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informações

Para saber mais sobre  
o CPF Sesc e acompanhar a 
programação, acesse o site:
sescsp.org.br/cpf

Inscrições a partir do dia 24/06,  
às 14h, pelo site do CPF Sesc ou 
nas Unidades do Sesc São Paulo.

Cancelamentos podem ser feitos em 
até 48 horas antes da atividade, nas 
Unidades do Sesc São Paulo, ou através 
do e-mail centrodepesquisaeformacao@
sescsp.org.br

Funcionamento
Segunda a sexta, das 10h  
às 22h. Sábados, das 9h30  
às 18h30.

Importante
Para frequentar os espaços  
do CPF Sesc é necessário  
apresentar um documento  
com foto na entrada do  
prédio da FecomércioSP  
para o cadastro na recepção.

As declarações podem ser solicitadas 
por e-mail informando nome completo 
do participante e da atividade para 
declaracao@cpf.sescsp.org.br

Legenda de preços

  Trabalhador do comércio  
de bens, serviços e turismo 
credenciado no Sesc e  
seus dependentes.

  Aposentado, pessoa  
com mais de 60 anos, pessoa
com deficiência, estudante
e servidor da escola pública  
com comprovante.



O Sesc – Serviço Social do Comércio é uma 
instituição de caráter privado, sem fins lucrativos  
e de âmbito nacional. Foi criado em 1946, por 
iniciativa do empresariado do comércio de bens, 
serviços e turismo, que o mantém e administra. 
A ação do Sesc é fruto de um projeto cultural e 
educativo que trouxe, desde sua criação, a marca  
da inovação social. Ao longo dos anos, o Sesc 
introduziu novos modelos de ação e sublinhou,  
na década de 1980, a cultura como pressuposto 
para a transformação social. A concretização desse 
propósito se deu por uma atuação no campo da 
cultura e suas diferentes manifestações, voltada a 
diferentes públicos, faixas etárias e estratos sociais.

Ampliando o compromisso da instituição no campo 
da cultura, e compreendendo a educação como uma 
ação permanente, o Sesc implantou em agosto de 
2012 o CPF Sesc, que se constitui como um espaço 
articulado entre produção de conhecimento, formação 
e difusão. Contribui, assim, para propiciar trânsitos 
e trocas entre o saber fazer da instituição, os dados, 
informações e pesquisas existentes, e as temáticas 
permanentes, transversais e emergentes envolvendo 
educação e cultura.

O CPF Sesc é composto por três núcleos: o Núcleo  
de Pesquisas, que se dedica à produção de bases  
de dados, diagnósticos e estudos em torno das ações 
culturais e dos públicos. O Núcleo de Formação,  
que promove encontros, palestras, oficinas e cursos.  
O Núcleo de Difusão, que se volta para o lançamento 
de trabalhos nacionais e internacionais que ofereçam 
subsídios à formação de gestores e pesquisadores.

CAPA: Responsabilidade cultural - 
conceitos e implicações

Crédito: Noel Bauza CC0 Pixabay
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Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas
memória e esquecimento nos museus
território e identidade nas geografias contemporâneas
a Ditadura militar em debate: (1964-1985)
etnografia - modo de descrever o encontro com o outro
cinema, gênero e memória
acervos de dança e suas cartografias, históricas e afetivas
como ouvir, apreciar e se conectar com a ópera
metamorfoses da narrativa
David Bowie e a filosofia
o legado da poesia concreta brasileira, segundo marjorie Perloff
samba: as curimbas do rio de Janeiro
mediar leitura e contar histórias: afinidades e identidades
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sumário



Kamayurá do alto xingu: ouvindo o aparentemente inaudível
Giorgio agamben e a filosofia contemporânea
Gandhi, a ética inspiradora
fotógrafas brasileiras e sua temporalidade: 
suas lentes, seus horizontes

30 DiscoGrafias
canção brasileira: um lugar fora das ideias

32 em Primeira Pessoa
lia de itamaracá
ilustrando elifas andreato
as canções de alaíde costa

34 encontros sesc memórias
teorias da memória e história oral

36 leitura comentaDa
leis da educação musical no Brasil - história e atualidade

37 Percursos urBanos
um modo de olhar e desenhar o patrimônio
Bixiga, um bairro afro-italiano

39 PersPectiVas
o cinema de Bollywood
cores de almodóvar
o cinema documental de eduardo coutinho
ciclo cosmopolitismos: consumo cultural híbrido

42 PesQuisa em foco
Distribuição espacial das atividades científicas no Brasil
cinema e sociedade: sobre a ditadura militar no Brasil
sidney miller: do Guarani ao Guaraná
Breve mapa do teatro brasileiro
Dias Gomes e a modernização da dramaturgia: teatro e televisão
Jogos digitais e políticas públicas no Brasil

45 11º festiVal De cinema latino-americano De são Paulo
o cinema da época de ouro mexicana
coprodução internacional no atual cinema latino-americano
mulheres atrás das câmeras
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ACESSIBILIDADE

A maior parte das atividades dispõe de tradução em 
Libras. Faça sua solicitação no ato da inscrição, com 
no mínimo dois dias de antecedencia da atividade.
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Mesa Brasil, cidadania e qualidade de vida
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Gestão cultural
cursos, palestras, seminários e laboratórios de  
Qualificação para a Gestão no campo da cultura e das artes

Neste encontro são discutidos os principais momentos da história 
do Programa Mesa Brasil, que trabalha para o acesso à alimentação 
e na educação alimentar. Aborda, ainda, a segurança alimentar e 
nutricional dos indivíduos em situação de vulnerabilidade no Brasil. Esta 
programação integra as comemorações dos 70 anos do Sesc.

Com Luciana Cassiano Machado C. Gonçalves, nutricionista, 
coordenadora estadual do Programa Mesa Brasil Sesc São Paulo. 

Com Renato Sérgio Jamil Maluf, professor na pós-graduação em Ciências 
Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da UFR-RJ.

Dia 26/07, terça, 15h às 17h30
r$15,00 ; r$7,50  ; r$4,50 

Produção cultural Para jovens

Serão apresentados aspectos básicos de logística e seus componentes 
na área de shows e eventos artísticos, as ferramentas do 
gerenciamento legal e de risco, orientações para elaborar projetos e 
fazer planejamento, e detalhes sobre a profissão de produtor cultural.

É necessário ter de 16 a 29 anos.

Com Isaira Maria Garcia de Oliveira, professora do Senac SP nos cursos 
de pós-graduação em Gestão Cultural e pós-graduação em Comunicação 
Integrada.

De 11 a 27/07, segundas e quartas, 
14h às 18h
r$80,00 ; r$40,00  ; r$24,00 
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O curso busca sintetizar estratégias e práticas atuais nos subsistemas 
de recursos para gerir pessoas nas organizações, trazendo conceitos, 
ferramentas e metodologias para o desenvolvimento humano e 
organizacional das instituições culturais.   

Com Marcia Regina Guiotem, graduada em Administração de Empresas 
e MBA em Gestão de Pessoas pela FGV.  

Com Paulo Rodrigues da Silva, graduado em Administração de Empresas 
e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pelo Mackenzie.

estratégias Para gestão de Pessoas eM 
instituições culturais

De 18/07 a 15/08, segundas e 
quartas, 19h30 às 21h30
r$60,00 ; r$30,00  ; r$18,00 
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A responsabilidade social é conhecida por todos nós, contempla 
várias ações, inclusive as culturais. Por que não desenvolver a 
responsabilidade cultural? Esse encontro pretende refletir sobre 
o conceito e suas implicações com o intuito de alcançar um 
desenvolvimento responsável e sustentável, de forma a colaborar com 
com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.   

Com Américo Córdula, ator, produtor cultural, tecnologista da informação, 
consultor em gestão cultural com experiência de 10 anos no Ministério da 
Cultura. Em 2013 foi Secretário de Políticas Culturais do MinC.

resPonsaBilidade cultural -  
conceitos e iMPlicações

De 18/07 a 15/08, segundas e 
quartas, 19h30 às 21h30
r$30,00 ; r$15,00  ; r$9,00 
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A palestra pretende indicar, de forma prática e objetiva, os melhores 
caminhos para planejar, produzir e propagar conteúdos nos meios 
digitais, sempre mantendo o foco na excelência do material produzido e 
nos resultados a serem alcançados.   

