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Venha participar do festival 
em que você é o artista!

Mais de 400 atividades, 
entre cursos, demonstrações, 
vivências e oficinas gratuitas.

Inscrições a partir das 15h 
do dia 6 de julho em
sescsp.org.br/inscricoes

www.sescsp.org.br/festa

http://www.sescsp.org.br/festa
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entre cursos, demonstrações, 
vivências e oficinas gratuitas.

Inscrições a partir das 15h 
do dia 6 de julho em
sescsp.org.br/inscricoes
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A ilustração na capa desta edição, Jangada para o mar, do pintor e gravador 
cearense Raimundo Cela (1890-1954), é uma das obras que integram a 
exposição Raio-que-o-parta: ficções do moderno no Brasil, em cartaz no Sesc 
24 de Maio. A mostra reúne uma diversidade de trabalhos que foram produzidos 
por artistas, intelectuais e instituições de Norte a Sul do país para além do 
que ficou conhecido pelo movimento modernista de São Paulo. As produções 
extrapolam a linguagem do desenho, da pintura, da escultura e da arquitetura, 
trazendo também importantes registros fotográficos, do cinema, das revistas 
ilustradas e de documentação de ações efêmeras, assim como artistas que 
desenvolveram suas pesquisas em diversos estados brasileiros. Em cartaz até 7 
de agosto. Saiba mais: https://www.sescsp.org.br/programacao/raio-que-o-
parta-ficcoes-do-moderno-no-brasil/ 

Empatia, alteridade e 
solidariedade para com 
o bem comum

Dentre os grandes desafios que 
a sociedade contemporânea nos 
apresenta, talvez um dos maiores seja 
o de mantermos nossa capacidade de 
sermos sensíveis e disponíveis para 
agir em prol do bem comum. Diante 
das dificuldades e das crescentes 
demandas que ocupam nossas 
agendas, e consomem o tempo 
cotidiano, é necessário um esforço 
para não perdermos de vista a 
dimensão coletiva e comunitária que 
constitui o viver juntos, o conviver. 
Empatia, alteridade e solidariedade 
sempre foram – e continuarão sendo 
– um caminho potente e eficiente 
para responder a esses desafios. É, 
afinal, no encontro com o outro e no 
somatório da pluralidade inerente à 
condição humana que se encontram 
as soluções.

Promover esses encontros e, a 
partir deles, novas experiências é 
parte da ação cultural do Sesc – 
Serviço Social do Comércio desde 
sua criação em 1946. Por meio de sua 
extensa programação nos campos 
da cultura, do lazer, dos esportes, do 
turismo, da saúde e da alimentação, 
proporciona a seu público novos 
aprendizados, permitindo conhecer, 
apreciar e vivenciar diferentes 
culturas e perspectivas, sempre 
num sentido amplo, num exercício 
cotidiano de comunidade. Gera, 
assim, profundas transformações em 
cada um dos que participam deste 
projeto inovador, coletivo em sua 
essência e emancipador.

ABRAM SZAJMAN

Presidente do Conselho Regional  

do Sesc no Estado de São Paulo

https://www.sescsp.org.br/programacao/raio-que-o-parta-ficcoes-do-moderno-no-brasil/
https://www.sescsp.org.br/programacao/raio-que-o-parta-ficcoes-do-moderno-no-brasil/
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Homo ludens

Lúdico, do latim ludus, carrega em 
sua etimologia a ideia do brincar, 
do jogar. O ser humano brinca, 
carrega em si a ludicidade, desde a 
infância seguindo pelas outras fases 
da vida. Ao jogar e brincar, aprende. 
Desenvolve habilidades motoras 
e intelectuais, fixa conteúdos, 
envolve-se em novos desafios, 
diverte-se, exercita sua criatividade. 
Faz cultura. Desse modo, sempre 
houve e ainda há espaço para o 
lúdico. Novas tecnologias e saberes 
vão se incorporando para criar 
outras maneiras de continuar 
jogando. Temas complexos 
do contemporâneo e diversas 
referências estéticas, como as 
múltiplas visualidades brasileiras, 
vêm sendo adotadas como recursos 
para a criação de novos jogos, e 
há um crescente interesse pela 
construção de jogos de cartas, de 
tabuleiro ou jogos digitais originais, 
como mostra reportagem desta 
edição da Revista E. 

Também neste mês, reflexões 
sobre os desafios atuais da educação 
brasileira e a necessidade de 
repensar o currículo em Entrevista 
com o professor e pesquisador 
Fernando José de Almeida. Em 
Depoimento, a celebração da 50a 
montagem teatral do diretor Gabriel 
Villela, diretor do espetáculo 
Henrique IV, apresentado no Sesc 
Vila Mariana. As produções recentes 
do fotógrafo Penna Prearo, em 
exposição no Sesc Bom Retiro, 
estão na matéria Gráfica. E, na seção 
Inéditos, a poesia de Ricardo Aleixo. 
Boa leitura!

DANILO SANTOS DE MIRANDA

Diretor do Sesc São Paulo 

http://sescsp.org.br
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Professor e pesquisador FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA 
fala sobre novas perspectivas da educação em tempos de 
tecnologias e metaverso

O vanguardismo na trajetória de YARA BERNETTE, um dos 
grandes nomes brasileiros do piano no século 20

JOGOS ANALÓGICOS atualizam-se com o tempo e 
permanecem como objetos de fruição, aprendizado e 
socialização 
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Os desdobramentos visuais e poéticos na produção mais 
recente do fotógrafo PENNA PREARO

Programação do OBA! FÉRIAS! reúne passeios e atividades 
voltados para crianças e famílias no mês de julho

Contemplar, conviver e experimentar são convites feitos pela 
TRILHA DO SENTIR, acessível a todos os públicos, na Reserva 
Natural Sesc Bertioga
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Com a Credencial, você e sua família terão 
acesso prioritário a todas as atividades do 
Sesc em todo o Brasil.

Faça como o Orlando! Se você é dependente 
de quem trabalha na área do comércio de bens, 
serviços ou turismo, você tem direito 
à Credencial Plena do Sesc, gratuitamente. 

Acesse e saiba como 
fazer a sua Credencial Plena

www.sescsp.org.br/credencialplena 
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Orlando Soares Requena

Dependente da esposa Maria Aparecida, 
que trabalha na área da educação.

Ele frequenta o Espaço de Tecnologias 
e Artes do Sesc Mogi das Cruzes.
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A pós um hiato de quatro anos, por conta da 
pandemia, a Bienal Internacional do Livro 

de São Paulo está de volta: sua 26ª edição será 
realizada de 2 a 10 de julho, no Expo Center 
Norte. O Sesc São Paulo é parceiro cultural da 
Câmara Brasileira do Livro (CBL), que promove 
o evento, e participa da retomada presencial do 
maior evento literário do país, com atividades 
previstas em três espaços: o estande das 
Edições Sesc São Paulo, o Salão de Ideias e 
duas unidades móveis do BiblioSesc (Praça de 
Histórias e Praça da Palavra). 

“A programação cultural do Sesc São Paulo 
na 26ª Bienal do Livro tem como base reflexões 
e pesquisas realizadas pelas equipes técnicas 
e gerências especializadas da instituição, às 
quais se somaram contribuições de Portugal, 
país homenageado deste ano, e referências 
do campo editorial, como novas publicações, 
autores e temáticas em evidência”, destaca o 
curador Francis Manzoni, coordenador editorial 
das Edições Sesc São Paulo e coordenador 
da Comissão para Promoção de Conteúdo em 
Língua Portuguesa da CBL.

Sob o tema Você sai melhor do que entrou, a 
nova edição vai enfatizar o poder transformador 
da leitura e, para instigar o público, espera 
receber 300 escritores brasileiros e 30 
estrangeiros. Em seu estande, as Edições Sesc São Paulo trarão 
discussões sobre o centenário da Semana de Arte Moderna 
e assuntos como racismo, colonialismo, games, cultura e 
sexualidade, com a presença de Rita von Hunty, Ferréz e Katú 
Mirim, entre outros.

No Salão de Ideias, serão realizadas 
19 mesas de debate sobre as 
conexões entre as literaturas do Brasil 
e de Portugal, tropicalismo, Amazônia, 
memória da escravidão, mulheres 
no mercado de trabalho, ciência, 
arte e corpo. “Para dialogar com os 
escritores [como Valter Hugo Mãe, 
Ailton Krenak e Laurentino Gomes], 
traremos personalidades do campo das 
artes e das ideias que poderão abordar 
questões relacionadas ao meio ambiente, 
à situação indígena, às negritudes, 
à representatividade LGBTQIA+, à 
acessibilidade, ao bicentenário da 
Independência e à Semana de 1922”, 
cita Manzoni.

Já na Praça de Histórias e na Praça da 
Palavra, o visitante encontrará contação 
de histórias, saraus, batalhas de rimas, 
bate-papos, espetáculos de música e 
exibição de filmes. “Essas programações 
têm como conceito principal o universo 
infantil, juvenil e jovem adulto, passando 
por temáticas ligadas à produção literária 
atual, às demandas de gênero, à cultura 
geek-pop e às manifestações artísticas 
periféricas, entre outras”, afirma André 

Dias, assistente de literatura na Gerência de Ação Cultural do 
Sesc SP, que divide a curadoria do Salão de Ideias com Manzoni.

Confira a programação completa e mais informações em: 
www.bienaldolivrosp.com.br. (Quem apresentar a Credencial 
Plena e um documento com foto terá gratuidade.)

Os escritores 
Valter Hugo Mãe 
(à esquerda) e 
Ailton Krenak 
são alguns dos 
convidados a 
participar da 
26ª edição da 
Bienal do Livro.

DOSSIÊ

TRAREMOS 

PERSONALIDADES

DO CAMPO DAS ARTES 

E DAS IDEIAS QUE

PODERÃO ABORDAR 

QUESTÕES RELACIONADAS 

AO MEIO AMBIENTE, 

À SITUAÇÃO INDÍGENA, ÀS 

NEGRITUDES, 

À REPRESENTATIVIDADE 

LGBTQIA+, 

À ACESSIBILIDADE, 

AO BICENTENÁRIO DA 

INDEPENDÊNCIA E

À SEMANA DE 1922

FRANCIS MANZONI, 

curador, coordenador editorial das 

Edições Sesc São Paulo 

PALAVRAS EM FESTA
SESC SÃO PAULO PARTICIPA DA 26ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO, 

MAIOR EVENTO LITERÁRIO DO PAÍS, COM LANÇAMENTOS E ATIVIDADES

9
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http://www.bienaldolivrosp.com.br


10

DOSSIÊ

PATRIMÔNIO CENTENÁRIO
O Sesc Registro comemora neste mês os cem anos do conjunto arquitetônico KKKK (foto), onde a unidade está 

instalada desde 2016. Tombado pelo patrimônio histórico, o complexo é um dos principais símbolos da colonização 
do Vale do Ribeira, e seu nome vem da sigla da companhia Kaigai Kogio Kabushiki Kaisha, criada no Japão para 
apoiar imigrantes que chegaram à região no início do século 20. Com a presença do Sesc São Paulo, o prédio 
se fortaleceu como centro cultural aberto à comunidade. Para marcar a data, a unidade preparou uma extensa 
programação presencial e online que vai até dezembro, com oficinas, vivências, debates e espetáculos de dança. 
Veja mais: www.sescsp.org.br/unidades/registro

TEATRO EM DESTAQUE
Entre os dias 21 e 30 de julho, o interior paulista ganha mais uma 

edição do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto 
(FIT Rio Preto 2022), realizado pela Prefeitura da cidade em parceria com 
o Sesc São Paulo. Considerado um dos maiores eventos do gênero em 
todo o Brasil, o FIT Rio Preto completa 53 anos de história e duas décadas 
desde que o então Festival Nacional de Teatro Amador mudou de nome, 
abrindo-se também para companhias estrangeiras. Para esta edição, 
participam atores e grupos de 10 estados brasileiros, além de quatro 
países europeus e latino-americanos – com destaque para Espanha e 
Colômbia. São mais de 30 espetáculos, 34 atrações do Graneleiro (ponto 
de encontro do festival) e uma ampla grade de atividades formativas. 
Confira a programação completa em: fitriopreto.com.br/

ATIVIDADES NAS FÉRIAS
Neste mês,  de 12 a 15/07, 13 unidades do Sesc São Paulo participam da 40ª edição do projeto Recreio nas Férias, 
desenvolvido há duas décadas pela Secretaria Municipal de Educação. Nas unidades 24 de Maio, Belenzinho, Bom 
Retiro, Campo Limpo, Consolação, Interlagos, 
Itaquera, Pinheiros, Pompeia, Santana, Santo 
Amaro e Vila Mariana do Sesc São Paulo, 
e no CineSesc, serão oferecidas 6.260 
vagas, com programação lúdica para as 

crianças ampliarem o repertório cultural, 
a sociabilização e o conhecimento do 

mundo. Mais informações: 
https://bit.ly/3xuceqy
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SOBRE TRAVESSIAS 
Até o dia 17 deste mês é possível visitar, no Sesc Avenida Paulista, obras da 13ª edição da 

Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, que neste ano tem como título Travessias. 
Os trabalhos expostos partem 
da temática das intensas 
transformações vividas na 
pandemia de covid-19, que exigiu 
esforços intensos de organização 
das dinâmicas urbanas, sociais e 
profissionais pela sobrevivência. As 
obras expostas estão organizadas 
segundo eixos norteadores: 
“Democracia”, “Corpos”, “Memória”, 
“Informação” e “Ecologia”. A Bienal 
de Arquitetura é realizada desde 
1973 pelo Instituto de Arquitetos do 
Brasil – IAB-SP, com o patrocínio 
master da Belgo Bekaert Arames e 
parceria institucional do Sesc São 
Paulo e do Centro Cultural São Paulo. 
Saiba mais: https://bit.ly/3HEWkhI

Estreia no SescTV, dia 9 de julho, às 18h, a série documental História Presente, dirigida por André Canto e Gabriel Miziara. 
A produção, que consiste em 22 vídeos curtos, traz relatos de espaços cênicos emblemáticos para a cidade de São Paulo 

e para a história do teatro brasileiro. A série também estará disponível sob demanda: sesctv.org.br/historiapresente. 
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ENTREVISTA FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA 
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PROFESSOR, PESQUISADOR E EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DA CIDADE DE SÃO PAULO, FERNANDO JOSÉ DE ALMEIDA PROPÕE 

UMA NOVA PERSPECTIVA DO ENSINO NA ERA DIGITAL  

Um novo olhar 
para a educação

A educação enfrentou grandes desafios durante a pandemia da Covid-19, que 
ainda precisam ser analisados de maneira muito mais complexa do que aquela 

contabilizada por determinados medidores. A falta de acesso a tecnologias e à 
internet, por exemplo, foram destacadas como alguns dos principais entraves ao 
desenvolvimento da aprendizagem escolar nos últimos anos. No entanto, outros 
conhecimentos foram apreendidos por crianças, adolescentes e jovens de todo o 
país e eles também precisam entrar na ponta do lápis. “Quem sabe se a gente fizesse 
um levantamento no Nordeste, no Norte, no Sul, nas palafitas, nas favelas etc. 
para recriar um currículo escolar? Aí sim, uma Base Nacional Comum Curricular, 
partindo do que os garotos são, do que eles viveram, dessa situação completamente 
esdrúxula e desfavorável, mas de onde surgiram coisas lindíssimas. Só que as 
pessoas continuam olhando para: ‘70% dos alunos perderam 70% do que sabiam’. 
Não façam isso. Não desvalorizem as nossas crianças. Com tecnologia ou sem 
tecnologia, as pessoas aprendem”, defende Fernando José de Almeida, doutor em 
Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 
onde leciona como professor titular no Programa de Pós-graduação em Educação: 
Currículo. Membro honorário da Academia Paulista de Educação e Secretário 
Municipal de Educação da Cidade de São Paulo entre 2001 e 2002, Almeida 
defende um outro olhar para a Educação, seu papel social e a forma como ela afeta 
e é afetada pelas novas tecnologias, como a inteligência artificial. “Nossa grande 
questão não é o que a tecnologia pode fazer pela educação, mas o que a educação 
pode fazer pela tecnologia”, enfatiza. Saiba mais nesta Entrevista. 
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Mas existe uma limitação daquilo que a educação 
pode fazer para alcançar essas transformações 
na construção de processos civilizatórios e 
emancipatórios? 

Há um equívoco grande pela universalização do 
sentido do que é a educação. A educação explica uma 
parte do funcionamento social, político e cultural, 
mas há coisas que a educação não consegue fazer 
e a gente atribui a ela a responsabilidade de fazer. 
Então, a educação tem uma autonomia relativa, 
não é absoluta, com relação à mudança social, à 
melhoria da qualidade de vida, à justiça social, à 
própria democracia, à compreensão de si mesmo 
e do significado ético – mas, sem ela é difícil haver 
qualquer mudança social. Em tudo isso a educação 
tem uma parte relevante, mas ela não é a que define 
tudo. Porque a educação é um aparelho social 
como outro, como a saúde. Se eu não tenho saúde, 
não tenho como educar. O que vem primeiro? Na 
sociedade, tudo anda junto no sentido de partilha 
de responsabilidades complementares. Por exemplo, 
a saúde precisa estar articulada com a cultura, 
articulada com a qualidade de vida, com espaços 
de lazer, com a educação, com tudo que compõe 
uma cidade. Se quero prover uma alimentação boa 
para as crianças na escola, mesmo que a função 
da escola não seja essa, ela alimenta dentro de um 
projeto em que exista uma partilha coletiva. Em São 
Paulo, são servidas dois milhões e meio de refeições 
por dia pelas escolas da prefeitura. Aí você tem que 
ver de onde vem aquela comida, quanto se paga, 
é uma comida cultivada na região periférica de 
São Paulo, isso estimula a produção de alimentos 

em hortas comunitárias ou 
núcleos familiares na orla da 
cidade? Então, para um plano 
de boa alimentação escolar 
precisa haver uma rede de 
compromissos da saúde, dos 
transportes, das preparações 
delicadas do sabor, da partilha, 
do cuidado com o desperdício. 
Ou seja, a educação é uma 
articuladora dessas coisas, 
mas ela não é responsável por 
tudo. O Brasil tem que ter 
um projeto de organização 
social que perceba o papel da 

Existe um senso comum de que a educação é a 
chave da mudança, o caminho da transformação. 
Mas, o que podemos, de fato, atribuir à educação 
como um modo de construção de processos 
civilizatórios e emancipatórios, sem que esse 
discurso se torne inflado e extrapole o que, de fato, 
a educação pode fazer pela sociedade?

