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RECADASTRAMENTO
d o s   S ó c i o s   d o
Clube de Espectadores

Olá,

Sócios do Clube de Espectadores!

Estamos recadastrando nossos as-

sociados, portanto, se você quiser 

continuar recebendo a revista Clube 

de Espectadores com a programação  

completa do Espaço Cultural Escola 

Sesc, é preciso preencher um formu-

lário na internet. É rápido e fácil!

Acesse

http://goo.gl/forms/GgHuaDRD67 

preencha a ficha e clique em enviar. 

 

Se você não é associado ao Clube de 

Espectadores, mas gostaria de

se cadastrar, basta acessar 

o link acima.

Você também pode usar 
o QR code abaixo e se  
cadastrar pelo celular.

Acompanhe também nosso site e siga nossa página do facebook EspacoCulturalEscolaSesc

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.
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Esta edição traz a programação completa do Festival 

Palco Giratório, que acontecerá durante todo o mês de 

maio, com espetáculos do Brasil inteiro. 

O projeto Palco Giratório – Rede Sesc de Difusão e 

Intercâmbio das Artes Cênicas, coordenado pelo Depar-

tamento Nacional, tem como principal característica a 

descentralização dos grandes centros urbanos dessa lin-

guagem artística e as possíveis ações formativas geradas 

pelos grupos participantes.  O projeto fomenta as artes 

cênicas por quase todo o Brasil e cria, por meio do Festi-

val, um panorama de toda a sua programação, composta 

por 20 grupos de várias regiões do Brasil, além dos gru-

pos locais convidados, objetivando criar relações entre os 

grupos do circuito oficial do Palco Giratório e a produção 

artística nacional e internacional.

O VIII Festival Palco Giratório Jacarepaguá/Brasil 

acontecerá de 02 de maio a 02 de junho de 2016 e terá 

atividades gratuitas, oferecidas por companhias teatrais 

de diversas cidades brasileiras. O projeto é uma ação 

do Espaço Cultural Escola Sesc que visa integrar a pro-

gramação aos novos artistas, além de procurar fazer 

com que esse festival tão grandioso em termos de du-

rabilidade e qualidade seja uma oferta para Jacarepaguá 

de manifestações culturais de outras cidades do Brasil e 

de outros países.
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terça-feira

segunda-feira

Espetáculo Convidado: Poropopó
TEATRO InFAnTIl

SERá O BEnEdITO?! TEATRO, CIRCO E RUA (RJ)

Horário: 15h • local: Palco • duração: 50 minutos

Classificação Etária: Livre • Capacidade: 100 lugares

Espetáculo: a carroça é nossa 

TEATRO dE RUA | GRUPO xAMA TEATRO (MA)

Horário: 19:30 • local: Anfiteatro • duração: 70 minutos

Classificação Etária: Livre • Capacidade: 300 lugares
Sinopse: Um dia, Pedoca teve um sonho! Ele viu a si mesmo montado em 

uma carroça mágica, cantando, tocando sanfona e sendo feliz. Quando acordou, 

encontrou uma carroça igualzinha a do sonho, mas não o burro para puxá-la. Re-

solveu então sair pelo mundo afora à procura de um animal que pudesse conduzir 

sua carroça mágica. Nessa busca encontrou Toinha, que sonhava com um amor 

verdadeiro, Joaninha, que buscava por proteção, e Cecé, que queria encontrar sua 

família. Durante a jornada, os quatro companheiros relembram seus versos, histórias 

e canções e percebem que seus destinos não se cruzaram à toa!
Ficha técnica Direção, dramaturgia e música: Lauande Aires • Elenco: Gisele Vas-

concelos, Renata Figueiredo, Lauande Aires e Cris Campos • Figurino: Cacau de Aquino • 

Maquiagem: Cris Campos • Adereços: Renata Figueiredo, Cris Quaresma e Tereza Nascimento 

Ferreira • Projeto gráfico: Jonilson Bruzaca • Fotografia: Márcio Vasconcelos • Concepção origi-

nal: Cláudio Vasconcelos •  Produção de vídeo: Beto Pio

quarta-feira

Espetáculo: Jacy
TEATRO dOCUMEnTAl

GRUPO CARMIn (Rn) 

Horário: 19h30 • local: Palco

duração: 55 minutos • Classificação Etária: 12 anos

Capacidade:  600 lugares

Sinopse: O espetáculo revela o processo de uma investigação artística a partir 

de uma frasqueira encontrada no lixo, contendo vestígios de vida de uma senhora de 

90 anos. A peça de teatro documental convida a plateia para acompanhar a trajetória 

real de uma mulher que atravessou a Segunda Guerra Mundial e a ditadura militar no 

Brasil, esteve no centro de um importante conflito político no Rio Grande do Norte, viveu um 

amor estrangeiro e terminou seus dias sozinha em Natal. De caráter tragicômico, revela fatos sobre o 

abandono dos idosos, a política e o crescimento desenfreado das cidades.
Ficha técnica Textos: Pablo Capistrano e Iracema Macedo • Dramaturgia: Hen-

rique Fontes e Pablo Capistrano • Direção: Henrique Fontes •  Assistente de direção: Lenilton 

Teixeira  • Consultoria dramatúrgica: Márcio Abreu • Elenco: Quitéria Kelly, Henrique Fontes e 

Pedro Fiuza • Direção cinematográfica, operador de som, luz e câmera: Pedro Fiuza • Designer de luz: 

Ronaldo Costa • Direção de arte e cenografia: Mathieu Duvignaud • Trilha sonora: Luiz Gadelha e Simona 

Talma • Coordenação de produção: Quitéria Kelly • Produção e desenhista: Daniel Torres • Fotografia: Vlademir 

Alexandre • Contrarregragem: Robson Medeiros

Intercâmbio entre o Grupo Xama Teatro – São Luís (MA) e 

Será o Benedito?! Teatro, Circo e Rua (RJ)

Atividade exclusiva para os grupos participantes. 

Sinopse: Uma Família de Palhaços, onde juntos realizam números e reprises clássicas da palhaçaria 

mundial. Mantendo vivo o jogo cômico, em duplas e trios revivem as cenas do circo tradicional, revelando 

com um humor ingênuo uma grande brincadeira e diversão para o público de todas as idades.  Com gags, 

reprises de palhaços, números tradicionais e a relação da família nas cenas, eles entram sempre querendo 

mostrar o melhor de si, mas como bons palhaços são mais atrapalhados do que habilidosos.
Ficha técnica Direção: André Garcia Alvez e Ludmilla Silva • Supervisão de Direção: Pirajá Bastos, 

Latur Azevedo • Luz: João Gioia • Figurino: Edson de Souza Galvão • Cenário: Violeta Vilas Boas •  Direção 

Musical: Roldão D’Pret Jr • Op. de Som: Márcia Kaskus •  Op. de Luz: Ronaldo Camelo • Produção: Será O 

Benidito?! Cia. de Teatro, Circo e Rua • Palhaços:  Ludmilla Silva, André Garcia Alvez, Pedro Garcia Alves e 

Alice Garcia Alves

quinta-feira

Oficina: “e o palhaço, o que é” 
(www para freedom)
BARRACÃO TEATRO (SP)

Horário: 9h às 13h • local: teatro • número de vagas: 20 • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Ésio Magalhães Pereira

Sinopse: A proposta da oficina é entrar no universo do palhaço, através do prazer e do risco do jogo 

até chegarmos ao nariz vermelho, a menor máscara do mundo. O universo do palhaço será abordado com 

foco na relação Branco-Augusto e no seu encontro com o público. É um trabalho prático no qual, através de 

exercícios, jogos e demonstrações o tema será tratado de forma vivencial, propondo aos participantes que 

entrem em contato com o seu ridículo através da relação com o desejo e o poder.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com 
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Material para participar: material próprio de palhaço, roupa de trabalho, figurinos variados 

e todo material que cada participante julgar importante para o trabalho, como instrumentos 

musicais, aparelhos circenses etc.

Oficina: “da cidade à cena: texto, vídeo e atu-
ação a partir de elementos do real”
GRUPO CARMIn (Rn) 

Trajetória: O Grupo Carmin surgiu em 2007 com a peça Pobres de marré. Firmou pesquisa 

sobre exclusão social urbana no nordeste brasileiro e circulou por mais de 20 festivais e mostras 

no Brasil e na França.

Horário: 9h às 16h • local: Teatro • número de vagas: 20 • Carga Horária: 6h 

Ministrantes: Henrique Fontes, Quitéria Kelly e Pedro Fiuza

Sinopse: Na oficina o aluno conhecerá elementos do teatro documental, vivenciados em exercícios que 

partem do registro escrito, da memória e do registro em vídeo. Tendo como método a observação de pessoas, 

locais e situações, o material colhido é transposto para dramaturgia cênica e audiovisual.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Material para participar: roupas leves para atividade física e câmera que pode ser de celular.

