EDIÇÕES
ANTERIORES

2019
Cia Babalakina (RJ) | Vozes de nós
Cia Kawin (RJ-Togo) | Desenho
Cia Rubens Barbot – Teatro de Dança (RJ) | Dança Naná e outras
coreograﬁas
Companhia de Aruanda (RJ) | Fuzuêzinho
Cristina Moura (RJ) | ÄGÔ - Um Solo de Cristina Moura
Grupo Fragmento Urbano (SP) | Encruzilhada
Jongo de Pinheiral (RJ) | Jongo de Surpresa
Imperadores da dança (RJ) e GW Cia de Performance (RJ) | Batalha
dos Ritmos
Laso Cia de Dança (RJ) | Nunca Mais
Luciane Ramos-Silva (SP) | Olhos nas costas e um riso irônico no
canto da boca
Nave Gris (SP) | Corredeira e A-vós
Pak Ndjamena (Moçambique) | Inﬂux
Tiago Oliveira (RJ) | À margem

2018
Balé do Teatro Castro Alves (BA) | Lub Dub
Cia de Ballet da Cidade de Niterói (RJ) | O instante do aquilo
Cia Híbrida de Dança (RJ) | In(in)terrupto
Cia Siameses (SP) | D.G.LO Vol. 2 | Jardim Noturno | Rubedo
Elisa Ohtake (SP) | Tira meu fôlego
Os dois cia de dança (RJ) | Castelos e Redes: Estamos em obras
Márcio Cunha (RJ) | Rosário
Projeto MOV_Ola (SP) | Devolve duas horas da minha vida

2017
Cia de Dança Renato Vieira (RJ) | Blue, bonjour tristesse
Cia Urbana de Dança (RJ) | 5 passos para não cair no abismo
Gira Dança (RN) e Toula Limnaios (Alemanha) |
Die Einen, Die Anderen | Alguns Outros
Grupo Cena 11 (SC) | Protocolo Elefante

EDIÇÕES ANTERIORES

2016
Grupo Ângelo Madureira & Ana Catarina Vieira (SP) |
A Pele da Máquina | Estado imediato
Grupo Giradança (RN)| Sem Conservantes |
Dança que ninguém quer ver
Grupo Tápias (RJ)| Casa de Abelha | Sei Coisas Lindas de Ti
Regina Miranda & atoresbailarinos (RJ) |
Murakami, o leitor de Sonhos | Medo e Prazer

PROGRAMAÇÃO | 2022

ÃO |

S E S C C O PA C A B A N A
EntreFalas | O corpo negro: narrativas
autorais | concerto musical e palestras
29/4 | 19h | Grátis | Livre
Corpocatimbó | espetáculo com Zé Viana Junior
30/4 e 1º/5 | 18h | Pago | 10 anos
Da própria Pele, não há quem fuja | espetáculo
com Òyó Núcleo de Artes
30/4 e 1º/5 | 19h | Pago | 16 anos
violento. | espetáculo com Preto Amparo, Grazi Medrado,
Alexandre de Sena, Pablo Bernardo
30/4 e 1º/5 | 20h | Pago | 16 anos
Meia Noite | espetáculo com Orun Santana
4 e 5/5 | 18h | Pago | Livre
Tudo que é imaginário existe e é e tem | espetáculo
com E 2 Cia de Teatro e Dança
4 e 5/5 | 20h | Pago | 12 anos
EntreImagens: Sessão de obras curtas | exibição
6/5 | 19h | Grátis | Livre
EntreEstudos | Trânsitos entre produções
acadêmicas | espetáculo e palestras
7/5 | 19h | Grátis | 16 anos
Afro em 2 tempos | espetáculo com Isaura de Assis e Nadir Nóbrega
7 e 8/5 | 18h | Pago | Livre
Carta para Mercedessssss | espetáculo com a Cia Étnica de Dança
7 e 8/5 | 20h | Pago | Livre
EntreImagens | Um ﬁlme de dança | exibição + debate com Carmen
Luz e Jorge Vasconcellos
10/5 | 19h | Grátis | Livre
Formigueiro | espetáculo com Bruno Duarte
11 e 12/5 | 20h | Pago | 12 anos
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
11 e 12/5 | 18h | Pago | Livre
EntreImagens | Cavalo | exibição
13/5 | 19h | Grátis | 14 anos

Programa duplo: Metamorfose e Resistência |
espetáculo com Aline Corrêa
14 e 15/5 | 18h | Pago | Livre
SÓlidão com Elton Sacramento
14 e 15/5 | 20h | Pago | Livre

S E S C N O VA I G U A Ç U
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
5/5 | 19h | Pago | Livre
Afro em 2 tempos | espetáculo com Isaura de Assis e Nadir Nóbrega
6/5 | 19h | Pago | Livre

S E S C N O VA F R I B U R G O
Tudo que é imaginário existe e é e tem | espetáculo
com E 2 Cia de Teatro e Dança |
1º/5 | 17h | Pago | 12 anos
EntreImagens | Cavalo | exibição
1º/5 | 15h | Grátis | 14 anos
EntreImagens | Um ﬁlme de dança | exibição
6/5 | 17h | Grátis | Livre
Meia Noite | espetáculo com Orun Santana
6/5 | 19h | Pago | Livre
EntreImagens: Sessão de obras curtas | exibição
7/5 | 17h | Grátis | Livre
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
7/5 | 19h | Pago | Livre

S E S C Q U I TA N D I N H A
EntreImagens | Cavalo | exibição
29/4 | 17h | Café Concerto | Grátis | 14 anos
Meia Noite | espetáculo com Orun Santana
30/4 | 19h | Café Concerto | Pago | Livre
EntreImagens | Um ﬁlme de dança | exibição
7/5 | 17h | Café Concerto | Grátis | Livre

EntreImagens | Sessão de obras curtas | exibição
8/5 | 15h | Café Concerto | Grátis | Livre
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
8/5 | 17h | Café Concerto | Pago | Livre

SESC RAMOS
Afro em 2 tempos | espetáculo com Isaura de Assis e Nadir Nóbrega
30/4 | 16h | Pago | Livre
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
14/5 | 16h | Pago | Livre

SESC MADUREIRA
Afro em 2 tempos | espetáculo com Isaura de Assis e Nadir Nóbrega
5/5 | 19h | Pago | Livre
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
13/5 | 19h | Pago | Livre

SESC NITERÓI
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
6/5 |19h | Pago | Livre

CENTRO CULTURAL DO
POLO EDUCACIONAL SESC
Corpocatimbó | espetáculo com Zé Viana Junior
5/5 | 20h | Grátis | 10 anos
Formigueiro | espetáculo com Bruno Duarte
26/5 | 20h | Grátis | 12 anos
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
29/6 | 15h30 | Grátis | Livre | exclusivo para os alunos
30/6 | 20h | Grátis | Livre

POLO SOCIOCULTURAL SESC
PA R AT Y | I N S T I T U T O S I L O C U L T U R A L
Corpocatimbó | espetáculo com Zé Viana Junior
7/5 | 19h | Grátis | 10 anos
Oﬁcina | EntreCorpos | Corporeidades encantadas da Jurema
Sagrada: poéticas catimbozeiras na criação em dança com Zé
Viana Junior
8/5 | 10h às 13h | Grátis | a partir de 18 anos | 15 vagas
Oﬁcina | Vivência malunga com Orun Santana
9/5 | 18h às 22h | Grátis | a partir de 5 anos | 15 vagas
Meia Noite | espetáculo com Orun Santana
10/5 | 19h | Grátis | Livre
SÓlidão com Elton Sacramento
11/5 | 19h | Grátis | Livre
Oﬁcina | EntreCorpos | Corpo, Dança, Dramaturgia, Ritual Cênico
com Elton Sacramento
12/5 | 10h às 12h | Grátis | 18 anos | 15 vagas
Vem pra Roda! | espetáculo com Jongo do Quilombo Campinho
13/5 | 19h | Grátis | Livre
Tudo que é imaginário existe e é e tem | espetáculo
com E 2 Cia de Teatro e Dança
14/5 | 19h | Grátis | 12 anos
Oﬁcina | EntreCorpos | O acaso na criação em dança com Eliana de
Santana e Hernandes de Oliveira
15/5 | 10h às 13h | Grátis | partir de 12 anos | 15 vagas
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
16/5 | 19h | Grátis | Livre
Oﬁcina | EntreCorpos | Dançar o passinho com Will IDD
17/5 | 9h às 12h | Grátis | Livre | 15 vagas
Formigueiro | espetáculo com Bruno Duarte
18/5 | 19h | Grátis | 12 anos

E S PA Ç O S PA R C E I R O S
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW
DA FONSECA - CEFET/RJ
Oﬁcina | EntreCorpos | Dançar o passinho com Will IDD
10/5 | 13h às 16h | Grátis | exclusiva para os alunos | Livre | 20 vagas

ESCOLAS PÚBLICAS
Marias - As Negras Brasileiras | espetáculo com Grupo Akanni
10 a 13/5 | 14h | exclusivo para alunos de escolas da rede pública de
ensino das cidades do Rio de Janeiro | Grátis | Livre

FA C U L D A D E A N G E L V I A N N A
Oﬁcina | EntreCorpos | O que me move com Nadir Nóbrega
2/5 | 14h às 17h | Grátis | Livre
Mesa de Debates | EntreFalas | Nadir Nóbrega – interlocução de
Luciane Ramos-Silva | Corporeidades negras, memórias e discursos
para o nosso tempo
3/5 | 14h às 16h | Grátis | Livre

PA R Q U E M A D U R E I R A
Oﬁcina | Oﬁcina AfroFunk com Taisa Machado
Noites de passinho | espetáculo com Isaque Badalado, Severo IDD,
Igor Imperador, Codazzi, Cebolinha, Celly IDD
Metamorfose e Resistência com Aline Corrêa
30/4 | a partir de 15h30 | Grátis | Livre

P R A I A D E C O PA C A B A N A
Reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá |
Cortejo e louvação
14/5 | 16h | Grátis | Livre

UFRJ
Mesa de Debates | EntreFalas | Corporeidades Negras e Gêneros:
Reinvenções das Juventudes Periféricas com Bruno de Jesus –
interlocução Taísa Machado
2/5 | 14h às 16h | Grátis | Livre
Oﬁcina | EntreCorpos | O acaso na criação em dança com Eliana de
Santana e Hernandes de Oliveira
2/5 | 16h às 19h | Grátis | Livre

UNIRIO
Oﬁcina | EntreCorpos | No Jogo da Dança com Orun Santana
2/5 | 15h às 18h | Grátis | a partir de 10 anos | 20 vagas
Oﬁcina | EntreCorpos | Corporeidades encantadas da Jurema
Sagrada: poéticas catimbozeiras na criação em dança com Zé
Viana Junior
3/5 | 16h às 19h | Grátis | a partir de 18 anos | 25 vagas
Mesa de Debates | EntreFalas | Corporeidades Negras e
Performance: Trânsitos e Relações com Carmen Luz – interlocução
de Jorge Vasconcellos
4/5 | 15h às 17h | Grátis | Livre
Reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá |
Cortejo e louvação
13/5 | 15h | Grátis | Livre
Palestra | EntreFalas | Aula Magna: Corpos bailarinos, saberes
em trânsito com Leda Maria Martins
16/5 | 14h às 16h | Grátis | Livre

DESCDESCRITIVO
D A S AT I V I D A D E S

ABERTURA
ENTREFALAS | O corpo negro: narrativas autorais | palestra
e apresentação musical | Carlos Negreiros canta Olorum Baba Min
Yassmin Santos

Sesc Copacabana | Teatro de Arena | 29 de abril | 19h
O Sesc RJ convida o público e todos os artistas participantes do
projeto para um encontro com depoimentos sobre as trajetórias dos
proﬁssionais, a cena da dança e a criação de redes de intercâmbios.
A conversa terá a mediação de uma das curadoras do projeto, Luciane
Ramos-Silva, com a presença de todos os artistas os participantes.
A abertura conta com a performance musical do artista Carlos
Negreiros, da Orquestra Afro-Brasileira, que apresenta canções autorais
da histórica companhia de dança afro carioca Olorum Baba Min, da qual
foi diretor musical. Duração: 180 minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre.
FICHA TÉCNICA
Alexandre de Sena | Aline Correa | Bruno de Jesus | Bruno Duarte | Carlos Negreiros |
Carmen Luz | Cebolinha | Celly IDD | Codazzi | Cia Étnica de Dança | E 2 Cia de Teatro
e Dança | Elton Sacramento | Grazi Medrado | Grupo Akanni/Coletivo Obirin Ikun | Igor
Imperador | Isaque Badalado | Isaura de Assis | Jorge Vasconcellos | Leda Maria Martins |
Luciane Ramos-Silva | Nadir Nóbrega | Òyó Núcleo de Artes | Orun Santana | Pablo
Bernardo | Preto Amparo | Severo IDD | Taísa Machado | Zé Viana Junior