A educação é um conceito um pouco mais amplo. 
Ela é mais ampla do que o conhecimento, mas o que 
está na base da condição educacional é desenvolver 
métodos de aprendizagem que permitam àquela 
pessoa viver em sociedade e viver bem. Então, 
educação é a sistematização daquilo que tem de 
melhor no conhecimento para ser entregue às 
novas gerações, para que elas possam melhorar a 
própria educação. Eu não entrego, como educador, 
a inovação, eu entrego o que eu tenho e quem vai 
fazer a inovação é você. Querer fazer toda a inovação 
é tirar o protagonismo dos jovens. A criança, o 
adolescente e o jovem é que vão inovar, eles são a 
perspectiva do futuro, mas à luz de tudo que eu tenho 
que lhe entregar como professor. Eles precisam do 
estímulo à criatividade e a educação tem um papel 
nessa área. Eu tenho que induzir esse processo e, ao 
mesmo tempo, tenho que entender que a continuação 
precisa ser feita por eles. Há uma fala contemporânea 
muito usual dos chamados “nativos digitais”: 
“As crianças são nativos digitais. Então, vamos 
respeitá-las porque elas sabem mais do que nós que 
somos paquidérmicos digitais”. Isso é um equívoco 
antropológico. A criança não é nativa digital, ela 
nasceu numa época digital, mas ela, quando passa 
o dedo na tela (do computador ou do smartphone), 
não é porque ela é nativa, 
mas porque viu o pai ou 
a mãe fazer isso horas e 
horas por dia. Ela, então, 
imita. No entanto, há um 
processo de endeusamento 
daquele ato que não tem 
conteúdo, que é mero 
malabarismo e, dessa 
forma, despreza-se o que 
a gente tem a passar para 
eles, que é o significado 
do uso daquela tecnologia. 
E só assim poderão ser 
inovadores.  

ENTREVISTA

A EDUCAÇÃO TEM UMA 

AUTONOMIA RELATIVA, 

NÃO É ABSOLUTA, 

COM RELAÇÃO À MUDANÇA 

SOCIAL – MAS SEM ELA É 

DIFÍCIL HAVER QUALQUER 

MUDANÇA SOCIAL
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escola com essas alianças estratégicas que permitam 
que ela cumpra seu papel de ensinar a pensar, a ler, 
a escrever, a calcular, a ter o pensamento científico, 
a ficar encantado com uma obra de arte ou com 
uma música. Esse processo de encantamento com 
os delicados detalhes do real, a escola faz como 
ninguém, mas nem sempre consegue fazer por conta 
da falta de condições, mas ela é uma das responsáveis 
prioritárias por esse projeto que articula os demais 
entes sociais entre si e com cada cidadão.  

Isso significa que, no Brasil, pela história de lutas 
sociais e do ponto de vista da gestão, todas essas 
questões que envolvem a assistência social estão 
incorporadas ao que a gente chama de educação? 

Sim. O que é um risco para a educação, porque ao 
mesmo tempo que é uma glória, terei eu competência 
para tocar tantos instrumentos que não são de minha 
total especialização? Como fazer a educação sexual, 
que é a educação do afeto, do ato de respeitar, e 
que contém, em si, a carga erótica da vida humana 
e da troca entre pessoas? A escola provavelmente 
não consegue fazer isso. O pai, a mãe, a família, o 
pequeno grupo social em volta desse jovem vai fazer, 
bem ou mal. Mas a escola? Não sei. Por exemplo, 
sou professor de literatura: tenho a obrigação de 
discutir questões da educação sexual com crianças? 
Não sei. Agora, se estou com um grupo de alunos 
de 16 anos, sou professor de literatura, recomendo 
Guimarães Rosa e vamos ler Grande Sertão: Veredas, 
converso com eles, como professor, sobre a relação de 
Diadorim e Riobaldo, uma história de sexualidade, 
mas que tem uma leveza, e uma dignidade no modo 
de tratá-las irreparáveis. Posso refletir sobre essa 
relação com os alunos e perguntar como eles sentem 
a respeito e o que aquelas relações representavam 
no grande sertão. O ser humano em suas várias 
dimensões de conhecimento e de convívio passa 
pela escola. Mas, nem tudo é atribuição da escola 
a não ser que passe por ela via conhecimento. A 
escola não tem essa obrigação, porém ela tem o 
poder de fazer isso se ela tiver condições. Para isso, 
tem que melhorar as condições físicas da escola e 
as questões de interdisciplinaridade: o professor de 
história tem que conversar com o de biologia, o de 
química tem que saber arte. O problema da escola 
é que a vida é toda embolada e o conhecimento 

é o “desembolamento” dessa complexidade. Ou 
seja, para eu conhecer uma coisa, eu separo uma 
coisa da outra – exemplo: separo fígado, intestino, 
cérebro etc. e coloco na mesa, mas isso não explica 
o homem como um todo. Só que o ser humano 
tem essa ambiguidade: para conhecer as coisas, ele 
precisa cortar, passar o bisturi da razão, que cria 
novas entidades pela separação. No entanto, a vida 
é a junção de tudo isso – ela é o adensamento das 
experiências, num todo inextricável às vezes. A 
escola vive com essa duplicidade: querer  entender 
as coisas, mas a vida não é totalmente inteligível 
nunca. E por isso, a escola tenta fazer isso trazendo 
uma série de áreas do conhecimento que chegam o 
mais próximo possível da vida. Mas o conhecimento 
não é a vida. O conhecimento não nos permite 
entender a complexidade do ser humano. Mas ele 
busca sempre. 
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Como podemos diferenciar a educação formal da 
educação não formal? Existem distinções reais ou 
esta seria uma falsa dicotomia?

Elas não são a mesma coisa e fazer a distinção 
entre elas é algo muito bom. A educação formal e a 
não formal têm franjas de convívio que não dá para 
separar. A diferença essencial entre uma e outra é 
que a não formal é aquela que parte dos primeiros 
átomos da formalidade. Por exemplo, a tapeçaria 
ou o bordado. Você pode bordar um tapete, uma 
toalha, um enfeite religioso. Pode bordar com 
cores sofisticadas, tecidos finos, alguns até de ouro. 
À medida que o bordado vai ficando sofisticado, 
começa a passar de uma geração à outra e passa a ter 
finalidades diferentes, uma hora os agrupamentos 
humanos falam: “Vamos ensinar isso”. Pode ser um 
tapete persa, de extrema sofisticação e que envolve 
o trabalho manual de comunidade inteira, pode 
envolver arte, conceitos religiosos etc. Quer dizer, à 
medida que as atividades humanas vão se tornando 
complexas, elas automaticamente se cobram um 
processo de educação. Esse processo de educação, 
que é coletivo, é no início bem informal. De dois 
alunos, ele passa para 15, 
então torna-se necessário um 
horário para chegar à aula, 
um ambiente de disciplina, 
a cobrança de resultados. 
Esse tipo de coisa leva ao 
aperfeiçoamento da tecelagem 
e da mistura de cores, da 
qualidade do pigmento da 
fibra, no caso do bordado. 
Ou seja, um projeto informal 
vai se desenvolvendo e pode 
crescer até ser apropriado 
pela indústria e, então, ele precisa da formalização. 
Se de um lado a educação nasce com uma vocação 
de aproveitar as coisas mais originais e vivas numa 
sociedade, à medida que ela se torna importante e 
grande, ela tem que se formalizar. Agora, a gente 
tem feito uma separação entre educação formal 
e não formal como se fossem inimigas, ou uma 
melhor que a outra. Elas não são. A educação não 
formal quando bem feita tende a se formalizar, assim 
como a educação formal bem feita tem que ter seu 
olhar ligado às novas modalidades de educação que 
estão emergindo de maneira informal ainda. Uma 
precisa da outra para sobreviver enquanto educação. 

ENTREVISTA

A formalidade precisa da informalidade para se 
tornar viva, plástica, volátil e criativa, assim como a 
educação não formal tende a se formalizar. 

Temos acompanhado o aumento de recursos 
tecnológicos destinados à educação, 
especialmente nas escolas. De que modo 
as novas tecnologias podem transformar a 
educação?

As tecnologias transformam e muito a educação 
porque nós somos “nós e nossas circunstâncias”. 
Quer dizer, não sou só eu, se eu não tiver essas 
condições de estudo, eu teria seguramente produções 
muito grandes, mas não essas (do século 21), que 
me levam a lugares diferentes. Por exemplo, esse 
mediador chamado livro mudou a humanidade. 
Mas ele pode mudar para pior. A mudança não 
necessariamente é para melhor. Para a mudança  
ser para melhor, deve ser resultado de uma luta 
política. Por exemplo, descoberta a aplicação da 
imprensa, houve uma apropriação religiosa do 
livro. Essa apropriação religiosa foi feita pelos 
protestantes, enquanto a Igreja Católica queria 

que os monges fizessem com 
as iluminuras, mas só para um 
grupo ali dentro. Quando Lutero 
usa o livro como instrumento 
de democracia e de acesso a 
Deus, porque seria possível ler 
a escritura numa folha de papel 
na língua vernácula e não mais 
em latim, algo muda. O que 
não quer dizer que todo livro 
tivesse essa finalidade pelos seus 
escritores, ou pelos seus usuários, 
como acontece agora. Então, a 

tecnologia pode ser libertadora ou não. Agora, se 
pode ajudar a educação, eu não sei. Eu vou lutar para 
que ela ajude. Nesse sentido, nossa grande questão 
não é o que a tecnologia pode fazer pela educação, 
mas o que a educação pode fazer pela tecnologia. 
Quer dizer, se houvesse, de fato, um interesse num 
projeto de nação em que a educação fosse importante, 
seriam chamados educadores e tecnólogos e se diria 
o seguinte: “Ouve o educador e o que ele precisa 
para produzir coisas e conhecimentos que mudem a 
sociedade”. Agora, acontece o contrário: apresenta-se 
uma plataforma já resolvida com interesses que não 
se sabe quais são e com a perspectiva de tirar o 

O SER HUMANO E SUAS 

VÁRIAS DIMENSÕES DE 

CONHECIMENTO E DE 

CONVÍVIO PASSAM PELA 

ESCOLA
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professor da jogada. A maioria das plataformas diz 
que o professor tem que ser um facilitador, alguém 
para estimular o aluno. Mas é a plataforma que vai 
dar as grandes aulas, acender a luz para o aluno que 
está indo bem ou para o que está indo mal? Como? 
É a plataforma que vai dizer isso baseada em quê? 
Ou as mediações humanas são feitas, articuladas e 
demandadas pelo humano? O que acontece agora 
é uma inversão contínua. Por quê? Porque quem 
financia a produção de softwares, plataformas, redes 
e aplicativos educacionais não são educadores. 
“Ah, mas os educadores não sabem”. Eles não têm 
condições de dizer nada porque têm 40 alunos na 
sala, cinco salas por dia e ganham um salário baixo. 
Então, essa inversão econômica, conceitual e cultural 
é que faz com que a tecnologia não tenha o potencial 
que ela poderia ter para ser mais humanizadora e 
não meramente reprodutora de “uber educacional”. 
Esse é o equívoco estruturante da organização social. 
Se a gente não reverter isso, dificilmente a tecnologia 
vai ser o apoio que promete como potencialidade 
para a educação. 

A pandemia impactou de modo muito contundente 
a educação, no mundo inteiro, levando milhões 
de estudantes para o ensino remoto, a distância. 
Com a retomada das atividades escolares, o que 
já é possível perceber como consequência desse 
isolamento entre os alunos?

Por enquanto não percebemos nada. Pelo 
seguinte, a tecnologia que está sendo usada pelas 
políticas públicas nas redes de ensino – estou 
falando das redes de ensino públicas –, os aparatos 
tecnológicos montam uma estrutura de captura, 
de radares para dar resposta à pergunta das redes 
escolares buscando saber o que o aluno não sabe. 
Aí é fácil. E cada vez aumenta mais: “Regra de 
três? Não sei. Adjunto adnominal? Não sei”. O 
que aconteceu durante a pandemia? O que eles 
aprenderam durante a pandemia? O que eles 
trocaram entre si? Devemos produzir instrumentos 
avaliativos capazes de detectar isto: o que viveram, 
o que aprenderam. Não individualmente, mas 
coletivamente. A gente teria que montar uma 
estrutura generosa de compreensão e diagnóstico do 
que os alunos e professores viveram, vamos reviver 
Paulo Freire e criar categorias de valores formativos, 
humanos, de aprendizagem, de convívio, de sonho, 
de utopia, de apoio social. Paraisópolis tem mais 

A EDUCAÇÃO FORMAL E A 

NÃO FORMAL TÊM FRANJAS 

DE CONVÍVIO QUE NÃO SE 

CONSEGUE SEPARAR

de 90 mil pessoas e sete escolas das quais todas se 
tornaram centro de abrigo a pessoas com Covid-19 
ou suspeita de Covid-19. Esse tipo de coisa gerou 
nessa comunidade o conhecimento de si mesmo 
e do outro. Por exemplo, um garoto aprendeu a 
erguer uma parede, para fazer um puxadinho na 
casa com o pai porque a avó veio morar junto 
depois que o avô morreu. Criou-se a figura do 
presidente de rua. Isso tudo é conhecimento. Como 
é que isso pode ser levantado como uma plataforma 
cognitiva a partir da qual eu reconstituo o currículo 
desta cidade, deste estado, deste país? Isso seria um 
projeto. Como estão todos seduzidos pelo olhar 
das grandes plataformas das big techs, que dizem: 
“O que ele precisa é o que eu acho que ele precisa”. 
Quem sabe se a gente fizesse um levantamento no 
Nordeste, no Norte, no Sul, nas palafitas, nas favelas 
etc. para recriar um currículo escolar? Aí sim, 
uma Base Nacional Comum Curricular, partindo 
do que os garotos são, do que eles viveram, dessa 
situação completamente esdrúxula e desfavorável, 
mas de onde surgiram coisas lindíssimas. Só que 
as pessoas continuam olhando para: “70% dos 
alunos perderam 70% do que sabiam”. Não façam 
isso. Não desvalorizem as nossas crianças. Com 
tecnologia ou sem tecnologia, as pessoas aprendem. 
Por quê? Porque algumas escolas souberam olhar 
um tipo de conhecimento que era produzido e 
dali foram reconstruindo outras modalidades de 
conhecimento. Acho que estamos imbuídos de um 
pensamento pequeno burguês, ainda que a gente 
faça críticas. 
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ENTREVISTA

O que a gente pode entender como o grande 
desafio da educação pública, principalmente 
pensando nessas últimas duas décadas, bem 
como o período em que você esteve à frente da 
Secretaria de Educação, entre 2001 e 2002, e hoje, 
como você tem olhado para esse desafio?

Para simplificar e colocar dentro de uma chave de 
entendimento, essa questão poderia ser equacionada 
pela ideia: o que faz uma boa educação é um bom 
projeto de nação. Precisa haver um projeto de 
nação e, mais ainda, um projeto de cooperação 
entre nações. Esse projeto de nação é o que orienta 
a escola na sua produtividade. A escola tem muita 
dificuldade em montar um projeto de nação para a 
nação. A política de criar uma escola adequada é a 
política que advém de um plano de nação que supõe 
a organização da economia, da coesão social, da 
cultura, do território e das relações internacionais. 
Sem isso, teremos um homeschooling, ou seja, uma 
criança isolada para ser educada pelo pai e pela 
mãe. Só que isso vai até o capítulo 2. Esse projeto de 
nação começa a organizar todas as instâncias sociais 
que buscam na educação uma das manifestações 
da sua consolidação. A cultura é outra. Não há 
educação escolar sem cultura: a cultura antecede a 
educação escolar. E o que é cultura? Ela é a base a 
partir da qual a gente na escola recebe a garotada e 
é capaz de conversar sobre um símbolo, sobre uma 
música, sobre um feijão que é colocado num algodão 
molhado. E tudo isso volta para casa, vem da casa, sai 
da casa e vai para o bairro, vai para as famílias que 
moram em volta. Quer dizer, você só tem uma escola 
eficaz quando tem um projeto de nação que aponte 
para a necessidade da escola como eficaz. 

Qual o impacto dos algoritmos, da inteligência 
artificial e de tantos recursos da chamada 
realidade virtual nos processos educativos? 
Criam-se abismos entre aluno e professor? 

A inteligência artificial é fascinante, no entanto 
a análise feita pelo senso comum e as práticas 
cotidianas e sorrateiras que a gente vê decorrentes 
desse senso comum são muito perversas. Não sou 
contra ter que usar a tecnologia, mas vamos dar 
um recuo para entendê-la melhor. Você falou em 
realidade aumentada, quando eu falo disso, falo 
daquela ideia de que estará tudo no mundo virtual. 

Aliás, só existe lá. Ora, o virtual é o contrário do 
real. O mundo virtual é o caroço da laranja, não 
tem cheiro, não tem gosto, não tem a cor da laranja. 
O mundo virtual não é real, mas ele se chama de 
“real” segundo as afirmações do Vale do Silício, 
por exemplo “realidade virtual”! Então, o mundo 
do Vale cria um metaverso que vai entregar uma 
realidade aumentada: quanto mais você puser 
uns óculos que te tiram do real, mais você entra 
no virtual e chama aquilo com a maior “cara de 
pau” epistemológica de “realidade”. E, pior ainda, 
chama de “realidade aumentada”. Virtualidade não 
é realidade. E agora, dizem, você pode fazer tudo o 
que quiser lá. Tem-se a ideia de que o mundo virtual 
absorveu o real e cria o novo real, o metaverso. Ou 
seja, Freud conseguiu descobrir uma coisa chamada 
inconsciente, que está sub-repticiamente tomando 
a vida, o prazer, a compreensão do ser humano, 
tudo isso está lá embaixo, naquele porão, no mundo 
inconsciente. Agora, abaixo disso que Freud falou 
está a realidade aumentada. Assim se chama e eu 
acredito, compro e valorizo aquilo como forma 
de o homem se conhecer melhor. Só que é uma 
mentira. Ele não vai se conhecer melhor, ele vai 
se conhecer de outra maneira. Não tem mais isso 
de tropeçar e machucar o dedo. Não preciso mais 
chorar, basta colocar seu avatar para chorar – ou 
para tropeçar em meu lugar. Não precisa sofrer 
de amor, ter dor de cotovelo. Não precisa plantar 
arroz, não precisa comer. Não precisa esperar a 
hora do jantar com os outros. Come-se sozinho 
com seu avatar e esquece-se do resto que é o real, 
porque o real, afirmam eles, é enganador, é falso, 
dói, custa muito, não tem arroz para todo mundo, 
não tem água limpa para todo mundo. Essa é uma 
face da inteligência artificial que não aparece. 
Por quê? Por causa das traquitanas que operam 
a inteligência artificial nas práticas pedagógicas. 
Então, não sou contra, mas acho que tem que entrar 
na educação com um diálogo entre o que podemos 
ser e o que somos, o que todos merecem ser e o que 
alguns só podem ser. Sem discutir isso, eu trato 
de uma inteligência artificial etérea e, portanto, 
vale qualquer coisa porque ela é abstrata. Assim, 
pode-se avançar para não se entender a força do 
que significa a vida. A vida não se dará na realidade 
virtual, lá se dão simulacros da vida.  
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Ano passado, Paulo Freire 
faria cem anos e muitas 
celebrações e análises ainda 
são feitas sobre a herança 
deixada pelo educador. Por 
que Paulo Freire continua 
valendo como uma referência 
para o presente?

