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SESC Belenzinho 
ENDEREÇO: Rua Padre Adelino, 1000 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Juraci de Souza e Juliana Santos – Fone 2076.9754 / 2608-7644 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Exposição Corrente 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Fundamental  I e II, Ensino Médio e EJA 
SINOPSE: Em sua primeira edição, a exposição Corrente apresenta os trabalhos do artista plástico Marco Buti e mais três artistas convidados.  
Desenhista, gravador, professor e pesquisador, Marco Buti é graduado em artes plásticas pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo e um dos responsáveis pela criação do Ateliê de Gravura do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas. A partir da 
década de 1980 participa de diversas exposições coletivas e individuais, entre elas a exposição no Centro Cultural São Paulo em 1999. Em 2006, 
uma importante retrospectiva de seu trabalho é realizada na estação Pinacoteca. 
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SESC Belenzinho 
ENDEREÇO: Rua Padre Adelino, 1000 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Juraci de Souza e Juliana Santos – Fone 2076.9754 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Acervo Sesc de Arte Brasileira – Sesc Belenzinho 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Fundamental  I e II, Ensino Médio e EJA 
SINOPSE: O Acervo Sesc de Arte Brasileira está constituído a partir de três eixos centrais: Arte Moderna, Arte Contemporânea e Arte Popular. 
Nestes seguimentos, o acervo apresenta artistas de diferentes tendências e percepções da linguagem artística, a fim de proporcionar um 
dialogo horizontal entre as diferentes formas de fazer e pensar a visualidade no Brasil. O acervo do Sesc Belenzinho conta com obras de artistas 
como Ana Tavares, Paulo Climachauska, Geraldo de Barros, Emanuel Nassar, Tatiana Blass, Véio, Aberaldo Santos, Caciporé Torres, Iole de 
Freitas, entre outros. 
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Sesc Bom Retiro 
ENDEREÇO: AL. Nothmann, 185 Bairro Campos ELisios 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Vanessa de Paula – email: vanessap@bomretiro.sescsp.org.br  tel : 11 995594280 -  11-
33323730 
 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Panos 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: ciclo 1 
SINOPSE:  A mostra propõe retratar a história do pano, seus usos e suas origens. Desde a lã animal, passando pelo algodão e a linha de seda, os 
processos e técnicas de tecelagem, os tipos de tear, tingimentos e estampas. Também será apresentado os usos, costumes e significados do 
pano em diversas culturas. A exposição pretende apresentar, acima de tudo, o passado, o presente e um futuro rico de cenas, sons,  e cores 
associada à uma proposta educativa de caráter lúdico e interativo. 
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SESC Consolação 
ENDEREÇO:Rua Doutor Vila Nova, 245 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Tatiana e Nancy, telefones 3234-3050/ 3038 
NOME DA EXPOSIÇÃO : EIKOH HOSOE: CORPOS DE IMAGENS 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30  
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA OU CICLO:  Fundamental II, Ensino Médio e EJA 
SINOPSE: A exposição traz o trabalho do fotógrafo Eikoh Hosoe, tido como um dos mais importantes artistas japoneses ainda vivos. Sua obra registra 
diversos momentos e visões das relações entre o ser humano, sua existência e as relações que cria com a realidade que o cerca. Hosoe tem um trabalho 
especialmente voltado para a análise entre a arte tradicional japonesa e as manifestações artísticas contemporâneas. Já retratou diversos conterrâneos, 
além de artistas ocidentais, e tem um trabalho destacado na representação de corpos humanos como elementos expressivos. A exposição trará também 
vídeos realizados por Hosoi. 
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Sesc Interlagos 
ENDEREÇO: Av. Manuel Alves Soares, 1100 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Priscila Lourenção / 5662-9527 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Grimm Agreste 
DURAÇÃO DA VISITA: 2 horas 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 1º, 2º e 3º Anos 
SINOPSE: A exposição “Grimm Agreste” no Sesc Interlagos desbrava o universo dos “Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos” dos Irmãos Grimm, 
explorando o sincretismo entre os imaginários alemão e brasileiro e criando pontes entre seus repertórios eruditos e populares. A exposição é o convite a 
uma experiência sensível ao oferecer diferentes perspectivas e estímulos para a fruição da vivência artística, individual e coletiva, dilatando-se pelo espaço, 
através do imaginário das narrativas populares. O “Agreste” representa aqui, um simulacro da brasilidade, um território ancestral onde o folclore é relido de 
maneira peculiar e sobrevive a um cruzamento com a memória européia, também ancestral, cujo registro transita entre a literatura e a oralidade, 
guardando em si um processo continuo de transformação. Este agreste que é também uma representação da natureza, situa a transposição deste 
imaginário ao mesmo tempo em que sugere uma abordagem a aspectos ainda inexplorados da antologia dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm. Os contos dos 
irmãos Grimm são matriz de parte significativa da narrativa moderna alemã e, por extensão, ocidental. Mas não somente, diversos pensadores concederam 
aos contos maravilhosos um importante papel de ‘chave de leitura’ da experiência humana. Com apoio cultural da editora Cosac Naify e do Instituto Goethe 
e chancelada no Ano da Alemanha no Brasil, a exposição se espalha pelas áreas internas e externas do Sesc Interlagos, como em um grande reino fantástico. 
Diversos ambientes mágicos foram construídos para o desenvolvimento de atividades e são ligados por trilhas narrativas e sensoriais, que atravessam os 
espaços ao ar livre da unidade. Internamente, serão expostas as matrizes das xilogravuras criadas pelo artista nordestino J. Borges. 
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SESC Itaquera 
ENDEREÇO: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, nº 1.000 – Bairro: Itaquera – CEP: 08265-045 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Caroline Almeida - 2523-9324 | Guilhermo Panebianco – 2523-9304 | Deborah Dias – 2523-9327 | Central de 
Atendimento (Darci) – 2523-9290 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Vivências Ambientais – Adivinha, bicho! 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 6 a 8 anos 

