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Panmela Castro e Airá Ocrespo.



4 Manifesta

26 Mostra de cinema: 
Territorialidade

31 Literópolis

36 Programação 
Completa

Índice

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Horário de Funcionamento 

2ª a 6ª feira, das 9h às 19h30

*Finais de semana e feriados conforme a programação.
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A Gerência de Cultura da Escola Sesc de 

Ensino Médio, em consonância com o Pro-

grama de Cultura do Departamento Nacio-

nal do Sesc, realiza um conjunto planeja-

do de políticas culturais que objetivam a  

democratização e promoção do acesso aos 

mecanismos de produção, distribuição e 

fruição de bens culturais, além do estímulo 

à criação artística e da oferta de formação, 

proporcionando ao público ações pautadas 

na valorização da diversidade e no conhe-

cimento das identidades culturais brasilei-

ras. 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; literatura e leitura - 

experiências compartilhadas; articulação 

social; qualificação técnica e profissional. 

Mais informações

        espacocultural.escolasesc.com.br

        Espaço Cultural Escola Sesc

        espacoculturalescolasesc

(21) 3214-7404
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O Festival Estudantil de Artes em sua quinta edição se apresenta como 

ManiFESTA! trazendo em seu recorte temático o “Protagonismo juvenil 

através das manifestações”. O projeto visa colocar em discussão o pa-

pel do jovem estudante nas manifestações políticas, sociais, culturais e 

artísticas, ocupando diversos espaços da escola, através de espetáculos, 

shows, filmes, debates, entre outras atividades produzidas por estudantes 

da Escola Sesc e de outras instituições de ensino público e privado, pro-

movendo o diálogo e a integração entre iniciativas internas e externas.
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Oficina de Camisetas

Hora: 14h
Local: Sala de Artes
Duração: 2h
Inscrições: 10 pessoas a cada 50 min.

A oficina será ministrada por Alisson Oli-

veira, estudante de Design e  Mariana Duza-

nowski, estudante de Moda, possibilitará aos 

inscritos que se manifestem graficamente nas 

próprias camisas, através da técnica Transfer 

(de estamparia) e de customização do próprio 

tecido (recortes e amarrações).

A técnica Transfer não requer muitas habili-

dades, somente criatividade. Pode-se impri-

mir qualquer imagem digital, em folhas A4 

especiais para a técnica, que serão aplicadas 

com ferro de passar.

Espetáculo “A Alma boa de Setsuan”

Hora: 17h
Local: Teatro
Duração: 60 min
Classificação: 14 anos

Escrita nos anos 40 por Bertolt Brecht, um 

dos maiores dramaturgos de todos os tempos, 

A Alma boa de Setsuan é considerada uma 

das peças mais importantes deste autor. A 

montagem enfatiza o caráter de fábula peda-

gógica, onde deuses descem à terra para sa-

ber se acham uma alma boa e se vale a pena 

deixar a humanidade existir.

Cia Teatral Escola Sesc

18

18
[Uzina]
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Projeto Bandas da Escola Sesc

Espetáculo “Ancora-se neste porto”

Hora: 19h
Local: Pilotis
Duração: 1h30
Classificação:Livre

As apresentações das bandas Maresia,  

(A)norma, Vancouver e Caliandria, abrem o 

Festival Estudantil de Artes proporcionando 

integração entre os estudantes e dando 

visibilidade para os trabalhos desenvolvidos 

pelos alunos participantes do Projeto Bandas da  

Escola Sesc de Ensino Médio.

Hora: 10h30 
Local: Palco
Duração: 40 min
Classificação: 14 anos

Espetáculo que reanima o amor de Caio  

Fernando Abreu e Ana Cristina César por 

meio da dança, da interpretação e da literatu-

ra. Caio e Ana são interpretados por dois cor-

pos que encarnam os respectivos escritores, 

trazendo-os de volta à vida, para uma talvez 

última despedida. Estes corpos resumem seu 

18

19

Amores de Bicicleta é um espetáculo contem-

porâneo, inédito, leve e divertido. A convi-

vência entre duas jovens gera um conflito que 

provoca inúmeros questionamentos sobre o 

amor, a sexualidade, a diversidade de gênero, 

profissão, felicidade, os desafios e medos natu-

rais da juventude. 

Hora: 15h
Local: Palco.
Duração: 60 min
Classificação: 14 anos
Gênero: Drama.

Espetáculo “Amores de Bicicleta”

Grupo Teatro Mínimo

19

amor natural em reciprocidade e intensidade, 

na liberdade metamórfica e na escrita subli-

me, portais de Ana e Caio.
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Hora: 19h30
Local: anfiteatro
Duração: 1h
Classificação:livre

Formada em 2008, a Banda Caramadas traz 

a diversidade de influências gerando um som 

original e atual em uma mistura de Rock, Funk 

e Soul.  A banda já participou e ganhou alguns 

concursos em Niterói, onde também já dividiu 

o palco com grandes artistas. Atualmente, se 

apresenta por todo o estado do Rio de Janeiro, 

tocando em algumas universidades como UFF, 

UERJ e Cândido Mendes e também pisando 

em palcos consagrados como a Sala Baden 

Powell, o Circo Voador e o renomado Festival 

de Jazz & Blues de Rio das Ostras.

“Manifeste-se”

Show da Banda Caramadas

Um convite aberto a comunidade da Escola 

Sesc a manifestar-se socialmente e cultural-

mente, com músicas, poesias, gritos de luta, 

performances e outras linguagens que possam 

somar potencialmente ao espaço e tempo do 

questionamento e das mudanças na arte, na 

política e na sociedade.

Hora: 10h
Local: Pilotis
Duração: 6h
Classificação: Livre

19

20
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Valeu,  
Zumbi! 

