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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

        espacoculturalescolasesc

(21) 3214-7404

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Horário de Funcionamento: 

2ª a 6ª feira, das 9h às 19h30

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

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

de identificação com foto.

*** Distribuição de ingressos com 1h de antecedência das atividades

3 Aldeya  
Yacarepaguá

24 Quadro da  
Programação

 26 Sonora Brasil

 32 Espaço em imagens

 34 Dicas Culturais

índice

VIII  FEIRA  DA  DIVERSIDADE  CULTURAL
01 A 17 DE SETEMBRO

O Projeto Aldeya Yacarepaguá 

– Feira da Diversidade Cultural visa 

promover e estimular a produção cultural 

e artística de Jacarepaguá, com enaltecimento dos  

recursos humanos e conteúdos locais, bem como, poten-

cializar, não só as redes de troca de conhecimento, mas, principal-

mente, a valorização do sentimento de pertencimento de identidades 

locais. Também oportuniza a potencialização das ações do Projeto  

Social da Escola Sesc de Ensino Médio. Em 2016, em sua oitava 

edição, o Aldeya Yacarepaguá pretende promover maior interação en-

tre a Escola Sesc e o saber cultural dos artistas da região do entorno.
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Maicyra Leão (SE)

Horário: 14h

Local: Centro da Taquara

Duração: Aproximadamente 2 horas

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Vestida com uma roupa construída a partir de pedaços de grama 

artificial, a performer desloca-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 sim-

ples, dialogando com elementos da cultura popular e pop, e alcança espaços  

subjetivos inusitados, ganhando intensidade por meio do atravessamento 

transversal conquistado pelo contato.

Ficha técnica: Concepção e realização: Maicyra Leão | Assistência geral: 

Audevan Caiçara

Intervenção Urbana: Experimentos Gramíneos 

/0901

Cia. Khoros de Dança (RJ)

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 600 lugares 

Sinopse: O que nos aguça nessa nova proposta são os românticos e poéticos  

discursos de amor, que outrora eram expressos em manuscritos, que hoje subs- 

tituídos por aplicativos de relacionamento, banalizam o sentimento estabelecendo 

um julgamento raso do outro. “O ser humano: um produto passageiro”.

Ficha técnica: Direção e design de movimento: Marta Bastos | Direção de 

Cena:   Bayron Alencar | Coreografia: Marta Bastos e Cia | Coordenação  

técnica: Julio Rocha | Cenografia: A Cia | Sonoplastia: Jorge Tavares | Fotogra-

fia: Fernando Ferreira | Elenco: Bianca Martins, Jessica Barros, Jorge Tavares, 

Ricardo Pinheiro, Roberto Silva, Thiago Franco

Espetáculo de Dança: Por Tantas Vezes

/0901

Intervenção Urbana: Experimentos Gramíneos 

/0902
Maicyra Leão (SE)

Horário: 16h

Local: Camorim

Duração: aproximadamente 2 horas

Classificação Etária: Livre

Teatro Máquina (CE) 

Conexão Palco Giratório / Infantil

Horário: 15h

Local: Espaço Cultural Escola Sesc 

Duração: 40 minutos

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 80 lugares

Sinopse: Numa livre adaptação do romance de Michael Ende, o grupo  

recria a situação-motivo, ambientada numa pequena ilha inventada. Os qua-

tro habitantes de Pequeno se veem diante de uma grande novidade: a chega-

da de um bebê. O espaço é pequeno demais para mais um e todos precisam se  

entender para tentar resolver esse problema.

Ficha técnica: Direção e dramaturgia: Fran Teixeira | Produção: Levy Mota e Fabiano  

Espetáculo: João Botão

/0902



Veríssimo | Elenco: Levy Mota - Rei Reinaldo; Ana Luiza Rios - Sra. Hein; Márcio Medei-

ros – Max; Fabiano Veríssimo - Sr. Gravatinha; Loreta Dialla – Carteiro | Direção musi-

cal: Consiglia Latorre | Iluminação: Teatro Máquina | Figurinos: Fran Teixeira | Ceno-

grafia: Elaine Nascimento e Fran Teixeira | Arte gráfica: Frederico Teixeira e Levy Mota.

Maicyra Leão (SE)

Horário: 16h

Local: Posto 9 – Praia da Barra da Tijuca

Duração: Aproximadamente 30 minutos

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Pedalando entre pessoas e tráfego intenso [fuligem, poluição e  

canos de escape: CO2] uma bicicleta branca, guiada por uma figura feminina em 

vestido branco, segue solitariamente enquanto o negro que brota de sua boca in-

siste em incomodar. A travessia é lenta e a respiração, força vital que nos faz inflar 

e vibrar, impulsiona o movimento que reage ao ritmo frenético de nossas grandes 

cidades. A ruptura aproxima singelezas que nos tornam cúmplices.

Ficha técnica: Concepção e realização: Maicyra Leão | Assistência geral: 

Audevan Caiçara

/0903
Intervenção Urbana: Luto

Workshop de Qualificação Profissional
/0903

Horário: 8h às 13h30

Local: Escola Sesc de Ensino Médio

Classificação Etária: Livre

 

Sinopse: As atividades serão oferecidas aos alunos da 2ª série da Escola Sesc 

de Ensino Médio, integrando a Qualificação Profissional. Com o intuito de 

ampliar a formação dos alunos para o mercado de trabalho, serão realiza-

Espetáculo: O Cantil

/0903

dos workshops com profissionais especializados em suas áreas, abordando os  

temas: dinâmica de grupo, elaboração de currículo, técnicas de apresentação 

pessoal e entrevista.

*Exclusivo para estudantes da Escola Sesc de Ensino Médio.

