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A Coordenação Geral de Cultura 
da Escola Sesc de Ensino Médio, em 
consonância com o Programa de 
Cultura do Departamento Nacional do 
Sesc, realiza um conjunto planejado 
de políticas culturais que objetivam 
a democratização e a 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 conhecimento das identidades 
culturais 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; literatura 
e leitura - experiências compartilhadas; 
articulação social; qualificação técnica 
e profissional.

Mais informações

espacocultural.escolasesc.com.br

        espacoculturalescolasesc

        (21) 3214-7404

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Horário de Funcionamento: 

2ª a 6ª feira, das 10h às 18h

*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
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Arena Conta
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Dramaturgos
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O Palco Giratório, reconhecido no cenário cultural brasileiro 
como um importante projeto de difusão e intercâmbio das Artes 
Cênicas, intensifica a formação de plateias a partir da circulação 
de espetáculos dos mais variados gêneros, em todos os estados 
brasileiros, e o Distrito Federal, nas capitais e no interior, desde 
1998. Nesses 20 anos de trajetória, muitos desses espetáculos 
dificilmente encontrariam, sem o apoio do Sesc, viabilidade 
comercial para apresentações nas diversas regiões do país.

Além de espetáculos para todas as faixas etárias, uma vasta 
programação de oficinas, festivais, mesas-redondas e palestras é 
realizada com a participação ativa da comunidade, artistas locais 
e convidados.

Os espetáculos selecionados pela curadoria têm como 
características a mistura de sotaques, as diferentes expressões 
artísticas e modos de criação. Apoiar manifestações voltadas para 
o desenvolvimento e a democratização da cultura nacional é um 
compromisso do Sesc.

A Escola Sesc de Ensino Médio também participa dessa grande 
ação, recebendo pelo nono ano o Festival Palco Giratório. São 20 
grupos selecionados pela curadoria nacional, além de companhias 
e artistas locais numa programação que inclui espetáculos, 
intervenções urbanas, seminários, palestras e oficinas.

Confira a programação, compartilhe e participe!
#palcogiratorio20anos #escolasesc10anos
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Caranguejo Overdrive
Teatro
Com Aquela Cia de Teatro (RJ)
2/5, 19h
Teatro, 120 lugares
80’

Caranguejo Overdrive conta a história de Cosme, ex-catador de 
caranguejos no mangue carioca da metade do século XIX. Convocado 
para integrar as forças brasileiras na Guerra do Paraguai, enlouquece 
no campo de batalha, volta ao Rio de Janeiro e encontra uma cidade 
em grande transformação. Ele é um homem, ou um caranguejo, ou 
um soldado, ou um operário. Mergulhado na guerra, sofre um colapso; 
de volta à cidade onde nasceu, encontra um Rio de Janeiro em 
convulsões urbanísticas – uma cidade, para ele, irreconhecível e com 
sabor de exílio. Duas referências se impõem na proposta de Caranguejo 
Overdrive – a primeira, a do Manguebeat de Chico Science, uma fusão 
de música eletrônica e tambores de maracatu. Mais uma vez, a música 
em cena compõe a performance, com Felipe Storino (guitarra e direção 
musical) à frente. São todas canções/trilhas originais, dialogando com 
a performance dos atores.

Hamlet – Processo de Revelação
Teatro
Com Coletivo Irmãos Guimarães (DF)
3/5, 19h
Teatro, 80 lugares
80’

Hamlet – Processo de Revelação propõe uma adaptação radical: 
um ator em cena, o próprio dramaturgo, Emanuel Aragão, que tenta 
reconstruir a narrativa de Shakespeare em um diálogo direto e aberto 
com a plateia. Utilizando dispositivos geradores de materialização de 
presença, em diálogo direto com a performance art, recurso muito 
presente na trajetória do Coletivo Irmãos Guimarães, o espetáculo 
busca a concretização cênica do percurso trágico da personagem de 
Shakespeare. Ou seja, uma junção, in loco da dimensão do performer à 
dimensão da personagem presente na fábula. A busca pela resposta à 
uma pergunta fundamental: é possível que, na cena, o ator/performer 
atravesse, de fato, a trajetória da personagem?
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Maiêutica
Intervenção
Com Raquel Mützenberg (MT)
4/5, 19h
Pilotis, 300 lugares
30’

Partejar de ideias. Ideias que compõem um corpo-matéria que se 
dobra, desdobra e se faz em dobras, atualiza e condensa as fisicalidades 
e a plasticidade de seres em cena. O corpo é recurso material e plástico, 
que se deixa dividir ou multiplicar pelas subjetividades femininas: a 
capacidade de renascer, de se re-parir.

