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As luzes se acendem e a canção 
invade o picadeiro.  Na plateia, 

olhos curiosos. A expectativa ema-
na de todos os lados.  O espetáculo 
já vai começar. Crianças e jovens 
se misturam, com seus figurinos 
coloridos e encantadores. A música 
acelera junto com as batidas dos 
corações. A trupe do Crescer e Viver 
está preparada para a sua missão: 
arrancar sorrisos. 

A Praça Onze, conhecida como 
berço do Carnaval, há dez anos 
também abriga a lona de 768 metros 
quadrados do Circo Crescer e Viver 
(CCV). Com aproximadamente 
200 integrantes, a instituição aten-
de crianças e jovens de diferentes 

idades e classes so-
ciais, promovendo 
a inclusão social 
através da cultu-
ra. A escolha do 
circo como tema 
do projeto não foi 
por acaso. As ati-
vidades circenses 
geram impacto e 
risco, trabalhando 
não só a parte físi-
ca, mas também a 
cognitiva. Apesar 
de não fazer acep-
ção de alunos, o 

No coração  
da Praça XI

programa foi pensado para crianças 
e jovens que se encontram em situa-
ções de vulnerabilidade social. 

O adolescente Fernando Félix, 
de 16 anos, é um exemplo dessa 
realidade. “Eu conheci o circo atra-
vés de um amigo. Nós estávamos 
buscando uma atividade, a princípio 
alguma academia de dança, mas os 
preços eram impossíveis pra mim, 
que venho de uma família humilde. 
Foi aqui que surgiu a oportunidade 
de não só ocupar o meu tempo, mas 
também me sentir útil e valorizado”, 
conta Fernando.

Com a ideologia de contribuir 
para o desenvolvimento social e 
humano, o Crescer e Viver rompe 
os limites do picadeiro, fazendo o 
acompanhamento sociofamiliar de 
cada aluno através de uma equipe 
de psicólogos e assistentes sociais. 
A instituição também aposta em te-
mas transversais como rodas diárias 
de conversas, onde as crianças e os 
jovens podem contar sobre seu dia, 
além de opinarem sobre atividades 
que eles desejam fazer. O professor 
Washington Duarte, conhecido cari-
nhosamente como tio Dadá, admite 
que não é fácil prender a atenção da 
garotada. “Para os mais novos, é 
tudo uma brincadeira. As ativida-
des precisam ser dinâmicas, porque 

O Circo Crescer e Viver expandiu seus 
projetos e atividades, transformando-se em 
uma das mais expressivas instituições circen-
ses do Brasil. Atualmente, desenvolve ações 
em todos os elos da cadeia produtiva do circo.

CirCo SoCial
Projeto que originou a instituição, o 

Circo Social atende crianças e jovens, na fai-
xa etária de seis a 18 anos. São três trupes, 
divididas por idade, onde eles aprendem de 
forma lúdica as dimensões simbólica, social 
e educativa das artes circenses. 

Programa de Formação  
do artiSta de CirCo 

É  um pro j e t o  vo l t ado  pa ra  a 
profissionalização do artista de circo. Alunos 
de todas as classes sociais formam o Profac. 
O Profac vai além de uma proposta educati-
va, ele assume papéis artísticos e culturais, 

OS PROGRAMAS
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Projeto Circo Crescer e Viver usa a arte 
circense em busca da inclusão social

Gabryella Mendes

eles são muito agitados e dispersam 
facilmente. Os adolescentes, apesar 
de mais focados, estão à procura de 
desafios. É preciso estar sempre com 
ideias novas, para que eles mante-
nham o interesse e se esforcem cada 
vez mais.”

Assumidamente apaixonado 
pela sua profissão, Washington 
teve seu primeiro contato com o 
circo muito jovem, aos oito anos 
de idade.  “Eu morava em frente à 
Escola Nacional de Circo. A minha 
mãe decidiu colocar todos os filhos 
para estudar lá. Aos 12, eu já estava 
formado como artista circense.” Po-
rém, foi aos 18 que o professor teve 
a chance de sair do país e integrar 
uma grande companhia de circo dos 
Estados Unidos: a Ringling Brothers 
Circus. Foram seis anos de intenso 
aprendizado, onde Washington se 
especializou em acrobacia de solo 
e aéreo. A história com o Crescer e 
Viver começou há três anos e meio, 
quando a sua irmã, também cir-
cense, o convidou para fazer parte 
da equipe. “A Lurian é professora 
do projeto desde o início. Quando 
voltei para o Brasil, ela fez o convite 
para dar aulas aqui. O começo não 
foi fácil. As crianças eram muito 
rebeldes e não respeitavam os pro-
fessores. Hoje, o comportamento é 

excelente”, alegra-se Washington, 
que tenta ensinar aos seus alunos 
que, acima da técnica circense, vem 
o companheirismo.  

grande Família

O Circo Crescer e Viver não se vê 
apenas como uma escola, mas sim 
uma grande família. Esse sentimento 
é compartilhado por diversas mães, 
que participam ativamente das ati-
vidades dos alunos. Andréia Pugliese, 
mãe da contorcionista Júlia, de nove 
anos, se sente mãe “postiça” de vá-
rias outras crianças. “Aqui eles são 
carentes de tudo, principalmente de 
amor. Muitas reclamam da falta de 
apoio dos pais, mas eu estou sempre 
aqui, de braços aber-
tos. Vale a pena! Eu 
ajudo no que posso: 
viro maquiadora, 
costureira, figuri-
nista... É uma rotina 
cansativa", diz q

SERVIÇO: 
Endereço: Rua Car-
mo Neto, nº 143, 
Cidade Nova-Rio de 
Janeiro 
Telefone: (21) 
3972-1391
Site: crescereviver.
org.br

OS PROGRAMAS
tomando para si o desafio de desenvolver 
novos parâmetros e paradigmas estéticos 
para o circo. 

reSidênCia de Criação e montagem
O programa aposta na interação entre 

as novas gerações de artistas e experientes 
criadores dos mais variados seguimentos. Na 
Residência, é colocada em prática a ‘expertise’ 
artística, estética e intelectual que eles adqui-
riram enquanto estiveram no projeto. 

CirCo Volante
Criado em parceria com a Secretaria de 

Estado de Cultura e com a Petrobras, é um 
projeto que busca resgatar a tradição das 
lonas de circo itinerantes. Atualmente, está 
rodando dez cidades do interior do estado, le-
vando a magia do circo para todos os cantos. 
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Ariano Vilar Suassuna nasceu em 16 de junho de 1927, 
em Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, Paraíba, 

filho de Cássia Villa Suassuna e João Suassuna, governador 
da Paraíba, cargo que deixou em 1928. Veio a Revolução de 
30, e seu pai foi assassinado, no Rio de Janeiro, por questões 
políticas. A família se instalou então em Taperoá, de 1933 
a 1937, na cidade onde Ariano Suassuna iniciou sua vida 
nos bancos escolares, e travou os primeiros contatos com o 
teatro de mamulengos e com os desafios de viola, expressões 
artísticas que iriam marcar profundamente a sua obra.

A mudança para Recife, Pernambuco, que aconteceu 
em 1942, representou para o futuro acadêmico a conclusão 
dos estudos secundários e o início do seu ciclo no ensino 
superior, onde optou pela carreira de Direito. Uma opção 
que, a princípio, parece não condizer com o que ele passou 
a desenvolver na área teatral, nos anos subsequentes. Na 
Faculdade de Direito de Recife, fundou, juntamente com Her-
mílo Borba Filho, o Teatro do Estudante de Pernambuco, e 
começa a escrever peças de teatro, sendo a primeira chamada 
“Uma mulher vestida de sol”. 

Formado em 1950, Ariano Suassuna passou a atuar 
com afinco na nova profissão. Dizem que os argumentos 
usados por ele, na defesa de seus clientes, tinham o mesmo 
brilho de seus textos teatrais. Não custa lembrar que datam 
deste período obras como O castigo da soberba (1953), O rico 
avarento (1954) e Auto da Compadecida (1955). 

A sua ligação com Pernambuco se tornou cada vez mais 
profunda. Em 1956, começou a lecionar Estética na Univer-
sidade Federal de Pernambuco. E em 1959, mais uma vez 
com a colaboração de Hermílio Borba Filho, fundou o Teatro 
Popular do Nordeste, que montou peças importantes como 
a Farsa da boa preguiça (1960). A preocupação em registrar 
as formas de expressões populares tradicionais, com o no-
bre objetivo de preservá-las, fez com que Ariano Suassuna 
lançasse, em 1970, em Recife, o “Movimento Armorial”, que 
marcou profundamente a cultura nordestina.

 Filiado ao PSB – Partido Socialista Brasileiro, Ariano 
Suassuna tornou-se Secretário de Cultura do Governador 
Miguel Arraes, de 1994 a 1998, quando colocou em prática 
muitos projetos e programas de valorização da cultura bra-
sileira.

Orador de sucesso, fez da ironia e da crítica as qualidades 
essenciais das suas obras. Mesmo em situações dramáticas 
que são comuns nos seus trabalhos, sempre está presente a 
qualidade do texto, que não se deixa levar pela correnteza 
descontrolada das palavras. Daí a linguagem expressiva, com 
parábolas tropicais originalíssimas. Suas palavras têm uma 
harmonia nem sempre encontrável na literatura brasileira q

UASSUNAS
arnaldo niskier

arnaldo niskier - da Academia Brasileira de Letras, vice-presidente 
do CIEE Nacional, formado em Matemática e Pedagogia

A PERDA DE 

Foto: Reprodução
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Uma boa notícia para quem 
gosta de papel e de impressão! 
Um artigo recente publicado na 
revista Scientific American apoia 
claramente o que já sabemos: a 
maioria das pessoas entende e 
lembra melhor um texto quando 
leem em papel, em vez de um 
dispositivo eletrônico. De acordo 
com o artigo, a popularização 
dos tablets está 
contribuindo 
também com a 
leitura em papel. 
Desde os anos 
1980, houve mais 
de 100 estudos 
comparativos 
nos Estados 
Unidos, Reino 
Unido, Taiwan, 
Suécia, Noruega, 
França e Japão 
para explorar 
as diferenças 
de como as 
pessoas leem e 
compreendem 
em papel versus 
telas. Enquanto 
a tecnologia 
continua a 
evoluir, ela 
ainda não 
atingiu o nível 
de compreensão 
dos tradicionais 
usuários de 
leitores de papel. 
O que aprendemos 
a partir desses estudos é que os 
leitores preferem o papel real 
sobre o seu homólogo eletrônico, 
para alcançar altos níveis de 
compreensão e entendimento.
No artigo, os pesquisadores 
concordam que a leitura em tela 
dificulta a compreensão porque 
é mais cansativa mentalmente 
e fisicamente que a leitura em 
papel. Em um livro de papel, a 

PoR quE o CéREBRo PREfERE  
o PAPEL IMPRESSo? Fonte: Scientific American - novembro 2013

impressão reflete a luz ambiente, 
mas em telas de computadores, 
smartphones e tablets, a luz 
própria brilha diretamente 
no rosto das pessoas. Leitura 
prolongada em telas brilhantes 
e auto-iluminado podem 
causar fadiga ocular, dores de 
cabeça e visão turva. Em um 
experimento realizado por Erick 

