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A Coordenação Geral de Cultura da 
Escola Sesc de Ensino Médio, em con-
sonância com o Programa de Cultura 
do Departamento Nacional do Sesc, 
realiza um conjunto planejado de 
políticas culturais que objetivam a de-
mocratização e a 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: fruição artística; 
produção cultural; cidadania sociocul-
tural; qualificação técnico-profissional 
e pesquisa.

Mais informações:

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

PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Horário de Funcionamento: 

2ª a 6ª feira, das 10h às 18h

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

**Para entrar na Escola Sesc é necessário apresentar documento de 
identificação com foto.

*** Distribuição de ingressos com 1h de antecedência das atividades
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Respeitável público! É com grande alegria que anuncia-
mos a primeira edição do Som & Circo!

No retorno das férias de julho, uma lona ocupa a Escola 
Sesc de Ensino Médio, trazendo diversas atrações para di-
vertir, emocionar e festejar. Durante três dias uma nova 
dinâmica se configura no campus, para celebrar o convívio e 
viver a arte de forma fluída e lúdica.

Em 2017 os espetáculos irão priorizar a palhaçaria, com 
a Cia. dos Palhaços (Curitiba), As Marias da Graça (Rio de Ja-
neiro) e o Palhaço Pepe Nuñez (Espanha / Florianópolis). Dia-
riamente contaremos com números do Senhor Palhaço (Rio 
de Janeiro) e, encerrando as noites, shows que farão todos 
dançarem: a brass band Orquestra Voadora (Rio de Janeiro), 
a fanfarra Damas de Ferro (Rio de Janeiro) e a sanfoneira 
Lívia Mattos (Salvador).

Pegue sua pipoca e garanta seu lugar na arquibancada, o 
espetáculo já vai começar!

Que rufem os tambores!
Livre. Grátis. Ingressos 1h antes.
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03/08 • QUI •  17h
• Concerto em Ri Maior
• Senhor Palhaço
• Orquestra Voadora

Concerto Em Ri Maior
com os palhaços Wilson 
e Sarrafo - Cia dos Pa-
lhaços

Uma comédia musical que surgiu 
em 2005 a partir de jogos de impro-
visação de palhaço com a música. 
Na peça, o maestro e palhaço Wil-
son Chevchenco apresenta um con-
certo baseado em sua origem russa 
e conta com a ajuda de Sarrafo, seu 
fiel amigo, para executar as obras 
de sua família e ser compreendido 
pela plateia, já que não fala o idi-
oma português. O concerto conta 
ainda com um coral, que é integrado 
pelo público. Também são utilizados 
vários instrumentos como piano,  
violão, acordeom, gaita, castanholas 
e harmônica. A peça tem muita músi-
ca, dança, improvisação, participação 
da plateia e, claro, muita palhaçada.
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Senhor Palhaço - Números circenses
(Alexandre Hryhorczuk) 

Apresenta números circenses que misturam elementos de malabarismo, equilíbrio 
e palhaçaria. Sr. Palhaço é ator há mais de 20 anos, atuando diretamente no desen-
volvimento e produção de material cênico e circense. Além de apresentações artís-
ticas, o Sr. Palhaço atua hoje como um dos mais importantes artistas do segmento.

 Orquestra Voadora
Formada em fevereiro de 2008 a partir de encontros em diversos blocos de car-

naval de rua do Rio de Janeiro, a Orquestra Voadora alçou os primeiros voos pelas 
ruas da cidade apropriando-se do espaço público e dando início a uma renovação do 
conceito de ‘fanfarras’ no Brasil.

Com a ideia de aproximar o tradicional formato das bandas de sopro e percussão 
a um repertório moderno e eclético, a brassband carioca surpreendeu ao apresentar 
inspiradas releituras de clássicos da música brasileira e mundial e fazendo de suas 
performances verdadeiras catarses sensoriais.
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Senhor Palhaço - Números circenses
(Alexandre Hryhorczuk)

Damas de Ferro 

A primeira fanfarra carioca formada 
por mulheres. Ao som de trompetes, trom-
bones, saxofones, tubas, caixas e alfaias, 
apresentam repertório eclético, que inclui 
versões para clássicos de Belchior (‘Velha 
Roupa Colorida’) a sucessos da vez como 
‘Get Lucky’, do Daft Punk.

