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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 me-
canismos de produção, distribuição 
e fruição de bens culturais, 
além do estímulo à criação ar-
tística e da oferta de formação, 
proporcionando ao público ações 
pautadas na valorização da di-
versidade e no conhecimento das 
identidades culturais brasileiras. 
O planejamento cultural e os pro- 
jetos desenvolvidos seguem a mi- 
ssão de articular cultura e edu-
cação, fundamentando-se em cin- 
co linhas de ação: convivência e 
fruição; patrimônio cultural; litera- 
tura e leitura - experiências com- 
partilhadas; articulação social; 
qualificação técnica e profissional.

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

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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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 no 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, comparti-
lhe e participe!

#palcogiratorio20anos 
#escolasesc10anos
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Myo_Clonus

sexta-feira, 1/9 - 19h 
Alexandre Américo (RN)
Duração: 35’ | 80 lugares

Myo_Clonus é um trabalho de dança que se aproxima 
das vertentes minimalista e conceitual. A obra tem como 
mote a investigação da construção lógica/poética a partir do 
impedimento à concretude da dança pelo fato de o intérprete 
carregar um traço que é tido, corriqueiramente, como 
impossibilitador do movimento dançado: a epilepsia. Em cena, 
ao som distorcido da guitarra elétrica de outro performer, o 
intérprete explora um modo de se mover singular à epilepsia 
mioclônica, na tentativa de afirmar que o espasmódico também 
pode ser objeto da dança.
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Janelas do castelo

segunda-feira, 4/9 - 18h
Coletivo Eu Amo a Rua (RJ)
Duração: 5 minutos por espectador

“A vida corre normalmente através das janelas do Morro do Castelo, 
até autoridades tomarem uma decisão drástica.”

O espetáculo Janelas do Castelo foi construído durante as oficinas 
O Rio de João, desenvolvidas pelo Coletivo Eu Amo A Rua. Inspirados 
no livro A Alma Encantadora das Ruas, o grupo criou as oficinas com a 
intenção de trazer João do Rio novamente para as ruas por onde passou 
e para falar sobre essa cidade que mais uma vez atravessa uma grande 
transformação, como na época de João.
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Agustino Peixe Grande

terça-feira, 5/9 - 19h
Raquel Mützenberg (MT)
Duração: 5 minutos por espectador
30 lugares

A margem do rio é o palco da crônica em que Agustino pesca 
peixes, crustáceos, ideias, sentimentos e desejos. Mas chega um 
momento em que o que é do rio, ao rio tem de voltar. O pequeno 
Agustino se apresenta em seu palco miniatura: a caixa de teatro 
lambe-lambe, formato genuinamente brasileiro de teatro de 
bonecos. Em alguns minutos o espectador é levado a um mundo 
imaginário mas não impossível, no qual se pode descobrir a dor 
e a beleza de estar vivo.



   Clube de Espectadores  7

Laio e Crísipo
terça-feira, 12/9 - 19h
Aquela Cia de Teatro (RJ)
Duração: 80’ | 600 lugares

O jovem Laio fugiu de Tebas – sua cidade natal, onde uma sangrenta 
disputa pelo trono torna sua vida perigosa – e foi acolhido pelo rei Pélops 
da Frígia, que o nomeou preceptor de seu herdeiro, o adolescente Crísipo. 
Mas a relação entre mestre e pupilo se transmuta em paixão. Perseguidos 
pelo rei – que amaldiçoa Laio - e pela sociedade, forjam um sequestro e 
se dirigem a Tebas, onde reencontra a jovem Jocasta, prometida a ele 
como esposa. Sagrado rei, casa-se com Jocasta e mantém a relação com 
Crísipo – e os três se envolvem em um ardente triângulo amoroso. Em 
cena, Laio (Erom Cordeiro) educa Crísipo (Ravel de Andrade) nas artes da 
luta, da política... e do amor. Uma Jocasta no frescor dos 19 anos (Carolina 
Ferman) forma o terceiro vértice dessa relação. Os três caminham sobre 
o frágil fio da paixão até que Laio é obrigado a optar pelo casamento com 
Jocasta, levando Crísipo a um rompimento dramático. A trilha musical, 
executada ao vivo por Felipe Storino e João Paulo, que se alternam em 
vários instrumentos, foi especialmente composta para a peça.
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O que de você ficou em mim
sexta-feira, 15/9 - 19h 
A Outra Companhia de Teatro (BA)
Duração: 70’ | 140 lugares