Espetáculo: Yi Ocre 
CORPO dE ARTE COnTEMPORânEA (AM) 

Horário: 19:30 • Local: Palco • duração: 40 minutos

Classificação Etária: 18 anos • Capacidade: 600 lugares

Sinopse: “Yi”, termo Saterê Mawe que significa Terra, é som que sai de 

dentro como ar expulso do pulmão, a respiração dos organismos, a vi-

bração das células, o pulso vital.  “Ocre” quer dizer cor do barro 

resultante da oxidação de solos amazônicos. “Yi Ocre” é a 

simbiose do meio e o homem, o nosso ponto em comum, um 

só sistema inseparável.
FICHA TÉCNICA Direção e pesquisa de movimento: Odacy Ol-

iveira e Alan Panteón • Concepção: Alan Panteón e Odacy Oliveira • In-

térpretes: Odacy Oliveira e Alan Panteón • Pintura corporal: Odacy Oliveira 

• Auxiliar de pintura corporal: Fabiano Barros • Trilha sonora: Marcos Tubarão 

com interpolação de Alan Panteón • Cenografia Odacy Oliveira • Filmagem e intér-

pretes do videodança: Alan Panteón e Odacy Oliveira • Designer e edição de videodança: 

Marcos Tubarão • Projeto de iluminação: Marcos Tubarão • Operação de iluminação: Carol 

Calderaro • Auxiliar de iluminação: Fabiano Barros

Oficina: “e o palhaço, o que é”
BARRACÃO TEATRO (SP)

Horário: 9h às 13h • local: teatro 

número de vagas: 20 • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Ésio Magalhães Pereira

Sinopse: A proposta da oficina é entrar no universo do palhaço, através do prazer e do risco do jogo 

até chegarmos ao nariz vermelho, a menor máscara do mundo. O universo do palhaço será abordado 

com foco na relação Branco-Augusto e no seu encontro 

com o público. É um trabalho prático no qual, através 

de exercícios, jogos e demonstrações o tema será tratado 

de forma vivencial, propondo aos participantes que en-

trem em contato com o seu ridículo através da relação com 

o desejo e o poder.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail  

espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Espetáculo Convidado: 
Os charlatões mais sinceros do mundo
CIA 2 BAnqUInHOS (RJ)

Horário: 15h • local: Palco • duração: 60 minutos

Classificação Etária: Livre • Capacidade: 600

Sinopse: Um palhaço e uma mímica, cansados de serem enganados, resolvem utilizar das artimanhas 

dos charlatões para levar o seu público para uma sincera gargalhada. Quando se encontram tudo pode  

acontecer! Os palhaços montam seu circo, desafiam as leis da natureza, quebram todos os recordes estipula-

dos e expectativas criadas. Pegue seu banquinho e sente-se no chão.
FICHA TÉCNICA Direção: Fernanda Rocha e Vinicius Longo • Texto: Vinicius Longo • Cenografia: Cia 2 

Banquinhos • Figurinos: Cia 2 Banquinhis • Iluminação: Bruno Caverninha •  Contra-regra/operador de som: 

Cintia Travassos • Fotografia: Estúdio Save As / Thiago Barranco • Produção: Vinil 69 Produções

sexta-feira

Espetáculo: WWW para freedom 

BARRACÃO TEATRO (SP)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 70 minutos

Capacidade: 600 lugares • Classificação Etária: 12 anos
sábadO

Sinopse: WWW para freedom é um código de operação militar. Soldados são enviados para libertar 

um povo de um terrível ditador, em algum lugar do mundo e em algum tempo. Mas um soldado, na hora 

de bombardear o alvo, questiona para que serve tudo aquilo e faz uma operação, não militar, em nome 
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da liberdade na qual acredita.  De que liberdade estamos falando? Livrar-se de quem? Livrar-se de quê? É 

preciso a guerra para estar em paz?
FICHA TÉCNICA Criação, direção e atuação: Esio Magalhães • Dramaturgia: Tiche Vianna e Esio Magal-

hães • Técnica: Pâmola Cidrack • Produção executiva: Larissa Biasoli

Pensamento Giratório sobre o “Encontro com o público, o 
fim e o presente da arte teatral”, com Barracão Teatro 

(SP) e Flávio Souza

Horário: Após o espetáculo WWW para Freedom • local: Espaço Cultural Escola Sesc

duração: Aproximadamente 1 hora • Classificação etária: Livre

Sinopse: A obra do artista se destina ao público que vai encontrá-la e então completar o fenômeno da 

expressão. Ultimamente, o Barracão Teatro tem realizado projetos que visam encontrar públicos distantes e 

heterogêneos como o projeto da viagem ao Saara para levar a arte do palhaço para Campos de Refugiados 

Saharauis, em 2014, e o Projeto Ri Beirando o Rio que ficou um mês no interior do Pará para se apresentar 

em comunidades ribeirinhas dos rios Tapajós e Arapiuns. O artista se esmera em fazer o seu melhor para 

levar ao público sua arte, mas como chamar o público para este encontro? Como despertar o interesse do 

cidadão bombardeado com tantos atrativos consumistas e com tantas atrações na palma de sua mão? Estará 

o público interessado em presenciar o encontro com a arte?

Convidado: Flavio Souza é palhaço, contador de histórias, ator, figurinista e diretor teatral. Dou-

tor em Teatro pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas da UniRio, é colaborador do 

Projeto Enfermaria do Riso da UniRio. Fez contribuições artísticas com a Arquitetura do Movi-

mento da coreógrafa Andrea Jabor, com os Giullari del Diavolo na Itália e com a pesquisadora 

Ana Achcar. Indicado ao Prêmio Shell de Teatro/RJ como Melhor Figurinista no ano de 2012 

pelo espetáculo Os Mamutes de Jô Bilac, segue atuando como figurinista em diversas produções 

teatrais no Rio de Janeiro.

trocas e experimentar uma dramaturgia tecida na pluricentralidade das propostas e em proces-

sos não hierarquizados. 

Horário: 9h às 16h • local: Teatro • número de vagas: 15

Público-alvo: Estudantes e artistas de dança, teatro e artes visuais com mais de 16 anos.

Carga Horária: 6h 

Ministrante: Daniela Leite e Karina Figueredo

Sinopse: A proposta desta oficina é investigar as imagens, grafias e cenas que surgem a partir da 

relação entre corpo, luz e espaço. 

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Material para participar: objetos que produzam algum tipo de luminosidade serão utilizados 

nos exercícios de criação.

dOmingO

Espetáculo: Cachorros não sabem blefar
COMÉdIA dRAMáTICA | CIA. 5 CABEÇAS (MG)

Horário: 19:30 • local: Palco • duração: 55 minutos

Capacidade: 600 lugares • Classificação Etária: 12 anos 

Sinopse: Caio sempre olha para seu relógio que insiste em marcar o mesmo horário: 9h15. O pro-

blema não são as pilhas. Provavelmente está quebrado. Ou então cansou-se. O que seria lastimável para 

segunda-feira

Intercâmbio entre Barracão Teatro 

(SP) e Cia 2 Banquinhos (RJ)

Atividade exclusiva para os grupos participantes. 

Oficina: “Corpo e Luz: 
experimentações de grafias 
no espaço”
In-PRóPRIO COlETIvO (MT)

Trajetória: Surgiu em 2013 com a necessidade de estabelecer 

um relógio. Adamastor odeia o nome Caio. Cristina não quer morrer virgem e odeia 

Caio, seu namorado. Caio, que não é o namorado de Cristina, apresenta-se para as 

pessoas com o nome de Adamastor, pois sabe que assim são capazes de suportá-lo. 

Adamastor acredita que tartarugas são perigosíssimas. Certa vez perdeu toda sua 

fortuna para um jabuti. Verônica nunca sabe se está ou se não está nua. Já per-

deu vários empregos por causa disso. Alguns porque estava nua, outros porque 

estava vestida. Berenice procura seu cachorro. Ele está sozinho em casa e não 

sabe abrir pacotes de ração e nem a geladeira. E um detalhe importante: 

ele não late. De jeito nenhum. Talvez não exista. Não existem cães que 

não saibam latir. E tartarugas que não saibam blefar. Por isso são 

excelentes parceiras de pôquer. Já os cachorros não. Cachorros não 

sabem blefar.
FICHA TÉCNICA Direção e dramaturgia: Byron O’Neill • 

Atores: Carol Oliveira, Luisa Rosa, Mariana Câmara, Saulo Sa-

lomão e Ronaldo Jannotti • Assessoria de direção e movimento 

cênico: Mônica Ribeiro • Preparação corporal: Mônica Ribeiro 

• Direção de arte (figurino, cenografia e maquiagem): Daniel 

Ducato • Trilha sonora: Rafael Nelvam • Técnico de som: 

Byron O’Neill e Rafael Nelvam • Desenho de luz: Marina 



Arthuzzi • Técnicos de luz: Jésus Lataliza e Cristiano Diniz • Olhar de fora/acompanhamento de pro-

cesso: Alexandre Cioletti e Marcelo Aléssio • Costureira: Antônia Emília de Paula e Lenir Rocha Vieira 

• Produção executiva da montagem: Mariana Câmara e Ronaldo Jannotti • Coordenação de produção: 

Ronaldo Jannotti • Assistentes de produção: Cristiano Diniz, Alexandre Cioletti e Gustavo Baracho

Espetáculo: Oramortem 

TEATRO AdUlTO | In-PRóPRIO COlETIvO (MT)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 40 minutos

Capacidade: 80 lugares • Classificação Etária: 12 anos 

Sinopse: OraMortem é um momento inesperado, um delírio 

criado no encontro da Velha com o Menino. Dois persona-

gens se fragmentam em reflexos e projeções para expor aquilo 

que não cabe, que é desajustado, que escapa das clausuras do 

espaço-tempo. 
FICHA TÉCNICA Concepção: Daniela Leite • Atores criadores: Dan-

iela Leite e Felipe Vicentim • Criação e execução da trilha sonora: Estela Cere-

gatti, Jhon Stuart e Luiz Gustavo Lima • Concepção e operação de luz: Karina 

Figueredo • Cenário: Luis Segadas e Daniela Leite • Cenotécnicos: Ló Ferreira e Hiago 

Gonçalves • Confecção de figurino: Adalgiza Barros e Jane Klitzke • Fotografia: Latitude es

Oficina de Circo para Jovens e 

Adultos

CIA CênICA nAU dE ÍCAROS (SP)

Trajetória: Iniciando os trabalhos em 1992, o projeto Nau de 

terça-feira

Oficina de Circo para Jovens e 

Adultos

CIA CênICA nAU dE ÍCAROS (SP)

Trajetória: Iniciando os trabalhos em 1992, o projeto 

quarta-feira

Ícaros foi responsável pela criação e produção de inúmeros espetáculos, muitos deles premiados, 

e promoveu um intenso intercâmbio de linguagem com diversos artistas, grupos, diretores e 

público em geral.