Com Juca Kfouri, formado em Ciências Sociais pela USP, comentarista 
na ESPN-Brasil.

Com Gian Oddi, jornalista formado pela PUC-SP, comentarista dos 
canais ESPN.

esPorte na internet: Produção, edição 
e ProPagação de conteúdo

Dia 08/07, sexta,  
10h às 13h
r$30,00 ; r$15,00  ; r$9,00 
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Objetiva-se estimular os participantes a criar textos que despertem o 
interesse dos leitores para alavancar a divulgação de seus projetos e 
produtos por meio das redes sociais (facebook, twitter e instagram). 
Busca também a criação de uma cooperativa que agregue diferentes 
interessados em divulgar projetos.   

Com Michel Fernandes, jornalista cultural, crítico teatral e escritor criador 
do prêmio “Aplauso Brasil de Teatro”.

divulgação e as redes sociais

Dia 29/07, sexta,  
19h30 às 21h30
r$15,00 ; r$7,50  ; r$4,50 
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Leu, gostou, mas ficou no fundo da estante? 
Traga e troque por outro!

O tema desta quarta edição é graphic novels*, mas para fazer 
a troca basta que as publicações estejam em bom estado de 
conservação e que pertençam ao leitor que deseja substituí-lo 

* Não receberemos revistinhas/gibis

FEIRA DE TROCA DE LIVROS4º

15/07 Centro de Pesquisa e Formação 
15h às 21h. Grátis.
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autoGrafias
lançamento de livros e encontro com autores.

Compreender as origens e as razões desta atividade da mente é um 
desafio. A decisão é um processo de vida psíquica no qual intervém 
racionalidade, intuição, fatores biológicos, normas culturais, desejos 
inconscientes. Emerge no desconhecido dos processos que desafiam o 
pensamento.   

Com Mauro Maldonato, psiquiatra, escritor, conferencista, professor de 
Psicopatologia do Departamento Cultura Europeia e do Mediterrâneo na 
Universidade da Basilicata, Itália. 

Dia 12/07, terça, 19h30 às 21h30
Grátis.
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quando decidiMos – soMos atores 
conscientes ou Máquinas Biológicas?
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A Câmara de São Paulo aprovou uma postura municipal, em 1833, 
proibindo o “jogo denominado de capoeira ou qualquer outro gênero de 
luta”. Apesar dessa e de outras tentativas de se coibir tal prática em 
território paulista ao longo dos oitocentos, a capoeira permaneceu viva 
na província até o pós-abolição.   

Com Pedro Figueiredo Alves da Cunha, mestre em História Social 
pela USP, ensina capoeira a crianças, jovens e adultos há 15 anos e é 
gerente de projetos editoriais voltados à educação básica.

A palestra apresenta a trajetória política e intelectual de Caio Prado 
Júnior, discute aspectos teóricos da obra “caiopradiana” e elementos de 
seu pensamento, mostra como o ativismo repercutiu na sua vida e obra, 
indo das primeiras leituras aos debates sobre a revolução brasileira, do 
breve exílio no Chile ao retorno seguido de encarceramento, chegando por 
fim ao legado de seu ideário para a esfera pública.   

Com Luiz Bernardo Pericás, doutor em História Econômica pela USP, pós-
doutor em Ciência Política pela FLACSO e professor de História da USP. 
Autor de “Caio Prado Júnior - uma biografia política”.

Dia 25/07, segunda, 
19h30 às 21h30
Grátis.

Dia 22/07, sexta, 19h às 21h
Grátis.
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caPoeira eM são Paulo: da disPuta 
entre africanos à tiririca

caio Prado júnior - uMa Biografia Política
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O sambista Assis Valente foi uma espécie de inventor do samba-triste, 
melancólico, em que combinava talento poético com uma existência 
atormentada pelos vícios e tentativas de suicídio. A palestra pretende 
ressaltar a sua história de vida, as composições, o episódio em que ele 
se jogou do Cristo Redentor e a relação com o mundo da música.   

Com Gonçalo Junior, jornalista e crítico literário do Valor Econômico. 
Trabalhou na Gazeta Mercantil e Diário de São Paulo e colaborou com a 
Folha de S. Paulo, Playboy e Carta Capital. 

Dia 29/07, sexta, 19h às 21h
Grátis.
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o saMBa triste e trágico de assis valente

Ao longo dos anos 1990 e sobretudo com a chegada dos anos 2000, 
a democratização do acesso à internet banda larga e à tecnologia em 
geral estimulou a produção e a circulação do rap pelo país todo. Estes 
entre outros temas, fazem parte do livro “Se liga no Som”, de Ricardo 
Teperman.   

Com Ricardo Teperman, professor no programa de pós-graduação em 
Canção Popular da Faculdade Santa Marcelina.

Dia 26/07, terça, 19h30 às 21h30
Grátis.
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História do raP no Brasil e suas origens
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experiências estéticas
apreciações de linGuaGens artísticas com reflexões teóricas, 
proporcionando diáloGos entre a obra de arte e o público

Cr
éd

. A
ce

rv
o 

Pe
ss

oa
l

Di
vu

lg
aç

ão

Prosas Musicais: voz e Percussão

cine deBate: nise - o coração da loucura 

Dia 23/07, sábado, 16h às 18h
Grátis.

Dia 16, sábado, 15h às 18h
Grátis - retirada de convites com 
1h de antecedência.

O duo de voz e percussão “Fogueira das Rosas” apresenta uma seleção 
de canções com referências multiculturais, tanto no repertório quanto 
na instrumentação, e leva a refletir sobre suas escolhas de repertório e 
formação instrumental e vocal, baseadas em manifestações populares 
da cultura mundial.

Com Valéria Zeidan, bacharel em percussão pela UNESP, mestre pelo 
Mackenzie e integrante dos grupos Mawaca e Mutrib.

Com Angélica Leutwiler, licenciada em Educação Artística com habilitação 
em Música pela UNESP e integrante do Coral da OSESP e Mawaca.

Inconformada com o tratamento de esquizofrênicos à base de 
eletrochoques e lobotomia, Nise da Silveira, uma das primeiras médicas 
do país, revolucionou o atendimento psiquiátrico. Suas armas: telas, 
tintas e pincéis.

Com Roberto Berliner, diretor, produtor e fundador da TvZero. Além de 
documentários e duas ficções, dirigiu clipes, comerciais e programas para TV.
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contextos
atividades relacionadas ao campo da cultura: política 
pública de cultura, diversidade, identidade, economia da 
cultura, economia criativa, dentre outras.

novos estudos: Projetos urBanos e o Porto 
MaravilHa no rio de janeiro

O debate aborda a realização de grandes projetos urbanos, que têm se 
tornado comum às mais diversas cidades no mundo como substituto de 
planejamento territorial sistemático, tendo como foco a experiência do 
Porto Maravilha no Rio de Janeiro.

Eduardo Marques é professor livre-docente do Departamento de Ciência 
Política da USP, vice-diretor do Centro de Estudos da Metrópole.

Betina Saruê é doutoranda em Ciência Política pela Universidade de 
São Paulo e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. 

Mediação de Ricardo Teperman, editor executivo da revista Novos 
Estudos Cebrap.

Dia 14/07, quinta, 19h30 às 21h30
r$30,00; r$15,00 ; r$9,00 
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o livro da vez: a Paixão segundo 
g.H. de clarice lisPector

O encontro pretende evidenciar a grande perspicácia com que Clarice 
Lispector tenta apreender ângulos inusitados no trato da linguagem, 
em geral, e da língua portuguesa, em particular; o radicalismo com que 
ela explora o vasto espaço da escrita - o que levou o crítico português 
Carlos Mendes de Souza a declarar que se trata “da primeira mais radical 
afirmação de um não-lugar na literatura brasileira”; e a eleição, dolorosa, 
porém necessária, de uma atitude errática fora da linguagem comum, que 
leva obrigatoriamente à questão da impossibilidade de encontrar nomes.