Paulo Freire continua 
valendo sim e é mais necessário 
do que antes por conta dos 
desafios que foram colocados 
pela economia volátil. Porque, 
quando ele morreu, em 1997, 
o chamado mundo global e 
a economia global estavam 
praticamente implantados, 
mas não havia essa viscosidade 
de hoje, isso que está presente 
em todas as coisas, na cultura, 
nas relações entre as pessoas, 
na alimentação: está tudo 
completamente reorganizado 
a partir do mundo web. Paulo 
Freire teria feito uma análise 
disso que nos ajudaria muito, 
mas eu não sei qual seria. 
Mas ele faria e, claro, se nós 
juntássemos um grupo de 
educadores, de cientistas 
sociais, de antropólogos, de 
tecnólogos para pensar essa 
questão, a gente teria uma 
saída freiriana, que passa pela 
discussão coletiva da busca da 
verdade.  

Assista a trechos da Entrevista com o professor Fernando José de Almeida: 
https://youtu.be/slUS7WY1ryg

A VIDA NÃO SE DARÁ NA REALIDADE VIRTUAL, 

LÁ SE DÃO SIMULACROS DA VIDA. 
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TECNOLOGIAS

JOGOS ANALÓGICOS ATRAVESSAM GERAÇÕES, 
ATUALIZAM-SE EM TEMAS E FORMATOS E SEGUEM PROMOVENDO 

TROCAS E FRUIÇÃO ENTRE DIFERENTES PÚBLICOS  

Antes de inventar a roda, o ser humano inventou o jogo, ferramenta presente em diferentes culturas do 
mundo e que atravessa eras e civilizações. Ousa-se até mesmo afirmar que o jogo é anterior à cultura 
e que a ciência, a poesia, a filosofia e as artes foram e são por ele nutridas, segundo o historiador 

holandês Johan Huizinga (1872-1945) em Homo Ludens, obra de 1943 que é referência sobre o tema. Atividade 
voluntária, temporária (com começo e fim), que requer imaginação, possui regras e pode ser repetida 
inúmeras vezes, o ato de jogar ainda perpassa todas as fases da vida, da infância à velhice, estimulando novos 
aprendizados, criatividade e trocas. 

“Os jogos acompanham a história da humanidade e, quando pegamos uma linha do tempo, um dos 
mais antigos com o qual temos contato é o Mancala, que tem mais de sete mil anos segundo arqueólogos. 
Jogado em todo o continente africano – alguns historiadores apontam sua origem no Egito –, ele 
simula o plantio e a colheita e consiste na movimentação de sementes de baobá em 
diferentes buracos cavados na terra”, conta Thiago Attié, idealizador 
do Caravana Lúdica 
de Jogos do Mundo, 
projeto que desde 2013 
leva a espaços públicos 
a oportunidade de 
pessoas de todas as 
idades terem contato 
com jogos dos cinco 
continentes e de 
todos os tempos (de 
2600 a.C. até jogos 
modernos). 

SUA VEZ!

pesquisador Ivan Peña Johnson, mestre em ciências dos jogos pela Universidade de Paris 
XII, Attié explica que de 1500 a.C. para cá, surge uma série de jogos que, posteriormente, 
darão origem aos já conhecidos damas, xadrez e outros jogos de captura. “Enquanto a 
história caminha, também vão se desenvolvendo jogos de destreza, como o bilhar, jogos 
de arremesso, e outros que representam guerras. Até chegarmos nos dias de hoje, em 
que vamos falar de jogos cooperativos”, acrescenta.  

Tendo como 
professor e parceiro na 
criação do Caravana o 
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Exemplar de um jogo de Mancala de Guiné-Bissau, 
que data do século 19, feito em madeira e exibido 
no Museu do Brooklyn (EUA).
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AVANCE DUAS CASAS
Se você parar para pensar, é fantástico constatar que 

atualmente jogamos algo criado há milhares de anos, numa 
época em que sequer havia eletricidade ou internet. O 
que hoje sabemos jogar foi passado de geração a geração 
pela oralidade ou descoberto como artefatos em sítios 
arqueológicos. “Quando se estuda a história de um 
determinado jogo, é muito bacana ver que ele pode ter 
origem num jogo romano, por exemplo, lá atrás, e que 
foi se desenvolvendo e mudando com o tempo e com as 
culturas. São as gerações que transmitem isso. Essa é uma 
cultura de jogo”, reflete o arte-educador Alberto Duvivier 
Tembo, um dos fundadores e membro do Zebra5, coletivo 
de educadores composto ainda por Auber Bettinelli, Stella 
Ramos e Thelma Azevedo Lobel. 

Tendo como pilar a tríade jogo, arte e educação, o Zebra5 
já desenvolveu jogos de mediação em ações educativas e 
exposições de arte. Mais recentemente, o coletivo criou o 
Abstratus, que ganhou o Prêmio Ludopédia 2018 – Designer 
Nacional. Nesse jogo de mesa, os participantes representam 
tridimensionalmente palavras a partir de um kit de peças 
com formas geométricas. “Imaginação, comunicação e 
senso de composição são desafiados nessa experiência 
lúdica onde não há certo ou errado”, explica Tembo. 

Produzido e distribuído pela Ludens Spirit, o Abstratus 
teve, segundo o desenvolvedor de jogos, uma ótima 
resposta do público e, por isso, deve ganhar, ainda neste 
segundo semestre, uma nova versão, o Abstratus Pop – com 
peças novas e palavras referentes ao universo pop, como 
celebridade, paparazzi e disputa –, além de uma extensão 
focada nas artes visuais. “Lançaremos um novo deck de 
cartas chamado Abstratus Artes Visuais, que terão títulos de 
obras da arte contemporânea brasileira. Por exemplo, A 
Mesma e a Outra, de Regina Silveira, e Já Estava Assim Quando 
Eu Cheguei, de Carlito Carvalhosa”, adianta o arte-educador, 
que realizará o curso Criatório de Jogos: Processos de Criação, no 
Sesc Belenzinho, neste mês (Leia o boxe Festival de Aprender). 

NOVOS TEMAS
Assim como o Abstratus, na última década, diversos jogos 

autorais vêm sendo produzidos, grande parte, de maneira 
independente. Nesse cenário, questões em pauta na 
contemporaneidade norteiam as criações de jogos de carta, 
tabuleiro, entre outros tipos. Temas como feminismo, 
racismo, diversidade, pensamento decolonial, consciência 
negra e democracia ganham a rodada. Entre esses está o 
Afro-Históricos (foto acima), jogo de cartas que se propõe 
ampliar o conhecimento da história de personalidades 
negras que contribuíram para a história do país, e que 
foi criado pela designer Polliana Silva, como resultado do 
trabalho de conclusão de curso de design da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal da Bahia (EBA/UFBA). Outro 
exemplo são os jogos de tabuleiro Enfrentando seus medos e 
Lidando com as emoções, da Conexões, criados pela educadora 
parental Silvia Carvalho, para ensinar as crianças a falarem 
e refletirem sobre suas emoções.

Nessa linha, o jogo de memória Memorelas nasceu em 
2018, de uma pergunta feita pela historiadora e professora 
Joana Schossler a amigos e alunos do Ensino Fundamental 2. 
“Quem é a mulher brasileira que você admira ou pensa 
que merece ser lembrada? Percebi que não tínhamos essa 
resposta na ponta da língua e pensei: a gente precisa de 
algum material que nos ajude a fazer essa reflexão. Foi 
aí que escolhi esse tema e logo me veio à cabeça o jogo de 
memória, uma vez que a memória é um dos suportes da 
história,” conta. 

Composto por 15 pares de cartas com o desenho de 
brasileiras que marcaram a história, como a escritora 
Carolina Maria de Jesus, a pintora Tarsila do Amaral e 
a jogadora de futebol Marta, o Memorelas apresenta aos 
brincantes novos rostos de diferentes épocas e áreas de 
atuação. Soma-se ainda um par de cartas em branco para 
ser ilustrado pelos próprios jogadores. “Assim, poderão 
incluir desde outras personagens da história ou até 
mesmo membros da família, como a mãe ou a avó, por 
exemplo.” 
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Peças do jogo Abstratus, criado pelo Zebra5 e vencedor do 
Prêmio Ludopédia 2018 – Designer Nacional. 

https://afrohistoricos.com.br/
https://www.lojaconexoes.com.br/
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Aficionada por jogos analógicos desde a infância, quando 
morou na cidade de Lajeado (RS), Joana ainda guarda seu 
favorito, um tabuleiro de ludo, e segue acreditando na relação 
afetiva que criamos com os jogos, bem como no potencial de 
aprendizado e troca ao se jogar. Aliás, essa é a resposta que 
obtém tanto de quem leva seus jogos para casa ou para a sala de 
aula. Além disso, a historiadora e criadora da Editora Cecerelê 
– que produz e vende o Memorelas e o jogo de quebra-cabeças 
Revolucionárias, que traz lutas sociais lideradas por mulheres 
como tema –, observa como os jogos também promovem um 
sentimento de pertencimento. 

“O Memorelas traz esse repertório para as crianças tanto que 
algumas falam que determinada personagem parece com 
alguma tia ou familiar; outras se identificam com a ilustração 
e dizem: ‘ela tem o cabelo enrolado, parece com o meu’; ou 
querem complementar o jogo com o desenho de jovens mulheres 
da atualidade, como Malala [paquistanesa de 24 anos, que recebeu 
o Prêmio Nobel da Paz]”, compartilha Joana que, atualmente, 
desenvolve um jogo de tabuleiro voltado à questão ambiental e 
que terá como protagonista uma tartaruga. 

Ainda que seja uma consequência natural, para o arte- 
-educador Alberto Duvivier Tembo, o jogo não deve se preocupar 
em ser pedagógico. “A meu ver, se o jogo for bom, ele já é 
pedagógico porque qualquer jogo trabalha a partir do desafio, 
e você tem aprendizado quando tem desafio. A questão é saber 
adequá-lo a cada faixa etária”, destaca. Afinal, complementa 
Tembo, “jogar já é aprender, é criar sinapses, é fazer relações, 
buscar soluções, gerar autonomia e promover protagonismo.”

O quebra-cabeça Revolucionárias e o jogo de memórias Memorelas (imagem abaixo), ambos da 
Editora Cecerelê, são exemplos de novos jogos com temas que refletem a contemporaneidade. 
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https://www.cecerele.com.br/index.html
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TODOS JOGAM
A cultura do jogo atravessa 

idades e, na maior parte das 
vezes, se torna uma herança 
transmitida de pais para 
filhos, de avós para netos 
e assim por diante. “Eu 
aprendi a jogar buraco com a 
minha avó, mas, no começo, 
eu só ficava olhando de fora 
para tentar entender. Até 
que, um dia, ela achou que 
eu era capaz de aprender e 
começou a jogar comigo. Ou 
seja, você vê o jogo sendo 
transmitido numa família 
porque ele é uma ferramenta 
que engloba todas as idades”, 
observa Alberto Duvivier 
Tembo. 

Essa questão também fica 
evidente para Thiago Attié, 
do Caravana Lúdica. “A gente 
tenta criar um ambiente onde a pessoa que está caminhando ou simplesmente atravessando, como uma 
praça, possa parar e conhecer novos jogos. Vemos pessoas de todas as idades. E nossa ideia é que essa ação 
seja intergeracional e que abranja diferentes camadas sociais”, conta Attié, que leva aos espaços públicos 
mais de 40 variações de jogos produzidos artesanalmente a partir de materiais recicláveis. 

Mesmo que estejamos vivendo um tempo em que jogos digitais conquistam cada vez mais entusiastas, 
os dispositivos analógicos permanecem vivos, cativando brincantes e estimulando criatividade e 
interações. Dessa forma, mudam-se as peças, os tabuleiros, as cartas, mas não a vontade de jogar. 
“Costumo dizer que quando uma pessoa afirma não gostar de jogo, talvez seja porque ela ainda não tenha 
encontrado um que se encaixe com ela. E precisamos lembrar que existem muitas famílias de jogos”, 
arremata Tembo. Você já encontrou o seu? 

(Por Maria Júlia Lledó)

POLÍTICA EM JOGO
Com objetivo de traduzir informações de interesse público decisivas e 

promover espaços de construção democrática em tempos de intolerância 
política, a Fast Food da Política, organização da sociedade civil criada e 
administrada por mulheres, busca democratizar a educação política com o 
uso de jogos. São mais de 20 jogos disponíveis para download gratuito no site da 
organização. Ao promover uma educação política de forma lúdica, o Fast Food da 
Política provê ao público ferramentas para compreensão das regras que ditam 
o funcionamento das instituições públicas e que fomentam uma participação 
cidadã. Conheça: https://fastfooddapolitica.com.br

A Caravana Lúdica desloca-se para espaços públicos a fim de instigar um maior 
número e diversidade de pessoas a experimentar jogos do mundo. 

https://fastfooddapolitica.com.br
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Deixe a sua criatividade correr solta na quinta edição do FestA! – Festival de Aprender, 
que acontece em 40 unidades do Sesc São Paulo e no ambiente digital, de 9 a 17 de 
julho. Na programação, mais de 350 atividades gratuitas, entre cursos, oficinas, 
palestras, encontros, vivências e demonstrações em artes visuais e tecnologias. 
Gravura, fotografia, artesanato, marcenaria, jogos, design gráfico, fabricação 
digital e eletrônica criativa são algumas das linguagens presentes no FestA!, uma 
celebração ao fazer criativo e à experimentação.

Para o diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, atividades de experimentação 
nas artes são fundamentais para facilitar a aproximação de variados públicos ao universo 
artístico, permitindo criar momentos de lazer e de aprendizagem. “A rede de unidades 
do Sesc constitui, nesse sentido, um privilegiado sistema para o oferecimento de cursos 
e oficinas em artes e tecnologias, favorecendo não apenas o acesso do público, mas a 
apresentação e circulação de distintos profissionais do ensino das artes, em ações marcadas 
pela cooperação e compartilhamento de saberes”, complementa. 

Entre alguns destaques dessa edição estão a participação de profissionais como a artista 
visual tecelã e ambientalista Nara Guinchon, que vai mostrar, no Sesc Ipiranga, seu trabalho 
com o reuso de redes de pesca de poliamida para criação de peças de design, e o quadrinista 
e ilustrador Orlandeli, que vai criar uma HQ ao vivo com a participação do público direto 
pelo canal do YouTube do Sesc Bauru. O público também terá a oportunidade de entrar 
em contato com as mais diferentes técnicas e habilidades, como fabricar um bongô cajón, 
aprender técnicas de cerâmica indígena, desenvolver jogos de carta, tabuleiro e digital, 
construir carrinhos de rolimã e muito mais. 

Acesse a programação completa do FestA! em:  https://www.sescsp.org.br/festa.
Confira alguns destaques:

FESTIVAL DE APRENDER
VIVÊNCIAS, CURSOS, 

DEMONSTRAÇÕES, 

OFICINAS E OUTRAS 

ATIVIDADES 

MOVIMENTAM A 

PROGRAMAÇÃO DA 

QUINTA EDIÇÃO DO 

FestA!

SESC AVENIDA PAULISTA
Ocupação - Passatempos para aprender a perder tempo 
Num mundo obcecado pela produtividade, o que 
aconteceria se a gente aprendesse a perder tempo? 
Contemplar sem pressa, criar sem compromisso e 
aproveitar o momento são habilidades em extinção. 
Curiosamente, brincar é uma atividade que resgata tudo 
isso. Com isso em mente, as artistas Dani Shirozono e 
Marcela Monteiro ocupam o Sesc Avenida Paulista com 
a instalação Passatempos para aprender a perder tempo, 
um projeto que usa atividades amplamente conhecidas, 
a exemplo de sudoku, caça-palavras, jogo dos sete erros 
etc., como ponto de partida para propor uma reflexão 
sobre a nossa relação com o tempo.  Ao subverter 
as regras dessas atividades, criando outras propostas lúdicas, o público é 
convidado a entrar num mundo sem tanto compromisso com a lógica e com 
a produtividade. (De 9 a 31/07, terças a domingos, das 10h às 22h).
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Disponível gratuitamente ao público do Sesc São Paulo, e 
para download na plataforma Sesc Digital, o Almanaque FestA!, 
criado em 2021, é uma publicação composta por diversos 
conteúdos, jogos e proposições lúdicas com o objetivo 
de inspirar experimentações e fazeres das artes visuais, 
tecnologias e artes aplicadas. Já em 2022, investigando 
as visualidades da cultura popular, foi desenvolvido 
o material educativo Que festa, criado pela equipe do 
Sesc em parceria com o coletivo Micrópolis, que atua 
nos cruzamentos entre espaço, design e educação, e 
é composto pelos arquitetos Vitor Lagoeiro, Felipe 
Carnevalli e Marcela Rosenbur. Disponibilizamos a 
seguir o jogo de tabuleiro Um olho no peixe, outro no dado, 
para jogar com amigos e familiares. Hora de brincar!

Não só as festas colorem o imaginá- rio do povo brasileiro, mas também as crenças, mitos e histórias passadas dos mais velhos para os mais novos. Um exemplo disso é o nosso folclore, um patrimônio imaterial riquíssimo que manifesta a maneira de agir, pen- sar e sentir do nosso povo, além de criar um forte repertório de imagens que contribuem para a formação da identidade brasileira.

Em um país onde vive uma diversida- de tão grande de povos, naturalmen- te circulam diversas crenças e mani- festações culturais que, ao longo do tempo, se influenciam, se atravessam e se misturam. E é justamente dessa mistura que surgem as nossas festas populares, que são importantes mo- mentos de fé e de celebração.

Você provavelmente já ouviu fa- lar no Lobisomem, no Saci-Pererê, na Iara, no Boitatá, na Mula sem Cabe- ça ou no Curupira. Mas já pensou em criar sua própria criatura folclórica? Jogue um dado para sortear cada parte do corpo de seu personagem, e as desenhe em um papel. O resultado final vai gerar uma criatura única e iné- dita! Por fim, que tal criar uma lenda para o personagem? Junte a família e os amigos, e complete a história abaixo, cada um continuando a frase do outro. “Reza a lenda que, em uma caverna…”

Hoje é dia de festa!

Que cara tem o povo brasileiro? 

 Muro também  é tela
Assim como os mitos e as his- tórias são uma forma de re- sistir ao apagamento de uma memória coletiva manifesta- da pela oralidade, as perife- rias dos dias atuais também encontram na arte diversas formas de se expressarem culturalmente. E uma das ex- pressões mais fortes desse processo é o pixo. 

      Reza a lenda...

Essa é uma pergunta para a qual não existe apenas uma resposta. Afinal, o povo brasileiro é formado por uma in- finidade de etnias que, ao lon- go dos séculos, vieram parar neste território que chama- mos de Brasil. 
Até o século 17, as inúmeras comunidades indígenas eram as 

principais habitantes do território bra- sileiro. Mas depois da ocupação dos 
portugueses em 1500, a população 
começou a se transformar com a che- gada de povos europeus, africanos e 

asiáticos ao país.

CABEÇACABELOOLHOSNARIZ
BOCA

Além de ser uma importante ferramenta 
de comunicação contra a opressão, o pixo 
é também uma manifestação linguística e 
estética, gerando caligrafias que povoam 
as nossas cidades com mensagens e textu-
ras muito particulares da nossa cultura. E você, sabe reconhecer a caligrafia 

do pixo? Na próxima atividade, trazemos 
um alfabeto em pixo para você desvendar 
a mensagem. 