Wastlund, na Universidade de 
Karlstad, na Suécia, as pessoas 
que participaram de um teste 
de compreensão de leitura em 
um computador relataram 
níveis mais elevados de stress 
e de cansaço do que no papel. 
Embora haja, obviamente várias 
vantagens de usar a tecnologia 
digital, por ser capaz de acessar 
uma grande quantidade de 

informações a qualquer momento 
a partir de um dispositivo ou ser 
capaz de viajar convenientemente 
com um número de diferentes 
recursos em um único local 
digital, o papel ainda é mais 
propício para a aprendizagem.
Outro ponto levantado na 
pesquisa é que os leitores que 
utilizam dispositivos digitais não 

conseguem recriar 
certas experiências 
sensitivas, de 
manusear as 
páginas de 
um livro em 
papel. O gráfico 
abaixo ajuda a 
entender pontos 
interessantes do 
papel contra o 
pixel. 
O papel não 
tem apenas 
características 
ambientais 
inerentes, como 
alta capacidade 
de reciclagem, 
armazenamento 
de carbono, e 
uma matéria-
prima renovável 
(madeira, 
reciclados e fibras 
alternativas), ela 
também preenche 
um papel social 
fundamental, 
ajudando 

os leitores a criarem a sua 
própria experiência através da 
aprendizagem e hábitos de estudo 
ou se envolvendo pessoalmente 
em uma obra de ficção. É menos 
pertubador e permite que o leitor 
concentre-se sobre o texto. A 
ausência de dispersão leva a uma 
maior compreensão do assunto e 
por sua vez cria uma experiência 
inesquecível q

Papel X Pixels

A quantidade das páginas lidas 
e não lidas ajuda a formar um 

mapa mental coerente do todo o 
texto, permitindo um sentido de 
localização muito mais firme do 

que uma barra de rolagem.

Em muitos experimentos, voluntários compreendem e se lembrar 
melhor do que leram no papel nas telas. Pesquisadores acreditam 

que o componente físico do papel explica esta diferença.

Ao relembrar um trecho de um texto as 
pessoas costumam visualizá-lo na página. 
Os diversos espaços de um livro aberto são 
marcos que tornam essas memórias mais 
intensas.

Um leitor pode folhear rapidamente 
as páginas de um texto de um livro 

e comparar trechos ou dar uma 
olhada adiante.

O papel e a tinta refletem a luz ambiente. 
Computadores e tablets emitem luz, o que 
pode cansar os olhos e tirar a concentração.
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Motivo de orgulho 
para a cidade 
de Três Rios, 
a Camerata 
de Violões é 
considerada a 
maior do Brasil
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Gabryella Mendes

 Os sons das cordas do vio-
lão sempre despertaram sonhos. 
Embalado por eles, o jovem Felipe 
Carretiero conseguiu realizar o 
seu. Quando decidiu organizar um 
grupo especializado no instrumen-
to de cordas, não imaginou a pro-
porção da sua iniciativa. A peque-
na cidade de Três Rios, no interior 
do Estado do Rio, se encantou com 
a Camerata e logo abraçou a ideia. 
Presença constante nos mais va-
riados eventos do município, os 
violeiros levam alegria e emoção 
com seu repertório descontraído, 
que foge ao clássico. 

Criada em 2011, a Camerata 
de Violões de Três Rios surgiu 
da necessidade de incentivar os 
músicos locais. O projeto, que 
começou com 30 pessoas, em 
três meses, já contava com mais 
de 60 integrantes. O instrutor de 
música da Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (FAETEC), Felipe 
Carretiero, conta que sentia o 
desejo de não apenas formar 
alunos, mas de poder vê-los se 
apresentando em um local digno, 
onde eles pudessem sentir que 
eram, de fato, artistas. Esse de-
sejo entusiasmou não só os alu-
nos da instituição, mas diversos 
músicos da cidade, fazendo com 
que o grupo tivesse pessoas de 
idades e graus técnicos diferen-
tes, como é o caso do Gustavo 
Rodrigues. “Conheci o projeto 
através do Felipe, que foi meu 
professor na FAETEC quando eu 
tinha 15 anos. Fui me desenvol-
vendo e acabei sendo convidado 
para participar da Camerata. 
Nesse momento, vi como é im-
portante nos dedicarmos. Fiquei 
muito orgulhoso.”, conta Gustavo, 
atualmente com 18 anos.

Com uma proposta de po-
pularizar a Camerata, desmisti-
fi cando a natural ligação com a 
música erudita, o grupo tem um 

eclético repertório. “A Camerata 
se apresenta com uma postura 
clássica, mas tocamos de Scor-
pions a Milton Nascimento. Que-
remos atingir todos os públicos, 
esse é o nosso objetivo”, afi rma 
o maestro Felipe.

No ano de 2012, a Camerata 
teve o momento mais marcan-
te de sua carreira: a gravação 
do primeiro DVD. Considerado 
um divisor de águas, o grupo 
acredita que foi através do DVD 
que as pessoas conseguiram 
enxergar a Camerata. “Ninguém 
tem dimensão do projeto em um 
papel. Quando você passa para 
uma realidade audiovisual, as 
pessoas começam a entender o 
seu trabalho”, orgulha-se Felipe. 

Os ensaios acontecem todas 
as terças e quintas, das 19h às 
21h, e qualquer pessoa pode par-
ticipar. “É só chegar lá e integrar 
a nossa família Camerata. Quem 
sabe, ensina a quem não sabe. E 
quem não sabe, aprende rápido. 
Um ajudando o outro, esse é o 
lema”, empolga-se Felipe q 

SERVIÇO: 

Local: Clube Caer/ Rua Duque de 
Caxias, Centro - Três Rios.
Tel: (24) 8159 0277/(21) 9452 5251
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Toda a beleza da sétima arte

CaMila araujo,  
janaína Medeiros e 

MaGno navarro

Apaixão pelo cinema foi o 
que motivou a criação do 

cineclube, que nasceu para 
integrar Caxias ao circuito 
cinematográfico do Rio de 
Janeiro. “O Mate surgiu de um 
desejo misto de fazer algo de 
verdade na nossa cidade, de in-
cluir a Baixada no imaginário na-
cional, de ver filmes. Além disso, 
a era digital estava revolucio-
nando a atividade audiovisual, 
tanto na produção, quanto da 
distribuição”, explica um dos ide-
alizadores do Mate, Heraldo HB.

Doze anos depois da primei-
ra sessão, o Mate com Angu viu 
seu público crescer e se trans-
formar a cada novo filme. “Antes 
não eram muitas pessoas e tra-
tavam-se basicamente estudan-

Cineclube Mate com Angu 
tes. Agora nossa plateia é bem 
diversificada, temos artistas, ci-
neastas, músicos, jornalistas, e 
até alguns criadores de caso”, 
brinca Heraldo.

Para além das exibições, o 
cineclube também começou a se 
interessar pela produção. Desde 
2004, o grupo que deu forma ao 
Mate começou a se unir para co-
locar a mão na massa e produzir 
seus próprios curtas-metragens. 
De lá para cá já foram algumas 
dezenas de filmes, alguns, inclu-
sive, premiados. 

De clássicos a produções independentes, os 
cineclubes são responsáveis por levar a bele-

za da sétima arte para lugares onde somente as 
produções hollywoodianas tem vez. O cineclubis-
mo no estado do Rio de Janeiro surgiu marcado 
pela vontade de levar aos lugares mais afastados 
da região metropolitana e a todas as camadas da 
sociedade o prazer de se sentir em uma sala de 
cinema. Tudo começou em 1928, com o primeiro 
cineclube fluminense, o Chaplin Club, que, na 

época, reuniu figuras de prestígio no ambiente 
cultural carioca. Promovidos em sua maioria por 
estudantes de Cinema, foi nos anos 2000 que a 
atividade ganharam visibilidade e passaram a reu-
nir grupos em cinemas, escolas e até num bar. São 
diversos espalhados pelo território fluminense, de 
norte a sul, leste a oeste, os cineclubes ganham 
espaço e público.Então, tome seu lugar, pegue sua 
pipoca e conheça alguns dos principais cineclubes 
no estado.

SERVIÇO
Sessões: Última quarta-feira de cada 
mês, às 20h
Endereço: Lira do Ouro, Rua José Ve-
ríssimo 72 -  Centro, Duque de Caxias
E-mail: matecomangu@gmail.com
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Toda a beleza da sétima arte Cineclubes do estado do Rio de 
Janeiro levam o cinema a todas 
as camadas da sociedade e aos 

lugares mais distantes 

Quando a arte grita não há 
ouvidos que não possam 

escutá-la. E quando ela gritou 
através de um grupo de estudan-
tes de audiovisual da cidade de 
Nova Iguaçu, Diego Bion, Luana 
Pinheiro, Fabiano Mixo e Drica 
Carneiro a atenderam e criaram 
o Cineclube Buraco do Getúlio. O 
projeto nasceu com a proposta 

Buraco do Getúlio

de expandir os limites do cine-
ma para as produções indepen-
dentes (principalmente as locais) 
exibirem seus conteúdos. A ideia 
inicial era muito clara: democra-
tizar o acesso ao cinema. Mas 
pouco a pouco, o desejo das ou-
tras artes em se manifestar foi 
aflorando.  “Começamos abrin-
do espaço para quem produzia 

e consumia cinema, das mais 
variadas formas. Porém perce-
bemos que deixar de fora outras 
linguagens que naturalmente 
atraíamos, como música, poe-
sia e teatro era ruim para nós e 
para os artistas. Então vimos que 
o Buraco abraça qualquer arte”, 
afirma Diego Bion, que além de 
fundador, também é coordena-
dor e curador. 

A primeira sessão do Cineclube 
ocorreu em julho de 2006, com 

a exibição do documentário “Ilha 
das Flores”, um curta-metragem 
brasileiro do cineasta Jorge Fur-
tado. O lugar? Um bar! O Ana-
nias Bar. Local que não só foi o 
berço, como ainda abriga as ses-
sões, que ocorrem sempre aos 
segundos sábados de cada mês. 

Na visão de Diego, transfor-
mar o bar em um espaço de cine-
ma e arte foi um grande desafio. 
“Sempre nos reuníamos no bar 
e então decidimos que o melhor 
lugar para começarmos seria lá. 
Tivemos o apoio do dono e no 
dia 4 de julho de 2006 fizemos a 
primeira sessão. Foi muito legal 
porque conseguimos reunir apro-
ximadamente 100 pessoas de di-
ferentes gerações. Para os mais 
velhos, foi um resgate da cultura 
que, para muitos, havia desapa-
recido em nossa cidade”, conta. 

“Buraco do Getúlio” é uma 
referência a uma passagem sub-
terrânea, que fica embaixo da 
linha férrea e leva o nome do 
antigo prefeito de Nova Iguaçu, 
Getúlio Moura, bem próximo ao 
bar. Entre um curta e outro, ar-
tistas de todas as partes do es-
tado apresentam intervenções 
diversas, da música a poesia. 