20 de novembro, dia Nacional da 
Consciência Negra. Neste  dia o 
ManiFesta! traz produções que 
dialogam com  questões relacionadas 
às tradições e costumes afro– 
brasileiros ou afro–americanos, 
tendo suas linguagens adaptadas, 
com foco no protagonismo juvenil. As 
apresentações, oficinas e intervenções 
acontecerão concomitantemente 
no mesmo espaço, reunindo  lazer, 
cultura e tradição.

Oficina de Introdução às Danças Populares 
com Tulani Pereira (PADE / UFRJ)

Tulani Pereira 

Possui experiência em artes/dança, atuan-

do como docente, coreógrafa e pesquisadora 

nas áreas de Dança-Educação, Performance, 

Relações Étnico-Raciais, Gênero, Cultura Po-

pular e Religiões de Matriz Africana. É intér-

prete criadora da Companhia Folclórica do  

Rio-UFRJ, pesquisadora e colaborado-

ra do Projeto em Africanidade na Dan-

ça-Educação (PADE-UFRJ) e membro 

do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros  

(NEAB/CEFET- Maracanã).

Hora: 14h
Local: Teatro da Escola Sesc  
(sala de dança)
Duração: 2h
Classificação: Livre

20
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Apresentação Xamã e  
Estudante com Gabriel Marinho

Xamã e Estudante

O grupo de RAP formado pelo Mc Xamã, Mc 

Estudante e DJ Natan. O conteúdo apresenta-

do pela banda representa a criatividade de dois 

jovens que são destaque de visualizações nas 

redes sociais baseados nas vertentes da poesia 

marginal e conteúdo didático em suas músicas.

Gabriel Marinho 

Multi-instrumentista, compositor, produtor 

musical e DJ , Gabriel Marinho é uma das 

caras mais ativas nos estúdios e palcos do Rio 

de Janeiro, presente no cenário independente 

carioca desde meados de 2007.

O músico vem inovando no cenário brasilei-

ro desde que fundou o coletivo Mondé Pro-

duções e o selo Mondé Musical.

Hora: 16h
Local: Pilotis
Duração: 2h 
Classificação: Livre

20
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Intervenções de Grafitti com Fael Tujaviu

Exibição do filme Kbella

Hora: 16h
Local: Pilotis
Duração: 2h
Classificação: Livre

Um olhar sensível sobre a experiência do  

racismo vivido cotidianamente por mu-

lheres negras. A descoberta de uma força  

ancestral que emerge de seus cabelos crespos 

transcendendo o embranquecimento. Um 

exercício subjetivo de autorepresentação e 

empoderamento.

Hora: 18h30
Local: Teatro Escola Sesc.
Duração: 23 min
Classificação: Livre

20

20

Fael Tujaviu

Carioca de 29 anos, é um dos fundadores da 

Malícia Urbana Crew e representante da linha 

de vestuário Urbano TUJAVIU. É conhecido 

pelo estilo original em seus pieces e pelas oficinas 

de Graffiti que realizou em várias instituições. 
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Oficina de Amarração de Lenços e 
Turbantes

Horário: 15h
Local: Jardim (ao lado do restaurante) 
Duração: 2 horas
Classificação: Livre

20
Muito mais do que um simples pedaço de 

pano, o turbante tem uma história riquíssi-

ma! Fazendo parte da cultura africana, hoje 

temos mais dessa indumentária secular: é 

um acessório prático, moderno, descolado,  

simples e chique.

Apresentação da Orquestra Escola  
Sesc de Ensino Médio

Vivências musicais fundamentadas na  

apreciação, execução e criação, em formações  

instrumentais e vocais diversas. Desenvol-

vimento da compreensão das dimensões  

sonoras, musicais e suas notações. Constru-

ção de repertório a partir de arranjos didáti-

cos que contemplem a diversidade cultural do 

grupo e a experiência prévia do aluno.

No curso Criação e Produção de Moda, 

os alunos passaram por todas as etapas de  

desenvolvimento de uma coleção. Inspiração, 

pesquisa, cores, estampas, tecidos, desenho e 

elaboração de peças. O resultado é a exposi-

ção destes looks criados e produzidos por eles.

Hora: 17h30
Local: Palco
Duração: 30 min
Classificação: Livre

21

Exposição Criação e Produção de Moda

Local: Foyer
Classificação: Livre

21
[Uzina]

a 26

Criando Moda
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Apresentação Final de Artes Cênicas

Sarau

Espetáculo “Capitães da Areia”, de Jorge Amado

Insanidades

Hora: 18h
Local: Teatro
Duração: 30 min
Classificação: Livre.

Grupo de Teatro Estado Tipo Assim

Liderados por Pedro Bala, os Capitães da Areia 

são adolescentes órfãos ou abandonados por 

suas famílias, que crescem nas ruas de Salvador 

e vivem no Trapiche. Eles vivem de praticar as-

saltos, o que faz com que sejam constantemen-

te perseguidos pela polícia. Um dia Professor 

conhece Dora e seu irmão Zé Fuinha, que 

também vivem nas ruas após a morte de seus 

pais. Ele os leva até o Trapiche, o que desenca-

deia a excitação dos demais garotos, que não 

Hora: 16h
Local: Palco
Duração: 1h20
Classificação: 16 anos.

Através de diversas linguagens artísticas, os 

alunos da Esem terão a oportunidade de apre-

sentarem seus trabalhos e experimentações 

artísticas, estimulando o instinto questiona-

dor e transformador da arte. 

Através de diversas linguagens artísticas, os 

alunos da Esem terão a oportunidade de apre-

sentarem seus trabalhos e experimentações 

artísticas, estimulando o instinto questiona-

dor e transformador da arte. 

Hora: 19h
Local:pilotis
Duração: 1:30
Classificação: Livre

[Uzina]
21

22

22

estão acostumados à presença de uma mulher 

no local. Pedro consegue acalmar a situação e 

permite que Dora e o irmão fiquem por algum 

tempo. Só que, aos poucos, nasce o afeto entre 

o líder dos Capitães da Areia e a jovem que 

acabou de integrar o bando. 
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Através de diferentes técnicas de customiza-

ção, conseguimos ressignificar peças que antes 

foram descartadas e poderiam acabar no lixo. 