Os Mequetrefe
Circo
Com Parlapatões (SP)
5/5, 19h
Teatro, 120 lugares
60’

Em Os Mequetrefe, quatro palhaços que, não por acaso, se chamam 
Dias, vivem a jornada de um longo e divertido dia. Do despertar à hora de 
ir dormir, revelam como a desconstrução da lógica cotidiana pode abrir 
espaço para outras maneiras de encarar a vida. Vivendo situações bem 
comuns, esses cidadãos nada comuns provocam uma série de confusões 
tão hilárias quanto poéticas. Da maneira como acordam, passando pelo 
jeito como se vestem para ir trabalhar, eles encaram essa aventura através 
do dia de maneira cômica. Depois de acordar, os Dias pegam o ônibus, que 
irá se transformar em tudo que pode levar gente, seja navio ou trem, para 
simplesmente irem ao trabalho, e assim manipulam objetos de cena de 
maneira lúdica, sempre carregados de um humor provocativo. 
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Palafita
Circo
Grupo Fuzuê (CE)
6/5, 19h
Teatro, 120 lugares
30’

É uma proposição de equilibro entre dois corpos, ora sobre mãos 
e pés, ora reconstruindo formas de estar no outro. A sustentação do 
corpo sobreposto se dá pela busca de eixos estáveis, remetendo a 
imagem dos casebres lacustres que conhecemos por palafitas que se 
erguem em lagos e regiões pantanosas como estratégia de se habitar 
um espaço. O conceito de morada aqui cria a subjetividade da proteção, 
uma maneira de habitar os terrenos não estáveis da condição humana. 

Rio do Samba ao Funk

Circo
Bando de Palhaços (RJ)
8/5, 19h
Anfiteatro, 300 lugares
30’
 

Rio do Samba ao Funk é um cortejo cênico-musical que celebra a música 
e a cultura carioca a partir do olhar irreverente do palhaço. O repertório 
inclui desde o primeiro samba gravado da história da música nacional - 
Pelo Telefone - até as Batalhas de Passinho do funk contemporâneo. 
Contemplado pelo Prêmio Fomento Cidade Olímpica, o espetáculo é dirigido 
pelo premiado diretor paulista Fernando Escrich (vencedor dos Prêmios 
APCA de melhor direção e de melhor sonoplastia/trilha sonora e música, 
entre outros) e realizado pelo grupo carioca Bando de Palhaços, que há 
sete anos atua promovendo a integração entre arte, saúde e sociedade.
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Desmontagem: Evocando os Mortos
– Poéticas da Experiência
Teatro
Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (RS)
9/5, 19h
Teatro, 120 lugares
90’

A Desmontagem: Evocando os mortos – Poéticas da experiência 
refaz o caminho da atriz na criação de personagens emblemáticos da 
dramaturgia contemporânea. Constitui um olhar sobre as discussões 
de gênero, abordando a violência contra a mulher em suas variantes, 
questões que passaram a ocupar centralmente o trabalho de criação 
do grupo Ói Nóis Aqui Traveiz. Desvelando os processos de criação 
de diferentes personagens, a atriz deixa ver quanto as suas vivências 
pessoais e do coletivo Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz atravessam 
os mecanismos de criação. 

