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A Escola Sesc de Ensino Médio 
possui uma missão muito bem 
definida: educar jovens brasilei-
ros para autonomia intelectual, 
criatividade e compromisso social. 
Desta forma, todas as ações 
de Cultura têm por objetivo a 
concretização destes princípios, 
visando constituir-se como referência 
para a formação sociocultural dos 
membros e frequentadores da co-
munidade Escola Sesc, valorizando 
a diversidade brasileira e a produção 
criativa da juventude por meio da 
integração entre cultura e educação.

Para isto, a Coordenação Geral 
de Cultura desenvolveu um 
modelo de política pedagógico-
cultural baseada em seis conceitos 
disparadores: Pensamento, Prática, 
Programação, Produção, Pesquisa e 
Pertencimento. A partir dessas linhas 
de ação, compomos um portfólio 
de projetos amplo e diversificado 
que inclui os temas fundamentais 
da Cultura e as mais diversas 
manifestações artísticas. Com isso, 
buscamos estimular nos diversos 
públicos a valorização da diversida-
de, em espaços de convivência, 
sociabilidade e cidadania.

Conheça, nas páginas a seguir, a 
programação do Espaço Cultural 
Escola Sesc para o período e participe 
das atividades!

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 pro-
gramação dos projetos.

**Para entrar na Escola Sesc é necessário apre-
sentar um documento de identificação com foto.

*** Distribuição de ingressos com 1h de ante- 
cedência das atividades.
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Foto da capa: Jesuton, atração do Pangeia

A Escola Sesc de Ensino Médio promove de 05 a 10 de 
novembro de 2018 a primeira edição do projeto PANGEIA. 
Inspirados na imagem do supercontinente chamado Pangeia, 
existente há 200 milhões de anos, que reunia os territórios dos 
atuais continentes Américas, Europa, Ásia, África, Antartica 
e Oceania, buscamos promover encontros entre diferentes 
expressões artísticas, línguas e territórios.

O projeto se apresenta como um festival internacional 
multi-linguagem, reunindo artistas e grupos nacionais e de 
estrangeiros residentes no país. Serão realizadas oficinas, 
apresentações artísticas mediadas com grupos escolares, 
residência artística, apresentações musicais, espetáculo de 
dança e exibição de longa metragem.

Com essa iniciativa, a Escola Sesc de Ensino Médio, por meio de 
sua Coordenação Geral de Cultura, reafirma o seu compromisso 
com uma educação do século XXI, conectada com as questões 
globais por meio da promoção de intercâmbios artísticos e trocas 
culturais, além do encontro entre povos, identidades, línguas e 
sotaques, promovendo a diversidade cultural e o direito à cultura.

A programação é inteiramente gratuita, com distribuição 
de ingressos 1h antes de cada espetáculo e, no caso das 
oficinas, a partir de inscrição em formulário online disponível 
em espacocultural.escolasesc.com.br. 

05
a

10
NOV
2018
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PROGRAMAÇÃO
07 DE NOVEMBRO • QUARTA-FEIRA

Anaïs Sylla (França)
19h30 | Local: Teatro | Música 

As influências da cantora e compositora 
Anaïs Sylla podem ser encontradas pelas 
ruas de Paris, São Paulo e, ao mesmo 
tempo, em Saint-Louis, no Senegal. 
Nascida na França e neta de senegaleses, 
a artista fez da sua trajetória de vida, 
itinerante e plural, a essência para criar a 
sua identidade musical.

Em setembro de 2018 lançou seu EP 
de estreia, “Anaïs Sylla” (Ori Records), 
que traz em suas 4 faixas o resultado da 
mistura dos elementos de sua pesquisa 
musical e antropológica, combinados à 
produção eclética do músico e produtor 
Tó Brandileone.

O Haïti do presente, território 
francófono, múltiplo e berço do 
despertar das primeiras revoluções 
negras e da música créole de diáspora, se 
encontra com as matrizes africanas do 
Brasil e do Senegal no repertório deste 
show que traz, além das 4 faixas que 
integram o EP, outras 7 canções inéditas 
da cantora e releituras de Francis Bebey 
(Camarões) e Toto Bissainthe (Haïti).