O que acha de dar vida à cena aci- ma, a partir de uma festa imaginada por você?
Qual é o nome da festa? Ela acon- tece de dia ou de noite? De onde vêm as pessoas, e quais são as cores pre- dominantes em suas roupas? O que dizem os estandartes? Que tipo de comida é vendida nas barraquinhas? A regra é simples: solte sua imaginação, desenhe, pinte, e deixe a cena da festa com a sua cara!

Toda diversidade deve ser cele- brada e preservada. E a arte é uma forma muito potente de fazer isso. Na pintura Operários da artista Tar- sila do Amaral, feita em uma época em que o Brasil crescia e se indus- trializava, a ideia era retratar a diver- sidade que marcou e marca o povo brasileiro: trabalhadores de vários contextos e origens que represen- tam a força que impulsionou o cres- cimento do país. 
Que tal completar os rostos presentes na obra Operários a par- tir das pessoas que você conhece; com desenhos, recortes e colagens?

Patativa do Assaré

BCDEFGHIJKLM

A

OPQRSTUVWXYZ

N

Resposta: É melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada.

Toda boa festa tem gente, anima-ção, presente, decoração, brinca-deiras. O Festival de Aprender, mais conhecido como FestA!, que acon-tece no Sesc desde 2017, tem um pouco de tudo isso. Muita gente interessada em fazer e criar, muita animação nos cursos, oficinas e vi-vências; os presentes e decorações são as próprias pessoas que criam, mexendo com argila, tecido, tinta, papel, misturando os mais diversos materiais e ferramentas. Em 2022 o FestA! acontece-rá entre os dias 9 e 17 de julho em todas as unidades do Sesc no es-tado de São Paulo, com diversas atividades gratuitas e abertas pra todo mundo.  
Neste folheto que você tem em mãos trazemos algumas brincadei-ras inspiradas em expressões popu-lares brasileiras, além de um grande jogo de tabuleiro para você se di-vertir com amigos e familiares. Este é o nosso convite para você fazer parte do FestA! Esperamos por você!

Na sequência, role o rolo sobre um papel para ver o grafismo se formar. Assim como os indígenas, você também pode testar em seu próprio corpo!

Observe a pele, o pêlo ou o casco como se colocasse uma lente de aumento para ver os pequenos detalhes que se repe-tem na pelagem ou no corpo do animal escolhido.
Agora vamos abstrair! Transforme esse detalhe que se repete em um sím-bolo desenhado por você, usando figuras geométricas simples. Reproduza o dese-nho algumas vezes em um papelão ou um EVA. Recorte as figuras desenhadas e cole-as ao longo de um rolo vazio de papel alumínio ou plástico filme, até preencher toda a área do centro do rolo.

Seu carimbo de rolo já está pronto! Agora é só passar tinta nas figuras geométri-cas de papelão ou EVA .

2

4

6

3

5

IWITHOIPA - pegada de massarico

SHARANAHUA - casco de tartaruga

KARIPUNA - peixe pacuzinho

Escolha um animal da fauna brasileira.

1

 Desenhar com os bichos

  Conheça alguns deles

Quais imagens vêm à sua mente quando você pensa no Brasil? É difícil não imaginar as florestas, os rios, os bichos e as plantas. Afinal, o Brasil é o país com a maior diversida-de de espécies do mundo.E isso os nossos povos indígenas sabem muito bem! Em várias co-munidades tradicionais, uma forma ancestral de conhecer essa enorme diversidade de plantas e bichos é desenhar suas folhas, peles, cascos, pêlos e penas em traços que formam grafismos e texturas usados em pin-turas corporais.
Existem mais de 300 etnias in-dígenas só no território brasileiro, e cada uma delas tem seus próprios símbolos, grafismos e significados. 

Agora é com você! 
Se inspire nessa forma indígena de conhecer os 
animais e produza o seu próprio grafismo, a partir de 
um carimbo de rolo! 

KAYAPÓ - cobra

@sescsp

Confira a programação em www.sescsp.org.br/festa
Participe do FestA! nas redes sociais utilizando #FestanoSesc

Que festa!
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ALMANAQUE LÚDICO

SESC BELENZINHO
Curso - Criatório de jogos: processos de criação
Neste curso teórico-prático composto por três encontros, 
o coletivo Zebra5 busca explorar, a cada atividade, uma 
categoria específica de jogos – construção, cartas e tabuleiro –, 
permitindo que o público experimente mecânicas específicas, 
bem como características fundamentais do fenômeno lúdico: 
acaso, combinação, abstração, representação, ordem, 
repetição, por meio de exercícios de criação de regras, 
materiais e mecânicas de jogos. O curso utiliza exercícios 
estéticos de criação artística e propicia práticas rápidas de 
criação de jogos. No entanto, vale destacar que este curso 
não visa à criação de um jogo complexo e fechado ao final 
pelos participantes, mas à experimentação de possibilidades 

múltiplas para criação de jogos. (De 12 a 14/07, terça a quinta, das 19h às 22h. Inscrições a partir das 15h do 
dia 6/07: https://inscricoes.sescsp.org.br/online/#/inscricao. Voltado para interessados acima de 14 anos, sem 
necessidade de conhecimento específico em arte ou jogo).

SESC SANTOS 
Oficina - Jogos para ampliar a percepção do mundo
Construir, transformar e jogar jogos de tabuleiro nos 
desafia a ampliar a percepção do mundo ao nosso 
redor e nos faz refletir sobre como materiais simples 
podem oferecer oportunidades de desenvolver e 
imaginar relações mais solidárias e colaborativas. 
Tendo como base essa prática, os participantes desse 
curso ministrado pelo arte-educador e designer de 
brinquedos Renato Barbosa vão poder conhecer e 
jogar uma série de jogos criados a partir de materiais 
reutilizáveis. (Dias 9 e 10/07, sábado e domingo, das 
15h às 18h. A partir de 4 anos).
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SIMBIOSE ENTRE DETERMINAÇÃO E BRILHO MARCA A TRAJETÓRIA DESTA 

QUE É UM DOS GRANDES NOMES BRASILEIROS DO PIANO NO SÉCULO 20

No início dos anos 1970, uma das mais importantes instituições da Alemanha, a Escola Superior de 
Música de Hamburgo, receberia uma brasileira em seu concorrido concurso de admissão. Diante 
dos avaliadores, a candidata executou ao piano as três últimas sonatas do compositor alemão 

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Eram mais de 130 postulantes, virtuoses de várias nacionalidades, 
mas a ousadia da musicista na escolha das peças conquistou os examinadores. Emblemático, o episódio é 
uma prova da simbiose entre determinação e brilho que a pianista externava, evidentes ao longo de sete 
décadas de trajetória artística e mais de 4 mil recitais, a maior parte deles entre Estados Unidos e Europa. 
Seu nome: Yara Bernette (1920-2002), àquela altura uma das mais prolíficas, aclamadas e talentosas 
intérpretes eruditas do Brasil.

“Ao contar essa história, lembro-me dela me indagando: você pode  imaginar o que representava isso? 
Uma mulher, brasileira, tocando as últimas sonatas de Beethoven em uma prova de admissão, justo na 
Alemanha?”, comenta Luciana Sayure, professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 
São Paulo (ECA-USP), ex-aluna de Yara Bernette. Profundamente imersa na música, a artista – nascida 
Bernette Epstein – encarava o ofício e seus diferentes aspectos como uma missão, e fez parte do corpo 
docente da instituição alemã até a aposentadoria, em 1988. 

DE CORPO 
INTEIRO
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ACORDES VIBRANTES
Antes da chegada ao Brasil, a família Epstein 

vivia em Boston, nos Estados Unidos. Yara 
desembarcou com os pais na capital paulista 
ainda bebê. Enquanto crescia, recebia incentivos 
musicais da família. Aos seis anos, aprendeu a 
tocar as primeiras teclas com um tio, o russo 
de origem judaica Joseph Kliass (1895-1970), 
professor de gerações de músicos clássicos em 
São Paulo. Os anos de conservatório seguiram 
até sua estreia profissional, em 1938, aos 18 anos, 
no Theatro Municipal de São Paulo, como solista 
do Concerto Nº 1, do polonês Frédéric Chopin 
(1810-1849).

Voltaria ao teatro da Praça Ramos de Azevedo 
outras tantas vezes. Dizia, em entrevistas, que 
se sentia “parte do Municipal”. Os aplausos 
entusiasmados da plateia se repetiriam em recitais 
antológicos, que a impulsionaram a se lançar como 
intérprete também fora do Brasil. Encorajada pelos 
compositores Arthur Rubinstein (1887-1992) e 
Cláudio Arrau (1903-1991), dois de seus mestres, 
faria sua estreia em Nova York no lendário 
The Town Hall, casa que recebeu, entre outros 
nomes, o compositor russo Igor Stravinsky 
(1882-1971). 
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SONS E FORMAS
A musicista também foi responsável por apresentar a primeira 

audição no Brasil (e na América do Sul) do Concerto Nº 3 
para piano e orquestra, do compositor e maestro russo Sergei 
Rachmaninoff (1873-1943), um dos expoentes do período 
romântico na música erudita e tido como um autor hermético e de 
execução complexa. “Ela foi uma das poucas mulheres que tocaram 
Rachmaninoff no piano. As composições do autor possuem escalas 
para os dedos irem longe. Os dedos femininos não alcançavam 
aquilo. Ela dava pulos e saltos para poder tocá-lo”, revela a 
cineasta Lucila Meirelles, diretora do documentário Yara Bernette, 
mergulhada na música (Leia mais no boxe Estado puro). 

Sob encomenda da gravadora alemã Deutsche Grammophon, 
Yara foi a primeira mulher a gravar na íntegra os Prelúdios 
op. 23 e 32 de Rachmaninoff. Em plena ascensão, entre 1945 e 
1950, realizou cinco turnês nos EUA. Tocou com a prestigiosa 
Filarmônica de Nova York e executou, em solo estrangeiro e em 
distintas ocasiões, composições dos brasileiros Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959), Francisco Mignone (1897-1986) e Camargo Guarnieri 
(1903-1993).

“Lembro-me da primeira vez que ouvi a Yara, em um concerto 
no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, em 1988. No programa, 
As variações em Fá menor, de Joseph Haydn (1732-1809), a Sonata 
Appassionata, de Beethoven, e Terceira Sonata, de Chopin. Foi 
arrebatador. Sem dúvida, é uma referência para minha e todas as 
gerações que a conheceram”, diz a professora Luciana Sayure.

ENTRE NOTAS
Além de sua atuação como pianista, Yara nutria especial 

dedicação por lecionar. “Em seus ensinamentos, ela sempre 
prezou pela qualidade do estudo, isto é, um estudo concentrado, 
sem interferências, privilegiando a qualidade sonora, o conforto 
muscular  e a fantasia musical”, recorda-se Luciana. Como artista, 
firmou-se como uma personalidade intensa, de rápido raciocínio 
e dona de declarações categóricas como: “Cada vez que eu faço 
música, é vida ou morte”. 

“Ela amava literatura, artes visuais, tinha muita sede de 
conhecimento, dizia que todo músico era um aprendiz eterno 
porque a arte é infinita. Como pianista, Yara era um monumento. 
Suas performances sempre sólidas esbanjavam energia, 
personalidade e sensibilidade. Sua profusa sonoridade e a beleza 
de seu fraseado fazem dela uma criadora única”, rememora a 
professora. 

Tais lembranças e aprendizados também marcaram a cineasta 
Lucila Meirelles. “Ela dizia que a cada ano tocava diferente. Porque 
ela já era diferente, já tinha mudado, havia se transformado com o 
passar do tempo. Uma pessoa que pensava sempre em renovação”, 
enfatiza, repetindo uma das máximas memorizadas durante o 
convívio com a pianista enquanto captava as imagens para o filme 
Yara Bernette, mergulhada na música. “‘Toco as obras que me dizem 
muito. Então, eu penetro naquela obra; eu mergulho inteiramente 
dentro da obra; exploro tudo; estudo tudo e ela vira minha’. Esta era 
Yara Bernette”, declara a diretora. 

(Por Manuela Ferreira)
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“CADA VEZ QUE EU FAÇO 

MÚSICA, É VIDA OU MORTE” 

(YARA BERNETTE)
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Diversas foram as intérpretes clássicas brasileiras que tiveram trajetórias respeitáveis a 
partir do século 19. Entre os nomes mais conhecidos, Chiquinha Gonzaga (1847-1935), Guiomar 
Novaes (1895-1979), Dinorah Carvalho (1895-1980), Magdalena Tagliaferro (1893-1986) e 
Antonietta Rudge (1885-1974). “Em comum, elas têm o piano como instrumento de expressão e 
comunicação com o mundo, e o fato de que foram revolucionárias. Suas personalidades e talentos 
as levaram a conquistar espaços muito desejados e até então pouco ocupados por mulheres. Foram 
desbravadoras”, avalia a professora Luciana Sayure.

Ao retornar ao país, em 1988, Yara encerrava um ciclo de 16 anos radicada na Alemanha, país em 
que sua notoriedade e reconhecimento foram – e permanecem sendo – muito maiores do que no 
Brasil. Realidade vivenciada, ainda hoje, por musicistas de talento da nova geração, como a pianista, 
compositora e arranjadora Clarice Assad. “Quando vim morar nos Estados Unidos, e comecei a 
estudar composição, tive também aulas de piano clássico. Foi só estudando aqui que ouvi falar de 
algumas dessas pianistas, ou seja, tive que sair do Brasil para redescobri-lo”, comenta Clarice.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em abril de 1996, Yara analisou as dificuldades comuns 
às musicistas de nível internacional. “Guiomar era conhecida nos Estados Unidos e Magda, na 
França. É pouco. Havia espaço para alguém mais jovem. As dificuldades eram outras. Não tínhamos 
concursos que nos credenciassem. Era preciso abrir caminho sozinha.”

Na avaliação de Clarice Assad, os desafios de hoje possuem novos contornos. “Enquanto mulher 
e imigrante, por mais aceitas que sejam em seus países adotivos, é comum existir, a princípio, um 
sentimento de não pertencimento.  Mas isso vai mudando com o tempo e, pessoalmente, minha 
forma de lidar com isso, no começo, foi aceitando essa condição de não ser  nem de lá nem de cá. 
Olhar para o mundo como um lugar só, e pertencer a ele.  Eu acho que isso acontece muito com 
músicos que saem de seu próprio país”, arremata.

PIANISTAS BRASILEIRAS DESBRAVARAM DIFERENTES 
CENÁRIOS EM BUSCA DE RECONHECIMENTO

Abrindo caminhos
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Ao longo de um ano, a cineasta Lucila Meirelles teve encontros 
frequentes com Yara Bernette. O objetivo era realizar registros para o 
documentário Yara Bernette: mergulhada na música (1994) mas, aos 
poucos, as reuniões se converteram em momentos de observação, troca 
e muito aprendizado. À época, a musicista completara cinco décadas de 
carreira e permanecia inteiramente dedicada ao piano – submersa, mais 
precisamente. 

“Uma série de coincidências me levaram a essa reflexão sobre 
mergulhos. Ela era uma pessoa que ia fundo, uma pessoa de muita 
intensidade, de vasto conhecimento e cultura. Além disso, escolheu como 
nome artístico Yara, o nome da rainha das águas”, comenta a cineasta. 
A ideia de mergulho está presente, também, no jogo de imagens, que 
remetem a cursos d'água, fluidos e oceanos que compõem a proposta 
estética do filme. 

O documentário passeia por fragmentos da carreira da 
artista até então, destacando, por exemplo, a profunda 
ligação entre Yara e seu instrumento – sempre em torno 
da pianista, como uma extensão de sua imagem. A 
produção audiovisual ainda apresenta cenários que estão 
intimamente ligados à sua trajetória, a exemplo do Theatro 
Municipal de São Paulo, palco de seu recital de estreia, 
em 1938. Também são exibidos trechos de concertos 
memoráveis da intérprete, entre eles o Concerto Nº 3 para 
piano e orquestra, de Sergei Rachmaninoff, de 1973, no 
qual é possível ver a espetacular técnica de Yara Bernette: 
a certa altura, a precisão dos seus movimentos cria a 
ilusão de que suas mãos sequer tocam o teclado.

Para assistir ao documentário Yara Bernette: mergulhada 
na música, acesse: sesctv.org.br/protagonismofeminino 

DOCUMENTÁRIO CAPTOU A CRIADORA 
EM PLENA ATIVIDADE, AOS 75 ANOS

Estado puro
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http://sesctv.org.br/protagonismofeminino
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DESDOBRAMENTOS DA POÉTICA VISUAL E EXPERIMENTAL 
DO FOTÓGRAFO PENNA PREARO GANHAM EXPOSIÇÃO

Fazedor de 
enigmas

GRÁFICA

“A fotografia conta histórias com ou sem passado. Quando isso fica 
impossível, a fotografia (re)inventa”. É por esse caminho de invenção e 
reinvenção que o fotógrafo Penna Prearo celebra, neste ano, cinco décadas 
de trabalho. A frase dita pelo artista resume a potência de sua mais recente 
incursão: a criação de imagens que capturam a atenção do público ao 
construir um cenário que ora distorce ora cria realidades. O resultado dessas 
experimentações pode ser conferido na exposição Penna Prearo – Labirintos 
Revisitados, no Sesc Bom Retiro, que reúne 49 dos trabalhos mais recentes do 
fotógrafo [leia boxe Caleidoscópio de imagens].

Nascido em 1949 no distrito de Mailaski, no município de São Roque, em 
São Paulo, o artista que já fotografou grandes nomes da música como Tim 
Maia, e foi responsável pela capa de discos históricos como Elis (1977), de 
Elis Regina, passou a se dedicar a experimentações e a pesquisas com a cor a 
partir da década de 1980. Residente na capital, ele vem produzindo ao longo 
dos últimos 50 anos uma extensa e original obra fotográfica que, na fase mais 
recente, tem o celular como suporte. Protagonista de uma geração analógica, 
Penna Prearo conversa com o tempo e não retira a importância dessa 
ferramenta digital. 

Depois do diagnóstico de mal de Parkinson em 2016, que prejudicou 
parcialmente sua mobilidade, o smartphone se tornou mais uma lente. “Antes 
eu usava o ‘espertofone’ como rascunho, fazia anotações e experimentava 
sem me entusiasmar. Só que, com a chegada de Mr. Parkinson, isso mudou. 
Tive que encontrar soluções para trabalhar, usar outro tipo de ferramenta 
e, consequentemente, o processo de criação foi alterado. Dessa forma, o 
‘espertofone’ abriu caminho e ocupou um certo espaço na minha criação 
fotográfica”, explica. 

