
 

                          

                                                  

FOMENTO À HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS 

ACONTECE EM FEVEREIRO/2020 
 

 

KALED KALIL KANBOUR 

 
PALESTRA COM OS AUTORES 
DA HQ PROVÍNCIA NEGRA 

 
120 min. | Gratuito | 50 lugares | 
Livre. 

 
Palestra com os autores do 
álbum, falando dos desafios da 
produção de uma narrativa 
gráfica histórica. Exibição dos 
originais, de roteiro em rough e 
finalizados. Província de São 
Paulo, 1869, no auge da luta 
abolicionista, Luiz Gama, jurista 
negro, o mais combativo 
abolicionista do país, é 
envolvido num assassinato de um 
escravagista, sendo considerado 
pela polícia como o principal 
suspeito. Com a ajuda de seu 
aprendiz, o jovem estudante de 
direito Saul Pompeu, Luiz Gama 
percorre por conta própria os 
labirintos e cenários da cidade 
para provar sua inocência. 

 
Dia 12 de fevereiro, quarta às 19h. 
Biblioteca Mario de Andrade. 
Rua da Consolação, 94 - República. 

 



FOMENTO AO TEATRO 
ACONTECE EM JANEIRO/2020 

                                                                        

 

ESPETÁCULOS 
 

NÚCLEO MACABÉA 

 
ARRIMO 

 
60 min. | 30 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Quantas mães sustentam sozinhas 
os seus filhos? “Arrimo de família” 
é a expressão que ouvimos 
durante anos para traduzir a luta 
diária de mulheres Brasil adentro. 
Parte significativa da história não 
oficial do nosso país nos séculos 
20 e 21 é marcada a ferro e 
fogo pela resiliência de 
matriarcas que recusam a miséria 
como condição imposta. Movendo-
se em caminho oposto ao signo da 
morte e da violência, elas 
trabalham muito para que os 
filhos não sucumbam à fome e 
encontrem no estudo talvez a 
única forma de saída da pobreza 
extrema. Arrimo é uma confissão 

franca e crua, sem rodeios. 
Envolta da poesia e da liturgia 
dos cancioneiros da cultura 
popular, o espetáculo do Núcleo 
Macabéa narra o itinerário 
corajoso de mulheres das 
periferias de pequenas cidades 
da Amazônia. O autor busca em 
suas próprias memórias 
lembranças da peleja de sua mãe 
por uma vida digna, trajeto de 
uma vida inteira enfrentando os 
arredores da pobreza e 
impedimentos tantos. Assim, 
encontra na escrita poética e 
autobiográfica os caminhos que 
traçam as linhas de Arrimo, obra 
de teatro inédita que versa sobre 
a travessia de uma gente na 
busca pela sobrevivência. 

 
De 1 a 20 de fevereiro, quartas, 
quintas e sextas às 20h, sábados às 
18h. 
Sessão extra no dia 18 de fevereiro, 
terça às 20h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

NÚCLEO MACABÉA 

 
TEATRO É LUGAR DE FALA 

 
120 min. | 40 lugares | Gratuito | 16 
ano. 

 
O ciclo de debates realizará 
uma série de mesas que têm por 
objetivo ouvir relatos de vida de 
artistas e seus itinerários de 
criação e ativismo nas artes 
cênicas e direitos humanos. Os 
encontros acontecerão durante a 
temporada da nova peça do 
Núcleo Macabéa, a obra cênica 
Arrimo, com dramaturgia e 
direção geral de Rudinei Borges 
dos Santos, que também mediará 
os encontros. 

 
Dias 3, 10, 11 e 17 de fevereiro, 
segunda às 19h. 
Oficina Cultural Oswald de Andrade. 
Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro. 
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ESPETÁCULOS 
 

TEATRO PROMÍSCUO 

 
O QUE MANTEM UM 

HOMEM VIVO? 
 

120 min. | 90 lugares | R$ 20,00 

(inteira) e R$ 10,00 (meia) | Livre. 

 

Bondade, Ciência, Justiça, Amor 
e outros valores caros à 
humanidade são dissecados com 
lucidez sob o olhar dialético e 
humor cáustico de Bertolt Brecht. 
Afinal, o que mantém um homem 
vivo? Brecht pergunta, mas 
também responde: “Um homem 
é um homem e ele é muito difícil 
de destruir”. 