Ledores no Breu
Teatro
Com Cia do Tijolo (SP)
10/5, 19h
Teatro, 120 lugares
70’

Inspirado no pensamento e na prática do educador Paulo Freire e nas 
obras do poeta Zé da Luz e do ficcionista Guimarães Rosa, o espetáculo 
trata das relações entre o homem da leitura, das letras e do mundo ao 
seu redor. Ledores no Breu traz histórias que acompanham tantos leitores 
na escuridão e analfabetos em pleno século XXI, seres que percorrem 
distâncias para elucidar suas dúvidas, seus erros e seus crimes. Um 
homem que, por não poder ler as letras, comete um crime contra seu 
amor e contra si mesmo; outro homem que desperta para as artimanhas e 
dubiedades da palavra ou alguém que reinventa o afeto a partir das letras 
que formam um nome. Personagens, que a partir de suas relações com as 
letras e as palavras, têm suas vidas profundamente transformadas.
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Finita
Dança
Com Denise Stutz (RJ)
12/5, 19h
Teatro, 80 lugares
45’

Finita é um projeto que começou a ser pensado em 2010. O ponto de 
partida foi a doença da mãe da artista e uma carta que ela encontrou 
dela para mim. Essa carta trouxe a reflexão sobre o tempo, sobre o fim 
das coisas e como falar do que não existe mais. Qual a qualidade de 
um movimento que prenuncia a dança e que não dança mais que se 
dá a ver? Uma qualidade que não se mostra, sugere. Como construir 
a partir de uma brecha possível entre a presença e a ausência, entre o 
que ainda vive, mas já não existe mais.Caliban –

A Tempestade de Augusto Boal
Teatro de Rua
Com Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (RS)
11/5, 16h
Anfiteatro, 300 lugares
90’

Para dar continuidade à pesquisa de teatro de rua, o Ói Nóis 
escolheu a versão de Augusto Boal de A Tempestade. Ele apropria-se 
da peça de Shakespeare e do pensamento do cubano Retamar para 
questionar a exploração da América do Sul pelo colonialismo europeu 
e para discutir a postura neocolonialista dos Estados Unidos. A figura 
de Caliban em A Tempestade, de Boal, ratifica a fundação mais firme 
de uma representação voltada para as margens. Para o Ói Nóis 
Aqui Traveiz, encenar A Tempestade de Augusto Boal é gerar outros 
discursos, histórias e narrativas, produzir e reconhecer outros lugares 
de enunciação. Caliban é a reivindicação da legitimidade do “diferente”.
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Abrazo
Teatro Infantojuvenil
Com Grupo de Teatro Clowns de Shakespeare (RN)
13/5, 19h
Teatro, 600 lugares
55’

Segunda parte da trilogia que compõe o projeto de pesquisa latino(-)
americano (as outras duas são Nuestra Senhora de Las Nuvens e 
Dois Amores y um Bicho), Abrazo é uma obra voltada para o público 
infanto-juvenil, que pode ser assistido por crianças e adultos de todas 
as idades. Num lugar em que não é permitido abraçar, personagens 
atravessam um quadrado contando histórias de encontros, despedidas, 
opressão, exílio e, por que não, de afeto e liberdade. O espetáculo não 
verbal, conta com a música especialmente composta para a cena e com 
vídeo de animação para narrar essa aventura inspirada em O Livro dos 
Abraços, de Eduardo Galeano.

Caminhos - Uma Intervenção Urbana
Intervenção itinerante pela Escola
Companhia Enviezada (RJ)
15/5, 19h
300 lugares
55’

Caminhos - Uma Intervenção Urbana é antes de mais nada um convite. 
Uma convocação. Uma intervenção que incita à mistura da ficção com a 
realidade. A plateia recebe um aparelho MP3 player com a trilha sonora 
da Intervenção (que também pode ser baixada em www.ciaenviezada.
com, caso a pessoa queira já chegar com o áudio em seu próprio aparelho 
e garantir seu lugar na platéia). Todos (público e performers) dão play 
ao mesmo tempo e seguem um trajeto em que as cenas ocorrem. É 
um espetáculo itinerante, que leva o espectador a uma experiência 
sociológica e antropológica. Uma solicitação para o aqui e o agora. O 
espectador é convidado a “ouvir” a sua cidade, o seu cotidiano, o seu 
entorno e a observar seu meio de outro ângulo. Realizado a partir de 
técnicas de improviso dos ViewPoints, o texto é construído não só pelos 
atores durante o trajeto, mas também pelo espectador.
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Ruína de Anjos

Teatro de Rua
Com A Outra Companhia de Teatro (BA)
16/5, 19h
Praça Seca, Jacarepaguá (Espetáculo externo) 300 lugares
75’