Teatro Máquina (CE)  

Conexão Palco Giratório / Drama

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc 

Duração: 40 minutos

Classificação Etária: 12 anos

Capacidade: 600 lugares

Sinopse: O Cantil surge de uma leitura bastante específica de “A exceção e 

a regra” de Bertolt Brecht, onde a palavra é suprimida, para que o gesto seja 

enfatizado e o trabalho dos atores possa ser refuncionalizado pelo exercício  

de demonstração e manipulação. Trata-se, portanto, de uma viagem sem  

espaço nem tempo definidos. Dois homens seguem à procura de algo. 

Para o patrão a viagem é urgente e aterradora, para o empregado é apenas  

objeto de seu ganha-pão. Entre os dois se estabelece uma relação nos  

extremos da desconfiança total e da pura subserviência, relação essa transfigurada  

pela ausência/presença do cantil.

Ficha Técnica: Texto e Direção: Fran Teixeira | Produção: Levy Mota | Elenco: 

Acauã Pessoa, Ana Luiza Rios, Fabiano Veríssimo, Levy Mota, Loreta Dialla e 

Márcio Medeiros | Cenário: Frederico Teixeira | Figurino: João Zabaleta | Tri-

lha Sonora Original e Sonoplastia: Dustan Gallas | Animação: Ramon Caval-

cante | Iluminação: Walter Façanha | Operação de Som: Wellington Fonseka | 

Operação de Luz: Ciel Carvalho | Fotos: Deyvison Teixeira e Walmick Campos.
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/0904

Oficina de atuação e manipulação de  
bonecos-objetos

Cia Les Trois Clés (RJ) 

Horário: 10h30 às 17h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Número de vagas: 20

Carga Horária: 6h 

Ministrante: Eros P. Galvão

Sinopse: A oficina propõe compartilhar uma das etapas fundamentais do pro-

cesso criativo do grupo, a investigação da relação entre formas inanimadas 

(bonecos, objetos variados) e as possibilidades expressivas do trabalho do ator-

marionetista; proporcionando um leque infinito de soluções e desafios teatrais. 

A forma inanimada, na figura do boneco, é um caleidoscópio ilimitado de pos-

sibilidades criativas e o veículo privilegiado na abordagem do trabalho do ator, 

inspirada na visão da “supermarionete” desenvolvida na obra de Gordon Craig.

Exercícios de preparação do ator marionetista, estudo das possibilidades e 

jogos com objetos, visto não como acessório, mas como um parceiro de jogo, 

constituem as ferramentas essenciais desta oficina na busca de trazer à luz as 

insuspeitas e ricas possibilidades cênicas que nascem do jogo entre o ator e as 

formas inanimadas. O boneco se apresenta ao lado do ator como um catalisa-

dor de emoções.

Inscrições

Para participar, solicite a ficha de 

inscrição através do e-mail  

espacoculturalescolasesc@gmail.com

Odília Nunes (PE) / Teatro Infantil

Horário: 11h

Local: Escola Municipal Governador Carlos Lacerda

Duração: 60 min

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Em mais uma de suas paradas, Bandeira encontra-se com uma ter-

rível dor de boneca que a impede de realizar sua função. Eis que surge Sr. 

Moraes, um velho amigo trazendo consigo uma receita de espantar tristezas. 

Bandeira se cura e segue a brincadeira com o público, onde oferece seus dotes 

circenses de magias e malabares!

Ficha técnica: Criação, produção, adaptação e performance: Odilia Nunes | 

Figurino: Asaías Lira (Zaza) | Poesias de: Vinicius de Moraes, Olavo Bilac, 

Cecília Meirelles, Pedro Bandeira, Marcus Accioly, Roseane Murray e Carlos 

Gomide.

*Exclusivo para estudantes da Escola Municipal Governador 

Carlos Lacerda/Taquara.

Espetáculo: A Gigantea

Espetáculo: Declipolou Totepou

/0905

Cia Les Trois Clés (RJ)

Conexão Palco Giratório / Teatro de Animação

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: 10 anos

Capacidade: 600 lugares

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 Ma-

kou é sequestrado por um tirano, líder de um exército de seres híbridos (ho-

mens/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 

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

Ficha técnica: Direção e Texto: Eros P. Galvão | Elenco: Alexandre Scaldini, 

Brenda Villatoro, Bruno Oliveira, Eric Meireles, Leandro Vieira e Vanessa Dias 

| Técnico de Som e Luz: Guilherme Miranda.

/0905
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Espetáculo: Ludwig/2 -
Eu desejo permanecer um enigma

/0906
Artesanal Cia. de Teatro (RJ) / Drama

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 75 minutos

Classificação Etária: 16 anos

Capacidade: 60 lugares

Sinopse: O espetáculo aborda a controversa figura do Rei Ludwig II da  

Baviera através de seus conflitos existenciais, muitos abordados em seu 

diário privado e cartas escritas à sua prima Sophie Charlotte, com quem 

viveu um breve noivado, ao seu amigo Richard Wagner e ao seu amante 

e chefe da cavalaria Richard Hornig. Sua paixão pela arte (teatro, música 

e arquitetura), seus ideais humanos, sua ambição em construir um mun-

do de paz – onde as artes seriam os pilares da sociedade, seus conflitos  

entre a religião e sua sexualidade e, por fim, seu processo de loucura, são 

levados à cena com o uso de projeções de vídeo e versões eletrônicas da 

música de Wagner. O espetáculo é apresentado parte em português, parte em 

 alemão, com legendas.