De 16 de janeiro a 16 de fevereiro, 

quinta a sábado às 20h30, 

domingo às 18h30. 

TUSP – Teatro da USP. 

Rua Maria Antônia, 294 - Vila Buarque. 

 

O POVO EM PÉ 

 
A HISTÓRIA DE BAKER 

 
55 min. | 50 lugares | Gratuito | 

Livre. 

 
Thomas Baker, missionário 
inglês, foi morto e devorado por 
habitantes das ilhas Fiji em 
1867. Em 2003, os 
descendentes dos supostos 
canibais, agora convertidos ao 
cristianismo, realizaram uma 
cerimônia de pedido de 
desculpas aos descendentes do 
missionário. Neste meio tempo, 
a atriz-autora descobre 
calcificações semelhantes a 
pequenos dentes em seus 
joelhos, no chamado Cisto de 
Baker. /Explorando elementos 
autobiográficos e históricos, e 
passeando por outros Bakers 
(Josephine Baker, a bomba de 
Baker no atol de Bikini, etc) , a 
peça reflete com humor sobre 

nossa posição como devorador 
ou devorado, colonizador ou 
colonizado... Somos todos 
canibais? 

 
Dia 1 de fevereiro, sábado às 19h. 

Casa de Cultura do Butantã. 

Avenida Junta Mizumoto, 13 - Jardim 

Peri Peri. 

 

GRUPO FOLIAS 

 
INTERVENÇÃO: SR. K VAI À 

FEIRA 
 
40 min. | Gratuito | Livre. 

 
Oito palhaços saem à procura 
de interlocutores munidos apenas 
de dois realejos e alguns 
instrumentos musicais, com o 
intuito de conversar com o 
público sobre os pensamentos do 
Sr. Keuner. Saem pra encontrar... 
Apenas... Esse é o intuito! 
Encontrar... Escutar... Trocar... 
Alianças podem ser feitas... 
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Necessárias nesses tempos... 
Vamos às elas! Que nessas 
conversas apareça algum 
caminho... Uma saída. 

 
Dia 2 de fevereiro, domingo às 11h 
e 12h. 
Feira Livre Santa Cecília. 
Largo da Santa Cecília, s/n – Santa 
Cecília. 
 
 

Dia 16 de fevereiro, domingo às 11h 
e 12h. 
Feira do Limão. 
Rua Coronel Gonzaga de Carvalho, 510 - 
Jardim Primavera. 

 

TEATRO DA VERTIGEM 

 
COMUM [GRUPO 

PANDORA] 
 

110 min. | 50 lugares | Gratuito | 

12 anos. 

 

Três histórias ligadas à 
descoberta de uma vala comum 

clandestina criada no período 
da Ditadura Militar Brasileira. A 
busca de um filho por 
informações de seus pais 
desaparecidos políticos. O 
dilema de dois coveiros 
encarregados da criação de 
uma vala. Uma jovem estudante 
que se aproxima do ativismo 
político. 1970/1990 épocas 
distintas se entrelaçam nos 
fragmentos dessas histórias e 
evidenciam causas e 
consequências. Inspirado na 
história da vala comum do 
Cemitério Dom Bosco no bairro 
de Perus, São Paulo/SP. 

 

Dias 1, 2, 8, 9 de fevereiro, sábado 

às 21h, domingo às 19h. 

Teatro da Vertigem. 

Rua Treze de Maio, 240 – 1º andar – Bela Vista. 

 
ENQUANTO ELA DORMIA 

 
70 min. | 50 lugares | Gratuito | 

16 anos. 

 

História de Dora, personagem 
submetida a convenções sociais 
predominantemente formuladas 
pelo gênero masculino. Quando 
motivada por acontecimentos 
cotidianos, Dora traz à tona seus 
próprios traumas, frutos de uma 
sociedade patriarcal enraizada. 
O espetáculo aproxima o 
público do universo feminino ao 
demonstrar os abusos, violências 
e a constante marginalização 
social do gênero. O enredo 
desenvolve uma atmosfera 
dramática, que demonstra e 
reflete sobre questões da 
subjetividade da mulher. 

 

Dias 14 e 15 de fevereiro, sexta e 

sábado, às 16h e 20h. 

Cine Teatro Pandora – Ocupação 

Artística Canhoba. 