E S P E TÁ C U L O S
AFRO EM 2 TEMPOS | Isaura de Assis (RJ) e Nadir Nóbrega (BA)
Sesc Ramos | Sala multiuso | 30 de abril | 16h
Sesc Madureira | Teatro | 5 de maio | 19h
Sesc Nova Iguaçu | Teatro | 6 de maio | 19h

A noite marca o encontro de duas bailarinas
com vasta trajetória na dança afro no Brasil, que
apresentam solos autorais, além narrativas sobre
os seus percursos proﬁssionais, partindo de
grandes referências na dança, Mercedes Batista
e Clyde Morgan, abordando política, estética e
pedagogias da dança. Isaura de Assis apresenta
Lembarenganga e Deusa do Ouro. Nadir Nóbrega
apresenta: A Pensativa, inspirado na pintura
A Pensativa, do artista alagoano José Zumba
(falecido), e Geledés, uma história não contada:
Trata-se de uma performance inspirada no Gèlède,
que é um festival anual que celebra a sabedoria
das mães anciãs e mulheres entre os iorubás. O
festival inclui máscara (ou adorno de cabeça).
Dança e música são parte integrante da cerimônia,
que utiliza elementos tradicionais da música
iorubá, incluindo percussão complexa e músicas.
A cerimônia Gèlède pode também ter lugar nos
funerais de membros do culto ou em períodos de
seca ou de outras situações graves, que se pensa
ter sido trazida por feitiço maléﬁco. Duração:
50 minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre.
FICHA TÉCNICA
Bailarinas e depoimentos de: Isaura de Assis, Nadir Nóbrega |
Apoio de percussão para a apresentação de Isaura de Assis:
Carlos Negreiros

Daniel GRT

Sesc Copacabana | Sala multiuso | 7 e 8 de maio | 18h

CARTAS PARA MERCEDESssssss | Cia Étnica de Dança (RJ)
Sesc Copacabana | Mezanino | 7 e 8 de maio | 20h
CARTAS PARA MERCEDESsssssss é um projeto artístico composto
de três obras: uma obra dançada, uma obra plástica e uma obra
sonora. As obras imaginam e estabelecem conversas abertas entre os
universos biográﬁcos e artísticos da bailarina, coreógrafa e professora
negra brasileira Mercedes Baptista e a vida e a dança de bailarinas
e coreógrafas integrantes do projeto. O projeto dá continuidade às
pesquisas da diretora e coreógrafa Carmen Luz acerca da presença
e da atuação de artistas negras, negros e negres na Dança criada,
pensada e produzida no Brasil. Duração: 60 minutos. Classiﬁcação
Indicativa: Livre.
FICHA TÉCNICA
Concepção, Direção e Coreograﬁa: Carmen Luz | Bailarinas e Criadoras: Amanda Corrêa,
Claudia Martins, Érika Villeroy da Costa, Kleyton Hudson | Ensaiadora: Amanda Corrêa |
Preparação Corporal: Érika Villeroy, Helena Matriciano Lima, Amanda Corrêa, Luciana
Bicalho | Figurinos: Carolina Casarin, Danielle Conceição | Maquiagem e Pintura Corporal:
Ruth Vianna | Iluminação: Fernanda Mantovani | Música Original: Rodrigo Brayner |
Trilha Sonora: Carmen Luz, Rodrigo Brayner e Marcos Ferreira – FNS | Sonorização e
Operação: Marcos Ferreira – FNS | Instalação, Esculturas, Vídeos: Carmen Luz | Pesquisa:
Carmen Luz | Pesquisador Assistente: Leonardo Cohen | Fotos: Claudia Ferreira e
Adriana Medeiros | Projeto Gráﬁco e Assessoria de Comunicação: Ricardo Campos |
Mídias Sociais: Pablo Felipe e JG | Produção Administrativa: Flávia Menezes | Produção
Local: JG| Assistente de Produção: Pablo Felipe | Realização: Cia. Étnica de Dança e
Teatro | Parceiros: Faculdade Angel Vianna | Agradecimentos: Marcia Feijó, Equipe Sesc
Copacabana, André Gracindo, Rafael Gugliotti, Leysa Vidal, Aly Moreira, Liv Sovik, Cintia
Jocas, Valéria Monã

CORPOCATIMBÓ | Zé Viana Junior (CE)
Sesc Copacabana | Sala multiuso | 30 de abril e 1º de maio | 18h
Centro Cultural do Polo Educacional Sesc | Teatro | 5 de maio | 20h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 7 de maio | 19h
CorpoCatimbó apresenta uma ritualística de densidade móvel que
propõe evocar e presentiﬁcar as espirais energéticas das entidades
encantadas da Jurema Sagrada. O Corpo-fumaça se faz portal de
acesso ao universo dos mestres, mestras, caboclos, pretos velhos,
que se materializam nas simbologias de suas encantarias, gingas,
bailados e vibrações. Um rito de encontro que espiraliza as presenças
e nos convida a demandar nossos desejos na fumaça catimbozeira de
medicina ancestral, potencializando a ciência do Catimbó no seu rito
performativo de desenvolvimento artístico-espiritual. Duração:
50 minutos. Classiﬁcação Indicativa: 10 anos.
FICHA TÉCNICA
Pesquisa, criação e Performance: Zé Viana Junior | Mestria/Orientação e Performance: Pai
Mesquita de Ogum | Direção Dramatúrgica: Benjamin Abras e Cátia Costa | Colaboração:
Gerson Moreno e Mãe Nega de Iemanjá | Concepção e Operação de Iluminação: Aline
Rodrigues | Dramaturgia Sonora: Eric Barbosa | Figurino: Edilene Soriano | Produção:
Liliana Matos

CORTEJO E LOUVAÇÃO | Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário do Jatobá (MG)
UNIRIO | Jardim da UNIRIO | 13 de maio | 15h
Praia de Copacabana (altura da Avenida Princesa Isabel) |
14 de maio | 16h
Os Reinados, também conhecidos como Congados, são uma das
manifestações culturais mais ricas e expressivas dos saberes bantos
no Brasil. Segundo Leda Martins, os Reinados derivam das antigas
coroações de Reis Negros no Brasil, cujo registro recua ao século XVII.
Nos Reinados, celebra-se sua maior autoridade, Nossa Senhora do
Rosário, carinhosamente chamada de Unganda Manganá. A narrativa
mística de retirada de Nossa Senhora do Rosário das águas estrutura
sua organização, o papel das Guardas, de variadas designações,
a função do Trono Coroado e da capitania que, unidos, regem as
cerimônias e os festejos devocionais que relembram a história da
diáspora negra, a travessia marítima, as lutas de resistência contra a
escravidão e o papel do negro
na construção e formação do
Brasil. Por meio de cerimoniais
complexos, cantares, danças
e de toda uma organização
ritual e litúrgica, se restituem
em territórios brasileiros, em
particular em Minas Gerais,
onde se sobressaem acervos
extraordinários de conhecimentos
devocionais, ﬁlosóﬁcos, técnicos,
linguísticos e estéticos, fundantes
das gnosis negro africanas e
suas transcriações, inscritos pela
memória oral.

DA PRÓPRIA PELE, NÃO HÁ QUEM FUJA |
Òyó Núcleo de Artes (BA)
Sesc Copacabana | Teatro de Arena | 30 de abril e 1º de maio | 19h
O espetáculo parte da simbologia dos orixás e aspectos das
manifestações populares do Recôncavo Baiano Zambiapunga e
Mandus. O trabalho transita entre memórias pessoais e ressigniﬁcações
dessas manifestações. O corpo festivo e sagrado se apresenta como
encruzilhada, conexões entre encontros e desencontros, chegada e
partida de heranças africano-brasileiro. Com direção e concepção
de Bruno de Jesus, as coreograﬁas revivem e renovam enredos da
nossa ancestralidade africana em diáspora. Duração: 50 minutos.
Classiﬁcação Indicativa: 16 anos.
FICHA TÉCNICA
Direção e Coreograﬁa: Bruno de Jesus | Assistentes de Coreograﬁa: Fred Lopes e
Raina Santos | Bailarinos: Aline Moreira, Arieli Batista, Fred Lopes, Marcello Santos,
Paula Marinho, Raina Santos, Ronald Castro, Talita Melo | Projeto de Luz: Anderson
Rodrigo |Operação de Luz: Ana Brandão | Trilha Sonora: Bruno de Jesus e Flávio Bueno |
Produção: Òyó Núcleo de Artes

FORMIGUEIRO | Bruno Duarte (RJ)
Sesc Copacabana | Mezanino | 11 e 12 de maio | 20h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 18 de maio | 19h
Centro Cultural do Polo Educacional Sesc | 26 de maio | 20h
O espetáculo Formigueiro, concebido e coreografado por Bruno Duarte,
é um solo de dança que se utiliza das técnicas de break, krump e
gestos experimentais na sua composição. Ele discute a relação sujeito x
coletivo com um olhar macro para a coreograﬁa existente nas interações
das pessoas no meio urbano. Em meio às multidões que se aglomeram
em diversas situações cotidianas, como nas ruas e nos transportes
públicos, questiona-se: O que afeta e como se é afetado? Partindo da
premissa de que essas pessoas se relacionam, se atravessam e cruzam
o caminho umas das outras, a metáfora do formigueiro abriga a mescla
de um indivíduo em muitos. A ideia é mostrar que há uma espécie de
metamorfose diária a cada vez que se percorre um caminho de um
ponto a outro das grandes cidades. E como o gestual de um sujeito é
diretamente impactado pelo movimento do coletivo. Na criação dessa
coreograﬁa, Bruno buscou observar como o movimento do coletivo
inﬂuenciava no seu próprio corpo, e de que maneira ele poderia se
expressar para reverberar, em cena, a potência dessas transformações.
Ainda mais quando se analisam os impactos sofridos por ele, um
homem preto, que transita entre as áreas periféricas e centrais, com as
vestes que o identiﬁcam como um artista das danças urbanas.
FICHA TÉCNICA
Concepção: Bruno Duarte | Dramaturgia: Bruno Duarte e T iago Oliveira | Intérprete e
Coreógrafo: Bruno Duarte | Fotograﬁa/Filmagem: Wagner Cria | Produção Executiva e
Coordenação Técnica: Thiago Piquet | Iluminação: Vilmar Olos | Música: Bruno Duarte

MARIAS – AS NEGRAS BRASILEIRAS | Grupo Akanni (RJ) |
Apresentações exclusivas para estudantes de escolas públicas |
10 a 13 de maio
O espetáculo preconiza a cultura afro-brasileira e reúne a capoeira,
o maculelê, o jongo, a dança afro sob o olhar do feminino, em uma
coreograﬁa autêntica, que visa valorizar, resgatar e difundir as tradições
africanas, dando continuidade ao legado deixado, e a partir dessa
iniciativa preservar a memória e construir a ligação entre o passado e a
atualidade, aproximando a sociedade brasileira da cultura e da diáspora
africana e sua arte, tendo por princípios básicos a conscientização da
importância das transmissões das histórias e fundamentos que são
passados principalmente através da oralidade, como empoderamento,
representatividade e autoestima. Este trabalho está pautado no estudo
feminino dentro das comunidades afro-negras e sua resistência, a
responsabilidade matriarcal com a prole, utilizando da experiência de
nomes como Dandara, que liderou um exército quilombola, lutando
contra o sistema escravocrata do séc. XVII, Antonieta de Barros, a
primeira deputada estadual negra do Brasil, que com seu desejo de
estudar tornou-se exemplo na luta racial e de gênero, Carolina Maria
de Jesus, uma mulher que vivia no lixão, como catadora, e se tornou
escritora de um dos livros mais importantes, vendido para mais de 40
países e muitas outras Marias, Marielle’s, Ngingas, Mãe Menininha’s,
mulheres que ﬁzeram da sua energia a força de uma transformação na
nossa história e que usamos como base nesse espetáculo. Duração: 60
minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre
FICHA TÉCNICA
Direção: Gabriela Luiz | Intérpretes-criadores: Bellas da Silveira, Gabriela Luiz, Gisele
Alves, Maria Antônia. | Preparação Corporal: Fernanda Gomes, Gabriela Luiz. | Figurino:
Gisele Alves | Cenário: O Coletivo | Montagem da Trilha Musical: Gisele Alves, Bellas da
Silveira. | Fotograﬁa: Daniel Oliveira | Designer Gráﬁco: Marcelle Pereira, Bellas da Silveira |
Produção: Duda Fonseca, O Coletivo | Coprodução: Stephanie Oliveira e Flávio Rocha

MEIA NOITE | Orun Santana (PE)
Sesc Quitandinha | Café Concerto | 30 de abril | 19h
Sesc Copacabana | Sala Multiuso | 4 e 5 de maio | 18h
Sesc Nova Friburgo | Teatro | 6 de maio | 19h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 10 de maio | 19h
O espetáculo do diretor e bailarino Orun Santana explora a capoeira
como elemento criador e motivador do movimento, construindo
procedimento de uso de imagens/memórias do corpo do dançador
como elemento criador, dialogando dramaturgicamente a relação entre
pai e ﬁlho, mestre e discípulo, sendo o intérprete ﬁlho desse mestre,
trazendo à tona os aspectos da ancestralidade pessoal em evidência.
A obra revela ainda princípios motores e imagéticos do corpo do
brincante, encenador, fruto de uma relação com o Daruê Malungo, seu
espaço de trocas e vivência fonte em atrito com as relações de poder
e dominação do corpo negro na contemporaneidade. Duração: 60
minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre.