SERVIÇO
Sessões: Todo  segundo sábado do 
mês, a partir das 21h 
Endereço: Ananias Bar - Rua Floresta 
Miranda 48, Centro – Nova Iguaçu 
http://buracodogetulio.blogspot.com 
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Aescolha do tema. A posição 
da câmera. O melhor ângu-

lo do ator. A seleção das melho-
res cenas. A edição final. A exi-
bição ao público. Todo processo 
de produção e execução passa 
pelo crivo dos alunos das ofici-
nas Cinemaneiro, um projeto 
que se dedica ao ensino da arte 
cinematográfica para moradores 
de comunidades cariocas. A mo-
tivação para criação do projeto 
era aumentar o interesse da po-
pulação pelo formato do curta-
-metragem. A ideia ganhou força 
no início dos anos 2000, quando 
o cinema nacional voltava a ga-
nhar papel de destaque na vida 
dos brasileiros.

Completando 11 anos de tra-
jetória, o projeto já realizou mais 
de 50 oficinas, durante suas 12 
edições. A primeira edição foi 
realizada em 2002 e abrangeu 
quatro comunidades no entorno 
da via: Agrícola de Higienópolis, 
Morro do Amorim, Vila do João e 
Cidade de Deus.

As oficinas, que têm carga 
horária de 56 horas, compreen-
dem aulas práticas e teóricas. 
Umas das idealizadoras do pro-
jeto, Viviane Ayres, explica a 
divisão do conteúdo. “Nós apre-
sentamos a história do cinema, 
linguagem cinematográfica, ro-
teiro, direção, produção, câmera 
e fotografia, captação de som, 
edição. Após a fase de elabora-
ção dos roteiros, em que há uma 
votação para a escolha da histó-
ria a ser desenvolvida, é inicia-
da a fase de pré-produção, onde 
cada departamento irá planejar 
e providenciar o que for neces-
sário para a produção. 

Agora, o Cinemaneiro come-
mora o sucesso. São mais de mil 
pessoas capacitadas durante as 
oficinas e um público que ultra-
passa a marca dos 10 mil teles-
pectadores em suas sessões. 

Cinemaneiro

SERVIÇO
www.facebook.com/cinemaneiro
Email: oficinascinemaneiro@cidadela.
art.br
Telefone: (21) 2221-2832 / (21) 
98891-2832
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T oda terceira quinta-feira 
do mês é dia de cinema em 

Nova Iguaçu. A turma do Cine-
clube Digital se reúne uma vez 
por mês, seleciona um filme e 
convida quem gosta de cine-
ma para um debate depois da 
exibição. Dessa troca de ideias 
nascem, ainda, algumas pro-
duções cinematográficas. Uma 
parceria entre SESC Rio (Unida-
de Nova Iguaçu) e a Belê Filmes 
(um grupo de amigos da Escola 
Livre de Cinema), o Cineclube 
Digital tem sempre um bom 
nome para a roda de discussão 
aberta depois da exibição.

O Cineclube Digital surgiu 
em janeiro de 2009, após vá-
rias reuniões entre o Sesc com 
jovens da Escola Livre de Cine-
ma de Nova Iguaçu. Na época, 
percebeu-se a necessidade da 
criação de um espaço na Bai-
xada Fluminense onde as pes-

Cineclube
Digital

soas pudessem se aproximar 
do cinema que está fora dos 
shoppings centers.

“A importância do cineclube 
é muito grande. Nova Iguaçu 
tem quase 800 mil habitantes, 
quanto mais cineclubes forem 
criados, maiores oportunida-
des serão criadas para que as 
pessoas tenham acesso à arte 
cinematográfica.”, destacou 
Valdomiro Meireles de Araújo, 
idealizador do projeto. O ob-
jetivo é democratizar o acesso 
ao  fazer  artístico, cultural e in-
telectual na cidade e possibili-
tar o acesso do público a filmes 
do cinema nacional e obras in-
dependentes.

“É uma grande preocupa-
ção do SESC abrir espaços para 
que cineastas locais possam 
exibir seus trabalhos. Junta-
mente com a exibição de filmes, 
promovemos debates sobre o 

cinema, em alguns casos, rece-
bendo artistas e especialistas na 
área”, disse.

O Cineclube tem uma pro-
gramação bem diferente da que 
é encontrada na maioria dos ci-
nemas comerciais.  Com o filme 
“Juan dos Mortos”, de Alejandro 
Brugués e a participação do ci-
neasta também cubano Anto-
nio Molina, outubro foi o mês 
do Cinema Cubano. Exibido em 
primeira mão no Brasil no Fes-
tival do Rio 2011, o filme é uma 
paródia de filmes de zumbis, 
com uma crítica implícita: mis-
tura comédia e terror em sátira 
da situação econômica e social 
do país.

Além do Cinema Cubano, 
foram objeto de debate o Ci-
nema Novo e ao longo do ano 
temáticas especiais. O mês de 
novembro – marcado pelo dia 
da Consciência Negra – quan-
do houve a exibição de filmes 
temáticos.

SERVIÇO
Sessões: Terceira quinta-feira do 
mês às 19h
Endereço: Rua Dom Adriano Hipóli-
to, 10, Moquetá – Nova Iguaçu - RJ
Tel: (21) 2797-3001
www.sescrio.org.br

Fo
to

: 
D

iv
ul

ga
çã

o/
Ci

ne
 D

ig
ita

l



14    o Prelo  

Oprojeto do Cineclube Henfil 
foi idealizado por um grupo 

de amigos, que queriam tra-
zer de volta para a população 
de Maricá a magia da sétima 
arte. Depois de um longo pe-
ríodo parado, as atividades do 
cineclube foram retomadas em 
2012 graças à criação de um 
núcleo de Cinema na secretaria 
Municipal de Cultura. O traba-
lho iniciou-se em grande estilo: 
a exibição dos clássicos filmes 
de Charles Chaplin.

“Começamos estudando se 
o espaço estava adequado, os 
equipamentos, a estrutura físi-
ca e qual seria a programação 
coerente com o projeto de ins-
tigar o conhecimento das pes-
soas e a valorização da nossa 
história. Batemos cabeça, mas 
lançamos o projeto e abrimos 
com filmes de Chaplin. Convi-
damos um ator que se vestiu 
de personagem e foi passeando 
pela praça, chamando as pes-
soas a participar da reinaugu-
ração. Foi maravilhoso”, expli-
cou Zola Xavier, subsecretário 
Municipal de Cultura.

Destaques do cinema na-
cional e internacional são exibi-
dos uma vez por semana, toda 
quarta-feira, sempre às 19h, 
na Casa Digital, no Centro de 
Maricá. A variada programa-
ção contempla datas e eventos 

Cineclube Henfil
histórico-culturais e também, 
temas específicos em torno do 
gênero audiovisual.

E não para por aí. O Cine-
clube promove ainda um curso 
livre de cinema aberto à popu-
lação, independente da idade. 
A ideia veio de um jovem es-
tudante de Cinema da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF), 
morador de Maricá. Luiz Gusta-
vo de Souza tinha o sonho de 
montar um curso do gênero e a 
Secretaria Municipal de Cultura 
decidiu colocá-lo em prática. 
“Eu sempre pensei que o que é 

público é do povo e quando eu 
entrei para o cinema, na facul-
dade pública, eu tinha que tra-
zer alguma coisa de volta para 
o meu povo, então resolvi tra-
zer a oficina de produção cine-
matográfica para o cineclube. 
As pessoas tenham a oportuni-
dade de experimentar diversas 
coisas”, disse Luiz Gustavo q

SERVIÇO
Sessões: toda quarta-feira, às 19h
Endereço: Praça Orlando de Barros, 
s/n, Centro, Maricá
Telefone: 21 3731-1432 
Facebook: Cineclube Henfil

Foto: D
ivulgação/Cineclube Henfil
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nathália Cordeiro

Registros históricos apontam que 
crianças já usavam bonecas no 

Antigo Egito, na Roma e na Grécia. Até 
mesmo os índios entalhavam e pinta-
vam bonecos de madeira. Se hoje, para 
agradar as meninas, esses brinquedos 
precisam de movimentos e efeitos 
especiais, visual moderno e roupas da 
moda, na época de suas mães e avós o 
que fazia sucesso era a boneca de pano. 
Corpinho macio com enchimento de 
algodão, cabelos de lã e roupinha de 
retalhos, com linha e agulha, elas 
ganhavam olhos, boca, membros e 
vida. A responsável por essa arte era a 
bonequeira, personagem que vivia nos 
sonhos das meninas e, atualmente, é 
tão difícil de encontrar. Mas em Barra 
do Piraí, no interior do Rio de Janeiro, 
uma bonequeira ainda encanta com 
suas criações. 

Vinda de uma infância 
pobre, Leila Reis recorda que 
sempre ganhava bonecas usa-
das ou quebradas. Assim, ainda 
jovem, ela começou a fazer seus 
próprios brinquedos, numa 
produção 100% artesanal. Des-
de 1983 ela desenha os moldes 
e costura cada uma de suas 
bonecas que, segundo ela, 
carregam um pouco da 
sua identidade. “Eu 
não sou a alma da 
boneca, ela é que 
é a minha”, conta 
a bonequeira, que 
nunca gostou de 

de pano
b
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consertar peças estragadas. “Acho 
complicado mexer no trabalho cria-
tivo de alguém”, explica. 

Como falam todas as artesãs de 
bonecas, para Leila elas são como 
filhas. “Eu considero um resgate ao 
passado. Quem não tem uma história 
para contar de uma boneca de pano? 
É um mundo fascinante e é muito 
bom ver a alegria das pessoas que 
passam pela minha Casa de Bonecas”, 
conta citando o espaço que tem no 
bucólico distrito de Ipiabas. Aconche-
gante e colorida, remete aos tempos 
de infância. Segundo a artesã, o lugar 
é mágico. “Costumo dizer que a Casa 
das Bonecas é um mundo encantado 
e tem sabor de chocolate e cheiro de 
terra molhada, cerca por passarinhos 
que trato livres na natureza. O sonho 
é vida, e tudo se realiza quando se 
quer, basta sonhar”, filosofa. 

As bonecas de Leila são tão 
especiais que têm até certidão de 
nascimento, que ela faz questão de 
entregar à nova dona do brinquedo. E 
quem pensa que só crianças que vão à 
Casa de Bonecas está enganado. En-
tre a clientela há também adultos. 
“Algumas saem daqui chorando 
com a boneca no colo”, diz q 

SERVIÇO
Endereço: Estrada Dr. Luiz 
Novaes, 453, Ipiabas 
Telefone: (24) 2437-1113 
Email: leiladasbonecas@
yahoo.com.br
Site: http://casadasbo-
necasdepanodeipiabas.
blogspot.com.br

Em Barra do Piraí, 
bonequeira mantém viva a 

tradição das bonecas de pano 

Foto: D
ivulgação/Leila Reis

Foto: Isabela Kassow/Diadorim Ideias
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Há um grande cenário em uma 
praça no interior do Rio de Ja-

neiro: um arco amarelo, que mais 
é parecido com um portal, cercado 
por cadeiras brancas. As pessoas que 
passam pelo local, a princípio, não 
sabem o que está acontecendo, mas 
ficam instigadas. Alguns começam a 
se sentar nas cadeiras, o que atrai a 
atenção dos curiosos, que também se 
acomodam por ali. Ouve-se o primei-
ro sinal. Um som grave da zabumba. 
Mais pessoas se aglomeram e agora a 
praça já está bastante movimentada. 
São distribuídos panfletos explicando 
o que está prestes a começar: um 
espetáculo teatral. Mas na rua? Sim, 
por que não? Segundo sinal. A praça 
agora está lotada e ouve-se um bur-
burinho ansioso pela apresentação. 
As pessoas desligam os celulares ou 

Projeto leva 
cultura e teatro 

a diversas 
cidades do  

Rio de Janeiro

Laura aLonso

colocam em modo vibracall, afinal, 
não se pode atrapalhar os artistas. 
A curiosidade aumenta a cada mo-
mento. Terceiro sinal. Luzes, câmera 
e soa. “Tá todo mundo na praça, a 
história vai começar. Tá todo mundo 
reunido, preste atenção vou falar”.

