1

Programação

Dezembro
Abril 2019
2015

informações

Telefone: 11 3254-5600
Para saber mais sobre
o CPF Sesc e acompanhar a
programação, acesse o site:
sescsp.org.br/cpf
Inscrições a partir do dia 26/3,
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.
Transporte gratuito do CPF Sesc até a
estaçãode metrô Trianon-Masp às 21h30,
21h45 e 22h05 de segunda a sexta, para os
participantes das atividades.

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.
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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.

Crédito capa: Maurício Nogueira Lima - Sem título, 1977.
Pintura acrílica sobre tela sobre duratex *(67X54 cm).
Coleção Selma Sevá Campinas-SP
Atividade: Maurício Nogueira Lima: contribuições à arte brasileira
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EM DEBATE
América Latina: transgressões e transformações

As transformações da América Latina sempre estiveram profundamente
ligadas às lutas contra a dominação. Desde a entrada no mapa da
história europeia e a luta contra a colonização espanhola e portuguesa
até os últimos decênios do século XX , quando as mudanças drásticas
nas configurações do poder consequentes dos resultados da Segunda
Grande Guerra – independências de ex-colônias, Revolução Russa
e disputa pelo domínio mundial entre URSS e Estados Unidos –
espalharam pelo mundo uma onda de movimentos revolucionários.
Na América Central e do Sul diversos movimentos originários do
campesinato e do proletariado urbano buscaram transgredir a realidade
autoritária e dependente do imperialismo estadunidense e instaurar
novas realidades políticas para os países latinos americanos. A
Revolução Mexicana (1910 – 1920), cuja morte de um de seus maiores
líderes, Emiliano Zapata, completa 100 anos e a Revolução Cubana, que
completou 60 anos em 2019, são apenas alguns exemplos.
Para além das questões políticas, houve importantes transformações
nos campos cultural e social, reflexos de uma luta dada no campo
subjetivo, em que a emancipação intelectual e a valorização de uma
identidade latina que levasse em conta os aspectos diversos da
formação populacional destes territórios tivessem lugar nos campos de
legitimação sócio cultural e político.
Dessa forma, o campo de transgressões latino-americanas não se
restringe apenas ao espaço das irrupções políticas, mas apresenta-se
no campo místico, na religiosidade sincrética latino americana; no
campo literário, das escritas transgressivas – com participação efetiva
ou não nos processos revolucionários – dos autores sulamericanos; na
música, nas artes visuais etc.
Assim, o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc propõe, nos meses de
março e abril, uma reflexão sobre diferentes aspectos históricos, culturais
e políticos da América ao longo do século XX e início do século XXI.
Retomar o século passado e seu legado histórico - para compreender
como se deram as reivindicações populares, os movimentos de
efervescência cultural e as transformações nos costumes - é primordial
para entendermos os desafios contemporâneos que se colocam para
toda a região.
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Eduardo Galeano Vagamundo
Dia 5/4, sexta, das 19h às 21h30
Grátis

"Eduardo Galeano Vagamundo" , documentário dirigido por Felipe
Nepomuceno, conta a história do escritor e jornalista uruguaio Eduardo
Hughes Galeano (1940-2015), por meio de entrevistas e lembranças
de amigos e profissionais do mundo artístico do poeta. Segundo o
diretor: "A intenção inicial era diminuir a saudade do Galeano e, de
alguma forma, seguir conversando com ele". A exibição será seguida
de conversa com o diretor. Exibição: das 19h às 20h15; conversa com o
diretor: das 20h20 às 21h30. Idioma: português.
Com Felipe Nepomuceno, estudou na New York School of Visual Arts.
Escreveu diversos livros de poesia, incluindo a antologia "Mapoteca".
Dirigiu e produziu mais de 30 curtas-metragens e vários DVDs de
música. Criou séries para TV, como "Sangue Latino", "Janelas Abertas"
e "A Arte do Encontro" (Canal Brasil). Em 2018, finalizou seu primeiro
longa-metragem "Eduardo Galeano Vagamundo".

Domínio público

Santificações Populares, Paganismo e
Sincretismo na América Latina

De 8 a 15/4, segundas e quartas, das 19h30 às 21h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

O ciclo analisará algumas manifestações culturais na América Latina
em que a religiosidade transgride normas eclesiásticas, seja na eleição
de santos populares não reconhecidos oficialmente pela Igreja católica,
seja na prática de ritos sincréticos de matrizes indígena e africana.

9

08/04 - De Guadalupe-Tonantzin às santas do povo: vincos e
dobraduras
Com Micheliny Verunschk, doutora em Comunicação e Semiótica
pela PUC São Paulo. É escritora. Com o romance "Nossa Teresa - vida
e morte de uma santa suicida" (2014), com patrocínio da Petrobrás
Cultural, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura 2015.
10/04 - O sagrado e o profano no Dia dos Mortos mexicano: um
mosaico de cores, sabores, identidades e diversidade
Com Júlia Batista Alves, docente de Espanhol como Língua Adicional na
UNILA. Concluiu o Mestrado em Integração da América Latina pela USP
em 2012. Doutoranda pela UNESP Araraquara.
15/04 - A santería cubana
Com Hippolyte Brice Sogbossi, doutor em Ciências Filológicas pela
Universidade de Havana e em Antropologia pelo Museu Nacional
da UFRJ. Atualmente é professor associado de Antropologia na
Universidade Federal de Sergipe.

O debate político-intelectual e as redes
transnacionais na América Latina
Dias 8 e 9/4, segunda e terça, das 14h às 17h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

O objetivo será analisar a formação de uma rede intelectual latinoamericana em torno de Cuba, e avaliar seu impacto no campo literário,
mostrando como o "caso Padilla", entre outros acontecimentos,
provocou a crítica e ruptura de muitos intelectuais com o regime
revolucionário cubano.
Com Adriane Vidal Costa, doutora em História. Professora Adjunta no
Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais.

História Visual do México em Transformação
Dias 9 e 11/4, terça e quinta, das 19h30 às 21h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Na primeira metade do século XX o México vive um processo
revolucionário que leva a profundas transformações políticas e culturais.
Fotógrafos mexicanos e estrangeiros registraram as mudanças sociais
do México Revolucionário. Suas imagens são uma excelente plataforma
de observação desse vendaval que varreu o país.
Com Carlos Alberto Barbosa, professor de História da América na
UNESP/Assis. Doutor em História Social pela USP. Pós-doutorado pelo
Instituto de História do Consejo Superior de Investigaciones Científicas/
Espanha. Publicou os livros A Fotografia a Serviço de Clio: uma história
visual da Revolução Mexicana e Revolução Mexicana, ambos pela
Editora da UNESP.
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Mediadores Culturais na Formação da Nação
e da Modernidade na América Latina
Dia 11/4, quinta, das 19h às 21h
Grátis

A palestra analisa o papel desempenhado pelos mediadores culturais
na difusão de repertórios, representações e ideias que delineavam os
contornos e tensões da modernidade cultural e política na América
Latina. Seu papel foi fundamental para integrar grupos sociais
considerados excluídos da "civilização" e do mundo letrado em circuitos
que favoreciam trocas, apropriações e reelaborações culturais e
estendiam, em meio a disputas e assimetrias de poder, as fronteiras da
modernidade.
Com Gabriela Pellegrino Soares, professora Livre-Docente de História da
América Independente da USP. É pesquisadora do CNPq, coordenadora
da equipe brasileira no projeto de cooperação internacional
Transatlantic Cultures (Fapesp/Agence Nationale de la Recherche) e
pesquisadora associada da Biblioteca Brasiliana (BBM-USP).

Acervo do palestrante

Nueva Canción Chilena e a Canção de
Protesto no Brasil

Dia 11/4, quinta, das 19h às 21h
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

A presente mesa de debates aborda o conturbado período das décadas
de 1960 e início de 1970 que tiveram fortes ecos em manifestações
musicais da América do Sul. Especialmente no Brasil e Chile os
movimentos da "Canção de Protesto" e a "Nueva Canción Chilena"
encontram similaridades em termos estéticos que serão debatidos por
especialistas do Brasil e do Chile nessa mesa.
Com Pablo Palacios Torres, docente da Universidade de Val Paraíso
(Chile)
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Com Paulo Tiné, docente do departamento de música da UNICAMP.
É autor do livro "Harmonia: Fundamentos de Arranjo e Improvisação".
Possui 5 CDs lançados como autor, instrumentista e arranjador.

Atualidade do violão chileno
e latino americano
Dia 12/4, sexta, das 19h às 21h
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

O encontro tem como finalidade mostrar as tendências do violão
chileno e latino americano no século XXI, entender o violão como um
espaço a partir do qual se constroem propostas de identidade cultural e
individual, transitando da modernidade para a pós-modernidade.
Com Pablo Palacios Torres, violonista e musicólogo, da Universidade
de Valparaíso e da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Seu
trabalho como pesquisador e intérprete levou-o a gravar em importantes
centros de música moderna, como CMMAS (México) e PHONOS
(Barcelona), além de participar de festivais e congressos sobre música e
cultura dos séculos XX e XXI em Nova York, Viena, Barcelona, Arras, La
Plata, entre outras cidades.

Vanderlei Henrique Mastropaulo

O Cinema Social na Argentina e no Brasil:
Abordagens, Repressão e Legado

				
				

De 15/4 a 6/5, segundas,
das 14h às 17h
				 R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

Abordagem das principais manifestações cinematográficas de
temática social na Argentina e Brasil, partindo da década de 1950 e
chegando ao início dos anos 2000. Serão discutidos diversos modelos
de representação: no Brasil, a gênese do Cinema Novo, o período
Embrafilme e a "retomada"; na Argentina, os anos de repressão, o
período "Alfoncine" (após a ditadura) e as mudanças ocorridas durante e
após o governo de Carlos Menem.
Com Vanderlei Henrique Mastropaulo, pesquisador de cinema latinoamericano, geógrafo pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH/USP) e mestre em Comunicação e Cultura pelo
Programa de Integração da América Latina (PROLAM/USP).
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America Invertida de Joaquin Torres Garcia

Plasticidades poéticas, escrituras picturais

Dia 23/4, terça, das 19h às 21h
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

A palestra analisa os jogos de linguagens experimentados que se
reverberaram nas plasticidades poéticas dos escritos de Oswald de
Andrade (1890-1954) e Oliverio Girondo (1891-1967) e nas escrituras
picturais das obras plásticas de Joaquín Torres-García (1874-1949) e
Alejandro Xul Solar (1887-1963). Discute como esses vanguardistas
dedicaram-se a concatenar elementos visuais e verbais, de
diferentes modos, no ímpeto de conceberem obras que constituíssem
manifestações estéticas de ruptura.
Com Yara Augusto, doutora em Estudos Literários, foi eleita autora da
melhor tese do triênio 2014/ 2015/ 2016 pelo Poslit/UFMG. Realizou
estágio doutoral na Université Sorbonne Nouvelle - Paris III e no
Centre de Recherches Interuniversitaires sur les Champs Culturels em
Amérique Latine (CRICCAL). É professora do CEFET/MG.