Anderson Stevens

FICHA TÉCNICA
Intérprete-criador e Diretor: Orun Santana | Consultoria Artística: Gabriela Santana | Trilha
Sonora: Vitor Maia | Iluminação: Natalie Revorêdo | Cenograﬁa e Figurino: Victor Lima |
Produção: Danilo Carias Criativo Soluções

METAMORFOSE E RESISTÊNCIA | Aline Corrêa (RJ)
Parque Madureira | 30 de abril | 15h30
Sesc Copacabana | Sala multiuso | 14 e 15 de maio | 18h
Programa duplo. Metamorfose: O corpo muda de acordo com o
tempo, sentimento e lugar é uma mutação constante e o objetivo
desse processo de criação é mostrar os efeitos de todo o processo
de investigação, vivência e inﬂuências que o corpo vem absorvendo
ao longo dos anos, tornando uma linguagem única e particular. O
solo utiliza o poema da Clarice Lispector (Sabedoria é não entender)
e as pinturas expostas no Centre d’histoire de la resistance et de la
deportation Lyon como ponto de partida e inspiração. Duração: 20
minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre. Resistência: O corpo como
objeto de resistência. Um corpo que teve que resistir a cada etapa
de aprendizagem e experiências no corpo e no emocional. O corpo
se converte em um lugar cheio de cicatrizes, onde o passado se
encontra à ﬂor de pele, porém sua presença, visível ou oculta, permite
ter os olhos abertos ao presente. Duração: 20 minutos. Classiﬁcação
Indicativa: Livre.

Andretimage

Stefan Chytrek

FICHA TÉCNICA
Metamorfose | Criação e interpretação: Aline Corrêa | Trilha sonora autoral e exclusiva:
Sávio de Araújo e DJ THAG | Residência: CA l’Lestruch - Centre de Création (Sabadell),
CC La Barceloneta (Barcelona) | Assessoramento Artístico: Roberto Olivan, Lali Ayguade,
Tanya Beyeler, Jean Gomes, Sandra Navarro, Fernando Lima | Produção Executiva:
Claudia Bueno
Resistência | Coreograﬁa: Aline Corrêa | Intérprete: Aline Corrêa | Luz: Lionel Henry |
Produção Executiva: Claudia Bueno | Música: O Pulso de T itãs e Tarkovsky’s Mirror Set to
Arvo Pärt’s Mirror in the Mirror (Spiegel im spiegel)

NOITES DE PASSINHO | Isaque IDD, Severo IDD, Cebolinha, Iguinho
IDD, Celly IDD, Codazzi IDD (RJ)
Parque Madureira | 30 de abril | 15h30
Sesc Nova Iguaçu | Teatro | 5 de maio | 19h
Sesc Niterói | Teatro | 6 de maio | 19h
Sesc Nova Friburgo | Teatro | 7 de maio | 19h
Sesc Quitandinha | Café Concerto | 8 de maio | 16h
Sesc Copacabana | Sala Multiuso | 11 e 12 de maio | 18h
Sesc Madureira | Teatro | 13 de maio | 19h
Sesc Ramos | Teatro | 14 de maio | 16h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 16 de maio | 19h
Centro Cultural do Polo Educacional Sesc | 29 de junho | 15h30 | 30 de
junho | 20h
Isaque IDD, Severo IDD, Cebolinha, Iguinho IDD, Celly IDD, Codazzi IDD,
bailarinos de diversas gerações do Passinho Carioca apresentam seus
trabalhos autorais, em diálogo com a cena contemporânea e questões
da atualidade. Duração: 60 minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre.
FICHA TÉCNICA
Dançarines/Direção de movimento: Cebolinha, Celly IDD, Codazzi IDD, Isaque IDD,
Severo IDD | Organização: Iguinho IDD | Produção executiva: Braba Produções

SÓlidão | Elton Sacramento (RJ)
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 11 de maio | 19h
Sesc Copacabana | Mezanino | 14 e 15 de maio | 20h
A obra propõe atravessamentos e questionamentos tradicionais e
contemporâneos referentes à existência do Corpo Negro com um olhar
atento às perspectivas da Filosoﬁa Afrikana. Aborda questões como
a solidão do corpo negro, o corpo negro nas artes, o corpo negro na
dança contemporânea e sobretudo as reverberações ocasionadas pelo
racismo. SÓlidão é a possibilidade real de construir narrativas autônomas
Pretas em potência sobre o Corpo Preto falando sobre o Corpo Preto.
Rompimento do imaginário social pejorativo. Realocar imagens pretas
no tempo e espaço, transformando através da Cultura. É poética em
vida! O pilar da obra é estudar o impacto da solidão do Corpo Negro
na contemporaneidade de uma forma mais humana, promovendo
artisticamente criar uma relação de debates. Fica a pergunta: Que reﬂexo
social e político a obra imprime? Tem ação na rua… o que você vê?
Duração: 50 minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre.
FICHA TÉCNICA
Idealização, Concepção, Direção Artística, Dramaturgia, Coreograﬁa, Intérprete, Criador,
Conceito Textual, Pesquisa Musical, Criação de Luz Cênica e Direção de Produção:
Elton Sacramento | Registro Fotográﬁco da Cena 2019: Paulo César Lima | Assistente
de Produção e Operador de Luz: Roberto Silva | Figurino: Peças em memória, Robson
Rastrelli e Apoio FARM | Edição de Trilha Sonora: Jorge Tavares

TUDO QUE É IMAGINÁRIO EXISTE E É E TEM |
E2 Cia de Teatro e Dança (SP)
Sesc Nova Friburgo | Teatro | 1º de maio | 17h
Sesc Copacabana | Mezanino | 4 e 5 de maio | 20h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 14 de maio | 19h
O espetáculo dá prosseguimento à pesquisa onde palavra e visualidades são
referência para diversas possibilidades de construção no corpo e na cena. Se
anteriormente buscou-se inspiração em obras literárias como “Vidas Secas”, de
Graciliano Ramos, contos de Clarice Lispector ou o poema “Tragédia Brasileira”, de
Manuel Bandeira, agora a fala assertiva e desconcertante de Estamira, personagem
da vida real apresentada no ﬁlme “Estamira”, de Marcos Prado, serve como guia
para a confecção desse novo espetáculo. Nessa obra busca-se trazer para a cena
um vislumbre da força das palavras de Estamira, cujo corpo e gestos, em perfeita
consonância com suas falas, são captados com maestria por Marcos Prado em
seu ﬁlme. No seu depoimento, Estamira toca em várias feridas sociais como: a
sedução pelo capital, o prestígio sem obra, a indiferença com o outro e o silêncio
autorizante diante do horror nesses tempos de apagamento de toda singularidade.
Seu testemunho não é apenas opinião, podemos ver no documentário sua trajetória
trágica e entender a força de sua fala. Um corpo, um verbo e milhares de sentidos.
Com esse solo de dança, Eliana de Santana busca trazer para a cena uma reﬂexão
poética que reverencie essa profetiza do nosso tempo, “ciente sentimentalmente”,
Estamira é portadora de grande lucidez. Foi barbaramente abandonada pelo
sistema vigente, mas nos deixou através de suas palavras, ﬁlmadas ou transcritas,
um testemunho maior, um legado, sua visão de mundo. Uma das bases estruturais
da pesquisa da E² Cia de Teatro e Dança é a questão do sujeito anônimo, agora
personiﬁcado em Estamira, que aparece vestida com as palavras necessárias para
nos dizer (e nos fazer dançar): “Tudo que é imaginário tem, existe, é. Sabia que tudo
que é imaginário, existe e é e tem? Pois é.”

Hernandes Oliveira

FICHA TÉCNICA
Direção e Interpretação: Eliana de Santana | Direção de Arte, Cenograﬁa e Iluminação: Hernandes de
Oliveira | Pesquisa Sonora: E² Cia de Teatro e Dança | Produção: E² Cia de Teatro e Dança / Corpo
Rastreado

VEM PRA RODA! | Jongo do Quilombo Campinho
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 13 de maio | 19h
Manifestação cultural que fortalece e mantém viva a dança de origem africana
praticada no Quilombo do Campinho e que traz toda força e vibração das
tradições afro-brasileiras em suas apresentações. Com tambor e saias
rodadas, o Jongo do Quilombo do Campinho cultiva suas raízes com
simplicidade e ﬁdelidade às tradições, entoando canções ligadas à terra e
à ancestralidade. A dança como forma de expressão afro-brasileira integra
percussão de tambores, dança coletiva e práticas de magia, sendo praticada
nos quintais das periferias urbanas e em algumas comunidades rurais do
Sudeste Brasileiro. O jongo, desde 2005, é registrado como Patrimônio
Imaterial Brasileiro. Duração: 60 minutos. Classiﬁcação Indicativa: Livre.

violento. | Preto Amparo, Grazi Medrado,
Alexandre de Sena, Pablo Bernardo (MG)
Sesc Copacabana | Mezanino | 30 de abril e 1º de maio | 20h
violento. adjetivo. 1. que ocorre com uma força extrema ou uma enorme
intensidade. 2. em que se emprega força bruta; brutal, feroz. 3. que possui
grande força, grande poder de ataque ou de destruição. 4. falta de moderação,
excessivamente enfático; veemente. 5. que apresenta agitação intensa; agitado,
revolto, tumultuoso. 6. que perde facilmente o controle sobre si mesmo; irascível,
colérico. 7. que contraria o direito e a justiça. 8. diz-se da morte causada pela
força ou por acidente. Duração: 50 min. Classiﬁcação Indicativa: 16 anos.

Pablo Bernardo

FICHA TÉCNICA
Atuação: Preto Amparo | Direção: Alexandre de Sena | Dramaturgia: Alexandre de Sena e Preto
Amparo | Produção: Grazi Medrado | Registro em Foto e Vídeo: Pablo Bernardo | Iluminação: Preto
Amparo | Preparação Corporal: Wallison Culu/Cia Fusion de Danças Urbanas | Assessoria de Trilha
Sonora: Barulhista

EXIBIÇÕES

ENTREIMAGENS | EXIBIÇÃO DE
FILMES
Memória, experimentação e performance - corporeidades negras e o
audiovisual. Pelo primeiro ano o Sesc EntreDança apresenta um painel
de obras em audiovisual, em sessões únicas, com narrativas aﬁns ao
recorte curatorial do projeto, abarcando inﬂuências, criações em dança,
seus processos estéticos e historiograﬁas, dentre outras abordagens.