Rua Canhoba, 299 – Perus. 
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OUTRAS ATIVIDADES 

 

GRUPO FOLIAS 

 
O RELATO DE UMA MORTE 

QUE ACONTECEU NA 
ESQUINA 

 
60 min. | Gratuito | 06 anos. 

 
A partir do poema "A Infanticida 
Marie Farrar", da canção 
"Balada do Soldado Morto" e a 
narrativa da morte de um 
morador de rua da Santa 
Cecília, o Grupo Folias, com sua 
Rádio Rato, cria um cortejo 
cênico-musical que desfila pelas 
ruas. 

 
Dia 8 de fevereiro, sábado às 15h. 
Comunidade Cultural Quilombaque. 
Travessa Camaratiba, 286 – Perus. 

 
CANÇÕES DE GUERRA E 
POESIA - AS ESTRELAS 

ESTARÃO SEMPRE LÁ, SR. 

BRECHT? 
 
45 min. | 111 lugares | Gratuito | 
Livre. 

 
Espetáculo cênico musical 
composto por canções e textos 
de personagens que estão 
dentro da guerra, no seio das 
lutas dos homens por sua 
liberdade, onde a palavra 
atrocidade é talvez a mais 
branda. Aqui, juntos, somos 
infanticidas, soldados vivos e 
mortos, ratos, mães, bêbados, 
perdedores, prostitutas, viúvas 
na guerra, mães comerciantes da 
guerra, nas palavras do Sr. 
Keuner (alter ego de Brecht): 
escravos dos nossos fins. E mais 
que tudo somos poetas, estrelas 
caídas de um universo 
manipulado por um deus 
perverso e piedoso, 
reconstruindo a cruel poesia de 
todas as guerras. 

 
Dia 28 de fevereiro, sexta às 20h. 

Centro Cultural Santo Amaro. 
Avenida João Dias, 822 - Santo Amaro. 

 

O POVO EM PÉ 

 
CRIAÇÃO NO TEATRO 

DOCUMENTAL – HISTÓRIAS 
PESSOAIS E COLETIVAS? 

 
180 min. | 20 lugares | Gratuito | 

Livre. 

A Oficina será conduzida pela 
diretora Cristiane Zuan Esteves 
e pelo dramaturgo Beto Matos. 
Terá como foco a 
experimentação de 
possibilidades narrativas e 
cênicas a partir de material 
documental, autobiográfico e 
das experiências pessoais de 
cada um dos participantes. 
Desta forma, através de 
práticas de um “teatro do real”, 
estabeleceremos relações das 
histórias de cada com os temas 
do projeto e nossa história 
coletiva. Serão abordadas: 
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Dramaturgias híbridas, 
utilizando material ficcional, 
documental sonoro e visual, 
improvisação e estruturas de 
jogo. Interação de oralidade, 
visualidade e ação cênica, 
integrando dispositivos de 
vídeo, de som e cênicos. 
Possibilidades de relação com o 
espectador 

 
Dia 28 fevereiro, sexta das 14h às 

17h. 

Casa de Cultura do Ipiranga. 

Avenida Pres. Tancredo Neves, 1265 - 

Vila Moinho Velho. 
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ESPETÁCULOS 
 

CIRCO VOX 

 
SE CHOVE, NÃO MOLHA! 

 
60 min. | 184 lugares | Gratuito | 6 
anos. 

 
Uma família de palhaços, o pai e 
seus dois filhos, chegam para 
apresentar um espetáculo, mas se 
atrapalham ao fazer os números, 
que acabam sempre da forma 
errada. Os 3 ficam nesse “chove 
não molha” e então percebem no 
final que, sem querer, 
apresentaram um espetáculo 
divertidíssimo. Nessa montagem 
o grupo traz esquetes tradicionais 
circenses adaptadas para a 
linguagem contemporânea do 
Circo Vox. 

 
Dia 12 de fevereiro, segunda, às 
10h. 
CEU Paraisópolis. 

Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva 
s/n - Jardim Parque Morumbi. 

 
Dia 17 de fevereiro, segunda, às 
10h. 
CEU Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 – 
Anhanguera. 

 
Dia 19 de fevereiro, quarta, às 10h. 
CEU Parque Bristol. 
Rua Professor Artur Primavesi S/N - Parque 
Bristol. 
 