Homossexualidade e Dissidência em Cuba
Dias 29 e 30/4, segunda e terça, das 19h30 às 21h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

A revolução cubana é um exemplo privilegiado para observar as
complexas relações entre o socialismo e a diversidade sexual. Assim,
pretende-se analisar as tensões e deslocamentos entre proibição,
tolerância e promoção da cidadania LGBT pelo regime cubano.
29/04-Revolução, literatura e homoerotismo em Cuba
Com Jorge Luiz Ribas, mestre e graduado em História pela Universidade
Estadual de Montes Claros. Sua área de interesse envolve Literatura,
Memória e expressões políticas na América Latina.
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Com Antonio Andrade, professor da UFRJ. Atua no Programa de Pósgraduação em Letras Neolatinas da UFRJ. Sua tese de doutorado pela
UFF intitula-se "Por uma comunidade desejante: um estudo sobre Néstor
Perlongher e Severo Sarduy".
30/04-"Fresa y chocolate" e os avanços do movimento
LGBT em Cuba
Com Douglas Pinheiro, doutor em Direito pela UnB. Professor da
Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito
(Mestrado/Doutorado) da UnB.
Com Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp, advogado
e ativista no campo dos direitos humanos. Professor visitante na
Unicamp (2018). Coorganizou as obras "Ditadura e Homossexualidades:
repressão, resistência e a busca da verdade" (EdUFSCar, 2014) e
"História do Movimento LGBT no Brasil" (Alameda, 2018).

Fabiano_Pierri

Cuba Libre

30/4, terça, das 17h às 19h
Grátis

O retorno da atriz transexual cubana Phedra de Córdoba para sua cidade
natal Havana, 53 anos após deixar a ilha, é o tema do documentário
Cuba Libre (2011, 1'13"), dirigido pelo cineasta Evaldo Mocarzel.
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São Luiz do Paraitinga-SP. Carlos Alkmin.

2 a 19/5

MAIO

SÃO LUIZ DO PARAITINGA:

CELEIRO DA CULTURA POPULAR
Dias 2, 3, 9 e 10/5 , quintas e sextas,
das 14h30 às 17h30 – aulas presenciais no CPF Sesc.
De 17 a 19/5, sexta a domingo – visita a São Luiz do Paraitinga.
A cidade de São Luiz do Paraitinga é considerada grande
celeiro da cultura popular brasileira. Apresenta-se sua
história, com ênfase em sua cultura tradicional, tendo em
vista preparar os participantes para uma visita à cidade.
As manifestações culturais, o patrimônio arquitetônico, as
principais festas e o modo de ser nas comunidades rurais
são abordados com grande suporte fotográfico, plástico
e audiovisual.

MAIS INFORMAÇÕES PELO SITE sescsp.org.br/cpf
ou pelo telefone 11 3254-5600
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GESTÃO CULTURAL
Cursos, palestras, seminários
e laboratórios de qualificação para a gestão
no campo da cultura e das artes.

Recursos de Acessibilidade na Comunicação

De 1 a 5/4, segunda a sexta, das 19h às 21h30
R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

A acessibilidade não se resume a vencer barreiras físicas e/ou
atitudinais, mas também as de comunicação de acesso à informação,
garantindo assim independência, autonomia e boa auto-estima para
todos, incluindo pessoas com deficiência. Este curso visa abordar
os conceitos e princípios básicos para o emprego de recursos e
ferramentas de acessibilidade na comunicação, por meio de materiais
institucionais e de divulgação no contexto cultural para todos os
públicos, incluindo pessoas com deficiência.
Com Eduardo Cardoso, arquiteto e urbanista, mestre e doutor em
Design. Professor Adjunto do Departamento de Design e Expressão
Gráfica da UFRGS. Coordenador do Grupo COM Acesso - Comunicação
Acessível e do Núcleo Interdisciplinar Pró-Cultural Acessível da PróReitoria de Extensão da UFRGS.
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Exposições Acessíveis

De 8/4 a 6/5, segundas e quartas, das 19h às 21h30. Exceto dia 1/5
R$80,00; R$40,00 ;R$24,00

Pensar projetos que incluam todos os indivíduos, é parte fundamental
das novas demandas expográficas. Pessoas com e sem deficiência
de todas idades, gêneros, classes sociais e culturas podem fruir dos
espaços culturais públicos e privados, através do desenho universal
das exposições, seus artefatos e tecnologias assistivas. Para tanto, se
propõe um curso com ferramentas históricas, normativas, estudos de
casos, visitas e criação de uma exposição, destacando sempre o olhar
sobre a diversidade, ergonomia e bom acesso a todos os públicos.
Com Sílvia Gonçalves Arruda, arquiteta com formação em
Acessibilidade de Edifícios pela SMPED, Acessibilidade Cultural pelo
MAE-USP, assim como em Curadoria pela FASM. Ganhou em 2013 o
Prêmio Nacional do IPHAN com o Centro de Memória da Fundação
Dorina Nowill. É membro da REDE de Educadores em Museus - REM
SP e do GEPAM - Grupo de Estudo e Pesquisa de Acessibilidade em
Museus IEB - USP. É mãe da Raquel, de 25 anos, cadeirante e blogueira
do portal Mobilize.

Jonaya de Castro

Gestão do Caos: Planejamento de
Comunicação e Cultura de Rede

				 De 9/4 a 28/5, terças,
				

das 10h às 13h

				 R$80,00; R$40,00 ;R$24,00
Laboratório prático de planejamento de gestão, comunicação e cultura
de rede para coletivos, ongs e projetos. O laboratório terá 8 encontros,
com aulas teóricas e atividades práticas. As temáticas desenvolvidas
serão: Engajamento, Financiamento, Comunicação e Mídia, Articulação,
Ecossistema Cultural, Remixologia e Planejamento a longo prazo.
Com Jonaya de Castro, Gestora Cultural com especialização em Capitais
Culturais da União Europeia. Integrante da Cátedra Unesco de Cultura
e Desenvolvimento. Co-autora da publicação de produção cultural
"Inspirador" do Goethe Institut, "Matchfunding, Captação Criativa",
pelo Proac-SP, websérie Cyberquilombo. Professora de comunicação e
cultura de rede do curso de gestão cultural do Itaú Cultural e orientadora
do Curso Nesta de Economia Criativa British Council. Colabora com o
Instituto Update em pesquisas sobre ativismo, cultura e inovação política.
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Pixabay Hong Kong

Cidades Inteligentes:Oficina de Prototipagem
de Ideias Para Cidades e Tecnologia

				 De 9/4 a 14/5, terças,
				

das 14h às 17h

				 R$60,00; R$30,00 ;R$18,00
Neste curso buscaremos construir um conhecimento holístico do
mundo digital. Vamos abordar noções teóricas sobre cidades, sobre
ambientes de mídia, sobre o desenvolvimento histórico da tecnologia da
informação e sobre os impactos sociais da inovação.
O objetivo é criarmos, em conjunto, novas formas de envolvimento e
intervenção, novas ferramentas para atuação em complexas dinâmicas urbanas.
Com Lucas Girard, educador, urbanista, designer e pesquisador de
tecnologia. Graduado (2009) e pós-graduado (2017) pela FAUUSP. É
pesquisador do Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST-POLIUSP). É coordenador do grupo de estudos Cenários Urbanos Futuros,
ligado à FAUUSP.

Parque Ibirapuera, Daniel Costa

Preservação da Arquitetura Moderna

De 10/4 a 8/5, quartas, das 14h às 17h. Exceto dia 1/5
R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

A arquitetura moderna produzido ao longo do século XX teve diversos tipos
de manifestação pelo mundo. Este curso pretende abordar as questões que
vem sendo levantadas quanto à preservação desta produção recente. Serão
analisados conceitos, discussões e estudos de caso em aproximações
teóricas e visita de campo, distribuídas em quatro encontros.
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Com Sabrina Fontenele, mestre e doutora pela FAU-USP; arquiteta e
urbanista pela UFC. Pesquisadora de pós-doutorado do IFCH-Unicamp
com apoio da Fapesp. Autora do livro Edifícios modernos e o traçado
urbano no Centro de São Paulo (1938/1960).
Com Silvio Oksman, arquiteto, mestre e doutor pela FAU-USP. Sócio do
escritório Metrópole Arquitetos, Professor da Escola da Cidade.

Casa: espaços de produções culturais
Dia 13/4, sábado, das 10h às 17h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Destacam-se nesses encontros casas que se transformaram em espaços
culturais voltados ao repouso, memória, acolhimento, afetos, pesquisa,
formação e experiências no campo da gestão e mediação cultural.
Tenciona-se conhecer esses espaços, seus projetos e suas formas de
sustentabilidade. Nesse mês serão apresentadas as "Casinhas de
Cultura", presentes nas comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha e
a "Casa das cinco pedrinhas", constituída de acervo, difusão e pesquisa
sobre a cultura infantil.
Com Lydia Hortélio, educadora e musicóloga, especializou-se na
Universidade de Berna/Suiça. Registrou e reuniu uma coleção de mais
de 3.000 brinquedos musicais.
Com Adelsin Murta, brincante, graduado em artes visuais, é escritor
ilustrador e pesquisa a cultura da infância.
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Autografias

Lançamento de livros e encontro com autores.

História do Movimento LGBT no Brasil
Dia 17/4, quarta, das 19h30 às 21h30
Grátis

O livro "História do Movimento LGBT no Brasil" (Alameda, 2018)
reconstitui por meio de artigos alguns temas e momentos privilegiados
da história de quatro décadas deste importante ator político do Brasil
contemporâneo, atentando para a diversidade de sua composição e de
perspectivas no interior do movimento.
Com Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp, advogado e
ativista no campo dos direitos humanos. Professor visitante na Unicamp
(2018). Publicou o livro "Justiça de Transição: contornos do conceito"
(Expressão Popular, 2013).
Com Marisa Fernandes, mestre em História Social pela USP. Ingressou no
Grupo SOMOS/SP em 1979. Foi cofundadora do Grupo Lésbico FeministaLF, bem como cofundadora do GALF-Grupo de Ação Lésbica Feminista
(1980 - 1989) e do CFL-Coletivo de Feministas Lésbicas (1990 até hoje).
Com Regina Facchini, pesquisadora do Núcleo de Gênero Pagu e
professora dos programas de pós-graduação em Antropologia Social e
em Ciências Sociais da Unicamp.