SESSÃO 1
CAVALO
Sesc Copacabana | Cineteatro | 13 de maio | 19h
Sesc Nova Friburgo | Teatro | 1º de maio | 15h
Sesc Quitandinha | Café Concerto | 29 de abril | 17h
Rafhael Barbosa / Werner Salles Bagetti. AL / Brasil. 2020. 84 min.
Classiﬁcação indicativa: 14 anos.
Envolvidos num processo artístico, o documentário Cavalo acompanha a
vida de sete jovens dançarinos que são provocados a um mergulho em
suas ancestralidades.
SESSÃO 2
UM FILME DE DANÇA
Sesc Copacabana | Cineteatro | 10 de maio | 19h | *A sessão será
seguida de debate com a realizadora do ﬁlme, Carmen Luz, e um
dos curadores do projeto, Jorge Vasconcellos
Sesc Nova Friburgo | Teatro | 6 de maio | 17h
Sesc Quitandinha | Café Concerto | 7 de maio | 17h
Carmen Luz. RJ/Brasil. 2013. 90 min. Classiﬁcação indicativa: Livre
“E os negros? Onde estão os negros? - Eis a pergunta que os brasileiros
deveriam se fazer uns aos outros.” A pergunta de Jean-Paul Sartre e
a constatação de Nelson Rodrigues nos anos 60 do século passado
ainda ressoa neste Brasil do século XXI. O eco desta pergunta na dança
cênica brasileira foi o ponto de partida para a realização de Um Filme de
Dança. Mesclando performances de dança e entrevistas realizadas em
Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Nova York, o ﬁlme

nos mostra a trajetória, o pensamento, o belo e contundente trabalho de
alguns dos mais atuantes criadores negros e criadoras negras de dança
de diferentes gerações. Por sua abrangência, o ﬁlme é um documentário
pioneiro na História da Dança brasileira, uma homenagem à perseverança
de bailarinas e bailarinos, coreógrafos e coreógrafas. Um tributo ao corpo
negro em sua própria dança.
SESSÃO 3
SESSÃO DE OBRAS CURTAS | 91 min |
Classiﬁcação indicativa: Livre
Sesc Copacabana | Cineteatro | 6 de maio | 19h
Sesc Nova Friburgo | Teatro | 7 de maio | 17h
Sesc Quitandinha | Café Concerto | 8 de maio | 15h
Alma no olho | Zózimo Bulbul. RJ / Brasil. 1973. 12 min.
Classiﬁcação indicativa: Livre
Metáfora sobre a escravidão e a busca da liberdade através da transformação
interna do ser, num jogo de imagens de inspiração concretista. Música de
John Coltrane.
Delirar o racial | Davi Pontes e Wallace Ferreira. RJ / Brasil. 2021. 33 min.
Classiﬁcação indicativa: Livre
Delirar o racial é uma imagem para pensar espacialidade sem as ﬁcções
formais (espaço e tempo). A partir da equação: racial <-> não-local, os
artistas Davi Pontes e Wallace Ferreira coreografam um experimento artístico
que pensa a diferença sem separabilidade e que oferece uma equação para
anular o espaçotempo como descritores de tudo que existe neste mundo. Em
busca de uma coreograﬁa que não solicite os pilares ontoepistemológicos, os
artistas se aproximam do pensamento da artista e ﬁlósofa Denise Ferreira da
Silva para pensar um ﬁlme sem o fantasma da linearidade. O efeito é uma obra
experimental, no qual utilizam os mesmos procedimentos que elaboram suas
coreograﬁas, uma série de ações que lidam com a incerteza, a desordem e o
provisório para pensar uma ética fora do tempo para vidas negras.
Lancei | Angelo William - um artista periférico. CE / Brasil. 2020. 2 min.
Classiﬁcação indicativa: Livre
Propomos encontrar uma estética de confronto ao que está hegemônico para
gerar um movimento de criação que nos considere, a partir de corporeidades
negras e periféricas. Fora das deﬁnições que não consideram nossos corpos e
corpas, nossos locais de existência, nossos fazeres diários e nossas danças.

NoirBLUE | Ana Pi. MG / Brasil. 2018. 27 min
Classiﬁcação indicativa: Livre
No continente africano, Ana Pi se reconecta às suas origens através do gesto
coreográﬁco, engajando-se num experimento espaço-temporal que une o
movimento tradicional ao contemporâneo. Em uma dança de fertilidade e de
cura, a pele negra sob o véu azul se integra ao espaço, reencenando formas
e cores que evocam a ancestralidade, o pertencimento, a resistência e o
sentimento de liberdade.

Tempo | Inaê Moreira. BA / Brasil. 2021. 17 min.
Classiﬁcação indicativa: Livre
“Tempo” é um ritual. Um dispositivo de conexão ancestral. Do centro da
terra até o espaço além do tempo. De uma memória de ancestralidade e
resistência, a um caminho para a liberdade e a sobrevivência. Aprendi a
respirar! Em um espaço mínimo, em uma fresta, em uma fenda, dentro de um
grão. Como respiravam os meus nos porões do navio? Em uma penumbra, o
invisível tão próximo, a borda. Alucinações, memórias, poesia sobre renascer.
Sim! Sobrevivemos ao abismo em Ouidah. E de novo a areia imensa por
debaixo do mar. Entre corais vejo corpos afundados, e dois continentes que
já foram um. Quando? Tempo. Por que retornar ao trauma? Areia, magma,
pedra, terra. Cura. Tempo é desmoronar-se.

A T I V I D A D E S F O R M A T I VA S
ENTRECORPOS | Oﬁcinas
Oﬁcinas de desenvolvimento técnico e compartilhamento de processos
de criação com os artistas participantes do projeto. As inscrições para
as atividades realizadas nas Unidades do Sesc RJ devem ser feitas
mediante envio de e-mail para entredanca@sescrio.org.br informando
nome completo, contato telefônico e oﬁcina pretendida.
Observação: o quantitativo de vagas oferecidas para o Polo
Sociocultural Sesc Paraty é de 15 participantes para todas as
atividades.

Oﬁcina AfroFunk | TAÍSA MACHADO
Parque Madureira | 30 de abril | 15h30
A Oﬁcina AfroFunk pesquisa técnicas para soltar o quadril sobre o olhar
sensual e contagiante do funk carioca. Com foco em questões raciais
e de gênero, acreditamos na força da dança como espaço civilizatório
e espiritual, e a partir de momentos históricos pensamos a jornada
da mulher que rebola. A proposta é abrir caminhos para a conversa
sobre as heranças africanas na cultura de favela no Rio de Janeiro.
Uma viagem criativa e libertadora que passeia pelo passado, presente
e futuro do funk e exalta a participação feminina no movimento.
Classiﬁcação indicativa: livre. Vagas: sem restrição de participantes.
Público/direcionamento: aberta ao público geral. Necessidade: é
necessário que os participantes usem uma roupa leve.
CORPOREIDADES ENCANTADAS DA JUREMA SAGRADA:
POÉTICAS CATIMBOZEIRAS NA CRIAÇÃO EM DANÇA | ZÉ VIANA
JUNIOR
UNIRIO | 3 de maio | 16h às 19h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 8 de maio |
10h às 13h
Partilha de processos metodológicos de criação do artista, que
trará proposições de exercícios, jogos, questões conceituais e
ﬁlosóﬁcas que fundamentam seu pensamento e sua pesquisa.
As(os) participantes serão convidadas(os) a atravessar os portais
da encantaria catimbozeira, evocar o corpo sinuoso das encruzas e
dançarem com suas multidões ancestrais. Trata-se de um trabalho de
ativação energética a partir da perspectiva juremeira, onde partiremos
de dois conceitos-base: o CORPOCATIMBÓ e o CORPO-FUMAÇA.
Classiﬁcação indicativa: a partir dos 18 anos. Vagas: 25 participantes.
Público/direcionamento: para artistas da dança, teatro, performance,
pesquisadores do corpo e arte negra. Necessidade: roupa leve e tons
neutros, preferencialmente roupas brancas.

NO JOGO DA DANÇA | ORUN SANTANA
UNIRIO | 2 de maio | 15h às 18h
O corpo, o jogo, a dança, encontros e descobertas que permeiam
o frevo, expressão típica de Pernambuco, que tem na capoeira um
grande elemento de conexão com a cultura negra. Juntos, misturados,
esses elementos são parte do que a cultura oferece como experiência
para uma investigação que mitiga o corpo como causa e efeito, tendo
como alvo conhecer a origem do passo. No jogo da dança, proposta
de oﬁcina do Diretor, Jogador e Bailarino Orun Santana considera a
capoeira como prática/jogo que constrói uma relação direta com o
surgimento do passo/frevo, onde busca interagir o corpo, a memória e
mostra processos de construção da imagem corporal na dança através
destes elementos com a capoeira e sua junção ao frevo. Com isso o
artista busca experimentar possibilidades do estado de corpo/jogo para
sua criação em dança, nessa ocasião investigando e criando uma forte
relação entre sua prática com o frevo. Classiﬁcação indicativa: a partir
dos 10 anos. Vagas: 20 participantes. Público/direcionamento: aberta
ao público geral. Necessidades: é necessário que os participantes usem
uma roupa leve e que possam ir dispostos a viver o processo.
CORPO - DANÇA - DRAMATURGIA - RITUAL
CÊNICO | ELTON SACRAMENTO
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 12 de maio |
10h às 12h
A proposta da oﬁcina vislumbra na concepção conceitual da pesquisa
e prática da vivência corporal dos gestos e células coreográﬁcas,
pensando em uma construção cênica a partir da humanização do
próprio Corpo - Gesto - Dança e Interpretação do indivíduo sobre
questões existências no que tange à existência entre Arte e Política.
A Dança Contemporânea é o veículo de análise crítica dessa construção
em perspectiva. Classiﬁcação indicativa: a partir dos 18 anos. Vagas: 15
participantes. Público/direcionamento: público geral, artistas da cena,
pesquisadores, proﬁssionais da Dança e sem necessidade de formação.
Necessidades: Roupas leves, confortável para se mover e caderno, algo
para escrever e uma foto durante a pandemia que lhe gere emoção.

DANÇAR PASSINHO
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 17 de maio |
10h às 12h
CEFET - Maracanã | 10 de maio | 13h | atividade exclusiva para os
alunos da instituição
A proposta desmistiﬁca os estereótipos de violências a que os(as)
jovens negros(as) são sujeitos(as) por serem oriundos(as) de favelas.
A oﬁcina compartilhará as bases do Passinho para que todos
movimentem o corpo, não importando a idade. Classiﬁcação indicativa:
Livre (as crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.
Vagas: 20 participantes. Público/direcionamento: Aberta ao público
geral. Necessidades: os participantes podem usar roupas leves e tênis.
O ACASO NA CRIAÇÃO EM DANÇA | ELIANA DE SANTANA E
HERNANDES DE OLIVEIRA
UFRJ | 2 de maio | 16h às 19h
Polo Sociocultural Sesc Paraty | Instituto Silo Cultural | 15 de maio |
10h às 13h
Ministrada por Eliana de Santana (corpo) e Hernandes de Oliveira
(luz), essa oﬁcina introduz práticas de trabalho corporal e de criação
cênica a partir do acaso. A E² Cia de Teatro e Dança utiliza o acaso
em diferentes momentos da criação como recurso de levantamento de
material criativo e codiﬁcação estética. Essa pesquisa está relacionada
ao estudo sobre “o acaso na criação artística”, da professora e artista
plástica Faiga Ostrower, que defende a ideia de que o trabalho artístico
é uma atividade que nunca segue em linha reta em direção a um alvo
previamente determinado, mesmo que as conﬁgurações tenham sido
antecipadamente planejadas e preparadas. Na perspectiva de Faiga, a
situação está sempre em aberto - nem o próprio artista sabe responder
o que fará no próximo instante “(...) nos mais diversos momentos
podem surgir situações novas introduzindo estados de desequilíbrio
na composição”. Essa oﬁcina é uma oportunidade de dividir com
outros artistas e jovens estudantes um modo de fazer dança muito
particular desse núcleo. O trabalho na oﬁcina com iluminação amplia as
possibilidades de construção poética a partir deste elemento cênico.
É uma vivência prática com foco na operação de luz e sua interação
com o corpo dançante. Classiﬁcação indicativa: a partir dos 12 anos.
Vagas: 25 participantes. Público/direcionamento: estudantes de

dança, teatro e artistas em geral. Necessidade: é necessário que os
participantes usem uma roupa confortável.
O QUE ME MOVE | NADIR NÓBREGA
Faculdade Angel Vianna | 2 de maio | 14h às 17h
A oﬁcina tem como objetivo possibilitar criações e expressões técnicas
corporais tendo como base elementos signiﬁcativos da cultura negra.
Classiﬁcação indicativa: a partir de 18 anos. Vagas: 20 participantes.
Público/direcionamento: Não é necessário ter experiência prévia, basta
a vontade de se expressar tendo como base as nossas ancestralidades
negras. Necessidades: roupas leves e confortáveis para poderem deitar,
rolar no chão e se ajoelhar. Cada discente deve levar duas folhas de
papel ofício, uma caneta, um prato plástico e uma colher de sopa.
Caso toque algum destes instrumentos: berimbau, shekere, agogô ou
pandeiro, pode levar que será de grande importância.
OFICINA | VIVÊNCIA MALUNGA COM ORUN SANTANA
Instituto Silo Cultural/ Polo Sociocultural Sesc Paraty | 9 de maio |
18h às 22h
A Vivência Malunga tem como princípio compartilhar moveres ancestrais
que constituem o fazer do corpo negro brasileiro, do Mestre Meia Noite
e da arte negra da cidade do Recife, através da pedagogia do Daruê
Malungo, da Mestra Vilma Carijós, do Mestre Meia Noite e da própria
pesquisa de Orun Santana como artista da dança, vindo de um terreiro
cultural urbano com 33 anos de (r)existência na periferia, das danças
populares do Nordeste às danças dos orixás, buscando as motrizes do
corpo que dança e brinca na cena.
Classiﬁcação indicativa: a partir dos 5 anos de idade e sem limite
(recomendado para a família inclusive). Vagas: 15 participantes. Público/
direcionamento: aberto a todos os públicos. Necessidade: ir com
roupas leves para a atividade
ENTRECORPOS | INTERCÂMBIOS
Sesc Copacabana | 30 de abril | 14h às 17h | Eliana de Santana e Cia Étnica
de Dança
Sesc Copacabana | 1º de maio | 14h às 17h | Orun Santana e Bruno Duarte

Sesc Copacabana | 1º de maio | 13h às 16h | Zé Viana Junior e Aline Corrêa
Sesc Copacabana | 1º de maio | 14h às 17h | Òyó Núcleo de Artes e Elton
Sacramento
Intercâmbios técnico-artísticos entre os artistas convidados, para
promover a interlocução de processos de criação e produção,
produzir redes de trabalho, dinâmicas entre territórios e desenvolver
potencialidades das equipes envolvidas. Os encontros serão fechados,
com a presença somente dos artistas dos grupos convidados.