 
ARRUAÇA 

 
60 min. | 184 lugares | Gratuito | 8 
anos. 

 
Sem nenhuma história específica, o 
Arruaça segue apenas um roteiro 
de números e gagues porque foi 
criado justamente para receber o 
improviso que a rua traz, com a 
espontaneidade de seus 
transeuntes. Arruaça é uma folia 
na rua, que constrói junto ao 
público um espetáculo cômico e 
interativo, com muitos elementos 

de circo, além de ser 
extremamente acessível como 
linguagem artística. 

 
Dia 12 de fevereiro, segunda, às 
14h. 
CEU Paraisópolis. 
Rua Doutor José Augusto de Souza e Silva 
s/n - Jardim Parque Morumbi. 
 
 

Dia 17 de fevereiro, segunda, às 
14h. 
CEU Anhanguera. 
Rua Pedro José de Lima, 1020 – 
Anhanguera. 

 
Dia 19 de fevereiro, quarta, às 14h. 
CEU Parque Bristol. 
Rua Professor Artur Primavesi S/N - Parque 
Bristol. 
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ESPETÁCULOS 
 

DUAL CENA 
CONTEMPORÂNEA 

 
A INVENÇÃO DO SERTÃO 

TRÍPTICO SERTANEJO 
 

60 min. |320 lugares | Gratuito | 
14 anos. 

 
O espetáculo Tríptico Sertanejo 
mergulha no vasto e 
multifacetado mundo dos sertões 
brasileiros, com a intenção de 
decifrar suas paisagens, sua 
gente e suas lendas. O espetáculo 
organiza-se a partir de um 
tríptico, uma obra em três partes 
interconectadas. Um boi 
encantado conduz os 
espectadores pelas lendas 
femininas do cangaço, pelos 
espaços vazios do pós-guerra de 
Canudos e pelos virtuosos 
sapateados dos tropeiros, o baile 

dos centauros. Concepção e 
direção de Ivan Bernardelli. 

 
De 31 de janeiro a 02 de fevereiro, 
sexta e sábado às 21h e domingo 
às 20h. 
Centro Cultural São Paulo. 
Rua Vergueiro, 1000 - Paraiso. 

 

IN SAIO CIA. DE ARTE 

 
ATO INFINITO 

 
50 min. |80 Pessoas| Gratuito | 14 
anos. 

 
“Ato Infinito” traz, num espaço em 
colapso, corpos que insistem após 
o desmoronamento. As existências 
ganham urgências diante de um 
risco iminente, ou acontecido, ou 
suposto, ou anunciado. Bordas e 
centros tornam-se móveis. 
Aglutinar-se é uma necessidade 
para resistir, existir até a 
exaustão. 
 

Dia 19 de fevereiro, quarta às 15h. 
Fábrica de Cultura da Brasilândia. 
Avenida General Penha Brasil, 2508 - Vila 
Nova Cachoeirinha. 

 

BALANGANDANÇA CIA 

 
PRESENTE! FEITO DA GENTE 
 
50 min. |198 Pessoas| Gratuito | 
Livre. 

 
O espetáculo do projeto “Feito 
de quê? Corpo, o espaço que 
habito” brinca com nossa maneira 
de ver e se relacionar com a 
natureza a partir de seus 
elementos e pequenos materiais 
que encontramos pelo caminho. 
Materiais concretos e/ou 
simbólicos entram em cena de 
maneira delicada nos 
transportando para ambientes 
diversos. Assim são inventados 
mundos imaginários a partir de 
elementos simples e essenciais 
criando danças que evocam o 
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sensível e memórias de forma 
lúdica. 
Dessa forma o espetáculo abre 
espaço para o vasto mundo do 
brincar concreto (brincadeiras) e 
imaginário que pode surgir a 
partir do contato corpo e 
natureza.  
Elementos como galhos, sementes, 
areias, folhas secas são 
disparadores de cenas, motivo de 
brincadeiras e transformam o 
espaço cênico a partir de sua 
manipulação. São elementos que 
fomos juntando pelo caminho de 
nossas pesquisas com crianças que 
vivem em diferentes habitats ou 
mesmo daqui do espaço urbano, 
presentes na cidade.  
As imagens/poesias de 
movimento evocam em nós as 
possíveis similaridades e 
integração: certeza de que somos 
natureza, mais do que “fazer 
parte dela”. 
Assim a pergunta: Você é feito de 
quê? 