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Jovens e adultos • Carga Horária: 4h 

Ministrantes: Letícia Doretto; Erica Rodrigues; Gian Melone; Lorena Silveira; Ana 

Luiza Leão; Marco Vettore

Sinopse: A oficina de técnicas circenses busca propor ao participante uma vivên-

cia dos princípios físicos e principais técnicas envolvidas na atividade circense. Desta 

forma, têm como objetivo principal permitir aos alunos descobrirem novas possibili-

dades de movimento do corpo através da exploração dos diversos aparelhos do circo.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacocul-

turalescolasesc@gmail.com

Oficina: musicalização para atores 
e não atores 

CIA. PÃO dOCE dE TEATRO (Rn)

Trajetória: O grupo surgiu em 2002, já circulou por diversas cidades do 

nordeste e desenvolveu durante dois anos um trabalho em mais de 20 zonas 

rurais no Rio Grande do Norte.

Horário: 9h às 16h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Atores e não atores a partir dos 12 anos • Carga Horária: 6h 

Ministrante: Romero Oliveira e Mônica Danuta

Sinopse: Esta oficina tem como objetivo iniciar o participante no universo da música como com-

plemento para o fazer teatral, propondo o desenvolvimento da prática musical a partir de exercícios que 

contribuam para a cena e a ludicidade. 

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Nau de Ícaros foi responsável pela criação e produção de inúmeros espetáculos, muitos deles 

premiados, e promoveu um intenso intercâmbio de linguagem com diversos artistas, grupos, 

diretores e público em geral.

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Jovens e adultos • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Letícia Doretto; Erica Rodrigues; Gian Melone; Lorena Silveira; Ana Luiza Leão; 

Marco Vettore

Sinopse: A oficina de técnicas circenses busca propor ao participante uma vivência dos princípios físi-

cos e principais técnicas envolvidas na atividade circense. Desta forma, tem como objetivo principal permitir 

aos alunos descobrirem novas possibilidades de movimento do corpo através da exploração dos diversos 

aparelhos do circo.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Espetáculo: a casatória c’a defunta
COMÉdIA | CIA. PÃO dOCE dE TEATRO (Rn)

Horário: 19h30 • local: Anfiteatro • duração: 50 minutos

Capacidade: 300 lugares • Classificação Etária: Livre
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Sinopse: A casatória c’a defunta conta de modo lúdico e divertido as peripécias de quem já partiu 

desta vida para uma melhor e dos que ainda respiram por esses ares. Cinco atores em “pés-de-banco” 

levam a magia para as ruas a partir da história do medroso Afrânio, que está prestes a casar-se com a 

romântica Maria Flor, mas acidentalmente casa-se com a fantasmagórica Moça de Branco, que o conduz 

para o submundo. Lá, o jovem fará valorosos amigos e aprenderá uma grande lição. Mesmo 

assim, Afrânio está disposto a não desistir do seu amor verdadeiro, ainda que isso lhe custe 

a própria vida. 

FICHA TÉCNICA Direção: Marcos Leonardo • Elenco: Mônica Danuta, Paulo Lima, 

Raull Araújo, Ligia Kiss e Romero Oliveira • Dramaturgia: Romero Oliveira • Concep-

ção e direção musical: Romero Oliveira • Preparação vocal: Flavia Maiara • Apoio 

técnico: Bárbara Paiva • Cenografia e figurino: Marcos Leonardo • Máscaras: Cia. 

Pão Doce de Teatro • Boneco: Romero Oliveira e Edgley Almeida • Maquiagem: 

Marcos Leonardo e Romero Oliveira • Fotografia: George Vale • Coordenação: 

Chico Window

Pensamento Giratório sobre o pro-
cesso de montagem do espetáculo “A 
Casatória C’a Defunta” com Cia. Pão 
Doce de Teatro (RN) e Adriana Sch-

neider

Horário: Após o espetáculo A Casatória C’a Defunta

local: Espaço Cultural Escola Sesc

duração: Aproximadamente 1 hora

Classificação etária: Livre

Sinopse: A Casatória C’a Defunta se define em três diretrizes: pesquisa, criação e formação cul-

tural. A proposta da Cia. Pão Doce é envolver e discutir com o público o processo de montagem do 

espetáculo criado a partir de causos sertanejos, que vão desde os contos populares de assombração, até 

as cantorias, incelenças e cantigas de roda, nutrindo o espectador com um texto que explora os elemen-

tos da cultura popular tradicional nordestina, pautado pelos saberes dos mais experientes de vida e dos 

mestres da cultura tradicional. Assim objetivamos proporcionar aos espectadores, novas sensações e boas 

reflexões sobre a pós-vida e sobre a cultura popular e sua preservação.

Convidada: Adriana Schneider Alcure é atriz, diretora de teatro e professora do Curso de Di-

reção Teatral e do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, da Escola de Comunicação, 

da UFRJ. É integrante do Grupo Pedras de Teatro, do Coletivo Bonobando - Bando de Artistas 

Autônomos e do Movimento Reage Artista.

Oficina: ser tão energético 

COlETIvO SER TÃO TEATRO (PB) 

Trajetória: Surgido em 2007, o grupo vem se destacando 

no cenário artístico nacional há oito anos com uma tra-

jetória de pesquisa voltada para o trabalho do ator, teatralidade, musicalidade e para o treina-

mento físico/energético. Realizou cinco edições da Mostra de Teatro de Grupo, evento que tem 

sido um espaço de intercâmbio artístico entre grupos brasileiros. 

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Oficina para atores e não atores • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Coletivo Ser Tão Teatro

Sinopse: Oficina para atores e não atores que desejam conhecer a metodologia do processo criativo 

utilizado pelo Coletivo Ser Tão Teatro.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Espetáculo Convidado: as duas

TEATRO dO AnônIMO (RJ)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 50 minutos

Capacidade: 80 lugares • Classificação Etária: 12 anos

Sinopse: O espetáculo estabelece uma conversa contemporânea com as duplas clássicas de palhaço 

e com o circo-teatro tradicional. O trabalho é inspirado nos antigos melodramas de picadeiro e na tea-

tralidade circense dos espetáculos de variedades, onde a organização do espetáculo é baseada na relação 

direta com o espectador. Em cena assistimos o encontro entre duas mulheres, uma delas que gostaria 

de seguir com o circo e outra que insiste em permanecer a vida estabelecida no mesmo lugar. Entre 

partir e ficar há o encontro entre as duas. O encontro rápido, entre a chegada e a partida, acaba trans-

formando uma e outra. “As Duas” fala sobre parceria, cumplicidade e a difícil tarefa, mas também 

prazerosa, de se encontrar com o outro na vida e com ele desenvolver uma trajetória.

FICHA TÉCNICA Criação e Dramaturgia: Flávio Souza, Maria Angélica Gomes e 

Regina Oliveira • Atrizes: Maria Angélica Gomes e Regina Oliveira • Direção: Flávio 

Souza • Assistente de Direção: Ricardo Rocha • Direção de Arte: Flávio Souza 

• Direção de movimento: Joana Ribeiro e Marito Olsson Forsberg • Pre-

paração Vocal: Letícia Carvalho • Direção Musical: Guilherme Mi-

randa • Iluminação: Aurélio de Simoni • Costureiro: Caio Braga 

• Cenotécnico: Dodô Giovanetti • Fotos: Júlia Guimarães • 

Realização: Teatro de Anônimo

quinta-feira
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Oficina: ser tão energético 

COlETIvO SER TÃO TEATRO (PB) 

Trajetória: Surgido em 2007, o grupo vem se destacando no 

Intercâmbio entre Cia Cênica Nau 
de Ícaros (SP) e Teatro de Anôni-

mo (RJ)

Atividade exclusiva para os grupos participantes. 

Espetáculo: a.n.J.O.s
InFAnTOJUvEnIl | CIA. CênICA nAU dE ÍCAROS (SP)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 60 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: Livre 

Sinopse: A história de Nuno e seus amigos Ana, Nico, Jonas, Olívia e Suriá, a divertida “gangue” dos 

A.N.J.O.S., fala, de maneira sutil, de perdas e da aventura que é crescer. Ana procura algo que perdeu. Nico 

já perdeu pião, sombra e pensamento. Jonas não lembra o que perdeu. Olívia não perdeu nada. Suriá não 

sabadOsexta-feira

cenário artístico nacional há oito anos com uma trajetória de pesquisa voltada para o trabalho 

do ator, teatralidade, musicalidade e para o treinamento físico/energético. Realizou cinco edições 

da Mostra de Teatro de Grupo, evento que tem sido um espaço de intercâmbio artístico entre 

grupos brasileiros. 

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Oficina para atores e não atores • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Coletivo Ser Tão Teatro

Sinopse: Oficina para atores e não atores que desejam conhecer a metodologia do processo criativo 

utilizado pelo Coletivo Ser Tão Teatro.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

gosta de perder nem na brincadeira. Já Nuno é um menino que também perdeu algo muito valioso, mas 

não sabe bem o que é, muito menos onde encontrar. Quando perdemos algo importante, parece que o 

coração sente, fica um buraco dentro da gente. 

