
CAROS PARCEIROS, 
 

OS RELEASES DAS UNIDADES INTEGRANTES DO PROJETO 
LUGARES DE APRENDER SÃO ENVIADOS PELA COORDENAÇÃO 

DO SESC E AS INFORMAÇÕES SÃO DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO SESC. 

 
O SITE TAMBÉM PODE SER CONSULTADO PARA MAIORES 

INFORMAÇÕES 
 

www.sescsp.org.br 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO  MAIO  2014 

 
SESC (Unidade): 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 (Unidade): 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  O Brasil na Arte Popular – acervo Museu Casa do Pontal 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: Fundamental  I e II, Ensino Médio e EJA 
SINOPSE: A exposição O Brasil na Arte Popular – acervo Museu Casa do Pontal propõe uma viagem pelo país a partir da arte popular e suas 
relações com o ambiente, a cultura e a natureza. A arte popular brasileira expressa com criatividade, humor e poesia, o cotidiano e o 
imaginário do povo brasileiro. Revela por meio da arte, dimensões pouco conhecidas das culturas rurais e urbanas do interior do país e das 
periferias. Apresenta a riqueza criativa dos brasileiros das camadas mais simples, o que a torna singular frente às produções similares, feitas em 
outras partes do mundo. Na exposição serão apresentados cerca de 50 prestigiados artistas, de 14 estados brasileiros, cujas obras contribuem 
para alargar as ideias sobre os costumes e a arte feita em nosso país. Serão selecionadas obras provenientes das regiões Nordeste (Estados do 
Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas), Centro-Oeste (Goiás e Distrito Federal), Sudeste (São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro) e Sul (Paraná e Santa Catarina).  
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SESC (Unidade): 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: 4º e 5º 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. 

 
 
 



  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO MAIO  2014 

 
SESC (Unidade): 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: (informações sobre a Exposição com 20 linhas no máximo) 
 
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.  
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SESC (Unidade): Itaquera 
ENDEREÇO: Avenida Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 – Itaquera – São Paulo – SP – CEP: 08265-045  
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Thaísa – 2523-9330 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Expedição Lúdica nos Parques 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 6 a 10 anos  - Ciclo I 
SINOPSE: (informações sobre a Exposição com 20 linhas no máximo): 
 
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 (Unidade): 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: (informações sobre a Exposição com 20 linhas no máximo) 
 
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 (Unidade): Pompeia 
ENDEREÇO: Rua Clélia, 93 

CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Cibele Camachi – 3071-7793 / 7798 / 7739 
NOME DA EXPOSIÇÃO:  Cristian Boltanski - 19.924.458 +/- 

DURAÇÃO DA VISITA: Uma hora e meia 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: do 6° ano ao Ensino Médio 
SINOPSE: (informações sobre a Exposição com 20 linhas no máximo) 
 
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 “pusação” 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 no  na Casa França-Brasil em 2012 (Rio de Janeiro-RJ) e foi o artista que representou a França na Bienal de Veneza de 2011. 
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SESC (Unidade): Pompeia 
ENDEREÇO: Rua Clélia, 93 

CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Cibele Camachi – 3071-7793 / 7798 / 7739 
NOME DA EXPOSIÇÃO:  Circo Zanni 
DURAÇÃO DA VISITA: Uma hora e meia 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: do 1° ao 5° ano 
SINOPSE: (informações sobre a Exposição com 20 linhas no máximo) 
 
A exposição comemora os 10 anos do Circo Zanni, criado em 2004, a partir de artistas de picadeiro vindos de importantes escolas de circo da década de 1980. Além da 
história do Zanni, a mostra apresentará os bastidores do mundo do circo. Haverá um picadeiro, onde o público poderá interagir, entrando e ficando à vontade e ouvindo 
músicas. Compõe ainda a exposição: fotografias, vídeos e uma réplica do “Livro de Ouro” do Circo Zanni.  
Acreditamos que as linhas gerais do projeto da exposição se adequam a conteúdos das disciplinas de artes, educação física e história, possibilitando aos professores e 
alunos reflexões e desdobramentos de ações e atividades dentro da sala de aula.  
Período: de 27 a 30/05. 
 