BANDA: Anaïs Sylla - voz e composições 
| Caê Rolfsen - guitarra, mpc e direção 
musical |  João Deogracias - baixo e synth 
| Thomas Harres - bateria e mpc

08 DE NOVEMBRO • QUINTA-FEIRA

Oficina de Música da África Bantu 
(Zimbábue e Moçambique) 
16h30 às 18h30 | Local: Sala 13 - Ala Azul | Música | Cultura tradicional

A atividade será desenvolvida por Luiza Gannibal, uma das idealizadoras do 
projeto Mbiracles. Com o objetivo de propiciar aos participantes a vivência e o 
conhecimento prático da cultura do povo shona através do uso e manuseio da 
mbira, hosho (chocalho shona) e ngoma (tambores), serão abordados os seguintes 
conteúdos: aprendizado de temas tradicionais na mbira e de cantos em língua 
shona e em português; contação de histórias pertencentes à tradição oral do povo 
shona; e introdução a elementos importantes do universo da cultura da mbira.

Luiza Gannibal é jornalista formada pela UFRJ, mestre e doutora pela USP (com 
extensão na Universidade de Machester na Inglaterra), onde estudou literatura 
e musicologia. Juntamente com o músico e pesquisador Fabio “Mukanya” 
Simões idealizou o projeto Mbiracles, a partir de expedições que realizaram 
na África, no Zimbábue e em Moçambique. Como musicista e educadora, se 
dedica à investigação da formação musical por meio da música tradicional e dos 
instrumentos de origem africana.

Das 16h30 às 18h30.
Livre. Indicado para pesquisadores, músicos, educadores e interessados em música 
africana. Não é necessário ter iniciação musical.
Vagas limitadas.
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Crash, da Cia Uppercut (Dinamarca) e DF 
Zulu Breakers (Brasil)
19h30 | Local: Teatro | Danças urbanas | Dança contemporânea

Crash é um espetáculo poético e humorístico de dança urbana-contemporânea, 
coreografado por Stephanie Thomasen. Sete dançarinos, sendo 4 brasileiros e 3 
dinamarqueses, colidem no palco em um espetáculo sobre trocas culturais e 
compreensão mútua. 

O trabalho surgiu como um projeto intercultural idealizado pela pesquisadora 
Deborah Doodd Macedo para criar um espaço de troca de experiências e inspiração 
entre o Uppercut Dance Theater, na Dinamarca, e DF Zulu Breakers, com sede na 
periferia de Brasília. As duas companhias de dança começaram a desenvolver o 
Crash a partir do seu primeiro encontro em Copenhague, realizado em 2015. Este 
encontro se desdobrou em vários formatos do espetáculo.

Além da apresentação, o grupo desenvolverá uma residência artística na Escola Sesc, 
entre os dias 05 e 08 de novembro, numa intensa rotina de ensaios, intercâmbios e 
oficina, culminando na apresentação do dia 08 de novembro.

ELENCO: Yuri Domingos Da Silva | Mark Philip | Robson Luis de Barbosa (Robin) | 
Raphaël Eder-Kastling | Vitor Hamamoto | Lukas Larsen | Emanu Rodrigues
DIREÇÃO E COREOGRAFIA: Stephanie Thomasen 
MÚSICA: Alexander Skjold

Residência e intercâmbios artísticos - 
Crash (Dinamarca/Brasil)
09h às 16h30 | Local: sala de dança e palco do teatro
Danças urbanas | Dança contemporânea

Residência artística que conta com ensaios e intercâmbios entre os grupos 
que formam o espetáculo Crash, da Cia Uppercut (Dinamarca) e da crew DF 
Zulu Breakers (Brasília/Brasil), com a participação de alunos da Escola Sesc e 
dançarinos de companhias e grupos de dança do Rio de Janeiro.

* Atividades voltadas exclusivamente para grupos agendados.

 
Oficina de Dança - ‘Crash’ com Cia 
Uppercut (Dinamarca) e DF Zulu Breakers 
(Brasil)
19h às 20h30 | Local: sala de dança do Espaço Cultural - 3º andar
Danças urbanas | Dança contemporânea

A oficina será conduzida por Stephanie Thomasen, coreógrafa do Crash e 
Diretora Artística da Companhia Uppercut Danseteater em Copenhague, 
Dinamarca. As atividades incluirão: técnicas de breakdance; técnicas e conceitos 
básicos de dança contemporânea; trechos da coreografia do Crash; técnicas e 
conceitos para dançar juntos (partnering); técnicas e conceitos básicos de uso 
do chão (floorwork); improvisações explorando aspectos do encontro entre as 
linguagens de dança urbana e dança contemporânea.