FICHA TÉCNICA Direção e concepção: Erica Rodrigues • Texto e dramaturgia: Erica Rodri-

gues e Gustavo Gessullo • Coreografia: Erica Rodrigues e Letícia Doretto • Intérpretes-criadores: 

Álvaro Barcellos, Ana Luiza Leão, Celso Reeks, Gian Melone, Letícia Doretto e Lorena Sil-

veira • Música original: Marcelo Pellegrini • Iluminação: Wagner Freire • Orientação 

cenográfica: Marcio Medina • Figurino: Erika Li (contos de vestir) • Ilustrações e ima-

gens: Carla Venusa • Equipe de vídeo: Raimo Benedetti (criação) • Assistente: André 

Cruz • Máscaras: Sati Melo • Fotografia: Cris Von Ameln • Coordenação técnica 

e montagem: Celso Reeks • Técnicos: Paulo Souza, Esequiel Tiburcio, Emílio 

Barreto, Marcos Ribeiro e Fabiano Galvão • Música “Encarnada”: Iara 

Rennó • Produção administrativa: Álvaro Barcellos

Oficina: exploração narrativa 

TEATRO MáqUInA (CE)

Trajetória: Desde 2003 o coletivo investiga o corpo e a presença, o gesto em sua decupagem, a 

palavra como imagem.  

Horário: 14h às 18h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Atores, artistas e estudantes de teatro • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Fran Teixeira

Sinopse: A oficina pretende oferecer ao trabalho do ator novas formas de explorar a narração 

em seu caráter expandido e o gesto em sua construção, definição e decupagem, através de jogos 

e proposições com o texto, em um plano operativo constituído por exercícios focados na troca 

de papéis, na fala dirigida para o interlocutor e na experimentação da presença do narrador 

como sujeito épico.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolas-

esc@gmail.com

Espetáculo: flor de macambira
FáBUlA | COlETIvO SER TÃO TEATRO (PB) 

Horário: 19h30 • local: Anfiteatro • duração: 60 Minutos

Capacidade: 300 • Classificação Etária: Livre 

Sinopse: Flor de Macambira é uma festa popular com música, comici-

dade, cor e teatralidade que conta a história da jovem Catirina, a mais bela 

flor da Fazenda Macambira, que sucumbe aos vícios e tentações mundanas e, para 

salvar a si e a seu amado, mergulha nas profundezas de sua alma. Tipos do cotidiano 

brasileiro como o coronel sanguinário, o padre mercantilista, o bicheiro corrupto e o triunvi-

rato do capitalismo: o economista ilusionista, o banqueiro especulador e o marqueteiro enganador 

vão sendo apresentados, quadro a quadro, no espetáculo.
FICHA TÉCNICA Texto livremente inspirado na obra Coronel de Macambira de Joaquim Cardozo: 

Rosyane Trotta e Ser Tão Teatro • Concepção e encenação: Christina Streva • Direção musical: Beto Lemos 

e Zé Guilherme • Elenco: Gladson Galego, Isadora Feitosa, Polly Barros, Thardelly Lima, Zé Guilherme, 

Fabiano Formiga, Cida Costa, Rafael Guedes e José Hilton • Produtor: José Hilton • Técnico de ilumi-

nação: Felipe Diniz
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Oficina: exploração narrativa 

TEATRO MáqUInA (CE)

Trajetória: Desde 2003 o coletivo investiga o corpo e a pre-

sença, o gesto em sua decupagem, a palavra como imagem.  

Horário: 14h às 18h • local: Teatro • número de vagas: 20

é o egoísta. Na encenação do Teatro Máquina, o grupo dá forma à narrativa com tensão, repetição e enga-

jamento físico e construção/destituição de uma língua em invenção. O espetáculo traz fragmentos da peça 

Decadência do egoísta Johann Fatzer, escrito por Bertolt Brecht entre 1926 e 1931.
FICHA TÉCNICA Direção: Fran Teixeira e Márcio Medeiros • Dramaturgia: Fran Teixeira • Produção: 

Levy Mota e Fabiano Veríssimo • Elenco: Ana Luiza Rios, Levy Mota, Márcio Medeiros, Loreta Dialla e Fabiano 

Veríssimo • Fotografia: Deyvison Teixeira • Figurino: Fran Teixeira e Loreta Dialla • Iluminação: Teatro Máquina

segunda-feira

Espetáculo: répéter
dRAMA | TEATRO MáqUInA (CE)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 40 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: 12 anos

Sinopse: Um espaço público, um homem, uma corda, outro homem, uma caixa, quatro rosas, outros 

dois homens, uma mulher, outra mulher. O tempo diluído pelo olhar, o espaço ressignificado pelo tempo, 

o olhar fragmentado pela repetição das ações. A espera, o esforço, a surpresa, o non-sense, o duplo, o de-

sencanto. Seis ações vistas de ângulos diferentes, corpos multiplicados, símiles de gestos, espelhamento de 

situações em torno da despedida.
FICHA TÉCNICA Direção: Fran Teixeira e Márcio Medeiros • Dramaturgia: Fran Teixeira  • Produção: 

Levy Mota e Fabiano Veríssimo • Elenco: Ana Luiza Rios, Levy Mota, Márcio Medeiros, Loreta Dialla e Fabiano 

Veríssimo • Fotografia: Deyvison Teixeira • Figurino: Fran Teixeira e Loreta Dialla • Iluminação: Teatro Máquina 

terça-feira

quinta-feira

Espetáculo: Why the horse?
HAPPEnInG | GRUPO PândEGA dE TEATRO (SP)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 60 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: 16 anos

dOmingO

Público-alvo: Atores, artistas e estudantes de teatro • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Fran Teixeira

Sinopse: A oficina pretende oferecer ao trabalho do ator novas formas de explorar a narração em seu 

caráter expandido e o gesto em sua construção, definição e decupagem, através de jogos e proposições com o 

texto, em um plano operativo constituído por exercícios focados na troca de papéis, na fala dirigida para o 

interlocutor e na experimentação da presença do narrador como sujeito épico.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Espetáculo: diga que você está 
de acordo! – máquinafatzer
dRAMA | TEATRO MáqUInA (CE)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 50 Minutos
Capacidade: 600 • Classificação Etária: 18 anos

Sinopse: Tentando fugir da Primeira Guerra Mundial, quatro soldados se veem confinados numa 

casa, à espera de uma possível revolução. Em meio ao conflito e às condições sigilosas de refugiados, o grupo 

tenta chegar a um consenso para cada decisão, em paródia à formação dos sovietes. Entre as figuras, Fatzer 

Espetáculo: Why the horse?
HAPPEnInG | GRUPO PândEGA dE TEATRO (SP)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 55 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: 16 anos

Sinopse: Instigada pelo tema da morte e reconhecendo seu próprio e natural receio diante do fim, bem 

como a força artística que envolve, Maria Alice Vergueiro convocou seus parceiros do Grupo Pândega para a 

criação de um espetáculo em que pudesse ensaiar seu derradeiro momento. Um último ensaio, um mergulho 

nesta temática ao mesmo tempo tão pessoal e universal, cerne do imaginário grotesco. 

Aos 80 anos e mais de 50 de palco, Maria Alice não pensa em parar. Em 

suas palavras, sempre um pouco irreverentes: “Quero ensaiar 

a morte para não ser pega de surpresa. Com sorte, pode 

ser que eu morra em cena. Se não, estaremos de 

volta no dia seguinte.” 
FICHA TÉCNICA Idealização: 

Grupo Pândega de Teatro • Direção: 

Maria Alice Vergueiro • Dramaturgia: Fábio 

Furtado • Cenografia: J.C. Serroni • Desenho de Luz: 

Guilherme Bonfanti • Figurino: Telumi Hellen • Direção de 

Movimento: Alexandre Magno • Direção Musical: Otávio Ortega 

• Assistente de Direção: Pedro Monticelli • Elenco: Maria Alice Vergueiro, 

Luciano Chirolli, Carolina Splendore, Robson Catalunha, Sérvulo Augusto e Al-

exandre Magno • Direção de Produção: Carla Estefan • Direção de Cena: Elisete Jeremias 

• Assistentes de Produção: Marita Prado e Paula Micchi • Camareira: Elisa Rosa • Operação de 

Luz: Marcela Katzin • Operação de Som e Cenotecnia: Edson Luna • Operação de Vídeo: Pedro Monti-

celli • Assessoria de Imprensa: Frederico Paula – Nossa Senhora de Paula.

quarta-feira
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local: Espaço Cultural Escola Sesc

duração: 1 hora

Classificação etária: 10 anos

Sinopse: Como se articulam o ato político e o olhar poético em torno do tema das crianças soldados 

e da falta de água no mundo atual. Quais desafios se apresentam ao encenar tais temas, que fronteiras se 

estabelecem entre a ficção e a realidade. Sempre associando transmissão e criação, a preocupação pedagógica 

e o desejo (humano e político) de promover o intercâmbio e a circulação de ideais e saberes, nosso objetivo 

é transmitir e relativizar conhecimentos trazidos de outros contextos de criação, outras partes do mundo e 

outras formas de pensar a cena e a realização artística. Promover a troca, o enriquecimento, incluir e in-

centivar a inclusão de pessoas oriundas de diversas partes da cidade, numa celebração da diversidade e da 

pluralidade de horizontes, bagagens e referências culturais.

Convidado: Flávio Vellinho é Doutorando e Mestre em Teatro pelo Programa de Pós-Graduação 

em Teatro (PPGT) da UniRio e professor assistente do curso de Ensino de Teatro da UniRio 

onde leciona as cadeiras de Teatro Infanto-juvenil (TIJ) e Teatro de Formas Animadas 

(TFA). Foi fundador do Grupo Sobrevento, hoje sediado em São Paulo e desde a dé-

cada de 1990 ministra oficinas e participa de palestras e mesas redondas em várias 

cidades do país. Tem artigos publicados no Brasil e no exterior sobre aspectos do 

Teatro de Animação e é membro do conselho editorial da revista Móin-móin,  

editada pela UDESC, desde a sua criação. Em 1999 fundou a Cia PeQuod – 

Teatro de Animação que conta hoje com um repertório sólido de onze espe-

táculos premiados e elogiados pela crítica.

sexta-feira

sábadO

Pensamento Giratório sobre o espe-
táculo “Why The Horse?” com Grupo 
Pândega de Teatro (SP) e Zé Luiz 

Rinaldi
Horário: 19h • local: Universidade Cândido Mendes Ipanema

duração: Aproximadamente 1 hora • Classificação etária: 16 anos

Convidado: Zé Luiz Rinaldi é poeta, compositor e diretor. Rinaldi pesquisa múltiplas interações 

entre a música, a palavra e a cena, orientado pela investigação poética da arte e do homem. Dou-

tor em Filosofia pela UFRJ, com sua pesquisa sobre a Questão da Arte, apoiada pelo CNPq, 

desenvolveu seu projeto de Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Artes 

Cênicas da Unirio. Rinaldi é autor dos livros “Mais verdadeiro que o real”, “Antes da 

despedida (32)” e “ninharias”, editados pela Contra Capa Ed.