Ficha técnica: Dramaturgia e texto: Gustavo Bicalho | Elenco: Manoel  

Madeira, Suzana Castelo e Cleiton Rasga | Direção: Gustavo Bicalho,  

Henrique Gonçalves e Daniel Belquer | Tradução: Lilli-Hannah Höp-

ner e Manoel Madeira | Cenografia: Linda Sollacher e Karlla de Luca |  

Figurinos e adereços: Henrique Gonçalves e Fernanda Sabino | Direção  

Musical e video mapping: Daniel Belquer | Desenho de luz: Rodrigo Belay |  

Fotografias de cena: Nadine Löes, Jackeline Nigri | Direção de  

Produção: Henrique Gonçalves | Realização: Artesanal Cia. de Teatro.

Intercâmbio entre Cia Les Trois Cles - Brasil e 
Artesanal Cia. de Teatro

/0907
Horário: 10h30 às 17h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

*Atividade exclusiva para os integrantes das duas companhias. 

Encontro FLUPP Pensa na Aldeya

/0907
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Horário: 16h 

Local: Espaço Cultural Escola Sesc 

Capacidade: 600 lugares

Sinopse: Este ano a FLUPP - Festa Literária das Periferias realiza sua quinta 

edição na Cidade de Deus, com diversas ações literárias: mesas de debates, com-

petições de Slam Poetry, oficinas, exposições. Por essa razão, um dos livros pu-

blicados pela FLUPP Pensa, que é o processo de formação que antecede e prepara 

a FLUPP, será um HQ com a história da Cidade de Deus, que celebra os 50 anos 

dessa comunidade. Por isso, surgiu a proposta de realizar uma atividade que alie 

essa dimensão da FLUPP com a oportuna presença no Brasil de Power Paola 

(Paola Gaviria), uma artista de descendência colombiana e equatoriana, e uma 

das poucas mulheres que fazem quadrinhos na Colômbia. Sua primeira graphic 

novel, Vírus Tropical, um relato autobiográfico de sua infância em Quito – onde 

foi criada por uma família extremamente conservadora –, foi lançada no Brasil 

no ano passado pela Editora Nemo. Suas HQs também podem ser lidas na inter-

net em sites como o argentino Historietas Reales, e no coletivo Chicks on Comics. 

No dia 7 de setembro, FLUPP e Power Paola vão declarar a independência da im-

aginação e da invenção para pensar a arte dos Quadrinhos e a história da CDD. 

*Atividade vinculada à programação FLUPP 2016. Saiba mais em flupp.net.br



/0908
II Festival de Esquetes Nova Escola de Teatro 

Horário: 17h às 21h

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Classificação Etária: 12 anos

Capacidade: 600 lugares

Sinopse: Nova Escola de Teatro é uma escola profissionalizante de 

atores e dubladores situada na Freguesia, em Jacarepaguá. Na segunda 

edição do Festival, dez esquetes serão apresentadas e avaliadas por jura-

dos, bem como, pelo público presente, premiando as seguintes categorias:  

Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Direção, Melhor Esquete e Melhor Texto. 

Esquetes:
1. Nó

Ficha técnica: Texto e Direção: Beatriz Freitas | Elenco: Anieli Talon, Leandro 

Moura e Junior Azevedo

2. Despida 

Ficha técnica: Texto: Brian Monteiro | Direção: Leandro Moura | Elenco: 

Betina Rezende

3. Selecionados

Ficha técnica: Texto e Direção: Isabele Riccart | Elenco: Leandro Lyma  

e Betina Rezende

4. Da porta pra fora

Ficha técnica: Texto: Léo Gomes | Direção: Mariah Duarte | Elenco: Beatriz 

Freitas, Maitê Coropos e Mariah Duarte

5. Quando os vagalumes se acenderem

Ficha técnica: Texto: Betina Rezende | Direção: Léo Gomes | Elenco: Analú 

Pontes e Betina Rezende

6. Precisamos falar sobre flores

Ficha técnica: Texto: Davi | Direção: Priscilla Borges | Elenco: Davi  

e Priscilla BorgesW

7. O Homem que andava só

Ficha técnica: Texto: Betina Rezende | Direção: José Luiz Ferreira | Elenco: 

Gabriela Reis e Thiago Cardoso

8. Exagerada

Ficha técnica: Texto e Direção: Raphael Mourão | Elenco: Maitê Coropos, 

Humberto Seixas, Junior Azevedo e Roni Cruz

9. Sem reflexos

Ficha técnica: Texto e Direção: Beatriz Freitas | Elenco: Analú Pontes,  

Rômulo Domiciano e Maitê Coropos

10. A Mulher do fim do mundo

Ficha técnica: Texto e Direção: Gabriela Reis | Elenco: Amanda Villaverde

Horário: 17h10 às 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Sinopse: O encontro promoverá a troca de experiências e repertórios  

entre os projetos de música desenvolvidos na Escola Sesc de Ensino Médio. 

Intercâmbio entre Projeto Bandas e   
Orquestra da Escola Sesc de Ensino Médio

/0909
*Atividade exclusiva para os  

integrantes dos dois grupos.
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/0909
Mostra de Curtas e Palestra sobre
O Audiovisual na Cidade de Deus
Horário: 17h às 19h
Local: Centro de Referência da Juventude (CRJ)
- Rua José de Arimatéia, 90 – Cidade de Deus 
Duração: 2h

Classificação Etária: 14 anos

Sinopse:  A atividade, mediada por Viviane Sales, visa, além de comemorar o 
50º aniversário da Cidade de Deus, divulgar a criativa, pulsante e vasta produção 
audiovisual do local, bem como, promover diálogo e troca de fazeres e poéticas 
entre profissionais com sólida experiência no audiovisual com participantes do 
Centro de Referência da Juventude interessados por essa área de atuação.
Curtas: Favela 20X30 – direção Julio Pecly / Crônicas de um fato comum – 
direção Paulo Silva / Mulher de Amigo – direção Leandro Monteiro

Participação: DJ TR, Rodrigo Felha e Paulo Silva.