Fazedor de enigmas imagéticos, o artista não busca do público impressões 
únicas, nem definições de sua obra. Pelo contrário, nos instiga a brincar com 
as dobraduras de sentidos que suas fotografias geram. “Há décadas, Penna 
Prearo quebrou o discutível pacto que impõe à imagem fotográfica o dever de 
capturar uma fração do mundo, o compromisso de ser transparente. Passou a 
fazer da imagem fotográfica um bumerangue que bate no mundo para voltar 
repicando sobre si”, arremata o curador Agnaldo Farias.  
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Argonautas I (2016)
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SERVIÇO
Penna Prearo - Labirintos Revisitados
local: Sesc Bom Retiro
quando: Até 16 de outubro de 2022.
horários: Terça a sexta, das 9h às 20h | Sábado, das 10h às 20h | Domingo e feriado, das 10h às 18h
Entrada gratuita. Não é necessário realizar agendamento.
agendamento de grupos: agendamento.bomretiro@sescsp.org.br 
informações: sescsp.org.br/bomretiro
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Com curadoria de Agnaldo Farias e Baixo 
Ribeiro, a exposição Penna Prearo – Labirintos 
Revisitados, em cartaz no Sesc Bom Retiro, reúne 
49 dos trabalhos mais recentes do fotógrafo. 
Dentre as imagens da mostra está Thelonious em 
Atlantis (2017), obra na qual uma estrada parece 
se encaminhar para o céu, ou o contrário: é o 
firmamento de azul saturado que deságua pela 
estrada. “A produção atual de Penna Prearo explora 
a alta saturação de cores e a distorção repetitiva de 
imagens, o que cria uma atmosfera psicodélica e 
urbana”, destaca o curador Baixo Ribeiro.  

Para flanar por essa dobradura de mundos 
forjados pelo artista, a própria arquitetura do espaço 
expositivo, desenvolvida por Ana Paula Pontes, 
convida o visitante a um percurso que se assemelha a 
um labirinto, numa referência ao título. Dessa forma, 
caminha-se por um espaço em que paredes metálicas 
vazadas permitem a visualização das fotografias sob 
diversas perspectivas e planos sobrepostos. Além das 
fotografias, estão presentes interferências poético-
visuais criadas por Penna Prearo, que também faz 
da poesia outro caleidoscópio de imagens, tendo a 
palavra como matriz. 

CALEIDOSCÓPIO DE IMAGENS

Exposição no Sesc Bom Retiro reúne 49 trabalhos recentes do fotógrafo

Thelonious em Atlantis (2017)

http://sescsp.org.br/bomretiro
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Celestinas (2015)
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Apollo, Derradeira Viagem I (2021)
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Vida em Marte VI 
(2022)
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Condomínio III (2008)

Oferenda I (2019)
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Primavera Caída II (2004)



45



46

Tribunal das Pequenas Alterações III (2020)
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Homem Lingote (1994)
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“PEDAÇOS DE LUZ

VÃO COMPONDO QUADROS

DA VIDA ACORDANDO

PREGUIÇOSA.

APESAR DE TANTA BELEZA,

ME ESPERA UMA DURA BATALHA:

– INVERTER O TEMPO

E ENLOUQUECER A BÚSSOLA.”

(PENNA PREARO)

Árvore II (2017)
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Totem I (2021)
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Fuga Escarlate II (2017)
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Thelonious em Atlantis 
(2022)
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MEIO AMBIENTE

TRILHA DO SENTIR CONVIDA VISITANTES PARA UMA EXPERIÊNCIA 
SENSORIAL E ACESSÍVEL NA RESERVA NATURAL SESC BERTIOGA 

Ampliar 
sentidos

Fo
to

: A
dr

ia
na

 V
ich

i



55

“Indaiá  vivia numa aldeia indígena e ganhou esse nome 
dos pais em homenagem a uma palmeira da Mata Atlântica. 
Ela gostava muito das plantas, conversava com os animais, 
e diziam que ela tinha o dedo verde, ou seja, tudo que  
plantava prosperava. Numa certa manhã, já na velhice, 
Indaiá sentiu uma dor muito forte no coração e pensou 
que já estava na hora de viver com as estrelas. Mas, como 
gostava de viver na floresta, disse: ‘Na minha hora, é aqui 
que eu quero ficar’. Então, ela cavou um buraco na terra e 
colocou o pé direito. Depois, outro buraco, onde fincou o 
pé esquerdo. De repente, pés e pernas se transformaram 
em raízes, e o resto do corpo e braços, em tronco. Seu 
cabelo se transformou em longos ramos de folhas até 
que ela se tornou uma árvore. Mas, qual a única parte da 
Indaiá que não se transformou?”, questiona a agente de 
educação ambiental Aline Rossetto, no percurso da Trilha 
do Sentir, na Reserva Natural Sesc Bertioga. Respondemos: 
“o coração”. É esse coração que conseguimos ouvir “bater”, 
nessa árvore que habita a floresta alta de restinga, ambiente 

que se desenvolve na planície costeira, próxima ao mar, 
junto a mais de 600 espécies de flora e fauna. De forma 
lúdica, a parábola nos convida a construir outra relação 
com essa reserva ambiental incrustada na zona urbana de 
Bertioga, a 110 quilômetros da cidade de São Paulo. 

Nesse espaço por onde se caminha em trilhas suspensas 
que respeitam as curvas de raízes, galhos e troncos, 
bem como os hábitos de bichos e insetos de uma mata 
secundária, torna-se possível uma interação com a natureza 
de maneira consciente, autônoma e acessível. Com um 
estetoscópio emprestado pela agente de educação ambiental, 
eu auscultei, pela primeira vez, uma árvore. Também senti a 
umidade do ar na ponta do nariz, os cheiros de floresta, os 
sons de diferentes famílias de passarinhos, a textura de um 
líquen. Mesmo as buzinas dos carros e os alto-falantes de 
caminhões de frutas passando pelas avenidas que recortam a 
cidade de Bertioga compartilharam espaço com esse convite 
à imersão. A partir dessa experiência sensorial, percebemos 
a possibilidade de coexistência entre dois mundos. 
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PARA TODOS OS PÚBLICOS
A Reserva Natural Sesc Bertioga faz parte 

de um cenário nacional de áreas naturais 
brasileiras que estreitam a relação entre 
diferentes públicos e a biodiversidade 
da região visitada, tendo em vista o 
compromisso com a acessibilidade. No 
Brasil, 17,3 milhões de pessoas têm alguma 
deficiência para ver, ouvir ou se locomover, 
segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, 
são poucos e restritos os parques adaptados 
para todas as pessoas e suas diferentes 
necessidades. Outros exemplos de Parques 
Nacionais (PARNA) que fazem parte desse 
movimento de interação, inclusão e que 
possuem recursos de acessibilidade são o do 
Itatiaia (RJ), o da Serra da Capivara (PI) e o 
da Chapada dos Veadeiros (GO). 

No caso da Trilha do Sentir, na Reserva 
Natural Sesc Bertioga, a acessibilidade está 
presente em múltiplas dimensões: física, 
cultural, atitudinal e comunicacional. Ela 
ainda facilita o espaço para pessoas idosas, 
quem tem medo de fazer trilha e pessoas 
com carrinho de bebê. Composta por um 
deck suspenso de madeira com 960 metros 
lineares, sem degraus, e corrimãos em três 
alturas, a trilha ainda conta com bancos e 
áreas para descanso que permitem momentos 
de contemplação da natureza. 

Entre alguns dos convites a quem faz a Trilha do Sentir está a possibilidade de auscultar 
uma árvore. 
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Há ainda um conjunto de recursos de acessibilidade com 
placas interpretativas táteis com desenhos em relevo de 
pássaros, insetos, plantas e outras espécies nativas, além de 
textos em braille que auxiliam na mediação com o público. 
Um projeto que tem como base o Desenho Universal, 
conceito que leva em consideração a diversidade humana 
de forma a garantir a acessibilidade aos componentes do 
ambiente natural. Além disso, logo na entrada, no espaço 
Rosa dos Ventos, uma equipe de agentes de educação 
ambiental, guarda-parques e orientadores de público estão 
disponíveis para diálogo e mediação educativa amparados 
na troca de experiências com os visitantes.

“É bem diferente quando você chega em um ambiente 
que foi construído para atender a todas as pessoas. 
Ter todo um espaço pensado para a pessoa se sentir à 
vontade, desde a entrada. Um lugar com passarela e 
rampa de acesso. Tudo isso traz autoestima para a pessoa 
com deficiência, que acaba esbarrando em obstáculos 
principalmente em pontos turísticos. Eu imagino quantas 
outras pessoas com deficiência poderão vir aqui e que essa 
vai ser a primeira vez que farão uma trilha, que terão esse 
contato com a natureza”, compartilha Vinícius Camargo 
– Vina, visitante que deu seu depoimento registrado em 
vídeo e disponível no canal do YouTube do Sesc Bertioga. 

Maquete (foto acima), placas interpretativas táteis com desenhos de plantas, insetos e animais da região em alto relevo, 
além de textos em braille são alguns dos recursos de acessibilidade para os visitantes. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FJhDXsAmfO0
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CONHECER PARA CONSERVAR
Divulgado em junho deste ano, o Índice de Desempenho 

Ambiental – ranking feito por pesquisadores de duas das mais 
importantes universidades estadunidenses, Columbia e Yale – o 
Brasil ficou em 114º lugar entre os 180 países em perda florestal. 
E de maneira geral, após análise de 40 indicadores que mostram 
como os países estão melhorando a saúde de seu meio ambiente, 
progredindo na proteção de seus ecossistemas e tornando menos 
intensas as mudanças climáticas, o país ficou em 81º lugar. Em 
resposta a esse quadro está a importância da criação de espaços de 
visitação e ações educativas em áreas de conservação da natureza. 

“O contato com a comunidade na gestão de uma unidade 
de conservação está vinculado ao conceito de ‘conservação’ da 
biodiversidade, que traz o componente humano como parte 
desse processo. Isso difere do conceito de ‘preservação’, da ideia 
de fechar, cercar e murar uma área para que ninguém entre e as 
pessoas fiquem a par”, explica a bióloga e educadora ambiental 
Séfora Tognolo de Aguilar, supervisora de Educação Ambiental 
do Sesc Bertioga. Ou seja, o caminho para a conservação 
da biodiversidade também é orientado pela participação da 
sociedade. Tanto que esse aspecto está previsto nas diretrizes de 
responsabilidade ambiental dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), que compõem uma agenda mundial para a 
construção e implementação de políticas públicas que visam guiar 
a humanidade até 2030 [Leia matéria Ecos da ECO-92, na Revista E 
nº 308, de junho de 2022]. 

Antes mesmo da criação da Reserva Natural Sesc Bertioga, foi 
essencial a participação da comunidade. E esse envolvimento foi 
estimulado por meio de reuniões, rodas de conversa, encontros 
e entrevistas para que as pessoas pudessem compartilhar suas 
impressões e expectativas. “Desde o início, a gente tem no DNA 
um diálogo com o entorno, bem como a participação de moradores 
e a criação coletiva. Outro diferencial são as estruturas de visitação 
para esta unidade de conservação. Para criar as propostas iniciais 
dos projetos, realizamos cursos junto à nossa comunidade, gerando 
o sentimento de pertencimento. A Trilha do Sentir é fruto de um 
desses cursos e já faz parte dessa estrutura definitiva da reserva”, 
explica Marcos Roberto Laurenti, gerente do Sesc Bertioga. 

Aliás, a longo prazo, essa área visitada pelo público deve 
ser ampliada a partir da criação de outros três mil metros de 
trilha. “Esse é um projeto que será implementado em etapas”, 
complementa Laurenti. 

Fruto também desse diálogo com a comunidade é o Plano de 
Manejo, documento que orienta a gestão de áreas naturais 
protegidas. Esse plano estabeleceu o zoneamento da Reserva Natural 
Sesc Bertioga e as normas que devem orientar e regular o uso de seus 
espaços e recursos. Além disso, esse documento prevê ações de 
proteção, visitação, turismo, educação ambiental, gestão e pesquisa. 
“No próprio Plano de Manejo, já colocamos entre nossos objetivos 
que um deles é possibilitar vivências e convivências através de 
experiências transformadoras numa área protegida urbana e esse é 
nosso grande diferencial”, explica Juarez Michelotti, coordenador do 
Setor de Educação para Sustentabilidade do Sesc Bertioga. 

(Por Maria Julia Lledó)
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https://www.sescsp.org.br/ecos-da-eco-92-conferencia-do-clima-repercute-apos-30-anos/
https://www.sescsp.org.br/ecos-da-eco-92-conferencia-do-clima-repercute-apos-30-anos/
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“O CONTATO COM A COMUNIDADE 

NA GESTÃO DE UMA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO ESTÁ VINCULADO 

AO CONCEITO DE ‘CONSERVAÇÃO’ 

DA BIODIVERSIDADE, QUE TRAZ O 

COMPONENTE HUMANO COMO PARTE 

DESSE PROCESSO. ISSO DIFERE DO 

CONCEITO DE ‘PRESERVAÇÃO’, DA IDEIA 

DE FECHAR, CERCAR E MURAR UMA ÁREA 

PARA QUE NINGUÉM ENTRE E AS PESSOAS 

FIQUEM A PAR.”

SÉFORA TOGNOLO DE AGUILAR, 

BIÓLOGA, EDUCADORA AMBIENTAL E SUPERVISORA 

DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO SESC BERTIOGA
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CONHEÇA A RESERVA 
NATURAL SESC 
BERTIOGA 
local: Acesso pela 
Av. Francisco Soto 
Barreiro Filho (antiga 
Av. do Canal), 1.117, 
no Maitinga, Bertioga, 
São Paulo - SP. 
horário: De terça a 
domingo, das 8h30 às 
17h30 - visitação livre. 
De quarta a domingo, 
9h, 11h e 14h - visitas 
mediadas, conduzidas 
por agentes de 
educação ambiental 
do Sesc Bertioga 
(Vagas limitadas/ Inscrições com 15 minutos de antecedência, no local). 
Crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.
recomendações: Levar a garrafinha ou copo para água, 
além do uso de roupas leves e confortáveis, protetor solar e repelente para insetos.
mais informações: https://www.sescsp.org.br/programacao/reserva-natural-sesc-bertioga. 
Visitação gratuita.

* Saiba mais sobre a Trilha do Sentir: https://youtu.be/FJhDXsAmfO0
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* Conheça também o 
Jardim das Brincadeiras 
no receptivo da Reserva 

Natural Sesc Bertioga, um 
parque naturalizado onde 
é possível interagir com o 

espaço, as plantas, intervir e 
inventar novos brinquedos e 

brincadeiras. 
https://youtu.be/qylfuIcWR-U
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Turismo 
de Base Comunitária

Cada vez mais pessoas, em todo o mundo, buscam novas experiências em 
períodos de férias. Planejam-se viagens que driblam famosos cartões-postais e 

que não se limitam a registros fotográficos que, na maioria das vezes, ficam esquecidos 
em pastas no computador. “Muitos turistas buscam nos territórios conservados, onde 
vivem populações culturalmente diferenciadas, uma reconexão com a natureza e 
contato com o modo de vida de outros povos”, observa a geógrafa Sueli Angelo Furlan, 
professora e chefe do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP). Organizado por e 
para a comunidade – quilombos, assentamentos ou propriedades rurais, ocupações 
urbanas, aldeias e coletivos culturais –, “o turismo em territórios culturais vem se 
consolidando como um modo de interagir, refletir, apoiar modos de vida e também 
de conservação da natureza”, acrescenta a professora. Conhecido como Turismo de 
Base Comunitária (TBC), esse segmento celebra conquistas, mas também enfrenta 
conflitos quanto a modelos de gestão e impactos da lógica de um mercado voltada 
para o atendimento massivo de turistas. Ainda assim, é “esse turismo ancorado no 
local, na sua gente, nos seus costumes e tradições, na sua paisagem, que gera menos 
impactos negativos, sejam eles ambientais ou sociais”, destaca a engenheira agrônoma 
e doutora em geografia Thaise Costa Guzzatti, cofundadora da Acolhida na Colônia 
– associação de agricultores fundada em 1999 com o objetivo de receber visitantes, 
valorizar a agricultura familiar e preservar o ambiente. Para entender melhor esse 
cenário, Furlan e Guzzatti apresentam suas reflexões sobre conceito, caminhos e 
desafios do Turismo de Base Comunitária. 
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Entre conquistas, 
resistências e conflitos

POR SUELI ANGELO FURLAN

EM PAUTA

Como o Turismo de Base Comunitária (TBC) se 
relaciona com as disputas, conquistas territoriais 

e desafios das comunidades tradicionais e indígenas? 
Muitos turistas buscam nos territórios conservados, 
onde vivem populações culturalmente diferenciadas, 
uma reconexão com a natureza e contato com o modo 
de vida de outros povos. No mundo, o turismo em 
territórios culturais vem se consolidando como um 
modo de interagir, refletir, apoiar modos de vida e 
também de conservação da natureza. 

O TBC é um conceito criado para identificar essas 
formas de organização do turismo em que predominam 
vivências culturais e socioambientais específicas 
associadas à geração de renda monetária complementar, 
configurando-se como resistência às pressões sobre 
os territórios culturais. Há muitos anos, essa prática se 
situava num movimento espontâneo de Turismo Rural 
Comunitário (TRC) que favorecia a reafirmação de 
valores socioambientais. Surgiu da própria organização 
política das comunidades em busca de melhoria das 
condições de vida. Em 2001, a Organização Mundial 
do Turismo e a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) aprovaram a Declaração de San José sobre o TRC. 

(...) Nossa concepção de desenvolvimento 
do turismo é sustentada nos valores de 
solidariedade, cooperação, respeito pela vida, 
conservação e aproveitamento sustentável 
dos ecossistemas e da diversidade biológica 
que estes englobam. Consequentemente, nós 
somos contra qualquer desenvolvimento 
do turismo em nossos territórios que 
prejudique nossos povos, sua cultura e o 
meio ambiente. Nós esperamos que nossas 
comunidades possam prosperar e viver 
com dignidade, melhorando as condições 
de vida e de trabalho de seus membros. O 
turismo pode contribuir na concretização 
desta aspiração na medida em que fizermos 
dele uma atividade socialmente solidária, 
ambientalmente responsável, culturalmente 
enriquecedora e economicamente viável.  
(Declaração de San José sobre o Turismo 
Rural Comunitário, 2001 Arts. 1 e 2).

No Brasil, o TBC foi incorporado às políticas públicas 
de gestão de Unidades de Conservação e Territórios 
Comunitários protegidos. Por várias razões ligadas a 
conquistas e a resistências no território, o TBC atingiu 
os debates acadêmicos desde a década de 1990 por 
integrar-se ao movimento do turismo alternativo como 
um contraponto à massificação do fenômeno turístico.

Historicamente, o TBC parte da auto-organização 
das comunidades proporcionando aos visitantes 
serviços e práticas que coloquem em evidência 
aspectos fundantes da cultura.  Como patrimônio 
socioambiental comunitário, o TBC é formado por um 
conjunto de valores e crenças, conhecimentos e práticas, 
técnicas e habilidades, instrumentos e artefatos, lugares 
e representações, terras e territórios, aspectos do modo 
de ser e de viver tangíveis e intangíveis existentes nos 
territórios culturais das comunidades tradicionais e 
indígenas. 