Num misto de teatro de rua, intervenção urbana e performance, 
o espetáculo tem como mote a reabertura de um cinema de bairro 
e a esperança de renovação que ela traz para aquele lugar, que no 
passado viu um apogeu e hoje vivencia um abandono. Tal qual a vida 
dos personagens condutores da narrativa itinerante, que perderam a 
luz que um dia tiveram: uma travesti, um vendedor de café, um pastor 
traficante, um burguês homofóbico, uma moradora de rua catadora de 
lixo e uma artista de rua. O espetáculo que se dá na dinâmica do trânsito 
e da noite do centro da cidade grande, conduz o público a enxergar 
situações que atravessam discussões sobre violência, marginalidade, 
tráfico de drogas, invisibilidade social, comercialização da fé e gênero.

Women’s

Teatro
Com Experiência Subterrânea (SC)
17/5, 19h
Teatro, 80 lugares
55’

Women’s, um espetáculo que mostra um momento da vida de uma 
faxineira que em seu local de trabalho, um necrotério, dialoga com 
um corpo que aguarda autópsia. Women’s toca o tema da morte e dos 
afetos a partir da exploração do risco físico que é experimentado na 
cena. O corpo manipulado é um elemento central do espetáculo que 
coloca em jogo os limites do pudor. O espetáculo do Grupo Experiência 
Subterrânea está relacionado com sua pesquisa sobre o trabalho do 
ator sobre o risco e uma atuação por estados. 
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Na Esquina

Circo
Com Coletivo Na Esquina (MG)
18/5, 16h
Campo, 300 lugares
60’

Na esquina, via cruzada de caminhos que buscam por outros. Ciclos 
e repetições criam uma paisagem afetiva entre amigos e um espetáculo 
que se constrói pela espontaneidade do elenco. Performances 
simultâneas entram em jogo em inter-relações diversas: o mastro 
chinês, o trapézio fixo, a lira, os malabares, a acrobacia de solo e o 
mão-a-mão. Na Esquina camufla as dinâmicas dos ensaios, falseia e 
assume processos preparatórios, rompe a previsibilidade entre o que 
deve ser mostrado e o que é excluído num espetáculo. O encontro é 
a possibilidade de produzir a diferença, para além do reforço das 
identidades, abre-se para as relações entre quem atua e quem assiste; 
Na Esquina é o ponto de partida para outros lugares.
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Dilúvio MA

Intervenção
Com Ecopoética: Arte e Sustentabilidade em Intervenções Urbanas (RS)
19/5, 16h30
Espelho D’água, 300 lugares
180’

MA, no ZEN-budismo significa “vazio”, ou ainda “espaço entre as 
coisas”. A intervenção Dilúvio MA – que carrega esse nome por ter sido 
realizada pela primeira vez sobre o arroio Dilúvio em Porto Alegre - traz 
os performers no interior de uma rede cheia de lixo, balançando durante 
algumas horas sobre espaços da cidade carentes de cuidado e atenção. 
Para compor a ação os artistas buscaram referência na dança Butô 
japonesa, habitando o interior da instalação de lixo com composições 
coreográficas e imagéticas, práticas meditativas e exercícios de 
respiração. A intervenção chama atenção para a responsabilidade 
com tudo aquilo que descartamos e para a urgência no tratamento de 
questões ambientais e sanitárias que deveriam ser prioritárias à saúde 
urbana.

3/5
13 às18h

Oficina Texto, pretexto e
hipertexto: escrituras da cena
contemporânea

4/5
15h30 às18h30

Oficina Aula - Espetáculo

8/5
15h30 às18h30

Oficina Vivência com a Tribo de
Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz

11/5 e 12/5
15h30 às18h30

Oficina Exílio em Cena

15/5
15h30 às18h30

Oficina Teatro Documentário -
Nem tudo é ficção

16/5
13h às18h

Oficina A Cidade como
Dramaturgia

22/5
15h às18h30

Oficina de Dança

29/5
15h30 às18h30

Oficina Corpo Abismo –
Práticas de Presença

6, 13, 20 e 27/5
10 às19h

Oficina de Formação em
Teatro do Oprimido

ESPAÇO CULTURAL ESCOLA SESC
AV AYRTON SENNA 5677

JACAREPAGUÁ | RIO DE JANEIRO
[21] 3214 7404

Programação
de Oficinas
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À Beira de...