Como um documento cênico, o espetáculo conta a história d’A Outra 
Companhia de Teatro trazendo à cena histórias de seu cotidiano num 
misto de realidade e ficção ao mesclar fragmentos biográficos de seus 
integrantes, expondo suas entranhas estruturais: relacionamentos 
interpessoais, crises financeiras, perdas familiares, o êxodo do interior 
para capital, a criação de uma sede e sua manutenção. Mais do que 
revisitar a trajetória do grupo, o espetáculo propõe uma reflexão 
sobre o fazer artístico, as motivações, as angústias, os conflitos que 
envolvem a decisão de ser artista, a escuta das aptidões profissionais, 
os paradigmas familiares e a crença no sonho.



   Clube de Espectadores  9

Oficina de manipulação de bonecos
segunda-feira, 4/9  - 11h às 18h 
Ministrantes: Raquel Mützenberg e
                           Millena Machado (MT)
15 vagas

Experimentos de manipulação com bonecos híbridos ou 
germinados. O corpo é pergunta e resposta, é processo e 
descoberta em uma vivência com bonecos e pedaços de bonecos. 
Braços, cabeças, pernas, troncos, tecidos e roupas adaptadas 
para explorar possibilidades cênicas. A partir do encontro desses 
elementos com os corpos dos participantes, são abordadas 
técnicas de manipulação e confecção de bonecos.

Oficinas do Palco Giratório

Oficina Texto, Pretexto e Hipertexto:
escrituras da cena contemporânea 
segunda-feira, 11/9 - 11h às 18h 
Ministrante: Pedro Kosovski  (RJ)
20 vagas

A oficina compartilhará com os participantes os procedimentos 
de criação desenvolvidos pelo autor com destaque aos dispositivos 
hipertextuais. Por hipertextualidade pode-se compreender que, 
contemporaneamente, um texto compõe-se a partir da absorção 
e da transformação em muitos outros textos. A proposta aqui 
é debater com os participantes essas questões e experimentar 
exercícios de dramaturgia elaborados pelo autor.

Inscrições por email:
espacoculturalescolasesc@gmail.com
*Enviar nome, telefone, email, endereço e a(s) oficina(s) de interesse. 
Colocar no assunto do email o nome da oficina que deseja participar.



Programação de setembro

1/9 19h Myo_Clonus

4/9
11h

às 18h
Oficina de manipulação
de bonecos

18h Janelas do castelo

5/9 19h Agustino Peixe Grande

11/9 11h
às 18h

Oficina Texto, Pretexto
e Hipertexto

12/9 19h Laio e Crísipo

15/9 19h O que de você ficou em mim

Palco Giratório
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28/9
15h Encontro com educadores

de Jacarepaguá

Música: Wagner José e seu bando,
jovem de espírito!19h

29/9
15h

Encontro de agentes culturais
de Jacarepaguá e 
Rede Baixada em Cena

19h Música: Nós de Cabrália Convida

30/9

14h
às 20h

Feira cultural com
expositores de Jacarepaguá

15h Dança: Deslocamento Social

17h Música: Caipirando

19h Sarau com o Movimento
Poesia de Esquina

Aldeya Yacarepaguá
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28/9
a

25/11
10h

às 18h Exposição O Grande Veleiro



Em 2017, a Aldeya Yacarepaguá realiza sua 9ª 
edição. Concebido com o objetivo de comemorar 
o aniversário de Jacarepaguá, o projeto reforça a 
integração da Escola Sesc de Ensino Médio com a 
comunidade do entorno, por meio da articulação 
com agentes culturais locais e da realização de uma 
programação cultural composta exclusivamente 
por artistas de Jacarepaguá.