O TBC evidenciou perspectivas para a valorização 
desse patrimônio socioambiental dos povos. Entre 
fatores muito positivos demonstrados em diversas 
avaliações científicas e técnicas, comunidades 
enfatizaram o potencial de seus bens patrimoniais, 
ou seja, o conjunto de recursos humanos, culturais e 
naturais, incluindo formas inovadoras de gestão de seus 
territórios. 

No entanto, essa atividade, até certo ponto, 
espontânea no passado, se transformou numa proposta 
organizada a partir de algumas conquistas dos povos, 
e também de contradições e conflitos, pois colocou a 
valorização da cultura local em contraponto com uma 
certa espetacularização da cultura local. Em muitos 
casos os valores do mercado criaram conflitos e nem 
sempre a valorização do modo de ser, viver e trabalhar 
permaneceu como a própria comunidade a definiu, 
ou seja, o mercado do turismo vem se apossando do 
TBC de modo a definir de fora para dentro as relações 
que antes não existiam para atender à expectativa dos 
visitantes.  

DESAFIOS PRESENTES
O TBC nasceu como alternativa ao desenvolvimento 

local sustentável das comunidades e à emancipação 
social, melhorando as condições de vida, mas também 
introduziu, em alguns casos, o consumo e também 
a narrativa única e estática da cultura. Almejou 

EM PAUTA
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proporcionar às comunidades uma segunda fonte de 
renda e o protagonismo econômico local. Algumas 
iniciativas formaram-se na parceria com agentes 
externos como ONGs, OSCIPs e instituições de ensino 
superior que acompanharam 
as comunidades na elaboração 
e na implantação do TBC. 
Porém, estudos mostram 
que, após a saída dessas 
instituições que fomentam e 
auxiliam na organização da 
autogestão do turismo, poucas 
sobrevivem, culminando 
na alta desarticulação e 
descaracterização das iniciativas.  

Por que isso ocorre? Há 
muitas questões em torno dos 
ganhos e das perdas da inserção 
das comunidades na sociedade 
do turismo de mercado. De 
certo modo, a espetacularização 
da cultura e a mercantilização 
da natureza parece, por um lado, 
motivar práticas inadequadas 
e prejudiciais à conservação da 
biodiversidade local. Por outro 
lado, continuam a invisibilizar 
a dimensão da diversidade 
cultural do entorno e o 
apagamento dos modos de ser, 
viver e trabalhar dos povos.  

A presença do turista em 
territórios de comunidades 
culturalmente diferenciadas 
parece estar sendo capturada 
pelo rótulo de TBC, que é 
uma importante conquista 
da organização social, mas 
que vem se tornando uma 
narrativa de que o mercado do turismo se apropriou 
oportunamente. De fato, a diversidade cultural regional 
ainda é ocultada e, muitas das vezes, excluída do 
processo de conservação da natureza.  

Também é considerado um obstáculo o avanço da 
especulação imobiliária e a expansão do turismo de 
massa. Importante lembrar que o TBC se configurava 
como uma resistência com permanência nos 

territórios e não uma adaptação às 
demandas muito semelhantes de 
outros segmentos do turismo, com 
padronizações, espetacularização da 
cultura e mesmo perda de saberes e 
práticas ancestrais.  

Há, no entanto, um aspecto 
fundamental no TBC que é 
reconhecer a conquista dos povos 
tradicionais e indígenas que 
resistem em seus territórios e que 
se configuram como circuitos 
legítimos de visibilidade da 
sociobiodiversidade. Nesse sentido, 
esses envolvem a experiência dos 
visitantes em atividades legítimas do 
modo de produzir, por exemplo, na  
agroecologia, nos alimentos típicos 
baseados na agrobiodiversidade, nas 
roças de coivara, entre outros. 

Para concluir, defendemos que o 
TBC não deva competir e, menos 
ainda, suplantar as atividades 
tradicionais que têm garantido 
a sobrevivência de tais povos. É 
um complemento às conquistas 
de permanência territorial, onde 
o econômico, o ocupacional e os 
bens naturais podem potencializar e 
dinamizar as atividades tradicionais 
que as comunidades praticam com 
imensa sabedoria e maestria. Penso 
que as iniciativas de resistência, 
sejam elas do TBC e de outras 
práticas dos modos de ser, viver e 

trabalhar das comunidades são conquistas da luta e dos 
movimentos sociais pelos direitos de permanência e 
suas territorialidades, ou seja, situam-se na articulação 
das conquistas, resistências e conflitos. 

IMPORTANTE LEMBRAR 

QUE O TBC SE 

CONFIGURAVA COMO 

UMA RESISTÊNCIA 

COM PERMANÊNCIA 

NOS TERRITÓRIOS E 

NÃO UMA ADAPTAÇÃO 

ÀS DEMANDAS MUITO 

SEMELHANTES DE 

OUTROS SEGMENTOS 

DO TURISMO, COM 

PADRONIZAÇÕES, 

ESPETACULARIZAÇÃO 

DA CULTURA E MESMO 

PERDA DE SABERES E 

PRÁTICAS ANCESTRAIS
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EM PAUTA

Se você está entre aqueles ou aquelas que têm o 
privilégio de poder viajar, então cabe a pergunta: o 
que move você? Como elege os seus destinos? Depois 
de decidir para onde viajar, como planeja o período? 
Como define onde vai se hospedar? Como escolhe o 
que vai fazer, ou o que vai visitar? Como seleciona onde 
vai comer? Atualmente, há, em geral, dois caminhos. 

No primeiro, as pessoas aderem a “pacotes turísticos” 
comercializados por agências de viagens. No segundo, 
supostamente com maior “liberdade”, as pessoas 
organizam suas viagens pela internet, selecionando 
hospedagens em plataformas globais. Mais do que isso, 
entram em mecanismos de busca online com pesquisas 
do tipo: “O que fazer em...”; “Dez principais atrativos 
de...”; “Onde comer em...”.  Ou, até, “Fotos que você não 
pode deixar de fazer em...”. 

Você já pensou como esses dois caminhos limitam 
suas experiências? E, para além, você já refletiu como 
isso restringe o desenvolvimento de novas opções 
turísticas? Pior, você já pensou que isso massacra os 
destinos corriqueiros e sempre preferidos? Pense, 
por exemplo, nos movimentos antituristas surgidos 
em destinos famosos da Europa, devido à presença – 
fugaz, mas constante – de milhares de visitantes, o que 
torna um pesadelo – ou mesmo inviável – a vida dos 
moradores locais.

Felizmente, novas formas de turismo estão se 
desenvolvendo. Do lado de quem viaja, elas estão 
pautadas pelo interesse em experiências autênticas; 
em um “tempo” mais lento, que permita o contato, 
a troca e o sentir. Trata-se de um “turismo situado”. 
Ou seja, ancorado no local, na sua gente, nos seus 
costumes e tradições, na sua paisagem. Um turismo 
que gera menos impactos negativos, sejam eles 
ambientais ou sociais. E que seja mais virtuoso e 
responsável, observando uma cadeia justa de geração 
de renda e trabalho. 

POR E PARA COMUNIDADES
Volte a considerar, agora, caro/a leitor/a, o lado 

dos destinos, para se abrir a um Turismo de Base 
Comunitária (TBC). Trata-se de um turismo 
organizado por e para comunidades locais. No caso, 
por significa que são as comunidades que decidem, 
planejam e fazem a gestão dos projetos turísticos. E 
para quer dizer que boa parte dos benefícios gerados 
pelas visitas permanecem no local. Frequentemente, 
tais iniciativas são propostas por pequenos agricultores 
familiares, pescadores artesanais, indígenas, 
quilombolas, povos das florestas ou dos rios e outras 
comunidades tradicionais. Da mesma forma, iniciativas 
de TBC podem estar presentes em áreas urbanas.

Então, o que você pode esperar num destino de 
turismo comunitário? Espere visitas autênticas, 
baseadas nos modos de vida e nas tradições locais. 
Espere um conforto adaptado à realidade local. Espere 
uma alimentação baseada principalmente na produção 
local e preparada a partir de receitas tradicionais, que 
foram passadas de geração em geração. 

Dois alertas importantes. Primeiro, vá com tempo e 
com disposição para ouvir histórias (e “causos”), mas 
também para contar as suas (para ouvidos sempre 
atentos). Segundo, esteja preparado para vivenciar (!!) 
a natureza do lugar. Ah, sim, você acabará fazendo 
ótimas fotos. Cada uma delas será, contudo, o registro 
de um momento único, porque partilhado. As legendas 
nas postagens virtuais – e as suas recordações efetivas e 
afetivas – serão tão importantes quanto as imagens.

DOIS EXEMPLOS
Para ilustrar a grandiosidade do TBC, escolhi, aqui, 

apresentar duas iniciativas. A primeira, a da Fundação 
Casa Grande (FCG) – Memorial do Homem Kariri, 
situada no município de Nova Olinda, Região do 
Crato, Ceará. Essa organização não governamental 

Viajar diferente... fazendo a diferença
POR THAISE COSTA GUZZATTI

Mais do que preparar as malas, 
... nelas incluir coerência e consciência.
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trabalha com a formação social e cultural de crianças. 
Você, talvez, tenha se perguntado: mas, qual a possível 
relação de uma ONG com o TBC? A resposta é: 
tudo! Afinal, o projeto, buscando envolver e dar 
oportunidades para as mães dos “meninos e meninas” 
da casa e, cientes da riqueza do lugar e do trabalho que 
fazem, criou um programa de hospedagem domiciliar, 
de passeios pelo território e de vivências na FCG. 

Caro/a leitor/a, já tive a oportunidades de ir até lá, 
várias vezes, e sempre volto para casa pensando que 
deveria ter programado mais dias ou já sonhando 
com um retorno próximo. Alemberg Quindins – meu 
amigo e presidente da FCG – define bem o tipo de 
turismo que praticam: um “turismo de conteúdo”. A 
novidade por lá, nesses últimos tempos, são os museus 
orgânicos, nome que se deu à transformação das casas 
dos mestres da cultura local – artesãos, agricultores, 
ferreiros, benzedeiras – em museus vivos. 

Estive, por exemplo, na casa do Mestre Antônio 
Luiz, em Potengi. Ele foi o idealizador e é brincante do 
Reisado de Máscaras, no Sítio Sassaré. Na sala de sua 
humilde casa, enfeitando as paredes, estão fotografias, 
instrumentos musicais e máscaras que ele mesmo 
produz e utiliza nas apresentações. Uma tarde afetiva 
que me permitiu conhecer um pouco da vida no sertão, 
da rica cultura sertaneja, das histórias e tradições 
locais.

A segunda iniciativa de TBC por mim selecionada é 
a da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia. 
Trata-se de um exemplo de iniciativa de turismo 
comunitário com foco na agricultura familiar. Ela 
existe em municípios rurais catarinenses ou, mais 
recentemente, na megalópole de São Paulo – no 
distrito de Parelheiros, sim, existem agricultores/as 

familiares. O trabalho dessa associação já tem mais 
de vinte anos e surgiu de uma reflexão de agricultores 
e agricultoras familiares, moradores de um território 
montanhoso, sobre alternativas para permanecerem e 
viverem dignamente em seu lugar. Transformaram as 
dificuldades para realizar uma agricultura “moderna” 
(ou “convencional”), na oportunidade de construir 
um projeto para acolher visitantes e compartilhar 
sua produção orgânica, seu modo de vida e o meio 
ambiente onde vivem. 

Como funciona? As regras para o “agroturismo” a ser 
ofertado foram definidas pelos/as agricultores/as: como 
devem ser as hospedagens; que alimentação deve ser 
agroecológica e com base no que fosse cultivado nas 
suas “propriedades”; também pensaram em como os 
preços deveriam ser definidos, entre outras coisas. As 
famílias de agricultores/as que aceitam essas normas 
passam por um processo de formação e de certificação. 

Com isso, ganham o direito de usar a marca da 
Associação e participar da vida associativa. Entre os 
associados, há aqueles que oferecem a possibilidade 
de uma estadia mais prolongada, com hospedagem, 
alimentação e atividades de lazer. Outros recebem 
apenas para atividades mais pontuais. Todos se 
articulam em roteiros locais, organizados em 
associações regionais. Destaco que o “agroturismo” tem 
contribuído de forma significativa para que as famílias 
permaneçam no campo, seja pela receita adicional que 
a atividade gera, seja pela elevação da autoestima que 
proporciona aos envolvidos, ou pela dinamização do 
espaço rural, gerada pelas pontes cidade-campo.

E aí? Sentiu-se provocado/a ou motivado/a a viajar 
diferentemente, fazendo a diferença? A colocar nas 
malas coerência e consciência? Então, vamos lá?  

THAISE COSTA GUZZATTI é engenheira agrônoma e doutora em geografia; cofundadora da Acolhida na Colônia e 
professora do Departamento de Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

As ilustrações desta seção foram criadas pelo estúdio Bicho Coletivo especialmente para o Itinerários de Resistência, um projeto 
que reflete sobre o Turismo de Base Comunitária como ferramenta para dar visibilidade a outras histórias, visões de mundo e 
modos de vida. É formado por um conjunto de materiais virtuais como livretos, vídeos, textos, fotos e áudios, divididos em cinco 
regiões do estado (Interior, Vale do Ribeira e Litoral Sul, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte e Capital), disponíveis na 
plataforma do Sesc Digital. São territórios caiçaras, quilombolas, indígenas, urbanos, de pequenos agricultores e assentamentos de 
reforma agrária. Acesse: sescsp.org.br/itinerariosderesistencia

PRIMEIRO, VÁ COM TEMPO E COM DISPOSIÇÃO PARA OUVIR 

HISTÓRIAS, MAS TAMBÉM PARA CONTAR AS SUAS. 

SEGUNDO, ESTEJA PREPARADO PARA VIVENCIAR A NATUREZA DO LUGAR

http://sescsp.org.br/itinerariosderesistencia
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ENCONTROS ISSAAF KARHAWI

Foi na faculdade de jornalismo que Issaaf Karhawi aprendeu 
a formular perguntas e a ir atrás de questões que a 
inquietavam. Ao dar aulas de inglês, notou que seus alunos 

liam bastante e escreviam histórias ficcionais na internet. A 
partir daí, mergulhou no universo digital e vem se aprofundando 
cada vez mais. Começou a estudar blogueiras de moda em 
2014, fez mestrado e doutorado em Ciências da Comunicação 
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA-USP), e lançou o livro De blogueira a influenciadora: 
etapas de profissionalização da blogosfera de moda brasileira 
(Sulina, 2020). Atualmente, ela integra o grupo de pesquisa 
em comunicação e mídias digitais COM+, da ECA-USP, realiza 
pós-doutorado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(Unisinos), no Rio Grande do Sul, e leciona na pós-graduação 
do Celacc (Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura 
e Comunicação), da USP. Issaaf considera-se uma entusiasta 
digital e não acredita mais numa separação entre vida online 
e offline: “O ciberespaço, como aquele espaço apartado da 
sociedade, gera a sensação de que nele as regras sociais, 
normas e condutas não servem, não valem. Assim, lá eu [sinto 
que] posso proferir discurso de ódio, colocar desinformação 
em circulação”. Neste Encontros, a pesquisadora reflete sobre 
fenômenos contemporâneos do mundo digital, como as redes 
sociais, a função dos algoritmos, filtros e bolhas, os memes 
e outros conteúdos virais, o papel dos influenciadores e os 
desafios no combate às fake news.

DOUTORA EM CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO PELA USP, 

PROFESSORA ESPECIALIZADA NO UNIVERSO DIGITAL DEFENDE 

QUE NÃO HÁ MAIS SEPARAÇÃO ENTRE VIDA ONLINE E OFFLINE
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da participação  
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QUESTIONAR SEMPRE 
[Minha formação] É no jornalismo e, apesar de eu 

não atuar como jornalista e não pesquisar o jornalismo 
diretamente, devo o meu modo de entender o 
mundo ao jornalismo. Eu percebi que o digital seria 
interessante de ser abordado quando comecei a fazer 
perguntas, algo que aprendi na minha formação. E as 
minhas primeiras pesquisas envolvendo comunicação 
digital tinham o interesse de entender por que os 
jovens não liam, como diziam. Enquanto fui professora 
de inglês, via os jovens lendo, e não só lendo, [mas] 
lendo Crepúsculo e escrevendo fanfic [narrativa 
ficcional produzida e divulgada por fãs] na internet. Aí 
comecei a me questionar: “Como assim eles não leem? 
Eles leem, escrevem e estão na internet”. Então, fui para 
o digital.

DE BLOGUEIRAS(OS) A INFLUENCIADORAS(ES)
Minha pesquisa sobre influenciadores [digitais 

também começou] por conta de uma pergunta: “Quem 
é essa blogueira escrevendo e ocupando o espaço dos 
profissionais da comunicação? É uma profissional? 
Ser blogueira é profissão?”. O influenciador não tem 
[crédito institucional], mas constrói [isso] a partir de 
outra ideia, que tem a ver com o próprio desenho das 
redes. Eles nascem no digital, não se digitalizam. Parece 
um pequeno detalhe, mas é o que faz com que a gente 
dê crédito a esses sujeitos, porque nascer no digital tem 
a ver com ter uma comunicação naturalmente mais 
horizontal, menos hierarquizada, e estabelecer uma 
relação íntima com as audiências. O influenciador 
digital intensifica essa sensação de construção de 
comunidades de interesse, então vai conquistando 
crédito a partir do reconhecimento de que ele é quase 
um líder eleito tacitamente. Uma pesquisa recente 
chamada Juventudes e Democracia na América Latina 
[encomendada pela organização filantrópica Luminate] 
revelou que jovens [de 16 a 24 anos] se informam sobre 
política a partir de influenciadores digitais. E não são 
influenciadores que falam de política, mas do dia a dia, 
de lifestyle. Por alguma razão, esses jovens entenderam 
que aquela pessoa tem crédito para falar sobre política. 
Esse crédito tem a ver com a sensação de que há um 
grupo ali que se organiza, e que aquele influenciador é o 
porta-voz desse grupo. 

VIDA OFFLINE?
Mesmo enquanto dormimos, seguimos conectados. 

Há autores que vão discutir essa relação do sono como o 
último espaço preservado das plataformas e da conexão. 
Ainda assim, estamos 100% conectados. Se alguém 
me manda uma mensagem em qualquer rede social 

O CAMINHO MAIS INTERESSANTE 

SERIA A EDUCAÇÃO PARA 

AS MÍDIAS, O RECONHECIMENTO 

DAQUILO QUE OS MEIOS FAZEM 

COM OS NOSSOS DADOS E COMO 

A GENTE PODE USAR OS MEIOS DA 

MELHOR FORMA POSSÍVEL

de madrugada, essa pessoa ainda está conversando com 
esse meu “eu” conectado. Então, não há dissociação e, 
quanto mais a gente entende que não há online versus 
offline, melhor é para a gente como sociedade. [Se vemos] 
o ciberespaço como aquele espaço apartado da sociedade, 
isso gera a sensação de que nele as regras sociais, 
normas e condutas não servem, não valem. Assim, lá 
eu [sinto que] posso proferir discurso de ódio, colocar 
desinformação em circulação. Mas acho impraticável 
pensar numa sociedade que distingue esses dois espaços. 
A gente fala hoje em “plataformização da sociedade”, em 
como todas as esferas da nossa vida, em alguma medida, 
foram impactadas pelas plataformas de redes sociais. 
Portanto, se você é um bom profissional, é preciso dar 
visibilidade para o seu trabalho numa rede social porque 
é isso que se entende como um bom profissional hoje. 