Dança
Com Silvia Moura (CE)
20/5, 19h
Teatro, 100 lugares
50’

À beira de... um estado... momentâneo ou não. Estarrecedor. A 
necessidade de estancar para daí conseguir falar sobre algo ou sobre 
uma sensação causada por várias insatisfações. Esse trabalho trata da 
busca por um estado de presença que estabeleça com o público uma 
relação de casualidade. O público ilumina o espetáculo e é levado a 
procurar um lugar para conseguir ver o trabalho da forma que lhe for 
menos arriscada. É proposto ao público segurar objetos que podem 
cair, escolher um lugar para ficar, eleger trabalho. A interação direta 
com o público é parte da composição do trabalho.

Dança Macabra

Dança
Criação e Performance de Laura Samy (RJ)
22/5, 19h
Teatro, 80 lugares
45’

Dança macabra é uma performance solo criada por Laura Samy a 
partir de reflexões acerca das representações do macabro, da morte e 
da sobrevivência. Um processo de investigação de diferentes formas de 
resistência frente à morte ou à mortificação. O trabalho é resultado do 
projeto de pesquisa: Eu fiz a dança de Macabré: Estudo e composição 
cênica tomando como eixo temático central imagens da dança macabra, 
contemplado pelo programa de bolsas de iniciação artística do Proexc/
Unirio.
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Cinzas ao Solo

Dança
Com Alexandre Américo (RN)
23/5, 19h
Teatro, 120 lugares
32’

Sinopse: Esta obra pretende tematizar o entendimento de dança 
do próprio bailarino. Ao utilizar a metáfora do homem que caminha 
devorando o “mundo”, o intérprete inicia a busca pela sensação de 
comunhão com o todo, de ancestralidade, de atemporalidade. Em seu 
percurso criativo, o bailarino mergulhou em diversos locais de natureza 
exuberante, lugares sagrados quase nunca tocados, lugares de silêncio 
e força... na tentativa de tocar o invisível, de encontrar o “ancestral”, o 
primeiro e o último homem que dançou. 

Ninhos:
Performance para Grandes Pequenos

Dança Infantojuvenil
Com Balangandança Cia (SP)
24/5, 16h
Pilotis, 300 lugares
50’

Imagens e poesias de movimento apresentam Ninhos como lugar 
de partida para voos, descobertas, passeios. Neste jogo, brincadeiras 
de crianças confundem-se com movimentos de animais, lembrando as 
similaridades entre movimentações de diferentes espécies. Os ninhos 
são os momentos de recolhimento que fortalecem relações mais 
sutis, íntimas e subjetivas, tão importantes para a criança. Ninhos não 
conta uma história, nem precisa de explicação. Propõe um espaço de 
imaginação em que o espectador estabelece suas próprias relações no 
contato direto com a dança que se apresenta. Cria junto.
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Cabeça - Um Documentário Cênico
Teatro
Coletivo Teatral Complexo Duplo  (RJ)
25/5, 19h
Teatro, 600 lugares
110’

Oito homens em cena, numa formação que alude a uma banda de 
rock, executam todas as canções do álbum Cabeça Dinossauro, dos 
Titãs, permeadas por cenas e projeções que desenham um painel dos 
acontecimentos emblemáticos nacionais e mundiais dos anos 1980 
e dialogam com imagens e referências do Brasil e do mundo nos 
tempos atuais.