Através dos vários exercícios técnicos, os alunos ganharão conhecimento 
do corpo, dos movimentos próprios e dos outros. Terão uma experiência de 
trabalhar muito de perto com pessoas de nacionalidades e culturas diversas. 
Refletirão sobre a dinâmica entre multiplicidade e união baseada na sensação 
das linguagens de movimentos.

Das 19h às 20h30
Público-alvo: Jovens a partir de 14 anos.
Vagas limitadas.
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Rio Nikkei Taiko (Japão) + bate papo
19h30 | Local: Teatro | Música | Cultura tradicional

O Taiko é uma expressão cultural milenar do Japão, que representa em si o tambor 
tradicional de estilo japonês e também um estilo de música percussiva bem 
característico em ritmo, melodia e forma de apresentação. No Japão é conhecido 
também como Wadaiko. Sabe-se que por mais de 1.500 anos essa arte vem sendo 
praticada, expressando a cultura japonesa em seus mais diferentes aspectos. 
A partir da década de 50, essa expressão cultural ganha um novo formato de 
apresentação musical e coreográfica, projetando-se internacionalmente.

A Associação Nikkei do Rio de Janeiro é uma organização civil sem fins lucrativos, de 
cunho sócio-cultural, que congrega a comunidade nipo-brasileira e simpatizantes 
da Cultura Japonesa da cidade do Rio de Janeiro. Desde 2003, o grupo Rio Nikkei 
Taiko desenvolve seu trabalho artístico e cultural, se apresentando em diversos 
eventos como: Festivais de Taiko promovidos pela Associação Brasileira de Taiko, 
onde alcançaram o prêmio maior na Categoria Master nas edições de 2010, 2011 e 
2012, Copa do Mundode Futebol (2014), Olimpíadas (2016) e na comemoração dos 
110 Anos da Imigração Japonesa (2018). 

10 DE NOVEMBRO • SÁBADO

Victoria Saavedra (Colômbia)
17h | Local: Teatro | Música

A jovem cantora e compositora colombiana Victoria Saavedra é sinônimo de 
sonoridades latinoamericanas em trânsito pelo tempo e espaço. Sua música 

09 DE NOVEMBRO • SEXTA-FEIRA

“Assim que abro 
meus olhos” 
(França, Tunísia e 
Bélgica)
15h | Local: Teatro | Cinema

SINOPSE: Verão de 2010 em Túnis, 
na Tunísia, alguns meses antes da 
Revolução de Jasmim. Enquanto 
o regime de Ben Ali cai, Farah 
(Baya Medhaffer), uma garota de 
18 anos, se junta a uma banda 
de rock politizada e descobre o 
álcool, o amor e os protestos. Indo 
contra a vontade da mãe, Hayet 
(Ghalia Benali), que conhece os 
tabus do país, Farah mergulha 
cada vez mais nesse mundo, sem 
suspeitar do perigo de um regime 
político que a observa e se infiltra 
na sua privacidade. Para proteger a 
filha, Hayet fará o que for preciso, 
inclusive, reviver as feridas da sua 
própria juventude.

TÍTULO ORIGINAL:
À peine j’ouvre les yeux
DIREÇÃO:
Leyla Bouzid
DURAÇÃO:
106 minutos
LANÇAMENTO:
2017
GÊNERO:
Drama
CLASSIFICAÇÃO:
16 anos
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Jesuton (Inglaterra)
19h | Local: Teatro | Música

Rachel Jesuton Olaolu 
Amosu sempre foi uma 
alma dividida à procura 
do seu lugar no mundo. 
Nascida em Londres, de mãe 
jamaicana e pai nigeriano, 
aproveitou sua graduação 
na Universidade de Oxford 
para estudar uma de suas 
paixões: a América Latina. 
E foi movida por essa 
curiosidade - e pelo sonho 
de viver de música – que 
desembarcou no Rio de 
Janeiro em 2012.

Já faz mais de cinco anos 
que Jesuton deixou de ser 
um fenômeno das praças 
e de vídeos na web e 
estabeleceu um lugar sólido 
na cena musical brasileira. 
Fez shows por todo o país, 
emplacou canções nas 
trilhas sonoras de diversas 
novelas e homenageou a 
lendária gravadora Motown 
com seu primeiro DVD da 
carreira. Agora, a britânica, 
que encantou o Brasil com 

sua voz poderosa, reuniu um time de peso para mostrar que ainda tem muito mais 
para oferecer.

