimento das relações sociais e a superação de 

limites físicos e emocionais típicos.

Laboratório de esporte e soCiabiLidades

Desenvolvimento de atividades de interação por meio do es-

porte que visam o estímulo da ludicidade, da liderança, do con-

vívio entre as diferenças e a disciplina.

atividades soCioCuLturais

,

PROJETO

SOCIAL

inforMes Gerais

• Inscrições: dia 19 de março, das 14h às 17h.

• Período das atividades: de março a dezembro

As inscrições são feitas por ordem de chegada e é preciso apresentar o RG original. Será 

permitida a inscrição em apenas 01 laboratório por aluno.

• Classificação etária:

A partir de 06 anos - livro de pano e esporte;

A partir de 14 anos - gastronomia, grafitti, bicicloteca, artes cênicas, meio ambiente, 

comunicação, acessibilidade e moda;

A partir de 45 anos - trabalho voltado para a 3ª idade – Gerações e Sociabilidades.

• Local de inscrição: Secretaria do Espaço Cultural Escola Sesc

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

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



Laboratório de voLuntário na CoMunidade – parceria com a ONG TETO: 

acompanhará ações promovidas pelo TETO no canal do Anil de conscientização e ação social, 

com ênfase especial na formação massiva do voluntariado crítico e propositivo, trabalhando 

em campo com os moradores das comunidades e envolvendo diferentes atores da sociedade no 

desenvolvimento de soluções concretas para superar a pobreza. O desenvolvimento comuni-

tário é considerado o eixo transversal da intervenção do TETO.

TETO é uma organização presente na América Latina e Caribe, que busca superar a situ-

ação de pobreza em que vivem milhões de pessoas nas comunidades precárias, através da ação 

conjunta de seus moradores e jovens voluntários na construção de moradias emergenciais.
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Laboratório Mão na roda

Capacitação para o desenvolvimento de 

uma infraestrutura acessível para as pessoas 

com deficiência dentro e fora da Escola Sesc de 

Ensino Médio.

Laboratório de biCiCLoteCas

Desenvolvimento de ações na comunidade 

de incentivo a leitura por meio de um trici-

clo biblioteca itinerante, com até 150 livros por 

visita, que funciona como um mini espaço cul-

tural itinerante que realiza doação de livros, em-

préstimos, saraus e encontros com autores.

seMinário sobre Cidadania

acontecerão duas palestras a cada semes-

tre com todos os participantes do Projeto So-

cial visando estimular e fomentar a elaboração 

conceitual do termo cidadania por meio de pal-

estras, conversas, debates, exibição de filmes e 

leituras de texto sobre temas como: sustentabi-

lidade ambiental, hábitos e distinções sociocul-

turais, direitos e deveres de um cidadão.
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Laboratório de teatro soCiaL

Desenvolvimento de leituras, práticas e jogos teatrais a partir da análise de conflitos socio-

culturais de lutas de classes, direitos das minorias e marginalização da pobreza estabelecendo 

conexões entre as causas e os efeitos desses conflitos e análises dos discursos opressores presentes 

na sociedade.

Laboratório de Histórias sobre Cidadania

Levantamento e criação de histórias com cunhos sociais para a ela-

boração de livros de pano. Resgate de tradições e da aprendizagem téc-

nica oferecendo ampla liberdade para a criação de histórias a partir do 

tema da cidadania.

Laboratório de CoMuniCaCão popuLar

abordagem jornalística através de análises de fatos noticiados em diversos suportes 

midiáticos (impressos, radiofônicos, televisivos e/ou virtuais) para auxiliar na formação de 

sujeitos comunicadores comunitários com raciocínio crítico e prática socialmente respon-

Laboratório de saúde e soCiabiLidades

Realizará o trabalho de capacitação dos alunos da Escola Sesc, para o 

desenvolvimento de habilidades para a criação e aplicação de ação artís-

tico/lúdica direcionada para a população infantil que vive em ambientes 

de risco social, tais como orfanatos, asilos e hospitais. Para o desenvolvi-

mento da atividade é preciso ter afinidade com artes cênicas.

Laboratório de Moda ÉtiCa: capacitação através de intercâm-

bios, experiências e trocas com a comunidade da Zona Oeste, por meio 

da prática da customização de peças, reaproveitamento e renovação de 

roupas buscando desenvolver a moda como movimento social, uso res-

ponsável dos recursos naturais e fonte de renda. Todas as peças produzi-

das por esse laboratório são expostas e vendidas a preços populares no 

Brechó Cabide Moda Sustentável, localizado nas dependências da Escola 

Sesc de Ensino Médio sobre a gestão da Gerência de Cultura.

sá-vel no exercício de suas habilidades técnicas de produção de infor-

mação/notícia, observação de tendências e mudanças da sociedade. Este 

laboratório é responsável pela confecção do jornal da Escola Sesc de 

Ensino Médio “Esemplá”.