Fui!
Teatro Infantojuvenil
Com Cia Senhas de Teatro (PR)
26/5 19h
Teatro, 600 lugares
50’

A Cia Senhas excursiona pelo universo juvenil com a montagem Fui!, 
livremente inspirado na obra literária Tchick de Wolfgang Herrndorf, 
com texto e direção de Sueli Araujo. O espetáculo apresenta quatro 
personagens que se encontram após 15 anos para, através da criação 
de uma peça de teatro, lembrarem e reviverem as experiências que 
compartilharam quando eram jovens. Temas como amizade, solidão, 
confiança e sexualidade são abordados na montagem. Com uma 
linguagem dinâmica e direta, Fui! apresenta ao público um recorte 
sensível sobre ser jovem ontem e hoje. Amizade e memória norteiam 
a peça que se desenha, também, a partir da relação com quem a vê. 
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Lete

Teatro 
Com Beradera Companhia de Teatro (RO)
27/5, 19h
Teatro, 600 lugares
60’

Lete, na mitologia grega, é o rio do esquecimento. É ele quem apaga 
nos homens as suas vidas passadas. Esta peça, que estreou em maio de 
2013 - antes da cheia histórica do rio Madeira, que ultrapassou em dois 
metros a última marca registrada e afogou comunidades ribeirinhas 
inteiras – reflete, em um ambiente ficcional, sobre os diversos ciclos 
migratórios que moldaram a cidade de Porto Velho, culminando com 
o ciclo das usinas hidrelétricas. A peça lança luz sobre as vozes não 
ouvidas nesses processos econômicos e evidencia a memória que se 
esvai nas águas velozes e violentas do rio. Quatro atores-narradores 
se revezam em mais de vinte personagens em uma trama construída 
sobre cem anos de história concentradas em uma.

Mão -
Translação da casa pela paisagem

Performance
Direção de Renato Linhares (RJ)
29/5, 19h
Anfiteatro, 300 lugares
75’

Um mergulho metafísico e acrobático no universo das montagens e 
construções de estruturas de circo é a proposta central de Mão, que estreou 
no Rio de Janeiro em 2016, com direção de Renato Linhares, atuação dos 
intérpretes/construtores Adelly Costantini, Camila Moura, Carolina Cony, 
Daniel Elias, Daniel Poittevin, Fábio Freitas e dos multi-instrumentistas 
Ricardo Dias Gomes e Bartolo.

Tendo como ponto de partida a criação de uma intervenção circense 
ao ar livre, o espetáculo traz ao público a construção, ao vivo, de uma 
estrutura de 8 metros de altura, feita de ferro e madeira. A performance, 
que acontece desde o momento em que os oito artistas invadem a praça 
em um carro/frete/sonoro, leva aos espectadores que estiverem passando 
as inúmeras formas de expressão que existem no toque, na ação do 
construtor, no simples deslocamento de tubos, ferros, porcas e parafusos.
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DNA de DAN

Intervenção
Com Maikon K (PR)
30/5, 19h
Biblioteca, 100 lugares
75’

Dan é a serpente ancestral africana, origem de todas as formas. 
DNA de DAN é uma dança-instalação de Maikon K, contemplada 
com o Prêmio Funarte Klauss Vianna. A performance acontece 
dentro de um ambiente inflável transparente criado pelo artista 
Fernando Rosenbaum, proporcionando ao público uma experiência 
de imersão. A construção de uma segunda pele, o ambiente artificial 
e a relação com o público são dispositivos para esta experiência, na 
qual o corpo do artista passa por sucessivas transformações. Em 
2015, DNA de DAN integrou a mostra Oito Performances, dentro da 
exposição Terra Comunal: Marina Abramovic + MAI, exibida no Sesc 
Pompeia, em São Paulo.

O Quadro de Todos Juntos

Teatro
Formas Animadas - Adulto
Com Pigmalião Escultura que Mexe (MG)
31/5, às 19h
Teatro, 600 lugares
60’

Uma família posa para um retrato. O instante de um flash revela 
além da superficialidade. Mostra a frágil estrutura por trás dessa 
imagem perfeita. Segredos postos ao chão. Suspensão do tempo. Cada 
um de seus integrantes expõe seus mais íntimos e secretos desejos. 
Todos são espelhos. Todos juntos. Um encontro de família em que a 
realidade, o simulacro e o delírio confrontam-se em um quadro mais 
que verdadeiro.
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Oficina Texto, pretexto e hipertexto:
escrituras da cena contemporânea
3/5 
13h às 18h
Ministrante: Pedro Kosovski
20 vagas

Oficina Aula - Espetáculo
4/5
15h30 às 18h30
Ministrantes: Hugo Possolo e Raul Barretto  
20 vagas