ENTREESTUDOS | Trânsitos entre Produções Acadêmicas
Sesc Copacabana | Teatro de Arena | 7 de maio | 19h
Com a coordenação e interlocução de Juliana Manhães (UNIRIO),
Márcia Feijó (Faculdade Angel Vianna) e Tatiana Damasceno (UFRJ).
Terceira edição dos itinerários de produção, intercâmbios e debates
entre as escolas que atuam na formação do bailarino e outros
proﬁssionais da dança e do corpo cênico na Cidade do Rio de Janeiro.
Convidamos a Faculdade Angel Vianna, o Departamento de Arte
Corporal da UFRJ e a UNIRIO para compor um percurso coletivo das
suas perspectivas de ensino, apresentando a produção dos seus
núcleos de pesquisa, além de solos e outros trabalhos teóricos, criando
um território de interlocução entre as experiências no campo da dança e
da performance. Classiﬁcação indicativa: 16 anos.
Chuta que é Macumba | Intérprete e Criador: LG (Luiz Gustavo)/
Orientação: Tatiana Damasceno/Curso de Graduação em Dança da
UFRJ. (8 min) | Sinopse: O trabalho nasce de um grito de paz das
religiões de matriz africana que sofrem com o racismo religioso dentro
de nossa sociedade. Ele aborda a luta por igualdade e respeito de
homens e mulheres pretas, faveladas e candomblecistas, marcadas pela
exclusão e preconceitos em nossa sociedade. Chuta que é Macumba,
elaborado no formato audiovisual e coreográﬁco, faz parte do projeto
de pesquisa Pretos Velhos e Pretos Novos/NUDAFRO UFRJ. Audiovisual
selecionado em 2020 no GIRA – Mostra Nave Gris de Videodança e
IMARP – Mostra Internacional de Dança.
Corpo que não pertence | Criação e interpretação: Juliana Angelo |
Orientação: Esther Weitzman | Curso de Graduação da Faculdade
Angel Vianna | Sinopse: Corpo que não pertence teve como origem
as vivências de um corpo negro que não consegue se localizar em
uma identidade sólida. Esse corpo se cria em um não lugar, onde
experimenta o despertencimento e a impermanência. Em busca de um

território, um contorno ou uma identiﬁcação, é um corpo que sobra,
que se preenche pela alteridade na busca de “fazer parte”, tratando-se
então do corpo inadequado, que não pertence a nenhum lugar e, muitas
vezes, nem a si mesmo.
É noix | Criação e interpretação: Jeﬀerson Miranda (Bilisco), Geovani
Chagas (Laranjinha) e Júlio César Manhães (Jota C) | Orientação: Márcia
Feijó | Curso de Graduação da Faculdade Angel Vianna | Sinopse: O
trabalho expressa em movimento o cotidiano de corpos cariocas com
seus maneirismos e sotaques rítmicos, que se fundem e compõem
um vocabulário corporal carregado de signiﬁcados socioestruturais
da cultura carioca. Uma apresentação singular, onde a perspectiva
periférica protagoniza um diálogo aberto e expressivo com a tradicional
cultura urbana do Rio de Janeiro. Classiﬁcação indicativa: a partir dos
12 anos. Vagas: 25 participantes. Público/direcionamento: estudantes
de dança, teatro e artistas em geral. Necessidade: é necessário que os
participantes usem uma roupa confortável.
Encruza, olha a voz que me resta | Elenco: Alisson Reis e Pamella
Almeida | Preparação Corporal e Direção de Movimento: Pamella
Almeida | Direção Vocal: Alisson Reis | Iluminação: Rafael Cobo |
Sonoplastia, Cenograﬁa, Figurino, Dramaturgia, Direção: O coletivo |
Orientação: Profa. Dra. Juliana Manhães | Sinopse: Na esquina da rua,
povos encantados recontam a vida, reescrevem suas histórias, recriam
as perspectivas. Dois corpos pretos, uma encruza. Sentados sob um
feixe de luz, dois jovens se remontam através da voz de Joana, a gota
de Chico, mulher exusíaca. Corpo-memória, tempo-sentimento, a voz
que resta do fundo de dois peitos pretos se faz ser ouvida.
Feito pra quebrar | Atores/atrizes: Chris Rebello, Drielle Moura, Giu
Maué, Pamella Almeida, Roberta Mancuso | Orientação e Provocação:
Juliana Manhães | Sinopse: O que é sagrado para você? O sagrado
reveste muitas peles, essas camadas se dão entre o transitório,
nostálgico, estático e que giram em movimentos espiralados. As corpas
que cruzam essa narrativa conﬂuem quatro personas: a verdade, a
mentira, a promessa e o achado, que surgiram a partir do universo das
narrativas vindas de encontros com mestras, mestres e brincantes das
manifestações tradicionais brasileiras.
Invisibilidade| Criação e interpretação: Jeﬀerson Miranda (Bilisco) |
Orientação: Frederico Paredes | Curso de Graduação da Faculdade
Angel Vianna | Sinopse: Os não registros cívicos de uma população
esquecida e deixada à marginalidade da própria sorte, sem uma
identiﬁcação como pessoa. Os moradores de ruas traduzem todo

esquecimento social-cultural-econômico da classe menos favorecida e
desassistida. Pretos Pobres e Suburbanos. Habilidades extraordinárias
em busca de uma ascensão social e pessoal - oportunidades mínimas
de ser humano.
Meu Corpo Terreiro | Criação e Interpretação: Xandy Carvalho
e grupo PADÊ (UFRJ) | Orientação: Tatiana Damasceno | Curso de
Pós-Graduação em Dança da UFRJ.
Mina Rodada | Direção Coreográﬁca: Jacki Karen | Intérpretes
Dançarinas: Camila Rocha, Jéssica Louzada, Gabriela Pereira, Rebecca
Barbosa, Mayara Assis, Amanda Sousa e Jacki Karen | Direção Musical:
Paulo Richard Ramos e Detona Beatmaker | Roteiro: Jacki Karen e
Camila Rocha | Texto: Jacki Karen, Camila Rocha e Jessica Louzada |
Produção: Verônica Vieira | Iluminação: Mariana Trotta | Orientação:
Maria Alice Motta e Mariana Trotta/Curso de Graduação em Dança
da UFRJ | Sinopse: Uma provocação que convida o espectador
a reﬂetir sobre o lugar da mulher desprendida de conceitos e de
padrões julgados de modo pejorativo. Um deboche acompanhado
de enfrentamento à corporeidade negra feminina desconstruída, que
observada como fetiche não tão desejado, dança de forma circunDADA,
identiﬁcadas como “MINA’S RODADA”. Guiado por um objeto que se
revela parte desses corpos que estão em cena, essa performance de
dança dialoga com o Funk carioca e o corpo da mulher negra que
investiga o rebolado como forma de empoderamento feminino e as
questões sociais ligadas à cultura periférica.
Modupé Ancestralidade | Criação e interpretação: Valéria Monã |
Orientação: Carmen Luz | Curso de Graduação da Faculdade Angel
Vianna | Sinopse: A performance surge em oposição ao racismo que
tenta apagar as nossas raízes e nos impede de conhecer a história
daqueles que nos antecederam. Na cena, a composição da poética
do corpo negro é atravessada por sua memória ancestral, unindo a
musicalidade e a dança num encontro de gerações que enaltecem a
cultura, a tradição e, principalmente, a vida do povo preto. Modupè é
uma das saudações cotidianas mais usadas na língua Yorùbá e signiﬁca
obrigado. Agradecer à Ancestralidade é honrar o legado daqueles que
vieram antes de nós e a nossa própria história, que perpetua ao longo
do tempo como sementes.
Scanea | Criação e interpretação: Jeﬀerson Miranda (Bilisco), Júlio
César Manhães (Jota C) e Geovani Chagas (Laranjinha) | Orientação:
Helena Matriciano | Curso de Graduação da Faculdade Angel Vianna |
Sinopse: A herança cultural das raízes e matrizes afro-brasileiras

atravessam gerações e os recortes da favela com as fusões culturais
das ruas por entre os becos e vielas fazem uma expansão de um povo
que traduz com o corpo essa herança, mistura étnica e homogênea da
essência popular brasileira e especiﬁcamente Carioca.
Yabá | Criação e interpretação NUDAFRO: Elen Mesquita e Rhaiane
Silvestre | Orientação: Tatiana Damasceno e Luís Eduardo Silva | Curso
de Graduação em Dança da UFRJ. | Sinopse: A performance, por meio
de gestos simbólicos, anuncia a força de ser mulher de muitas maneiras
e expõe na cena, a relação de irmandade, união, afeto, respeito e
amizade entre duas mulheres que partilharam vivências, lembranças e
afetações no fazer arte que se confunde com a própria vida.
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ATIVIDADES REFLEXIVAS
EntreFalas | Debates
A série EntreFalas propõe encontros com pesquisadores e proﬁssionais
da dança, discutindo temas e perspectivas da diáspora negra e suas
relações com as variadas corporeidades na atualidade.
AULA MAGNA: CORPOS BAILARINOS, SABERES EM TRÂNSITO |
Leda Maria Martins
UNIRIO | 16 de maio | 14h
A aula vai abordar as intrínsecas relações entre corpo, saber e memória,
corpo e território, corpo e temporalidades, corpo, sonoridades e
cromatismos, em especial no âmbito das culturas negras, explorando
as corporeidades espiraladas nas quais o tempo bailarina. O encontro
dá início às atividades do Sesc EntreDança | afrograﬁas, que oferece um
percurso teórico, prático e processual de estudo e formação sobre as
corporeidades negras e seus saberes.

CORPOREIDADES NEGRAS E GÊNEROS: REINVENÇÕES DAS
JUVENTUDES PERIFÉRICAS | Bruno de Jesus – interlocução Taísa
Machado
UFRJ | 2 de maio | 14h
Os fazedores não estão nos palcos, porque na periferia o palco é a
rua. Quem são os jovens que organizam o trânsito entre as danças
contemporâneas e assumem o lugar de artistas produtores? A dança
para além de manifestação de arte é um espaço que precisa ser
construído, a dança está em festas, treinos coletivos e hashtags da
internet, a dança está na periferia, a periferia está no centro do mundo.
CORPOREIDADES NEGRAS, MEMÓRIAS E DISCURSOS PARA O
NOSSO TEMPO | Nadir Nóbrega - interlocução de Luciane RamosSilva
Faculdade Angel Vianna | 3 de maio | 14h
O movimento das coletividades negras na diáspora Atlântica está
atravessado por multiplicidades estéticas. Nesse encontro teremos a
oportunidade de reﬂetir sobre como as diversas proposições criativas e
conceituais negras apontam para modos amplos de escritas do mundo.
CORPOREIDADES NEGRAS E PERFORMANCE: TRÂNSITOS E
RELAÇÕES| Carmen Luz – interlocução de Jorge Vasconcellos
UNIRIO | 4 de maio | 15h
É possível, de fato, aﬁrmar que há um “corpo negro”? Se aventarmos
a hipótese dessa relação direta entre corporeidade e processos de
racialização histórica e subjetivamente construídos, perguntamos: que
performatividade esse corpo negro teria? Por ﬁm, em termos gerativos à
conversação, indagamos: quais as relações e trânsitos entre as ações e
práticas performáticas realizadas por artistas negros e negras e o sistema
das artes, especialmente falando do mercado da arte contemporânea?

ENTRETEXTOS | Laboratório de escritas críticas
Laboratório de produção de relatos-críticos sobre as obras apresentadas
na programação. Ao longo da programação os alunos convidados
acompanham e escrevem suas leituras sobre os espetáculos.
As escritas se integram ao ambiente virtual do projeto, hospedado em
www.sescentredanca.com.br, que abriga um acervo de vídeos, fotos
e textos sobre o projeto, bem como artigos e ensaios dos artistas
participantes.
Ficha técnica: UFRJ - Curso de Pós-Graduação em Dança: Ibis Lima e
Gabriel Lima. Orientação e Editor: Sérgio Andrade | UNIRIO - Curso de
Atuação Cênica: Natasha Pasquini de Lira e Gabriela Cerqueda Monteiro |
Faculdade Angel Vianna - Licenciatura em Dança: Luna Leal e Irene
Milhomens.