Home (2017), seu primeiro álbum autoral, tem produção assinada pelo reverenciado 
Mario Caldato Jr. e revela uma compositora com sensibilidade para nos levar em uma 
jornada de idas e voltas. O clima noturno nos apresenta um universo de conflitos 
e inquietações em busca de diferentes “eus”, verdades complexas e a vontade de 
encontrar um lugar confortável - fora e dentro de si – para chamar de lar.

BANDA: Jesuton – voz e composições | Robson Couto - Baixo | Isaac Negrene - Guitarra 
| Bruno Silveira - Bateria

transcende e transpassa as extensões continentais ao mesmo tempo que conecta 
as antigas tradições com a contemporaneidade. Natural de Neiva, importante 
cidade entre cordilheiras e rios no Sudoeste da Colômbia, Victoria sempre teve uma 
estreita relação com variadas sonoridades regionais. Há 7 anos, a artista escolheu 
São Paulo como sua base irradiadora, onde conta com grande reconhecimento em 
diferentes esferas culturais. 

A mais lapidada prova disso é o seu delicado e autêntico primeiro trabalho autoral, 
Remanso entre Raízes. Lançado em junho de 2017 o álbum tem como ponto de 
partida o universo da canção latino-americana, com elementos rítmicos e matizes 
da música africana e da música brasileira. Remansos entre Raízes foi destacado 
em veículos como o portal IG, Guia da Folha e sites da Rolling Stones e Billboard. 
Cantado em espanhol e português, seu repertório traz um mosaico de gêneros 
musicais onde se sobressai a qualidade dos arranjos, a criatividade compositiva e o 
inconfundível timbre e potência vocal da cantora.

BANDA: Victoria Saavedra - voz e composições | Mateus Porto - violão de sete cordas 
| Matheus Prado - percussão | Daniel Warschauer - acordeão | Pedro Dona – baixo
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Espaço Cultural
Escola Sesc

RESUMO DA 
 PROGRAMAÇÃO

NOVEMBRO
2018

No Café Vicente,
seu momento vale a pena.

Venha conhecer  
nosso cardápio 

e experimentar todas
as nossas delícias.

O Café Vicente fica no mezanino 
do Espaço Cultural Escola Sesc 
e funciona de segunda a sexta, 

das 16h às 20h30, e aos sábados, 
no mesmo horário, em dias de 

programação no teatro.



14   Clube de Espectadores    Clube de Espectadores  15

CINEMINHA
6

TER 31 minutos: o filme, de Alvaro Díaz e Pedro Peirano 15h

UZINA - LABORATÓRIOS DE ARTES
6

TER Orquestra Escola Sesc de Ensino Médio 19h

7 a 18 Exposições de Artes Visuais *

*Horário: 17h (abertura), demais dias, horário de funcionamento da biblioteca.

PANGEIA

05
SEG

Residência e Intercâmbios artísticos - Crash 
(Dinamarca/Brasil) (*exclusivos para grupos agendados) 9h

06
TER

Residência e Intercâmbios artísticos - Crash 
(Dinamarca/Brasil) (*exclusivos para grupos agendados) 9h

07
QUA

Residência e Intercâmbios artísticos - Crash 
(Dinamarca/Brasil) (*exclusivos para grupos agendados) 9h

Oficina de Dança - Crash, com Cia Uppercut (Dinamarca) e 
DF Zulu Breakers (Brasil) 19h

Anaïs Sylla (França) 19h30

08
QUI

Residência e Intercâmbios artísticos - Crash 
(Dinamarca/Brasil) (*exclusivos para grupos agendados) 9h

Oficina de Música da África Bantu  
(Zimbábue e Moçambique) 16h30

Espetáculo Crash (Dinamarca/Brasil) 19h30

09
SEX

Assim que abro meus olhos, de Leyla Bouzid
(França, Tunísia e Bélgica) 15h

Rio Nikkei Taiko (Japão) 19h30

10
SÁB

Victoria Saavedra (Colômbia) 17h

Jesuton (Inglaterra) 19h

O REI DE RAMOS
23

SEX Espetáculo O rei de Ramos 19h 

24
SAB

Espetáculo O rei de Ramos 16h

Espetáculo O rei de Ramos 19h

FESTAS: BRASILIDADE, ALTERIDADE E IDENTIDADE 

26
SEG

Oficina de Carimbó,  com Bruna Cibely (PA) 15h

Espetáculo O Hamelete - O cordel 19h30

27
TER

Espetáculo Dançando o Rio Grande do Sul 17h

Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro 19h30

28
QUA

Oficina de Poesia Gaúcha, com Liliana Cardoso (RS) 15h

Batalha de Danças 16h

Festa de Encerramento (*exclusivo para Estudantes da Escola Sesc) 19h
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ESPAÇO CULTURAL ESCOLA SESC
Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro / RJ