04/08 • SEX •  17h
Bom Apetite • Senhor Palhaço • Damas de Ferro 
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Bom Apetite
com o palhaço Pepe Nuñez - Pé de Vento Teatro

Espanhol e brasileiro, ingênuo e atrevido, adulto e criança, no es-
petáculo “Bom Apetite”, o ator Pepe Nuñez nascido na Espanha e radi-
cado em Florianópolis/SC, faz um mergulho na arte do Ator Cômico. 

Reelaborando cenas e situações clássicas dos cômicos populares, e 
usando recursos da tradição Cômico-Circense, este palhaço com nariz 
vermelho e um estilo franco e descontraído, convida o público a par-
ticipar ativamente das cenas, compartilhando sempre o lado ridículo e 
inocente do ser humano. 

Bom Apetite é um espaço de brincadeira, um espetáculo aber-
to, para todas as idades, jogos e cumplicidade marcam o compasso 
na orquestra que formam público e palhaço, e rindo de si mesmos, 
trazem à tona o que todos nós temos de mais irreverente, descon-
traído e ingênuo. 

No “cardápio” da peça, tem música, mágica, malabarismo, jogos 
coletivos e naturalmente, muito humor.
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Senhor Palhaço - Números circenses
(Alexandre Hryhorczuk)

Lívia Mattos
Lívia Mattos começou a sua carreira artística no circo, onde despertou o interesse 

pelo acordeom como recurso cênico. A partir de então incursionou no meio musical, 
em bandas e espetáculos, dando início, em 2008, ao seu trabalho solo. Estreou em 
palcos soteropolitanos, seguindo por shows em São Paulo, através de diversos pro-
jetos e espaços, como o Prata da Casa, no Sesc Pompéia; Catarse; Casa de Francisca; 
Virada Cultural de São Paulo; Projeto Viva Vila, dentre outros.

Dentro da sua busca sonora utiliza a sanfona como instrumento de criação e pes-
quisa, com a liberdade de transitar por influências cosmopolitas e regionais, apropri-
ando-se do lirismo seresteiro, do baile caribenho, assim como de referências musicais 
que remetem ao universo circense e nordestino. 

Duas Palhaças
com as palhaças Indiana e Shoyu - As Marias da Graça

Duas palhaças com personalidades bem distintas, conversando sobre as questões 
existenciais da vida. 

A amizade.... Em um momento uma manda e a outra obedece em outro momento 
a que manda, amolece... 

Duas palhaças e o sentimento... O choro, o toque, a distância e a aproximação. 
Procuram entender o que os cabelos loiros de um Príncipe, têm a ver com os trigos de 
ouro.... E elas entendem.

05/08 • SAB •  17h
• Duas Palhaças • Senhor Palhaço • Lívia Mattos



Programação de Agosto

SOM & CIRCO

03 17h

Concerto em Ri Maior (Cia dos Palhaços)

Senhor Palhaço - Números circenses

Orquestra Voadora

04 17h

Bom apetite (Pepe Nuñez)

Senhor Palhaço - Números circenses

Damas de Ferro

05 17h

Duas Palhaças (As Marias da Graça)

Senhor Palhaço - Números circenses

Lívia Mattos
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9h30 Palestra Biblioteca Escolar - Panorama Futuro

12h40 Palestra Biblioteca Escolar e os nativos digitais

13h30 Mesa Novos recursos para bibliotecas

SONORA BRASIL

28 19h Corporação Musical Cemadipe

29 19h Sociedade Musical União Josefense

30 19h ABandinha

31 19h Quinteto de Metais da UFBA

ABERTURA DO SEMESTRE LETIVO DE MÚSICA

08 17h Concerto com Idriss Boudrioua
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Programação

9h30 Palestra Biblioteca Escolar – Panorama futuro
Elisa Conde (Portugal) – Licenciada em História, mestre em 
Comunicação Educacional Multimídia com especialização 
em Ciências Documentais.