Com Welington Andrade, doutor em Literatura Brasileira pela USP, 
professor da Faculdade Cásper Líbero, editor da revista Cult.

Dia 25/07, segunda, 10h às 12h
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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questões socioaMBientais  
e as rePercussões HuManas

Por meio audiovisuais, debates e exposição de conceitos, propõe-se 
apresentar a questão socioambiental como produto da forma pela qual 
a sociedade produz e distribui suas riquezas, excluindo boa parte da 
população de seus benefícios. Como resposta a esta percepção complexa 
da crise, apresenta-se a Educação Ambiental Crítica como a forma 
central de seu enfrentamento.

Com Sandro Tonso, arquiteto e urbanista pela FAU-USP, especialista em 
Ecologia Humana pela Università di Padova (Itália), mestre e doutor em 
Geociências pelo Instituto de Geociências da Unicamp, onde é docente.

Dia 15/07, sexta, 14h às 17h.
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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turisMo eM regiões Pós-conflito: 
contextos e dileMas

Países que enfrentaram guerra ou desastres naturais entram na rota 
do turismo internacional, levantando perspectivas e gerando impactos 
para as comunidades. Mas quais os dilemas éticos e práticos para o 
desenvolvimento turístico nestas situações?

Esta palestra faz parte do circuito Ética no Turismo do Sesc São 
Paulo, que acontecerá mensalmente no Centro de Pesquisa e Formação. 
Confira a programação completa em sescsp.org.br/eticanoturismo

Com Thiago Allis, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-USP. 
Professor no curso de Lazer e Turismo da EACH-USP. Foi professor na 
Universidade Nacional em Timor Leste. 

Com Michel Coeli, diretor e apresentador da série “Não Conta Lá em 
Casa”, programa de viagem a países em situações de conflito e da série 
“Que mundo é esse?”

Com André Fran, diretor e apresentador da série “Não Conta Lá em 
Casa”, programa de viagem a países em situações de conflito e da série 
“Que mundo é esse?”

Dia 07/07, quinta, 19h às 21h
Grátis.
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Análise das práticas artísticas dissidentes que, a partir dos anos 1960, 
se desenvolveram prioritariamente fora das instituições culturais 
oficiais, atuando diretamente sobre tensões e espaços de conflito que 
não se restringiram aos limites do mundo da arte. 

Com André Mesquita, doutor em História Social pela USP. É autor de 
“Insurgências Poéticas: Arte Ativista e Ação Coletiva” (Annablume/
Fapesp, 2011).

ativisMo artístico eM uM Mundo eM crise

De 4 a 25/07, segundas,  
19h às 21h30
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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A partir de um panorama da fotografia brasileira propõe-se a 
reflexão e a discussão sobre as questões técnicas e estéticas que se 
estabeleceram entre a imagem fotográfica, as artes aplicadas e as artes 
visuais. 

12/07 - OS FOTóGRAFOS DO IMPÉRIO - A FOTOGRAFIA BRASILEIRA NO 
SÉCULO XIX. 

19/07 - MILITãO E GUILHERME GAENSLy; MARC FERREZ E AUGUSTO 
MALTA.  

26/07 - A FOTOGRAFIA APLICADA - FOTOJORNALISMO, AS REVISTAS 
ILUSTRADAS E O CARTãO POSTAL. 

02/08 - A FOTOGRAFIA MODERNA NO BRASIL E AS EXPERIêNCIAS DO 
MOVIMENTO FOTOCLUBISTA. 

09/08 - O FOTO CINE CLUBE BANDEIRANTE. 

16/08 - AS REVISTAS O CRUZEIRO, MANCHETE E REALIDADE. 

23/08 - FOTOGRAFIA E RESISTêNCIA - ANOS 1960 E 1980. 

30/08 - A FOTOGRAFIA BRASILEIRA CONTEMPORâNEA.  

Com Rubens Fernandes Jr, doutor em Comunicação, professor e diretor 
da Faculdade de Comunicação da FAAP.

PanoraMa da fotografia Brasileira

De 12/07 a 30/08, terças, 19h às 21h
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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A adesão de muitos estudantes ao mundo digital cresce significativamente, 
o que implica no campo da educação em mudanças de comportamento e 
expectativas, tanto por parte dos educandos quanto da sociedade e da 
escola. O objetivo principal destes encontros é abordar alguns dos principais 
desafios relacionados a essa tendência.

Com Luciano Sathler Rosa Guimarães, diretor da Associação Brasileira 
de Educação a Distância e diretor nacional de Educação a Distância das 
Instituições Educacionais Metodistas.

educação a distância e 
tecnologia na educação

Dias 13 e 14/07, segunda e terça,  
15h às 18h
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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A atividade envolve o tema afrofuturismo a partir da exploração entre 
a conexão da produção artística na diáspora negra em suas expressões 
mais explícitas de resistência textual, como o hip hop, e a própria ideia de 
produção textual como emancipação. Expandindo a noção da oralidade como 
imprescindível à permanência negra no Brasil, espalhada pelo cancioneiro 
popular, pelas rodas e gingas de sambas, cocos, maracatus.

Com Ellen Oléria, cantora e compositora. Formada em Artes Cênicas pela UnB. 

Com Poliana Martins, formada em Letras pela UnB. Atua em produção cultural 
e formação de docentes.

vou aPrender a ler Para 
ensinar Meus caMaradas

Dia 16/07, sábado, 10h às 18h
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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O ciclo aborda contextos e desafios da democratização da memória nos 
espaços museais, a partir do recorte étnico-racial e de gênero.

20/07 - NEGRITUDE, RACISMO E OS MUSEUS BRASILEIROS

Com Livio Sansone, doutor em Antropologia pela Universiteit van Amsterdan.   

22/07 - MEMóRIAS E ESTIGMAS: MUSEUS E A OBJETIVAçãO DO 
CORPO NEGRO EM EXPOSIçõES.

Com Marcelo Nascimento Bernardo da Cunha, pós-doutorado em Museologia 
pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia (Lisboa)

27/07 - MEMóRIAS E NARRATIVAS DAS MULHERES NEGRAS NOS 
MUSEUS: SILêNCIO OU ESQUECIMENTO?

Com Joana Angélica Flores Silva, mestra em Museologia pela UFBA. 

29/07 - MEMóRIA LGBT E MUSEUS 

Com Jean Baptista, historiador e professor da UFG. Integrante da Revista 
Memória LGBT e da Rede LGBT de Memória e Museologia Social do Brasil. 

Com Tony Boita, museólogo e professor da UFG. Integrante da Rede LGBT de 
Memória e Museologia Social do Brasil e coordenador do projeto Memória 
LGBT no Museu de Favela (RJ).

03/08 - MEMóRIAS INDíGENAS E MUSEUS

Com João Paulo Vieira, mestre em Preservação do Patrimônio Cultural pelo 
IPHAN. Integrante da Rede Cearense de Museus Comunitários.

Com Suzenalson Kanindé, professor da Escola Indígena Kanidé, coordenador 
do Museu Indígena Kanindé e articulador da Rede Indígena de Memória e 
Museologia Social do Brasil.

MeMória e esqueciMento nos Museus

De 20/07 a 3/08, quartas e sextas, 15h às 17h30
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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A importância do território e dos referenciais geográficos na construção de 
identidades sociais contemporâneas. Acionar identidades territoriais é uma 
forma de empoderamento, cujo uso político pode envolver perspectivas 
emancipatórias. O espaço, muito mais do que simples materialidade e 
fixação, é visto como um conjunto de objetos móveis e de trajetórias em 
aberto para a potencial reconstrução de nossas práticas socioidentitárias.

Com Rogério Haesbaert, geógrafo, com pós-doutorado na Open University 
(Inglaterra). É professor de Geografia na UFF-RJ e na Universidade de 
Buenos Aires. 

território e identidade nas 
geografias conteMPorâneas

Dia 22/07, sexta, 19h às 21h30 e dia 23/07, sábado, 10h30 às 14h
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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Pretende-se problematizar o sentido histórico-social da ditadura militar 
brasileira (1964-1985), numa perspectiva de totalidade em processo. Para 
tanto, abordam-se seus aspectos econômicos, sociais e culturais, bem 
como as lutas e resistências da classe trabalhadora e demais movimentos 
populares frente a esse processo.