Programação gratuita

Mais informações
EspacoCulturalEscolaSescRJ

espacoculturalescolasesc
(21) 3214-7404

espacocultural.escolasesc.com.br

Tem como principal objetivo proporcionar 
fruição de obras audiovisuais a estudantes 
das faixas etárias do Ensino Fundamental I e 
II, especialmente aqueles oriundos de bairros 
localizados no entorno da Escola Sesc, tais 
como Cidade de Deus, Gardênia Azul e Rio 
das Pedras. 

Esta primeira edição promove sessões 
mensais de filmes (longas ou curtas-
metragens), voltados a dois públicos distintos: 
obras infantis para o primeiro segmento do 
Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) e filmes 
infanto-juvenis para o segundo segmento do 
Ensino Fundamental (5º ao 9º ano). 

Todas as sessões têm mediação e bate-
papo após a exibição, buscando estimular nos 
jovens espectadores uma experiência vívida do 
cinema como importante linguagem artística.

   Clube de Espectadores  17
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PAÍSES
Brasil e Chile

GÊNERO
Comédia e fantasia

LANÇAMENTO
2012

DURAÇÃO
80 minutos

CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA

Livre

DIREÇÃO
Alvaro Díaz e 
Pedro Peirano

31 minutos: o filme
6 de novembro
15h • Teatro (600 lugares)

Juanín atua como produtor no famoso 
noticiário de TV 31 Minutos. Ele é o último 
de sua espécie, uma raridade que desperta 
o interesse de uma malvada colecionadora 
de animais em extinção conhecida como 
Cachirula. Ela só precisa dele para completar sua 
exótica coleção. Contando com a ajuda de Tio 
Careca, ela dá início a uma caçada pelo último 
membro dos juanines. Juanín acaba raptado 
e levado até o fantástico castelo da vilã, onde 
são mantidos todos os animais de sua coleção. 
A atrapalhada equipe do programa 31 Minutos 
irá procurar pelo amigo e companheiro de 
trabalho, sem saber que acabarão enfrentando 
um verdadeiro exército.

*Programação exclusiva para escolas agendadas.

A VII edição do Festival Estudantil de Artes foi organizada por 
duas turmas de estudantes da Qualificação Profissional da Escola 
Sesc de Ensino Médio. Os alunos da turma de Produção Cultural 
são responsáveis pela produção, curadoria e programação 
de todo o projeto enquanto os alunos da turma de Assistente 
de Mídia são responsáveis pela criação da identidade visual e 
divulgação do festival.
Nessa edição, o festival foi nomeado de FESTAS: brasilidade, 
alteridade e identidade por ter como objetivo representar a 
diversidade cultural brasileira e quebrar estereótipos vinculados às 
características regionais, levando em conta a experiência dos alunos 
da instituição, que são oriundos de todos os Estados do Brasil.

26 a 28
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SEGUNDA 26/NOV
15H OFICINA DE CARIMBÓ - COM BRUNA CIBELY (PA)
LOCAL: FOYER DO ESPAÇO CULTURAL • DURAÇÃO: 3 HORAS • CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

A oficina de carimbó provoca uma reflexão 
sobre o sincretismo religioso, a miscigenação 
no Norte do Brasil, os mitos Amazônicos, a força 
e resistência das expressões de cultura popular 
do Pará e as culturas tradicionais brasileiras. 
Pretende-se provocar o despertar dos corpos na 
sua individualidade e em meio ao coletivo, de 
forma que isso impulsione e instigue o improviso 
e a (re)criação. O objetivo é que cada pessoa 
prime por sua cultura corporal, mas receba novas 
referências de movimentos, e sem que perca 
sua identidade, consiga fazer uma releitura das 
manifestações populares, saindo de uma zona de 
conforto ao aceitar novos desafios.
Vagas limitadas.