Dessa forma, a Aldeya Yacarepaguá 
busca valorizar o trabalho dos artistas 
locais e colaborar para o fortalecimento, a 
profissionalização e a autossustentabilidade do 
cenário artístico de Jacarepaguá.

Por meio de espetáculos, shows, encontros, 
oficinas e da realização de uma feira e um sarau, o 
Aldeya Yacarepaguá promoverá três dias de intensa 
vivência entre a Escola Sesc, os agentes culturais 
e o público do entorno, criando novas dinâmicas e 
fortalecendo as trocas de saberes.
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Encontro com educadores de Jacarepaguá
quinta-feira, 28/9 - 15h

 
O Espaço Cultural Escola Sesc abre suas portas para um 

encontro com representantes escolares do entorno, com o intuito 
de promover uma maior integração entre esses agentes e de 
apresentar sua programação cultural e serviços ofertados para as 
escolas interessadas.

Por meio desta troca de saberes, busca-se identificar as melho-
res práticas para colaboração em rede.

A atividade prevê uma palestra sobre arte-educação e um bate-
papo com os educadores.

 
Inscrições: espacoculturalescolasesc@gmail.com
 Será emitida declaração de participação

Música: Wagner José e seu
bando, jovem de espírito! 
quinta-feira, 28/9 - 19h

 Nessa apresentação 
o grupo traz canções das 
aventuras dos últimos 15 
anos de estrada. Sucessos, 
frustrações, crônica e de-
vaneios estão impressos nes-
se repertório.

Sem formação fixa e com 
característica marcante de 
apresentações em espaços público, o grupo aposta no conceito de que 
artistas, amigos e profissionais de qualquer área podem fazer parte 
desse Bando, que, desde 2002, levam seus rocks, blues e baladas do 
Rio de Janeiro para diversas cidades.



Encontro de agentes culturais de Jacarepaguá
e Rede Baixada em Cena
sexta-feira, 29/9 - 15h

Dando continuidade às ações iniciadas durante o processo 
de pesquisa do Aldeya Yacarepaguá, o Espaço Cultural Escola 
Sesc realizará um encontro com agentes culturais locais com o 
objetivo de promover uma maior interação e ações colaborativas 
em rede, visando ao fortalecimento mútuo e à valorização do 
cenário cultural de Jacarepaguá.

Para enriquecer este encontro, convidamos representantes 
da Rede Baixada em Cena para compartilhar seus processos na 
criação e manutenção da rede, que, em 2018, completará 10 anos 
de existência.
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Música:
Nós de Cabrália Convida
sexta-feira, 29/9 - 19h

O Nós de Cabrália é um 
coletivo de compositores 
que buscam o singular no 
 plural. Formado há cinco 
anos, o grupo possui diver- 
sos integrantes nascidos 
e criados em Jacarepaguá 
e convida outros artistas da região para este show que integra as 
comemorações de aniversário do bairro.

O Nós de Cabrália é formado por Daniel Delavusca, David Alfredo, 
Elisa Fernandes, Paulinho Thomaz, Romulo Ferreira, Tuca Oliveira e 
Tuninho do Roque. Os sete compositores são acompanhados pelo 
baixista Rodrigo Fá e pelo baterista Cléo Henrique. 

Artistas convidados: Lander Andrade, Luana Dias, Rafael Lima e 
Reinaldo Vargas.