SINOPSE: Vivência é uma experiência de mundo. É experimentar, interagir, observar.  
Hoje em dia, a interação entre os seres humanos e os outros animais é restrita, sobretudo nos ambientes urbanos. A noção de biodiversidade animal fica 
limitada ao universo dos animais domésticos (cachorros e gatos), insetos (baratas e formigas), ou dos exemplares que encontramos no zoológico. O modo 
de vida nas cidades cria um distanciamento entre as pessoas e o ambiente natural, o que pode gerar receio no contato e convivência com outros seres vivos 
e a perda da noção de que somos parte de um complexo ecossistema, dentro do qual interagem vários seres e seus ciclos, em ambientes diversos. 
Propomos um momento de vivência para que as crianças possam conhecer as características de diversas espécies de animais, seus modos de vida, seus 
habitats e suas relações com os seres humanos. 
 

 
 
 
 
 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO ABRIL 2014 

 
SESC  Itaquera 
ENDEREÇO: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, nº 1.000 – Bairro: Itaquera – CEP: 08265-045 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Caroline Almeida - 2523-9324 | Guilhermo Panebianco – 2523-9304 | Deborah Dias – 2523-9327 | Central de 
Atendimento (Darci) – 2523-9290 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Vivências Ambientais – De onde vem? Para onde vai? 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 9 a 10 anos 

SINOPSE:  Vivência é uma experiência de mundo. É experimentar, interagir, observar. De onde vem o leite? Para onde vai a água da chuva? De onde vem a 
alface da salada? Saber de onde vem e para onde vão as coisas do nosso dia a dia nos ajudam a ter uma visão mais integrada do ambiente que nos cerca, 
dos ciclos que regem os processos naturais dos quais nós também fazemos parte e nos incentiva a buscar nossa própria história, quem somos e para onde 
vamos. Atualmente, os padrões de consumo estabelecidos em cada sociedade são frutos da cultura construída e transformada ao longo da história. Quando 
olhamos para o passado e analisamos como eram os processos produtivos e as relações de consumo, observamos grandes mudanças no que diz respeito ao 
tempo de durabilidade dos objetos que adquirimos, às necessidades cotidianas, aos desejos. Entender o ciclo dos produtos que consumimos, como 
alimentos e roupas, por exemplo, nos possibilita ter uma visão holística dos processos naturais e sociais de origem, produção e destinação de tais produtos. 
Dessa forma, desenvolve-se a noção de pertencimento e protagonismo de cada indivíduo no local onde vive, considerando não só nossa casa, o bairro ou a 
cidade, mas entendendo o planeta como nossa grande casa. 
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SESC Itaquera 
ENDEREÇO: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 – Itaquera – São Paulo – SP – CEP: 08265-045  
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Camila – 2523-9330 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Expedição Lúdica nos Parques 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 6 a 10 anos 
SINOPSE: O Parque Lúdico do SESC Itaquera é composto por três complexos: Orquestra Mágica, que oferece brinquedos no formato de 
instrumentos musicais gigantes com sonoridade e desafios motores; Espaço de Aventuras com brinquedos no meio da mata formam uma 
montanha labirinto com estruturas para subir, saltar, escalar, correr com objetivo de chegar ao tesouro; Bichos da Mata com esculturas 
gigantes de animais, cavernas, montanhas, ponte pênsil e mirante oferecem um contato direto e lúdico com a natureza. O Parque é um 
equipamento de lazer autogerido, mas também pode ser explorado de diversas maneiras no contexto educacional. Sendo assim, o objetivo da 
Expedição Lúdica nos Parques é construir conhecimento a partir de vivências lúdicas. Durante a expedição, que visita os três complexos, 
promovemos vivências ambientais, exploramos o mundo do faz de contas, desenvolvemos atividades de sensibilização musical, promovemos 
vivências sensório-motoras e experiências de socialização, integração e participação. 
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SESC Itaquera 
ENDEREÇO: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 –Itaquera – São Paulo – SP 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Deborah Dias – 2523-9327 | Guilhermo Panebianco – 2523-9304 | Central de Atendimento (Darci) – 2523-9290 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Amazônia Mundi 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ensino Fundamental, Ensino Médio 

