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NO PÓ (IN THE DUST) (GBR)
Coreografia: Tom Dale, Freddie 
Opoku-Addaie e Tamsin Fitzgerald. 
Música: Shackleton, Alberto 
Bernal e Alex Baranowski. 
Dias 6 e 7. Sáb., 21h. Dom., 18h. 

CONSOLAÇÃO                                       

Artes Visuais

Dança

Televisão

CEUMAR 
Dia 5. Sex., 21h. SANTO ANDRÉ            

CHICO CÉSAR + BANDA 
DE PÍFANOS DE CARUARU 
+ DJ DOLORES 
Dias 5 e 6. Sex. e sáb., 21h30.

POMPEIA                                           

BLUES ETÍLICOS
Participações: Izzy Gordon, Bocato, e 
Donny Nichilo. 
Dias 5 e 6. Sex. e sáb., 21h30. 

BELENZINHO                                      

A PRIMEIRA VISTA 
Texto: Daniel Maclvor. Direção: Enrique 
Diaz. Com Drica Moraes e Mariana Lima. 
Até 26/5. Sex. e sáb., 21h. Dom., 18h. 

POMPEIA                                           

EDIÇÕES SESC SP
Livro Cidadelas da Cultura no Lazer 

- Uma reflexão em Antropologia da 

Imagem sobre o Sesc São Paulo.
Autora: Yara Schreiber Dines.
Local: Centro de Pesquisa e Formação
Dia 5. Sex., 19h. VILA MARIANA

PÉS DESCALÇOS 
Com a Cia. Morpheus de Teatro. 
Dia 7. Dom., 15h. INTERLAGOS

ZERO 
Com a Cia. Mevitevendo. 
Dia 7. Dom., 13h. ITAQUERA

SELMA
Direção e dramaturgia: Carlos 
Canhameiro. Com Artur Kon, Carla 
Massa, Giscard Luccas e Paula Serra.
Até 1/5. Dom. e fer., 14h. SANTANA

VIDA DE CIRCO

APALHASSADAMUZIKADA 
Com a turma do Biribinha.
Dia 6. Sáb., 15h. SÃO CAETANO

SONHEI EM SER PALHAÇO 
Com a Cia. Bubiô Fico Lô. 
Dia 6. Sáb., 16h. SANTANA

FORMA HUMANA
Minako Seki (Japão) 
De 3 a 6/4. Qua., 16h. Qui. a sáb., 20h. 

POMPEIA                                           

O INTERIOR ESTÁ NO EXTERIOR 
Homenagem à Lina Bo Bardi, em 
exposições na Casa de Vidro e no Sesc 
Pompeia. Ernesto Neto, Dan Graham, 
Douglas Gordon, Adrian Villar Rojas, 
Pedro Barateiro, Laercio Redondo, 
Tamar Guimarães, entre outros. 
Curadoria: Hans Ulrich Obrist. 
De 5/4 a 26/5. Ter. a dom. POMPEIA

O ESCULTOR FRANCISCO 
BRENNAND - MILAGRE DA 
TERRA, DOS PEIXES E DO FOGO 
Exposição com obras do artista 
pernambucano internacionalmente 
reconhecido por seu trabalho com 
cerâmica. Curadoria: Emanoel Araújo. 
Até 30/6. Qua. a dom. INTERLAGOS

39ª FESTIVAL SESC MELHORES FILMES
Seleção com os melhores filmes de 2012, 
escolhidos pelo público e pela crítica, 
com exibição no CineSesc e em mais 18 
cidades Paulistas. Até 5/5. CINESESC

TÊNIS DE MESA COM 
MARCOS YAMADA 
Dias 6, 13, 20 e 27. Sáb., 15h30. 

PINHEIROS

TEATRO E CIRCUNSTÂNCIA

A HISTÓRIA SE REINVENTA: 
O TEATRO MODERNO 
NO NORDESTE
Entrevistas e curadoria: Sebastião Milaré. 
Direção: Amilcar M. Claro.
Dia 7. Dom., 17h.                               

Lançamentos

IZAÍAS E SEUS CHORÕES & 
QUINTAL BRASILEIRO 
Repertório do álbum Radamés Gnattali - 
Valsas e Retratos, lançado pelo Selo Sesc. 
De 5 a 7. Sex. e sáb., 21h. Dom., 18h. 