19H30 ESPETÁCULO: 
HAMELETE - O CORDEL
LOCAL: TEATRO • DURAÇÃO: 70 MINUTOS • 
CLASSIFICAÇÃO: 4 ANOS

A proposta de reconstrução da mais 
famosa peça shakespeareana propõe uma 
releitura de Hamlet na estrutura do cordel. 
Ao trabalhar com a versatilidade das 
formas e ritmos, oferece a possibilidade 
de uma leitura em que o peso da tragédia 
é minimizado, mas sem ausentar o 
aspecto reflexivo da obra. O Grupo Careta 
consegue assim transformar uma trágica 
história de traição em uma apresentação 
divertida que prende o espectador do 
início ao fim. 
Não só o espírito popular do texto foi 
mantido como também a caracterização 
de personagens femininas construídas 

por atores, reproduzindo a realidade da época. Com Luizinho Beltrame, Alberto 
Vizoso, Yves Carrasco, Marcelo Jacob, Octávio da Matta, Lívia Simardi e Patrícia 
Palhares. Direção de Lívia Simardi. Texto de Octávio da Matta. 

TERÇA 27/NOV
17H ESPETÁCULO: DANÇANDO O RIO GRANDE DO SUL
LOCAL: TEATRO • DURAÇÃO: 45 MINUTOS • CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

O espetáculo Dançando o Rio Grande do Sul, obra coreográfica do Grupo TCHE/
UFRGS, trata das origens das danças tradicionais deste estado como valorização 
e preservação da cultura gaúcha. Demarcando no mapa do Rio Grande do Sul 
as 4 regiões do estado Missões, Campanha, Litoral e Serra e as danças que nelas 
foram inicialmente registradas, o grupo apresenta ao público as manifestações 
do folclore regional oriundas das culturas populares das diferentes etnias que 
formam a identidade do povo gaúcho através das próprias danças, as quais são 
reconhecidas como expressões artísticas e culturais. 

Criado em 2006, o grupo TCHE UFRGS proporciona a vivência das danças 
tradicionais gaúchas no espaço universitário ressaltando sua importância cultural. 
FICHA TÉCNICA: Direção Geral Profa. Dra. Malu Oliveira | Pesquisa histórica ARANDÙ 
Pesquisa em História e Memória da Dança | Produção Grupo TCHE UFRGS | Produção 
Executiva Malu Oliveira, Clarissa Gomes, Lucas Magnus | Assistente de Produção Nicolas 

Inscrições gratuitas pelo site http://escolasesc.com.br/espaco-cultural/
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Welter, Fernanda Leal, Fernanda Majorski | Coreografias Malu Oliveira | Figurinos 
Malu Oliveira | Costureiras Eloisa Santos, Lia Negreiros, Miguela Ferreira | Sonoplastia 
Alci Vieira Junior | Imagens Rodrigo Kão Rocha, Gabrihel Oliveira | Realização Grupo 
Tradição Cultura Herança TCHE/ UFRGS

19H30 ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DO RIO DE JANEIRO
LOCAL: TEATRO • DURAÇÃO: 60 MINUTOS • CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro é hoje uma realização transformadora 
na vida de adolescentes e jovens de várias comunidades e bairros populares do Rio 
de Janeiro.
Educar pela Arte da Música sensibiliza, promove a mobilização integral das 
potencialidades do ser humano e exalta a liberdade do vir a ser. É nesse sentido 
que se pode afirmar que a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro representa 
hoje uma preciosa exaltação à liberdade.
A orquestra já se apresentou em diversos e importantes espaços culturais no 
cenário Musical, como o teatro de câmara da Cidade das Artes, o Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro e a Sala Cecília Meireles, entre outros.
A Orquestra cumpre uma agenda intensa e importante de apresentações nas 
comunidades do RJ, periferias e bairros populares onde é mais difícil ter acesso 
à música de qualidade. Em 2017 realizou com grande sucesso vários concertos 
didáticos em escolas públicas e universidades.