Horário: 10h30 às 12h30

Local: Escola Sesc de Ensino Médio

Sinopse: O historiador Michael Carneiro 

conversará acerca dos processos históri-

co-sociais da região de Jacarepaguá. 

Palestra: A História de Jacarepagúa - 
Com Michael Carneiro

/0910
*Atividade vinculada ao labo-

ratório de Comunicação Popu-

lar do Projeto Social da Escola 

Sesc de Ensino Médio.

Show de lançamento do CD Projeto Bandas

Horário: 17h

Local: Espaço Garagem 

Capacidade: 120 lugares

Kelzy Ecard (RJ) Monólogo
Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc
Duração: 70 minutos

Classificação Etária: 12 anos
Capacidade: 600 lugares

Sinopse: “Meu Caro Amigo” conta a história de Norma, 50 anos, fã ardo-

rosa de Chico Buarque, professora de História do Brasil que viveu a segunda 

metade do século XX de forma intensa e apaixonada. Para Norma, Chico 

foi capaz de traduzir seus estados de alma em música e poesia - chega até 

a imaginar que algumas canções foram compostas especialmente para ela. 

Embalada e inspirada pelas canções de Chico, Norma compartilha suas 

Espetáculo: Meu Caro Amigo

/0911

14   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  15

Sinopse: O Projeto Bandas da Escola Sesc de Ensino Médio é composto por 

alunos e tem como objetivo desenvolver o trabalho em equipe, promover o 

aprimoramento musical e estimular o protagonismo juvenil.

/0910
Conversa sobre Materiais Reciclados com Léa Serra

Horário: 10h30 às 12h30

Local: Ateliê na Cidade de Deus

Sinopse: A artesã empreendedora da Cidade de Deus desenvolve trabalhos  

com materiais descartáveis, com especialização em bijuterias feitas de  

garrafa tipo pet.

*Atividade vinculada ao labo-

ratório de Meio Ambiente do 

Projeto Social da Escola Sesc 

de Ensino Médio.

/0910
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memórias com o público, navegando entre a sua história pessoal e a história 

recente do país, estabelecendo um diálogo entre memória individual e 

memória nacional e utilizando da música como poderoso veículo de com-

partilhamento de memória provocando no espectador a lembrança de sua 

própria história.

Ficha técnica: Dramaturgia: Felipe Barenco | Direção geral: Joana Lebreiro 

| Direção musical: Marcelo Alonso Neves | Direção de arte: Ney Madeira | 

Iluminação: Paulo César Medeiros | Atriz: Kelzy Ecard | Pianista: Rodrigo 

Marsillac | Operação de áudio: Joana Guimarães | Direção de produção e 

operação de luz: George Luis

Show da Orquestra da Escola Sesc de Ensino Médio
/0912

Horário: 17h10
Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Capacidade: 80 lugares

Sinopse: A Orquestra proporciona aos alunos vivências musicais fundamen-
tadas na apreciação, execução e criação de repertórios, a partir de arranjos 
didáticos que contemplam a diversidade cultural do grupo e a experiência 

prévia dos alunos.

Assembleia com sócios do Clube de Espectadores

/0913
Horário: 17h

Local: Auditório da Escola Sesc de Ensino Médio
Capacidade: 50 pessoas

Duração: 2h

Sinopse: O programa Clube de Espectadores, iniciado em 2010, tem como obje-
tivo fidelizar a frequência e a participação ativa dos espectadores às atividades do 
Espaço Cultural Escola Sesc. A assembleia pretende promover um diálogo entre 
os sócios e os produtores do Espaço Cultural, visando ampliar a participação do 
público no planejamento da programação.

Sesc Partituras: Duo Madeira Mar-Fim

/0913
Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 2h

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 80 lugares

Sinopse: O Sesc Partituras é uma biblioteca digital sem fins lucrativos que 

visa preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro, democratizando o 

seu acesso através de partituras digitalizadas e editoradas. Utilizando eficiente 

sistema de busca, o site permite a visualização e impressão integral das obras 

catalogadas, assim como o áudio da maioria delas, oferecendo importante su-

porte a músicos, estudantes de música e pesquisadores.

Release do grupo: O projeto Madeira Mar-Fim visa divulgar a música de câ-

mara, especialmente a brasileira, aos mais diversos públicos e, não só em palcos 

tradicionais de música erudita, mas, também, em espaços de interação de arte 

e formação, como escolas e museus. A proposta para esse concerto é de um 

recital que mescla peças de câmara erudita com peças populares vide choros e 

músicas de trilhas sonoras do cinema, buscando divulgar compositores novos 

através de um repertório com composições tradicionais da música de câmara 

(Arpeggione de Schubert, por exemplo), compositores de trilha sonora, es-

pecialmente italiana (Nino Rota e Ennio Morricone), compositores nacionais 

(José Siqueira), novos compositores (Marcos Lucas) e peças de música popular, 

incluindo uma peça do Marcos Lucas, professor de composição da UNIRIO, e 

uma peça do próprio Pedro Silva.