Capa do livro

Abecedário de personagens
do folclore brasileiro

		Dia 25/4, quinta,
		
das 19h30 às 21h30
		Grátis
A obra Abecedário de personagens do folclore brasileiro (Edições Sesc
e FTD, 2017) contém mais de 141 personagens, suas características
físicas e psicológicas, origens e o enredo do qual fazem parte, além
das obras de autores ou pesquisadores importantes dos estudos sobre
o folclore brasileiro. Neste encontro a autora conta sobre a pesquisa
desenvolvida e os detalhes de sua elaboração.
Com Januária Cristina Alves, jornalista, especialista em
Educomunicação e Infoeducação, mestre em Comunicação Social pela
ECA-USP. Já publicou mais de cinquenta obras para crianças, jovens e
adultos. Venceu o Prêmio Jabuti na categoria Didáticos/Paradidáticos,
em 2014 e em 2016.
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CONTEXTOS

Atividades relacionadas ao campo da cultura:
política pública de cultura, diversidade, identidade, economia
da cultura, economia criativa, dentre outras.

A Música de Rua no Reino Unido
Dia 4/4, quinta, das 19h30 às 21h30
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

Michael Walker fala sobre a música de rua na Europa, a transmissão das
performances ao vivo, via livestream, para diferentes países e o ativismo
para defender a liberdade musical em espaços abertos no projeto
"Música Livre nas Ruas".
Com Michal Walker, músico de rua e ativista.

Zoltan Tasi, Unsplash

Meditação Ativa: para além
da prática sentada

De 9 a 18/4, terças e quintas, das 19h às 21h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Indicado para quem quer conhecer e iniciar a prática da meditação e
também para pessoas que querem fortalecer a sua prática. O curso é
inclusivo e acessível às pessoas que têm dificuldade em permanecer
imóveis durante a meditação sentada, utilizando movimento ou
alternância entre pausa e movimento.
Com Daniela Ferraz, bióloga e facilita processos colaborativos e
transformadores. Especialista em abordagens integrativas que
consideram e fortalecem as várias dimensões do ser humano. Professora
autorizada do Teatro da Presença Social, e multiplicadora de práticas
meditativas pela Associação Palas Athena.
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Vinilowraw

Como as Terras Indígenas Protegem
a Biodiversidade?

				 Dia 10/4, quarta,

				

das 19h30 às 21h30

				 R$15,00; R$7,50 ;R$4,50
O público entenderá como funciona a demarcação das terras indígenas
e a importância de sua proteção para a conservação e o incremento
da biodiversidade. A partir da experiência premiada de uma Terra
Indígena de São Paulo e de debates científicos recentes, abordaremos
a relação entre conhecimentos e práticas indígenas associados à
megadiversidade socioambiental.
Com Marta Amoroso, antropóloga, professora do Departamento de
Antropologia da USP e coordenadora científica do Centro de Estudos
Ameríndios CEstA/USP. Realiza pesquisas sobre territorialidade, política
e pajelança com os Mura da Amazônia Central. Publicou os livros Terra
de Índio: Imagens em Aldeamentos do Império (2015) e a coletânea
Paisagens Ameríndias: lugares, circuitos e modos de vida na Amazônia
(2013) , que organizou com o antropólogo Gilton Mendes dos Santos.
Com Priscila Poty, liderança indígena da aldeia Tenondé Porã e
ganhadora, em 2018, do prêmio Juliana Santilli de agrodiversidade pela
iniciativa Tembiú Porã - Alimento Sagrado.
Com Karen Shiratori, pós-doutoranda do Departamento de Antropologia
da USP e pesquisadora do Centro de Estudos Ameríndios (CEstA). Trabalha
com povos falantes de línguas arawá e tupi kagwahiva no sul do estado
do Amazonas. Também desenvolve pesquisas sobre políticas públicas e
direitos territoriais voltados aos povos indígenas em isolamento.

Para afinar o olhar sobre a cena

De 15 a 29/4, segundas e quartas, das 19h30 às 21h30
Grátis

Curso prático-teórico que ressalta a importância do aprimoramento
do olhar do espectador sobre a linguagem teatral contemporânea.
Tenciona-se que os participantes possam fazer a passagem da opinião
ao argumento fundamentado e expresso na produção de textos. A
forma escrita será uma consequência dos aportes teóricos trazidos para
instrumentalizar um debate e a apreciação estética de obras teatrais.
Com Beth Néspoli, jornalista, crítica de teatro e doutora em artes
cênicas pela USP. Edita o site Teatrojornal - Leituras de Cena.
Com Ferdinando Martins, professor doutor do Departamento de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP).
Orientador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da USP
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Medos e meios: Oficina de Comunicação
Dia 02/04, terça, das 14h às 18h
R$30,00; R$15,00 ;R$9,00

Questiona-se, por meio dessa oficina, as razões do estado de descrédito
sobre o sistema informativo e o processo de formação de novos meios
de comunicação. O objetivo final é possibilitar que os participantes
estabeleçam diferenças entre a informação programada para gerar
consenso em torno aos interesses dos poderes dominantes e aquela
outra informação comprometida com a busca da verdade e que ademais
é portadora de valores de justiça social, convivência e igualdade.
Com Laura Corcuera González de Garay, licenciada em jornalismo pela
Universidade Complutense de Madrid e DEA - Diploma de Estudos
Avançados em Semiótica da Comunicação de massas com a investigação
"O fazer cênico como ferramenta de dinamização sociopolitica".

Literatura & Refúgio

Dias 24 e 26/04, quarta e sexta, das 15h às 17h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

O curso abordará alguns autores da literatura contemporânea brasileira
e mundial que trabalham em suas obras questões ligadas ao exílio,
estado de refugiado e a condição de estar entre-culturas, devido,
sobretudo, à suas histórias migratórias. Serão abordadas as obras dos
autores Atiq Rahimi, Igiaba Scego, Abdellah Taïa, W. G. Selbald, Julián
Fuks, Caarola Saavedra, Virna Teixeira, Gloria Anzalduá, Sylvia Molloy e
Giuseppe Ungaretti além de uma coletânea de ensaios organizados por
André Aciman para a NY Publica Library, num recorte que vai além do
testemunho, trabalhando a urdidura das obras entre o autobiográfico e
a ficção.
Com Francesca Cricelli, poeta, escritora e tradutora. Publicou "Repátria"
no Brasil e na Itália, "16 poemas + 1" em Nova Iorque, Reykjavík e
Xangai e "Errâncias". Organizou as cartas de Ungaretti a Bruna Bianco e
traduziu, entre outros, Elena Ferrante e Igiaba Scego. É doutoranda em
Estudos da tradução na USP.
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Walter Cruz

Cultura Brasileira em Textos e Linguagens
				 De 2/4 a 28/5, terças,
				

das 19h30 às 21h30

				 De 6/4 a 25/5, sábados,

				
das 9h30 às 12h30.
				
Exceto dias 20/4 e 18/5
				 Grátis

A partir do contato com diferentes práticas culturais brasileiras, o
curso tem o objetivo de contribuir na ampliação do repertório cultural
e linguístico, além de aumentar as habilidades de leitura/recepção
de textos, produção textual e oralidade, em contextos formais e
semiformais de interação.
Essa atividade voltada exclusivamente para refugiados que estão
vivendo no Brasil.
Com Márcia Mendonça, docente do Departamento de Linguística Aplicada
da Unicamp, com mestrado e doutorado em Linguística pela UFPE.
Centra suas pesquisas na linha de investigação "Linguagens e Educação
Linguística" do Programa de Pós-Graduação em Línguística Aplicada da
Unicamp, com foco em ensino-aprendizagem de língua materna, gêneros
do discurso, análise linguística, materiais didáticos, organização curricular,
formação de professores e letramentos do mundo do trabalho.

Re-criptografando o presente
Dia 17/4, quarta, das 10h30 às 16h30
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

Ciclo de debates sobre segurança nos meios de comunicação digitais
e nos sistemas de armazenamentos de dados sem consentimento que
formam os sistemas de vigilância de massa e de controle através dos
meios de comunicação digitais. Nele, se busca traçar um campo para
problematização da proteção dos dados e dos sujeitos que são criadores
ou representados por conteúdos analógicos e digitais para discutir sobre
a importância da cidadania digital no tempo presente.
Com Amarela, Educadora e pesquisadora de Cultura Digital, integra a
Escola de Ativismo, um coletivo multidisciplinar que busca fortalecer
grupos ativistas por meio de processos de aprendizagem em estratégias
e técnicas de ações não-violentas e criativas, campanhas, comunicação,
mobilização, e segurança da informação, voltadas para a defesa da
democracia, dos direitos humanos e da sustentabilidade.
Com Carla Jancz, Integrante do Actantes, coletivo que organiza ações
diretas pela comunicação livre nas redes digitais e da MariaLab, uma
coletiva hacker feminista. Graduada em Segurança da informação,
trabalha com segurança digital e com treinamento em tecnologias livres,
redes autônomas e cultura hacker.
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Com Elisa Ximenes, Participa da organização da CryptoRave e colabora
no Centro de Mídia Independente no Brasil. Trabalhou em Pontos de
Cultura. Graduada em Ciências Sociais pela PUC-SP.
Com Gus, Pesquisador e educador nas áreas de criptografia e Cultura
Digital. É colaborador no Projeto Tor, um sistema baseado em software
livre para proteção da privacidade on-line.
Com Rhatto, Pesquisador e educador nas áreas de ciências, criptografia
e internet.

Divulgação

Educomunicação para Educadores

Dias 17 e 18/4, quarta e quinta, das 14h às 18h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

A Educomunicação, é um ecossistema caracterizado por uma opção
consciente de favorecer o diálogo social, aberto, democrático e criativo,
como metodologia de ensino-aprendizagem. A relação dialógica
não é dada pela tecnologia adotada, mas pelo tipo de relações
estabelecidas. Sendo assim, as atividades sustentadas no paradigma
educomunicacional consideram tanto a apreensão de técnicas de
produção em comunicação, quanto a valorização e criação das condições
necessárias para a realização do diálogo e da participação; bem como a
promoção de direitos e da cidadania.
Tendo em vista que o curso busca sensibilizar e formar os profissionais
para a compreensão e apropriação tanto do conceito, quanto de
estratégias e metodologias, o curso será subsidiado por referências
bibliográficas, estudos de casos e exercícios experimentais que acionem
um rol diversificado de repertórios, além da troca a partir da experiência
da própria Viração nesse campo.
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Com Equipe da Viração, organização da sociedade civil que, desde 2003,
atua na elaboração e execução de projetos educomunicativos para a
formação de educadores, adolescentes e jovens; sua metodologia é
pautada pelos pilares da comunicação, educação e mobilização social,
e seus princípios visam contribuir para a construção de uma sociedade
justa, participativa e plural.