COLONIALISMO DE DADOS
Os primeiros teóricos da comunicação digital são 

entendidos como utópicos digitais ou tecno-otimistas. 
Eles tinham um discurso da internet como um espaço 
bastante democrático, descentralizado, desierarquizado. 
Em certa medida, tinham a sensação de que a internet 
mudaria a cara da comunicação. Vieram nesse 
entusiasmo, porque, de fato, a internet horizontalizou 
um pouco a maneira de se fazer comunicação. Mas, o 
que eles não conseguiram prever era como a internet 
também estava impondo novas barreiras digitais. 
Como, em certa medida, a euforia se encontrou com 
as desigualdades de conexão, essas barreiras que [nos] 
são impostas. Hoje, até se fala em colonialismo de 
dados, em como alguns países passam a ser espaços de 
extração de dados, a funcionar para grandes plataformas 

https://luminategroup.com/storage/1461/PT_Youth_Democracy_Latin_America.pdf
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do Vale do Silício [na Califórnia, EUA], que vai 
conformando a percepção que a gente tem das 
redes e impossibilita que a gente dê um passo atrás 
e reflita sobre as redes sociais. Será que [sair das 
redes] é o único caminho? Abrir mão de formas de 
relacionamento e sociabilidade? O digital permitiu, 
por exemplo, que a gente se desprendesse das ideias 
de localidade e temporalidade. Posso me conectar 
com pessoas que compartilham os mesmos 
interesses em vários espaços, e isso é muito positivo. 

MOVIMENTOS NAS REDES
Quando penso em questões que passam por 

grandes movimentos organizados a partir das 
redes, eu imediatamente penso no movimento 
body positive, que não nasceu no digital, mas se 
potencializou nas redes. E essa potência toda vem 
justamente do reconhecimento de que pessoas 
em outras localidades compartilham das mesmas 
questões ou dos mesmos interesses. Isso é muito 
legal do digital, e as comunidades são espaços 
até de subversão, algo que tenho observado. No 
caso do Facebook, há anos que todo mundo tem 
decretado a morte dessa plataforma, mas ela 
segue ali, sustentada pelas comunidades, pelos 
espaços fechados, às vezes até espaços de bairros, 
compartilhando questões [locais] sobre segurança, 
sobre quem oferece uma marmita, por exemplo. 
Isso a gente pode preservar como as boas questões 
do digital. Se ele permite algum tipo de mudança, 
acho que a sociabilidade é muito evidente.

como espaços em que se capturam e usam dados, 
categorizam-se pessoas, constroem-se amostras, tudo 
isso para poder impactar pessoas com anúncios, por 
exemplo. No fim das contas, a internet foi replicando 
um pouco essas desigualdades que a gente tem [no 
mundo físico]. O grande ponto das plataformas 
é justamente essa extração de dados – é menos a 
discussão de que estou cedendo os meus dados, e 
mais a discussão sobre o que é feito com esses dados. 
Como é que esses dados moldam a forma com que a 
gente navega diariamente? Como é que restringem, 
em certa medida, nossa liberdade e as possibilidades 
de sociabilidade? Quando pesquisadores falam que 
poderia haver redes financiadas por outras lógicas, é 
justamente para suprimir essa datificação, essa extração 
de dados. Se é possível, eu tenho muitas dúvidas, pois 
estamos falando de monopólios midiáticos. O caminho 
mais interessante seria a educação para as mídias, o 
reconhecimento daquilo que os meios fazem com os 
nossos dados e como a gente pode usar os meios da 
melhor forma possível. 

CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA
Costumo ser uma entusiasta digital, essa é a 

minha assinatura nas pesquisas, mas há assuntos que 
são mais difíceis de preservar entusiasmo, como o 
colonialismo de dados e o capitalismo de vigilância. 
Shoshana Zuboff [autora de A Era do Capitalismo 
de Vigilância, Intrínseca, 2021] fala sobre como 
as plataformas constroem um discurso de que são 
imprescindíveis na nossa vida. É um discurso vindo 
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COLAPSO DE CONTEXTO
O que a internet fez foi abrir os polos de produção, permitindo que 

sujeitos comuns adentrassem um espaço que antes era restrito à mídia. 
A gente sempre teve acesso ao produto final da mídia, ou seja, uma 
notícia pronta, acabada, entregue para que eu pudesse ler. A internet 
desorganizou essa ordem, e a gente entrou em outro momento da 
produção de notícias. Quando a gente navega no feed [das redes sociais], 
começa com um meme de gatinho, a foto de um familiar querido, um post 
opinativo e, de repente, [aparece] uma notícia, a coluna de um jornalista. 
E a entrada de pessoas que não fazem parte da mídia tradicional gera 
uma desorganização dos parâmetros: “O que é informação? O que é 
opinião? O que é notícia? O que é entretenimento?”. Por um lado, essa 
abertura foi maravilhosa e mudou a cara da nossa sociedade. Mas, o efeito 
rebote passa pela desinformação. Essa disseminação orquestrada de fake 
news também se dá por ausência de contexto. Nas primeiras notícias 
relacionadas à vacina [contra a Covid-19], não circulava checagem de 
fatos nas bolhas desinformativas. Acho que o jornalismo é o que vai 
nos salvar de tudo o que a gente tem visto de desinformação, da nossa 
desesperança, mas, para que isso seja possível, o jornalismo precisa jogar 
um pouco de acordo com as regras do jogo das plataformas, que são 
regras opacas, cruéis, severas, que tiram a autonomia e que se organizam 
de uma forma muito oposta ao modelo de negócio [atual] do jornalismo.

ALGORITMOS, FILTROS E BOLHAS 
Imagine filtrar tudo que você produz todos os dias na internet? É impossível. 

Então, alguém precisa fazer isso. Quem filtra [o volume de informação]? Os 
algoritmos, sobre os quais as pessoas falam como se fossem uma entidade. Agora, 
esse trabalho de filtro invisível não é feito de forma gratuita. A contrapartida vem 
da extração de dados. E mais: o filtro vai fazendo com que a gente se encaixe dentro 
de bolhas, e elas são construídas para que a gente fique mais confortável, veja coisas 
que a gente goste. Porque, assim, a gente fica mais tempo nas redes sociais, e quanto 
mais tempo a gente passar nelas, mais impactados seremos com publicidade. Esse 
é o modelo de negócio das redes. É difícil pensar numa lógica diferente, porque 
essas bolhas não nos permitem enxergar que há um “fora”. A gente não fura a 
bolha, não nas plataformas de redes sociais. Então, a gente fica refém, de fato, de 
como os algoritmos funcionam. As bolhas se organizam a partir de interesses de 
negócios das plataformas, elas se organizam em amostras, porque segmentam 
interesses compartilhados, mas também identificação de ações, se uma pessoa é 
mais ou menos disposta a interagir com certo tipo de publicação ou anúncio. Então, 
essa ideia de bolha como um grande agregador social é apenas uma camada, a 
outra é o objetivo comercial. Estamos fazendo parte de desenhos estratégicos das 
organizações, sem termos noção desses desenhos.

O QUE É INFORMAÇÃO? 
  O QUE É OPINIÃO? 
    O QUE É NOTÍCIA? 
     O QUE É ENTRETENIMENTO?
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Ouça o podcast deste Encontros com Issaaf Karhawi.

ISSAAF KARHAWI esteve presente na reunião virtual do 
Conselho Editorial da Revista E no dia  25 de maio de 2022.

PAPEL DO MEME
Os memes têm algo interessante que é como 

conseguem condensar anseios de um momento. Eles 
são a síntese de alguma coisa e, para entendê-los, 
você precisa de contexto. Se um meme circula, 
chega até você e você não faz ideia do que é aquilo, é 
porque não entendeu o contexto, não sabe de onde 
vem essa história. Ele exige camadas de leitura, 
camadas interpretativas que às vezes a gente acha 
que são só uma banalidade, mas não são. É por isso 
que eles são importantes veículos, pensando nessa 
ideia de condensar informações e colocá-las em 
circulação. Dá para pensar os memes por vários 
caminhos: o do humor é aquele com o qual a gente 
está superacostumado, mas eles também ajudam a 
evidenciar questões importantes [como políticas]. 
A convocação para que os jovens tirassem título 
de eleitor se organizou muito por uma linguagem 
memética, de viralização, de síntese. O TikTok, 
por exemplo, é uma rede que se organiza a partir 
de memes de áudios [e vídeos], em que as pessoas 
dublam o tempo inteiro. Esses memes condensam 
uma discussão, são facilmente apropriados, 
adaptados e colocados de volta em circulação. 

FAZENDAS DE CLIQUES
Elas são plataformas em que pessoas comuns 

se inscrevem para trabalhar clicando coisas o 
dia inteiro. Cada clique gera uma remuneração 
de menos de um centavo. Ou seja, a pessoa tem 
como tarefa do dia curtir 10 mil fotos, fazer cem 
comentários, assistir a cinco horas de 
vídeo e curtir cada um deles. 
No fim do dia, se a gente 
fizer as contas, ela não vai 
conseguir reunir um 
salário minimamente 
justo. Mas, por que 
isso existe? Porque há 
quem compre esses 
cliques, comentários, 
curtidas. A pessoa 
não está comprando 
seguidores falsos, 
os famosos robôs. 
Agora são pessoas 
trabalhando numa 
dinâmica de robô. A gente 
tem trabalhadores nessas 
condições de precarização. 
E essa discussão tem muito a ver 
com o universo dos influenciadores digitais, que 
depende de boas métricas. Se ele não tem, o que 
pode fazer? Contratar, comprar esses comentários 
e curtidas reais e inflar seus números, para que 
consequentemente tenha mais parcerias comerciais. 
É todo um ecossistema que alimenta essas fazendas 
de cliques. A gente está vivendo esse momento de 
reorganização dos parâmetros, e acho que é uma 
luta da sociedade, da mídia e das plataformas. 
Muitas plataformas [já] estão se aproximando 
dessas discussões. Acho que esse é o desafio do 
nosso tempo. 
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https://youtu.be/_YwrV5T6GS4
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DEPOIMENTO    GABRIEL VILLELA 

Já faz 33 anos desde que Gabriel Villela estreou como diretor 
de teatro em Você vai ver o que você vai ver, do escritor francês 
Raymond Queneau, com Rosi Campos no elenco. De lá para 
cá, o mineiro de Carmo do Rio Claro, formado pela Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), 
chegou à marca de 50 espetáculos à frente da direção. Esse 
feito foi obtido com Henrique IV, adaptação do texto centenário 
do dramaturgo italiano Luigi Pirandello (1867-1936) que esteve 
em cartaz entre abril e junho no Teatro Antunes Filho, no Sesc 
Vila Mariana, e que vai abrir o Festival Internacional de Teatro 
(FIT) de São José do Rio Preto, de 21 a 30 de julho. Ao longo de 
três décadas, Villela já dirigiu grandes nomes das artes cênicas, 
a exemplo de Ruth Escobar, Laura Cardoso, Walderez de Barros, 
Beatriz Segall, Marieta Severo, Elias Andreato e Celso Frateschi. 
Levou para os palcos musicais de Chico Buarque e obras de 

William Shakespeare, Henrik Ibsen, Albert Camus, Goethe, Schiller, 
Nelson Rodrigues e João Cabral de Melo Neto, entre outros 
autores. Além disso, trabalhou com companhias renomadas, 
como Grupo Galpão, Clowns de Shakespeare e o núcleo de atores 
do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). De Pirandello, Villela já 
havia dirigido o Galpão em Os Gigantes da Montanha, montagem 
que passou por unidades do Sesc São Paulo (como Pinheiros e 
Ipiranga) em 2013. Em seu mais recente espetáculo, dividido 
em três atos e orquestrado por clássicos dos grupos Queen, 
Supertramp e Bee Gees, a história gira em torno da coexistência 
entre sanidade e loucura. É contada por uma companhia de 
circo mambembe que evidencia como todos nós, do lado de cá 
do palco, também representamos diferentes papéis. Confira, a 
seguir, os principais trechos da entrevista que Villela concedeu 
recentemente à equipe do Sesc Vila Mariana.

CASAMENTO COM O TEATRO
COM MONTAGEM DE HENRIQUE IV, DE PIRANDELLO, NO SESC VILA MARIANA, 

DIRETOR MINEIRO CELEBRA 50 PEÇAS EM TRÊS DÉCADAS 
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“BODAS DE OURO”
Eu nem sabia disso, alguém andou contando [o 

número de peças dirigidas por Villela]. Apesar de 
parecer “pesado”, por ser “bodas de ouro” e um 
prenúncio de velhice, [é algo] que nesta área me dá 
um gosto especial porque, quanto mais velho o vinho, 
melhor. Eu espero não azedar? Mas, normalmente, 
não faço essas contagens. A gente conta os dias de 
trabalho, as peças que vão se antecedendo, sucedendo. 
Essa dinâmica de outra maneira, não é por um tempo 
cronológico. Um tempo, talvez, emocional. As peças 
caminham muito em função do cronograma político e 
social brasileiro. A contagem numérica fica de lado. É 
um casamento com o teatro, um casamento de “bodas 
de ouro”. Uma vida, né? Uma vida alquímica, [sendo o] 
ouro o elemento principal da alquimia.

PIRANDELLO E BORGES
Tive quase dois anos de teatro italiano muito 

intensos na USP. Pirandello foi o autor que a minha 
equipe estudou e elegeu como pesquisa. E esse jogo, 
de espelhamento que está nele e já vinha para mim 
dentro da obra do [escritor argentino Jorge Luis] 
Borges, é muito forte. A gente [eu e meu pai] lia o 
que era possível do Borges lá em Minas Gerais. Então 
cheguei pela metafísica do Borges e encontrei um 
grande libertador [Pirandello]. Um homem que liberta 
o teatro no auge do realismo contemporâneo, na 
virada do século 19 para o 20, com as problemáticas da 
época. Ele morreu no comecinho da Segunda Guerra 
Mundial, mas viveu o baque da Primeira Guerra. E 
também viveu complicações sociais com a história 
de Mussolini, viveu um período apaixonado por uma 
grande diva, Marta Abba, que foi para quem escreveu 
determinados personagens, [segundo] uma parte da 
crítica supõe. E está na cara que esse grande amor o 
levou a montar uma companhia de teatro. A gente usa 
da metalinguagem explícita nas obras dele, dessa fase 
amorosa.

É UM CASAMENTO COM O TEATRO, 

UM CASAMENTO DE BODAS DE 

OURO. UMA VIDA, NÉ?
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Chico Carvalho (ao centro) interpreta 
Henrique IV no espetáculo homônimo, que 
tem cenografia de J.C. Serroni e esteve em 
cartaz no Sesc Vila Mariana, de abril a junho.
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EU GOSTO MUITO DESSAS PEÇAS QUE NOS JOGAM 

PARA VÁRIOS ÂNGULOS, CAMINHOS E ESPELHOS. 

MUITAS CAMADAS
Depois do segundo espetáculo [que dirigi do Grupo 

Galpão], que foi A Rua da Amargura, após Romeu e 
Julieta, escolhemos algo que seria impossível de colocar 
em praça pública: a última peça do Pirandello, Os 
Gigantes da Montanha, uma peça inconclusa. A gente 
chegou a fazer [a encenação] para 15 mil pessoas, na 
Pampulha, e para 7 mil pessoas por noite na Praça 
do Papa [em Belo Horizonte]. Havia um silêncio 
de morte, um silêncio de frio gelado. As pessoas 
[estavam] concentradas, e não é uma peça de fácil 
intelecção. Aliás, nenhuma peça dele [Pirandello] é 
fácil, porque [há] a característica de escavação, de 
textos estratificados, com vários níveis de leitura 
e abordagem. É preciso que a pessoa esteja muito 
acostumada a praticar metáforas, figuras de construção 

literária. Então, chega-se a um determinado momento, 
tanto em Os Gigantes da Montanha, quanto agora [em 
Henrique IV], em que você não sabe em que ponto 
da história está. Ele [o autor] está brincando com as 
nossas fronteiras, com os limites de intelecção do texto. 
A gente sabe, por definição, que toda fronteira é tensa. 
Ele faz isto com a gente: enquanto não atravessamos 
as paredes, a sensação é de que Pirandello bota esses 
personagens todos dentro de um quartinho de asfixia, 
de ausência de ar. E o público vai sentindo a mesma 
coisa. Eu gosto muito dessas peças que nos jogam 
para vários ângulos, caminhos e espelhos. Pirandello é 
“abominável”, [assim] como o espelho e a cópia, porque 
reproduz o gênero humano como Shakespeare, como 
os gregos. 
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Fazem parte da montagem Henrique IV várias menções contemporâneas, como o figurino e a maquiagem 
no estilo dos filmes do diretor italiano Federico Fellini, e canções de bandas como Queen e Bee Gees, 
interpretadas pelos atores.



75

REPERTÓRIO MUSICAL
Henrique IV é muito rock and roll. Ele [o protagonista, 

que após um acidente de cavalo acredita ser o imperador 
romano-germânico, que viveu entre os séculos 11 e 12] 
transgrediu, foi excomungado pelo papa [Gregório 7]. 
Embora eu não conheça nenhum roqueiro que tenha 
sido excomungado por um papa, o caráter transgressor 
do personagem é muito grande. O rock and roll surgiu 
como canções de época, hits mesmo, desse período [dos 
anos] 1960, 1970, 1980. Canções muito conhecidas do 
grande público. Toda música tem a ver com o processo do 
melodrama do circo-teatro, [no qual há] uma canção que 
abre com o tema da cena, ou uma canção que arremata 
a cena, prestigiando o tema central. A ideia do circo 
veio depois, quando a gente falava da metalinguagem. 
É uma arquitetura cênica. Então, a gente optou pela 
metalinguagem e, com ela, colocar um circo, que é uma 
referência muito forte em termos estéticos, algo que eu 
pesquiso há bastante tempo e que cabia muito bem. O 
palco é uma carroça da commedia dell’arte com um trono 
dentro.

JOGO DE MÁSCARAS
Henrique IV é um texto que trata de máscaras, de 

personas. O autor não dá uma máscara para cada 
personagem, ele dá várias. E a menor máscara do mundo 
é o nariz de palhaço, de clown. A partir delas, você começa 
a aplicar valores – por exemplo, um vilão. Mas, nada é 
de verdade, e ele [o autor] trabalha com ambiguidades o 
tempo inteiro. A base da máscara é japonesa, o pancake 
branco que nega, que anula as características do ator para 
ressaltar o design do personagem ou do tipo. Na tragédia 
grega [por exemplo], como as mulheres não podiam 
entrar em cena por questões sociais, os homens faziam as 
mulheres [daí a importância das máscaras]. 