SESC ENTREDANÇA | AFROGRAFIAS
A proposta da ação é discutir, formular e apresentar conteúdos para
uma formação especíﬁca no campo das epistemologias negras, com
ênfase nas corporeidades. Em um percurso teórico-prático, serão
oferecidos diversos módulos de formação com proﬁssionais da dança,
ﬁlosoﬁa, dentre outros campos do conhecimento. As atividades também
buscam dinamizar e estabelecer processos criativos e experiências
originais que sejam incorporadas à programação do Sesc EntreDança.
A primeira etapa desse ciclo será oferecida com interlocuções com
variados proﬁssionais ao longo do ano de 2022. Os participantes com
assiduidade serão convidados a participar da segunda etapa desse
processo, que se dará em 2023, com a elaboração de uma experiência
cênica que será integrada à mostra de trabalhos da próxima edição.
Para solicitar mais informações e inscrições envie um e-mail para:
entredanca@sescrio.org.br.
O Sesc RJ agradece pelo acolhimento dos parceiros do projeto
Sesc EntreDança | 2022, que cederam gentilmente seus espaços
de atuação para acolher as atividades oferecidas nesta edição, a
saber: ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow
da Fonseca - Cefet/RJ, ao Depar tamento Nacional do Sesc, à
Faculdade Angel Vianna, ao Instituto Silo Cultural, à Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e ao Depar tamento de Artes
Corporais da UFRJ, e à UNIRIO – Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro.

CONVIDADOS
ALINE CORRÊA (RJ)
Intérprete brasileira formada na escola Membros. Durante 5 anos fez
parte da companhia Membros (RJ) como intérprete-criadora e 2 anos
com a companhia Híbrida (RJ). Realizou diferentes residências de
criação, entre elas com o grupo CENA 11 (SC), Cia Mário Nascimento
(MG), Cie A part être (FR), Cie Malka (FR), Grupo Antagon theaterAKtion
(Alemanha). Atualmente, continua sua carreira proﬁssional como
coreógrafa e intérprete-criadora na Europa.

BRUNO DUARTE (RJ)
Natural de São Luís do Maranhão, teve seu primeiro contato com
as danças urbanas aos 17 anos. Hoje com mais de 15 anos de
experiência, acumulou premiações em importantes festivais com o
grupo Xstyle Dance Company, tais como: Festival Tápias, Festival de
Dança de Joinville – FIH2. Com especialidade em danças urbanas e
dança contemporânea, começou sua carreira internacional em 2008
ao integrar o elenco do Grupo de Rua de Niterói, dirigido por Bruno
Beltrão, com o qual viajou por mais de 25 países. Ministra workshops
dentro e fora do Brasil nos mais importantes festivais, já dançou com
inúmeros artistas renomados. Atualmente é especialista em Krump,
onde se tornou o primeiro e único brasileiro a se tornar aluno do criador
da dança T ight Eyex. Em 2019, foi indicado, como melhor bailarino,
ao Prêmio de Dança CESGRANRIO, com o trabalho À MARGEM, que
também recebeu a indicação de melhor espetáculo. Hoje, conhecido
como Tha Maddhulk, e também Maddripp X. Primeiro Krumper brasileiro
a lecionar em um dos maiores eventos de krump no mundo – Krumpire;
E primeiro ﬁnalista em uma batalha internacional. É diretor e coreógrafo
da Cia 904 Krump Movement. É organizador dos eventos Krump vc
Krump e EBS – South America Qualiﬁer, projeto responsável por levar
brasileiros para a Alemanha para disputar o Campeonato Mundial de
Krump, o EBS – European Buck Session.

BRUNO DE JESUS (BA)
Artista, educador e pesquisador da dança. Mestre em Dança pelo
Programa de Pós-Graduação em dança da UFBA. Negro soteropolitano,
pesquisa a dança em contextos artísticos, educativos e coreográﬁcos,
com enredos da nossa ancestralidade, como modo de existir e de
conhecer caminhos possíveis de expansão à diversidade epistemológica,
e de novos/outros hábitos cognitivos, como sabedorias africanas
reinventadas e ressigniﬁcadas para compor/pensar danças na afrodiáspora. Seus estudos e formações baseiam-se em Marita de Jesus
(Mãe) e Henrique Bispo da Silva (Pai); nas danças modernas, danças
de matrizes afro-brasileiras, danças populares brasileiras, estudos
contemporâneos como processos de criação e nas observações da vida
cotidiana. Formação - Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado
da Bahia FUNCEB, Licenciatura em Dança na Universidade Federal da
Bahia. Especialização em Estudos Contemporâneos em Dança UFBA.
Fundou a Cia. Experimentando NUS. É idealizador e programador do
EPA! - Encontro Nacional Periférico de Artes e diretor do documentário
RAIMUNDOS: Mestre King e as ﬁguras masculinas da dança na Bahia.

CARMEN LUZ (RJ)
Carmen Luz nasceu e mora na Cidade do Rio de Janeiro. É coreógrafa,
cineasta, curadora, pesquisadora, artista visual e cênica. Atua nos
campos da criação, direção, atuação, dramaturgia, reﬂexão, pesquisa,
consultoria, gestão, mentoria e ensino. Seu trabalho aborda o corpo, o
imaginário e o cotidiano de africanes e afrodescendentes na diáspora
negra, em especial jovens periféricos no Sudeste brasileiro e as
memórias de mulheres nas Américas. É fundadora, coreógrafa e diretora
artística da Cia. Étnica de Dança e integrante da Orquestra de Pretxs
Novxs. Algumas de suas obras foram exibidas em festivais, eventos e
mostras de dança, performance, artes visuais e cinema no Brasil, EUA,
Alemanha, Cabo Verde, Benin, Mali e Burkina Faso. Foi diretora artística
do Centro Coreográﬁco da Cidade do Rio de Janeiro (2009–2011) e
do Centro Cultural José Bonifácio – Centro de Referência da Cultura
Afro-brasileira na Cidade do Rio de Janeiro (2001 – 2006), em ambos os
espaços também exerceu a função de curadora. Integra, com frequência,
comissões de seleção e júris de artes cênicas e cinema. Integrou júris
da 51ª e 52ª edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, foi
curadora da 12ª edição do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul –
Brasil, África, Caribe e outras diásporas e da 11ª Mostra de Cinema e
Audiovisual da Universidade Estadual de Góias, curadora convidada do
Cineclube da Escola de Cinema Darcy Ribeiro e cocuradora da 4ª edição
da Mostra Sesc EntreDança, integrou o Comitê artístico do Festival Dança

em Trânsito, é membro do júri do Prêmio APTR. Colabora com artistas
e instituições na criação e desenvolvimento de projetos de arte, cultura,
educação e ativismo comunitário.

CARLOS NEGREIROS (RJ)
Compositor, percussionista, arranjador e cantor, é o líder e o único
remanescente da Orquestra Afro Brasileira, do Maestro Abigail Moura,
que voltou ao cenário depois de 40 anos. Sua musicalidade tem
inﬂuência cultural afro-brasileira e indígena. Atuou como cantor e diretor
musical nos espetáculos do Grupo Olorum Baba Min, criado e dirigido
pela coreógrafa e bailarina Isaura de Assis. Líder do grupo Negreiros
e Pandeiros, é pesquisador dos ritmos brasileiros e ministrou aulas
de percussão no Brasil e no exterior. Fez palestras nas Universidades
de Atlanta e Washington. Participou em diversos festivais em Berlim,
Praga, Viena, Liepzig, Weimar, Halle e Frankfurt. Gravou com diferentes
artistas da MPB. Criou vários grupos, dentre eles o Baticum, que gravou
o álbum Almost Live juntamente com o quarteto de sopro FunHorns,
e o LaskaMão, se apresentando no TIM Festival, Quintas no BNDES
e Festival Latino Americano de Música Instrumental. Seu primeiro CD,
Som Mestiço, lançado pelo selo Fina Flor, alcançou bastante aceitação
e é vendido até hoje.

CEBOLINHA (RJ)
Cebolinha, professor e coreógrafo, um dos pioneiros do movimento
Passinho que surgiu nas favelas do Rio de Janeiro, protagonista no
documentário “A batalha do passinho o ﬁlme” e idealizador da série
“Passinho da favela”. Viaja o Brasil dando aulas de Passinho e fazendo
participações em shows de grandes artistas, sendo uma das principais
atrações do DVD do cantor Seu Jorge.

CELLY IDD (RJ)
Marcelly de Mello da Silva. Conhecida como “Celly Idd”, é artistadançarina de Funk - Passinho, da capoeira e na manha do passinho,
toda sua majestosa performance Coreógrafa/Instrutora, Modelo.
Representante feminina, é uma das primeiras protagonistas do
Passinho, que ajuda na formação e concepção das mulheres no
movimento. Traz na ginga!

CIA ÉTNICA DE DANÇA (RJ)
A Companhia Étnica foi criada na Cidade do Rio de Janeiro em 1994
por um desejo de intervenção na cena contemporânea da dança
carioca: o de pôr em foco seres e problemas decorrentes da diáspora
africana nas Américas. Suas criações são perspectivas resultantes de
pesquisas e reﬂexões acerca desses elementos. Ao longo dos seus
26 anos, a companhia criou e realizou coreograﬁas, performances,
peças de dança e teatro, instalações coreográﬁcas, recitais, vídeos,
documentários e parcerias com artistas e instituições culturais no Brasil
e no exterior. Essas obras foram vistas por amplo público em teatros,
galerias, parques, favelas, salas de cinema, universidades e outros
equipamentos culturais e educacionais em diversas regiões brasileiras.
Em 1997, a Cia Étnica mudou-se para o Morro do Andaraí, Zona Norte
carioca, onde manteve sua base até 2010. Apoiada por premiações
em concursos públicos de projetos para capacitação proﬁssional de
jovens, recursos próprios e resistência pessoal, a Cia Étnica pode
concretizar e irradiar, do centro daquela favela carioca, suas principais
premissas. Dedicou-se à pesquisa e à criação de linguagem em dança
contemporânea, incentivou a formação de novos públicos, coordenou
e orientou a capacitação de novos proﬁssionais para as Artes Cênicas
e promoveu trocas e partilhas com a comunidade local, a sociedade
brasileira e internacional, através da elaboração e gestão de projetos
onde a educação aﬁrmativa-sócio-histórico-cultural, a experimentação
e o desenvolvimento pessoal, social, proﬁssional e artístico de jovens,
crianças e adultos encontravam-se alinhados. Suas práticas e percurso
tornaram-se inspiração para uma quantidade signiﬁcativa de jovens
negros, brancos e mestiços desenvolverem, atualmente, seus próprios
trabalhos, quer como coreógrafos, bailarinos e intérpretes-criadores;
quer como técnicos, produtores, diretores de suas próprias companhias
de dança e, também, como professores e gestores públicos. Além
dessas trajetórias, seu legado permanece com a Escola Carioca de
Danças Negras e sua luta diária no Morro do Andaraí.

CODAZZI IDD (RJ)
Juliana Barreto, conhecida como Codazzi IDD (DRT n° 0054783),
é dançarina de Passinho há 4 anos, integrante da primeira família
de Passinho da história, os Imperadores da Dança. Participou em
videoclipes de artistas da cena do Funk e do Rap como: “Vai Malandra”
de Anitta, “Pegado”, de Batzninja e Rigeo, entre outros.
Apresentou-se no Rock in Rio 2019 no Palco Favela e participou do
comercial da coleção de inverno 18 Adidas/Farm. Integra o elenco do
espetáculo ““This Is Passinho”.

E 2 C I A D E T E AT R O E D A N Ç A ( S P )
A E² Cia de Teatro e Dança, dirigida por Eliana de Santana, é um núcleo
atuante na cidade de São Paulo desde 1996. Realiza uma pesquisa em
dança contemporânea que tem como ponto de partida a referência/
inspiração na literatura brasileira e na obra de diversos artistas visuais,
investigando poéticas ligadas à temática do sujeito anônimo. Artista
da cena, intérprete e coreógrafa, Eliana da Santana iniciou no teatro
em 1984, estudando e trabalhando com diretores como Antunes Filho
(CPT), Antônio Abujamra (no espetáculo “A Serpente”) e Gerald Thomaz
(no espetáculo “Un Glauber”). Em 1996 estreia “Tragédia Brasileira”,
seu primeiro trabalho autoral de dança, inspirado em texto homônimo
de Manuel Bandeira, pesquisa que teve apoio da Bolsa Rede Stagium.
Criou o solo “Das Faces do Corpo”, inspirado na obra fotográﬁca de
Arthur Omar, pesquisa contemplada com a Bolsa Vitae de Artes. Em
novembro de 2006 estreia o trabalho “Francisca da Silva de Oliveira
– Chica da Silva – Um Esboço”, pesquisa contemplada com o Prêmio
Funarte de Dança Klauss Vianna. Em 2008/2009, Eliana de Santana
cria “... e das outras doçuras de deus”, inspirado em crônicas de Clarice
Lispector. Com esse espetáculo Eliana recebeu em 2011 o Prêmio
APCA na categoria Intérprete Criador em Dança.