Tudo começa em 2006, quando 
um grupo de atores se reuniu em 
torno de uma ideia: fugir dos palcos 
tradicionais, e, como faziam os antigos 
gregos, levar o ato para locais públi-
cos. A trupe queria usar o teatro para 
ocupar as praças da capital e do interior 
fluminense. O espetáculo? Um clássico, 
“Sonho de uma Noite de Verão”, do 
inglês William Shakespeare. O texto de 
1590 foi adaptado à realidade brasileira 
e aos dias atuais. Os atores, conforme a 
apresentação, incorporam nomes e cos-
tumes das localidades onde acontecem 

 A trupe de atores ocupa as praças e traz cultura para os moradores

Nos bastidores, atriz se maquia e se prepara para entrar em cena
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as dramatizações; tudo com o objetivo 
de aproximar o público da história que 
se quer contar.

Dentre as localidades visitadas 
estão, além da capital do Estado, Ni-
terói, Duque de Caxias, Macaé, Nova 
Friburgo, Rio das Flores, Cambuci, 
Macuco, Casimiro de Abreu e muitas 
outras cidades do interior. Robson 
Sanches, produtor da trupe, conta 
sobre a felicidade de conseguir levar 
o teatro para cidades que, muitas 
vezes, possuem um acesso limitado 
à cultura. “É o verdadeiro sentido do 
fazer teatral. A energia e sensação de 
poder fazer acontecer um teatro vivo, 
com 10 atores, uma estética bonita 
de se ver, colorida, com músicas, e 
alegria, para um público que não 
espera um teatro acontecer naquele 
instante e se diverte conosco nos dá 

uma sensação de dever cumprido, 
nos alimenta enquanto artistas e 
sociedade”, explica ele.

O ator Gabriel Garcia participa 
das apresentações desde a fundação 
com o personagem Puck, um elfo 
que apronta muitas travessuras na 
floresta. “Sou apaixonado pelo Puck, 
são oito anos fazendo! O projeto é 
como um filho para mim. A praça 
é hoje o lugar mais shakespeariano 
possível! Por ela transitam o em-
presário e o empregado, o surfista, 
o morador de rua, o evangélico, o 
motoboy, o médico, cruzam-se todos 
os tipos e classes sociais. De início 
nos deparamos com um espaço frio, 
cinza, vazio, e que durante uma 
hora, como numa passo de mágica, 
se mostra colorido, acolhedor, sorri-
dente”, conta ele.

 A escolha do espetáculo, 
entretanto, pode parecer um pouco 
contraditória. Uma das histórias 
mais famosas escritas por Shakes-
peare, tão tradicional, pode parecer 
inadequada para a apresentação de 
rua. O produtor, entretanto, garante 
que não. Robson explica que a adap-
tação feita pela equipe faz com que 
o público se sinta parte da história. 
“O objetivo é aproximar o público e a 
encenação. O texto fala do amor em 
suas várias camadas, fala da ilusão 
que temos quando não há amor, fala 
do amor pela arte, pelo outro, pela 
vida. Chegamos a levar uma cidade 
inteira para a praça, como em Cam-
buci, e sempre no final termina com 
uma grande ciranda de atores com o 
público, para celebrar o amor e suas 
diversas formas”, conta q

As praças sempre ficam lotadas e o público interage com o espetáculo

Atriz da trupe durante apresentação para o público

SERVIÇO

Acesse o site www.
shakespearenaspracas.
com.br e fique por 
dentro da agenda das 
apresentações
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dA UNIveRSIdAde AO eSPORte
laura alonso

As atléticas das 
universidades 

públicas e 
particulares do Rio de 
Janeiro possuem um 
papel importante na 

integração dos alunos 
ao seu curso

18    o Prelo  
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A prática de esportes é fundamental para a saúde do 
ser humano. Os benefícios da prática esportiva são 

muitos: pessoas ativas apresentam maior autoconfiança, 
maior autoestima, melhor convívio social, disposição 
para realizar as tarefas diárias, são menos ansiosas, 
mais bem-humoradas, entre outras tantas vantagens. 
Ao entrar na faculdade, muitos estudantes ingressam, 
também, em uma vida sedentária. Conciliar o tempo para 
estudos, estágio e atividade física é bastante complicado 
e estressante. Mas e se fosse possível praticar esportes 
dentro do próprio campus?

Essa é a proposta das Atléticas das diversas univer-
sidades públicas e particulares do Rio de Janeiro. Além de 
incentivar o aluno a movimentar-se, oferece a oportu-
nidade para fazer novas amizades, interagir com outras 
faculdades e esvaziar a mente, esquecendo o estresse 
relacionado a provas e trabalhos. Para não desperdiçar o 
talento de muitos jogadores, os cursos se inscrevem em 
diversas competições universitárias que acontecem ao 
longo do ano e reúnem diferentes faculdades. Esses tor-
neios viraram o incentivo desses alunos, que são capazes 
de mostrar suas habilidades em clima de competição.

“Para nós, o principal evento são os Jogos Universitá-
rios de Comunicação Social, o JUCS, nosso maior objetivo 
durante o ano. O evento reúne as oito principais faculdades 
de Comunicação Social do Rio de Janeiro por quatro dias em 
Vassouras, no primeiro semestre. Já no segundo semestre 
disputamos ‘Os Jogos’, que reúne diferentes cursos e Atléti-
cas do Rio de Janeiro, e este ano será em Juiz de Fora”, conta 
Guilherme Berriel, presidente da Atlética de Comunicação 
Social da Universidade Federal Fluminense (UFF).

dA UNIveRSIdAde AO eSPORte
Além dos jogos de Comunicação, várias outras 

competições são importantes para estes alunos-atletas. 
Dentre os campeonatos que agregam estudantes de um 
só curso, mas diferentes universidades, há também o 
Intereng, que reúne os alunos de engenharia, o OREM, 
olimpíadas regionais de medicina, JAD, para os estu-
dantes de administração, e muitos outros. “Fui em três 
edições dos Jogos Jurídicos e pretendo ir em mais até o 
final da faculdade. Lá eu tenho a oportunidade de me 
divertir com os meus amigos e de conhecer gente nova. 
Há interação entre as pessoas do meu curso, mas que 
eu não tenho muito contato e com pessoas de outras 
faculdades também”, explica Priscila Rodrigues, estu-
dante de Direito na Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ).

Dentre as competições que misturam diversos cur-
sos e universidades, há duas principais atualmente: ‘Os 
Jogos’ e ‘Supercopa’. Esses eventos são a oportunidade 
de cursos menores, que não possuem seus próprios tor-
neios, se mostrarem grandes e fortes dentro de quadra. 
Foi o caso do curso de Turismo da UFF, que participou 
pela primeira vez de grandes competições, mas não se 
deixa intimidar. “Este ano ganhamos a Copa Arena em 
Rio das Ostras com o Handebol Masculino. Pela primeira 
vez formamos os times de vôlei masculino e feminino, 
além do basquete feminino. Em novembro participamos 
do primeiro campeonato com outras universidades e 
isso para nós já é uma vitória, mostra que estamos no 

o Prelo   19

Foto: Divulgação/ AAAEP
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caminho certo e viemos numa crescente do que nós 
temos planejado durante o ano”, diz confiante diz Rena-
to Lima, responsável pela área de esportes da sua atlética.

Para Érico Prata, membro da atlética de medicina 
da UERJ, os esportes também servem como uma forma 
de integração, de conhecer pessoas diferentes e fazer 
novas amizades. Para ele “as atividades propostas são 
uma oportunidade incomparável de integrar os alunos 
de diversos períodos, propiciando a formação de ami-
zades que podem ser levadas para o resto da vida. Por 
tudo isso, trazem um benefício para a saúde – tanto 
física, quanto mental – extraordinário”. Além disso, 
ele acrescenta que a prática esportiva serve como uma 
“válvula de escape” para muitos alunos, onde são ca-
pazes de aliviar a tensão das provas e compromissos 
universitários. “Para nós da Medicina, em especial, que 
possuímos um curso em formato integral, de grande 
carga emocional e alto nível de exigência, possuir ati-
vidades lúdicas dentro da própria faculdade a fim de 
esvaziar um pouco a mente e exercitar de alguma forma 
o corpo é essencial”, conta.

O jogador de futsal da faculdade de administração 
da Universidade La Salle é o exemplo desse sentimento. 
“Quando passei a participar dos esportes minha ima-
gem sobre a faculdade mudou completamente. Antes 
associava minha ida à faculdade com estresse, provas e 
trabalhos. Hoje consigo ver a faculdade como propul-
sora de minhas novas amizades, como incentivadora à 
prática de esportes e entre outras coisas que me fazem 
ter vontade de frequentá-la diariamente”, diz.

Nas competições, o esporte também serviu para 
unir cursos menores. O curso de Estudos de Mídia da 
UFF, por exemplo, conseguiu associar-se ao de Comu-
nicação Social e, hoje, jogam juntos nas competições. 
“A Eu, por ser aluno de Estudos de Mídia, nunca pensei 
que teríamos a oportunidade de disputarmos competi-
ções como o JUCS e Os Jogos. O nosso curso no geral 
nunca se interessou em esportes, mas tínhamos um 
grupo de atletas com alta qualidade e precisávamos de 
um espaço e um estímulo para representarmos a UFF.  
Fomos muito bem acolhidos pela AACS e hoje posso 
afirmar que nos sentimos valorizados e que conquis-
tamos nosso espaço dentro da atlética”, conta o meio- 
campo Iago Valentim, que além de jogador de futesal 
e futebol de campo se tornou parte da coordenação de 
esportes da AACS.

Prova dessa integração é a estudante Thaysa Bayer 
que, pela primeira vez, participou das competições neste 
ano. “Apesar de o nosso curso não ser Comunicação, 
não houve segregação. Fomos todos juntos, como uma 
só delegação e todos se divertiram e cantaram unidos. 
A experiência foi única porque pude conhecer novas 
pessoas e ainda participei da torcida e ajudei a nossa 
equipe”, conta ela, animada, que ainda diz que pretende 
ir em todas os campeonatos até o fim da faculdade.

além do eSPorte: bateria, CHeerleading e torCida
As modalidades esportivas são muitas e variam de 

competição para competição, dentre elas: futebol, futsal, 
vôlei, handebol, basquete, cabo de guerra, tênis de mesa, 
atletismo e natação – todas com categorias de masculino 
e feminino. Além dessas, há outras modalidades em que 
não são consideradas esportivas, mas onde acontece uma 
enorme integração, são elas: torcida, bateria e cheerleading. 