Dias 28 e 29 de fevereiro e 01 de 
março, sexta às 14h30, sábado e 
domingo às 16h. 
Teatro Alfredo Mesquita. 
Avenida Santos Dumont, 1770 - Santana. 

 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

MARCOS ABRANCHES & 
CIA 

 
OFICINA DE CLOWN E O 

CORPO RISÍVEL 
 
240 min. | 25 lugares | Gratuito | 
14 anos. | Incrição 
https://docs.google.com/forms/d/1
oKvN4mgzu3kd1Zb7OoIa6a5YWFx
1PxwP3yLMToMiSgk/viewform?edit
_requested=true 

 
O curso será ministrado para um 
grupo de até 25 pessoas, com a 
proposição de um primeiro 
contato com a comédia física a 
partir da Máscara do Palhaço, 
além de articular algumas ideias 

sobre as características do riso 
em nossas vidas e em nosso 
imaginário. Uma experiência 
sobre a expressividade cômica 
de cada participante, na qual 
por meio do nariz vermelho ou 
não, encontrar-se-ão pistas 
sobre o corpo risível. Uma 
possibilidade de conversar e 
exercitar a relação da comédia 
com o riso e o humano em nossas 
vidas e no mundo. Serão 
articulados os seguintes 
conteúdos: a curiosidade, a 
descoberta, a percepção 
espacial e corporal, o estado 
cênico, a expressividade gestual, 
expressividade verbal: a 
gramelot (uma linguagem 
inventada) e a composição de 
figurinos. 

 
De 12 a 21 de fevereiro, as 
quartas, quintas e sextas das 17h 
às 21h. 
Centro de Referência da Dança. 
Galeria Formosa Baixos do Viaduto do 
Chá s/n - Centro. 
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SHOWS 
 

TEATRO ESCOLA 
BRINCANTE 

 
SAMBADAS BRINCANTE 

 
120 min. | 100 lugares | $20 
(inteira) e $10 (meia) | Livre 

 
A Sambada é uma festa 
artística e cultural, informal, com 
música e dança, onde cada 
participante demonstra o seu 
trabalho. Constitui-se de 
esquetes, encontros para 
apresentação de trabalhos em 
processo de construção, 
performances artísticas e rodas 
de improviso. 

 
Dia 09 de fevereiro, domingo das 
17h30 às 19h30. 
Instituto Brincante. 
Rua Purpurina, 412 – Vila Madalena. 
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SHOWS 
 

 
AFROCHOQUE 

 
90 min. | Gratuito | Livre  
 

Na ativa desde 2008, Monkey 
Jhayam vem se consolidando 
como a principal revelação do 
reggae brasileiro. O cantor e 
compositor celebra 10 anos de 
carreira com o seu novo show, 
AFROCHOQUE, com a sua nova 
banda. A apresentação conta 
com uma compilação das 
músicas que ficaram marcadas 
desde 2008 até os últimos 
lançamentos, com muita 
influência de Afrobeat, Funk, 
Soul, Dancehall, Guetto Tech e 
Latinidades. Show de abertura: 
Terra Treme (Lançamento 
"Quartezala Remix")  
 
Dia 01 fevereiro, sábado às 17h. 

Casa de Cultura de São Mateus.  
Rua Monte Mandirá, 40 – Jardim Nove de 
Julho. 

Dia 08 fevereiro, sábado às 18h 
Casa de Cultura Chico Science.  
Avenida Tancredo Neves, 1265 - 
Ipiranga. 

 

 
DJ + SOUND SYSTEM 

 
420 min. | Gratuito | Livre 

 
Dj Fya convida RAGGADUB & 
GS POSSE para compartilhar 
seus conhecimentos como DJ’s no 
formato Sound System. 

 
Dia 16 de fevereiro, domingo das 
13h às 20h. 
Campo do Sedex. 
Avenida dos Metalúrgicos, 642 - 
Tiradentes. 

 
 
 
 

 
STEP IT UP – 

EQUALIZANDO 
FREQUÊNCIAS 

 
300 min. | Gratuito | 6 anos. 