A performance apresentada será uma reflexão 

sobre o consumismo exagerado. Será que cabe 

tanta roupa no mundo?

Apresentação Final de Artes Cênicas

Leitura Dramatizada da peça “A pena e a Lei” de  
Ariano Suassuna. III ato: Auto da virtude da esperança

A obra é baseada na cultura popular nordes-

tina e transita entre as moralidades, autos 

medievais e a dramaturgia profana. Após a 

morte, os personagens vivem conflitos éticos 

ao se confrontarem com o julgamento de suas 

condutas durante a vida.

Teatro Intermediário I – Patrícia Zampiroli

Hora: 17h50
Local: Palco
Duração: 40 min
Classificação: Livre

[Uzina]
22

Apresentação Final de Artes Cênicas

Hora: 17:20h
Local: Palco
Duração: 30 min
Classificação: Livre

“Amor por anexins”

22
[Uzina]

Moda Vintage: Do Lixo ao Luxo

Hora: 18h
Local: Pilotis
Duração: 20 min
Classificação: Livre

23
[Uzina]
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Apresentação Final de Artes Cênicas

Apresentação Final de Música

Apresentação Final de Artes Cênicas

“Hipocondríacos e Lembranças”

“Cenas poéticas”

Os textos foram selecionados pelos alunos 

alternando uma dramaturgia própria, desen-

volvida no processo das aulas, com obras e 

poemas de autores brasileiros. A temática de-

senvolvida traz à tona o olhar da juventude 

sobre questões políticas e sociais.

Teatro Intermediário II e alunos do Teatro 

Social (Projeto Social) – Patrícia Zampiroli

Hora: 17h40
Local: Palco
Duração: 30 minutos
Classificação: Livre

Hora:17h
Local:Teatro
Duração: 30 m
Classificação:livre

Hora: 18h15
Local:Pilotis
Duração: 30m
Classificação: Livre

A apresentação irá contar com as seguintes 

formações musicais: bateria, guitarra, baixo, 

violão, canto, clarinete, trompete e acordeon. 

[Uzina]

[Uzina e Projeto Social]

23

23

23
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Apresentação PADE -  
Projeto Africanidade Na Dança Educação – UFRJ 

O Projeto em Africanidade na Dança Educa-

ção – PADE/UFRJ é um projeto de Extensão 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

que, busca promover trocas de experiências 

entre as Comunidades de Terreiro de Can-

domblé e as Universidades e Escolas da Rede 

Pública de Ensino, desenvolvendo ações que 

afirmam e evidenciam a importância desta 

tradição na cultura popular brasileira, contri-

buindo assim, para a superação do ambiente 

de preconceito e intolerância, ainda existentes 

em nossa sociedade.

Como estratégia, o PADE apresenta perfor-

mances e espetáculos de dança, seminários e 

oficinas de capacitação direcionadas aos pro-

fissionais da área de Ensino e oficinas de dan-

ças afro-brasileiras (Jongo, Coco, Maracatu, 

Samba de Roda, Maculelê, Danças dos Orixás, 

entre outras) para profissionais e alunos da 

Rede de Ensino, com a finalidade de aproxi-

mar e promover o entendimento da história e 

tradições da cultura afrodescendente, possibi-

litando troca de experiências. 

Hora: 19h
Local: Pilotis
Duração: 60 min
Classificação: Livre

23
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Apresentação Final de Música

Apresentação Final de Artes Cênicas

Apresentação final de Artes Cênicas

A apresentação irá contar com as seguintes 

formações musicais: bateria, guitarra, baixo, 

violão e canto,  cajón e piano.

Hora: 17h30
Local: Pilotis
Duração: 60 min
Classificação: Livre

The Tell-Tale Heart, de Edgar Alan Poe

“Leituras de um jornal”

O conto de terror narra a história de um ho-

mem que é atormentado pelo olho de seu pa-

trão. Após decidir-se por livrar-se do olho, é 

traído pelo coração do velho.

Alunos de Arte e Inglês Teatro Intermediário 

III – Patrícia Zampiroli

Hora: 18h30 
Local: Teatro
Classificação: Livre

A esquete utiliza-se das manchetes de jornal 

para construir uma leitura crítica de fatos 

cotidianos. Entrecortadas com poemas de 

Bertold Brecht, as manchetes propõem uma 

reflexão sobre o jogo tendencioso dos meios 

de comunicação.

Teatro Intermediário III – Patrícia Zampiroli

Hora: 18h30
Local: Proscênio 
Duração: 30 min
Classificação: Livre

24

24

24

[Uzina]

[Uzina]

[Uzina]
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Espetáculo “O que será de nós daqui a 4 anos”

Os Arteiros

Nove crianças - todas nascidas em 2001 -resi-

dentes em um abrigo municipal, à espera de 

uma família adotiva que as retire daquela con-

dição. Crianças destituídas de lar e estrutura 

familiar e com a formação comprometida, vi-

vem amontoadas em abrigos públicos alimen-

tadas pela esperança constante da chegada de 

alguém que as queira.  Crianças que, caso esse 

alguém não apareça nos próximos anos, serão 

lançadas ao mundo e à vida, sem base, sem 

alicerce, sem chão.

Hora: 19h30
Local: Teatro
Duração: 60 min
Classificação: 14 anos

24
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“Elas por 
O que de fato é o feminino?  É diferen-

te de feminismo? Qual sua  relação com o 

empoderamento?