Cristian Newman

Mediação Familiar - Contexto com Idosos

				 Dia 23/4, terça, das 14h às 17h
				 R$15,00; R$7,50 ;R$4,50
Como vivem e convivem as famílias contemporâneas? Estão preparadas
para o envelhecer? Quando encontram dificuldades, geram conflitos na
comunicação, convivência e na administração dos cuidados familiares.
Casos, que são encaminhados para a Mediação para solução ou
prevenção de conflitos e riscos.
Com Alessandra Negrão Elias Martins, advogada colaborativa,
especialista em Direito Civil e Processual Civil, Mestre em Gerontologia
Social, Mediadora Judicial e Extrajudicial e Facilitadora de Diálogos.
Autora do livro “Mediação Familiar Para Idosos em Situação de Risco”,
Editora. Blucher. Coautora do livro: “Procedimentos em Mediação
Familiar”, Editora Imprensa Livre.

Pantheon

O imperativo de uma educação global:
tecnologias e realização pessoal

				 Dia 24, quarta - feira,
				
das 10h às 13h
				 R$15,00; R$7,50 ;R$4,50
Na era das economias pós-Fordismo e das novas tecnologias, apenas a
educação será capaz de fornecer soluções para os problemas gigantescos
de amanhã. Desenvolver a educação em torno do conhecimento básico
e do conhecimento profissional é muito restritivo, porque subestima a
importância da questão da auto-realização e de uma melhor convivência.
Precisamos de uma educação abrangente que inclua cultura geral,
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educação ambiental e saúde, mas também educação artística. Para isso,
as novas tecnologias serão úteis, mas não suficientes. Essas formações
são tudo menos supérfluas. A educação global está no cerne do ideal
democrático que devemos participar, a saber: desenvolver as paixões
criativas de todos, promover o crescimento de cada um, possibilitar uma
bela vida para todos. É assim que vamos trabalhar para construir uma
verdadeira sociedade humanista.
Com Gilles Lipovetsky. Filósofo francês, teórico da hipermodernidade,
autor dos livros A Era do Vazio, O luxo eterno, A terceira mulher, O
império do efêmero, A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade
do hiperconsumo, entre outros. É professor de filosofia na Universidade
de Grenoble.

Libras e saúde: caminhos para qualificar o
atendimento bilíngue
De 25/4 a 3/5, quintas e sextas, das 19h30 às 21h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

O curso apresenta um panorama da realidade da comunidade surda nos
serviços de saúde do Brasil e também estudos de casos para depurar
as especificidades dos atendimentos bilíngues. Os pesquisadores
apresentam, por meio das próprias vivências e também dos achados
científicos, os desafios linguísticos, técnico administrativos, barreiras e
facilitadores para qualificar serviços que atendam pacientes surdos em
língua de sinais (Libras).
Haverá interpretação em Libras.
Com Patrícia Pereira, fonoaudióloga bilíngue e doutora em Ciências pela
Faculdade de Saúde Pública da USP. Pesquisadora da área da surdez
e contextos de saúde. Coordenadora pedagógica do GELCS - Grupo de
Estudos em Libras e Cultura Surda na USP.
Com Sylvia Lia Grespan Neves, membro da Comunidade Surda e usuária
de Libras. Atuou na formação de professores e instrutores de Libras
e no desenvolvimento de material didático dessa língua (FENEIS/
SP). Doutoranda em Linguística na USP e professora na Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.
Com Marcio Hollosi, membro da Comunidade Surda e usuário de Libras.
Doutorando em Educação e Saúde na Unifesp com a tese "Professor
Surdo: desafios na construção de uma prática bilíngue". Professor na
Unifesp Guarulhos e coordenador do projeto GEICS - Grupo de estudos e
pesquisas Identidade e Cultura Surda também na Unifesp.
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Nitsch Aktion

Accionistas de Viena: trauma e
representação da violência na arte

				 Dia 16/4, terça,
				
das 19h às 21h30
				 R$15,00; R$7,50 ;R$4,50
A palestra discute as ações performáticas dos artistas vienenses Günter
Brus, Hermann Nitsch, Rudolph Schwartzkogler e Otto Muhel, cujas
proposições polêmicas, pensadas como forma de expurgar os traumas da
II Guerra Mundial, causaram controvérsia no cenário artístico europeu e
na Áustria dos anos 1960.
Com Daniela Labra, curadora, crítica e pesquisadora de artes visuais.
Doutora em História da Arte e Crítica pelo PPGAV/ UFRJ; Pós-doc em
Comunicação e Estéticas, ECO/UFRJ. Vencedora do Prêmio Gilberto
Velho de Teses/UFRJ, 2015. Professora de Curadoria de Performance Art,
Node Curatorial Studies, Berlin. Curadora da Trienal Frestas 2017: Entre
Pós-Verdades e Acontecimentos, Sesc Sorocaba.

Programação Cinematográfica: Aspectos
Teóricos e Práticos
Dias 4 e 5/4, quinta e sexta, das 14h30 às 17h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Neste curso, a programação cinematográfica enquanto atividade será
abordada das perspectivas histórica, teórica e prática. Será apresentado
um painel histórico do início da profissão; o intrínseco parentesco entre
as áreas da programação e da preservação cinematográfica; o papel
social e cultural de um programador de cinema; como montar e viabilizar
uma programação etc.
Com Liciane Mamede, produtora cultural e doutoranda em Multimeios
pela Unicamp, com uma tese sobre História e Preservação do
Cinema Marginal Brasileiro. Já trabalhou nas área de produção
cinematográfica, programação e curadoria de cinema, tendo organizado
diversas mostras e ciclos.
Com Sergio Silva, programador, roteirista e diretor. Integra a equipe da
Cinemateca Brasileira desde 2007, passando pelos setores de Preservação
e Documentação e Pesquisa. Desde 2012 é programador da instituição.
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Filme Ava Yvy Vera, a terra do povo do raio

Um Índio Imaginado?

				 De 22 a 25/4, segunda a quinta,
				
das 19h30 às 21h30
				 R$50,00; R$25,00 ;R$15,00
O curso propõe um olhar crítico sobre a construção da imagem dos
povos indígenas no cinema, em especial no cinema brasileiro, em três
momentos: da elaboração de imagens exóticas e folclóricas, passando
pela emergência de novos olhares e formas de colaboração por artistas
e militantes nos anos 1970 e 1980, chegando às obras dos próprios
cineastas indígenas nos anos 2000.
Com Alexandre Werá, produtor e cineasta Mbya-Guarani de São Paulo,
formado em oficinas junto ao Centro de Trabalho Indigenista. Atuou
também como coordenador de comunicação da comissão Yvy Rupá
(Comissão Mbya de terras), de 2013 a 2018.
Com Fábio Costa Menezes, cineasta. Formado em Cinema e Audiovisual
pela UFSC, é coordenador de oficinas, realizador, montador e colaborador
do projeto Vídeo nas Aldeias.
Com Adilson Mendes, historiador, pesquisador e professor. É autor do
livro "Trajetória de Paulo Emílio" (Ateliê, 2013), além de estudos sobre
cinema e antropologia.

Oficina de Crônicas Coisas da Vida
De 4 a 25/4, quintas, das 19h às 21h30
R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

Iniciação na escrita de crônicas através do estudo de diversos
autores brasileiros e exercícios de escrita. O curso pretende iniciar
os interessados na escrita literária através de crônicas. As aulas
apresentarão um estudo do histórico da crônica no Brasil e estimularão
a escrita por meio de exercícios práticos com textos de Rubem Braga,
Antonio Maria e Vinicius de Moraes.
Com Marina Cardoso, jornalista. Trabalhou na área editorial e colaborou
com crônicas para o Jornal da Tarde, entre 1993 e 1995. É autora dos
livros "Petit-fours na Cracolândia" e "Descansar o Mundo".
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Acervo do palestrante

Como Conceber, Construir e Escrever um
Livro de Não-ficção

Dia 15/4, segunda, das 14h às 18h30
Dia 16/4, terça, das 14h30 às 18h30
R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

O jornalista e escritor Fernando Morais ministra curso em dois encontros
onde serão detalhados os processos de feitura de um livro de não-ficção,
desde a escolha do tema, métodos de pesquisa, organização do material,
redação e finalização. A cada tema, o curso prevê participação dos
alunos com rodadas de perguntas.
Com Fernando Morais, jornalista, escritor, autor de diversos livros entre
eles Os Últimos Soldados da Guerra Fria (Companhia das Letras, 2011),
Chatô, o Rei do Brasil (Companhia das Letras, 1994), Olga (Companhia das
Letras, 1985), sendo que os dois últimos foram adaptados para o cinema.

Mário de Andrade e o mundo
do trabalho no Brasil
De 18/4 a 23/5, quintas, das 19h às 21h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

"Vida de trabalho brabo, vida de todo dia", escreveu Mário de Andrade
em um poema no qual imagina a manhã nascendo por toda parte no
Brasil. Trabalhador incansável, o autor de Macunaíma interessou-se
pelas mais diversas questões relativas ao problema do trabalho. Das
reflexões em torno do valor produtivo da preguiça à fantasia de uma
revolução popular que dignifique o trabalhador, da denúncia do caráter
brutal da exploração do trabalho no Brasil à análise dos processos de
formação da consciência de classe no operariado, a obra de Mário de
Andrade aborda o mundo do trabalho sob ângulos múltiplos, que importa
estudar. No conjunto, vê-se que o escritor elabora uma crítica inventiva
30

do trabalho alienado na sociedade moderna, imaginando situações nas
quais trabalhar pudesse vir a ser um exercício de liberdade. A proposta
do curso é apresentar e discutir as diferentes figurações do mundo
do trabalho na obra de Mário de Andrade, tendo em vista ressaltar a
atualidade das ideias do escritor em tempos de pressão crescente sobre
os trabalhadores.
Com Pedro Fragelli, doutor em Literatura Brasileira pela USP. Em 2013,
realizou estágio pós-doutoral na Universidade de Paris 3 Sorbonne
Nouvelle, onde estudou a ópera Café, de Mário de Andrade. Entre 2014
e 2018, desenvolveu pesquisa de pós-doutorado em torno da obra de
Mário de Andrade, no IEB/USP.

Divulgação

Música e Letra: Como é que faz?