Espetáculo: a gigantea

FáBUlA dRAMáTICA | lES TROIS ClÉS (RJ)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 58 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: 12 anos

Sinopse: Em uma região desértica de um país imaginário, 

o menino Makou vive com sua mãe. Todos os dias ele sai à 

procura de água. Certa manhã Makou é sequestrado por um 

tirano, líder de um exército de seres híbridos (homens/bestas), 

que o recrutam à força e o transformam em um menino 

soldado. Começa, então, sua luta por sobrevivência e seu 

nomadismo. A inocência o abandona mas, em sonho, 

ele procura reconquistar a infância e reencontrar a Gi-

gantea, a raiz que fornece água, o ouro azul.

Oficina: O Jogo do 
Palhaço: estado
GRUPO TRAMPUlIM (MG)

Trajetória: Em 22 anos o 

grupo construiu um repertório com 16 espetáculos, oficinas de 

formação, vasta circulação nacional e duas turnês internacionais. 

Conquistou prêmios expressivos nas áreas de circo, teatro de rua e artes 

cênicas e realizou duas edições do Festival Ímpeto em Belo Horizonte.

Horário: 14h às 18h

local: Teatro

número de vagas: 20

Público-alvo: Artistas das mais diversas áreas, estudantes de artes, palhaços e curiosos

FICHA TÉCNICA Texto e direção: Eros P. Galvão • Elenco: Alexandre 

Scaldini, Brenda Villatoro, Bruno Oliveira, Eric Meireles, Eros P. Galvão, Leandro Vieira e Vanessa Dias • Trilha 

sonora: Denis Verdier • Concepção dos bonecos e acessórios: Eros P. Galvão, Alejandro Nuñez Flores, Adriano 

Siqueira e Marcelo Vargas Silva • Colaboração: Fábio Simões Soares • Figurino: Maria Adelia • Adereços/más-

cara: Maria Adélia, Sigfrido Rivera e Claudine Messonnier • Fotografia: Eric D’ell Herba

Pensamento Giratório sobre o “Nascimento da parceria 
Anistia Internacional e Companhia Les Trois Clés”, com 

Companhia Les Trois Clés (RJ) e Miguel Vellinho 

Horário: Após o espetáculo A Gigantea
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Carga Horária: 4h 

Ministrante: Adriana Morales e Tiago Mafra

Sinopse: A oficina propõe uma iniciação ao universo da palhaçaria, desconstruindo preconceitos sobre 

a lógica do Palhaço e munindo o ator de caminhos para simplesmente SER.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Material para participar: Roupas confortáveis.

Espetáculo: blefes excêntricos
CIRCO dUx (RJ)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 50 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: 10 anos

Sinopse: Um mergulho no universo dos artistas das feiras de outrora, dos espetáculos de magia e dos 

palhaços excêntricos musicais serviu de inspiração para um roteiro inteiramente desenvolvido na sala de 

trabalho.

A pesquisa prática/técnica, quase obsessiva, dos atores e a observação curiosa e paciente da direção, 

foram a base para a criação do espetáculo BLEFES EXCÊNTRICOS, que narra a insólita rotina de dois 

indivíduos em disputa por um poder que, por si só, nada pode.
FICHA TÉCNICA Elenco: Lucas Moreira e Fabricio Dorneles • Direção: Julio Adrião • Roteiro: Julio 

Adrião e Circo Dux • Direção Musical e Trilha Sonora: Tato Taborda • Assessoria Técnica em Magia: Rossini 

• Preparação Musical: Luís Costa Lima Neto • Assessoria na Construção de Instrumentos: Spirito Santo • 

Criação de figurino: Gabriella Marra • Produção de figurino: Fátima Léo • Assistente de figurino: Elisa Lima 

• Alfaiate: Fábio Martins • Costureira: Edna dos Santos • Cenário e Adereços: Marcos Feio • Cenotécnico: 

Marcos Feio, José Maranhão e Diogo Magalhães • Iluminação: Guiga Ensa e Luiz André Alvim • Ideias e pal-

pites no som: Luis Cruz – Gugu (Pro Audio) • Assessoria de Malabares: Daniel Póittevin • Produção: Marina 

Benigni • Realização: Circo Dux

Carga Horária: 4h 

Ministrante: Adriana Morales e Tiago Mafra

Sinopse: A oficina propõe uma iniciação ao universo da palhaçaria, desconstruindo preconceitos sobre 

a lógica do Palhaço e munindo o ator de caminhos para simplesmente SER.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Material para participar: Roupas confortáveis.

dOmingO

segunda-feira

Oficina: O Jogo do Palhaço: 
estado
GRUPO TRAMPUlIM (MG)

Trajetória: Em 22 anos o grupo construiu um repertório 
com 16 espetáculos, oficinas de formação, vasta circulação nacional e duas turnês internacionais. 

Conquistou prêmios expressivos nas áreas de circo, teatro de rua e artes cênicas e realizou duas 

edições do Festival Ímpeto em Belo Horizonte.

Horário: 14h às 18h • local: Teatro

número de vagas: 20

Público-alvo: Artistas das mais diversas áreas, estudantes de artes, palhaços e curiosos

Espetáculo: manotas musicais
CIRCO | GRUPO TRAMPUlIM (MG)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 75 Minutos

Capacidade: 600 • Classificação Etária: Livre

Sinopse: Manotas Musicais nasce do uso da música como ferramenta de jogo para o palhaço. Com um 

repertório eclético, jogos musicais e gags tradicionais de palhaço, Benedita e Sabonete conduzem o espetáculo 

a um momento surpreendente: o público, sob a regência desses palhaços-maestros, se transforma numa 

grande orquestra musical. Uma jornada recheada de humor, diversão e surpresas.
FICHA TÉCNICA Concepção: Adriana Morales e Tiago Mafra • Roteiro: Adriana 

Morales, Tiago Mafra e Fernando Escrich • Direção: Fernando Escrich • Elenco: 

Adriana Morales, Chaya Vazquez, Poliana Tuchia, Rafael Protzner e Tia-

go Mafra • Figurino: Poli Espírito Santo • Cenário: Flávia Mafra • Co-

ordenação técnica: Marcos Nascimento • Iluminação: Geraldo Octaviano 

e Cristiano Aguiar • Sonorização: Cahuê Teixeira • Trilha sonora: Criação 

Coletiva • Produção: Isabela Leite

Oficina “introdução à técnica de 
manipulação direta e técnicas 
corporais complementares aplica-
das ao teatro de animação”
CIA. PIvETE dE ARTE (MG)

Trajetória: Fundada em 1996, em Curitiba, a cia usa a linguagem da cultu-

ra pop, do cinema, dos quadrinhos e do bunraku japonês como referência, 

levando aos palcos temas relacionados à arte urbana e a estéticas realistas.

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 15

Público-alvo: Artistas e interessados em aprimoramento técnico na arte do teatro 

de animação acima de 10 anos.

Carga Horária: 4h 

Ministrante: Pivete Cia. de Arte
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Sinopse: A proposta desta oficina é instigar o conhecimento e o estudo de técnicas para a manipulação 

direta na arte do teatro de animação a partir das propostas experimentadas pela Pivete Cia. de Arte. 

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Ficha técnica Texto, direção e interpretação: Gabriel F. • Assistente de direção e iluminação: Igor 

Calonge • Música original e direção musical: Marco Michelângelo • Produção musical: Rubi • Pianista: Renio 

Quintas • Cenografia e figurino: Gabriel F. • Fotografia: Diego Bresani • Direção de produção: Luiza Guimarães

terça-feira
quarta-feira

Intercâmbio entre o Grupo Trampulim 

(MG) e Circo Dux (RJ)

Atividade exclusiva para os grupos participantes. 

Oficina “introdução à técnica de manipulação 
direta e técnicas corporais complementares 
aplicadas ao teatro de animação”
GRUPO TRAMPUlIM (MG)

Trajetória: Fundada em 1996, em Curitiba, a cia usa a linguagem da cultura pop, do cinema, dos 

quadrinhos e do bunraku japonês como referência, levando aos palcos temas relacionados à arte 

urbana e a estéticas realistas.

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 15

Público-alvo: Artistas e interessados em aprimoramento técnico na arte do teatro de animação 

acima de 10 anos.

Carga Horária: 4h 

Ministrante: Pivete Cia. de Arte

Sinopse: A proposta desta oficina é instigar o conhecimento e o estudo de técnicas para a manipulação 

direta na arte do teatro de animação a partir das propostas experimentadas pela Pivete Cia. de Arte. 

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Espetáculo: adaptação
TEATRO AdUlTO | TEATRO dE AÇúCAR (dF)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 60 Minutos

Capacidade: 80 • Classificação Etária: 10 anos

Sinopse: O espetáculo conta a história de personagens em um momento de adaptação como meio de 

sobrevivência: um diretor teatral frustrado que não consegue sair de uma crise criativa e decide mudar de 

profissão; uma atriz recém-chegada à cidade grande que precisa se acostumar à solidão do novo estilo de 

vida; uma transexual que adaptou seu corpo para poder seguir vivendo nele; um dinossauro que não sabe se 

sobreviverá às adaptações da espécie. Todos estão unidos por um drama em comum: o medo de morrer, se 

transformar, deixar de existir, como se alguém escrevesse ou adaptasse suas histórias, recriando, agregando 

e, o mais temível, eliminando personagens. 