 No JUCS, o jogo de basquete da UFF e da UFRJ

Engenharia da UFRJ faz seu grito de guerra no Intereng

Medicina da UERJ reunida com o bandeirão durante o OREM
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Os três, unidos, concorrem ao prêmio de “melhor torcida”. 
Essas atividades também realizam um papel impor-

tante. “A bateria é o coração da torcida. Às vezes uma 
bateria bem afiada levanta uma torcida desacreditada e 
empurra um time que está atrás no placar”, conta Rafael 
Araújo, estudante de engenharia de produção na PUC-Rio, 
que diz tocar todos os instrumentos da percussão, mas 
prefere a caixa. Ele ainda acrescenta “Um ambiente de 
ensaio de bateria é sempre muito animado. Há bastante 
troca de experiência, os integrantes mais antigos sempre 
têm algo a passar aos mais novos. É algo que sempre traz 
foco, respeito e amizade”, opina.

No quesito torcida, Niterói tem tradição. Isso porque 
a UFF é conhecida por sempre ser a mais criativa e acaba 
levando o troféu para casa. Medicina, Engenharia, Comu-
nicação, Administração: todos os cursos são considerados 
os melhores nesta categoria.

O coordenador de torcidas da Comunicação UFF, 
Hugo Franco, explica como foi o trabalho de evolução 
até o bicampeonato em 2013 e 2014 do JUCS. “Nossa 
delegação começou em 2012 muito pequena, com pouco 
mais de 20 alunos. No ano seguinte incentivamos muito 
os alunos a participar e conseguimos levar mais de 70 
pessoas. Surpreendemos a todos e levamos o troféu para 
casa. Em 2014 a preparação foi ainda maior, levamos 
bandeirão, mosaico, cheerleaders, uma bateria afiada e 
120 alunos. Nenhuma outra faculdade mereceu tanto o 
título”, conta orgulhoso.

A criatividade também conta muito na hora da esco-
lha do título. Pelo menos é o que acredita Rodrigo Motta, 
responsável pela torcida “Dragões da UFF”, de engenharia. 
“Somos reconhecidos por todas as faculdades por esse 
quesito. Além de papel picado, bandeira, faixas, músicas 
engraçadas, mosaico, dragão chinês... as outras universi-
dades reconhecem que estamos à frente. Também preciso 
destacar a nossa bateria, não está ali só para fazer barulho; 
somos muito afinados e também tocamos em eventos, 
como uma bateria de escola de samba mesmo”, conta ele.

Como Surgiram aS atlétiCaS
Com a popularidade crescente das competições 

universitárias, as faculdades sentiram a necessidade de 
criar uma entidade que ficasse responsável apenas pela 
parte esportiva. A tarefa não é fácil. Na maior parte 
dos casos, foi preciso criar uma instituição “do zero”, 
sem nenhuma verba ou contribuição da instituição de 

 No JUCS, o jogo de basquete da UFF e da UFRJ

Engenharia da UFRJ faz seu grito de guerra no Intereng

Medicina da UERJ reunida com o bandeirão durante o OREM

 A delegação tetracampeã do Intereng, Engenharia UFRJ
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Para conhecer e participar
Se você se interessou e seu curso não se encontra na 

matéria, se informe na sua faculdade sobre a existência 
de uma atlética que você possa participar. Para saber 

mais sobre as atléticas citadas no texto, acesse:

Atlética de Comunicação Social UFF: www.facebook.com/
AACSUFF
Atlética de Direito UERJ: www.facebook.com/AtleticaDireitoUERJ
Atlética de Turismo UFF: www.facebook.com/daturuff
Atlética de Medicina UERJ:www.facebook.com/atletica.meduerj
Atlética de Administração La Salle: www.facebook.com/pages/

Atlética-de-Administração-La-Salle-RJ/497848513670709
Atlética de Engenharia Puc-Rio: www.facebook.com/AE.PucRio
Atlética de Engenharia UFF: www.facebook.com/

AtleticaEngenhariaUFF
Atlética de Engenharia UFRJ: www.facebook.com/

pages/Associação-Atlética-Acadêmica-Escola-Politécnica-
AAAEP/122342731197515
Atlética de Comunicação UERJ: www.facebook.com/Atleticacos
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Os “dragões da UFF” afi rmam sua tradição como melhor torcida no Intereng

 Animadoras da Comunicação UFF se reúnem ao redor do mascote da equipe, o lobo Ruffus

ensino. Os maiores apoiadores são os 
próprios alunos.

É o que conta Bruno Pereira de 
Abreu, da Associação Atlética Acadê-
mica Escola Politécnica (AAAEP) de 
engenharia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele diz que 
a fundação se deu em 16 de outubro 
de 1941, mas que, após um hiato de 
30 anos sem atividades regulares, a 
AAAEP se revitalizou em 2011 e vol-
tou a atuar e participar ativamente 
de competições. 

“O grande atrativo para todos, 
atletas e não atletas, que se envolvem 
com nossas atividades é o grande 
sentimento de pertencimento que 
é gerado. Isto é, a sensação de que 
você é parte de algo e que esse algo 
somente acontece graças à sua con-
tribuição. E quando a soma de todas 
as contribuições gera resultados po-
sitivos (títulos e histórias) soma-se o 
sentimento de orgulho. Orgulho de 
ser da Engenharia, orgulho de ser da 
UFRJ”, conta.

Algumas dessas associações 
chegam a conter mais de 20 
membros, divididos em di-
versas áreas, responsáveis 
por torcida, bateria, marke-
ting, comunicação, esportes, 
eventos, patrimônio etc. Todo 
esse trabalho é voluntário, ou 
seja, nenhum membro ganha 
qualquer salário ou benefício. 

“Acredito que as pessoas 
participem da Atlética por um 
ideal. É um trabalho duro, 
maçante e que muitas vezes 
não receberá o reconhecimento 
devido. A satisfação de ver to-
dos contentes com os eventos e 
a atlética crescendo é o que nos 
move e nos leva a continuar”, 
conta Thiago Silva, presidente da 
Atlética de Comunicação da UERJ.

Lucas Motta, ex-membro da 
atlética da Faculdade CCAA de Co-
municação, e todos os alunos do 
curso sentirão falta do trabalho e das 
conquistas que tiveram ao longo dos 
três anos de existência. “Tivemos que 
encerrar nossas atividades porque a 
instituição fechará, mas tenho certe-
za que a Faculdade CCAA ficará não 
só na memória, mas no coração de 
todos os estudantes das faculdades 
de comunicação que participam dos 
Jogos Universitários de Comunicação 
Social. Nós, alunos, terminaremos 
nossas graduações em outras facul-
dades mas continuaremos unidos, 
independentemente”, conta ele q

Foto: Divulgação/ AAPO
Fotos: Thiago M

achado
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Quem escuta e canta a música 
“Meu off Rio”, do compositor 

Martinho da Vila, mal sabe de onde 
vem a inspiração para os versos. 
A cerca de 170 km da capital do 
Estado, na Região Serrana, fica a 
cidade de Duas Barras, lugar com 
cachoeiras, festas populares e fa-
zendas históricas de uma época em 
que o café era a principal atividade 
econômica do local. Em uma dessas 
fazendas Martinho nasceu e, anos 
depois, transformou o espaço num 
importante Instituto Cultural para 
a população local.

Filho de lavradores da Fazenda 
Cedro Grande, Martinho veio para 
o Rio de Janeiro com apenas quatro 
anos. Quando se tornou conhecido, 
voltou à cidade para ser homenageado 
e, descobriu que a fazenda onde tinha 
nascido estava à venda, e comprou. 
Neste espaço histórico hoje funciona 
o Instituto Cultural Martinho da Vila 
(ICMV), fundado em novembro de 
2003. Segundo seu patrono, o lugar é 
para “Gente empenhada em construir 
e que tem sonhos”, frase escrita por 
Martinho em um samba. 

O Instituto nasceu da vonta-
de de valorizar e fortalecer a rica 
cultura popular da região e oferece 
diversas atividades para pessoas 
de todas as idades. Teatro, dança, 
artesanato, dança de salão para a 
terceira idade. Para quem é mais 
chegado à música, são oferecidos 
cursos de violão, cavaquinho e per-
cussão. Ao todo, cerca de duas mil 
pessoas já se beneficiaram com as 
atividades oferecidas no espaço.  O 
local conta ainda com um peque-
no teatro, dois camarins e quatro 
quiosques para produção de festas 
típicas, como Folia de Reis, Mineiro 
Pau e Festas Juninas. Há um espaço 
também para comercialização do 
artesanato produzido pelos alunos. 
Um dos objetivos do Instituto, além 
de valorizar a cultura da região, é 

um lugar off Rio

“Na entrada há um vale / Que é encantado / Tem cavalgada, 
tem procissão / As cachoeiras principais de lá são duas / E a 
barra é limpa porque lá não tem ladrão” 

Trecho da música Meu off Rio

 CaMila araÚjo

promover a inclusão social, gerando 
renda para a comunidade.

“É de extrema importância 
preservar a nossa memória, ainda 
mais num país como o Brasil, com 
toda a sua história. Lugares como 
a casa de Manuel Rosa não existem 
mais por falta de um cuidado e uma 
valorização maiores. É fundamental 
fortalecer a cultura promover a in-
clusão social do lugar de onde vive”, 
destacou Cleo Ferreira, presidente do 
Instituto Martinho da Vila.

Outra importante causa abra-
çada pelo Instituto é o combate ao 
analfabetismo, com cursos de Alfa-
betização para adultos. Desde 2004, 
quatro turmas com aproximada-
mente 20 alunos foram formadas. 
A população de Duas Barras é de 
pouco mais de 10 mil habitantes, 
sendo 47% dela moradores da zona 
rural. Pensando nisso, em todos os 
eventos do ICMV, os trabalhadores 
rurais são integrados ao projeto.

Além disso, o Instituto tem 
como objetivo preservar a vasta 
obra do cantor e compositor e, por 
isso, abriga uma exposição perma-
nente sobre Martinho. Com entrada 
franca, o local exibe fotos, figurinos, 
objetos pessoais e troféus recebidos 
ao longo da carreira q
SERVIÇO
Endereço: Rodovia RJ 144 s/nº - Km 
5 - Duas Barras - RJ
Tel.: (22) 2537-8084
Site: www.icmv.institutomartinhoda-
vila.org

Há cursos de vários instrumentos musicais, como percussão Grupo de idosos participam das atividades no Espaço Cultural
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Uma pequena casa na subida de 
uma viela da comunidade da 

Grota do Surucucu, no bairro São 
Francisco, na Zona Sul de Niterói, 
abrigava um grande sonho. Agora, 
ainda na mesma viela, uma constru-
ção de dois andares atingiu as dimen-
sões exatas dos sonhos que realizou. 
Em 1983, a professora Otávia Paes 
Selles fundou o Espaço Cultural da 
Grota. No pequeno cantinho que ti-
nha disponível, começou a dar aulas 
de reforço escolar para as crianças e 
ensinar trabalhos manuais para a co-
munidade. Dona Otávia conquistou 
a população feminina logo de cara, 
mas o mesmo não ocorreu com os 
meninos. Foi então que ela teve uma 
ideia para promover essa aproxima-
ção: a música.