ESCOLHA DE FIGURINO
O figurino é de corte medieval. Nos palhaços, a gente 

põe golas elisabetanas [da época de Shakespeare]. A roupa 
tenta trazer uma percepção que anula o corpo, que o 
cobre. É uma roupa antropológica que está ligada a um 
momento da História do homem. Pirandello, assim como 
Shakespeare, tem uma fantasmagoria muito própria. E 
a primeira parte [da peça] é toda fantasmagórica: uma 
companhia toda de branco. São camisolas brancas [que 
os atores usam], até que os personagens recebem as [suas 
próprias] roupas [em araras postas em cena]. A gente 
acabou trazendo as roupas e vestindo os personagens (...) 
aos olhos da plateia. Na pandemia, eu estava num sítio em 
Minas, com uma tia, e a gente começou a “riscar” esses 
figurinos. 

*Assista a essa entrevista com o diretor 
Gabriel Villela: 

Parte I: https://bit.ly/3GZJl9K

Parte II: https://bit.ly/3aLy29p

*Leia também um texto de Rachel Sciré, 
editora web do Sesc Vila Mariana, 

sobre Henrique IV: 
www.sescsp.org.br/gabriel-villela-

aprofunda-a-fantasmagoria-de-luigi-
pirandello-em-seu-50o-espetaculo/
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Chico Carvalho (acima) como Henrique IV, 
é acompanhado em cena por seus dois 
camareiros-cantores: Artur Volpi, que interpreta 
o Oração, e Breno Manfredini, o Sonho.

https://bit.ly/3GZJl9K
https://bit.ly/3aLy29p
http://www.sescsp.org.br/gabriel-villela-aprofunda-a-fantasmagoria-de-luigi-pirandello-em-seu-50o-espetaculo/
http://www.sescsp.org.br/gabriel-villela-aprofunda-a-fantasmagoria-de-luigi-pirandello-em-seu-50o-espetaculo/
http://www.sescsp.org.br/gabriel-villela-aprofunda-a-fantasmagoria-de-luigi-pirandello-em-seu-50o-espetaculo/
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 Digo
“meu poema”
  como quem 
 diz “meu gato”.

 Não é
o pronome 
  que
 importa.

 Nem é o poema
em si.
  Nem o gato
 em si.

 O que importa é
haver em mim
  algo do poema,
 um quê

 do gato e, talvez, 
no poema
  e
 no gato,

 um mínimo
do meu mim 
  mesmo
 (meu tanto

 de poema, 
meu querer 
  ser 
 gato).

 Nunca tive
um poema.
  Não tenho
 um gato.

RICARDO ALEIXO INÉDITOS

O QUE IMPORTA
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ORIKI DE OGUM À BEIRA-MAR

NÃO TEM FIM

 Pai 
 meu pai inumerável 
meu inumerável 
  pai

 que eu não
 seja insensível
a nenhuma 
  beleza

 & que nunca 
 me baste
nem toda a 
  beleza 

 que existe 
 no mundo
enquanto houver
  mundo

As tais 
três raças tristes
são duas:

1) a que inventa 
(e depois desinventa)
o "conceito de raça";

2) as que ainda não 
entraram direito 
na história.
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RICARDO ALEIXO é artista e pesquisador de literaturas, artes e mídias, autor de Festim – 
Um desconcerto de música plástica (Oriki, 1992), Modelos vivos (Crisálida, 2010) e o mais 

recente, Extraquadro (Impressões de Minas/LIRA, 2021). Suas obras mesclam poesia, 
prosa ficcional, artes visuais, dança e outras linguagens. Aleixo também tem obras expostas 

nas mostras Praça da Língua e Falares no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo.
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FLORILÉGIO
Sou uma pessoa 
 muito simples. 

Meu único luxo 
 é ler Cruz e Sousa 

e Murilo Mendes 
 no original. 



79

Doe agasalhos, gorros, meias e 
cobertores para adultos e crianças.

A arrecadação será encaminhada 
às pessoas e famílias em situação 
de vulnerabilidade.

NAS  UNIDADES DO SESC NA CAPITAL 
E NA GRANDE SÃO PAULO
Saiba mais em www.sescsp.org.br
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ALMANAQUE

Oba, férias!

PEQUENOS CIENTISTAS
Para os fãs de astronomia, no dia 29/07, 

das 18h às 20h, o Sesc Mogi das Cruzes realiza a 
oficina Viajando pelas Estrelas, na qual crianças (a partir 
de 7 anos) podem desvendar o céu da cidade, aprender 

sobre o movimento dos astros e entender o funcionamento 
de binóculos e telescópios usados na observação noturna. 
Mesmo em condições climáticas desfavoráveis, a atividade 

será mantida, com uma oficina sobre a visibilidade de 
planetas e outros corpos celestes. As inscrições são gratuitas 

e haverá distribuição de senhas no local, 
30 minutos antes. Com Lívia Aceto e Iratã Lisboa. 

Saiba mais: 
www.sescsp.org.br/unidades/mogi-das-cruzes

O que fazer nos meses de férias escolares é uma pergunta recorrente de pais e cuidadores. De olho nessa demanda, 
o Sesc São Paulo oferece, neste mês, o projeto Oba! Férias!, voltado para os pequenos de até 12 anos e seus 

familiares ou responsáveis. A iniciativa consiste em passeios de um dia, bate-papos, oficinas, caminhadas e atividades 
nas próprias unidades do Sesc, que, além de divertir, trazem também uma dimensão educativa. Tem opção para 
quem gosta de ciências, contato com a natureza, história, teatro e muito mais! A programação que ocorre dentro das 
unidades é gratuita. Já as viagens diurnas com transporte são pagas (crianças até 6 anos são isentas e as de 7 a 12 anos 
têm 50% de desconto), necessitam de inscrição prévia e incluem guia turístico e mediadores, além de lanche e/ou 
almoço, a depender do itinerário e do período. Bora reunir a criançada, arrumar a mochila e curtir as férias passeando!
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PROGRAMAÇÃO DO SESC SÃO PAULO OFERECE PASSEIOS E ATIVIDADES 

VOLTADOS PARA CRIANÇAS E FAMÍLIAS NO MÊS DE JULHO 

http://www.sescsp.org.br/unidades/mogi-das-cruzes
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Acampark/Divulgação

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Neste passeio de um dia inteiro, o Sesc Piracicaba 

leva uma turma de ônibus até o Acampark, situado em 
Charqueada, a 30 quilômetros de Piracicaba e 180 da 
capital paulista. Em meio à natureza, os participantes 
poderão conhecer os biomas e as eras geológicas da 
Terra, e ainda terão um tempo livre para se divertir 
com a família e os amigos. A atividade, realizada no 
dia 24/07, a partir das 8h, inclui almoço e lanche e 
propõe um contato lúdico com a educação ambiental 
na primeira infância. Valor: R$ 20,00 (crianças de 7 a 
12 anos), R$ 40,00 (Credencial Plena) e R$ 60,00 (não 
credenciado). Inscrições (de 1o/07 a 10/07) e mais 
informações: https://bit.ly/3mLfMQ8

CONHECENDO POVOS ORIGINÁRIOS
Aos pés do Pico do Corcovado, em Ubatuba, no litoral norte paulista, está localizada a Aldeia Renascer Ywyty 

Guaçu. E é para lá que o Sesc São José dos Campos leva crianças e adultos em um passeio no dia 30/07 (sábado), a 
partir das 7h. O local é muito mais do que uma atração turística: é o lar de 20 famílias indígenas, que ocupam 2,5 mil 
hectares de belas paisagens e rios de águas cristalinas. Os participantes terão a oportunidade de conhecer a cultura, a 
história e a memória de representantes dos povos Tupi-Guarani e Guarani, por meio de uma conversa com o cacique 
da tribo e de uma trilha leve por uma agrofloresta, que termina com um banho de cachoeira – se o tempo permitir. 
No roteiro, também estão inclusas uma oficina de artesanato, uma visita à escola bilíngue local, uma vivência com 
arco e flecha e a ida a um espaço onde serão compartilhados ritos e danças tradicionais. O passeio tem como guias 
o historiador e fotógrafo Cadu Castro e a guia de turismo Ana Olivia Bruno. Inclui almoço e lanche. Inscrições (de 
5/07 a 14/07) e mais detalhes: https://bit.ly/3QfzxwG

https://bit.ly/3mLfMQ8
https://bit.ly/3QfzxwG
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TÚNEL DO TEMPO
Para quem quiser dar uma volta ao passado, 

uma ótima pedida é o passeio Histórias e 
Brincadeiras em Paranapiacaba, no distrito de 
Santo André, no ABC Paulista. No dia 23/07, 
às 9h, o Sesc Vila Mariana oferece uma visita 
à única vila ferroviária do Brasil, fundada por 
ingleses no início do século 20 e cujo nome 
em tupi significa “lugar de onde se vê o mar”. 
Os participantes vão entrar em contato com as 
lendas, os mistérios e as curiosidades em torno 
da construção da ferrovia São Paulo Railway, que 
fazia o transporte de cargas e pessoas do interior 
paulista até o Porto de Santos – e vice-versa. Ao 
longo do trajeto por esse patrimônio natural e 
cultural, cercado de belezas da Mata Atlântica, 
haverá encenações, jogos e brincadeiras com 
a Cia. Azenha de Teatro. Os inscritos serão 
escolhidos por sorteio, e a atividade inclui almoço 
e lanche. Mais informações: www.sescsp.org.br/
unidades/vila-mariana. 

O Sesc Pinheiros também leva uma turma até 
Paranapiacaba, de trem, no dia 17/07, com saída 
da Estação da Luz. Confira: https://bit.ly/3O9bRc9

FRUTA DO PÉ
O Brasil é um país privilegiado por sua 

flora exuberante, mas nem todos conhecem 
a variedade de frutas que temos à disposição. 
Pensando nisso, o passeio Frutas Nativas do Brasil 
– Trilhas do Sabor é uma ótima opção que parte 
do Sesc Taubaté, no dia 16/07, com destino ao 
Sítio do Bello, no município de Paraibuna, a cerca 
de 66 quilômetros de Taubaté e 125 da cidade 
de São Paulo. O local desenvolve um trabalho 
de pesquisa, produção e beneficiamento de 
frutas nativas como jenipapo, pitanga, cambuci e 
guariroba, entre muitas outras. Durante o passeio, 
que inclui almoço, os visitantes farão uma trilha 
para conhecer de perto as árvores frutíferas da 
região, bater um papo sobre as formas de cultivo 
e, claro, saborear as frutas! Em caso de chuva, a 
atividade será cancelada. Inscrições (a partir de 
1º/07): sescsp.org.br/taubate/. 

Já no dia 9/07, das 10h30 às 13h, o Sesc 
Ipiranga oferece o circuito Caminhando pelas 
Árvores Frutíferas, e uma oficina artística ao final 
do passeio, com o biólogo Gabriel Brito e a agente 
de educação ambiental Regina Maria de Freitas. 
Confira os detalhes: https://bit.ly/3b4FaOo

Foto: Luis Henrique de Abreu Barbosa Henrique por Pixabay

Foto: Gabriel Brito

http://www.sescsp.org.br/unidades/vila-mariana
http://www.sescsp.org.br/unidades/vila-mariana
https://bit.ly/3O9bRc9
http://sescsp.org.br/taubate/
https://bit.ly/3b4FaOo


OS EMPREGADOS COM REGISTRO EM CARTEIRA PROFISSIONAL, OS 
ESTAGIÁRIOS, OS TEMPORÁRIOS, OS DESEMPREGADOS HÁ ATÉ 24 MESES 
E AS PESSOAS QUE SE APOSENTARAM ENQUANTO TRABALHAVAM EM 
EMPRESAS DO RAMO DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO PODEM 
FAZER A CREDENCIAL PLENA DO SESC E TER ACESSO A MUITOS BENEFÍCIOS.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
• Funcionários empregados e desempregados:
 Carteira profissional atualizada (impressa ou digital)
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 No caso de desempregados, é considerado o prazo de 24 meses da baixa da 

Carteira Profissional, para fazer e utilizar a Credencial Plena.
• Estagiários:
 Termo de compromisso ou carteira de trabalho, em que conste o número do CNPJ 

da empresa.
 Declaração de matrícula com situação acadêmica
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 A validade da Credencial corresponde ao período de vigência do contrato de 

estágio, não ultrapassando dois anos, cessando o direito à renovação após a 
rescisão.

• Temporários:
 Carteira profissional atualizada (impressa ou digital)
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
• Empregado com contrato suspenso temporariamente:
 Carteira profissional atualizada (impressa ou digital)
 Termo de acordo de Suspensão do Contrato de Trabalho
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
• Aposentados:
 É o empregado que se aposentou quando trabalhava com registro em carteira 

profissional, em empresa do comércio de bens, serviços e turismo.
 Carteira profissional atualizada (impressa ou digital)
 Carta de Concessão da aposentadoria ou Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(CNIS)
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
• Titular falecido:
 O dependente cujo trabalhador, estagiário, temporário ou aposentado do comércio 

de bens, serviços e turismo é falecido, poderá requerer a Credencial Plena. Além 
dos documentos citados na lista de titular e dependentes, deverá apresentar 
também a certidão de óbito. 

• Dependentes:
 O titular (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo), pode incluir seus 

dependentes. Assim, a família também pode usar o Sesc! Veja a lista abaixo de 
dependentes:

• Filhos, enteados, irmãos, netos e tutelados (até 20 anos):
 Certidão de nascimento ou documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 Para os netos e enteados, além desses documentos, apresentar também documento 

que comprove o parentesco com o titular. E para os tutelados, comprovante de tutela.
• Filhos, enteados, irmãos e netos (entre 21 e 24 anos):
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 Comprovante de matrícula ou pagamento recente de mensalidade em ensino 

superior, profissionalizante, pós-graduação (lato sensu, stricto sensu ou residência 
médica), preparatório para o ensino superior ou educação de jovens e adultos (EJA).

• Cônjuge:
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 Certidão de casamento civil ou religioso; declaração de união estável lavrada em 

cartório ou declaração de união estável de próprio punho, neste caso, a certidão 
deve mencionar os nomes do casal, os números dos documentos de identidade 
e assinatura de ambos, além disso, em caso de credenciamento presencial nas 
unidades, é indispensável a presença do casal no ato do credenciamento.

• Pais e padrastos do titular:
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 Para os padrastos e madrastas, é necessário apresentar documento que comprove 

união com o pai ou mãe do titular.
• Avós:
 Documento de identidade
 CPF
 Foto 3x4 recente. Se preferir, tiramos sua foto na hora sem custo.
 Documento que comprove o parentesco com o titular.

PARA FAZER PELA PRIMEIRA VEZ A CREDENCIAL PLENA OU INCLUIR 
DEPENDENTES:
Acesse a Central de Relacionamento Digital ou baixe o app Credencial Sesc SP e 
verifique se você pode ter a sua Credencial Plena do Sesc São Paulo!  
A Credencial Plena é o acesso para trabalhadores e dependentes ao uso dos 
serviços e programações nas Unidades do Sesc.  
Sobre a Credencial Plena:  
- É gratuita.
- Tem validade de até dois anos.  
- Pode ser utilizada nas Unidades do Sesc em todo o Brasil.  
- Prioriza os acessos às atividades do Sesc.  
- Oferece descontos nas atividades e serviços pagos.  
Para fazer ou renovar a Credencial Plena de maneira online e de onde estiver, baixe 
o app Credencial Sesc SP ou acesse o site Central de Relacionamento Digital. 
Se preferir, nesses mesmos locais você consegue agendar seu horário para ir 
presencialmente em uma de nossas Unidades (compareça com a documentação 
necessária).

Central de 
Atendimento do 
Sesc Av. Paulista
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A EMISSÃO DA CREDENCIAL PLENA É GRATUITA 
E VÁLIDA POR ATÉ 2 ANOS EM TODO O BRASIL
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Desde pequena, frequento unidades do Sesc e me lembro de nelas encontrar um lugar de brincar, quando ainda não 
existiam os maravilhosos Espaços de Brincar. Era brincando no grande jacaré e no gramado íngreme do Interlagos, 

ou escalando as paredes de tijolinhos ao lado da valeta de água do Pompeia que qualquer ida ao Sesc era sinônimo de 
diversão. Férias inesquecíveis no Sesc Bertioga, com recreação na praia e gincanas noturnas que sempre terminavam nos 
bailes da lanchonete. Muito mais do que as fotos “tiradas” em filmes de 36 poses, guardo com carinho as memórias dessas 
brincadeiras. 

Foi no Sesc, trocando minha carteirinha por alguma caixa mágica, que pude experimentar jogar Ludo, Jogo da Vida, 
Detetive, Banco Imobiliário, Cara a cara, Perfil, jogos que brincados naquele espaço se tornavam ainda mais especiais.

Não à toa, cresci falando que eu queria trabalhar no Sesc. E desde 2010, quando vesti o crachá e mudei de lado do balcão, 
a ludicidade, o encantamento e a convivência com o diverso seguem como minhas bússolas em tudo que faço. Com muito 
prazer, programo cursos para adultos voltarem a se sentir crianças, resgatando processos de investigação e aprendizado, e 
programo oficinas para crianças se sentirem um pouco mais adultas, respeitando suas escolhas e propósitos.

Com o FestA! – Festival de Aprender, evento que coordeno desde 2017, a ludicidade está em tudo, desde a identidade 
visual aos objetos e criações desenvolvidas manualmente pelos participantes. Assim foi até 2020, primeiro ano pandêmico, 
quando o FestA!, que estava pronto para ir ao encontro do público, teve que ser cancelado. Sentindo a necessidade vital 
de continuarmos estimulando o aprendizado lúdico e a convivência, sobretudo em tempos de distanciamento social e 
insegurança, criamos o Almanaque FestA!, mistura de livro, manual e caderno de jogos voltado à criação em diferentes 
universos artísticos. Repleto de histórias, curiosidades, atividades e outras experiências, o Almanaque FestA! foi impresso 
em 2021 e distribuído gratuitamente para 70 mil trabalhadores do comércio, serviços e turismo. Muitos jogos se espalharam 
por aí, e quanta gente veio me contar como se divertiu com o almanaque reunindo filhos e sobrinhos, amigos ao redor de 
algumas simples folhas de papel!

E como o bichinho da ludicidade se alimenta de sorrisos, relatos afetuosos e criatividade, para o FestA! 2022 criamos 
novamente uma publicação lúdica chamada Que festa!, composta por 5 atividades e um grande jogo de tabuleiro. Mais 
uma vez, levaremos esses jogos ao encontro de trabalhadores e suas famílias, buscando estimular momentos especiais de 
convivência, diversão e aprendizados.

E assim seguimos, brincando, jogando, aprendendo e criando enquanto aqui estamos, porque a vida é uma festa – e 
mesmo que as festas tenham seu fim, elas perduram em nossas memórias felizes.

Se você ficou curioso em conhecer esses jogos, acesse aqui e venha brincar! 

P.S. RENATA FIGUEIRÓ 

LUDICIDADE

RENATA FIGUEIRÓ é bacharel em Imagem 
e Som pela UFSCar e atua como assistente 

técnica na Gerência de Artes Visuais e 
Tecnologia do Sesc São Paulo.
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https://sesc.digital/conteudo/artes-visuais/festa-2021/almanaque-festa
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