				 Dias 3 e 17/4, quartas,
				

das 14h30 às 17h30

				 R$30,00; R$15,00 ;R$9,00
Eduardo Gudin vem realizando uma série de mini cursos aprofundando a
questão da união entre música e letra no cancioneiro brasileiro. Depois
de três módulos (Alquimia da Canção, Decifrando Canções e Oficina
de Canções), em 2019 o compositor propõe oficinas que são realizadas
quinzenalmente. A proposta é uma conversa com compositores
experientes e o propósito é explorar o processo criativo que norteia o
trabalho artístico de cada um dos convidados.
Os encontros acontecerão na primeira e na terceira semana do mês,
sempre às quartas-feiras, das 14:30 às 17:30 horas. Os primeiros
convidados serão Arrigo Barnabé e Luiz Tatit.
Com Eduardo Gudin, Compositor, cantor, arranjador, violonista e letrista
paulistano, que iniciou sua carreira aos 16 anos de idade, em 1966.
Com 16 discos e 1 DVD lançados, Gudin tem músicas em parceria com
compositores como Paulinho da Viola, Paulo Vanzolini, Paulo César
Pinheiro, etc.
Dia 3/4 - Com Arrigo Barnabé, Músico, compositor de trilhas sonoras e
ator. Gravou vários discos, sendo um dos mais elogiados pela crítica o
álbum "Clara Crocodilo".
Dia 17/4 - Com Luiz Tatit, Cantor, compositor e professor titular do
Departamento de Linguística da FFLCH USP.

31

As Línguas das Canções
Dia 3/4, quarta, das 19h às 21h
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

"As línguas das canções" é um espetáculo feito de canções
metalinguísticas - isto é, canções que falam da própria língua e suas
possibilidades na relação com a música. Tupi-guarani, yorubá, português,
francês, inglês, inúmeros dialetos mestiços, poesia musicada, cantofalado, aliterações, onomatopeias, neologismos, tudo isso faz parte
deste passeio pela língua viva do Brasil.
Com Duo Lívia Nestrovski & Fred Ferreira, nove anos de parceria e
já se apresentaram em 12 países da Europa, do Oriente Médio e das
Américas, além de todo o Brasil. Em 2013, lançaram o disco DUO e agora
se preparam para lançar seu segundo disco.

Divulgação

Uma janela para o Flamenco

				 De 16 a 18/4, terça a quinta,

				

das 19h às 21h30

				 R$50,00; R$25,00 ;R$15,00
A oficina abordará a história do cajón e do flamenco, processos de
confecção e montagem, percepção rítmica por meio dos "palos" (estilos)
do Flamenco, conhecimento das palmas flamencas e suas técnicas, e a
comunicação entre os diferentes elementos (violão, "cante", percussão
e dança). Os participantes serão estimulados por meio de exercícios
individuais e coletivos, jogos de repetição rítmica, percepções de escuta,
silêncio e texturas.
Com Elena Diz, cantora, percussionista e compositora. Natural de
Córdoba, Espanha, estudou na Escola de música nas Canarias (ES); cajón
em Granada e Cádiz; bateria na Escola de Jazz e Música Moderna da
UCA (ES); Percussionista do Grupo Ziryab de Flamenco- jazz, cantante
e percussionista em grupos de Dança Flamenca em Salvador, Recife,
Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro.
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Improvisação e Linguagem Interpretativa
na Música Brasileira
De 26/4 a 17/5, sextas, das 19h às 21h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

O presente curso é prático, mas tem seu início na exposição e revisão
de assuntos pertinentes como escalas, campos harmônicos, arpejos,
progressões, base e suas aplicações. Todo material disponibilizado aos
alunos é original e confeccionado para o curso. Partindo da análise
das estruturas composicionais, construções de motivo, frases, período,
formas, a improvisação se torna parte natural do processo criativo.
O repertório abordado é compostos de diferentes estilos e ritmos
da música brasileira, como forró, chorinho, samba, canção, bossanova, frevo, maracatú, entre outros, mas também são evocados, para
contextualizar, alguns temas de jazz, clássicos, rock, folclore, entre
outros gêneros.
É desejável conhecimento musical prévio para melhor aproveitamento
do curso.
Com Dinho Nogueira, violonista, professor, arranjador e compositor.
Bacharel em violão erudito, em guitarra mpb/jazz em Tatui, estudou
harmonia, rearmonização e arranjo com Claudio Leal Ferreira. Possui três
discos gravados, onde o último deles foi gravado ao vivo em Paris com o
importante violonista 7 cordas Zé Barbeiro.

Resistências na arte educação
contemporânea
Dia 26/4, sexta,das 10h às 12h30
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

A partir de reflexões vindas de diferentes localidades do "Sul Global"
sobre a importância da arte educação na contemporaneidade, se propõe
uma reflexão sobre este campo a partir de uma perspectiva feminista e
indígena que exercitam resistências e combates a discursos machistas e
colonizadores.
A atividade será realizada em Português e Espanhol, sem tradução
simultânea.
Com Maria das Vitórias Negreiros do Amaral. Professora do Curso de
Artes Visuais na UFPE e Coordenadora da Pós-Graduação em Artes
Visuais UFPE/UFPB. Pós-doutora em arte-educação e feminismo pelo
instituto de Investigaciones Feminista de la Universidad Complutense de
Madrid, doutora pela USP.
Com Rocio Polania Farfán. Professora do programa de licenciatura
em educação artística da Faculdade de educação de la Universidad
Surcolombiana, Colombia. Doutora em estudos sociais da Universidad
Externado da Colombia, mestra em educação, arte e animação
sociocultural pelo Instituto Pedagógico Latinoamericano de Habava, Cuba.
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2019-2020
Inscrições no processo seletivo:
10 de abril a 10 de maio de 2019
Informações:
sescsp.org.br/cpf
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EM PRIMEIRA PESSOA

conversa com profissionais sobre o campo da cultura

Emiliano Hagge

Ivo Dall´Acqua Jr. e os Desafios da Cultura

				 Dia 2/4, terça, das 19h30 às 21h
				 Grátis

Ivo Dall´Acqua Júnior é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo e técnico em contabilidade. Atualmente
é diretor-secretário do Sincomércio Araraquara, diretor da CNC e
vice-presidente da Fecomercio SP. Presidiu a Fundart Araraquara entre
1993/1996, fundação com status de Secretaria de Cultura do Município.
Ele conversa com o público sobre essa experiência.
Com Ivo Dall´Acqua Júnior, comerciante e gestor.

RBCarval

O Timoneiro Hermínio Bello de Carvalho

				 Dia 12/4, sexta,

				

das 19h30 às 21h

				 R$15,00; R$7,50 ;R$4,50
Hermínio Bello de Carvalho conversa com o público sobre sua trajetória
como escritor, poeta, compositor, pesquisador, produtor e gestor
cultural; sua relação apaixonada com a música popular brasileira e com
seu registro.
Com Hermínio Bello de Carvalho, escritor, poeta, compositor,
pesquisador, produtor e gestor cultural.
Com Vidal Assis, cantor e compositor. Tem parcerias com Hermínio Bello
de Carvalho, Ronaldo Bastos, Elton Medeiros, dentre outros. Integra o
elenco do espetáculo Hermínio 80 anos - Uma rosa para o poeta (2016).
Lançou em 2016 o disco "Álbum de Retratos" e obteve, em 2017, duas
indicações ao 28º Prêmio da Música Brasileira.
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Fernando Frazão

Davi Kopenawa Yanomami

Dia 26/4, sexta, das 19h30 às 21h30
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

Davi Kopenawa é reconhecido internacionalmente como uma importante
liderança indígena brasileira. O pajé é fundador e presidente da Hutukara
Associação Yanomami. Exerceu papel de destaque na demarcação
da terra Yanomami. É ganhador do prêmio ambiental Global 500 das
Nações Unidas, foi intérprete da Funai. Já discursou em diversos fóruns
internacionais, incluindo a ONU.
Com Davi Kopenawa Yanomami, liderança indígena. Fundador e
presidente da Hutukara Associação Yanomami. Co-autor de A queda do
céu (Companhia das Letras, 2015).
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EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS

conversa com profissionais sobre o campo da cultura

Numa escola em Havana (Divulgação)

Cine Segunda: Havana

De 15 a 29/4, segundas, das 17h às 19h
Grátis

Linha fina: Mostra de filmes que se passam na capital cubana.
15/04-Numa escola de Havana (Dir: Ernesto Daranas, 2015, 108 min.)
22/04- Habanastation (Dir: Ian Padrón, 2011, 96 min.)
29/04- Últimos dias em Havana (Dir: Fernando Perez, 2017, 93 min

Cine Debate: Temporada
Dia 27/4, sábado, das 15h às 18h
Grátis

Em "Temporada" (2019, 113 min.), Juliana está se mudando de Itaúna, no
interior do estado, para a periferia de Contagem, na região metropolitana
de Belo Horizonte, para trabalhar no combate às endemias na região. Em
seu novo trabalho ela conhece pessoas e vive situações pouco usuais
que começam a mudar sua vida.
Com André Novais Oliveira, diretor.
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AtlaS - Atlântico Sensível: trânsitos
musicais no corredor Portugal - Brasil
Dias 29 e 30/4, segunda e terça, das 14h às 18h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Este curso tem como objetivo apresentar distintos olhares e perspectivas
sobre práticas sonoras surgidas a partir do corredor atlântico formado
por Portugal e Brasil, com especial foco nas cordas dedilhadas. Durante
todo o período de colonização portuguesa, instrumentos como a viola
de arame, o cavaquinho, o bandolim e o violão circularam amplamente
sob os territórios lusófonos, adquirindo cores locais, moldando técnicas,
saberes partilhados e definindo trajetórias musicais. O curso procura
apresentar diferentes cosmovisões e sensibilidades musicais através
destas trocas atlânticas.
Com Susana Sardo, etnomusicóloga, professora associada da
Universidade de Aveiro e professora visitante da catedra Cunha Rivara
na Universidade de Goa.
Com Jorge Castro Ribeiro, etnomusicológo, professor e investigador do
Instituto de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro.
Com Pedro Aragão, músico, professor da UERJ e pesquisador da
Universidade de Aveiro.
Com Ivan Vilela, músico, professor da ECA/USP e pesquisador da
Universidade de Aveiro.

Jose de Holanda

Prosas Musicais: Chico Salem - Voz e Violetas

Dia 27/4, sábado, das 16h às 18h
Grátis

Atuando na banda do Arnaldo Antunes há 19 anos, Chico Salem traz
ao "Prosas Musicais" um show em formato intimista - voz e violão 38

onde apresenta de uma maneira nua e crua canções de seu primeiro
e segundo disco solo "Maior ou Igual a Dois" um álbum repleto de
parcerias (como Zeca Baleiro e Arnaldo Antunes), além de algumas
versões que fazem parte de seu "baú de referências" (como Raul Seixas
e Maurício Pereira). Roupagem esta que permite um mergulho na
intimidade do artista e na proximidade de Salem com o público.
Acesse: www.chicosalem.com.br
Com Chico Salem, cantor, compositor, multi-instrumentista e
produtor musical. Ao longo dos 22 anos de carreira, o artista teve a
oportunidade de subir ao palco ao lado de artistas como Luiz Melodia,
Marina Lima, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Elza Soares, Zeca
Baleiro, Emicida, Adriana Calcanhoto, Nando Reis, Branco Mello,
Erasmo Carlos, entre outros.