Espetáculo: O rato
TEATRO dE AnIMAÇÃO | PIvETE CIA. dE ARTE (PR)

Horário: 15h e 16h • local: Biblioteca • duração: 40 minutos

Capacidade: 25 • Classificação Etária: 7 anos
Sinopse: Em um prédio antigo da cidade de Curitiba, um bebê e um rato 

compartilham uma barra de chocolate. Uma trama tecida no confronto entre o 

grotesco e o sublime, representados na relação entre o rato e o bebê. A narrativa 

remete à lógica dos contos de fadas clássicos, com personagens assustadores de 

um lado e a virtude representada pela vulnerabilidade a ser superada do outro. 

A peça inverte o sentido óbvio da moral das fábulas para que o espectador não 

tenha compaixão, mas compreenda o sentido e a necessidade da tolerância. O 

roteiro é inspirado em uma situação corriqueira e complexa no mundo contem-

porâneo: crianças em situação de perigo por descuido dos pais.
Ficha técnica Direção: Alfredo Gomes e Beto Lanza • Roteiro: Beto 

Lanza e Pivete Cia. de Arte • Elenco: Alfredo Gomes, Luciane Figueiredo, Ronaldo 

Luza e Rubia Romani  • Som, luz e cenotecnia: Gisele Dias, Alfredo Gomes, Adil-

son Magrão e Beto Lanza • Preparação de elenco: Luiz André Cherubini • Bonecos: 

Inecê Gomes, Amabilis de Jesus, Alfredo Gomes • Adereços: Inecê Gomes, Alfredo 

Gomes e Adilson Magrão • Cenografia: Alfredo Gomes • Figurino: Amabilis de 

Jesus • Execução dos figurinos: Geraldine Marie Gomes • Trilha sonora: Vadeco 

• Iluminação: Rodrigo Ziolkowski • Vídeo: Marcelo Munhoz • Fotografia: Cayo 

Vieira • Ilustração: André Coelho • Produção: ASPART e Luciane Figueiredo

Espetáculo: O braile, uma dança às 

cegas
CIA PEqUOd (RJ) 

Horário: 19h30 • local: Palco 

duração: 20 minutos 

Capacidade: 600 lugares

Classificação Etária: 14 anos

Sinopse: A ideia por trás de “O Braile, uma dança às 

cegas”, coreografia inédita dirigida por Duda Paiva, surge 

da potente experiência que a Cia PeQuod teve ao convidar 
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renomados coreógrafos cariocas para criarem quadros que só um boneco poderia executar, assim nasceu 

PEH QUO DEUX, mais recente espetáculo da PeQuod. Ao conjugar o teatro de animação e a dança contem-

porânea, PEH QUO DEUX apostou no cruzamento de linguagens e marcou uma nova etapa de investigação 

do movimento humano, largamente estudado pela PeQuod. As partituras construídas extrapolam os limites 

do movimento humano e o espetáculo, composto por quadros, destaca-se pela precisa movimentação técnica 

dos manipuladores, revelando muitas camadas deste pas-de-deux entre a dança e o teatro de animação, 

inspirado pela literatura.
FICHA TÉCNICA Coreografia: Duda Paiva • Elenco: Liliane Xavier, Mariana Fausto e Miguel Araújo • 

Iluminação: Renato Machado • Operação de Luz: Pablo Cardoso • Operação de som: Raquel Botafogo / Miguel 

Vellinho • Produção: Lilian Bertin e Liliane Xavier • Assistência de Produção: Luciano Borges • Preparação 

Corporal e assistência de direção: Raquel Botafogo • Registro Videográfico: Vitor Damasceno • Supervisão Geral: 

Miguel Vellinho

Intervenção experimentos gramíneos
MAICyRA lEÃO (SE) 

Horário: 14h • local: Gardênia Azul

duração: Aproximadamente 2 horas

Classificação etária: Livre

Sinopse: Vestida com uma roupa construída a partir de pedaços de grama artificial, a performer deslo-

ca-se por ruas de intensa circulação de pessoas com um regador de água, realizando um trajeto modelado 

pela interação com o público passante. A performance parte de um estímulo inicial bem simples, dialogando 

com elementos da cultura popular e pop, e alcança espaços subjetivos inusitados, ganhando intensidade 

por meio do atravessamento transversal conquistado pelo contato.

Espetáculo: dúplice
dAnÇA | ROdRIGO CRUz E ROdRIGO CUnHA (GO)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 55 Minutos

Capacidade: 600 lugares • Classificação Etária: Livre

Sinopse: A cena bruta, a lida, a luta. Do encontro de um bailarino-ator com 

um ator-bailarino surgem dois mercadores vendendo a mesma cena, dois artistas 

cênicos representando uma mesma mercadoria, dois pólos antagônicos e inter-

dependentes. Com parco aparato tecnológico, a trama se desvela sustentada 

pela cumplicidade e o diálogo corporal, num jogo físico e rítmico, cênico e 

sonoro, alternando sons e silêncios, movimentos e pausas, ininterrupta-

mente. Duas pessoas distintas, dois únicos. Frente a frente, lado a lado, 

ora duo ora duelo. Um e outro, você e outro você, você e você mesmo. 

Dobrado, fingido, forjado.
FICHA TÉCNICA Autores-intérpretes: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha • Tri-

lha sonora: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha • Direção: Rodrigo Cruz e Rodrigo Cunha 

• Concepção de luz: Rodrigo Assis • Colaboração artística: Erica Bearlz, Ernesto Gadelha e 

Valéria Braga • Fotos: Layza Vasconcelos e Raoni Gondim • Iluminotécnica: David Galvão • Di-

reção de produção: Rodrigo Cruz

Intervenção experimentos gramíneos
MAICyRA lEÃO (SE) 

Horário: 14h • local: Cidade de Deus

duração: Aproximadamente 2 horas • Classificação etária: Livre

Sinopse: Vestida com uma roupa construída a partir de pedaços de grama artificial, a performer deslo-

ca-se por ruas de intensa circulação de pessoas com um regador de água, realizando um trajeto modelado 

pela interação com o público passante. A performance parte de um estímulo inicial bem simples, dialogando 

quinta-feira

Espetáculo Convidado: 
Ocupa árvore

PAlESTRA PERFORMAnCE | FlávIA MEIRElES (RJ)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 60 Minutos

Capacidade: 80 lugares • Classificação Etária: Livre

Sinopse: Através de uma palestra/performance recrio o evento conhe-

cido como Ocupa Árvore, onde o indígena Urutau Guajajara permaneceu  

26 horas no topo da árvore resistindo ao despejo ilegal da Aldeia Maracanã 

- ao lado do estádio Maracanã - pela Polícia Militar do Estado do Rio de Ja-

neiro em 2013. Reconto, articulando palavras, imagens e gestos, um conjunto de 

experiências que tangenciam assuntos como remoções, táticas de resistência, cir-

culações territoriais e subjetivas. Tangenciam, também, um modo de existência: o 

indígena urbano como urgência em reelaborar outra relação com o mundo e o Ocupa 

Árvore como ato performativo limítrofe entre arte e vida.

FICHA TÉCNICA Criação, Concepção e Performance: Flavia Meireles • Intervenção So-

nora: Claudia Holanda • Equipe técnica: Laura Samy • Participação: Urutau Guajajara • Fotos: 

Ju Brainer • Apoio: Movimento Resistência Aldeia Maracanã (RJ) e Programa de Pós-graduação em 

Artes Visuais (EBA/UFRJ), bolsa de mestrado CNPq

sexta-feira

sábadO

Intercâmbio entre a Pivete Cia 
de Arte (PR) e a Cia PeQuod 

(RJ)

Atividade exclusiva para os integrantes dos grupos.



com elementos da cultura popular e pop, e alcança espaços subjetivos inusitados, ganhando intensidade por 

meio do atravessamento transversal conquistado pelo contato.

Intercâmbio entre Rodrigo Cruz, Rodrigo Cunha (Dúplice 

- GO) e Flávia Meireles (Ocupa Árvore - RJ)

Atividade exclusiva para os integrantes dos grupos. 

pos • Captura de imagem e vídeo: Joacelio Batista e Frederico Herrmann • Suporte técnico de som e imagem: Frede-

rico Herrmann • Cenotécnico: Helvécio Izabel • Produção: Patricia Imaculada de Matos • Agente: Jacqueline Castro

segunda-feira

terça-feira

Espetáculo Convidado: 
3 dias ou menos
CIA SAlA ESCURA dE TEATRO (RJ)

Horário: 17h e 19h30 • local: Palco • duração: 70 Minutos

Capacidade: 80 lugares • Classificação Etária: 14 anos

Sinopse: Um homem bate à porta de sua vizinha. Ele, um doente terminal. 