Oficina Vivência com a Tribo
de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz
8/5
15h30 às 18h30
Ministrantes: Paulo Flores e Tânia Farias
15 vagas

Oficina “Exílio em Cena”
11/5 e 12/05
15h30 às 18h30
Ministrantes: Camille Carvalho e Renata Kaiser
15 vagas

Oficina Teatro Documentário -
Nem tudo é ficção
15/5 
15h30 às 18h30
Ministrante: Luiz Antônio Sena Jr.
15 vagas

Oficina A Cidade como Dramaturgia
16/5 
13h às 18h
Ministrantes: André Carreira e Lara Matos
15 vagas

Oficina de Dança
22/5 
15h30 às 18h30
Ministrante: Alexandre Américo
15 vagas

Oficina Corpo Abismo –
Práticas de Presença
29/5 
15h30 às 18h30
Ministrante: Maikon k
20 vagas

Inscrições pelo email espaçoculturalescolasesc@gmail.com
Coloque o nome da oficina no assunto.
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conta... 
Teatro  e  resistência  no  Brasil   (1965-1970)

A exposição, realizada em parceria com o Instituto Augusto Boal, 
relembra a importância da trajetória do Teatro de Arena, sua militância e 
engajamento artístico e político no país. Sete painéis percorrem a história 
do Teatro de Arena, seu elenco de atores, diretores e autores por meio 
de documentos e fotos dos espetáculos Arena conta Zumbi, Arena conta 
Tiradentes e Arena conta Bolívar. Essas montagens registraram um 
espaço alternativo para a cena cultural do país no período de ditadura 
militar, conciliando a criatividade dramatúrgica com a abordagem 
de temas eminentemente nacionais. Três músicas originais desses 
espetáculos foram recuperadas e acompanham a exposição, além de 
vídeos e fotos dos acervos Instituto Augusto Boal e Funarte.

Exposição
De 2 a 31/5
Horário de visitação: 10h às 18h
Foyer do Teatro

Oficina de Formação
em Teatro do Oprimido

Com GESTO – Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido
30 vagas
Datas: 6, 13, 20 e 27/5
Horário: 10h às 19h (com parada de 1h para o almoço)
Inscrições pelo e-mail espacoculturalescolasesc@gmail.com
com o assunto “Oficina Teatro do Oprimido”.

O Teatro do Oprimido parte do princípio de que todos os 
seres humanos fazem teatro inconscientemente em suas ações 
cotidianas. Tomar consciência deste potencial teatral é um dos 
caminhos para que o oprimido possa fazer valer seus direitos. 
A proposta essencial do método é democratizar os meios de 
produção cultural para que o oprimido possa, através da sua 
própria estética, enxergar a realidade opressora em que está 
inserido e assim poder transformá-la a partir de seu ponto de 
vista. O Teatro do Oprimido é para todos e todas que não somente 
querem viver em sociedade, mas que desejam transformá-la num 
lugar melhor para todos. 

A oficina será um percurso prático-teórico de formação básica 
na metodologia do Teatro do Oprimido, criado por Augusto Boal. O 
programa é composto por aplicação de exercícios, jogos e técnicas 
teatrais. Também compõe a oficina embasamento teórico sobre o 
método e estudos de casos.
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Passagem aérea,
hospedagem  

e alimentação  
para participar de  

residência artística
no Rio de Janeiro

Publicação e 
leitura encenada  

dos 5 textos
selecionados no
Espaço Cultural  

Escola Sesc

IV CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2014

III CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2013

V CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2015

V CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2015

Conheça também os textos vencedores  
de edições passadas do concurso

Nelson Rodrigues

Você

Aqui
tem lugar
pro seu
talento

Maria Clara Machado

Edital e mais informações em
espacocultural.escolasesc.com.br

de    de abril  a       de maio153
Inscrições gratuitas

William Shakespeare

Premiação

VI CONCURSO JOVENS
DRAMATURGOS

2016
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Mais informações em:
espacocultural.escolasesc.com.br

(21) 3214-7404
espacoculturalescolasesc@gmail.com 

Espaço Cultural Escola Sesc 
espacoculturalescolasesc

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 
Linha 4, Jardim Oceânico com integração 
nas linhas 565 e 862

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  

Realização