Feira cultural 
com expositores de 
Jacarepaguá
sábado, 30/9 - 14h às 20h

No sábado, além de 
diversas atrações artísticas 
ao longo do dia, o Aldeya 
Yacarepaguá também pro-
moverá uma feira com 
agentes locais, para uma 
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Dança:
Deslocamento Social 
com a Laso Cia. de Dança
sábado, 30/9 - 15h

A Laso Cia. de Dança 
traz ao palco uma reflexão 
provocativa e tecnológica de 
como nós estamos hoje e onde 
estaremos daqui a cinco, dez 
ou vinte anos. Como vamos 
viver com o passar das novas 
décadas? Como nós éramos quando crianças? Quais eram nossos 
maiores sonhos e hoje quais são nossos desejos e medos? Como a 
publicidade tecnológica nos influencia em nossas escolhas?

Como o deslocamento urbano reflete na sua autenticidade? 
Como nos deslocamos ou nos conectamos com a nossa sociedade, 
individualmente ou em nichos? 

vivência cultural expandida. Artesanato, moda, gastronomia, oficinas 
e muito mais!



Show: Caipirando
sábado, 30/9 - 17h

O grupo Caipirando é 
uma orquestra carioca de 
violas caipiras que propor- 
ciona uma viagem ao in- 
terior do Brasil por meio da 
sonoridade única de suas 
violas e seus violeiros.

Com um repertório re-
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pleto de clássicos do cancioneiro nacional e composições autorais, o 
show encanta e emociona o público com seus variados ritmos, toques 
e ponteios.

Sarau com o Movimento
Poesia de Esquina
sábado, 30/9 - 19h

O Movimento Poesia de 
Esquina surgiu em 2011 na 
Cidade de Deus e se espalha 
a partir de saraus, oficinas de 
poesia em escolas e ocupação 
cultural de espaços públicos.

Encerrando a programação do Aldeya Yacarepaguá, o Poesia 
de Esquina realiza um sarau com diversos nomes da cena local e 
também com um momento de microfone aberto para que o público 
possa se apresentar.



O Grande VeleirO. .
Exposição

Bispo do Rosário

28/9 a 25/11
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Inspirada na obra de Arthur Bispo do Rosário, esta exposição apresenta o 
artista  por meio de uma estação multissensorial e convida o público a embarcar, 
como marinheiros, à descoberta de novos olhares sobre arte e cultura na 
imensidão poética de Bispo.

A mostra O Grande Veleiro é composta por diversos elementos que 
contextualizam a trajetória de vida de Bispo, como a saída de sua cidade natal, 
Japaratuba, em Sergipe, seus anos de formação na Marinha do Brasil, a breve 
carreira de lutador de boxe, sua chegada na cidade do Rio de Janeiro e as 
internações, por cerca de 50 anos, em hospitais psiquiátricos – que inscreveram 
uma marca singular em suas criações.

Como uma estação marítima, a exposição possibilita ao visitante compartilhar, 
por meio de módulos interativos, atividades educativas e recreativas 
interdisciplinares, como oficinas e brincadeiras. Além dos painéis imantados 
e espaços para experimentação, a tripulação de O Grande Veleiro terá a 
oportunidade de assistir ao documentário O Prisioneiro da Passagem, de Hugo 
Denizart: trata-se do primeiro registro audiovisual em que se pode ver Bispo e 
sua coleção.

Em diálogo com a Caixa dos Escolhidos, material pedagógico que utiliza 
os jogos como estratégia para a formação cultural de crianças e adultos, a 
exposição traz objetos que ilustram o universo de Bispo do Rosário e aprofunda 
a experiência do visitante, que poderá, de maneira lúdica, embarcar com o 
marinheiro-artista nesta aventura.

Todos a bordo! Navegar é preciso!
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Espaço
em Imagens
Fotos do Palco Giratório, realizado em maio de 2017

1- Caliban
Teatro de rua - dia 11

2- Ledores do Breu
Teatro - dia 10

3- Dilúvio MA
Intervensão - dia 19

4- Desmontagem-
Evocando os mortos
Teatro - dia 9

1

2

3

4



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 e Financeiro
Marco Carius

Designer da publicação
Alisson Lopes



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