Ficha técnica: Piano - Raquel Paixão | Clarinete, flauta e saxofone - Pedro 

Silva | Produção - Fermata Produções | Produtoras - Pâmella Nunes e Ana 

Paula Vianna.
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Contação de Histórias: “Contos Indígenas”
/0913Horário: 10h e 14h

Local: Escola Municipal Hemetério dos Santos

Duração: 60 minutos

Classificação Etária: Livre

Sinopse: Contos Indígenas traz a encenação de três histórias dos povos bororo, 
kaxinawá e nambikwara, “Subida pro céu”, mito bororo, “A Lenda da Lua 
Cheia”, mito kaxinawá e “O menino e a flauta”, mito dos nambikwara do Cer-
rado. São histórias de riso, susto e reflexão. Entre os contos, textos nos falam 
sobre a relação dos povos indígenas com as forças misteriosas da natureza, a 
vida, a aldeia, a família. O texto é dito para o espectador, respeitando a tradição 
dos contadores de histórias e a cena é montada e desmontada na frente da 
plateia. As histórias são contadas através da manipulação de pequenos elemen-
tos cênicos- que se transformam ao longo da narrativa- e de ações físicas.
Ficha técnica: Criação – Daniele Ramalho | Direção cênica de  
André Masseno.

* Atividade exclusiva para estudantes da escola Hemetério dos Santos/Camorim.

VI Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares - 
Biblioteca Escolar Hoje e Amanhã

/0914
Horário: 9h30 às 15h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 600 lugares

Sinopse: Diante dos avanços tecnológicos e perspectivas de mudanças na relação 
estudante/escola, qual função a biblioteca assume nesse cenário? O Encontro 
propõe este ano, o debate em torno das modificações sofridas pelas bibliotecas, 
sua posição e atuação em frente às novas possibilidades de leitura e estudo. Nesse 
momento de busca de soluções para a complexidade do crescimento das infor-
mações disponíveis, para as mudanças no campo educacional e para as novas 
demandas dos seus clientes/usuários, inclusive os que utilizam os serviços sem 

frequentar fisicamente os espaços, as bibliotecas precisam reavaliar seu papel e 
redefinir seu rumo. Segundo o Professor Ross Todd, é tempo de reconhecer o 
nosso passado, refletir sobre os nossos resultados e traçar um rumo para o futuro.

Horário: 14h
Local: Museu Bispo do Rosário -

Colônia Juliano Moreira - Jacarepaguá
Capacidade: 46 pessoas

Duração: 2 horas 

Classificação: 14 anos

Sinopse: O Museu localiza-se nas dependências do Instituto Municipal de As-
sistência à Saúde Juliano Moreira, antiga Colônia, criada na primeira metade 
do século XX, destinada a abrigar doentes psiquiátricos e alcoólatras, mas que 
hoje serve como residência para centenas de pessoas. Estão sob os cuidados do 
Museu as mais de 800 obras criadas por Arthur Bispo do Rosário durante sua 
vida. Além de realizar duas exposições por ano, a instituição mantém um Polo 
Experimental de Convivência, Educação e Cultura.
*Atividade exclusiva para Escolas da Rede Pública de Ensino.

Espetáculo: A Descoberta das Américas

Julio Adrião (RJ) / Monólogo

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 80 minutos

Classificação Etária: 14 anos

Capacidade: 600 lugares

/0914

Vivência Cultural - Visita Guiada ao Museu Bispo  
do Rosário com Michael Carneiro

/0914
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Sinopse: O monólogo conta a história de um zé-ninguém de nome Johan 

Padan, rústico, esperto e carismático, escapa da fogueira da inquisição em-

barcando, em Sevilha, numa das caravelas de Cristóvão Colombo. No Novo 

Mundo, nosso herói sobrevive a naufrágios, testemunha massacres, é preso, 

escravizado e quase devorado pelos canibais. Com o tempo, aprende a língua 

dos nativos, cativa-os e safa-se fazendo “milagres” com alguma técnica e uma 

boa dose de sorte. Venerado como filho do Sol e da Lua, catequiza e guia os 

nativos numa batalha de libertação contra os espanhóis. Espetáculo ganhador do 

Prêmio Shell de melhor ator para Julio Adrião.

Ficha técnica: Tradução e adaptação de Alessandra Vannucci e Julio Adrião 

| Direção de Alessandra Vannucci | Iluminação de Luiz André Alvim |  

Montagem e operação de luz de Guiga Ensá | Figurino de Gabriella Mar-

ra | Fotografias de Maria Elisa Franco | Assessoria de imprensa de Fabíola  

Buzim / Fabulanas.

Espetáculo de Dança: Pra que serve a escola?

Cia. de Arte Cadê (RJ)

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 50 minutos

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 600 lugares

Sinopse: “Pra que serve a escola?” é um espetáculo de Dança Contemporânea 

e suas possibilidades de interação com a Performance e o Vídeo. É um convite 

a se lançar um olhar questionador e investigador sobre a Escola. Propõe uma 

reflexão sobre o que acontece no espaço escolar, sobre as relações entre os 

diferentes sujeitos presentes no seu cotidiano e no quanto essas relações influ-

enciam na constituição da subjetividade desses mesmos sujeitos. O espetáculo 

conduz a plateia a uma inevitável identificação com as situações que se apre-

sentam, já que a maioria do público, independentemente de sua idade, viveu, 

/0915

vive ou viverá experiências em espaços escolares, capazes de tocar e marcar a 

sua sensibilidade.

Ficha técnica: Concepção, Roteiro Original e Direção Musical: Reinaldo Var-

gas | Direção Artística: Fernanda Rocha e Zezé Lourenço | Coreografias: Beth 

Ferreira e Zezé Lourenço | Figurino e Iluminação: Beth Ferreira | Bailarinos 

e Pesquisa de Movimento: Aline Torres, Andréas Gatto, Belle Lima, Fernanda 

Rocha, Gabriel Rodrigues, Laís Amaral, Marcele Moura e Viviane Miranda 

| Sonorização e Iluminação: Luigi Willian | Operação de Luz/Canhões: Os-

car Marchito e Gustavo Augusto | Captação/Edição de Imagens e Projetista: 

Marcos Paulo | Edição de Vídeo e Áudio: Tamiris Lourenço e Tânia Antunes 

| Fotografia: Celso Pereira | Programação Visual: Paralelo Studio | Direção 

de Produção: Vinil 69 Produções | Produção: Vinícius Longo | Assistente de 

Produção: Fernanda Rocha.