Ela, uma mulher ameaçada pelo ex. Desejos em comum: uma arma. O encontro  

inusitado deste casal é o ponto de partida desse suspense que apresenta um prédio e cinco 

vizinhos que têm a vida modificada depois da chegada dessa arma no local.
FICHA TÉCNICA Texto e Direção: Iuri Kruschewsky • Direção de Produção: João Braune  

• Direção de Movimento: Renata Versiani • Direção Musical e Sonorização: João Mello e Gabriel 

Reis • Instalação Cênica: Flávio Graff • Figurino: Elisa Faulhaber • Iluminação: Ana Luzia de Si-

moni e João Gioia • Produção de Arte: Bruno Lopes • Atores: Ana Beatriz Macedo, Ariella Braz, Diogo 

Camargos, Fábio Cardoso e Morgana Kretzmann • Participação: Marcos Derizans e Zeca Richa • Produção 

Executiva: Matheus Marques  • Assistente de Direção: Zeca Richa • Assistente de Figurino: Anouk Zee Penido 

• Assistente de Produção: Dan Silva • Assessoria de Imprensa: Mônica Riani e Bete Nogueira • Estagiários de 

Produção: Aiana Queiroz e Felipe Fagundes • Fotógrafo: Rodrigo Turazzi • Programação Visual: ZR Mosaico • 

Realização: Sala Escura de Teatro e Fomenta Produções

Espetáculo: a projetista
dAnÇA | dUdUdE (ARTISTA/InTÉRPRETE) (MG) 

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 70 Minutos

Capacidade: 600 lugares • Classificação Etária: 12 anos

Sinopse: Em um projeto não existe nada além de um enorme espaço vazio a ser ocu-

pado. Sua nutrição é a vontade, o desejo de existir, de voar. A Projetista transita por ter-

renos áridos, secos, desnutridos, muito rasos. Todos repletos e plenos de possibilidades de 

construção, onde só a imaginação alcança. Ela se utiliza do nada para preencher o vazio 

do mundo, projetando-se no espaço um pouco mais à frente.
FICHA TÉCNICA Concepção, intérprete e texto: Dudude • Direção: Cristiane Paoli 

Quito  • Assistência: Lydia Del Pichia • Figurino: Marco Paulo Rolla • Trilha sonora: Natalia 

Mallo & Danilo Penteado • Desenho de luz: Bruno Cerezoli • Técnico de luz: Rodrigo Cam-

Oficina: O dono da cena  
(benedita)
CIA SInO (BA)

Trajetória: A Cia. Sino surge em 2011 (Salvador) com a montagem do solo Benedita, de Bruno 

de Sousa. O artista, bacharel em Artes Cênicas pela UFBA, traz uma experiência cênica au-

tônoma, desde os aspectos criativos artísticos até os meios de produção. Através de parcerias e 

diálogos com outros artistas e grupos, o espetáculo já fez diversas temporadas em Salvador 

(BA) e no Rio de Janeiro (RJ), participações em mais de 20 festivais nacionais, rece-

beu 18 prêmios e mais de 30 indicações.

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: Atores e estudantes de teatro • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Bruno de Sousa
Sinopse: A oficina pretende estimular a autonomia criativa de cada participante. O foco será 

dado na contação de histórias e construção de personagens através da utilização dos meios expressivos 

de corpo, voz, espaço e referências pessoais de cada participante.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Espetáculo Convidado: mordedores
IMPROvávEl PROdUÇõES (RJ)

Horário: 19h30 • local: Palco • duração: 50 Minutos

Capacidade: 53 lugares • Classificação Etária: 14 anos
Sinopse: Em 2014 Marcela Levi e Lucia Russo deram início a um processo de longa duração que 

demandava a participação colaborativa de jovens performers numa pesquisa sobre a violência, entendida e 

experimentada para além de suas conotações imediatas de aniquilamento, morte e destruição. Contrariando 

o imaginário (e as políticas culturais e sociais) que visam pacificar a violência por meio de uma dopagem, 

de um esvaziamento de energia – também eles, evidentemente, violentos – realizados em nome de harmonia 

edificante, Marcela Levi e Lucia Russo incorporam a energia da violência como disparadora de uma espiral 

de forças em tensão. Ao corpo contemporâneo blindado e asséptico, na desesperada busca de uma fortaleza 

auto-protetora envolvido em fantasias cosméticas contrapõe-se um corpo permeável, mais elástico, que pode 

romper, que suja e se suja, que pensa e é pensado, morde e é mordido.
FICHA TÉCNICA Direção artística: Marcela Levi & Lucía Russo • Performance e co-criação: Daniel Passi, 

Gabriela Cordovez, Ícaro Gaya, João Vitor Cavalcante, Leonardo Carvajal, Lucía Russo e Tamires Costa • Co-

laboração dramatúrgica: Laura Erber • Colaboração no processo de criação: Ana Maria Krein, Kandyê Medina, 

Marilena Manuel Alberto, Thiane Nascimento e Tony Hewerton • Desenho de luz: Andrea Capella e Isadora 
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Giuntini • Desenho de som: toda a equipe figurino: Paula Stroher • Programação visual: Paula Delecave • Regis-

tro audiovisual: Leo Nabuco e Luiz Guilherme Guerreiro • Registro fotográfico: Paula Kossatz e Renato Mangolin 

• Residências artísticas: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro e Espaço Cultural Sítio Canto da Sabia 

• Apoio: Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, Centro de Artes da Maré, Lia Rodrigues Cia de Dan-

ças, Casa Funarte Paschoal Carlos Magno, Projeto Entre/ Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto e Consulado 

da Argentina • Coprodução: Iberescena/Funarte e Cooperativa Disentida • Patrocínio: Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro e Secretaria Municipal de Cultura (SMC) produção e realização artística: Improvável Produções

Capacidade: 200 lugares

Classificação Etária: 14 anos

Sinopse: O texto parte de um fato corriqueiro e aparentemente sem maior gravidade: um atropela-

mento no qual não há vítimas fatais. A partir do olhar de diferentes testemunhas desse acidente a trama 

evolui como um quebra-cabeça, e acaba revelando que por detrás desse acontecimento “banal” algo mais ter-

rível está para ocorrer. O texto foi vencedor, em 2011, do Prêmio de Dramaturgia Ivo Bender da Prefeitura 

de Porto Alegre e do Instituto Goethe. Em 2014 recebeu o Prêmio Açorianos de Melhor Dramaturgia e os 

Prêmios Braskem de Melhor Espetáculo e Melhor ator no 21º Porto Alegre em Cena. 

FICHA TÉCNICA Texto e direção: Fernando Kike Barbosa • Elenco: Cassiano Ranzolin, Janaina Pelizzon, 

Liane Venturella, Rafael Guerra e Rodrigo Mello • Figurino: Coca Serpa • Iluminação: O Grupo • Trilha sonora 

original: Paulo Arenhart • Fotografia: Vilmar Carvalho • Programação visual: Ariel Aguiarquarta-feira

quinta-feira

Oficina: O dono da cena
(benedita)
CIA. SInO (BA)

Espetáculo: benedita
dRAMA 

CIA. SInO (BA)

Horário: 19h30 

local: Teatro 

duração: 60 Minutos

Capacidade: 80 lugares

Classificação Etária: 12 anos

Sinopse: O espetáculo traz à tona a preservação de Patrimônio 

Imaterial Cultural com humor e densidade quando leva o público a co-

nhecer de perto Benedita, uma misteriosa senhora contadora de histórias. 

Ela carrega uma gigantesca trouxa na cabeça. Em meio aos panos que traz, 

existem roupas sujas de cores vivas. Benedita conta a história dessas indu-

mentárias especiais – peças que marcaram sua vida centenária. Sua apre-

sentação é um ritual de passagem que passeia entre o trágico e o cômico para 

a construção de uma personagem genuinamente brasileira. Uma mulher-mito, 

contadora de histórias, lavadeira-curandeira-bruxa-feiticeira, no limite da vida. 

Benedita tece destinos através dos casos que conta, relatando uma história ar-

quetípica e mitológica.

FICHA TÉCNICA Texto, direção e atuação: Bruno de Sousa • Orientação: Fábio Vidal 

e Danilo Pinho • Cenografia: Rodrigo Frota • Trilha sonora: Leandro Villa • Figurino: Diana 

Moreira • Desenho de luz: Pedro Dultra • Maquiagem: Ramona Azevedo • Operação e montagem de 

luz: Elton Pinheiro • Produção: Em Cartaz produções artísticas (Martha Avelar e Thais Teixeira)

Trajetória: A Cia. Sino surge em 2011 (Salvador) com a montagem do solo Benedita, de Bruno 

de Sousa. O artista, bacharel em Artes Cênicas pela UFBA, traz uma experiência cênica au-

tônoma, desde os aspectos criativos artísticos até os meios de produção. Através de parcerias e 

diálogos com outros artistas e grupos, o espetáculo já fez diversas temporadas em Salvador (BA) 

e no Rio de Janeiro (RJ), participações em mais de 20 festivais nacionais, recebeu 18 prêmios e 

mais de 30 indicações.

Horário: 9h às 13h • local: Teatro • número de vagas: 20

Público-alvo: atores e estudantes de teatro • Carga Horária: 4h 

Ministrante: Bruno de Sousa

Sinopse: A oficina pretende estimular a autonomia criativa de cada participante. O foco será dado na 

contação de histórias e construção de personagens através da utilização dos meios expressivos de corpo, voz, 

espaço e referências pessoais de cada participante.

Inscrições: Solicitar a ficha de inscrição através do e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com

Intercâmbio entre Dudude (MG) e Improvável 

Produções (RJ)

Atividade exclusiva para os participantes dos grupos. 