 
Reconhecendo as festas de 
sistema de som como um espaço 
que agrega diferentes tipos de 
experiência humana, como a 
relação com a música, com o 
outro, com o espaço, etc, 
pretende-se com a Step It Up, o 
aprofundamento dessas 
relações bem como o 
desenvolvimento da conexão 
com a expressão corporal, 
provocando a percepção das 
influências e reverberações da 
música no corpo. 

 
Dia 22 de fevereiro, sábado às 
15h. 
Casa de Cultura Guaianases. 
Rua Castelo de Leça, s/n - Jd. Soares. 

MONKEY JHAYAM 

DJ FYA SOUND 

JAH TALLAWAH 
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OFICINA DE ELÉTRICA 

 
120 min. | Gratuito | 12 anos. 

 
Oficina com a intenção de 
aprender sobre elétrica básica 
para se ter um sistema de som. 

 
Dia 29 de fevereiro, sábado às 
16h. 
Casa de Cultura Vila Guilherme. 
Praça Oscár da Silva, 110 – Vila 
Guilherme. 

 
OUTRAS ATIVIDADES 

 

 
WORKSHOP DE 
FOTOGRAFIA 

 
45 min. | Gratuito | Livre  
 

Introdução à fotografia. - 
Sensibilidade e o olhar atento 
do fotógrafo. - Conceitos 
básicos para melhorar a 
qualidade de suas imagens: 
Definição dos elementos para se 
formar uma imagem (Obturador 
e Diafragma); Sensibilidade 
ISO/ASA - mais luz para sua 
fotografia; Fotômetro, medindo 
a luz correta que entra na sua 
câmera; As principais funções 
de uma câmera digital do 
celular; Composição, elementos 
importantes ao se compor uma 
imagem; Tipos de equipamentos 
e lentes. Formatos de arquivo 
mais utilizados para armazenar 
imagens. 
 
Dia 01 de fevereiro, sábado das às 
15h. 
Casa de Cultura São Miguel. 
Rua Irineu Bonardi, 169 – Vila Pedroso. 

 
 
 

 
PROGRAMA DE RÁDIO “JÁ 
REGOU SUAS PLANTAS?” 

 
120 min. | Gratuito | Livre  
 

Programa de Rádio AO VIVO 
com convidadas: Dawtas of 
Aya, Denise D´Paula. 
 
Dias 04, 11, 18 e 25 fevereiro, as 
terças das 20h às 22h. 
Radio Brasil Atual. 
Frequência 98.9 MHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW WORLD SQUARE 

ALEX BIGHETTI 

LUIS FERNANDO 
MASSAGARDI 
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SAÚDE PARA ELAS 

 
120 min. | Gratuito | Livre  
 

Workshop de saúde sexual 
feminina e introdução a terapia 
de Yoni Eggs - Com Yoni das 
Pretas. 
 
Dia 15 de fevereiro, sábado às 
15h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 
Vila Nova Cachoeirinha.  
 

 
PLAESTRA KASA PRETA 

REAL 
 

120 min. | Gratuito | Livre  
 

Uma palestra tendo como tema, 
a cultura reggae RASTAFÁRI, 

CULTURA DE REIS e o livro 
kebra nagast Com Don Tikinho 
do Brazil vocalista da banda 
FAMÍLIA TEOCRATAS. 

 
Dia 19 de fevereiro, quarta às 21h. 
Centro Cultural da Juventude Ruth 
Cardoso 
Avenida Deputado Emílio Carlos, 3641 – 
Vila Nova Cachoeirinha.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOWA 

FAMÍLIA TEOCRATAS 
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CURSOS 
 

 
COMUNICAÇÃO VERBAL E 

DESINIBIÇÃO 
 
540 min. | 20 vagas | Gratuito | 
Livre.  
 

Este curso tem como objetivo 
aprimorar a comunicação oral e 
interpessoal em atividades 
sociais, por meio de técnicas que 
permitam a desinibição, a 
escolha de vocabulário, o 
controle emocional, voz e 
postura adequada. 
 
Dias 01, 08 e 15 de fevereiro aos 
sábados das 08h30 às 17h30. 
SENAC Scipião.  

Rua Scipião, 67 – Lapa. 