Horário: 15h

Local: Auditório da Escola 

Sesc de Ensino Médio

Duração: 72 min

Classificação Etária: 10 anos

Capacidade: 80 lugares

Ano: 2010

Sinopse: No dia 13 de fevereiro de 1996, o Rio de Janeiro foi castigado por mais 

uma enchente. Na comunidade da Cidade de Deus, mais de 80 pessoas mor-

reram e centenas ficaram desabrigadas. Uma tragédia já esquecida pelas autori-

dades mas ainda muito viva na memória daqueles moradores. “Enchente” nos 

mostra como esse problema já é antigo no Rio e continua sem solução.

Ficha técnica: Cavi Borges – produção | Julio Pecly e Paulo Silva - direção e 

roteiro | Pedro Asbeg – montagem.

Mostra Júlio Pecly: Exibição do filme 
“Enchente”com Paulo Silva
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Show: Banda Terra Nosso Lar

Horário: 19h30

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 2h

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 80 lugares

Sinopse: A banda traz ao público músicas autorais que versam sobre o meio 

ambiente, o cotidiano e o comportamento humano, num contexto em que se 

busca conciliar as aspirações individuais com a necessidade de garantir a sus-

tentabilidade do planeta, dando chance para as gerações futuras. O que é uno 

faz parte do coletivo, e vice-versa, e é com essa premissa que a banda mescla, 

em seu repertório, conceitos, tendências e sentimentos atuais, vividos no dia-

a-dia popular.

Ficha técnica: Marlon Mouzer: arranjo e violão de sete cordas | Joana Saraiva: 

flauta e sax | Rodrigo Serra: bateria e percussão | Flavio Ferr: voz. 
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Coletivo 1COMUM (RJ) / Drama

Horário: 16h

Local: Espaço Cultural Escola Sesc

Duração: 60 minutos 

Classificação Etária: 16 anos

Capacidade: 80 lugares

Sinopse: “Se eu fosse Iracema” propõe um olhar sobre o universo indígena 

brasileiro, transitando entre a tradição e a sua situação atual. O espetáculo 

usa referências que vão de mitos e rituais de várias etnias originárias do país a 

aspectos como a demarcação de terras e outros direitos fundamentais, muitas 

vezes negligenciados. 

Ficha técnica: Intérprete Adassa Martins | Gramaturgia Fernando Marques 

| Direção Fernando Nicolau | Iluminação e cenografia Licurgo Caseira | 

Figurino e caracterização Luiza Fardin | Trilha sonora original e desenho 

de som João Schmid | Preparação vocal Ilesi | Produção executiva Clarissa  

Menezes | Realização e produção 1COMUM | Idealização Fernando  

Nicolau e Fernando Marques.

Espetáculo Se eu fosse Iracema

/0917

Horário: 17h 

Local: Jardins da 

Escola Sesc de Ensino Médio

Duração: 3h

Classificação Etária: Livre

Capacidade: 100 pessoas

Sinopse: Uma cozinha coletiva móvel, equipada com bebedouros de  

água potável, tanques para lavagem de louças e alimentos, forno e  

fogão à lenha, mesas e bancos, um estar coletivo, tudo aberto para a  

livre participação do público.

Cozinha Afetiva N’Aldeya com 
OPA VIVARÁ 
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SETEMBRO • 2016

Aldeya Yacarepaguá

10
SAB

Show de Lançamento do 
CD Projeto Bandas 17h

11
DOM

Meu Caro Amigo
(com Kelzy Ecard/RJ) 19h30

12
SEG

Apresentação Orquestra 
da Escola Sesc de Ensino 
Médio

17h30

13
TER

Assembleia com 
Sócios do Clube de 
Espectadores

17h

13
TER

Sesc Partituras – Duo 
Madeira Mar-fim 19h30

13
TER

Contação de Histórias
“Contos indígenas”  
(Camorim)

10h e 
14h

14
QUA

Encontro Escola Sesc
de Bibliotecas Escolares 

9h30 às 
 15h30

14
QUA

Vivência Cultural: Visita 
Guiada ao Museu Bispo 
do Rosário

14h

14
QUA

A Descoberta das Améri-
cas (com Julio Adrião/RJ)

19h30

15
QUI

Oficina Primeiro Ocupe, 
Depois se Vire 
(Cia. do Tijolo | SP)

10h

05
SEG

A Gigantea (Cia Les Trois 
Cles_Brasil/RJ) 19h30

05
SEG

Decripolou Totepou 
(Odília Nunes/PE | Taquara) 11h

06
TER

Ludwig/2 (Artesanal Cia 
de Teatro/RJ) 19h30

07
QUA

Intercâmbio Cia Les Trois 
Cles_Brasil e Artesanal 
Cia de Teatro

10h30 
às

17h30

07
QUA

FLUPP Pensa (com Power 
Paola) 16h

08
QUI

II Festival de Esquetes 
Nova Escola de Teatro

17h às 
21h

09
SEX

Intercâmbio entre Pro-
jeto Bandas e Orquestra 
da Escola Sesc

17h10 
às 

19h30

09
SEX

Palestra O Audiovisual 
na CDD (Cidade de Deus) 

17h

10
SAB

Oficina Materiais Reciclá-
veis (com Lea Serra | Proj. 
Social | Cidade de Deus)

10h30 
às 

12h30

10
SAB

Oficina A História de Ja-
carepaguá (com Michael 
Carneiro | Proj. Social)