SANTANA                                           

CRIANÇAS DA NOITE 
Direção: Marco Antonio Rodrigues. 
Com Carlos Palma, Roberto 
Arduin e Joana Mattei. 
Até 12/5. Sex., 20h. Sáb., 19h. Dom. 

e fer., 18h. BOM RETIRO                     

TEATRO MÍNIMO

EU VI O SOL BRILHAR EM TODA 
A SUA GLÓRIA 
Criação, concepção e interpretação: João 
Paulo Lorenzon. Codireção: Karim da Hora. 
De 6/4 a 25/5. Sáb., 19h30.

IPIRANGA                                          

ESCRAVAS DO AMOR 
Comédia inspirada na obra de Nelson 
Rodrigues. Com a Cia. F... Privilegiados 
(RJ). Adaptação e direção de João Fonseca. 
Até 13/4. Qui. e sex., 21h. Sáb., 20h. 

SANTO AMARO                                    

Estreia Hoje

Estreia dia 6

DA REDAÇÃO

H á oito anos, quando
lecionava na Escola
Municipal de Educa-
ção Fundamental

(Emef ) Padre Antônio Vieira,
na Zona Leste da capital pau-
lista, a professora Maria Sueli
Fonseca Gonçalves criou uma
atividade para tentar cultivar
em seus alunos o hábito da lei-
tura. Surgiu então a Academia
Estudantil de Letras (AEL), ins-
pirada na tradicional Academia
Brasileira de Letras. “Como
professora de língua portugue-
sa senti a necessidade de bus-
car um jeito diferente de ensi-
nar literatura às crianças e aos
jovens, e que pudesse motivá-
los para a leitura, de forma pra-
zerosa, atraente, lúdica’, diz
Sueli.

Em 2005, quando foi criada,
a academia contava com 35
alunos: 12 deles frequentavam
o último ano do Ensino Funda-
mental e ocupavam a titulari-
dade das cadeiras de 12 autores
da literatura; outros 12 passa-
ram depois a ocupar as mes-
mas cadeiras dos estudantes
que deixaram a escola e os de-
mais, que estavam entre o quin-
to e sétimos anos, ficaram res-
ponsáveis por trazer para a aca-
demia novos autores escolhi-
dos por eles próprios.

O projeto cresceu e se ex-
pandiu e hoje é adotado em 22
escolas municipais de São Pau-
lo. Mas há também escolas de
fora da capital, instaladas em
Guarulhos (SP), Poá (SP), Ferraz
de Vasconcelos (SP) e Apodi
(RN), que se interessaram pelo
modelo e começaram a fazer
parte do projeto. “Constam ain-
da, na internet, registro da Aca-
demia Estudantil de Letras em
Tijucas (SC) e Quixadá (CE)”,
disse a idealizadora da acade-
mia.

“É uma autêntica academia
de letras. Os alunos escolhem
autores da literatura para re-
presentar na AEL. São os seus
amigos literários. Fazem pes-

quisas sobre eles, promovem
seminários, participam de
eventos culturais, relacionam-
se com escritores e poetas, co-
meçam a produzir seus pró-
prios textos e a participar de
concursos literários”, diz Sueli.

Nesse projeto, os alunos
participam de encontros de li-
teratura e de teatro em aulas
fora do horário regular. As au-
las de literatura são ministra-
das por professores da própria
escola, tanto da primeira
quanto da segunda etapas do
Ensino Fundamental. Os pro-
fessores são preparados em
um curso ministrado por Sueli
na Diretoria Regional de Edu-
cação Penha.

Arte cênica

As aulas de teatro têm forma-
to semelhante, mas são minis-
tradas por professores habilita-
dos em Artes Cênicas. Eles pre-
param os alunos para a Mostra
Anual de Teatro da academia,
na qual são apresentadas peças
adaptadas de obras primas da
literatura. Ninguém é obrigado
a participar do projeto, mas se-
gundo a professora, os alunos
gostam de participar e não fal-
tam. “É um projeto muito im-
portante porque funciona. Al-
cançamos os objetivos traçados
quase que espontaneamente”,
afirma.