ELTON SACRAMENTO (RJ)
Em 2022, completa 16 anos com participação signiﬁcativa no cenário
da Dança Brasileira, Dança Contemporânea e diversas linguagens
de Artes Cênicas, Elton Sacramento é Graduado em Licenciatura
Plena em Educação Física e Pós-Graduando em Preparação Corporal
nas Artes Cênicas pela FAV. Artista Bailarino Contemporâneo com
Registro no Sindicato dos Proﬁssionais da Dança do RJ desde 2009.
Atua como intérprete-criador, bailarino, coreógrafo, pesquisador,
preparador corporal, diretor de movimento, diretor artístico, professor
de contemporânea, arte-educador e ator. Tem seu percurso e discurso
pautado em estudos e pesquisas em saberes legítimos, existencial,
ﬁlosóﬁcos, político e artivista. Pesquisador de uma movimentação em
Dança Contemporânea em que perpassa a triagem das movimentações
das Danças Africanas e Dança Afro-Brasileira. Colaborou com diversos
criadores das Artes como: Carmem Luz, Rubens Barbot, Carlos Laerte,
Eliete Miranda, Fábio Batista, Roberto Silva, Fagner Santos, Maria Elvira
Machado, Márcia Milhazes, Renato Vieira, Mariana Chew, Flávia Tápias,
João Saldanha, Doralyce, Luciane Dom, Tuany Zanini, Tyaro, Ana Paula
Bouzas, Valéria Monã, Iléia Ferraz, Luellem de Castro, Tainá Medina,
Larissa Porto, Saulo Rocha, Soraya Ravenle, Yasmim Gomlevsky,
Bárbara Fuentes, Mayara Tenório, Bruno Parisoto, Leandro Cunha,

Anderson Valentim, T iago Ortiz, Cristina Cordeiro, Anna Márcia Mixo,
Manuel Nogueira, entre outros das diversas áreas artísticas.

GRUPO AKANNI (RJ)
O grupo AKANNI, em parceria com o Coletivo Obirin Ikun, é uma
associação cultural das artes negras carioca que foi fundada em 2009,
pelos professores Duda e Gabriela Luiz. Atualmente é dirigido por
Gabriela Luiz, e é um grupo cultural que tem como seu principal objetivo
pesquisar, preservar e transformar as manifestações de origem afrobrasileira, difundindo a memória, a ancestralidade e a temporalidade,
categorias fundamentais para compreender as relações de educação
presentes no universo das manifestações de origem africana.
Atualmente tem como integrantes ﬁxos Gabriela, Bellas da Silveira,
Gisele Alves e Maria Antônia. Acreditamos que “A ancestralidade é
nossa via de identidade histórica, sem ela não sabemos o que somos e
nunca saberemos o que queremos ser”.

IGUINHO IDD (RJ)
Igor Pontes, o Iguinho Imperador, iniciou sua carreira no Funk aos
15 anos com o grupo Mulekes Piranha, fazendo shows pelo Brasil e
programas de TV. Iguinho IDD é um dos líderes da família Imperadores
da Dança tendo como bases de sua dança além do Passinho, os estilos
Hip Hop, Popping, Locking e Krumping. Através do Passinho conheceu
lugares como Londres, em 2012, no encerramento das Paraolimpíadas,
e Nova York, no Festival Lincoln Center, com o espetáculo Na Batalha.
Já esteve em palcos do Teatro Municipal, João Caetano, Municipal
de Manaus, Galeria Olido em São Paulo. Realiza oﬁcinas, workshop,
palestras em outros países como Dinamarca, Suíça, além de eventos,
batalhas e atuar como coreógrafo e MC.

ISAQUE IDD (RJ)
Isaque de Oliveira, MC Badalado, é dançarino proﬁssional, leciona
aulas semanais de Passinho no Skate Parque de Manguinhos há quase
5 anos e é um dos fundadores do bonde Os Imperadores da Dança,
primeira família de Passinho do Brasil que hoje reúne cerca de 100
dançarinos de todo o estado e do mundo. Agente cultural em seu
território é produtor de eventos, MC, Dançarino, DJ, Video Maker e atua
diretamente nas favelas de Manguinhos e Jacarezinho (Zona Norte do
Rio de Janeiro) em projetos culturais/educativos, destinados aos jovens.

Desde 2014, é produtor dos eventos de dança do Rio Parada Funk, tais
como: Desaﬁo do Metrô (2015), Desaﬁo do Museu (no MAR - Museu de
Arte do Rio, 2016) e da Ocupação Funk no MAR (2016). Contemplados
em editais como Ações Locais (SMC), Agenda Funk (SEC/ RJ), entre
outros, realizou o Ring do Passinho, Desaﬁo do Império (duelos de
Passinho), e protagonizou ﬁlmes e comerciais (Adidas Farm).

ISAURA DE ASSIS (RJ)
Bailarina e coreógrafa. Em novembro de 2019 fez participação especial
como coreógrafa e bailarina do espetáculo Cantos e Terra do Mar, no
Teatro Municipal Carlos Gomes/RJ. É Graduada pela Universidade
do Brasil - RJ, em Educação Física. Possui especialidade em Dança
Moderna (Escola Nacional de Educação Física) e Dança Afro-Brasileira,
com Mercedes Baptista. Como bailarina afro-brasileira, integrou o Balé
de Mercedes Baptista em várias cidades da França. Como bailarina afro
e moderna, participou no FESTIVAL DAS AMÉRICAS, na União Soviética,
dançando em Leningrado, Riga, Kiev, Yalta e Moscou. Integrou o Grupo
Brasil Tropical, por um ano, dançando em toda a Europa. Em 1975, criou
o Grupo OLORUM BABA MIN. Como diretora, bailarina e coreógrafa,
desenvolveu um novo conceito para as apresentações da dança afrobrasileira. Convidada pelo compositor Candeia, participou da criação da
Escola de Samba GRANES Quilombo, onde atuou como porta-bandeira.
É fundadora do IPCN – Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. Em
1978 foi aclamada como a principal Porta Bandeira da G.R.E.S. Vila
Isabel e ganhou o 1º Estandarte de Ouro de Porta-Bandeira da Escola.
Em 1980, foi convidada pelo PHELPS STOKE FOUNDATION – Nova
York – para dar palestra sobre as técnicas da Dança Afro-Brasileira,
no Visual Arts Research and Resource Center. De 1982 a 1988, criou
e desenvolveu o projeto EDUCAÇÃO PELA DANÇA, dirigido a crianças
e adolescentes de Comunidades Carentes. Entre 1985 e 1987 dançou
como porta-bandeira do G.R.E.S. Estácio de Sá, coreografou e dançou
no show de Martinho da Vila. A convite da Liga das Escolas de Samba
do Rio de Janeiro, ministrou, para as escolas do 1º grupo, aulas sobre
a dança do Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Em 2000 participou do Jazz
Festival de New Orleans, criando coreograﬁa afro-brasileira para grupo
de bailarinos norte-americanos. Permanece atuante como Professora de
Educação Física, Coreógrafa e Bailarina Afro e Moderna.

JONGO DO QUILOMBO
CAMPINHO (RJ)
O jongo do Sudeste é uma forma de expressão afro-brasileira que
integra percussão de tambores e dança coletiva. É praticado nos
quintais das periferias urbanas e em comunidades rurais do Sudeste
brasileiro. Foi inscrito no Livro das Formas de Expressão em 2005,
sendo registrado como Patrimônio Imaterial Brasileiro. O Quilombo
Campinho da Independência é uma comunidade afro-rural cujas raízes
ancestrais estão ﬁncadas na história de três bravas mulheres, exescravas da Fazenda Independência, Antonica, Marcelina e Luíza, que
na segunda metade do século XIX, com a decadência econômica da
região e a consequente falência das várias fazendas do local, receberam
as terras, agrupando nelas o povo que, ao longo dos tempos, tem
resistido social, econômica, ambiental e culturalmente. Hoje desenvolve
um programa de Turismo Étnico-Ecológico para melhorar a vida do povo
que vive no quilombo, tem uma Casa de Artesanato e um Restaurante
Comunitário, que oferece a melhor feijoada da região, incentiva a
agroecologia e serve como palco de maravilhosos momentos culturais,
como o Jongo.

J O R G E VA S C O N C E L L O S ( R J )
Negro-Indígena, isto é, sua ascendência é afrodiaspórica-ameríndia/é
descendente de negrxs escravizadxs e seu bisavô foi indígena Xavante
aldeado. Doutor em Filosoﬁa (UFRJ: 2002). Fez recentemente um
pós-doutorado em Artes no Instituto de Artes da UERJ (2018-2019).
Professor Associado da Universidade Federal Fluminense/UFF. Professor
do Departamento de Artes e Estudos Culturais/RAE. Foi coordenador do
Programa de Pós-graduação em Estudos Contemporâneos das Artes/
PPGCA, ambos da UFF (2019-2021). Líder do Grupo de Pesquisas
CNPq: práticas estético-políticas na arte contemporânea. Escreveu e
publicou vários livros sobre ﬁlosoﬁa francesa contemporânea, mas está
interessado no que está escrevendo por agora acerca das práticas
estético-políticas na arte contemporânea brasileira. É Cientista de
Nosso Estado/CNE-FAPERJ. E o mais importante: É pai de Andy,
Joaquim e Zoé.

LEDA MARIA MARTINS (MG)
Leda Maria Martins é poeta, ensaísta e dramaturga. Doutora em LetrasLiteratura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais

(UFMG, 1991), tem Mestrado em Artes pela Indiana University (USA,
1981). Possui pós-doutorado em Estudos da Performance pela New
York University, T isch School of the Arts, Department of Performance
Studies, (1999-2000 e 2009). Leda conquistou mais um título de pósdoutorado, em Rito e Performance, na Universidade Federal do Estado
do Rio de Janeiro (UNIRIO, 1999). Na atuação como professora, é
visitante da New York University, Department of Performance Studies
(2009-2010), e foi docente dos cursos de Letras e de Artes Cênicas da
UFMG, entre os anos de 1993 até 2018. Também foi diretora de Ação
Cultural da UFMG entre março de 2014 e março de 2018. Autora de
vários ensaios e capítulos de livros, muitos publicados no exterior, ela
possui relevante produção nos campos do teatro e performance. Na
lista de títulos publicados estão: A Cena em Sombras e Afrograﬁas da
Memória. Desde maio de 2018, está aposentada pela UFMG.

L U C I A N E R A M O S - S I L VA ( S P )
Luciane Ramos-Silva é artista da dança, antropóloga e mediadora
cultural. É doutora em Artes da Cena e mestre em Antropologia pela
Unicamp. Tem especialização em diáspora africana pelo David C.
Driskell Center for the Study of the African Diaspora. Nos últimos
dez anos desenvolveu projetos sobre corpo, cultura e colonialidade,
aprofundando as relações sul-sul entre o Brasil e contextos da África do
Oeste. É gestora do Acervo África, espaço de pesquisa sobre cultura
material africana e codirige a revista “O Menelick 2Ato”, publicação
que aborda as sociedades do ocidente negro. Atuou em diversas
universidades, espaços comunitários e zonas de conﬂito no Brasil,
EUA, México, Senegal assim como colaborou com artistas e grupos Cia
Sansacroma, Fragmento Urbano, Amara Tabor-Smith, Wendy Jehlen,
Irineu Nogueira, Morena Nascimento, entre outros. Compõe a Anykaya
Dance Theater, cia sediada em Boston.

NADIR NÓBREGA OLIVEIRA (BA)
Soteropolitana. Licenciada em Dança pela UFBA, Especializada em
Metodologia do ensino pela FEBA; Artes pela UNEB; Desigualdades
sociais e Educação pela UFBA. Pós-doutora, doutora e mestra em Artes
Cênicas/Dança pela UFBA. Coreógrafa, dançarina e pesquisadora em
Dança, Gênero, Corpo e Educação. Professora aposentada do curso
de Licenciatura em Dança da UFAL. Ex-coordenadora do Museu Théo

Brandão de Antropologia e Folclore da UFAL. Autora de 3 livros: “Dança
Afro Sincretismo de Movimentos”, “Ago Alaﬁju Odara: a presença de
Clyde Morgan na Escola de Dança da UFBA de 1971 a 1978” e “Sou
negona sim senhora!” - Um olhar sobre as práticas espetaculares
dos blocos afro Ile Aiyê, Olodum, Male Debale e Bankona no carnaval
soteropolitano.