12h Visita ao Espaço Maker da Escola Sesc de Ensino Médio

12h40 Palestra Biblioteca Escolar e os nativos digitais
Raquel Miranda Vilela Paiva - Doutoranda em Ciência da In-
formação pela ECI/UFMG. Mestre em Ciência da Informação 
pela Escola de Ciência da Informação da UFMG.

13h30 Mesa Novos recursos para bibliotecas
Mediação:
Carlos Alberto Ferreira – Prof. Dr. Curso de Biblioteconomia 
da UNIRIO
Participantes:
Paula Azevedo Macedo – Design thinking/design partici-
pativo. Bibliotecária especialista em Comunicação Digital 
pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de 
São Paulo. 
Claudio Marcondes de Castro Filho – Graduação em Comu-
nicação Social pela Faculdade Anhembi Morumbi, graduação 
em Biblioteconomia pela Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, mestrado em Ciência da Informação e 
Documentação pela Universidade de São Paulo e doutorado 
em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo. 

O Encontro Escola Sesc de Biblioteca Escolares tem 
como objetivo ampliar os diálogos sobre a importância da 
biblioteca da escola para a sociedade, atualizar os partici-
pantes em temas relevantes da área e buscar soluções para 
o melhor desempenho dos serviços que as bibliotecas esco-
lares oferecem.

No seu sétimo ano, com o tema Biblioteca escolar – Es-
paço de Inovação e Compartilhamento de Ideias. O Encon-
tro objetiva promover o aprofundamento sobre o debate em 
torno das modificações sofridas pelas bibliotecas, sua posição 
e atuação frente às novas possibilidades de leitura e estudo 
nesse momento de busca de soluções para a complexidade 
do crescimento das informações disponíveis, para as mudan-
ças no campo educacional e para as novas demandas.

encontro 

Escola Sesc

De Bibliotecas 

Escolares

Espaço de Inovação e

Compartilhamento de IdeiasVII
16

AGO
16

AGO www.biblioteca.edt.com.br

www.biblioteca.edt.com.br
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O Sonora Brasil é um projeto temático que tem como 
objetivo trazer ao público expressões musicais pouco difun-
didas que integram o amplo cenário de expressões musicais 
brasileiras.

Em sua 20ª edição, apresenta o tema Na pisada dos co-
cos e Bandas: formações e repertórios. Livre. Grátis. Ingres-
sos 1h antes.

Corporação Musical Cemadipe
A Corporação Musical Cemadipe é uma banda formada por jovens de Apare-

cida de Goiânia, cidade localizada na região metropolitana de Goiânia, capital do 
estado de Goiás. A criação do grupo, em 2005, ocorreu como uma proposta de 
educação musical baseada em referências comumente encontradas em cidades 
do interior do Brasil. No caso deste grupo, é realizado um trabalho bastante sis-
tematizado e embasado teoricamente pelo fato de ter à frente um maestro/pro-
fessor com formação acadêmica. 

O grupo é formado por Bruno Bernardes (Trompete), Hyago Tocach (Trom-
pete), Ismael Trindade (Trompete), Lourrainy Cabral (Trompete), Jordânia Silva 
(Trompa), David Souza (Trombone), Alinne Sousa (Flugelhorn), Amanda Batista 
(Flugelhorn), Wellington Lemos (Eufônio), Cailton Silva (Tuba), Bruno Augusto 
(Percussão), Mauricio Silva (Percussão), Rivenilson Silva (Percussão), Matheus 
Cardoso (Percussão), e regido pelo maestro Rogério Francisco.

28/8 | SEG | 19h | Teatro
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ABandinha
Grupo formado, em 2015, por músicos da cidade de 

Manaus, capital do estado do Amazonas, inspirado na Ban- 
dinha de Altamiro Carrilho, que era caracterizada como uma for-
mação compacta, composta pelos naipes de madeiras, metais, 
percussão e um instrumento harmônico, no caso o banjo, e que 
nas décadas de 1950 e 1960 fez grande sucesso nas rádios to-
cando repertório de valsas, choros, maxixes, marchas-rancho e 
outros ritmos populares. A sonoridade do grupo e o repertório 
também fazem referência aos antigos ranchos carnavalescos 
que precederam os blocos de Carnaval e as Escolas de Samba 
no Carnaval carioca, dos quais Ameno Resedá é o mais lem- 
brado até os dias de hoje.