Com Danielle Franco da Rocha, doutora em História Social pela PUC-SP.  

Com Edimilsom Peres Castilho, doutor e mestre em História Social pela PUC-SP.  

Com Eribelto Peres Castilho, doutor e mestre em História Social pela PUC-SP.

a ditadura Militar eM deBate (1964-1985) 

De 25/07 a 17/08, segundas e 
quartas, 19h30 às 21h30
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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A etnografia é um modo de descrição, uma forma de perceber e reapresentar 
o encontro com o “outro” para nossa própria cultura. Este curso pretende 
convocar discussões que possam contribuir para a compreensão do outro e, 
num sentido mais amplo, oferecer instrumentos de tolerância e convivência 
com o diferente.  

Com Florencia Ferrari, doutora em Antropologia Social pela USP. Foi diretora 
editorial da Cosac Naify (2012-2015). Em 2016, co-fundou a Ubu Editora. 

Com Silvana de Souza Nascimento, professora do Departamento de 
Antropologia da USP e vice-coordenadora do NAU-USP.

etnografia - Modo de descrever 
o encontro coM o outro

De 28/07 a 16/08, quintas, 10h30 às 12h30
Dia 13/08, sábado, 10h às 16h
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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O objetivo é tornar acessível ao público uma bibliografia de cunho internacional 
e também local, com foco na reflexão  sobre a arte de analisar um filme e seus 
potenciais críticos a partir de um olhar feminista. Questões que emergiram 
na época, e são ainda pertinentes, dizem respeito às estratégias de pensar e 
analisar o filme a partir da categoria de gênero.  

Com Karla Bessa, doutora em História, atualmente trabalha como 
pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU/Unicamp.

Com Pedro Tinem, formado em Midialogia pela Unicamp, cursa mestrado na 
mesma universidade. Produtor e roteirista em projetos de curtas premiados 
em festivais nacionais e internacionais. 

Com Viviane Ferreira, cineasta e advogada com atuação voltada para 
direitos autorais, direito cultural e direito público. 

Com Mari Corrêa, cineasta formada em Realização de Documentários pelo 
Atelier Varan na França. É fundadora do Instituto Catitu – Aldeia em Cena. 
Seus principais filmes são Xingu, o Corpo e os Espíritos.

Com Betty Martins, mestre em Estudos Culturais e Mídia, cineasta e 
escritora. Dirigiu e produziu três documentários; fundadora da Organização 
Cultural D-AEP.org.

cineMa, gênero e MeMória

De 7/07 a  29/07, quintas e sextas, 14h às 18h
r$100,00; r$50,00 ; r$30,00 
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O objetivo deste curso é construir elos na história da dança, e de certa forma, 
apropriar-se das possíveis histórias das quais fazemos parte. Identificar diversas 
linhas possíveis a partir do modo com o qual nos afetamos com a arte e com 
a história, tratadas como cartografias, ou ainda como ficções cartografadas. 
Afinal, quais são nossas referências culturais, portanto também históricas e da 
memória artística, que nos aproxima da dança?

Com Nirvana Marinho, artista e curadora em dança. Graduada em Dança pela 
Unicamp. Mestra e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP.

A partir de elementos históricos, dramatúrgicos e musicais, será analisada uma 
ópera por dia (a ser vista em DVD), partindo do Orfeo de Claudio Monteverdi 
e chegando em La Bohème de Puccini. O que se deseja é oferecer aos alunos 
os meios para que os mesmo realizem análises, se sintam convidados a se 
envolverem, comentarem e ofereceram seus próprios pontos de vista sobre as 
obras e sobre o universo da ópera lírica. 

Com Ligiana Costa, doutora em Dramaturgia Musical pelas universidades de Tours 
(França) e Milão (Itália). Atualmente faz pós-doutorado na USP sobre o tema.

acervos de dança e suas cartografias, 
Históricas e afetivas

coMo ouvir, aPreciar e 
se conectar coM a óPera

Dias 14 e 15/07, quinta e sexta, 
10h às 16h30
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 

De 11/07 a 3/08, segundas e 
quartas, 14h às 17h
r$80,00; r$40,00 ; r$24,00 
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Desenvolvimento do processo da escrita de narrativas breves, tendo como 
base a leitura e a discussão de textos de Franz Kafka, como “A metamorfose” 
e “Narrativas do espólio”. Os exercícios de criação serão ambientados na 
atualidade, explorando os limites entre realidade e fantasia.

Com Reynaldo Damazio, editor, poeta, crítico literário e gestor cultural. 
Coordenador do Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas e autor de 
“Com os dentes na esquina” (2015).

Tecendo relações entre a obra de David Bowie e a filosofia, este curso busca 
situar e pensar a produção do artista como mobilizadora de certas ideias e 
conceitos filosóficos. Bowie e a contemporaneidade, a contracultura, o niilismo 
e a finitude.

Com Alessandro Sales, doutor em Filosofia pela UFSCar e professor de 
Filosofia da UniRio. Membro do núcleo de sustentação do GT Deleuze da 
ANPOF e colíder do Laboratório de Estudos em Filosofia Pop. 

Com Ciro Lubliner, doutorando em Tecnologias da Comunicação e Estéticas 
na UFRJ. Membro do Laboratório de Estudos em Filosofia Pop e do Núcleo 
Portátil - Literatura, Teoria e Vídeo. Atua ainda como vocalista e guitarrista da 
banda Ladies & Gentleman.

MetaMorfoses da narrativa

david Bowie e a filosofia

De 25 a 28/07, segunda a quinta, 
19h30 às 21h30
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 

De 11/07 a 1/08, segundas,  
15h às 18h
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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Um panorama comparativo da poesia concreta e experimental nos Estados 
Unidos e no Brasil. Haverá tradução simultânea.

Com Marjorie Perloff, ensaísta norte-americana e professora de Humanidades 
da Universidade de Stanford, Califórnia. É considerada uma das críticas mais 
atualizadas e importantes da cena literária norte-americana atual, defensora 
de poéticas radicais e de novos paradigmas para a discussão de poesia. 

Pretende-se mostrar que a tradição do partido-alto - em sua oralidade, sua 
natureza de improvisação e seu movimento - expressa um tipo de conhecimento 
e uma maneira de ensinar e aprender trazidos da África e mantidos em muitas 
comunidades do Rio de Janeiro.

Com Denise Barata, professora do Programa de Pós-Graduação em Políticas 
Públicas da UERJ, estágio pós-doutoral na Hugh A. Glauser School of Music, 
Kent State University. 

o legado da Poesia concreta Brasileira, 
segundo Marjorie Perloff

saMBa: as curiMBas do rio de janeiro 

Dia 26/07, terça, 15h às 17h
r$30,00; r$10,00 ; r$9,00 

Dia 11/07, segunda,  
19h30 às 21h30
r$30,00; r$15,00 ; r$9,00 
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Este curso propõe um aprofundamento das questões em torno das características 
comuns e específicas da arte de contar histórias e de mediar leitura, tendo em 
vista a formação de profissionais, pesquisadores e interessados em aprimorar 
suas práticas artísticas e pedagógicas. 

Com Kelly Orasi, atriz e contadora de histórias, uma das fundadoras do Curso 
Básico de Formação de Contadores de Histórias. Docente do curso de pós-
graduação “A Arte de Contar Histórias”. 

Com Amanda Leal de Oliveira, socióloga, doutora em Ciência da Informação 
(ECA-USP), com estágio na França.

O que a moda de viola e Nietzsche tem em comum? Quais os paralelos entre 
um acorde de viola caipira e o pensamento de Schopenhauer? O que Deleuze 
tem a ver com as duplas caipiras? O que o popular tem a dizer para o erudito? 
Essas e outras questões serão debatidas no presente curso. 

Com Jair Marcatti, sociólogo e historiador, professor do curso da ESPM. 
Atualmente faz a curadoria do projeto Imagens do Brasil Profundo, na 
Biblioteca Mário de Andrade. 

Com Sidnei de Oliveira, músico, compositor e instrumentista, graduado em 
Música e Filosofia. Mestre e doutorando em Filosofia.