10h30 
às 

12h30

01
QUI

Experimentos Gramí-
neos (Maicyra Leão/SE | 
Centro – Taquara)

14h

01
QUI

Por Tantas Vezes 
(Cia Khoros de Dança) 19h30

02
SEX

Experimentos Gramí-
neos (Maicyra Leão/SE | 
Camorim)

16h

02
SEX

João Botão  
(Cia Teatro Máquina/CE) 15h

03
SAB

Intervenção Luto 
(Maicyra Leão/SE |  Posto 
9 - Barra)

14h

03
SAB

Workshop Qualificação  
Profissional

8h às 
13h30

03
SAB

O Cantil
(Cia Teatro Máquina/CE) 19h30

04
DOM

Oficina de atuação e 
manipulação de bone-
cos-objetos

10h30 
às 

17h30

15
SEX

Pra que Serve a Escola?
(Cia Cadê) 19h30

16
SEX

Mostra Julio Pecly:  
Exibição do filme
 “Enchente” (2010) 
(com Paulo Silva)

15h

16
SEX

Show Banda Terra Nosso 
Lar 19h30

17
SAB

Se eu fosse Iracema
(Coletivo 1COMUM | RJ) 16h

17
SAB

Cozinha Afetiva n`Aldeya 
– Opa Vivará

17h às 
 21h

Sonora Brasil

19
SEG

Sonora Brasil: 
Destiladeiras de Fumo  
de Arapiraca/AL

19h30

20
TER

Sonora Brasil: Cantadei-
ras de Sisal e Aboiadores 
de Valente/BA

19h30

21
QUA

Sonora Brasil: Quebra-
deiras de Coco de 
Babaçu/Nordeste

19h30

22
QUI

Sonora Brasil: 
Grupo Ilumiara/MG 19h30
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Quadro da Programação
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Sonoros Ofícios - Cantos de Trabalho

O Sonora Brasil realiza aproximadamente 480 concertos por ano, 

passando por mais de 130 cidades, a maioria distante dos grandes 

centros urbanos. A ação possibilita o contato com a qualidade e a 

diversidade da música brasileira visando à formação de plateia. Para 

os músicos, propicia uma experiência ímpar para a difusão de seu 

trabalho. Este ano, focará nos Sonoros Ofícios - Cantos de Trabalho, 

apresentando ao público, o canto como expressão musical relacio-

nada às atividades laborais, fato social presente na cultura brasileira, 

tanto no ambiente rural quanto no urbano - concentrados, princi-

palmente - na região Nordeste. Também traz o grupo Ilumiara, que  

produz repertórios a partir de pesquisas e apresenta em seu espe-

táculo a contextualização histórico-social dos cantos de trabalho no  

Brasil. O Sonora Brasil busca despertar um olhar crítico sobre a 

produção e sobre os mecanismos de difusão da música no país,  

incentivando novas práticas e novos hábitos de apreciação musical, 

promovendo apresentações de caráter essencialmente acústico, que 

valorizam a autenticidade sonora das obras e de seus intérpretes.
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Cantadeiras do Sisal e Aboiadores de Valente (BA)

Dia: 20/09 
Horário: 19h30

Capacidade: 80 lugares
Duração: 2 h

Indicação Etária: Livre

Sinopse: A cidade de Valente (Bahia) é a principal região brasileira produtora de sisal – matéria-

prima de fibras, cordas, tapetes e outros produtos. Nesta região também se concentram fazendas 

e, consequentemente, aboiadores. As cantadeiras do sisal são mulheres que trabalharam por 

muito tempo nas várias etapas de produção da fibra, e que hoje são artesãs. O repertório das 

cantadeiras é formado por cantigas conhecidas desde a infância e outras que tratam de questões 

cotidianas da produção sisaleira. O grupo é formado por Izabel, Alda, Ivamarcia, Carminha, 

Marisvalda e Cássia, além dos aboiadores Ailton Aboiador e Ailton Jr.

Destaladeiras de fumo de Arapiraca e Mestre Nelson Rosa (AL)

Dia: 19/09 
Horário: 19h30

Capacidade: 80 lugares
Duração: 2 h

Indicação Etária: Livre

Sinopse: Grupo formado por cinco mulheres da região de Sítio Fernandes, município de Ara-

piraca, na zona rural do agreste alagoano, e Nelson Rosa, mestre de coco de roda reconhe-

cido como patrimônio vivo do estado de Alagoas. O cultivo do fumo foi a principal atividade 

econômica por mais de cinco décadas na região, as mulheres trabalhavam horas a fio sentadas no 

chão nos “salões de fumo”, destalando e selecionando as folhas ao som de cantigas entoadas para 

espantar o sono durante as madrugadas. O grupo é formado por Josefa Correia Lima dos Santos, 

Isabel Cipriano dos Santos, Regineide Rosa dos Santos, Rosália Gomes dos Santos e Rosinalva 

Farias dos Santos, além de Mestre Nelson Rosa.