O foco principal desta mesa é a discussão do 

empoderamento através das diversas formas 

alcançadas pelo feminino  de manifestar-se 

culturalmente, socialmente e politicamente, 

através das vivências de mulheres com traje-

tórias diversas. Esta mesa será composta por:

Ana Paula Lisboa 

Moradora do Complexo da Maré, Zona Nor-

te do Rio de Janeiro, é formanda em Letras e 

escritora desde os 14 anos. Publicou contos e 

poesias em coletâneas nacionais e internacio-

nais como “Estrelas Vagabundas”, “26 novos 

autores da FLUPP” (Festa Literária das Peri-

ferias), “Eu me chamo Rio” e “Je suis Favela”. 

Desde 2012 faz parte da equipe de coordena-

ção da Agência de Redes para Juventude, pro-

jeto que tem como missão mudar a relação da 

cidade com a juventude de favela.

Mesa

elas”
Hora: 16h
Local: Teatro
Duração: 2h
Classificação: Livre

25
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Renata Rodrigues 

Jornalista graduada pela UFRJ, nascida em 

Teresópolis e adotada definitivamente pelo 

Rio de Janeiro. Fundadora, criadora, agitado-

ra, fomentadora e o que mais precisar do Blo-

co das Mulheres Rodadas, que usa o carnaval 

e a música como desculpas para: estar juntas, 

acolher e empoderar mulheres e distribuir be-

leza. O Bloco das Mulheres Rodadas é o pri-

meiro bloco feminista do carnaval carioca e 

alcançou repercussão internacional ao levar a 

discussão sobre machismo e violência contra a 

mulher para as ruas do Rio de Janeiro.

Debora Thome 

Débora Thomé é cientista política, com uma 

intensa trajetória no jornalismo econômi-

co. Participa desde 2014 de diversos grupos 

de atuação feminista, de defesa do aborto à 

mulheres e liderança. Em 2015, fundou com 

a jornalista Renata Rodrigues o Bloco Mulhe-

res Rodadas. Em 2016, ministrou por diversas 

capitais do país  um curso para mulheres can-

didatas, da UFF. 

elas”
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Vitória Régia Gonzaga da Silva 

Vicky é colaboradora da revista Capitolina, 

uma revista online independente para garotas 

adolescentes, criada por jovens que sentiram 

falta de ter suas experiências representadas 

na mídia para este público. Vitória tem 21 

anos, estuda jornalismo e acredita no poder 

da comunicação para mudança social. Dedica 

a vida à militância nos movimentos feminista, 

negro e LGBT e acorda todos os dias pensan-

do em como mudar o mundo.

Dandara Vital

Atriz do Studio Stanislavski desde 2007, Dan-

dara iniciou sua carreira através de um proje-

to social de formação em teatro para travestis 

e transexuais, chamado “Damas em Cena”. 

Já atuou nas peças "TransTchecov", “O vazio 

das molduras e dos espelhos”, “Os fantasmas 

de guerra e paz”, “A pedra de Suelí”, no mé-

dia metragem “Ou isso ou aquilo”, no curta 

metragem “1º de julho”. Em sua trajetória, re-

cebeu o prêmio na categoria Melhor Atriz de 

2011 no “Troféu Claudia Celeste”, promovido 

pela Astra Rio e Superintendência de Direitos 

Individuais Coletivos e Difusos da Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro. Atual-

mente se dedica ao espetáculo teatral "Danda-

ra através do espelho".
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Pocket Show Mulheres Rodadas 

O Bloco Mulheres Rodadas é o primeiro blo-

co feminista do carnaval carioca. O grupo 

surgiu em 2015, da ideia das jornalistas Rena-

ta Rodrigues e Débora Thomé, como forma de 

protesto contra uma postagem machista feita 

na internet que dizia: “Não mereço mulher 

rodada”. Subvertendo a ordem e aproveitan-

do o carnaval, o bloco perguntava: ainda cabe 

hoje algum rótulo dado às mulheres por con-

ta de suas escolhas? Atualmente, o bloco faz 

apresentações nas ruas e mantém uma página 

no Facebook com quase 10.000 seguidoras, 

além de oferecer oficinas de música e rodas de 

conversa, com o apoio institucional do Viva 

Rio para a realização de suas atividades.

Hora: 18h
Local: Teatro
Duração: 40 min. 
Classificação: livre

25
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Exibição do filme “Mate-me Por favor”

Marcando a estreia da diretora carioca Anita 

Rocha da Silveira em um longa-metragem, 

"Mate-me por favor" conta uma história 

que mescla mistério, drama e humor e que 

tem como pano de fundo uma série de 

assassinatos que despertam a imaginação de 

um grupo de jovens.

Hora: 19h
Local: Teatro
Duração: 105 min
Classificação:14 anos.
Ano: 2015
Direção: Anita Rocha da Silveira
Gênero: Drama, nacional, suspense.

25
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Oficina Rio Criativo

O Poder das Multidões

Uma oficina sobre como lançar seu projeto 

quando temos poucos recursos, mas muitas 

pessoas para apoiar. Primeiro uma contextu-

alização sobre a geração millenium, que está 

mudando a forma como aprendemos, consu-

mimos, produzimos e nos organizamos atra-

vés das mídias sociais e ferramentas digitais, 

depois uma sessão de criação de projetos atra-

vés de ferramentas digitais e analógicas que 

permitem que usemos as forças da multidão 

ao nosso favor.

Hora: 8h
Local: Auditório
Duração: 5h
Classificação: 14 anos.

Facilitadores

Erik Rodrigues

Faz gestão de produto no Templo, já foi fellow 

do módulo Between Crowds and Empires da 

Transnational Dialogues 15/16, mentor de 

empreendedorismo do Projeto Ação e empre-

endedor do Meier, iniciativa de mobilização 

de bairros na Zona Norte do Rio.

Karmel Arruda 

Estudante de Design gráfico na PUC-Rio e 

de técnico de produção do vestuário no Senai 

Cetiqt. Facilitadora de espaços, fluxos e lin-

guagem gráfica. Empreendedora social e apai-

xonada pelo Trama, coletivo que co-fundou e 

trabalha há mais de dois anos. Entusiasta pelo 

universo de cidades, ativismo, relações inter-

pessoais, colaboração e processo de comuni-

cação entre as pessoas.