O R U N S A N TA N A ( P E )
Orun Santana é artista, diretor, bailarino, capoeirista, licenciado em
Dança pela Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador em
dança e cultura afro de Recife-PE, formado pelo Centro de Educação
e Cultura Daruê Malungo, pelos Mestres Meia Noite e Vilma Carijós.
Brincador da cultura popular, faz das vivências com as danças e
brinquedos um lugar de pesquisa corporal e investigações artísticas
para a cena. Atualmente é diretor artístico da Cia. de dança Daruê
Malungo e realiza o espetáculo solo intitulado Meia Noite. Com o
espetáculo Meia Noite, Orun recebeu o prêmio de melhor bailarino no
festival Janeiro de Grandes Espetáculos. E com sua obra passou por
palcos como o do Itaú Cultural (São Paulo-SP), Palco Giratório do Sesc
(Recife-PE), Festival de Inverno de Garanhuns (Garanhuns-PE), Aldeia
Vale Dançar (Petrolina-PE).

ÒYÓ NÚCLEO DE ARTES (BA)
É um núcleo de criação e produção em artes negras. Desenvolve modos
de existir em dança e na música, construindo processos coreográﬁcos,
sonoros, poéticos e políticos, tendo o corpo como tecnologia para
pensar diferentes questões sociais e pensamentos afro-ancestrais.
Em 2021 recebeu o Prêmio Nacional Leda Maria Martins na categoria
Ancestralidade com espetáculo DI-QUEBRADA. No mesmo ano estreou
o espetáculo Adjutório no Sesc Petrolina-PE. Em 2022 produziu o
primeiro álbum musical do cantor e compositor baiano Brunno de
Jesus, e o artista integra a Série Novos Artistas da Arte Contemporânea
realizada pelo IAE – Instituto Arte na Escola.

P R E T O A M PA R O ( M G )
Ator, diretor e iluminador teatral. Natural de Patrocínio-MG, onde
iniciou sua carreira como ator na Cia. Máxima de Teatro. Cursou
a graduação em Teatro na Universidade Federal de Minas Gerais UFMG e bacharelado em Humanidades na Universidade da Integração
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira - UNILAB. Atua também como

pesquisador de arte e dramaturgia negra. Desde 2017, atua no solo
violento.

REINADO DE NOSSA SENHORA
D O R O S Á R I O D O J AT O B Á ( M G )
O Reinado de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, em Belo Horizonte,
é o mais antigo desse município e suas origens remontam ao século
XIX, tendo sido tombado como patrimônio da cidade de Belo Horizonte
em 1995. A irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Jatobá, que
abriga o Reinado, é formada por cerca de 150 pessoas e mantém a
tradição do Reinado há mais de 130 anos. As narrativas históricas,
depoimentos e reﬂexões dos reis, rainhas, capitães, músicos e
dançantes sobre a Irmandade e seu Reinado trançam-se à teia mais
ampla da história das relações entre o Brasil e a África, marcada pela
exploração escravista do Atlântico, destacando a força e a importância
histórica, social e cultural das confrarias negras católicas no estado
de Minas Gerais, assim como a vitalidade e a riqueza de suas formas
de expressão de matriz africana banto. O ciclo anual do Reinado tem
início com a Abertura do Reino, na tarde do Sábado de Aleluia, e sua
festa grande se realiza no último ﬁm de semana de agosto. No Reinado,
são contadas histórias e memórias que os mais velhos ensinam aos
mais jovens, mantendo vivas e dinâmicas as tradições, os rituais e os
fundamentos do Reinado do Jatobá.

SEVERO IDD (RJ)
William Severo dos Santos, conhecido como Severo IDD, é artista
dançarino e MC. Líder dos Imperadores da Dança (primeira família de
Passinho do Brasil) e morador da favela de Manguinhos, Zona Norte do
Rio de Janeiro, atualmente é dançarino oﬁcial dos eventos Eu Amo Baile
Funk, Rio Parada Funk (o maior baile Funk do mundo produzido por
Matheus Aragão), Batekoo (SP), coordena o espetáculo O Baile, Visão de
Cria, os treinos de Passinho no Skate Parque de Manguinhos e o evento
Ring do Passinho. Já se apresentou em grandes eventos da agenda
mundial como Olimpíadas de 2016, foi destaque em clipes e artistas
como Elza Soares (A Carne), Baco Exu do Blues, participou em ﬁlmes
nacionais como “Minha mãe é uma peça”, “Tô Ryca’, entre outros.

TA Í S A M A C H A D O ( R J )
Coordenadora do AfroFunk Rio, uma investigação de danças que têm o
rebolado como base e as mulheres como protagonistas, realizado com

oﬁcinas de danças para debater o local da mulher na sociedade, suas
relações com o corpo, a sensualidade e a cultura. O AfroFunk Rio se
deﬁne como “um mergulho no universo das danças contemporâneas
produzidas pelas periferias cariocas e suas essências ancestrais” e
constrói propostas concretas para lidar com temas como a libertação
dos corpos femininos, o enfrentamento ao racismo e a circulação por
territórios periféricos. Além disso, a oﬁcina enxerga a dança como
possibilidade de reinventar a percepção que se tem sobre a produção
cultural das periferias, especialmente as favelas cariocas, local onde
nasce o Funk. Em 2014, quando começou o Afrofunk Rio, Taísa
mergulhou no universo de ritmos brasileiros, afrolatinos e diaspóricos
(de populações africanas que foram deslocadas de seus territórios de
origem devido à escravidão). A partir dos estudos e depois da primeira
experiência de aula, em que a turma lotou de mulheres inscritas, a
dançarina começou a observar e buscar referências do papel das
mulheres em diferentes danças. Taísa pesquisou desde as culturas em
que as mulheres são consideradas sagradas até o Funk carioca, que, nas
palavras dela, “não tem nada de sagrado”.

ZÉ VIANA JUNIOR (CE)
Dançarino, ator, percussionista, palhaço, performer e produtor cultural.
Licenciado em Educação Física pela Universidade Estadual Vale do
Acaraú-CE (2011). Mestrando em Artes Cênicas pelo Programa de
Pós-graduação em Artes Cênicas PPGAC da Universidade Federal da
Bahia – UFBA. Professor Efetivo da Educação Básica – PEB II – SEDUC
Itapipoca (CE), idealizou e dirigiu o Circo Escola Lona da Maria (20112017). Criador, intérprete e colaborador na Cia de Dança Balé Baião
desde 2006, com direção de Gerson Moreno. Em 2012 funda o grupo
Tambores AfroBaião, onde investiga a musicalidade afro-brasileira. Artista
multimídia, performer, percussionista do grupo Rabecacello (2010), trio de
música instrumental autoral. Atuou em grupos e projetos socioculturais
ligados à música instrumental e cultura afro-brasileira, indígena e
comunidades de assentamento da reforma agrária. Pesquisador das
tradições afro-brasileiras, capoeirista, Ogan Alabê do Ilê Axé Ogum
Já, inicia uma investigação poética referenciada na tradição da Jurema
Sagrada, na geopoética nordestina, e em suas corporeidades, intitulada
de CorpoCatimbó, contemplado no Laboratório de Criação em Dança 2018, pelo Porto Iracema das Artes - Escola de Formação e Criação do
Ceará, instituição da Secretaria de Cultura do Ceará - SECULT-CE em
parceria com o Instituto Dragão do Mar - IDM, e atualmente desenvolve
sua pesquisa de mestrado na linha de pesquisa Matrizes Estéticas na
Cena Contemporânea sob orientação da Professora Dra. Evani Tavares
Lima e mestria de Pai Mesquita de Ogum.

SERVIÇOS

LOCAIS DE REALIZAÇÃO
Centro Cultural do Polo Educacional Sesc
Av. Ayrton Senna, 5.677 - Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 32147404
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca
- CEFET/RJ
Av. Maracanã, 229 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ
Faculdade Angel Vianna
Rua Jornalista Orlando Dantas, 2 - Botafogo, Rio de Janeiro – RJ
Instituto Silo Cultural
Rua Sybel dos Santos Barros, 30 – Paraty - RJ
Parque Madureira
Rua Soares Caldeira, 115 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ
Sesc Copacabana
Rua Domingos Ferreira, 160 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2547-0156
Sesc Quitandinha
Avenida Joaquim Rolla, 2 - Quitandinha, Petrópolis – RJ
Telefone: (24) 2245-2020
Sesc Madureira
R. Ewbank da Câmara, 90 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 3350-1782
Sesc Niterói
Rua Padre Anchieta, 56 - São Domingos, Niterói - RJ
Telefone: (21) 2704-2875
Sesc Nova Iguaçu
Rua Dom Adriano Hipólito, 10 - Moquetá, Nova Iguaçu – RJ
Telefone: (21) 2797-3001
Sesc Nova Friburgo
Av. Pres. Costa e Silva, 231 - Centro, Nova Friburgo – RJ
Telefone: (22) 2543-5000

Sesc Ramos
Rua Teixeira Franco, 38 - Ramos, Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2290-4003
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro | Departamento de
Artes Corporais | Prédio da EEFD - Escola de Educação Física e
Desportos
Av. Carlos Chagas Filho, 540. Cidade Universitária – RJ
UNIRIO – Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro |
Centro de Letras e Artes
Av. Pasteur, 436 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

TA R I FA S
Ingressos | Espetáculos | Sesc Copacabana
Espetáculos: R$ 30,00 (inteira), R$ 15,00 (meia-entrada para casos
previstos por lei), R$ 7,50 (credencial plena Sesc), gratuito (estudantes
de Artes Cênicas com documentação válida)
Ingressos | Espetáculos | Sesc Madureira, Sesc Nova Friburgo, Sesc
Nova Iguaçu, Sesc Ramos, Sesc Niterói e Sesc Quitandinha
Espetáculos: R$ 10,00 (inteira), R$ 5,00 (meia-entrada para casos
previstos por lei), gratuito (credencial plena Sesc, estudantes de Artes
Cênicas com documentação válida)
Ingressos | Espetáculos | Centro Cultural do Polo Educacional Sesc
e Polo Sociocultural - Sesc Paraty
Retirada dos ingressos na bilheteria com 1h de antecedência.
Entrada franca
Ingressos | Exibições audiovisuais
Gratuitas
Ingressos | Atividades Formativas
Gratuitas, mediante inscrição pelo e-mail: entredanca@sescrio.org.br

O B S E R VA Ç Õ E S :
A programação está sujeita a modiﬁcação sem aviso prévio.
Consulte previamente a classiﬁcação indicativa de cada
atividade junto à respectiva Unidade do Sesc. Para a mesma
programação pode haver diferenças de classiﬁcação, respeitando
as determinações das Varas da Infância e Juventude de cada
município onde a apresentação é realizada.
Consulte previamente as recomendações sanitárias para o acesso
a cada atividade junto à respectiva Unidade do Sesc ou espaço
parceiro. As restrições de acesso e necessidades de apresentação
de documentação de comprovação ou carteira de vacinação,
utilização de máscara e outras podem variar em função das
legislações municipais onde cada atividade é realizada.

FICHA TÉCNICA
SESC ENTREDANÇA 2022 O CORPO NEGRO
Presidente da Federação do Comércio
do Estado do Rio de Janeiro | FECOMÉRCIO RJ
Antonio Florencio de Queiroz Junior
Diretora Regional
Regina Pinho
Diretor de Programas Sociais
Fernando Alves da Silva
Diretor de Desenvolvimento Institucional
Fabio Soares
Diretor de Comunicação e Marketing
Heber Moura
Gerente de Cultura
Christine Braga (gerente interina)

CURADORIA E COORDENAÇÃO DO PROJETO SESC ENTREDANÇA
Equipe Técnica – Sesc RJ | Gerência de Cultura
André Gracindo e Fabiana Vilar (Artes Cênicas); e Leandro Luz
(Audiovisual)
Equipe Técnica Sesc Copacabana
Carolina Salim e Rafael Gugliotti
Equipe Técnica Sesc Niterói
Vítor Ramalho e Luciana da Maia Cheble
Equipe Técnica Sesc Nova Friburgo
Fátima Zarife e Roberto Calvano
Equipe Técnica Sesc Nova Iguaçu
Wilker Paulo e Cristina Brito
Equipe Técnica Sesc Quitandinha
Ana Azevedo e Paulo Lavrador
Equipe Técnica Sesc Ramos
Cleide Fontes e Jeanne Mazzei de Castro Vasconcellos
COORDENAÇÃO DA AÇÃO
ENTREESTUDOS 2022:
Juliana Manhães (UNIRIO)
Márcia Feijó (Faculdade Angel Vianna)
Tatiana Damasceno (UFRJ)
CURADORES CONVIDADOS DO
PROJETO SESC ENTREDANÇA | 2022
Jorge Vasconcellos
Luciane Ramos-Silva
Taísa Machado

Conheça mais sobre o projeto
em www.sescentredanca.com.br