QUARTA 28/NOV
15H OFICINA DE POESIA GAÚCHA 
- COM LILIANA CARDOSO (RS)
LOCAL: MEZANINO DA BIBLIOTECA • 
DURAÇÃO: 3 HORAS

A oficina de poesia gaúcha que Liliana 
Cardoso (RS), uma declamadora, formada 
em teatro pelo TEPA-Teatro Escola de Porto 
Alegre e campeã em mais de 180 rodeios 
nacionais e internacionais e festivais 
de poesia, nos apresenta está inserida 
no contexto urbano, cultural e social 
dialogando com a linguagem diversificada 
do Rio Grande do Sul.
Vagas limitadas. Inscrições gratuitas pelo site  
http://escolasesc.com.br/espaco-cultural/

16H BATALHA DE DANÇAS
LOCAL: GINÁSIO • DURAÇÃO: 2 HORAS • CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

A Batalha de Danças será um concurso de danças regionais com o objetivo de 
promover o intercâmbio entre manifestações artístico-culturais representadas na 
diversidade das danças regionais do Brasil. A Batalha terá como atrações principais 
os alunos da Escola Sesc de Ensino Médio apresentando danças nos estilos como 
forró, funk, frevo, carimbo e samba.

19H FESTA DE ENCERRAMENTO
LOCAL: BIBLIOTECA • DURAÇÃO: 2 HORAS E MEIA

*Atividade exclusiva para estudantes da Escola Sesc.

Os alunos da Escola Sesc de Ensino Médio poderão se despedir do FESTAS 2018 com 
uma grande celebração. Assim como o tema do festival desse ano, contemplando 
a diversidade cultural brasileira, a festa contará com músicas diversas e será 
dirigida por DJs, alunos da Escola, além de prestigiar a banda The Vê Dê. O grupo já 
conhecido pelos estudantes apresentará músicas de acordo as regionalidades dos 
integrantes: Lucas Soares e Rafael Noleto (guitarra e voz), Hugo Maia (saxofone), 
Felipe Baldin (voz), Matheus Rongetta (bateria), Pedro Miranda (baixo), Arthur Diniz 
(teclado), sem perder o espírito do FESTAS. Nesse evento, as escolhas de diferentes 
sonoridades se encontram com a pluralidade da comunidade residente da Escola 
Sesc para festejar o fim de um ciclo.
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A mostra 
reúne o resultado das 

experiências em Artes Visuais das 
disciplinas do Projeto Uzina, além 

da exposição temática sobre o livro 
1984, de George Owell, realizada pela 

terceira série. A diversidade das propostas 
apresentadas reside nos diferentes conceitos 

abordados, nas técnicas variadas e específicas 
de cada linguagem e nas metodologias 
de trabalho dos cursos, definidos como 
os programas de Arte Contemporânea, 

Desenho e Ilustração, Tingimento 
Natural, Escultura e Experimentações 

Contemporâneas.

O programa desse concerto é composto  
por obras que serão executadas por todos os 

integrantes da orquestra, intercaladas com peças 
dedicadas a grupos instrumentais específicos.  

A proposta dessa apresentação é convidar o público 
para uma grande viagem sonora, indo do som 

complexo, resultado de todos os instrumentos em 
ação simultaneamente, alternando com sonoridades 
específicas de cada família de instrumentos musicais. 
No repertório, composições inéditas (que integram a 

trilha musical dos espetáculos teatrais O Santo  
e a Porca, 2017 e O Rei de Ramos, 2018) e  

obras consagradas de compositores  
nacionais e universais.

Data: 7 a 18/11 
Horário: 17h (abertura), 

demais dias, horário 
de funcionamento da 

biblioteca.
Local: biblioteca

EXPOSIÇÕES DE 
ARTES VISUAIS

APRESENTAÇÃO
ORQUESTRA 
 ESCOLA SESC  

DE ENSINO MÉDIO

~

~

Data: 6/11
Horário: 19h
Local: teatro
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O Rei de Ramos, de Dias Gomes, é uma 
comédia musical carioca inspirada nas 
burletas e nas revistas da Praça Tiradentes, 
que fizeram muito sucesso até a metade 
do século XX. Uma verdadeira comédia 
de costumes que denuncia de forma bem-
humorada os valores morais da sociedade. 
O enredo se passa no final da década 70, 
em torno dos protagonistas Mirandão 
e Brilhantina, banqueiros do bicho que 
disputam os pontos de jogo mais lucrativos 
da cidade. A peça move-se a partir de um 
eixo principal: o capitalismo e seu poder 
determinante. A rivalidade dos bicheiros não 
impede o caso de amor que nasce entre seus 
filhos, Taís e Marcos. As canções da peça, que 
desempenham importante papel dramático, 
levam a assinatura de Chico Buarque de 
Holanda e Francis Hime. 