26
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Roda de conversa Grêmio Escola Sesc de 
Ensino Médio e CIEP 225 Mário Quintana

A atividade propõe uma integração entre o 

Grêmio Estudantil da Escola Sesc de Ensino 

Médio e os integrantes do coletivo ELO, do 

CIEP 225 Mário Quintana, para comparti-

lharem suas experiências e pautas, como uma 

oportunidade de aproximar a comunidade do 

movimento de ocupação das  escolas públicas. 

A ocupação Mário Quintana teve início com 

a greve dos professores, após assembleia reali-

zada na própria escola. Os alunos se reuniram 

para juntos lutarem em favor de melhorias e, 

neste período, realizaram atividades para o 

lazer e cultura, como aulões para o ENEM, 

debates sobre políticas públicas e saraus. 

Após a ocupação, foi formado o coletivo ELO 

(Estudantes em Luta pela Zona Oeste), com 

a finalidade de promover atos e projetos cul-

turais, no intuito de ajudar todos os alunos 

da rede pública de ensino no Rio de Janeiro 

e de manter a militância sempre ativa. Hoje, 

o coletivo realiza debates em praça públicas, 

para continuar empoderando os jovens e ex-

pressando a força que a juventude tem.

Hora: 14h
Local: Jardim
Duração: 2h
Classificação: Livre

Como ser um DJ?

Ministrada pelos alunos André Luiz e Pedro 

Gondim da 3° série da Escola Sesc de Ensino 

Médio, a oficina de DJ abre espaço para tro-

ca de experiências entre os próprios alunos, 

colocando-os no papel de transmissores de 

conhecimento.

Hora: 14h
Duração: 1h30m
Classificação: 14 anos
Local: Sala 13 - Ala Azul
8 vagas para Alunos Escola Sesc

26

26
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Apresentação Final de Artes Cênicas  
e Música

Triunfo

O Circo mistura, o circo integra, o circo  

supera. Esse espetáculo vem com força e par-

ticipação, mistura e integração, características 

marcantes dessa juventude. Os números apre-

sentados sintetizam a superação de experi-

mentar o fazer circense. Circo também é isso, 

hoje não consigo, amanhã triunfo. 

Hora: 17h
Local: Pilotis
Duração: 1h
Classificação: Livre

[Uzina]

26
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A Mostra de Cinema: Territorialidades tem 

como objetivo ampliar as discussões sobre 

território e sociedade, com uma programação 

que conta com exibição de filmes e debates.

Os estudos sobre territorialidades passam por 

diversas áreas como cultura, sociologia, polí-

tica, antropologia, educação, filosofia e artes, 

proporcionando uma discussão com vários 

Mostra
de Cinema

Terri
toria
lidades
Novembro, aos domingos, 19h.
Teatro da Escola Sesc de  
Ensino Médio.
120 lugares

temas transversais. A programação pretende 

apontar o valor de território, seu significado 

e implicações a partir da eleição de territórios 

simbólicos, que vão se reproduzindo nos fil-

mes selecionados.
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Encontro com Milton Santos –  
O Mundo Global Visto do Lado de Cá

Brasil. 2006, documentário, 90 min, 10 anos

Direção: Silvio Tendler

Quando o mundo estava pautado pelo pensa-

mento único da globalização, o professor Mil-

ton Santos foi a voz discordante denunciando 

as perversidades do que chamou de globari-

tarismo, sistema econômico que provoca a 

concentração de riqueza entre os ricos e que 

distribui mais pobreza para os desfavorecidos. 

O filme “Encontro com Milton Santos ou O 

Mundo Global visto do lado de cá” apresenta 

a última entrevista do geógrafo Milton Santos, 

na qual ele traça um painel das desigualdades 

entre o norte rico e o mundo do sul saqueado, 

apresentando alternativas e um prognóstico 

otimista sobre o futuro da humanidade.

Debate após a sessão com  
Silvio Tendler + professores da Escola Sesc

Silvio Tendler 

(Rio de Janeiro, 1950) é um documentarista 

brasileiro. Conhecido como "o cineasta dos 

vencidos" ou "o cineasta dos sonhos interrom-

pidos" por abordar em seus filmes persona-

lidades como Jango, JK, Carlos Marighella, 

entre outros, Silvio já produziu cerca de 40 

filmes, entre curtas, médias e longas-metra-

gens. Em 1981 fundou a Caliban Produções, 

produtora direcionada para biografias históri-

cas de cunho social. Produziu e dirigiu mais 

de 70 filmes entre curtas, médias e longas-me-

tragens em formato documental, além de 12 

séries.

[    ]19h

6
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Medianeras: Buenos Aires na  
Era do Amor Virtual

Medianeras. Argentina, Espanha, Alemanha. 
2011, ficção, 95 min, 12 anos

Direção: Gustavo Taretto.  
Com: Javier Drolas, Pilar López de Ayala e 
Inés Efron.

Martin (Javier Drolas) está sozinho, passa por 

um momento de depressão e não se conforma 

com a maneira com a cidade de Buenos Aires 

cresceu e foi construída. Web designer, meio 

neurótico, pouco sai e fica grande parte do 

tempo no computador. É através da internet 

que conhece Mariana (Pilar López de Ayala), 

sua vizinha também solitária e desiludida com 

a vida moderna numa grande cidade.

Debate após a sessão

13
[    ]19h
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Pelo Malo

Pelo Malo. Venezuela, Peru, Argentina,  
Alemanha. 2013, ficção, 93 min, 14 anos.

Direção: Mariana Rondón.  
Com: Samuel Lange Zambrano, Samantha 
Castillo e Beto Benites

Debate após a sessão

Junior (Samuel Lange Zambrano), um meni-

no de nove anos de idade, sonha em alisar o 

cabelo para ficar mais parecido com sua ima-

gem fantasiosa de um cantor de cabelos com-

pridos. Sua mãe Marta (Samantha Castillo) 

luta para sustentar a família após a morte do 

marido e, ao mesmo tempo, tenta evitar o jei-

to diferente do filho. 