Mediar leitura e contar Histórias: 
afinidades e identidades

a viola que Pensa: Música caiPira 
e filosofia Matuta

De 12 a 21/07, terças e quintas, 
14h30 às 18h30
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 

De 18 a 21/07, segunda a quinta, 
19h30 às 21h30
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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Este encontro, sobre o sistema acústico-musical dos índios Kamayurá do Alto 
Xingu, está baseado em longa experiência de campo do autor (cerca de 36 
meses). A palestra contará com a audição de música original desses índios e 
com espaço para discussão de sua mito-filosofia. 

Com Rafael José de Menezes Bastos, professor de antropologia na UFSC 
e músico. Viveu por cerca de três anos entre os Kamayurá e outros grupos 
indígenas das terras baixas da América do Sul. É autor de artigos sobre 
etnomusicologia  e de dois livros sobre a música Kamayurá.

Trata-se de pensar a leitura filosófica como plano privilegiado de construção de 
conceitos, o limiar crítico - talvez característico de um modo contemporâneo 
de fazer filosofia, do qual Agamben é expoente - entre o leitor-filósofo e o 
filósofo-leitor.  

Com Jonnefer Francisco Barbosa, professor do Departamento de Filosofia, no 
mestrado em Literatura e Crítica Literária da PUC-SP.

Com Vinícius Nicastro Honesko, professor adjunto no Departamento de 
História da UFPR.

KaMayurá do alto xingu: ouvindo o 
aParenteMente inaudível

giorgio agaMBen e a 
filosofia conteMPorânea 

Dia 21/07, quinta, 14h30 às 17h30
r$30,00; r$15,00 ; r$9,00 

Dia 11/7, segunda, 19h às 21h30
r$30,00; r$15,00 ; r$9,00 
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No monólogo escrito por Miguel Filiage e Bene Catanante, o ator João 
Signorelli revive Mahatma Gandhi (1869-1948), em uma narrativa onde o líder 
pacifista indiano apresenta seus princípios éticos e filosóficos repassando 
sua biografia na forma de conversa.

Texto: Miguel Filliage e Bene Catanante

Direção: Miguel Filliage

Cenários e figurino: Leticia Pirmez

Produção: Roberta Pereira.  

Com João Signorelli, ator profissional há mais de 35 anos com passagem por 
todas as grandes emissoras de TV do Brasil, participou de mais de 30 peças 
de teatro e de 15 filmes.

O curso vai expor a fértil agência de mulheres fotógrafas no Brasil por meio 
de um percurso no tempo e no espaço. Procura-se destacar cada um desses  
olhares de acordo com a sua individualidade e particularidade, ressaltando a 
diversidade da linguagem  imagética e amplo leque de recortes visuais destas 
artistas - do documental e do retrato  à fotografia híbrida e contaminada -  
para que se  difunda e se faça presente mais profundamente  o conhecimento  
do repertório fotográfico feminino brasileiro. 

Com yara Schreiber Dines, pós-doutora em Fotografia pela ECA-USP. 
Antropóloga e historiadora.

gandHi, a ética insPiradora

fotógrafas Brasileiras e sua teMPoralidade: 
suas lentes, seus Horizontes

Dia 30/07, sábado, 16h às 17h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 

De 15/07 a 09/09, sextas,
14h às 17h
r$100,00; r$50,00 ; r$30,00 
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canção Brasileira: uM lugar fora das ideias

Esta atividade propõe uma reflexão teórica sobre a conformação 
da canção popular como uma de nossas mais potentes formas de 
expressão artística. Leva-nos a observar as relações entre oralidade, 
escrita, música e poesia, próprias a este gênero poético-musical, 
que assume formas tão diversas e reverbera as vozes de múltiplas 
sociabilidades. 

Com Evandro Camperom, cantor, compositor, professor e pesquisador. 
Tem dois álbuns gravados: Algazarra (2009) e Ferramenta Quente 
(2015). É mestre pela FE-USP e autor da dissertação: Ouvidos abertos: a 
oralidade, a escrita e a canção.

Dia 8/07, sexta, 19h30 às 21h30
r$30,00; r$15,00 ; r$9,00 
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lia de itaMaracá

Lia de Itamaracá, patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, é 
referência nacional quando o tema é a ciranda. Seu nome atrelado 
à ilha onde nasceu e vive, junto a cinco décadas de perseverança e 
resistência, a transformaram em ícone, com ressonâncias em âmbitos 
internacionais e fora até dos circuitos folclóricos, regional ou de cultura 
popular.

Com Lia de Itamaracá, a cirandeira agraciada com a Ordem do 
Mérito Cultural, premiação concedida pelo Ministério da Cultura a 
personalidades brasileiras e estrangeiras que são reconhecidas por suas 
contribuições à cultura do Brasil.

21/07, quinta, 19h30 às 21h30
Grátis.

em primeira pessoa
conversa com profissionais sobre temas do campo da cultura
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as canções de alaíde costa

Dona de um jeito único de interpretar as mais variadas vertentes do 
cancioneiro nacional. Recentemente, a artista lançou o disco “Canções 
de Alaíde”, que reúne composições próprias, em parceria com figuras 
como Vinicius de Moraes, Johnny Alf e Geraldo Vandré. E, em 2016, 
comemora seus 80 anos de idade e 60 anos de carreira com novos 
projetos ao lado de Lô Borges, Toninho Horta e Gonzaga Leal.

Com Alaíde Costa, diva da música brasileira

Dia 12/07, terça, 19h30 às 
21h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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ilustrando elifas andreato

Elifas Andreato fala sobre a fundação de órgãos da imprensa alternativa 
nos anos 70, o trabalho como programador visual para peças teatrais 
memoráveis criador de capas de discos para os mais importantes nomes 
da MPB e editor. 

Com Elifas Andreato, artista gráfico e jornalista. 

15/07, sexta, 19h30 às 21h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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encontros sesc memórias
encontros sobre temas das áreas de arQuivo e patrimônio, 
história e memória.

Apresentação das as teorias da memória desenvolvidas pelo filósofo 
metafísico Henri Bergson, a crítica sociológica de Maurice Halbwachs 
e a teoria semiótica de Iúri Lótman. Discutem-se ainda ainda os 
conhecimentos necessários para se desenvolver um projeto de pesquisa 
tendo como método a história oral. 

Com Marcos Antonio Gigante, doutor em História pela Unesp, com 
ênfase em História do Brasil Contemporâneo.

teorias da MeMória e História oral

De 19 a 22/07, terça a sexta, 14h às 17h
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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leitura comentada
leitura didática de documentos orientadores das políticas 
públicas de cultura.

Exposição e análise da legislação sobre educação musical nas escolas 
brasileiras dos primórdios aos dias de hoje, e da situação atual da 
implementação da Lei 11.769/2008, comparada ao processo de 
implementação, na Suíça, do artigo que inscreveu a educação musical 
na constituição do país. 

Com Felipe Radicetti, compositor com 13 CDs lançados. Coordenador 
do Grupo de Ação Parlamentar Pró-Música e da campanha “Quero 
Educação Musical na Escola”.

leis da educação Musical no Brasil - 
História e atualidade

Dias 5 e 6/07, terça e quarta, 14h às 17h
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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uM Modo de olHar e desenHar o PatriMônio

Estimular a capacidade de observação e percepção do espaço urbano, 
compreendendo a história através da valorização do patrimônio por meio 
de um novo olhar, permitindo-se utilizar o traço simples e desenhar o que 
se vê, incorporando a atividade de desenho e criação dentro do conceito 
de turismo-cultural inclusivo. Reunindo um público que não necessita ter 
conhecimentos de desenho. Nos dias 23 e 30 a atividade será externa em 
roteiros no Centro Histórico de São Paulo.   
Com Lauro Monteiro, artista plástico, designer e ilustrador.