O projeto musical começou tí-
mido, com apenas seis alunos, sob 
o comando do filho de Dona Otávia, 
o músico Márcio Paes Selles. Os me-
ninos começaram a aprender flauta 
doce e não demorou muito para que 
a sede por conhecimento os levassem 
a buscar outros instrumentos. Nesse 
momento nascia o que viria a ser a 
Orquestra de Cordas da Grota, maior 
orgulho do Espaço e da comunidade. 

O caminho para a orquestra 
principal, que conta atualmente com 
25 músicos que ensaiam e se apresen-
tam regularmente, começa no nível 
iniciante, com os alunos ainda muito 
jovens, passando pela experimental e 

FORMANdO MúSIcOS, MUdANdO vIdAS 

Espaço Cultural da 
Grota, em Niterói, 
oferece oficinas e 

atividades musicais 
para moradores da 

comunidade 

janaína Medeiros

 Primeiros passos: aula de fl auta para iniciantes A arte se faz presente logo na chegada

Fo
to

s:
 J

an
aí

na
 M

ed
ei

ro
s

Fo
to

: 
Di

vu
lg

aç
ão

/C
am

ill
a 

Sh
aw



o Prelo   25
FORMANdO MúSIcOS, MUdANdO vIdAS 

A arte se faz presente logo na chegada Orgulho da comunidade, a Orquestra da Grota ensaia semanalmente para as apresentações

pela de acesso, o último degrau até que 
finalmente tornam-se músicos da Or-
questra da Grota. O reconhecimento 
do talento e dedicação dos integrantes 
veio antes mesmo da profissionali-
zação da Orquestra. Os seis meninos 
que iniciaram o projeto musical se 
apresentaram em Portugal no ano 
2000. Em 2006, com a Orquestra já 
montada, um grupo maior viajou 
para a cidade de Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, para se apresentar no 
jantar de uma fundação beneficente.

Lenora Mendes, nora da fun-
dadora do Espaço, é atualmente a 
responsável, junto com seu marido 
Márcio, por tocar o projeto depois 
do falecimento da sogra. “Não é fácil 
manter uma ONG, nosso trabalho é 
totalmente voluntário e nós precisa-
mos trabalhar fora daqui”, explica.

Apesar das dificuldades, Lenora 
se orgulha do trabalho que fazem. “É 
muito difícil mudar uma comunidade 
toda, por isso mesmo, nossa preten-
são é mudar a vida dessas crianças. 
Se pelo menos uma delas tiver uma 
vida melhor, nosso trabalho já estará 
cumprido”, conclui.

E foi cumprido. O projeto já 
transformou a vida de muitas crian-
ças e famílias que contaram com 
o apoio do Espaço nos últimos 31 
anos. Com mais de 50 alunos for-
mados em seus cursos, a ONG envia 
profissionais para outras instituições 
de incentivo a música. “Quatro ex-

-alunos nossos agora dão aulas no 
Afroreggae e ajudam a multiplicar o 
poder que a música tem de transfor-
mar”, anima-se a professora.

A importância do projeto ul-
trapassou os limites da comunidade 
onde nasceu e agora tem dez mul-
tiplicadores de conhecimento em 
outras comunidades de Niterói e dos 
municípios vizinhos. “Nós já temos 
núcleos na comunidade do Cavalão, 
no Morro do Estado, em Ititioca e 
em outras cidades próximas, como 
Itaboraí e Maricá”, enumera Lenora.

HiStóriaS tranSFormadaS 
A história de sucesso do Espaço 

também pode ser contada a partir 
de seus alunos. Jefferson Almeida 
ou Jeff, como é conhecido no meio 
musical, é um dos exemplos da im-
portância do projeto. Ele entrou no 
projeto com 12 anos, e hoje, aos 23, 
é monitor do núcleo de Ititioca, onde 
ensina flauta e violino.

Seu amor pela instituição é evi-
dente. “O Espaço é minha segunda 
casa. Quando cheguei era só uma 
casinha pequena, agora se transfor-
mou em um prédio grande, com in-
fraestrutura. Eu espero poder crescer 
tanto quanto o projeto”, planeja.

Para além dos planos, Jeff já 
concluiu o curso de Música e Tecno-
logia no Conservatório Brasileiro de 
Música. Ele também trabalha com a 
sonorização de peças de teatro e even-

tos. Seu talento para a sonorização 
sempre foi reconhecido e estimulado. 
“Nós sabíamos que ele levava jeito 
para essa área mais tecnológica, então 
o incentivamos para que fizesse um 
curso especializado” afirma Lenora.

Gustavo Guedes começou a par-
ticipar do projeto no início de 2014. O 
menino de nove anos já faz aulas de 
flauta, contrabaixo, pandeiro, teatro 
e coral. Ele também é escritor. “Gosto 
muito de escrever, principalmente 
sobre mitologia grega” alegra-se.

Em tão pouco tempo já apren-
deu muito mais do que música. O 
menino aprendeu a sonhar. E sonha 
alto, como deve ser. Quer ser, além de 
escritor, ator, astrônomo, geógrafo, 
psicanalista, filósofo, guitarrista e 
algumas outras profissões que nem 
foram inventadas ainda. Ele será o 
primeiro. Mas nem sempre foi assim. 
A mãe do garoto, Silvania Guedes, 
fala da mudança que viu nascer em 
seu filho. “Ele era muito tímido e ago-
ra fala com todo mundo, a diferença 
é enorme” garante.

Nascida na Grota, ela viu no Es-
paço uma oportunidade que não teve 
quando era criança. “Não existiam 
por aqui projetos como esse.” q

SERVIÇO
Espaço Cultural da Grota
Rua Vereador Otto Bastos 23, São 
Francisco – Niterói
Contato: (21) 2610-9972
www.espacoculturaldagrota.org.br
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O escritor Joaquim Manuel de 
Macedo, autor do famoso ro-

mance brasileiro «A Moreninha», 
fundou em 1873 a Sociedade da 
Biblioteca Popular Itaborahyense. 
Seu objetivo era criar em sua cidade 
natal a primeira biblioteca público do 
gênero no país. No mesmo ano, com 
uma intensa campanha de arrecada-
ção de livros doados, ele inaugurou 
a Biblioteca Popular Itaborahyense. 
Seu legado permanece de pé. Loca-
lizada no Centro Histórico de Itabo-
raí, a biblioteca hoje leva o nome de 
seu patrono e completou 141 anos. 
Anualmente, mais de sete mil pes-
soas passam pelo local à procura do 
acervo, que possui cerca de 18 mil 

UM leGAdO de lIvROS PARA ItAbORAí

nathalia Cordeiro

SERVIÇO

Endereço: Praça Marechal Floriano 
Peixoto 39. 
Telefone: (021) 3639-2031 
Email: bibliomacedo@itaborai.rj.gov.br
Horário de Funcionamento: Segunda, 
das 10h30 às 16h30; terça à sexta, das 
8h às 19h.

Crianças descobrindo um novo mundo na Sala de Leitura

Projeto de Contação de Histórias infantis e juvenis atrai o público Alunos de Itaboraí consideram a biblioteca uma “extensão da escola” 

obras, entre livros raros da época de 
sua fundação e a primeira edição de 
alguns livros de Joaquim.

A Biblioteca conta com salão de 
pesquisa, sala de leitura infanto-ju-
venil, sala para exposição de artistas 
locais e um telecentro comunitário, 
que disponibiliza 10 computadores 
com acesso à internet, inclusive há 
uma máquina adaptada para porta-
dores de necessidades especiais. Rea-
liza projetos de contação de histórias 
infantis e juvenis em sua sede e nas 
escolas da região, apresentação de 
fantoches, aulas de desenho e diversas 
oficinas para as crianças. Há ainda 
cursos de informática no telecentro 
e, eventualmente, sarau de poesias. 

Diretor do espaço desde 2012, 
Wanderson Silvas vê na biblioteca 
uma grande responsabilidade de 
disseminar conhecimento e cultura. 
“Nosso objetivo é investir e repartir 
conhecimento, levar cultura e ajudar 

no desenvolvimento de pessoas. O 
que as crianças e adolescentes apren-
dem nessa fase é fundamental para 
um adulto bem sucedido e cidadão 
de bem”, diz ele. 

Estudantes de Itaboraí conside-
ram a biblioteca uma “extensão” da 
escola. É o caso de Vivian de Almeida, 
de 15 anos, frequentadora assídua 
do espaço e o utiliza semanalmente 
para seus estudos e confecção de 
trabalhos. “Gosto de vir para cá, pois 
aqui encontro todos os meios para 
ajudar os meus estudos, além de 
ser um local sossegado, onde posso 
me concentrar”, relata a jovem. Já 
para Maria Ataíde, de 16, aluna do 
1º ano do Ensino Médio, o acervo 
histórico merece destaque. “Quando 
olho esses livros com as folhas quase 
se desfazendo, fico pensando na 
época em que o autor os escreveu. 
A literatura é algo que deixamos 
para o resto de nossas vidas. Mesmo 

passando anos, as boas obras jamais 
serão esquecidas”, opina. 

HiStória 
Joaquim Manuel de Macedo nas-

ceu em Itaboraí no dia 24 de junho de 
1820, e morreu, aos 61 anos, em 11 
de abril de 1882. Formou-se em Me-
dicina e chegou a exercer a profissão 
por algum tempo. Em 1844 publicou 
o livro “A Moreninha” e, graças ao 
sucesso, abriu mão da Medicina e 
passou a se dedicar exclusivamente ao 
mundo da Literatura e do Jornalismo. 
Dentre suas maiores obras estão  “O 
Rio do Quarto”, “O Moço Loiro”q
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Estantes repletas de livros empoeirados e 
esquecidos pelo tempo eram um problema 

comum nas bibliotecas públicas espalhadas 
pelo Brasil. A missão de dar visibilidade ao 
imenso acervo disponível não era simples. 
Seria preciso buscar novamente o lugar de 
destaque das bibliotecas na atual formação 
cultural da sociedade. Assim, por conta da ne-
cessidade de atualizar a biblioteca pública e dá-
-las nova vida, surgiu há oito anos, o projeto 
do software do Biblivre. A ideia nasceu dentro 
da Biblioteca Nacional, que era responsável 
pela administração do sistema de bibliotecas 
públicas, que na época contava com mais de 
nove mil instituições. O problema, além de tec-
nológico, esbarrou em fronteiras financeiras.

O idealizador, Ubaldo 
Miranda, chegou a uma solu-
ção com o apoio da Sociedade 
de Amigos da Biblioteca Na-
cional, onde o projeto ganhou 
seus primeiros contornos. O 
passo seguinte foi o suporte 
federal, por meio da lei de 
incentivo a cultura, a Lei 
Rouanet. O patrocínio do Itaú 
Cultural também foi essencial 
para que o projeto saísse defi-
nitivamente do papel.

O software de fácil uti-
lização permite que bibliote-
cas se cadastrem e compartilhem online todo 
seu acervo físico, facilitando a procura do 
usuário por obras específicas e recolocando 
a biblioteca como transmissora de cultura. 
Algumas já possuem até versões digitalizadas 
de seus exemplares, possibilitando a leitura 
completa via internet.