Segundo ela, toda a metodo-
logia adotada é voltada para de-
senvolver o gosto pela leitura,
“partindo do gosto de cada um
para, pouco a pouco, seduzi-los
para o interesse pela literatura”.
Recentemente, o projeto foi
apresentado no Fórum Social
Mundial 2013, realizado na Tu-
nísia. O projeto, segundo Sueli,
também tem despertado inte-
resse na Itália, que deseja com-
partilhar dessa experiência. “A
leitura é essencial em todos os
lugares do mundo e incentivar o
gosto por essa atividade entre
crianças e jovens torna-se vital
para o desenvolvimento de
qualquer nação”, ressalta a pro-
fessora (Com Agência Brasil)

Projeto incentiva jovens
ao hábito da leitura 
Inspirada na Academia Brasileira de Letras, professora do Ensino Fundamental
criou uma atividade voltada para aproximar estudantes da arte literária 

ACADEMIA

“É uma autêntica academia de letras. Os
alunos escolhem autores da literatura para
representar na AEL. São os seus amigos
literários. Fazem pesquisas sobre eles,
promovem seminários, participam de
eventos culturais, e começam a produzir
seus próprios textos.”

Maria Sueli Fonseca Gonçalves
Professora, criadora da Academia Estudantil de Letras

VOTAÇÃO

DA REDAÇÃO

Quase 18 mil eleitores de
três municípios paulistas vol-
tam às urnas nesse domingo
(7) para escolher seus prefei-
tos. As eleições ocorrem nos
municípios de Coronel Mace-
do, Eldorado e Fernão, infor-
mou o Tribunal Regional Elei-
toral de São Paulo (TRE-SP). O
resultado do pleito de outubro
do ano passado foi considera-
do inválido depois que os can-
didatos vitoriosos tiveram os
recursos indeferidos. Eles dis-
putaram a eleição sub judice.

A legislação eleitoral prevê
que, no caso de nulidade de
mais de 50% dos votos, nova
eleição seja marcada.  Em Co-
ronel Macedo, no Sudoeste
paulista, José Carlos Tonon
(PDT), que conseguiu 54,23%
dos votos, teve o registro nega-
do com base na Lei da Ficha
Limpa. Na nova votação os
4.413 eleitores do município
vão escolher o novo prefeito
entre os candidatos Helinton
Eduardo Ferruda Veiga, da co-
ligação Coronel Macedo para
Todos, e Edivaldo Neres de
Meira, da coligação Por uma
Coronel Macedo Mais Justa.

Também por violar a Lei da
Ficha Limpa, o candidato
Emerson Marcello Baraldi (PS-
DB), que obteve 53,10% dos
votos em outubro, não assu-
miu o cargo de prefeito de El-
dorado. A nova disputa envol-
ve os candidatos Dinoel Pe-
droso Rocha (coligação Juntos
por um Novo Eldorado), Doni-
zete Antonio de Oliveira (coli-
gação Sempre Juntos por El-
dorado), Irineu da Boaventura
Pedroso (PCdoB), Eduardo
Frederico Fouquet (PMDB) e
Fernando de Freitas (PSDB). 

No município de Fernão, o
c a n d i d a t o Va l m i r B e b e r
(PMDB) teve o registro da can-
didatura negado por não com-
provar o domicílio eleitoral e a
filiação partidária.  Domingo
os 1.574 eleitores terão que es-
colher entre Altemar Canelada
Campos, da coligação Renovar
Fernão, e Adelcio Aparecido
Martins (PR). De acordo com o
TRE-SP, poderão votar no do-
mingo os eleitores inscritos
nesses municípios até 7 de no-
vembro de 2012. Para quem
estiver fora do domicílio elei-
toral, as justificativas poderão
ser apresentadas até 29 de
abril. (Com Agência Brasil)

Eleitores de volta às
urnas nesse domingo

Curta

FESTIVAL EXIBE FILMES DE DESTAQUE EM 2012

Foi aberto na noite de quarta-feira o 39º Festival Sesc
Melhores Filmes, que exibirá 40 películas na capital paulista e
em 18 cidades do interior do estado. Entre os títulos da
mostra, 23 são estrangeiros e 17 brasileiros. Todas as sessões
contam com audiodescrição, recurso que auxilia deficientes
visuais, e legendas. Na capital, as exibições vão até o dia 25.
Nos demais municípios, o festival só acaba no dia 5 de maio.A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A26. 