Dias 21 a 29/07, quintas e sextas, 
19h às 21h30
Dias 23 e 30/07, sábados,  
10h às 13h
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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percursos urbanos
contato com formas de orGanizacão da cultura por meio de 
visitas, trocas de experiências, saberes e práticas na cidade 
de são paulo

Bixiga, uM Bairro afro-italiano

Em números absolutos, a cidade de São Paulo possui a maior população negra 
do Brasil; no entanto, sua participação na história e cultura na constituição do 
espaço urbano é pouco evidenciada. O Bixiga, com uma forte presença histórica 
cultural negra, é um exemplo eloquente deste quadro.
Com Márcio Sampaio de Castro, jornalista, mestre em Comunicação e Cultura 
pela ECA-USP. Professor e autor do livro “Bexiga, um bairro afro-italiano”.
Com Fernando Penteado, integrante da diretoria e da Velha Guarda da Vai-Vai. 
Com Niltes Lopes, pedagoga, secretária executiva e coordenadora de 
projetos socioculturais da Vai-Vai e antiga moradora do bairro.
Com Mestre Ananias, natural do Recôncavo Baiano, formou-se na capoeira, 
no samba e no candomblé em um tempo de perseguição e criminalização. 
Veio para São Paulo na década de 1950.
Com Babalorisá Francisco de Osún, babalorixá.
Com Rodrigo (Minhoca), fundador e gestor da Casa Mestre Ananias. Realiza ações 
de preservação e continuidade dos saberes populares de seu Mestre Ananias.

De 19 a 28/07, terças e quintas,  
15h às 18h
r$60,00; r$30,00 ; r$18,00 
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perspectivas
abordaGens sobre temas e Questões do campo da cultura.
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Reflexão sobre a organização social da cena de produção de filmes 
conhecida como Bollywood e sobre as diferentes linguagens estéticas e 
narrativas comuns a esse cinema popular.

05/07 - AS NARRATIVAS DE BOLLyWOOD

Com Juily Manghirmalani, mestre em Imagem e Som pela UFSCAR. 
Integrante do Coletivo Lumika, que trabalha com a produção de obras 
audiovisuais com as temáticas de discussão de gênero e diversidade sexual.

07/07 - FORMAS DE ORGANIZAçãO SOCIAL NA PRODUçãO DE 
FILMES: O CASO BOLLyWOOD

Com Maria Carolina Vasconcelos Oliveira, pesquisadora, professora e 
realizadora nas áreas da cultura e das artes. Doutora em sociologia pela USP.

o cineMa de Bollywood

Dias 5 e 7/07, terça e quinta, 19h30 às 21h30
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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O cenário político e cultural em que surgiu Pedro Almodóvar; as 
experiências das personagens almodovarianas e a psicanálise; a 
jornada poética musical de seus filmes, marcada pela inquietude e vista 
como uma marca de autoria muito bem delineada. 

11/07 - LA MOVIDA MADRILEñA E O SURGIMENTO DE ALMODóVAR

Com João Eduardo Hidalgo, docente da Faculdade de Artes, Arquitetura 
e Comunicação da Unesp/Bauru.

14/07 - ALMODóVAR E O UNIVERSO DO DESEJO

Com Giovanna Bartucci, psicanalista. Professora doutora em Teoria 
Psicanalítica, ex-membro efetivo do Departamento de Psicanálise do 
Instituto Sedes Sapientiae. Ganhadora do Prêmio Jabuti 2014. Foi 
co-curadora da mostra “O Divã no Cinema” e idealizou o programa de 
webrádio “Cultura no Divã”.

18/07 - LABIRINTO DE PAIXõES: A MúSICA DOS “ALMODRAMAS”

Com Guilherme Maia, doutor em Comunicação, pósCom-UFBA. 
Professor/pesquisador da Facom e do PósCom (UFBA).

cores de alModóvar

De 11 a 18/07, segundas e quintas, 19h30 às 21h30
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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Ciclo discute os procedimentos de criação e as propostas entrelaçadas 
à concepção estética e política, contidas no cinema documental de 
Eduardo Coutinho. 
13/07 - EDUARDO COUTINHO, LINGUISTA SELVAGEM DO 
DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO.
Com Consuelo Lins, pós-doutora pelo Birkbeck College e professora da UFRJ.
20/07 - A CONSTRUçãO DA PERSONAGEM NO DOCUMENTÁRIO DE 
EDUARDO COUTINHO. 
Com Cláudio Bezerra, doutor pela Unicamp e professor da UNICAP.  
27/07 - ENTRE AGORA E OUTRORA: A ELABORAçãO DA HISTóRIA NO 
CINEMA DE EDUARDO COUTINHO. 
Com Claudia Mesquita, doutora pela USP e professora da UFMG.

o cineMa docuMental de eduardo coutinHo

De 13 a 27/07, quartas, 19h às 21h30
r$50,00; r$25,00 ; r$15,00 
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Encontros que antecedem a Conferência Internacional Cultura Global e 
Cosmopolitismo Estético, a ser realizada realizada em 10 e 11/11/2016.

Parceria com a ESPM — Escola Superior de Propaganda e Marketing.

Partindo da trilha do consumo cultural híbrido, em suas misturas de 
origens, meios e experiências, debate-se como é possível entender 
a relação com o mundo de diferentes formas no nosso contexto 
contemporâneo.

Com Renato Mader, mestre em Comunicação e Consumo.

Com Wilson Bekesas, doutor em Comunicação e Semiótica.

ciclo cosMoPolitisMos: 
consuMo cultural HíBrido

De 06 a 27/07, quartas,  
das 19h30 às 21h30
r$30,00; r$15,00 ; r$9,00 
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cineMa e sociedade: soBre
a ditadura Militar no Brasil

Balanço da produção cinematográfica sobre o regime militar brasileiro, 
lançando luz sobre as obras esquecidas, imagens recorrentes, visões 
predominantes e aspectos obscurecidos. Considerando que há uma relação 
íntima entre cinema e sociedade, entende-se que analisar essa produção é 
examinar enunciados social e culturalmente construídos sobre a ditadura, e 
observar tensões presentes na interpretação do processo histórico.

Com Caroline Gomes Leme, doutora em Sociologia pela Unicamp. 
Autora de “Ditadura em imagem e som: trinta anos de produções 
cinematográficas sobre o regime militar brasileiro”.

Dia 21/07, quinta,19h às 21h
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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pesQuisa em foco
apresentação de bases de dados, estudos, mapeamentos e 
investiGações relacionadas ao campo da cultura.

distriBuição esPacial das 
atividades científicas no Brasil

Palestra sobre a geografia da produção de conhecimento no Brasil, 
considerando os resultados da pesquisa realizada por Tulio Chiarini, 
Vanessa Parreiras Oliveira e Fábio Chaves de Couto Neto publicada 
na Science and Public Policy. Diante da acentuada desigualdade 
regional em relação aos recursos científicos e tecnológicos, o estudo 
buscou analisar a evolução da produção de novos conhecimentos e sua 
localização no período de 2000 a 2010. 

Com Tulio Chiarini, doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp e 
analista em ciência e tecnologia do INT/MCTI.

Dia 20/07, quarta, 10h30 às 12h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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sidney Miller: do guarani ao guaraná

A palestra tem o intuito de refletir sobre os primeiros anos da carreira 
meteórica do compositor Sidney Miller e entender como sua obra - 
comparada muitas vezes a de Chico Buarque pelo lirismo e diálogo 
com o samba urbano - acabou sintetizando e radicalizando diversos 
conflitos estéticos e ideológicos que perpassavam a MPB da segunda 
metade dos anos 1960. O enfoque é para o disco “Brasil, Do Guarani ao 
Guaraná” (Elenco), uma obra bastante sintomática do momento cultural 
e histórico vivido pelo país. 

Com Tiago Bosi Concagh, mestrando no programa de História Social 
pela USP.

Dia 14/07, quinta, 15h às 17h
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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Breve MaPa do teatro Brasileiro

Apresentação de pesquisa sobre as mudanças ocorridas nas produções 
de artes cênicas, fora do eixo Rio - São Paulo, durante as duas últimas 
décadas e que influenciam nas criações teatrais da região sudeste. 
Nessa pesquisa em Pernambuco, no Paraná e no Rio Grande do 
Sul, foram encontradas cenas autônomas com questões estéticas e 
temáticas que independem do que se passa no sudeste.   

Com Maria Eugênia de Menezes, crítica teatral do jornal ‘O Estado de S. 
Paulo’, jornalista e pesquisadora de artes cênicas.