Mais de seis mil usuários são cadastra-
dos, de forma voluntária, no site do Biblivre, 
tocado por apenas seis pessoas. “Essa é a prova 

biblivre dá acessibilidade  
a acervos literários  
no brasil e no mundo

janaína Medeiros do sucesso da iniciativa, que vai muito além 
dos números. As fronteiras também já foram 
ultrapassadas e o projeto chegou a países da 
África, da Europa e da América do Norte. A 
procura internacional aumentou e nós inseri-
mos na terceira versão do programa as opções 
em inglês e espanhol”, explica o fundador do 
projeto.

O projeto chega à quarta versão dispo-
nibilizando uma grande novidade, a função 
multibiblioteca. Por meio da ferramenta, 
um único administrador consegue manter e 
atualizar um maior número de bibliotecas, 
facilitando o trabalho de organização e inte-
grando o sistema.

O novo objetivo do Biblivre, já que, se-
gundo seu criador, o problema inicial das 
bibliotecas públicas foi resolvido, é ampliar 

ainda mais seus usuários 
e atingir as universidades 
públicas e particulares. “As 
universidades vem passan-
do por um processo de inte-
riorização. Nossa vontade é 
acompanhar e ir junto com 
elas, avançando no mesmo 
ritmo” sonha Ubaldo.

liVre em Sua diVerSidade
“Nenhuma biblioteca 

é igual, eu gosto de brincar 
que a biblioteca tem a cara 
da sua bibliotecária. O que 

nós disponibilizamos é um sistema geral, que 
procura se adequar as mais diferentes estru-
turas e necessidades”.

Pensando e agindo dessa forma, o antes 
advogado e agora desenvolvedor de software, 
garante que o Biblivre não pararia de 
existir se eles desistissem do pro-
jeto. “O Biblivre tomou forma. 
Ele pode sofrer adaptações de 
acordo com necessidades q

Foto: Janaína Medeiros
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Tecido, trapézio, corda, lira, 
bambu: tudo se mistura no 

picadeiro. Assim acontece no gru-
po Teatro de Anônimo, que desde 
1986 leva alegria ao público com 
montagens e apresentações de es-
petáculos, todos com um ar leve e 
divertido, dedicado ao universo da 
comicidade e do circo. Cada uma de 
suas histórias consegue envolver o 
público e arrancar risadas de crian-
ças e adultos, com seus palhaços e 
acrobacias aéreas. 

A ideia do grupo surgiu junto 
à amizade de jovens do subúrbio do 
Méier, em um colégio da rede pública 
de ensino. Já o nome surgiu a partir 
do primeiro espetáculo, chamado 
“Anônima”. A peça era um drama, 
mas como as pessoas riam durante 
a apresentação perceberam que 
tinham uma veia cômica. Graças a 
um grupo de poetas urbanos, que 
liam poesias nas ruas, perceberam 
que gostariam de um teatro que 
abrangesse toda classe social. O 
tempo passou e surgiu a necessidade 
de ganhar espetacularidade, e foi 
assim que as atividades circenses 
somaram ao Teatro de Anônimo. 

 Desde então, a trupe cresceu, 
se aprimorou e, atualmente, realiza 
apresentações por todo o Brasil, 
América Latina e Europa. O grupo 
acumula diversos prêmios; dentre 
eles, destacam-se o “Nariz de Prata” e 
o “Prêmio Especial Cirque du Soleil”, 
no Festiclow de Montecarlo.

Apesar da diferença cultural dos 
países onde o Teatro de Anônimo se 
apresenta, considera-se que os es-
petáculos contenham uma “lingua-
gem universal”. Segundo a gestora 
do grupo, Flávia Berton, o idioma 
não é um empecilho para a comuni-
cação com o público “A maioria dos 
nossos espetáculos acontece com 
pouca ou pouquíssima fala, o que 
torna a nossa cena potencialmente 
universal” q 

teatro 
de anônimo

Grupo mistura em suas apresentações teatro e circo, e 
diverte público de todas as idades há quase 30 anos

laura alonso

Foto: D
ivulgação/Nadya Jackobs
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aSSunto de PalHaço: 
Partindo do princípio de que  ne-

nhuma pessoa é  igual à outra, busca-se 
aprofundar a personalidade de cada aluno, 
fazendo-o perceber que uma lógica, um 
modo de agir e de sentir é o que define a 
personalidade de uma pessoa e, portanto, 
a do palhaço também.

o jogo Como téCniCa: 
Tendo o jogo como o elemento pri-

mordial do trabalho do artista cênico, a 
oficina busca desenvolver, sob a lógica da 
comicidade, um treinamento baseado na 
brincadeira, na ampliação dos sentidos, da 
força sensual, na compreensão do tempo 
cômico, na articulação de uma lógica fan-
tástica particular e na dramaturgia do riso. 

CirCo atuação: 
Oficina introdutória de circo-teatro 

para crianças e adolescentes que utiliza 
técnicas circenses como veículo da ex-
perimentação. Leva para o cotidiano das 
crianças a observação do seu corpo através 
de exercícios de ritmo, agilidade, equilíbrio 
e concentração, ferramentas úteis para a 
ampliação do potencial criativo e para o en-
tendimento da ética do trabalho em equipe.

aCrobaCia aérea :

A oficina é ministrada desde 1999 e  
tem por objetivo o desenvolvimento do 
potencial físico e artístico de cada indivíduo 
através do contato com os aparelhos 
(trapézio, corda, tecido, bambu e lira) até 
chegar ao improviso.

CirCo em Família: 
Direcionada para crianças e seus 

responsáveis. Oficina onde pais e filhos 
experimentam o circo de forma lúdica e 
criam um espaço de comunicação entre 
ambos,  diferenciada do cotidiano. Todos 
cantam, dançam e exercitam o corpo e 
exploram outros sentidos, o que estabele-
ce confiança e cuidado mútuo durante a 
execução dos movimentos.

SERVIÇO

Endereço: Rua Benjamin Constant, 120 – 
Glória, Rio de Janeiro
Telefone: (21) 2240-0930
Site: www.teatrodeanonimo.com.br

OF
IC

IN
AS

O grupo possui mais de 10 
montagens. Cada uma delas, pos-
sibilita aos atores manter a história 
viva, atualizando o passado. Além 
dos espetáculos, o grupo também 
se dedica a oferecer à comunidade 
diversas oficinas, baseadas na troca 
de saberes. Todas elas são gratuitas 
e oferecidas de forma pontual:

Foto: D
ivulgação/Nadya Jackobs

Foto: D
ivulgação/M

ariana Rocha
Fotos: D

ivulgação/Teatro de Anônim
o



A antiga vila de pescadores só 
havia se transformado em um 

município independente cinco anos 
antes. Ainda assim, decidiu que 
aquela residência em estilo colonial 
abrigaria a história da cidade e de seus 
moradores. Dezessete anos depois, a 
Casa de Cultura Bento Costa Júnior 
continua brindando os moradores 
e visitantes de Rio das Ostras com 
história e conhecimento.

A construção do século XIX, 
uma das mais antigas da cidade, ti-
nha a função de abrigar os utensílios 
de pesca, principal meio de sobrevi-
vência da ainda pequena comuni-
dade. O espaço tornou-se residência 
da família do médico Bento Costa 
Júnior, homenageado pelo atual 
nome do espaço, apenas na década de 

História e Cultura lado a lado
janaína Medeiros

40. Próximo à beira do mar, o local 
também foi palco da celebração de 
inúmeros casamentos apaixonados.

Hoje patrimônio histórico e 
cultural do município, reconhecido 
pelo Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (INEPAC), a construção pas-
sou por uma minuciosa restauração 
para que fizesse jus a sua primeira 
forma. Seguindo a necessidade de 
preservar a cultura local, foi criada 
ainda no ano de 1997 a Fundação Rio 
das Ostras de Cultura, responsável 
pela curadoria de todas as unidades 
culturais que se desenvolveriam na 
cidade.

O acervo permanente da Casa 
de Cultura é composto por móveis 
da década de 40, que pertenciam 
aos antigos proprietários e também 

passaram por uma restauração cui-
dadosa, preservando o estilo original. 
O espaço recebe exposições diversas 
que buscam retratar a cultura local 
e, principalmente, seus artistas, 
transformando-se num local de pre-
servação e valorização das raízes do 
povo que ali vive.

A exposição Talentos da Terra, 
que reuniu artistas plásticos e arte-
sãos da região, é um dos exemplos da 
capacidade artística da cidade, geral-
mente conhecida pela beleza de suas 
praias. Já a mostra É tempo de Jazz 
trouxe fotografias e memórias do Rio 
das Ostras Jazz & Festival, evento 
voltado a esse gênero musical que 
ocorre anualmente e leva milhares 
de turistas para o município. 

A Casa também já homenageou 
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A Casa de Cultura Bento Costa Júnior reúne dentro de 
suas paredes a história da cidade de Rio das Ostras

um breve, porém ilustre, morador da 
cidade. A exposição Caymmi 100 anos 
– O Poeta do Mar – relembra o período 
em que Dorival residiu na cidade com 
fotos, documentos e reportagens, 
além de celebrar os 100 anos de seu 
nascimento. 

O presidente da Fundação Rio 
das Ostras de Cultura, Cosme dos 
Santos, revela que a frequência com 
que ocorrem exposições no local tem 
uma razão de ser, afinal a instituição 
tem como base a valorização dos 
artistas locais e sua inserção no 
circuito artístico nacional. “A Casa 
de Cultura Bento Costa Júnior vive 
com agenda de exposições sempre 
cheia dada a visibilidade que ela dá 
aos trabalhos que são expostos. O 
retorno é grande.”

atiVidadeS Para a PoPulação
O museu também oferece di-

versos cursos artísticos à população 
riostrense. Pinturas em tela, desenho 
artístico, desenho de humor, histó-
ria em quadrinhos, desenho infantil 
e fotografia são algumas das lições 
ensinadas. Os cursos são pagos, pois 
têm como objetivo gerar renda aos 
artistas. Para além da valorização 
do trabalho do artesão, os cursos 
são um incentivo aos alunos, que 
não têm faixa etária determinada. 
“Nossa vontade é agregar técnicas 
a um dom pré-existente, quem 
sabe descobrindo talentos dentro de 
cada área, bem como proporcionar 
aos moradores um maior contato 
com a arte”, afirma o presidente da 
fundação q

SERVIÇO

Casa de Cultura Bento Costa Júnior
De segunda a domingo das 9h às 
18h, inclusive feriados
Rua Dr. Bento Costa Júnior n° 70, 
Centro – Rio das Ostras
Tel.: (22) 2764-7676 / 2764-7115
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Com sede em São Gonçalo, 
Agência tem um papel 

fundamental na descoberta 
de novos talentos, e divulgação 

de novos artistas

nathália Cordeiro

Foto: Divulgação/Agência PapaGoiba
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O termo “papagoiaba” é conhecido 
como “pessoas não nascidas na 

capital fluminense». Em muitos ca-
sos, era usado até mesmo de forma 
pejorativa. Mas, um grupo de jovens 
gonçalenses, conseguiu mudar o 
sentido da palavra. Com uma ideia 
criativa e cheios de força de vonta-
de, lançaram em 2012 a Agência 
Papagoiaba, um projeto de comu-
nicação que busca dar visibilidade 
às potências socioculturais do Leste 
Fluminense. Desde então, papagoia-
ba passou a chamar a atenção para 
o que é feito de legal e criativo nos 
municípios da região.