Liberdade em Cena - Peça: Dois Perdidos em
uma noite suja
Dia 13/4, sábado, das 14h30 às 17h30
Grátis

O projeto Liberdade em Cena foi concebido pelo Observatório
de Comunicação, Liberdade de Expressão e Censura - grupo de
pesquisadores vinculados à Escola de Comunicações e Artes da USP em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo.
Diretor, atores e atrizes fazem a leitura de um texto teatral, especialistas
e o público debatem esse texto buscando fomentar pesquisas e estudos
sobre a história do teatro brasileiro. Nesse mês atores convidados pelo
diretor Roberto Ascar farão a leitura da peça "Dois perdidos em uma
noite suja", escrita por Plínio Marcos.
Com Maria Cristina Castilho Costa, professora titular de Comunicação e
Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP.
Com Renata Pallottini, dramaturga, ensaísta, tradutora, escritora e
poeta. Doutora pela Escola de Comunicações e Artes da USP.
Com Roberto Ascar, ator, diretor e produtor de teatro. Iniciou a carreira
em 1962, no Teatro do Estudante. Participou como ator de 28 peças
teatrais, 7 filmes e de 3 minisséries para TV. Dirigiu mais de 50 leituras
dramáticas.
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PERCURSOS URBANOS

Contatos com forma de organização da cultura por meio
de visitas, trocas de experiências, saberes e práticas na
cidade de São paulo.

Tuca Vieira

São Paulo vista do alto: fotografia e
paisagem urbana

				 De 16/4 a 14/5, terças,

				
das 14h às 17h
				 R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

O curso busca pensar as relações entre fotografia e paisagem urbana,
por meio da análise da obra de determinados fotógrafos que se
dedicaram a retratar o espaço urbano, assim como apresenta reflexões
de diferentes pensadores que se debruçaram sobre as intersecções
ente fotografia e cidade. O curso terá saídas fotográficas e é destinado
ao público interessado em fotografia, que tem equipamento próprio e
conhecimentos básicos em fotografia.
Com Tuca Vieira, fotógrafo independente e mestre pela FAU/USP.
É colaborador de diversas revistas no Brasil e no exterior. Possui
fotografias nas coleções Pirelli/MASP, Pinacoteca do Estado de
São Paulo e Instituto Moreira Salles. Recebeu os Prêmios APCA de
Arquitetura - categoria pesquisa, Funarte de Arte Contemporânea, Porto
Seguro de Fotografia e o Folha de Jornalismo.

As Transformações do Espaço Doméstico em
Lugar de Memória
De 30/4 a 28/5, terças, das 14h às 16h
R$60,00; R$30,00 ;R$18,00

O curso aborda a crescente tendência em transformar espaços
domésticos em museus-casa, analisando algumas das razões para
a construção de memórias que legitimem tal procedimento e as
implicações advindas de especificidades para constituição de narrativas
que se conjugam para dar sentido aos vários acervos musealizados.
Com Malu Eleutério, bacharel, licenciada e mestre em História pela PUC
de São Paulo. Doutora em Sociologia da Cultura pela USP. Professora
dos cursos de Artes Visuais, Produção Cultural e da pós graduação em
História da Arte da Fundação Armando Álvares Penteado.

40

PERSPECTIVAS

Abordagens sobre temas e questões do campo da cultura.

Sem titulo, 1977 (Maurício Nogueira Lima)

Maurício Nogueira Lima:
contribuições à arte brasileira

De 17/4 a 15/5, quartas, das 19h às 21h30. Exceto dia 1/5
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

O ciclo apresenta o cenário das artes plásticas brasileiras, em particular
o período em que se concebe a produção de Maurício Nogueira Lima.
Aborda aspectos em torno da abstração, do concretismo, da dissidência
Neoconcreta e do Grupo Ruptura, o manifesto e a sua produção artística,
bem como as tendências figurativas presentes na década de 1960, junto
às especificidades da arte pop brasileira no contexto da ditadura militar.
O ciclo é resultante de uma parceria entre o Instituto Maurício Nogueira
Lima e o Sesc São Paulo.
17/04 - Concretismo e neoconcretismo.
Com Regina Teixeira de Barros, doutoranda do PPG em Estética e
História da Arte. Foi curadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo. É
docente na Pós-Graduação no Centro Universitário Belas Artes. Curou a
mostra Anita Malfatti: 100 anos de arte moderna, no MAM/SP.
Com Áurea Nogueira Lima, é filha de Maurício Nogueira Lima e artista
plástica. Cursou Educação Artística pela UNISANTA/Santos. Já expôs
coletivamente seus trabalhos no SESC Santos, I Bienal Internacional de
Gravura de Santos e Galeria de Arte Braz Cubas.
24/04 - Neofiguração.
Com Alexandre Pedro de Medeiros, doutorando em História da Arte no
IFCH-UNICAMP. Atuou como pesquisador de arte contemporânea no
41

Museu Afro Brasil. Foi curador da exposição Claudio Tozzi: Territórios e
outros trabalhos, na Biblioteca Octavio Ianni do IFCH-UNICAMP.
08/05 - Maurício Nogueira Lima, designer, arquiteto.
Com Chico Homem de Mello, mestre e doutor em Arquitetura e
Urbanismo na FAU/USP. É professor do Departamento de Projeto na
mesma universidade. Realizou os projetos das exposições Túnel do
tempo do design gráfico no Brasil, no SESC Pompeia e Papéis efêmeros Memórias gráficas do cotidiano, no SESC Ipiranga.
Com Selma Sevá, arquiteta, integrou o corpo docente das universidades
Belas Artes, Brás Cubas e Paulista. Foi companheira de Maurício
Nogueira Lima por 27 anos, com quem dividiu o escritório de arquitetura.
É diretora do Instituto Mauricio Nogueira Lima.
15/05 - Maurício Nogueira Lima, o artista e a metrópole.
Com Fábio Magalhães, museólogo, curador e artista plástico. Foi
professor na UnB, PUC-Campinas e Mackenzie, conservador-chefe do
MASP e diretor da Fundação Memorial da América Latina. É diretor
artístico do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba.
Com Stela Politano, mestre em História da Arte e doutoranda no
Programa de História da Arte do IFCH-UNICAMP. Ministrou aulas no
IFCH-UNICAMP, IA-UNICAMP e SENAC. É pesquisadora e coordenadora
do acervo do Instituto Maurício Nogueira Lima.

Douglas Froes

Povos Indígenas: Memória, Verdade e Justiça

De 23/4 a 24/4, terça e quarta, das 10h às 17h.
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Especialistas indígenas e não-indígenas abordam experiências com
as comissões da verdade, com foco em pesquisa, ensino e ação,
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analisam as especificidades da justiça de transição para estes povos e
reflem sobre a colaboração entre formas de conhecimento na defesa e
promoção dos direitos humanos.
23/04 às 10h – Povos indígenas e ditadura: perspectivas históricas
Com Maria Rita Kehl, psicanalista, jornalista, escritora. Desde 1974
publica em jornais e revistas de SP e RJ, foi editora de Cultura para
jornais de oposição à ditadura militar Movimento e Em Tempo. Atuou na
CNV coordenando pesquisas sobre graves violações de direitos humanos
de populações camponesas e indígenas
Com Manuela Carneiro da Cunha, antropóloga, professora da USP e
University of Chicago. Sua atuação distribui-se pela Etnologia, História
e direitos indígenas, escravidão negra, etnicidade, conhecimentos
tradicionais, agrobiodiversidade e teoria antropológica. Contribuiu com
as pesquisas da CNV sobre povos indígenas
Com Karai Tataendy (Tiago Honório dos Santos), Guarani Mbya da TI
Tenondé Porã/SP, liderança, educador, coordenador da Comissão Guarani
Yvyrupa. Atua no fortalecimento cultural e comunitário. Dedica-se à
pesquisa e ao ensino escolar da história da resistência guarani à violência
estatal, desde o período da ditadura-civil militar ao momento atual
Com Rafael Pacheco, antropólogo, doutorando em Antropologia Social
(USP). Atua na interface entre Etnologia, História e direitos humanos,
com pesquisas com o povo Xetá (tupi-guarani, PR) e em justiça de
transição. Colaborou com as comissões da verdade Nacional e estaduais
de PR e SP nas pesquisas sobre povos indígenas
23/04 às 14h30 – Perspectivas e iniciativas indígenas em torno da
história e da justiça
Com Tiapé Suruí, Aikewara da TI Sororó (PA), educador e pesquisador,
licenciado pela UEPA, com atuação em educação escolar indígena. Coautor de “O tempo da guerra” – os Aikewara e a guerrilha do Araguaia.
Com Murué Suruí, Aikewara da TI Sororó (PA), enfermeira, escritora,
educadora, licenciada pela UEPA, com atuação em educação escolar
indígena. Co-autora de “O tempo da guerra” – os Aikewara e a guerrilha
do Araguaia
Com Iara Ferraz, cientista social (USP), cursou mestrado e doutorado em
Antropologia Social (USP e Museu Nacional/UFRJ) após o encontro, em
1975, com os “Gavião” e os Surui-Aikewara. Presta assessoria a esses
povos, na lida com relações multifacetadas e agentes diferenciados;
atuou na pesquisa para a CNV e Comissão de Anistia
Com Bruno Simões Gonçalves, psicólogo, pós-doc em psicologia da
descolonização. Autor de pareceres sobre efeitos psicossociais da
violência política estatal no Reformatório Krenak e TI Xavante de
Marãiwatsédé. Coordena o Núcleo de Psicologia e povos tradicionais do
Conselho Regional de Psicologia/SP e a Rede de Articulação Psicologia e
Povos da Terra
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24/04 às 10h – O papel da pesquisa no enfrentamento à ditadura
Com Heloisa Starling, historiadora e politóloga, professora da UFMG.
Atua na pesquisa e análise do ideário e de temas próprios à tradição
republicana. Assessorou a CNV entre 2012 e 2014. Coordena o Projeto
República: núcleo de pesquisa, documentação e memória (UFMG) e a
Coleção Arquivos da Repressão no Brasil (Cia. das Letras)
Com Edilene Coffaci de Lima, antropóloga, mestre e doutora pela
USP, professora da UFPR. Pesquisa em etnologia, história indígena,
conhecimentos tradicionais, patrimônio. Conviveu com os Katukina (AC) e
mais recentemente com os Xetá (PR). Atuou na comissão da verdade do
Paraná e é membro da Comissão Estadual Memória, Verdade e Justiça
Com Rubens Valente, jornalista, repórter da Folha de S. Paulo. Realizou
diversas reportagens em áreas indígenas, especialmente nos anos 1990.
Autor do livro Os fuzis e as flechas – história de sangue e resitência
indígena na ditadura (Cia. das Letras), investigação feita com arquivos,
entrevistas e trabalho de campo
24/04 às 14h30 – Justiça de transição para povos indígenas:
conceitos, possibilidades, lacunas, agendas
Com Patricia de Mendonça Rodrigues, antropóloga, com formação pelas
universidades de Brasília e Chicago, realiza pesquisa etnográfica de
povos indígenas do médio Rio Araguaia (Javaé, Karajá, Avá-Canoeiro
do Araguaia, Xavante) desde 1990, tendo publicado diversos artigos e
coordenado grupos técnicos de identificação de terras indígenas
Com Daniel Calazans Pierri, antropólogo, mestre pela USP, onde
desenvolveu pesquisas vinculado ao Centro de Estudos Ameríndios. Atua
como indigenista desde 2005 com os Guarani Mbya no Brasil meridional,
com ênfase no acompanhamento de processos de regularização
fundiária. É associado ao Centro de Trabalho Indigenista (CTI)
Com Marlon Alberto Weichert, advogado, procurador da República,
atualmente Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Adjunto na PFDC.
Foi precursor na defesa da obrigação de se processar os autores de
graves violações aos direitos humanos durante a ditadura militar e tem
atuação nos diversos campos da Justiça de Transição
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Imaginações do Brasil: entre a "terra
prometida" e o "país do futuro"
Dias 29 e 30/4, segunda e terça, das 19h30 às 21h30
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Desde a chegada de Cabral em solo brasileiro, o Brasil vem sendo
interpretado e representado em textos de diversos autores pertencentes
a diferentes áreas do saber, como a filosofia, a história, a pedagogia e
a literatura. Além de ter sido imaginado como uma espécie de “terra
prometida” ou de “paraíso terrestre”, pelos primeiros navegantes
portugueses aqui chegados, e como o “país do futuro”, pelo literato
Stefan Zweig, o Brasil recebeu vários outros predicados ao longo da
história. Nesse sentido, o objetivo deste ciclo é apresentar algumas
dessas “visões”, ou interpretações, sobre o Brasil, explorando-as em
obras e autores que vão do século XVI ao XX, como Pero Magalhães de
Gândavo, Pedro de Rates Henequim, Francisco Adolfo de Varnhagen,
Oswald de Andrade e Paulo Freire.
Com Sheila Hue, pesquisadora professora do Instituto de Letras da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Publicou, entre outras, as
edições comentadas "Primeira História do Brasil" (Zahar, 2004), de Pero
Magalhães de Gândavo, e "Primeiras cartas do Brasil" (Zahar, 2006),
além de artigos em periódicos e livros. Foi coordenadora do Núcleo
Manuscritos e Autógrafos do Real Gabinete Português de Leitura e é
membro da equipe brasileira para a edição crítica de "Os Lusíadas".
Com João Cezar de Castro Rocha, professor titular de Literatura
Comparada da UERJ. Autor de 11 livros e organizador de mais de 20
títulos, entre eles, “Antropofagia Hoje? Oswald de Andrade em cena”
(É Realizações, 2011). Recebeu o Prêmio Mário de Andrade (Biblioteca
Nacional, 1998) e o Prêmio de Crítica Literária (ABL, 2014).
Com Marcelo Barbosa da Silva, advogado e ensaísta, com pós-doutorado
em Literatura Comparada pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de
Janeiro), autor, entre outros títulos, de "A Nação se Concebe por Ciência
e Arte: três momentos da Interpretação do Brasil no Século XIX" (Revan).
Com Thiago Maerki, doutor e mestre em Teoria e História Literária pela
Unicamp, com período colaborativo de pesquisa na Universidade do
Porto (Portugal). Membro do Centro de Estudos de Literatura, Teorias
do Fenômeno Religioso e Artes (CELTA/Unicamp) e da Hagiography
Society (EUA).
Com Marcelo Lachat, professor adjunto do Departamento de Letras da
Unifesp. Mestre e doutor em Literatura Portuguesa pela USP. Entre suas
publicações, destaca-se o livro "Saudades de Lídia e Armido, poema
atribuído a Bernardo Vieira Ravasco: estudo e edição" (Alameda, 2018).
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PESQUISA EM FOCO