Saiba mais em:  
 http://www.circozanni.com/v  
https://www.facebook.com/?ref=logo#!/CIRCOZANNI3?fref=ts  
 
 

 
 
 
 
 



 
 

  - PROJETO LUGARES DE APRENDER – PROGRAMAÇÃO MAIO 2014 

 
SESC (Unidade): Pompeia 
ENDEREÇO: Rua Clélia, 93 

CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Cibele Camachi – 3071-7793 / 7798 / 7739 
NOME DA EXPOSIÇÃO:  Multitudes 
DURAÇÃO DA VISITA: Uma hora e meia 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: do 6° ano ao Ensino Médio 
SINOPSE: (informações sobre a Exposição com 20 linhas no máximo) 
 
O projeto Multitudes, é composto por  instalações, vídeos, fotografias, intervenções e registro de performances e  contará  com artistas de países como Brasil, Argentina, 
Turquia, Reino Unido, dentre outros. Todas as criações tem como tema comum a multidão, conceito marcado pela pluralidade de características e valores. A exposição nos 
remete a questões relacionadas ao uso comum dos espaços das cidades, a vida pública em grandes metrópoles e modos de mobilização social.. O espaço expositivo é 
composto ainda por uma mini-biblioteca, além de uma área para debates e atividades com visitantes.  
 
Acreditamos que as linhas gerais do projeto da exposição se adequam a conteúdos das disciplinas de artes, geografia, história, sociologia e filosofia, possibilitando aos 
professores e alunos reflexões e desdobramentos de ações e atividades dentro da sala de aula.  
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SESC (Unidade): SANTANA 
ENDEREÇO: Av. Luiz Dumont Villares, 579 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Talita Rebizzi - 29718788 

NOME DA EXPOSIÇÃO: Despertar - Éveil 
DURAÇÃO DA VISITA: 90 minutos 
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 Amaro 
ENDEREÇO:Rua Amador Bueno, nº 505 
CONTATO DO PROJETO NA UNIDADE + TELEFONE: Jacy, Mônica e Luciana 5541-4015/4030/ 3981 
NOME DA EXPOSIÇÃO: Claudius: Quixote do Humor 
DURAÇÃO DA VISITA: 1h30 
CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA ou CICLO: 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ano e Ensino Médio 
SINOPSE: A exposição é uma retrospectiva da obra de Claudius Ceccon - cartunista, escritor e liustrador - em suas várias vertentes profissionais. Irá abranger o trabalho do 
artista nos últimos 50 anos de atividade profissional, como desenhista de humor, em jornais, revistas (mídia impressa) e em blogs, além de animações em vídeo e na 
internet. 
Claudius é arquiteto, designer, desenhista, cartunista, escritor e ilustrador de livros infantis e também diretor da organização Cecip (Centro de Criação de Imagem Popular), 
produtora de conteúdos educacionais. Sua carreira teve início aos 10 anos na revista "O Crisol", editada em São Paulo por Homero Brum. Mas o primeiro trabalho 
profissional foi a publicação de seus desenhos no "Jornal do Brasil", quando ele tinha 19 anos (1957). Trabalhou em vários jornais tais como: Estado de São Paulo, O Globo, 
Folha de São Paulo e também em veículos que fazem parte da história do jornalismo brasileiro, como A Noite, O Diário Carioca, O Correio da Manhã, O Pif Paf e O Pasquim, 
do qual foi um dos fundadores juntamente com Jaguar, Prósperi, Tarso e Sérgio Cabral. Atualmente, dirige a Escola de Arte e Comunicação Oi Kabum, em parceria com a Oi 
Futuro e o Centro de Cultura Digital da Praça do Conhecimento no Complexo do Alemão, com a Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia da Prefeitura do Rio de Janeiro. 
A lista de prêmios recebidos por ele é extensa. Dentre eles, destaca-se o Prêmio Itaú-UNICEF Educação & Participação, categoria Mobilização pela Educação, pelo Projeto 
Estatuto do Futuro e o Certificado de Tecnologia Social da Fundação Bando do Brasil, pelo o Projeto Botando a Mão na Mídia, que, a partir de oficinas, estimula uma leitura 
crítica dos meios de comunicação de massa. 
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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 resinificar nosso cotidiano.  
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SESC (Unidade): 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