Dia 19/07, terça, 19h30 às 21h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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Palestra discute a articulação entre a linguagem dramatúrgica e o 
contexto artístico, social e político da época, e como o processo de 
modernização da telenovela brasileira se constituiu a partir da experiência 
teatral. Comenta as condições que permitiram a aproximação de 
dramaturgos à televisão e analisa, a partir da produção de “Dias Gomes, 
as inovações estético-políticas configuradas no período”.   

Com Igor Sacramento, doutor em Comunicação e Cultura pela ECO/
UFRJ, com pós-doutorado pela mesma instituição. Autor de Dias 
Gomes: um intelectual comunista nas tramas comunicacionais.

A partir da pesquisa de mestrado sobre jogos digitais e políticas públicas 
apresentada em 2015, esta palestra trata dos avanços e entraves da 
formulação das políticas para games no Brasil, destacando as instituições 
envolvidas e os dispositivos, editais e programas governamentais que 
afetaram o setor.   

Com Pedro Santoro Zambon, mestre e doutorando em Comunicação na Unesp, 
jornalista formado na mesma instituição. É pesquisador do Laboratório de 
Estudos em Comunicação, Tecnologia e Educação Cidadã (Lecotec). 
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dias goMes e a Modernização da 
draMaturgia: teatro e televisão

jogos digitais e Políticas PúBlicas no Brasil

Dia 28/07, quinta, 19h às 21h
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 

Dia 26/07, terça, 14h30 às 16h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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11º festival de cinema latino-americano 
de são paulo
encontros do cinema latino-americano

o cineMa da éPoca de ouro Mexicana

A mesa discute a produção cinematográfica mexicana dos anos 30 
a 50 do século passado, sua linguagem, o gênero melodramático, a 
distribuição dos filmes pela estatal PELMEX, seu contexto político, sua 
recepção no Brasil e os diálogos que se travaram entre Brasil e México.

Com Silvia Oroz, doutora pelo Centro Cordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos. Atualmente é pesquisadora da UFRJ e professora 
titular da Universidade Estácio de Sá. 

Com Maurício de Bragança, doutorado em Letras pela UFF. Atualmente 
é professor do Departamento de Cinema e Video e do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da UFF. 

Com Antonio Carlos (Tunico) Amancio, doutor pela USP. É professor 
titular do Curso de Cinema da UFF e ensina roteiro e cinema latino-
americano. Publicou coletâneas sobre as relações cinematográficas 
Brasil x México e Brasil x Argentina, além de artigos em revistas e 
livros. É curta-metragista e roteirista.

Mediação de Danilo Cymrot, doutor em Direito pela USP. Pesquisador do 
Centro de Pesquisa e Formação do Sesc em São Paulo.

Dia 22, sexta, 10h às 13h
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 

Do
m

ín
io

 p
úb

lic
o



46

coProdução internacional no 
atual cineMa latino-aMericano

O crescente papel da coprodução internacional na viabilização e 
circulação de filmes latino-americanos. Os mecanismos de apoio a esta 
modalidade de produção, seus resultados e perspectivas.

Com Gabriela Sandoval (Argentina/Chile), produtora, gestora cultural, 
programadora e diretora fundadora da produtora Storyboard Media. 
Fundadora da SANFIC-Santiago Festival Internacional de Cine. Membro 
do comitê assesor do Tribeca Film Institute.

Com Emilie Lesclaux, francesa residente em Recife, graduada em Ciências 
Políticas. Sócia da produtora pernambucana CinemaScópio. Produtora e 
codiretora do Festival Janela Internacional de Cinema do Recife. 

Com Agustina Chiarino, diretora-geral da IMCINE-Instituto Mexicano de 
Cinema.

Mediação de Francisco Cesar Filho, curador e cineasta. Diretor do 
Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, curador da Mostra 
Ecofalante de Cinema Ambiental e do projeto Cine Direitos Humanos.

Dia 23, sábado, 10h30 às 13h30
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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MulHeres atrás das câMeras

O olhar de cineastas do sexo feminino no cenário de crescimento de 
diretoras no cinema latino-americano, que hoje já respondem por 25% 
dos filmes no México e 19% dos filmes no Brasil.

Com Lucia Murat (Brasil), jornalista, roteirista, diretora e produtora. Foi 
membro do movimento guerrilheiro durante o período mais duro da 
ditadura militar (1968-1979). Presa e torturada na prisão, a experiência 
foi de grande influência para o seu trabalho como cineasta. 

Com Mariana Viñoles (Uruguai), diretora e fundadora da Cronopio Film, 
junto com Stefano Tononi. Realizou oficinas de formação em cinema 
e fotografia em Montevidéu, egressa da Tecnicatura em Comunicação 
Social (U.T.U.) e estudou direção de fotografia em cinema no Instituto de 
Artes de Difusão (I.A.D.) de Lovaina, na Bélgica. 

Com Ana Bojorquez (Guatemala), licenciada em Ciências da 
Comunicação. Estudou cinema na Escuela Internacional de Cine y TV 
(EICTV), onde se especializou em fotografia cinematográfica. “La casa 
más grande del mundo” é seu primeiro longa-metragem. 

Mediação de Ana Paula Sousa (Brasil), jornalista especializada em 
cinema e políticas culturais. Doutoranda em Sociologia da Cultura pela 
Unicamp. Colabora para veículos como Valor Econômico e Revista de 
Cinema e participa da curadoria da Mostra Internacional de Cinema.

Dia 26, terça, 10h às 13h
r$15,00; r$7,50 ; r$4,50 
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01/SEXTA

10h às 13h30 Hortas urbanas: saúde e 
bem estar para as cidades *

19h30 às 21h30 A era da persuasão *

19h30 às 21h30 O patrimônio não 
existe: Vila Itororó em disputa *

02/SÁBADO

10h às 13h Gramsci e a educação *

10h30 às 12h Ética e serviço 
social: possibilidades e desafios de 
objetivação da ética profissional *

04/SEGUNDA

15h às 17h Espelho secreto: arte, 
história e imagem do negro no Brasil *

19h às 21h30 Ativismo artístico em 
um mundo em crise

05/TERçA

14h às 17h Leitura Comentada: Leis da 
educação musical no Brasil – história 
e atualidade

19h30 às 21h30 O cinema de Bollywood

06/QUARTA

10h às 13h Gestão de direito autoral 
na música *

14h às 17h Leitura Comentada: Leis da 
educação musical no Brasil – história 
e atualidade

19h30 às 21h30 Cenografia 
contemporânea: o cenógrafo em situação

19h30 às 21h30 Ciclo Cosmopolitismos: 
consumo cultural híbrido

07/QUINTA

10h às 13h Gestão de direito autoral 
na música *

14h às 18h Cinema, gênero e memória

19h às 21h Giorgio Agamben: política, 
arte, subjetivação *

agenda – julHo 2016
19h às 21h30 Turismo em regiões pós-
conflito: contextos e dilemas

19h30 às 21h30 O cinema de Bollywood 

08/SEXTA 

10h às 13h30 Esporte na internet: 
produção, edição e propagação de 
conteúdo 

14h às 18h Cinema, gênero e memória

19h30 às 21h30 Canção brasileira: um 
lugar fora das ideias

19h30 às 21h30 O patrimônio não 
existe: a Vila Itororó em disputa *

09/SÁBADO

14h às 17h O patrimônio não existe: a 
Vila Itororó em disputa *

11/SEGUNDA

14h às 17h Como ouvir, apreciar e se 
conectar com a ópera **

14h às 18h Produção cultural para 
jovens

15h às 18h David Bowie e 
a filosofia **

15h às 17h Espelho secreto: arte, 
história e imagem do negro no Brasil *

19h às 21h30 Ativismo artístico em um 
mundo em crise

19h às 21h30 Giorgio Agamben e a 
filosofia contemporânea

19h30 às 21h30 Cores de Almodóvar

19h30 às 21h30 Samba: as curimbas 
do Rio de Janeiro

12/TERçA

14h30 às 18h30 Mediar leitura 
e contar histórias: afinidades e 
identidades

19h às 21h Panorama da fotografia 
brasileira **

19h30 às 21h30 As canções de Alaíde 
Costa
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19h30 às 21h30 Quando decidimos – 
somos atores conscientes ou máquinas 
biológicas? 