30/8 | QUA | 19h | Teatro

O grupo foi idealizado pelos músicos Rosivaldo Cordeiro 
(banjo) e Cláudio Abrantes (flauta) e é integrado também por 
Jonaci Barros (saxofone), Vadin Ivanov (clarinete), Rodrigo 
Nunes (bombardino), Paulo Dias (trompete), Carlos Alexandre 
(sousafone) e Ronalto Alves “Chinna” (percussão).
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Sociedade Musical União Josefense
Fundada em 1876, a partir da fusão de três antigas bandas, a 

União Josefense é uma das mais antigas do estado de Santa Catarina 
e está sediada na cidade de São José, na Grande Florianópolis. For-
mada por 28 músicos, desenvolve repertório variado, transitando 
por arranjos e adaptações de música popular e erudita, mas tam-
bém domina repertórios tradicionais que envolvem marchas, hinos, 
dobrados e músicas ligadas a festividades religiosas.

Em março de 2016 a instituição recebeu o título de Patrimônio 
Cultural Imaterial de São José.

O grupo é formado por Fábio Agostini Mello (flauta, flautim, 
saxofone soprano e tenor), Ney Platt (flauta, saxofone alto e te-
nor), Braion Johnny Zabel (clarinete, sax alto), Rui Gilvano da Sil-
va (clarinete), Jean Carlos da Silva Rodrigues (trompete), Orlando 
José Steil (trompete), Carlos Felipe Andrade Schmidt (bombar-
dino e trombone), João Geraldo Salvador Filho (tuba), Artur José 
Fernandes (trombone), Jean Leiria (percussão) e Cristiano Cana-
barro Forte (percussão) sob a condução de Jean Gonçalves (clari-
nete e regência).

29/8 | TER | 19h | Teatro
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Quinteto de Metais da UFBA

31/8 | QUI | 19h | Teatro 

O quinteto de metais tradicional é um conjunto de câmara 
formado por dois trompetes, uma trompa, um trombone e uma 
tuba, instrumentos que integram o naipe de metais das orques-
tras sinfônicas. Ele não teve a consagração alcançada pelo quar-
teto de cordas, e sua existência remonta a um período mais re-
cente na história da música, seguramente não mais de 150 anos. 
Mas, ainda assim, é um dos conjuntos de câmara mais tradicionais 
no campo da música de concerto. No Brasil é um fato incontes-
tável que um grande número de instrumentistas de sopro, espe-
cialmente no naipe de metais, obteve sua formação musical de 
base nas bandas marciais – filarmônicas, escolares, etc. Muitos, 
inclusive, são naturais de cidades do interior onde as sociedades 
musicais são, muitas vezes, o único ou o mais acessível caminho 
para quem deseja estudar música. Esse histórico cabe também ao 
Quinteto de Metais da UFBA, cujos integrantes vivenciaram exata-
mente este percurso.

O grupo é formado pelos músicos Heinz Schwebel (trompete), 
Joatan Nascimento (trompete), Lélio Alves (trombone), Celso Be-
nedito (trompa) e Renato Pinto (tuba), todos professores da Uni-
versidade Federal da Bahia – UFBA.

Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em
junho de 2017

1

2

1 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Domingueira artística

2 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Espetáculo: A Salto Alto

3 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Leitura encenada e lançamento 
do livro Periférico - Dramaturgias 
latino-americanas

3



22   Clube de Espectadores

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 Administrativo-Financeira:
Maria Elizabeth Ribeiro 
 
Coordenador Geral de Vida Residencial:
Luciano Lima

Coordenador Geral de Cultura:
Leonardo Minervini
 
Coordenador Geral Administrativo-Financeiro:
Marco Carius

Designer da publicação: 
Rafael Macedo

4 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Espetáculo: Cuidado! Um palhaço 
mau pode arruinar a tua vida

5 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Performance poética

6 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Show: Beach Combers

7 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Show: Digitaldubs

8 - P.E.R.I.F.É.R.I.C.O
Espetáculo: Circo de Solenildo

4

6

7

8

5



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