20
[    ]19h
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Casa Grande

Brasil. 2014, ficção, 115 min, 14 anos.

Direção: Fellipe Barbosa. Com: Marcello 
Novaes, Suzana Pires e Thales Cavalcanti. 

Sônia (Suzana Pires) e Hugo (Marcello Nova-

es) são da alta burguesia carioca e levam uma 

vida bastante confortável. Aos poucos vão à 

falência, mas ninguém sabe de seus problemas 

financeiros, nem mesmo o filho Jean (Thales 

Cavalcanti), que faz de tudo para se desvenci-

lhar dos pais superprotetores. Para se manter, 

o casal corta despesas e ele, que só se preocu-

pava com garotas e vestibular, enfrenta pela 

primeira vez a realidade.

Debate após a sessão

27
[    ]19h
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LITERÓPOLIS é a Festa Literária da Escola 

Sesc de Ensino Médio. Procura atender o 

público leitor por meio da promoção de 

vivências literárias diversas, como bate-

papos com escritores, oficinas, exposições, 

lançamento de livros, apresentações teatrais, 

entre outras ações, sempre com o objetivo de 

promover a leitura e a literatura. Assim, mais 

do que um evento, a Literópolis constitui-se 

num espaço de incentivo à leitura e à literatura. 

Este ano, contaremos com mesas redondas, 

batalhas de slam, encontro de saraus, festas 

literárias com nomes da literatura como 

Conceição Evaristo (RJ), Daniel Munduruku 

(RJ), Débora Ferraz (PB), Alexandre 

Rodrigues (RJ), Marcelo d´Salete (SP), mesas 

sobre experiências literárias na Internet, 

com booktubers como Tatiana Feltrin (SP), 

Pam Gonçalves (SP) e Isabella Lubrano 

(SP), oficina de Hip Hop Literário com 

Mauro Viana (RJ), os espetáculos teatrais “A 

Alma Boa de Setsuan” de Berthold Brecht, 

“Batalha de Poesias” do Grupo Nós do 

Morro e show musical de Renan Inquérito 

(SP). Esta incrível festa literária, conta com 

a parceria com a FLUPP – Festa Literária das 

Periferias, que está em sua 5ª edição e será 

realizada na Cidade de Deus, no contexto das 

comemorações de 50 anos.

LITERÓPOLIS
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8

8 8

8

[            ]14h às 19h 

[    ]14h 

Teatro Imersivo Machine to Be Another

Mesa com Conceição Evaristo (RJ) e 
Daniel Munduruku (SP)

Mesa Experiências Literárias na Internet: 
Booktubers

Poesia de Esquina (RJ) convida  
Sarau do Escritório (RJ)

Esse é um projeto de Teatro Imersivo criado a 

partir de documentários para realidade virtu-

al, gravados desde a perspectiva de moradores 

da Cidade de Deus contando relatos pessoais. 

Essas narrativas poderão ser vivenciadas pela 

audiência da Literópolis / FLUPP através de 

Óculos de realidade virtual. Ao colocar os 

óculos, usuários se verão no corpo dos au-

tores das narrativas, poderão mover-se como 

eles e ter sensações tácteis realísticas enquanto 

vivenciam sua perspectiva e história.

Local: Foyer

Local: Teatro
Capacidade: 600 lugares

Local: Teatro
Capacidade: 600 lugares

Local: Teatro
Capacidade: 600 lugares

[    ]15h 

[       ]17h30 
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9

9
[    ]15h 

[    ]15h 

Mesa com vencedores do Premio  
Sesc de Literatura 2015

Mesa Experiências Literárias na Internet:   

Booktubers

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

Com Deborah Ferraz (PB) e Ale-
xandre Rodrigues (RJ) 

Mediação de Henrique  
Rodrigues (RJ)

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

com Eduardo Cilto (SP) e  
Isabella Lubrano (SP)

9
[    ]15h 

Espetáculo “Batalha de Poesias”

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

com o Grupo Nós do Morro (RJ)

Espetáculo performático, aberto à participa-

ção do público, em que o elenco, composto 

por um grupo de jovens, se reúne para con-

versar sobre a vida e as perspectivas de futuro, 

desenvolvendo uma “batalha” de ideias em 

forma de rap com muita música e poesia. O 

texto, organizado por Guti Fraga, é uma co-

lagem de poesias de escritores brasileiros e 

conta, também, com intervenções musicais 

executadas ao vivo pelo elenco.
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[    ]14h 

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

Com Tatiana Feltrin (SP) e  
Pam Gonçalves (SP)

Mesa com Marcelo d´Salete (SP), Sirlene 
Barbosa (SP) e João Pinheiro (SP)

10

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

com Mauro Viana (RJ)

Oficina Hip Hop Literário10
[    ]15h 

10

Local: Porão
Capacidade:  30 lugares

baseado na obra “Noite na Taverna”

Festa temática Noites Raras  
“Alvares de Azevedo” 

[    ]15h 
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11 11

11

Mesa com Ana Maria Gonçalves (SP) e 
 Allan da Rosa (SP)

Mesa com Cristiane Sobral (DF) e  
Eliane Potiguara (RJ)

Poesia de Esquina (RJ)

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

Local: auditório 
Capacidade: 80 lugares

11

11

Local: Teatro
Capacidade: 600 lugares

Local: Anfiteatro
Capacidade: 200 lugares

com Renan Inquérito (SP)

Show Corpo e Alma

[   ]18h 

"Escrita nos anos 40 por Bertolt Brecht, um 

dos maiores dramaturgos de todos os tempos, 

a alma boa de setsuan de Bertold Brecht, é 

considerada uma das peças mais importantes 

deste autor. A montagem enfatiza o caráter de 

São 17 anos de Ritmo, Amor e Poesia, fazendo 

música de “Corpo e Alma”. Fundado na região 

metropolitana de Campinas (SP), o Inquérito 

tem uma trajetória peculiar e sempre com a 

veia da poesia nas letras e músicas do grupo. 