SINOPSE: Com proposta de trazer a experiência de viajar pela maior biodiversidade do planeta, a exposição Amazônia Mundi pretende sensibilizar o público 
para realidades ainda pouco conhecidas da região, que possui um patrimônio humano, artístico, social e biológico incalculável. Com mais de 1.200 m², 
divididos em 2 espaços da unidade do Sesc Itaquera (área externa e galpão), a exposição conta com uma representação de uma Vila Amazônica, com 3 casas 
típicas (farinha, borracha, fitoterápicos), esculturas gigantes de animais da região (preguiça e peixe-boi), instalações artísticas que aludem à floresta 
suspensa e ao ciclo das águas ("rios voadores") e uma casa indígena construída por índios Wayana. A visitação permite a observação fugaz de animais e sons 
escondidos na “floresta”, além das constelações, vistas por diferentes culturas indígenas. A destruição da Amazônia, em decorrência do modelo atual de 
consumo e desenvolvimento, também é lembrada por meio da instalação "Amazonfagia". A exposição discute ainda as pressões sobre a floresta, 
apresentando projetos e iniciativas positivas para a região. A visita mediada tem duração aproximada de 1h30 e é acompanhada por um educador que faz a 
adequação do roteiro e dos conteúdos de acordo com a faixa etária do grupo. 
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SESC  PINHEIROS 
ENDEREÇO: Rua Paes Leme, 195 CEP 05424 150 São Paulo  
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Jailton Carvalho Tel: 11 3095 9441 
NOME DA EXPOSIÇÃO: FOOD – REFLEXÕES SOBRE A MÃE TERRA, AGRICULTURA E NUTRIÇÃO 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: a partir do 6º ano  

SINOPSE: FOOD centra-se na preservação da “Mãe Terra”, nas escolhas alimentares e propõe reflexões sobre os efeitos provocados pelas mudanças 
climáticas, a contaminação de produtos agrícolas, as disparidades relacionadas à distribuição dos alimentos e sobre a fome. "FOOD" é multi-facetada: uma 
exposição de arte contemporânea que reúne programação integrada com palestras e exibição de vídeos que tem como tema  a comida. Essa exposição 
multimidia traz instalações, pinturas, fotografia, esculturas e vídeos dos seguintes artistas: Anna Maria Maiolino (Brasil), Angelo Plessas (Grécia), Barthélémy 
Toguo (Camarões/França), Eduardo Srur (Brasil), Ernesto Neto (Brasil), Lenora de Barros (Brasil), Marina Abramovic (Sérvia), Martand Khosla (Índia), Mircea 
Cantor (Romenia/França), Miralda (Espanha), Nari Ward (Estados Unidos), Pipilotti Rist (Suíça), Raghubir Singh (Índia), Shimabuko (Japão), Stefano 
Boccalinni (Itália) e Ymane Fakhir (Marrocos). Concepção e curadoria de Adelina von Fürstenberg, diretora da ART for The World, uma organização não 
governamental (ONG) associada ao Departamento de Informação Pública da Organização das Nações Unidas (ONU), que mobiliza arte e cultura 
contemporânea para promover os princípios e valores ligados aos direitos humanos 
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SESC Pompeia 
ENDEREÇO: Rua Clélia, 93 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Cibele Camachi – 3071-7793 / 7798 / 7739 
NOME DA EXPOSIÇÃO:  Cristian Boltaski - 19.924.458 +/- 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: do 4° ano ao Ensino Médio 
SINOPSE: A mostra apresenta o trabalho inédito do artista francês Christian Boltanski (1944 - ) elaborado especialmente para o Sesc Pompeia. Intitulada 
19.924.458 +/- , a instalação fala sobre a cidade de São Paulo como um retrato coletivo em movimento que continua crescendo com milhares de pessoas 
chegando de todas as partes do mundo. Ao entrar no espaço expositivo o visitante poderá descobrir-se em uma floresta composta por dezenas de torres 
feitas de caixas de papelão cobertas com listas telefônicas, e também ouvir, como sussurros no ar, histórias dos habitantes de São Paulo, bem como de 
visitantes do Sesc Pompeia, nos remetendo à convivência entre as pessoas em uma grande metrópole, à arquitetura marcada pela forte presença do 
concreto e às fragilidades e potenciais dos indivíduos que vivem no ambiente urbano. Para Boltanski, a “pulsação” da cidade é cadenciada pelo ritmo de 
seus habitantes. Pensando nisso, no espaço haverá uma lâmpada que representa um coração, piscando em sincronia com o som captado do coração dos 
visitantes que ali estão. As obras do artista são verdadeiros espetáculos onde o protagonista é o próprio público e são marcadas pelo caráter interativo, 
sensorial e aberto às interpretações dos visitantes. Cristian Boltanski expôs na Casa França-Brasil em 2012 (Rio de Janeiro-RJ) e foi o artista que representou 
a França na Bienal de Veneza de 2011. 
 