Romário Régis, de 26 anos, era 
um jovem antenado, sempre online 
na internet e vivia mergulhado no 
mundo da música das mixagens. O 
universo audiovisual era seu grande 
hobby, até que um amigo pediu ajuda 
para fazer um vídeo para divulgação 
de um rap. O resultado foi tão bom 
que Romário decidiu investir nisso. O 
primeiro passo foi formar uma equi-
pe. O segundo foi criar um espaço de 

trabalho. Quando tudo começou, 
a sede era a internet. Um blog 

colaborativo, chamado 
“Boletim Papagoia-

ba”, apresentava 
as experiências 

pessoais de 
seus co-

lunistas em eventos, apresentações, 
mostrando os grandes talentos de 
São Gonçalo, Niterói, Itaboraí e ar-
redores. 

Foi em 2013 que a marca se 
consolidou e nasceu a Agência Pa-
pagoiaba. Com isso surgiu também 
cursos rápidos de formação no 
campo da Comunicação. Os cria-
dores confessam que não tinham 
a dimensão do crescimento. “No 
começo fizemos um vídeo para um 
amigo, depois para um amigo de um 
amigo, as indicações aumentaram, 
as visualizações também e recebe-
mos vários pedidos para gravações. 
Quando decidimos pela Agência, 
foi porque entendemos que nosso 
papel não era só dar visibilidade a 
esses jovens, mas sim agenciá-los, 
aumentando a projeção e preparan-
do-os para uma carreira artística «, 
diz Rodrigo Santos, que participa do 
projeto desde sua criação.

Além da criação de clipes e we-
bclipes, eles também atuam com 
fotografia, cobertura de eventos 
em vídeo, assessoria de imprensa e 
gestão em mídias sociais. A sede ofi-
cial fica localizada em São Gonçalo, 
porém o projeto possui um núcleo 
com 20 pessoas instalado no Com-
plexo da Maré, e em 2015 o projeto 
chegará em Minas Gerais.

O estúdio de áudio e digitaliza-
ção foi nomeado como «Caverna do 
dragão», é lá que DJs e MCs gravam 
e maximizam suas músicas. O tra-
balho é grande e eles já contabilizam 

um acervo com mais de 100 mú-
sicas gravadas e editadas, além 

de mais de 700 vídeos. 
Luã Medeiro, coordena-

dor do estúdio, se diz 
um apaixonado 

pelo que faz. 
“O rap, as 

batidas, 

a mixagem, isso é minha vida. Amo 
o que faço. Amo ver que estou aju-
dando a realizar sonhos e até mesmo 
descobrindo talentos», diz ele.

Uma dessas pessoas foi a jovem 
Camila de Oliveira. Ela procurou a 
Agência com a  intenção de gravar 
um vídeo cantando para entrar no 
mercado musical. “O meu sonho 
desde criança era ser cantora, faço 
aula desde pequena, tenho com-
posições minhas. Com esse vídeo 
clipe sonho me tornar conhecida. O 
trabalho dos meninos é maravilho-
so, e a divulgação que eles fazem é 
uma ajuda muito importante” diz a 
menina de 17 anos.

CurSoS ao ar liVre
Os cursos livres e workshops, 

realizados em geral em espaços aber-
tos como praças públicas, fizeram 
com que a agência gerasse renda 
para os professores que davam as 
aulas. São oficinas de Fotografia, 
Filmagem, Crowdsourcing e Cultura 
Digital. Além disso, eles também 
realizam intervenções poéticas e 
passeios fotográficos. Os jovens arti-
culados na iniciativa também entre-
vistam moradores (em programas 
como o Talk Show PapaGoiaba e 
o Debate na Laje),  promovem 
debates e produzem vídeos sobre 
expressões culturais marcantes da 
região, como a Batalha dos Barbei-
ros, o Encontro de Skate e a tradição 
dos tapetes de sal de Corpus Christi. 
Tudo isso vira pauta para o blog da 
Agência, um dos principais meios de 
divulgação do grupo. Atualmente 
ele registra cerca de 800 mil acessos. 

Um grande sucesso da agência é 
o programa “Papo reto”, ele vai ao ar 
no canal do youtube e aborda temas 
da atualidade, dúvidas, pensamentos 
e experiências de diversas pessoas. O 
programa é semanal, e editado no pró-
prio estúdio da agência.Há também o 
«TV saúde», totalmente informativo 
que alerta e conscientiza sobre os cui-
dados e riscos com a saúde q

SERVIÇO
Telefone: (21) 99967-5557 

Site: agenciapapagoiaba.com 
Facebook: facebook.com/

agenciapapagoiaba
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A preservação do patrimônio his-
tórico, cultural e arquitetônico 

do Rio de Janeiro poderá ser feita, em 
breve, por profissionais formados e 
capacitados em uma escola pública do 
estado. Essa nova realidade começará 
a tomar forma nos laboratórios e 
salas de aula da Escola Técnica Es-
tadual de Restauro Carlos Frederico 
Werneck de Lacerda, localizada na 
cidade de Vassouras, na Região do 
Vale do Café, que foi inaugurada em 
1º de julho de 2014. 

Serão oferecidos cursos técnicos 
de nível médio, cursos de qualificação 
profissional, e cursos de especializa-
ção pós-técnica de nível médio nas 
áreas de Conservação e Restauro; 
Edificações; e Construção Civil. Como 
o curso de Restauro é pioneiro, a 
Fundação de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec) – órgão gestor da rede das 
escolas técnicas –, disse que ainda 
não dá para precisar a demanda pelas 
matrículas, mas que a expectativa 
é de muita procura, uma vez que 
o instituto do patrimônio histórico 
do estado aponta que existe uma 
demanda significativa no mercado 
por esses profissionais. Segundo a 
Fundação, os cursos de Edificações 
já despertam grande interesse dos 
estudantes. “Chegamos a ter unida-
des com curso de Edificações em que 
a relação candidato/vaga atingiu a 
casa de 90 alunos por vaga oferecida. 
Esperamos que a procura pela área 

Restauro e Conservação  
do patrimônio histórico

Preservação do patrimônio histórico em breve estará nas mãos de profissionais 
formados em escola pioneira no sul fluminense

Mario brizon

do Restauro seja grande, visto não 
existir no estado cursos nesta área”, 
informou. No total, a expectativa da 
Faetec, é de que a escola ofereça em 
torno de 1,5 mil vagas em capacita-
ções por ano.

A escola está localizada no mes-
mo terreno do Centro de Educação 
Tecnológica e Profissionalizante (Ce-
tep) de Vassouras, inaugurado em 
2012. A unidade está dotada com os 
seguintes laboratórios: Materiais de 
Construção, Solos e Topografia; Con-
servação e Restauro; Revestimento; 
Pintura; Carpintaria e Marcenaria; 
Serralheria; Alvenaria e Canteiro de 
Obras; Desenho; e Informática (dois). 
Possui ainda seis salas de aula para os 
cursos de nível médio e três salas para 
os cursos de qualificação profissional.

“A escola pode contar ainda com 
outros cursos de qualificação na área 
de Turismo, Hospedagem, e idiomas, 
e também possui biblioteca, sala mul-
timídia e pode contar com um polo da 
Faetec Digital”, informa a Fundação.

A escolha da cidade de Vassou-
ras para sediar este projeto pioneiro 
não foi por acaso. De acordo com a 
Faetec, ela faz parte de um conjunto 
de municípios que reúnem sítios ar-
quitetônicos, históricos e culturais 
que merecem ser preservados. “O 
município (Vassouras) está inserido 
no PAC do restauro e hoje conta com 
a representação do Iphan / Inepac na 
região. No Rio de Janeiro não existe 

cursos técnicos na área e o mercado 
necessita desses profissionais”, expli-
ca a Faetec.

“Acredito que a oferta dos cur-
sos na unidade irá proporcionar 
novas possibilidades a comunidade 
local, ricas em patrimônio histórico 
arquitetônico, que impulsionam o 
turismo nessa área, beneficiando 
todas as cidades da região”, avalia a 
presidente da Faetec, Maria Cristina 
Lacerda Silva.

A perspectiva é de atender a 
todos os municípios que necessitem 
de mão de obra especializada em 
restauro do patrimônio arquitetô-
nico, notadamente os municípios do 
Sul Fluminense e outros como Nova 
Iguaçu e Rio de Janeiro.

O projeto tem parceria com o 
Instituto Estadual do Patrimônio 
Cultural (Inepac) e o Instituto His-
tórico e Artístico Nacional (Iphan) 
que, entre outras funções, partici-
param fornecendo assessoria técnica 
para a montagem dos cursos e, após 
o início das aulas, irão capacitar os 
profissionais da rede Faetec na área do 
restauro. Para o Inepac, a escola tem 
um papel muito importante, visto 
que a formação de profissionais nesta 
área é um caso raro q

SERVIÇO
Endereço: Avenida Marechal Paulo 
Torres, 551, Centro, Vassouras
Telefone: (21) 2332-4085 
Site: www.faetec.rj.gov.br
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com o Diário oficial,
só não vê
 quem não quer.

só é oficial quanDo está aqui.

www.imprensaoficial.rj.gov.br

O Diário Oficial é o instrumento de transparência das empresas privadas e
dos órgãos públicos. E para você a melhor ferramenta de fiscalização das leis, 
atos, licitações, contratos e tudo de oficial que acontece no estado. Por isso, 
com o Diário Oficial, tudo fica transparente.

Você sabia que as empresas 

brasileiras produtoras de papel 

obtêm 100% da celulose a partir 

de fl orestas plantadas?*               

A área de fl orestas plantadas no 

Brasil equivalem a 2.2 milhões de 

campos de futebol.**

Estimule seus fi lhos a lerem 

tranquilamente, pois o papel é feito 

de madeira natural e renovável. 

  mais imaginação  

  mais florestas plantadas  

Para descobrir fatos 

ambientais surpreendentes 

sobre a comunicação 

impressa e o papel, visite

www.twosides.org.br

 
 

*Folha Bracelpa Nº01, Maio / Junho 2009.
**Two Sides Brasil, 2014.

Two Sides é uma iniciativa que 
promove o uso responsável da 
comunicação impressa e do papel 
como uma escolha natural e 
reciclável para comunicações 
poderosas e sustentáveis.
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LER
É O MAIOR
BARATO

ProjetoMaisLeitura

,00R$

Passa Lá! •   Poupa Tempo do São Gonçalo Shopping  • Poupa Tempo do Bangu Shopping 
• Poupa Tempo do Shopping Grande Rio • shopping Bay Market - 3º piso

A Imprensa Oficial e o Governo 
do Estado do Rio de Janeiro 
criaram o Projeto Mais Leitura para 
democratizar o acesso à cultura.
Em pouquíssimo tempo:

- 2.500.000 livros disponibilizados.

- 300.000 cidadãos beneficiados.

- 38 municípios e 22 comunidades      
  pacificadas visitados.

2,5 MiLhões de finais feLizes.
Venha BuscaR o seu.
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