Composto pelo líder e fundador Renan In-

quérito, Pop Black no backing vocal, Dj Duh 

nos toca discos e Marcelo Cruz no baixo, o 

[       ]19h30 

show “Corpo e Alma” traz um conteúdo críti-

co e muita musicalidade, destacando o grupo 

no cenário nacional pela postura, pelas cam-

panhas encabeçadas, pelos vídeos e pelos prê-

mios já recebidos.

fábula pedagógica, onde deuses descem à ter-

ra para saber se acham uma alma boa e se vale 

a pena deixar a humanidade existir."

Com Dembaia e Sarau dos Alunos da ESEM (RJ)

[    ]14h [    ]15h 

[       ]17h30 

Espetáculo “A Alma boa de Setsuan”

Cia Teatral Escola Sesc
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NOVEMBRO • 2016

MANIFESTA!

Mostra de cinema: Territorialidade

Literópolis

O Festival Estudantil de artes, em sua quinta edição, 
traz em seu recorte o protagonismo juvenil através 
das manifestações sociais, políticas e culturais.

A Mostra tem como objetivo ampliar discussões 
sobre território e sociedade, com a exibição de 
filmes e debates.

Literópolis é a Festa Literária da Escola Sesc, um 
espaço de incentivo à leitura e à literatura.

18
SEX Oficina de Camisetas 15h às 

17h

18
SEX

Apresentação da Cia Teatral – 
Espetáculo “A Alma boa de Setsuan” 

17h às 
18h

18
SEX Projeto Bandas da Escola Sesc 19h

19
SAB Espetáculo “Ancora-se neste porto” 10h30

19
SAB Espetáculo “Amores de Bicicleta” 15h

19
SAB Show da Banda Camaradas 19h30

20
DOM “Manifeste-se” 10h

20
DOM

Oficina de Introdução às Danças 
Populares com Tulani Pereira  
(PADE / UFRJ)

14h às 
16h

20
DOM

Apresentação Xamã e  
Estudante com Gabriel Marinho

16h às 
18h

20
DOM

Intervenções de Grafitti com Fael 
Tujaviu 14h

20
DOM

Oficina de Amarração de Lenços e 
Turbantes 15h

20
DOM Exibição do filme Kbella 19h30

21 a 26
SEG

Exposição Criação e Produção de 
Moda – Criando Moda ??

21
SEG

Apresentação da Orquestra Escola  
Sesc de Ensino Médio

17h30 às 
18h

21
SEG

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – Insanidades (Usina) 18h

22
TER

Espetáculo “Capitães de Areia” com 
Grupo de Teatro Estado Tipo Assim 16h

22
TER Sarau 19h

22
TER

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – Leitura Dramatizada da 
peça “A pena e a Lei” de Ariano 
Suassuna. III ato: Auto da virtude 
da esperança (Usina)

17h50

22
TER

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – “Amor por anexins” 17h20

23
QUA Moda Vintage: Do Lixo ao Luxo 18h

23
QUA

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – “Hipocondríacos e 
Lembranças”

17h

23
QUA

Apresentação Final de Artes 
Cênicas –  “Cenas poéticas” 17h40

23
QUA Apresentação Final de Música 18h15

23
QUA

Apresentação PADE -  
Projeto Africanidade Na Dança 
Educação – UFRJ

18h45

24
QUI Apresentação Final de Música 17h30 às 

18h15

24
QUI

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – The Tell-Tale Heart de 
Edgar Alan Poe

18h30

24
QUI

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – “Leituras de um jornal” 18h30

06
DOM

Encontro com Milton Santos –  
O Mundo Global Visto do Lado 
de Cá

19h

13
DOM

Medianeras: Buenos Aires na  
Era do Amor Virtual 19h

20
DOM Pelo Malo 19h

27
DOM Casa Grande 19h

06
DOM

Oficina de áudio  
(com Carlos Pedruzzi) 19h

24
QUI

Espetáculo “O que será de nós 
daqui 4 anos” – Os Arteiros 19h30

25
SEX Mesa  de debate  “Elas por elas” 16h

25
SEX Pocket Show Mulheres Rodadas 18h às 

18h40

25
SEX

Exibição do filme “Mate-me Por 
favor” 19h

26
SAB

Oficina Rio Criativo –  
Oficina: O Poder das Multidões 8h

26
SAB

Roda de conversa Grêmio Escola 
Sesc de Ensino Médio e CIEP 225 
Mário Quintana

14h às 
16h

26
SAB Como ser um DJ? 14h

26
SAB

Apresentação Final de Artes 
Cênicas  
e Música – Triunfo

17h

08
TER

Teatro Imersivo Machine to Be 
Another

14h às 
19h

08
TER

Mesa com Conceição Evaristo (RJ) e 
Daniel Munduruku (SP) 14h

08
TER

Mesa Experiências Literárias na 
Internet: Booktubers 15h

08
TER

Poesia de Esquina (RJ) convida  
Sarau do Escritório (RJ) 17h30

09
QUA

Mesa com vencedores do Premio  
Sesc de Literatura 2015 15h

09
QUA

Mesa Experiências Literárias na 
Internet:   
Booktubers

15h

09
QUA

Espetáculo “Batalha de Poesias”  
com o Grupo Nós do Morro (RJ) 19h

10
QUI

Mesa com Marcelo d´Salete (SP), 
Sirlene Barbosa (SP) e João Pinheiro 
(SP)

14h

10
QUI Oficina Hip Hop Literário 15h

10
QUI

Festa temática Noites Raras  
“Alvares Azevedo” 15h

11
SEX

Mesa com Ana Maria Gonçalves 
(SP) e  Allan da Rosa (SP) 14h

11
SEX

Mesa com Cristiane Sobral (DF) e  
Eliane Potiguara (RJ) 15h

11
SEX Poesia de Esquina (RJ) 17h30

11
SEX Espetáculo “A Alma Boa de Setsuan” 18h

11
SEX

Show Corpo e Alma com Renan 
Inquérito (SP) 19h30

36
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NOVEMBRO • 2016

MANIFESTA!