 
 



   PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO ABRIL 2014 

 
SESC SANTANA 
ENDEREÇO: Av. Luiz Dumont Villares, 579 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Talita Rebizzi - 29718788 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Despertar - Éveil 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e Ensino Médio 

SINOPSE: Trata-se de uma exposição internacional que reúne instalações cinéticas e robóticas inspiradas no mundo vivo. Os trabalhos selecionados aludem 
ao ambiente natural. Utilizando diferentes tecnologias, os comportamentos das obras emulam processos biológicos básicos, como: pulsação, expansão, 
vibração e movimentos internos do corpo humano. As obras são construídas com materiais industrializados que não são camuflados, a maioria dos sistemas 
e ligações que compõem e fazem funcionar os trabalhos ficam expostos, evidenciando seus processos de manufatura. Os trabalhos estão organizados de 
maneira a criar um ambiente onde o público seja instigado a sentir e questionar sua condição de ser orgânico. A artificialidade das obras versus a aparente 
naturalidade dos seus movimentos, confrontada com a percepção do público, gera uma tensão entre o estado inorgânico das coisas e seu desejo de vida. 
Um dos objetivos principais da exposição é trazer à tona a discussão sobre as variadas formas de vida. A curadoria é de Sylvie Parent, do grupo canadense 
Molior, especializado na organização de exposições e pesquisa sobre arte e tecnologia. Serão expostos trabalhos de seis artistas internacionais: Ingrid 
Bachman, Jean-Pierre Gauthier, Steve Daniels, Jane Tingley, Paula Gaetano Adi e Chico MacMurtrie, este apresentando um trabalho criado especialmente 
para a Unidade Santana (site specific). 
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SESC (Unidade): Santo André 
ENDEREÇO: Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar Santo André 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: 4469-1255  (Adriana) / 4469-1203 (Lucia) / 4469-1232 (Flavia) 
NOME DA EXPOSIÇÃO: NINO CAIS – um toque surrealista 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ciclo II e Ensino Médio – a partir dos 11 anos. 
SINOPSE: Nino Cais tem em suas proposições plásticas o deslocamento do que nos é comum para um campo do estranhamento. Aqui 
teremos memórias corrompidas, imagens reconhecíveis com inserções ou apagamentos que as tornam estranhas. Encontraremos então um 
artista que, apoiado nas operações plásticas surrealistas do início do século XX, transporta uma imagem de seu caráter ordinário para o 
absurdo. Imagem a imagem, esta exposição parece desconstruir o que esperamos encontrar e assim resignificar nosso cotidiano.  
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SESC Vila Mariana 
ENDEREÇO: Rua Pelotas, 141, Vila Mariana, CEP 04012-000  
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Sara Regina Centofante / 11 5080 3056 / 11 5080 3055 
NOME DA EXPOSIÇÃO: "FUTEBOL – O JOGO SÓ ACABA QUANDO TERMINA" 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Ensino Fundamental II e Médio 
SINOPSE: Com curadoria de Alfons Hug, a exposição reúne trabalhos de artistas contemporâneos nacionais e internacionais que, de diferentes 
formas, investigam as implicações sociais e culturais do futebol. Com Pablo Lobato, Dias & Riedweg, Mariana Camargo, Zhang Qing, Paula 
Delgado, Muu Blanco, Álvaro Olmos, entre outros. A montagem em São Paulo é fruto de uma parceria entre o Instituto Goethe e o Sesc SP. 
 