,
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Programação

9
ABR

IL

CARNAVAL sERTANEjO

Atração surpresa

16
ABR

IL

CARNAVAL NORTIsTA

CaBloco Muderno

23
ABR

IL

CARNAVAL CARIOCA: 

HOMENAgEM A sãO jORgE

Fanfarra Black Clube
A mistura de funk, disco music e hits da 

música negra com a animação do carnaval

CARNAVAL NORdEsTINO 2

Show do Geraldo Junior
Em clima de terreirada: forró, baião e maracatu

30
ABR

IL
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2
ABR
IL

CARNAVAL NORdEsTINO 1

Multibloco
Axé music, frevo e afoxé com trio elétrico
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Alegres Trópicos é um projeto dedicado a 

produção musical contemporânea e abrange di-

versas tendências rítmicas.

Em 2016, o projeto realizará uma mostra  

dedicada exclusivamente à música festiva, focada 

nas manifestações carnavalescas regionais bra-

sileiras. Alegres Trópicos acontecerá aos sábados, 

durante todo o mês de abril.

Os shows acontecerão como circuito ao lon-

go da GAU – Galeria de Arte Urbana - e como 

blocos parados no Anfiteatro e Espaço Garagem. 

Essa programação amplia a oferta de lazer no 

campus da Escola Sesc de Ensino Médio e coloca 

os alunos em contato com outros jovens das co-

munidades vizinhas da Escola.

Sábados de abril
às 18h
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O Vagão Cor de Rosa é uma programação de fruição e for-

mação em cultura e artes que tem como tema central a condição feminina, 

ser mulher e as questões sociais de gênero envolvidas nesta temática.

Durante os finais de semana de março acontecerão encontros, palestras, 

dinâmicas e atividades de fruição em artes: espetáculo teatral, show musical e 

exibição de cinema, sempre seguido de momento reflexivo.

EspEtáculo tEatral

sExo NEutro
no Espaço Cultural Escola Sesc

30 lugares para o público externo

show

EllEN oléria
no Espaço Cultural Escola Sesc

100 lugares para o público externo

19/03
19h30

A compositora brasiliense Ellen Olé-

ria completa 15 anos de carreira acumu-

lando prêmios em festivais e com 5 discos 

lançados. Ela alcançou com sua última 

turnê cidades de norte a sul do Brasil e 

também o público de Espanha, França, 

Angola, Estados Uni-

dos, Inglaterra, Rús-

sia, Japão e Taiwan. Em 

Afrofuturista, a artista 

combina com maestria ritmos bra-

sileiros como o samba, o forró, o carim-

bó, o afoxé, o maracatu com os timbres 

e arranjos contemporâneos que apontam 

para um encontro urbano de identidades. 

Da poética das ruas, pela linguagem do 

hip-hop, às performances jazzísticas da 

banda em cena, o ambiente acústico con-

verge modernidade e ancestralidade em 

arranjos bem elaborados que trazem oxi-

gênio para a Música Popular Brasileira. 

No repertório Ellen Oléria encanta com 

canções autorais e emociona ao atuali-

zar obras de outros compositores da 

MPB, como Milton Nascimento, convi-

dando o público a revisitar lugares da 

memória e pertencimento.

“Sexo Neutro”, peça teatral que discute os 

conflitos de gênero no mundo contemporâ-

neo. O espetáculo apresenta as dificuldades 

enfrentadas por uma mulher insatisfeita com 

sua identificação feminina que experimenta o 

colapso de sua identidade. Na peça, Cristina 

Flores e Marcelo Olinto dividem-se no papel 

dessa personagem e de tantas outras, embara-

lhando os gêneros e a temporalidade.

programação

05/03
19h30
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1 - Formatura da turma 2013-2015
Foto: Jackeline Nigri

Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
dezembro de 2015
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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:
Ricardo Chaves

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

Comunicação:
Juliana Alberico Gutierre

Estatística / Indicadores:
Wagner Bettero

Administrativo:
Claudia Vidal, Adriana Lapa da Silva, Luiz Carlos 
de Almeida e Marcelo Momesso

Iluminação:
Alberto Timbó

Contrarregra:
Carlos Alberto Artigos

Sonorização:
André Coelho

Camareira Teatral/Copeira:
Ana Cristina dos Santos

Serviços Gerais:
Eliamar Leão, José Carlos, Monique Oliveira e 
Oneida Gomes

Design da publicação:
Rafael Macedo

2 - Formatura da turma 2013-2015
Foto: Jackeline Nigri
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Foto: Jackeline Nigri
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Transportes
Centro:
ônibus 315/169/181/303
361 (via Linha Amarela)

Terminal Alvorada:
ônibus 692/693/701/465

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

Metrô: Nova América
Del Castilho com
integração para Alvorada

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

Mais informações em:

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

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  