A realização pelos “Coletivos Artísticos” da 
Escola Sesc de Ensino Médio conta com a 
participação de 120 estudantes. O espetáculo 
possui trilha sonora executada, ao vivo, com a 
banda e Orquestra da Escola.  

A Cia. teatral, responsável pela proposta de encenação, desenvolveu as etapas da 
produção do espetáculo por meio das disciplinas que integram o currículo hackeado 
de Artes. Dessa forma, professores e alunos de Cenografia, Dança, Figurino, Música 
e Teatro Musical contribuíram para o processo de criação do espetáculo.

23/11 às 19h
24/11 às 16h e às 19h

LOCAL:
Espaço Cultural Escola Sesc

CAPACIDADE:
600 lugares

DURAÇÃO APROXIMADA:
90 minutos 

CLASSIFICAÇÃO:
Livre

GÊNERO:
Comédia musical
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Espaço
em Imagens
Fotos de projetos realizados em

outubro de 2018

1 - Cineminha 
Exibição do filme  
O menino no espelho

2 - Concurso Jovens Dramaturgos 
Vencedores da 8ª edição do  
concurso

3 - Arte da Palavra 
Circuito de autores: Jorge  
Nascimento e André de Leones 

4 - Concurso Jovens Dramaturgos 
Lançamento da publicação  
com leitura encenada

Exposição
Exposição retrospectiva de Jean-Michel Basquiat 
(1960-1988), inédita no país, com mais de 80 
quadros, desenhos e gravuras. 

CCBB
Rua Primeiro de Março, 66 - Centro
Grátis

Teatro
A peça Tebas Land narra a trajetória de um 
escritor de teatro que, buscando motivação para 
um novo espetáculo, escolhe contar a história de 
um jovem assassino real, preso e condenado após 
ter matado o próprio pai.
Texto: Sergio Blanco. Tradução: Esteban Campanela. 
Direção: Victor Garcia Peralta. Com: Otto Jr. e 
Robson Torinni.

OI Futuro Flamengo
Rua Dois de Dezembro, 63 - Flamengo
Entrada: R$ 30,00
16 anos

Infantil 
De maneira leve e divertida, o espetáculo Diário 
de Pilar na Grécia revela histórias e curiosidades 
sobre o berço da civilização, a partir da ótica dos 
deuses, valorizando a amizade, o companheirismo 
e a coragem.

Teatro dos Quatro - Shopping da Gávea
Rua Marquês de São Vicente, 52, Gávea, 2º Piso
Sábado e domingo, às 17h. Ingressos: R$60,00 
(inteira) R$ 30,00 (meia) 
Livre 

DICAS
CULTURAIS>>>>>

1

2

3 4
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Sesc | Serviço Social do Comércio

Presidente do Conselho Nacional
Antonio Oliveira Santos

Diretor-Geral do Departamento Nacional 
Carlos Artexes

Diretor de Cultura do Departamento Nacional 
Marcos Henrique Rego

Diretora de Educação do Departamento Nacional 
Claudia Fadel

ESCOLA SESC DE ENSINO MÉDIO

Diretor
Luiz Fernando de Moraes Barros

Gerente Administrativo-Financeira
Maria Elizabeth Ribeiro

Coordenador-Geral de Cultura
Leonardo Minervini

5 - Mostra Nacional  
de Música 
Show de abertura  
com a Orquestra 
Escola Sesc  
de Ensino Médio

6 - Mostra Nacional  
de Música 
Arraial da Pavulagem 
(PA)

7 - Mostra Nacional  
de Música 
Josué Costa (PI)

5

6

7



Como chegar?

CENTRO:
- Ônibus 181, 315, 352 e 361

TERMINAL ALVORADA
- Ônibus 692, 693, 880, 882A, 886 e 890A

BAIXADA
- Ônibus 400T, 405T, 415T, 420T e 425T

ZONA OESTE (Integração Taquara/Merck)
- Ônibus 900, 991A e 693

METRÔ:
- Linha 2, Nova América/Del Castilho com
integração para Alvorada 613 e 614

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

Espaço Cultural Escola Sesc

Avenida Ayrton Senna, 5677 - Jacarepaguá
Rio de Janeiro / RJ  

Estacionamento gratuito sujeito à lotação

Mais informações
ESPACOCULTURAL.ESCOLASESC.COM.BR

EspacoCulturalEscolaSescRJ

espacoculturalescolasesc

(21) 3214-7404