apresentação de bases de dados, estudos, mapeamentos e
investigações relacionadas ao campo da cultura.

Hábitos Culturais: a religião importa?
Dia 4/4, quinta, das 19h30 às 21h30
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

As religiões não se incumbem apenas de oferecer sentido à vida e
explicar a morte. As pesquisas recentes, como "Cultura nas Capitais"
(2018, J.Leiva) mostram como e quando o pertencimento religioso,
também se faz presente nas oportunidades, nas escolhas e nos hábitos
culturais. Neste encontro, serão discutidas as relações entre religião e
cultura, buscando-se compreender as disputas de estilos, de valores e
de sentidos presentes na sociedade como territórios culturais, que não
se circunscrevem apenas aos lugares usualmente classificados como de
lazer e entretenimento.
Com Regina Célia Reyes Novaes, é doutora em Ciências Humanas
(Antropologia Social) pela USP. É professora do Programa de Pós
Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ. É professora visitante
da UNIRIO e pesquisadora do CNPq.

Niau33 via Wikimedia

De que forma o acesso à Internet afeta o
consumo cultural?

				 Dia 10/4, quarta,

				

das 19h30 às 21h30

				 R$15,00; R$7,50 ;R$4,50
A cultura digital pode ser compreendida como um conjunto de novas
práticas sociais que geram formas de sociabilidade em rede altamente
influentes da dinâmica contemporânea de produção e consumo cultural.
A palestra visa compreender como essas novas práticas acontecem
e seus efeitos nas dinâmicas culturais da atualidade, com base em
recentes pesquisas como "Cultura nas Capitais" (2018, JLeiva) .
Com Dalton Martins, professor no curso de Biblioteconomia e do
Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da Faculdade
de Ciência da Informação na UnB. Doutor em Ciências da Informação
pela ECA-USP. Vem trabalhando com o tema de mapeamento, análise
estrutural e dinâmica de Redes Sociais em ambientes digitais
distribuídos.
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Encontros Sesc Memórias

Encontros sobre temas das áreas de arquivo
e patrimônio, história e memória.

Pixabay

Conservação Preventiva
em Acervos Arquivísticos

Dias 1 e 8/4, segundas, das 15h às 18h
R$50,00; R$25,00 ;R$15,00

Durante o curso, o participante adquirirá conhecimentos sobre as
características e propriedades físicas e químicas dos materiais
constituintes dos acervos mais presentes em coleções. Serão
consideradas as propriedades físicas e químicas dos materiais
bibliográficos e as melhores práticas da Conservação Preventiva.
Políticas e procedimentos de conservação preventiva, processos de
limpeza de conservação, estratégias de gerenciamento ambiental, bem
como a química fundamental e física subjacentes à prática profissional.
Com Norma Cassares, graduada em Letras e com formação em química
industrial com especialização em restauração de acervos bibliográficos no
Conservation Office of Preservation Directorate, Library of Congress- USA.
Diretora da LIbrary Services- conservação de acervos bibliográficos Ltda.
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SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS

Divulgação

Sonologia 2019: I/O

De 9 a 12/4, terças a sextas, das 10h às 19h
R$80,00; R$40,00 ;R$24,00

Conferência internacional dedicada ao tema de Estudos do Som (Sound
Studies). Esta edição do evento propõe o acrônimo I/O, originado
no jargão técnico de áudio (input/output), como uma metáfora que
inspire os participantes a incorporar novos pontos de vista às teorias,
discursos e práticas deste campo de estudo. A ideia de input/output
oferece uma potente chave de leitura para se pensar as mais variadas
e problemáticas relações entre "eu" e "outro" (I/other) e entre "dentro"
e "fora" (inside/outside). Pretende-se assim discutir questões de
alteridade e subjetividade, limites e fronteiras, além de mecanismos de
inclusão e exclusão através do som.
O Sonologia 2019 - I/O é organizado pelo NuSom - Núcleo de Pesquisas
em Sonologia da Universidade de São Paulo, em parceria com o Centro
de Pesquisa e Formação do Sesc SP.
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Walter Cruz

Cultura, Educação e Tecnologias em debate

Dia 23/4, terça, das 14h às 17h
R$15,00; R$7,50 ;R$4,50

Atividade realizada no sesc 24 de maio.
O ciclo proposto em parceria pela PUC-SP, NIC.br/Cetic.br e Sesc
busca refletir sobre aspectos estratégicos na interface entre cultura,
educação e tecnologias. Com base em dados sobre o atual cenário
de conformação da Internet no Brasil, os encontros refletem, sob uma
perspectiva ampla, sobre as produções culturais dos ambientes digitais.
Mesa 1: Cultura, educação e tecnologia na cidadania do século XXI
A partir do levantamento de indicadores que ilustram como brasileiras
e brasileiros de diversas idades e segmentos socioeconômicos se
relacionam com a cultura, a educação e a tecnologia, o painel busca
refletir, a partir de uma perspectiva cidadã, sobre as oportunidades e
riscos de um mundo conectado.
Com Danilo Santos de Miranda. Filósofo e sociólogo, é diretor regional
do Sesc São Paulo.
Com Demi Getschko. Cientista da Computação, é diretor presidente do
Núcleo da Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). É professor
da PUC-SP no curso de Pós-graduação em Tecnologias da Inteligência e
Mídias Digitais.
Com Maria Amalia Pie Abib Andery. Reitora da PUC-SP, onde formou-se
em Psicologia. Fez mestrado em Psychology na University of Manitoba
e doutorado em Psicologia Social na PUC-SP. Atualmente é professora
titular na Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo e no Programa de Pós-Graduação
em Psicologia Experimental: Análise do Comportamento.
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Com Adriana Couto. Jornalista e apresentadora do programa Metrópolis
na TV Cultura. Neste ano, estreia como diretora de cinema, com o curta
documental “O Fervo”.
Lançamento das publicações
Cultura, educação e tecnologias em debate – 2018
Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e
comunicação nos equipamentos culturais brasileiros – TIC
Cultura 2018
Com Fernando Almeida. Filósofo e pedagogo, com doutorado em Filosofia
da educação pela PUC-SP e pós-doutorado na área da Tecnologias da
Educação, pelo CNPq/CNRS, em Lyon-FR. Foi secretário da Educação do
município de São Paulo, vice-reitor da PUC-SP. Atualmente é professor
de pós-graduação em Educação: currículo, na PUC-SP.
Com Luciana Lima. Mestre em Estudos Culturais e Bacharel em
Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo (USP).
Coordena a pesquisa TIC Cultura no Centro Regional de Estudos para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br).
Conferência: A nova sociedade de consumo: somos mais felizes?
A vida na nova "sociedade de consumo" é marcada pelas lógicas da
profusão de "sempre mais" que constroem a sociedade das muitas
opções de escolha. Um consumidor hiperindividual realiza sua busca
perpétua de experiências sensoriais do bem-estar, engendrando uma
"felicidade paradoxal". Quanto mais os prazeres privados se multiplicam
e as frustrações da vida íntima, as ansiedades e depressões são
afirmadas. Não é o consumo como tal que deve ser denunciado, mas
seus excessos, o "mau uso". Diante dos desafios do hiperconsumo,
a urgência é antes de tudo integrar os requisitos ecológicos à vida
econômica.
Com Gilles Lipovetsky. Filósofo francês, teórico da hipermodernidade,
autor dos livros A Era do Vazio, O luxo eterno, A terceira mulher, O
império do efêmero, A felicidade paradoxal: ensaio sobre a sociedade
do hiperconsumo, entre outros. É professor de filosofia na Universidade
de Grenoble.
Com Bianca Santana. Jornalista, no doutorado em ciência da
informação, pesquisa a memória de mulheres negras. Mestra em
educação. Foi uma das fundadoras da Casa de Lua Organização
Feminista e da Casa da Cultura Digital. Colunista da revista Cult. Autora
de Quando me descobri negra.
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AGENDA | ABRIL 2019
01/SEgunda
15h às 18h Conservação Preventiva
em Acervos Arquivísticos
19h às 21h30 Recursos de
Acessibilidade na Comunicação