Espetáculo: Pequenas violências-
silenciosas e cotidianas

dRAMA (TEATRO AdUlTO) |  CIA. STRAvAGAnzA (RS) 

Horário: 19h30

local: Teatro • duração: 55 Minutos
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02
SEG

A Carroça É Nossa 
(Grupo Xama de Teatro | MA)

19h30

03
TER

Poropopó  
(Será o Benedito?! Teatro, Circo e Rua | RJ)

15h

04
QUA

Intercâmbio entre Grupo Xama de  
Teatro (MA) e Será o Benedito?!  
Teatro, Circo e Rua (RJ)

10h30 às 
17h30

04
QUA

Jacy (Grupo Carmin | RN) 19h30

05
QUI

Oficina “E o palhaço, o que é?”
(Grupo Barracão Teatro | SP)

9h às 13h

05
QUI

Oficina “Da cidade à cena: texto, 
vídeo e atuação a partir de elementos 
do real” (Grupo Carmin | RN)

9h às 16h

05
QUI

Yi Ocre 
(Corpo de Arte Contemporânea | AM)

19h30

06
SEX

Oficina “E o palhaço, o que é?”
(Grupo Barracão Teatro | SP)

9h às 13h

06
SEX

Os Charlatões Mais Sinceros do Mundo 
(Cia 2 Banquinhos | RJ)

15h

07
SAB

WWW para Freedom (Grupo Barracão 
Teatro | SP) + Pensamento Giratório com 
Flávio Souza

19h30

08
DOM

Intercâmbio entre o Barracão Teatro 
(SP) e a Cia 2 Banquinhos (RJ)

10h30 às 
17h30

09
SEG

Oficina “Corpo e Luz: Experimentações 
de Grafias no espaço”  
(in-Próprio Coletivo | MT)

9h às 16h

09
SEG

Cachorros não sabem blefar 
(Cia 5 Cabeças | MG)

19h30

10
TER

Oficina de Circo para Jovens e 
Adultos (Cia Cênica Nau de Ícaros | SP)

9h às 13h

10
TER

Oficina “Musicalização para  
atores e não atores”  
(Cia Pão Doce de Teatro | RN)

9h às 16h

10
TER

OraMortem (in-Próprio Coletivo | MT) 19h30

11
QUA

Oficina de Circo para Jovens e 
Adultos (Cia Cênica Nau de Ícaros | SP)

9h às 13h

11
QUA

A Casatória C’a Defunta (Cia Pão Doce de 
Teatro | RN) + Pensamento Giratório com 
Adriana Schneider

19h30

12
QUI

Oficina “Ser tão energético“  
(Coletivo Teatral Ser Tão Teatro | PB)

9h às 13h

12
QUI

As duas (Teatro de Anônimo | RJ) 19h30

13
SEX

Oficina “Ser tão energético“ 
(Coletivo Teatral Ser Tão Teatro | PB)

9h às 13h

13
SEX

A.N.J.O.S (Cia Cênica Nau de Ícaros | SP) 19h30

14
SAB

Intercâmbio entre Cia Cênica 
Nau de Ícaros (SP) e Teatro de 
Anônimo (RJ)

10h3 às 
17h30

14
SAB

Oficina de Exploração Narrativa 
(Teatro Máquina | CE)

14h às 18h

14
SAB

Flor de Macambira 
(Coletivo Teatral Ser Tão Teatro | PB)

19h30

15
DOM

Oficina de Exploração Narrativa 
(Teatro Máquina | CE)

14h às 18h

16
SEG

Répéter (Teatro Máquina | CE) 19h30

17
TER

Diga que está de acordo! - MÁQUINA-
FATZER (Teatro Máquina | CE)

19h30



34   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  35

26
QUI

Intercâmbio entre a Pivete Cia de 
Arte (PR) e a Cia PeQuod (RJ)

10h30 às 
17h

26
QUI

Ocupa Árvore (Flávia Meireles | RJ) 19h30

27
SEX

Intervenção Experimento Gramíneos 
(Maicyra Leão | SE) no Gardênia Azul

14h

27
SEX

Dúplice (Rodrigo Cruz/Rodrigo Cunha | GO) 19h30

28
SAB

Intercâmbio entre Rodrigo Cruz/
Rodrigo Cunha (Dúplice | GO) e Flávia 
Meireles (Ocupa Árvore | RJ)

10h30 às 
17h30

28
SAB

Intervenção Experimentos Gramíneos 
(Maicyra Leão | SE) na Cidade de Deus

14h

28
SAB

3 Dias ou Menos 
(Cia Sala Escura de Teatro | RJ)

17h e 
19h30

30
SEG

A Projetista (Dudude | MG) 19h30

31
TER

Oficina “O dono da cena” 
(Cia Sino | BA)

9h às 13h

31
TER

Mordedores 
(Improvável Produções | RJ)

19h30

01
QUA

Oficina “O dono da cena”  
(Cia Sino | BA)

9h às 13h

01
QUA

Intercâmbio entre Dudude (MG) e 
Improvável Produções (RJ)

10h30 às 
17h30

01
QUA

Pequenas Violências - Silenciosas e 
Cotidianas (Cia. Teatro di Stravaganza | RS)

19h30

02
QUI

Benedita (Cia Sino | BA) 19h30

18
QUA

Why the Horse? 
(Grupo Pândega de Teatro | SP)

19h30

19
QUI

Why the Horse? 
(Grupo Pândega de Teatro | SP)

19h30

20
SEX

Pensamento Giratório com Grupo 
Pândega de Teatro (SP). 
Local: Universidade Cândido Mendes Ipanema

19h

20
SEX

A Giganteia (Cia Les Trois Cles_Brasil | RJ) 
+ Pensamento Giratório com Miguel 
Vellinho

19h30

21
SAB

Oficina “O Jogo do Palhaço: Estado” 
(Grupo Trampulim | MG)

14h às 18h

21
SAB

Blefes Excêntricos (Circo Dux | RJ) 19h30

22
DOM

Oficina “O Jogo do Palhaço: Estado” 
(Grupo Trampulim | MG)

14h às 18h

23
SEG

Oficina de introdução à técnica de 
manipulação direta e teatro  
de animação (Pivete Cia de Arte | PR)

9h às 13h

23
SEG

Manotas Musicais 
(Grupo Trampulim | MG)

19h30

24
TER

Oficina de introdução à técnica de 
manipulação direta e teatro  
de animação (Pivete Cia de Arte | PR)

9h às 13h

24
TER

Intercâmbio entre o Grupo  
Trampulim (MG) e Circo Dux (RJ)

10h30 às 
17h30

24
TER

Adaptação (Teatro de Açúcar | DF) 19h30

25
QUA

O Rato (Pivete Cia de Arte | PR)
15h e 
16h30

25
QUA

O Braile, uma dança às cegas 
(Cia PeQuod | RJ)

19h30
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04/05 - Espetáculo: Jacy

Teatro documental - Grupo Carmin (RN) 

Horário: 19:30

Local: Palco

Duração: 55 minutos

Classificação Etária: 12 anos

Capacidade:  600 lugares

11/05 - Espetáculo: A casatória c’a defunta

Comédia. Grupo: Cia. Pão Doce de Teatro (RN)

Horário: 19:30

Local: Anfiteatro

Duração: 50 minutos

Capacidade: 300 lugares

Classificação Etária: Livre 

18/05 - Espetáculo: Why the horse?

Happening - Grupo Pândega de Teatro (SP)

Horário: 19:30

Local: Palco

Duração: 55 Minutos

Capacidade: 600

Classificação Etária: 16 anos

 

25/05 - Espetáculo: O Braile, uma dança às cegas

Cia PeQuod (RJ) 

Horário: 19h30

Local:Palco

Duração: 20 minutos 

Capacidade: 600 lugares

Classificação Etária: 14 anos

No mês de maio, o projeto Escola Vive Cultura  

contará com espetáculos integrantes da programação do 

Festival Palco Giratório.

Escola Vive Cultura é um projeto que tem como 

princípio estimular e viabilizar o acesso de alunos de  

instituições educacionais, localizadas em áreas deficientes 

de equipamentos culturais, a uma programação cultural 

diversificada e de qualidade. 

O objetivo maior do projeto é orientar o aproveita-

mento de atividades de fruição e por meio da experiência 

servir como condutor da educação dos sentidos do públi-

co, composto por alunos e professores das últimas séries 

do ensino fundamental e do ensino médio. 

Acreditamos que a soma de ações e metodologias 

aplicadas neste projeto permite dar acesso à cultura e 

auxilia o desenvolvimento do sujeito/aluno/professor 

na criação de um discurso próprio e na constituição do 

gosto, contribuindo para a formação de cidadãos políti-

cos, além de qualificar e estimular a criatividade na uni-

dade escolar atendida.  

 

36   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  37

Literatura

Artes Cênicas

Cinema

Música

Artes Plásticas

Mais
informações
na página
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Mais
informações
na página
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19
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25



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 Acadêmica:
André Ferreira

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 Coordenação de Lazer:
Tahíba Melina

Programação, Produção e 
Coordenação de Comunicação:
leonardo Minervini

Coordenação de Eventos
Mariana Penteado

Assistência de Produção:
Wagner Bettero e Katia Costa

Administrativo:
Claudia vidal, Alba Souza, Adriana lapa da Silva, 
luiz Carlos de Almeida e Marcelo Momesso

Designer Gráfico:
Rafael Macedo

Iluminação:
Alberto Timbó

Contrarregra:
Carlos Alberto Artigos

Sonorização:
André Coelho

Camareira Teatral/Copeira:
Ana Cristina dos Santos

Serviços Gerais:
Eliamar leão, Keila Santos, Oneida Gomes e 
Robson Figueira

Estagiários:
Alisson lopes, Ana Torrezan, Andressa Carvalho 
e Juliana Rufino

Praticantes:
Arthur vitor, Gabriel Guedes, Guilherme Tarini, 
Mariana duzanowski, Matheus domingues e 
nicolas Sassi 

Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
março de 2016

1 - Alegres Trópicos 

Show: Multibloco 

Foto: Andressa Carvalho

2 - Vagão Cor de Rosa

Show: Ellen Oléria

Foto: Ana Torrezan

3 - Alegres Trópicos 

Show: Jamboo

Foto: Andressa Carvalho
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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  

Transportes
Centro: 
Ônibus: 181/315/352/361

Terminal Alvorada: 
Ônibus: 692/693/880/882A/886/ 
890A/955/991A

Baixada: 
Ônibus: 400T/405T/415T/420T/425T

Metrô: 
Linha 2, Del Castilho com integração  
para Alvorada 613/614

Estacionamento gratuito sujeito à lotação