Mostra de cinema: Territorialidade

Literópolis

O Festival Estudantil de artes, em sua quinta edição, 
traz em seu recorte o protagonismo juvenil através 
das manifestações sociais, políticas e culturais.

A Mostra tem como objetivo ampliar discussões 
sobre território e sociedade, com a exibição de 
filmes e debates.

Literópolis é a Festa Literária da Escola Sesc, um 
espaço de incentivo à leitura e à literatura.

18
SEX Oficina de Camisetas 15h às 

17h

18
SEX

Apresentação da Cia Teatral – 
Espetáculo “A Alma boa de Setsuan” 

17h às 
18h

18
SEX Projeto Bandas da Escola Sesc 19h

19
SAB Espetáculo “Ancora-se neste porto” 10h30

19
SAB Espetáculo “Amores de Bicicleta” 15h

19
SAB Show da Banda Camaradas 19h30

20
DOM “Manifeste-se” 10h

20
DOM

Oficina de Introdução às Danças 
Populares com Tulani Pereira  
(PADE / UFRJ)

14h às 
16h

20
DOM

Apresentação Xamã e  
Estudante com Gabriel Marinho

16h às 
18h

20
DOM

Intervenções de Grafitti com Fael 
Tujaviu 14h

20
DOM

Oficina de Amarração de Lenços e 
Turbantes 15h

20
DOM Exibição do filme Kbella 19h30

21 a 26
SEG

Exposição Criação e Produção de 
Moda – Criando Moda ??

21
SEG

Apresentação da Orquestra Escola  
Sesc de Ensino Médio

17h30 às 
18h

21
SEG

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – Insanidades (Usina) 18h

22
TER

Espetáculo “Capitães de Areia” com 
Grupo de Teatro Estado Tipo Assim 16h

22
TER Sarau 19h

22
TER

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – Leitura Dramatizada da 
peça “A pena e a Lei” de Ariano 
Suassuna. III ato: Auto da virtude 
da esperança (Usina)

17h50

22
TER

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – “Amor por anexins” 17h20

23
QUA Moda Vintage: Do Lixo ao Luxo 18h

23
QUA

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – “Hipocondríacos e 
Lembranças”

17h

23
QUA

Apresentação Final de Artes 
Cênicas –  “Cenas poéticas” 17h40

23
QUA Apresentação Final de Música 18h15

23
QUA

Apresentação PADE -  
Projeto Africanidade Na Dança 
Educação – UFRJ

18h45

24
QUI Apresentação Final de Música 17h30 às 

18h15

24
QUI

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – The Tell-Tale Heart de 
Edgar Alan Poe

18h30

24
QUI

Apresentação Final de Artes 
Cênicas – “Leituras de um jornal” 18h30

06
DOM

Encontro com Milton Santos –  
O Mundo Global Visto do Lado 
de Cá

19h

13
DOM

Medianeras: Buenos Aires na  
Era do Amor Virtual 19h

20
DOM Pelo Malo 19h

27
DOM Casa Grande 19h

06
DOM

Oficina de áudio  
(com Carlos Pedruzzi) 19h

24
QUI

Espetáculo “O que será de nós 
daqui 4 anos” – Os Arteiros 19h30

25
SEX Mesa  de debate  “Elas por elas” 16h

25
SEX Pocket Show Mulheres Rodadas 18h às 

18h40

25
SEX

Exibição do filme “Mate-me Por 
favor” 19h

26
SAB

Oficina Rio Criativo –  
Oficina: O Poder das Multidões 8h

26
SAB

Roda de conversa Grêmio Escola 
Sesc de Ensino Médio e CIEP 225 
Mário Quintana

14h às 
16h

26
SAB Como ser um DJ? 14h

26
SAB

Apresentação Final de Artes 
Cênicas  
e Música – Triunfo

17h

08
TER

Teatro Imersivo Machine to Be 
Another

14h às 
19h

08
TER

Mesa com Conceição Evaristo (RJ) e 
Daniel Munduruku (SP) 14h

08
TER

Mesa Experiências Literárias na 
Internet: Booktubers 15h

08
TER

Poesia de Esquina (RJ) convida  
Sarau do Escritório (RJ) 17h30

09
QUA

Mesa com vencedores do Premio  
Sesc de Literatura 2015 15h

09
QUA

Mesa Experiências Literárias na 
Internet:   
Booktubers

15h

09
QUA

Espetáculo “Batalha de Poesias”  
com o Grupo Nós do Morro (RJ) 19h

10
QUI

Mesa com Marcelo d´Salete (SP), 
Sirlene Barbosa (SP) e João Pinheiro 
(SP)

14h

10
QUI Oficina Hip Hop Literário 15h

10
QUI

Festa temática Noites Raras  
“Alvares Azevedo” 15h

11
SEX

Mesa com Ana Maria Gonçalves 
(SP) e  Allan da Rosa (SP) 14h

11
SEX

Mesa com Cristiane Sobral (DF) e  
Eliane Potiguara (RJ) 15h

11
SEX Poesia de Esquina (RJ) 17h30

11
SEX Espetáculo “A Alma Boa de Setsuan” 18h

11
SEX

Show Corpo e Alma com Renan 
Inquérito (SP) 19h30
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(21) 3214-7404
espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Espaço Cultural Escola Sesc 
espacoculturalescolasesc

Espaço Cultural Escola Sesc
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá

Cep: 22775-004    Rio de Janeiro / RJ  

Remetente

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