Quebradeiras de Coco Babaçu (Nordeste)

Dia: 21/09 
Horário: 19h30

Capacidade: 80 lugares
Duração: 2 h

Indicação Etária: Livre

Sinopse: O grupo é formado por mulheres que trabalham na quebra do coco babaçu desde 

a infância e hoje também exercem papel de liderança na defesa e valorização do trabalho das 

quebradeiras. Atuam politicamente para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de 

vida das pessoas envolvidas nesta atividade, por isso, seu repertório narra fatos do cotidiano ou 

aludiam ao universo infantil através de cantigas de roda, mas, principalmente, luta política. Sua 

formação conta com a participação de representantes das seis regiões onde a instituição possui 

representação. O grupo é composto por: Dora, Moça e Silena, de Lago do Junco (MA); Nice, de 

Penalva (MA); Dijé, de São Luís Gonzaga (MA); Iracema, de São Domingos do Araguaia (PA); 

Francisca Lera, de Esperantina (PI); e Nonata, de São Miguel (TO).
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Ilumiara (MG)

Dia: 22/09 

Horário: 19h30

Capacidade: 80 lugares
Duração: 2 h

Indicação Etária: Livre

Sinopse: Grupo formado por cinco músicos da cidade de Belo Horizonte que também atuam 

como pesquisadores. Além das músicas apresentadas, o grupo traz em seu espetáculo a contex-

tualização histórico-social dos cantos de trabalho no Brasil. Sua apresentação levará ao públi-

co um repertório de cantos de trabalho recolhidos da tradição, diretamente em suas fontes, ou 

a partir de registros de pesquisadores pioneiros como Mário de Andrade, Angélica Rezende e  

Ayres da Mata Machado. O grupo interpreta vissungos, cantigas de ninar, canto de lavadeiras, 

entre outros, em arranjos elaborados a partir de uma visão estética contemporânea. O grupo é for-

mado por Alexandre Gloor, Carlinhos Ferreira, Leandro César, Letícia Bertelli e Marcela Bertelli.
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
julho de 2016

1

2

3

1 - Projeto Social 
Laboratório de Grafitti 
Foto: Gabriel Guedes 

2 - Taça Paguá 
Só Canelas X Alteradas
Foto: Mariana Duzanowski

3 - Poética
Show: As Bahias e  
a Cozinha Mineira
Foto: Suzan Coelho

4 - UZINA
Mergulho no Circo
Foto: Nicolas Sassi

4

5 6

5 -  Sesc Partituras 
Rodrigo Couras 
Foto: Suzan Coelho 

6 - Projeto Social
Moda Ética
Foto: Gustavo Gavião
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Dicas
culturais
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Capa Comics - Coletivo de  
Quadrinhos da Baixada Fluminense

Criado em 2013 por quadrinistas 

da Baixada Fluminense, o coletivo – que 

carrega o nome do lendário Homem da 

Capa Preta, Tenório Cavalcanti - visa 

produzir tramas ambientadas em seu 

próprio território, estimulando proces-

sos criativos, percepção crítica e perten- 

cimento local através do incentivo à 

leitura de histórias em quadrinhos.  

Para saber mais,  acesse o site:  

www.capacomics.com

Como poeta e morador da peri- 

feria, Sérgio Vaz sabe, como ninguém, 

transmitir a alma das ruas. Em “Flores 

de Alvenaria”, que conta com o texto 

de apresentação do cantor e composi-

tor Chico César, o autor guia os leitores 

e leitoras pelas calçadas do subúrbio e 

descortina um universo muitas vezes 

invisível por meio de textos, ora em 

verso, ora em prosa, sobre os mais  

variados temas como: educação,  

negritude, liberdade, sexo e empatia. 

Flores de Alvenaria - 
Poesia de Periferia

Composto por cerca de 8.500 peças 

de 300 artistas populares oriundos de 24 

estados brasileiros, produzidas desde o 

Museu Casa do Pontal -
Arte da Cultura Popular

século XX, o museu – localizado no 

Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste 

carioca - é considerado o maior e mais 

significativo museu de arte popular do 

país. Seu acervo é resultado de quarenta 

anos de pesquisas e viagens do designer 

francês Jacques Van de Beuque pelo 

Brasil e retrata cenas e práticas culturais  

cotidianas. Informações para visitação 

em: www.museucasadopontal.com.br

Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidente do Conselho Nacional:
Antonio Oliveira Santos

Diretor-Geral do Departamento Nacional: 
Carlos Artexes

Diretora da Escola Sesc de Ensino Médio: 
Claudia Fadel

Gerente de Vida Residencial:
Regina Barbosa

Gerente Acadêmico:
André Ferreira

Consultor Administrativo e Financeiro:
Marco Carius

Consultor de Cultura:
Leonardo Minervini

Núcleo de Produção:
Viviane da Soledade, Mariana Penteado, 
Martha de Avelar, Flávia Berton, Katia Costa, 
Wagner Bettero

Núcleo de Comunicação:
Marcelo Momesso

Núcleo de Administração:
Alba Souza, Claudia Vidal, Adriana Lapa, 
Luiz Carlos de Almeida, Ana Cristina, Oneida 
Gomes, Eliamar Leão, Robson Figueira, Carli 
José Vicente, Keila Santos, Lucimar Martins, 
Janilene Jardim

Núcleo Técnico:
André Coelho, Alberto Timbó, Carlos Artigos

Núcleo de Biblioteca E Leitura:
José Maria C. Junior, Vagner Amaro

Núcleo de Artes:
Juan Pablo Martin, Henrique Ludgero, Gustavo 
Gavião, Chloe Lerina

Estagiários: 
Juliana Rufino, Andressa Carvalho e Ana  
Torrezan (Produção Cultural); Alisson Lopes 
(Design gráfico); Bruna Medeiros, Wallace de 
Almeida, Anna Beatriz Nascimento e Nathália 
Dantas (Biblioteca)

Praticantes Egressos:
Arthur Vitor, Gabriel Guedes, Mariana  
Duzanowski, Matheus Domingues e Nicolas Sassi



Mais informações em:
espacocultural.escolasesc.com.br

(21) 3214-7404
espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Espaço Cultural Escola Sesc 
espacoculturalescolasesc

Realização

Como chegar?
Centro: 
Ônibus: 181/315/352/361

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

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

Zona Oeste - integração Taquara/Merck: 
Ônibus: 900/991A/693

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

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

VILA DO PAN (2007)

Remetente:  
Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá
Cep: 22775-004    Rio de Janeiro / RJ  