 
 
 
 

 
EDIÇÃO DE ÁUDIO NÃO 

LINEAR MÓDULO 1: 
WAVOSAUR 

 
180 min. | 20 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 
O módulo propõe capacitar o 
aluno para conceito e prática de 
edição de áudio por meio do 
Wavosaur que oferece 
ferramentas gratuitas e diversas 
na arte de criar conteúdo sonoro 
por meio de recortes, colagens, 
mixagens, conversão de canais, 
alteração e normalização de 
volume, efeitos de fade in, fade 
out e outros. 

 
Dia 03 a 06 de fevereiro, de 
segunda à quinta das 19h às 22h. 
Estúdio Aramá Comunicações. 

Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 
República. 

 
PODCAST PARA RÁDIO 

COMUNITÁRIA 
 

180 min. | 20 vagas | Gratuito | 
Livre. 
 

O módulo fornecerá um alicerce 
entre teoria e prática no 
tratamento do surgimento e 
crescimento da mídia podcast no 
Brasil e no mundo. Estudo de 
público alvo. Princípios da 
cultura colaborativa em podcast. 
Identidade sonora e visual. 
Hospedagem. Feed. RSS. 
Distribuição em podcasting. 
Estatísticas. Host e participantes. 
 
Dias 04, 06, 08, 11 e 13 de 
fevereiro as terças, quintas e 
sábado das 09h às 12h. 
Estúdio Aramá Comunicações. 

Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 
República. 

 

RÁDIO CASA VERDE FM 

RÁDIO ÁGUIA DOURADA 
FM 

RÁDIO CIDADE 

TIRADENTES 
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NARRATIVAS 

JORNALÍSTICAS NO RÁDIO 
 
180 min. e 240 min. | 20 vagas | 
Gratuito | Livre. 

 
Conhecer as etapas de 
produção e desenvolver 
competências necessárias para a 
produção de reportagens 
radiofônicas. Os conteúdos serão 
ministrados por meio de aulas 
expositivo-dialogadas. O curso 
propõe metodologias ativas no 
contexto de ensino-
aprendizagem, em especial na 
proposta de enfrentamentos de 
múltiplos desafios do “aprender 
fazendo”, na qual a produção 
do conhecimento está vinculada 
aos cenários da vida real. A 
discussão de casos, exploração 
de pesquisa e textos e 
participação interativa do aluno 

na produção de produtos 
sonoros. 

 
Dias 04, 06, 08, 11, e 13 de 
fevereiro, terças, quartas e sábado 
das 9h às 12h, dias 15 e 18 de 
fevereiro, terça e quinta das 8h às 
12h. 
Estúdio Aramá Comunicações. 
Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 

República. 

 

 
EDIÇÃO DE ÁUDIO NÃO 

LINEAR – MÓDULO 
AUDACITY 

 
225 min. | 20 vagas | Gratuito | 
Livre. 
 

Conceito e prática da edição 
de áudio por meio da 
ferramenta Audacity. 
 
De 10 a 13 de fevereiro de terça à 
quinta das 18h45 às 22h30. 
Estúdio Aramá Comunicações. 

Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 
República. 

 
PESQUISA E 

PLANEJAMENTO 
 
180 min. | 20 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 
Compreender a importância da 
pesquisa jornalística e dominar 
mecanismos de pesquisa na 
internet; saber identificar a 
confiabilidade das fontes de 
pesquisa; aprender a realizar o 
planejamento da reportagem a 
partir do resultado das 
pesquisas. 

 
Dias 10, 12, 14, 17, 18, 19 e 20 de 
fevereiro, segundas, terça, quartas 
e quinta das 9h às 12h. 
Estúdio Aramá Comunicações. 
Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 

República. 

 

RÁDIO LIBERTAÇÃO FM 

RÁDIO INTEIRA AÇÃO FM 

RÁDIO COMUNITÁRIA 
MILÊNIO FM 
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CONTAR A HISTÓRIA 

 
180 min. | 25 vagas | Gratuito | 
Livre. 

 
Conhecer o processo de edição 
do conteúdo captado; saber 
selecionar trechos da história 
sem a ocorrência de erro ou 
distorção da informação; saber 
finalizar a edição e exportar a 
matéria editada. 

 
Dias 27, 28, 29 de fevereiro das 9h 
às 12h, quinta, sexta e sábado. 
Estúdio Aramá Comunicações. 
Rua Marquês de Itu, 58, 9º andar – 

República. 

 
 

RÁDIO SOUL VIDA FM 