13/QUARTA

14h às 17h Como ouvir, apreciar e se 
conectar com a ópera **

14h às 18h Produção cultural para 
jovens

15h às 18h Educação a distância e 
tecnologia na educação

19h às 21h30 O cinema documental de 
Eduardo Coutinho

19h30 às 20h30 Cenografia 
contemporânea: o cenógrafo em 
situação

19h30 às 21h30 Ciclo Cosmopolitismos: 
consumo cultura híbrido

14/QUINTA

10h às 16h30 Acervos de dança e suas 
cartografias, históricas e afetivas

14h às 18h Cinema, gênero e memória

14h30 às 18h30 Mediar leitura 
e contar histórias: afinidades e 
identidades

15h às 17h Sidney Miller: do guarani 
ao guaraná

15h às 18h Educação a distância e 
tecnologia na educação

19h30 às 21h30 Cores de Almodóvar 

19h30 às 21h30 Novos Estudos: 
projetos urbanos e o Porto Maravilha 
no Rio de Janeiro

15/SEXTA

10h às 16h30 Acervos de dança e suas 
cartografias, históricas e afetivas

14h às 18h Cinema, gênero e memória

14h às 17h Fotógrafas brasileiras e 
sua temporalidade: suas lentes, seus 
horizontes **

14h às 17h Questões socioambientais 
e as repercussões humanas

19h30 às 21h30 Ilustrando Elifas 
Andreato

16/SÁBADO

10h às 18h Vou aprender a ler para 
ensinar meus camaradas

15h às 21h Nise – o coração da 
loucura

18/SEGUNDA

14h às 17h Como ouvir, apreciar e se 
conectar com a ópera **

14h às 18h Produção cultural para 
jovens

15h às 17h Espelho secreto: arte, 
história e imagem do negro no Brasil *

15h às 18h David Bowie e  
a filosofia **

19h às 21h30 Ativismo artístico em 
um mundo em crise 

19h30 às 21h30 A viola que pensa: 
música caipira e filosofia matuta

19h30 às 21h30 Cores de Almodóvar 

19h30 às 21h30 Estratégias para 
gestão de pessoas em instituições 
culturais **

19/TERçA

14h às 17h Teorias da memória e 
história oral

14h30 às 18h30 Mediar leitura 
e contar histórias: afinidades e 
identidades

15h às 18h Bixiga, um bairro afro-
italiano 

19h às 21h Panorama da fotografia 
brasileira **

19h30 às 21h30 A viola que pensa: 
música caipira e filosofia matuta

19h30 às 21h30 Breve mapa do teatro 
brasileiro

20/QUARTA

10h30 às 12h30 Distribuição espacial 
das atividades científicas no Brasil 
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14h às 17h Como ouvir, apreciar e se 
conectar com a ópera **

14h às 18h Produção cultural para 
jovens 

14h às 17h Teorias da memória e 
história oral

15h às 17h30 Memória e 
esquecimento nos museus **

15h às 18h Responsabilidade cultural 
– conceitos e implicações 

19h às 21h30 O cinema documental de 
Eduardo Coutinho 

19h30 às 21h30 A viola que pensa: 
música caipira e filosofia matuta

19h30 às 21h30 Ciclo Cosmopolitismos: 
consumo cultura híbrido

19h30 às 21h30 Estratégias para 
gestão de pessoas em instituições 
culturais **

21/QUINTA

14h às 18h Cinema, gênero e memória

14h ás 17h Teorias da memória e 
história oral

14h30 às 17h30 Kamayurá do Alto 
Xingu: ouvindo o aparentemente 
inaudível

14h30 às 18h30 Mediar leitura e cotar 
histórias: afinidades e identidades

15h às 18h0 Bixiga, um bairro afro-
italiano 

19h às 21h Cinema e sociedade: sobre 
a ditadura militar no Brasil

19h às 21h30 Um modo de olhar e 
desenhar o patrimônio 

19h30 às 21h30 A viola que pensa: 
música caipira e filosofia matuta 

19h30 às 21h30 Lia de Itamaracá

22/SEXTA

10h às 13h O cinema da Época de Ouro 
mexicana

14h às 17h Fotógrafas brasileiras e 
sua temporalidade: suas lentes, seus 
horizontes **

14h às 17h Teorias da memória e da 
história oral 

14h às 18h Cinema, gênero e memória

15h às 17h30 Memória e 
esquecimento nos museus **

19h às 21h Caio Prado Júnior – uma 
biografia política

19h às 21h30 Território e Identidade 
nas geografias contemporâneas

19h às 21h30 Um modo de olhar e 
desenhar o patrimônio 

23/SÁBADO

10h às 13h Um modo de olhar e 
desenhar o patrimônio 

10h30 às 14h Território e Identidade 
nas geografias contemporâneas

10h30 às 13h30 Coprodução 
internacional no atual cinema latino-
americano 

16h às 18h Prosas musicais: voz e 
percussão

25/SEGUNDA

10h às 12h O livro da vez: “A paixão 
segundo G. H.” de Clarice Lispector 

14h às 17h Como ouvir, apreciar e se 
conectar com a ópera **

14h às 18h Produção cultural para 
jovens

15h às 18h David Bowie e 
a filosofia **

15h às 17h Espelho secreto: arte, 
história e imagem do negro no Brasil *

19h às 21h30 Ativismo artístico em 
um mundo em crise

19h30 às 21h30 A Ditadura Militar em 
debate (1964-1985) **

19h30 às 21h30 Capoeira em São 
Paulo: da disputa entre africanos à 
tiririca 
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19h30 às 21h30 Estratégias para 
gestão de pessoas em instituições 
culturais **

19h30 às 21h30 Metamorfose da 
narrativa

26/TERçA

10h30 às 13h30 Mulheres atrás das 
câmeras 

14h30 às 16h30 Jogos digitais e 
políticas públicas no Brasil

15h às 17h O legado da poesia 
concreta brasileira, segundo Marjorie 
Perloff

15h às 17h30 Mesa Brasil, cidadania 
e qualidade de vida

15h às 18h Bixiga, um bairro afro-
italiano

19h às 21h Panorama da fotografia 
brasileira **

19h30 às 21h História do Rap no Brasil 
e suas origens 

19h às 21h30 Metamorfoses da 
narrativa 

27/QUARTA

14h às 17h Como ouvir, apreciar e se 
conectar com a ópera **

14h às 18h Produção cultural para 
jovens

15h às 17h30 Memória e 
esquecimento nos museus **

19h às 21h30 O cinema documental de 
Eduardo Coutinho

19h30 às 21h30 A Ditadura Militar em 
debate (1964-1985) **

19h30 às 21h30 Ciclo Cosmopolitismos: 
consumo cultura híbrido

19h30 às 21h30 Estratégias para 
gestão de pessoas em instituições 
culturais **

19h às 21h30 Metamorfoses da 
narrativa

28/QUINTA

10h30 às 12h30 Etnografia – modo de 
descrever o encontro com o outro **

14h às 18h30 Cinema, gênero e 
memória

15h às 18h Bixiga, um bairro afro-
italiano

19h às 21h Dias Gomes e a 
modernização da dramaturgia: teatro 
e televisão 

19h às 21h30 Um modo de olhar e 
desenhar o patrimônio 

19h30 às 21h30 Metamorfoses da 
narrativa 

29/SEXTA

14h às 17h Fotógrafas brasileiras e 
sua temporalidade: suas lentes, seus 
horizontes **

14h às 18h30 Cinema, gênero e 
memória

15h às 17h30 Memória e 
esquecimento nos museus **

19h às 21h O samba triste e trágico de 
Assis Valente 

19h às 21h30 Um modo de olhar e 
desenhar o patrimônio

19h30 às 21h30 Divulgação e as redes 
sociais 

30/SÁBADO

10h às 13h Um modo de olhar e 
desenhar o patrimônio

16h às 17h30 Gandhi, a ética 
inspiradora

* Atividade iniciada em meses 
anteriores.
** A atividade continua no mês de 
agosto.
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