14h30 às 17h30 Programação
Cinematográfica: Aspectos Teóricos
e Práticos
19h às 21h30 Eduardo Galeano
Vagamundo
19h às 21h30 Recursos de
Acessibilidade na Comunicação

02/terça

06/sábado

14h às 18h Medos e meios: Oficina
de Comunicação

09h30 às 12h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens

19h às 21h30 Recursos de
Acessibilidade na Comunicação

10h às 17h30 Curso Sesc de Gestão
Cultural

19h30 às 21h30 Cultura Brasileira
em Textos e Linguagens

08/SEgunda

19h30 às 21h Ivo Dall´Acqua Júnior
e os Desafios da Cultura

14h às 17h O Debate PolíticoIntelectual e as Redes Transnacionais
na América Latina

03/quarta

15h às 18h Conservação Preventiva
em Acervos Arquivísticos

14h30 às 17h30 Música e Letra:
Como é que faz?
19h às 21h As Línguas das Canções
19h às 21h30 Recursos de
Acessibilidade na Comunicação
04/quinta
14h30 às 17h30 Programação
Cinematográfica: Aspectos Teóricos
e Práticos
19h às 21h30 Recursos de
Acessibilidade na Comunicação
19h às 21h30 Oficina de Crônicas
Coisas da Vida
19h30 às 21h30 A Música de Rua
no Reino Unido
19h30 às 21h30 Hábitos Culturais: a
religião importa?
05/sexta
14h às 21h30 Curso Sesc de Gestão
Cultural - 6ª edição

19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h30 às 21h30 Santificações
Populares, Paganismo e Sincretismo
na América Latina
09/terça
10h às 13h Gestão do Caos:
Planejamento de Comunicação e
Cultura de Rede
10h às 19h Sonologia 2019: I/O
14h às 17h Cidades Inteligentes:
Oficina de Prototipagem de Ideias
Para Cidades e Tecnologia
14h às 17h O Debate PolíticoIntelectual e as Redes Transnacionais
na América Latina
19h às 21h Meditação Ativa: para
além da prática sentada
19h30 às 21h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens
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19h30 às 21h30 História Visual do
México em Transformação

19h30 às 21h O Timoneiro Hermínio
Bello de Carvalho

10/quarta

13/SÁBADO

10h às 19h Sonologia 2019: I/O

09h30 às 12h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens

14h às 17h Preservação da
Arquitetura Moderna
19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h30 às 21h30 Santificações
Populares, Paganismo e Sincretismo
na América Latina
19h30 às 21h30 Como as Terras
Indígenas Protegem a Biodiversidade?
19h30 às 21h30 De que forma o
acesso à Internet afeta o consumo
cultural?
11/quinta
10h às 19h Sonologia 2019: I/O
19h às 21h Mediadores Culturais
na Formação da Nação e da
Modernidade na América Latina
19h às 21h Meditação Ativa: para
além da prática sentada
19h às 21h Nueva Canción Chilena e
a Canção de Protesto no Brasil
19h às 21h30 Oficina de Crônicas
Coisas da Vida
19h30 às 21h30 História Visual do
México em Transformação
12/SEXTA
10h às 19h Sonologia 2019: I/O
14h às 17h30 Curso Sesc Gestão
Cultural
19h às 21h Atualidade do violão
chileno e latino americano
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10h às 17h Casa: espaços de
produções culturais
10h às 17h30 Curso Sesc de Gestão
Cultural
14h30 às 17h30 Liberdade em Cena
às Peça: Dois Perdidos em uma noite
suja
15/SEgunda
14h às 17h O Cinema Social na
Argentina e no Brasil: Abordagens,
Repressão e Legado
14h30 às 18h30 Como Conceber,
Construir e Escrever um Livro de
Não-ficção
17h às 19h Cine Segunda: Havana
19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h30 às 21h30 Santificações
Populares, Paganismo e Sincretismo
na América Latina
19h30 às 21h30 Para afinar o olhar
sobre a cena
16/terça
10h às 13h Gestão do Caos:
Planejamento de Comunicação e
Cultura de Rede
14h às 17h Cidades Inteligentes:
Oficina de Prototipagem de Ideias
Para Cidades e Tecnologia

14h às 17h São Paulo vista do alto:
fotografia e paisagem urbana

19h às 21h30 Uma janela para o
Flamenco

14h30 às 18h30 Como Conceber,
Construir e Escrever um Livro de
Não-ficção

19h às 21h30 Oficina de Crônicas
Coisas da Vida

19h às 21h30 Uma janela para o
Flamenco

22/SEgunda

19h às 21h30 Accionistas de Viena:
trauma e representação da violência
na arte
19h às 21h Meditação Ativa: para
além da prática sentada
19h30 às 21h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens
17/quarta
10h30 às 16h30 Re-criptografando o
presente
14h às 18h Educomunicação para
Educadores
14h às 17h Preservação da
Arquitetura Moderna
14h30 às 17h30 Música e Letra:
Como é que faz?
19h às 21h30 Uma janela para o
Flamenco
19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h às 21h30 Maurício Nogueira
Lima: contribuições à arte brasileira

14h às 17h O Cinema Social na
Argentina e no Brasil: Abordagens,
Repressão e Legado
17h às 19h Cine Segunda: Havana
19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h30 às 21h30 Para afinar o olhar
sobre a cena
19h30 às 21h30 Um Índio Imaginado?
23/terça
10h às 13h Gestão do Caos:
Planejamento de Comunicação e
Cultura de Rede
10h às 17h Ciclo Cultura, Educação e
Tecnologias em debate
10h às 17h Povos Indígenas:
Memória, Verdade e Justiça
14h às 17h Cidades Inteligentes:
Oficina de Prototipagem de Ideias
Para Cidades e Tecnologia

19h30 às 21h30 Para afinar o olhar
sobre a cena

14h às 17h São Paulo vista do alto:
fotografia e paisagem urbana

19h30 às 21h30 História do
Movimento LGBT no Brasil

14h às 17h Mediação Familiar Contexto com Idosos

18/quinta

19h às 21h Plasticidades poéticas,
escrituras picturais

14h às 18h Educomunicação para
Educadores

19h30 às 21h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens

19h às 21h Meditação Ativa: para
além da prática sentada

19h30 às 21h30 Um Índio Imaginado?

19h às 21h Mário de Andrade e o
mundo do trabalho no Brasil
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24/quarta
10h às 13h O imperativo de uma
educação global: tecnologias e
realização pessoal
10h às 17h Povos Indígenas:
Memória, Verdade e Justiça
14h às 17h Preservação da
Arquitetura Moderna
15h às 17h30 Literatura & Refúgio
19h às 21h30 Maurício Nogueira
Lima: contribuições à arte brasileira
19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h30 às 21h30 Para afinar o olhar
sobre a cena
19h30 às 21h30 Um Índio Imaginado?
25/quintA
19h às 21h Mário de Andrade e o
mundo do trabalho no Brasil
19h às 21h30 Oficina de Crônicas
Coisas da Vida
19h30 às 21h30 Abecedário de
personagens do folclore brasileiro
19h30 às 21h30 Um Índio Imaginado?
19h30 às 21h30 Libras e saúde:
caminhos para qualificar o
atendimento bilíngue
26/SEXTA
10h às 12h30 Resistências na arte
educação contemporânea
14h às 21h30 Curso Sesc de Gestão
Cultural
15h às 17h30 Literatura & Refúgio
19h às 21h Improvisação e Linguagem
Interpretativa na Música Brasileira
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19h30 às 21h30 Davi Kopenawa
Yanomami
19h30 às 21h30 Libras e saúde:
caminhos para qualificar o
atendimento bilíngue
27/SÁBADO
09h30 às 12h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens
10h às 17h30 Curso Sesc de Gestão
Cultural
15h às 18h Cine Debate: Temporada
16h às 18h Prosas Musicais: Chico
Salem às Voz e Violetas
29/SEGUNDA
14h às 17h O Cinema Social na
Argentina e no Brasil: Abordagens,
Repressão e Legado
14h às 18h AtlaS - Atlântico Sensível:
trânsitos musicais no corredor
Portugal - Brasil
17h às 19h Cine Segunda: Havana
19h às 21h30 Exposições Acessíveis
19h30 às 21h30 Homossexualidade e
Dissidência em Cuba
19h30 às 21h30 Para afinar o olhar
sobre a cena
19h30 às 21h30 Imaginações do
Brasil: entre a “terra prometida” e o
“país do futuro”
30/TERÇA
10h às 13h Gestão do Caos:
Planejamento de Comunicação e
Cultura de Rede
14h às 18h AtlaS - Atlântico Sensível:

trânsitos musicais no corredor
Portugal - Brasil
14h às 16h As Transformações do
Espaço Doméstico em Lugar de
Memória
14h às 17h Cidades Inteligentes:
Oficina de Prototipagem de Ideias
Para Cidades e Tecnologia
14h às 17h São Paulo vista do alto:
fotografia e paisagem urbana
17h às 19h Cuba Libre
19h30 às 21h30 Homossexualidade e
Dissidência em Cuba
19h30 às 21h30 Imaginações do
Brasil: entre a “terra prometida” e o
“país do futuro”
19h30 às 21h30 Cultura Brasileira em
Textos e Linguagens

19/SEXTA. Feriado

20/SÁBADO. Unidade fechada
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Mala Direta
Básica
9912355090/DR/SPM

SESC

Centro de Pesquisa e Formação

Rua Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar
Bela Vista - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3254-5600 – CEP: 01313-020
Trianon – Masp 700m
Anhangabaú 2000m
centrodepesquisaeformacao@sescsp.org.br
/cpfsesc

sescsp.org.br/cpf
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