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Confira a programação do 
Sesc na Semana da Criança
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Livro de críticas 
reúne artigos 
dispersos

Dia 8/10, sábado, 11h30
Auditório
Grátis. Livre
Retirada de ingresso com 1h de antecedência
Programação disponível em: sescp.org.br/
sescjazz e nas redes sociais do @sescsp e 
unidades participantes
SESC GUARULHOS Endereço: Rua 
Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200, Jardim 
Flor do Campo, Guarulhos – SP
Telefone: (11) 2475-5550

SERVIÇO

Durante a Semana da 
Criança, entre os dias 08 
e 16 de outubro, o Sesc 
São Paulo promove cen-
tenas de atividades para 
bebês e crianças de até 12 
anos, acompanhados de 
seus responsáveis, em to-
das as unidades do esta-
do – capital, Grande São 
Paulo, interior e litoral. 
Tem exposição, ofi cinas 
de artes, apresentações 
de música, espetáculos 
com elementos da dan-
ça e do teatro, vivências 
artísticas e esportivas, jo-
gos, brinquedos e muitas 
brincadeiras. Tudo com o 
objetivo de reforçar a im-
portância do brincar e a 
valorização da infância. 
A programação comple-
ta está disponível no site 

https://www.sescsp.org.
br/projetos/sesc-na-se-
mana-da-crianca/ 

Helena Black, uma 
drag queen que percorre 
o mundo colhendo his-
tórias e tira as memórias 
de onde passou de sua 
mala, apresenta A Prin-
cesa e a Costureira, 
no Sesc Guarulhos. Ela 
conta o caso de Cíntia, 
uma princesa prometi-
da em casamento desde 
a sua infância que, por 
um encantamento de 
sua fada madrinha, des-
cobre que o verdadeiro 
amor vai além das con-
venções sociais.

(08 e 15/10, sábados, 
das 12h às 13h. Livre. 
Grátis)

Também em Guaru-

lhos, a Mãetinê, com 
DJ Paula Mar e DJ Ias-
min, agita a criançada e 
suas famílias com uma 
vivência de discoteca-
gem de vinil. Todos são 
convidados para dançar 
uma variedade de músi-

cas que aguçam os pala-
dares sonoros do públi-
co em geral.

(12/10, quarta, das 
10h até 15h30. Livre. 
Retirada de convites 
com 1h de antecedên-
cia. Grátis)

Ao longo de três se-
manas, de 5 a 23 de ou-
tubro, o jazz ocupa sete 
unidades do Sesc SP: 
Guarulhos, Jundiaí, Pi-
racicaba, Pompeia, Pre-
sidente Prudente, Ribei-
rão Preto e São José dos 
Campos. É o Sesc Jazz 
que chega à sua quarta 
edição, com 20 atrações 
nacionais e internacio-
nais, atividades forma-
tivas e programação 
on-line, que exploram 
a diversidade musical 
da cena contemporânea 
ligada à memória afro-
diaspórica, a tradição, a 
vanguarda e o território.

Atividades formati-
vas – Sesc Guarulhos

Abajur: Master-
class

Abajur é o encontro 
entre os sons e ritmos 
brasileiros da cantora 
Juçara Marçal, do gui-
tarrista Lello Bezerra, 
da contrabaixista Clara 
Bastos e do percussio-
nista Maurício Takara 
e o material criativo da 
cena europeia, dos fran-
ceses Nicolas Pointard e 
Christophe Rocher, do 
Ensemble Nautilis.

A música e as relações 
que se estabelecem en-

tre os artistas dão ori-
gem a regras particu-
lares, que permitem a 
criação em tempo real 
de novas sonoridades. 
Os shows do grupo Aba-
jur unem a música bra-
sileira e a europeia, com 
peças improvisadas, em 
uma experiência nova, 
explosiva e transatlân-
tica.

Além das apresenta-
ções, o grupo realiza ati-
vidades formativas com 
a proposta de debater a 
composição e a improvi-
sação entre músicos de 

duas culturas diferen-
tes. No formato de aula-
-show, os artistas tocam 
e explicam a prática de 

suas músicas por meio 
de técnicas alargadas 
para cada um dos ins-
trumentos.

Enquanto escrevia para 
jornal e para a Internet 
(já na segunda metade da 
década de 1990), o histo-
riador e professor Darlan 
Zurc nunca planejou reu-
nir o próprio material um 
dia. E a Internet, assim 
como ele, estava apenas 
começando.

O tempo passou, e eis 
que a junção dos textos 
dispersos aconteceu de 
fato e deu origem agora 
ao livro de não fi cção “A 
fúria de papéis espalha-
dos”.

Dono de uma verve 
ácida e sarcástica (infl u-
ência de, entre outros, 
Gregório de Matos e Pau-
lo Francis), Zurc debocha 
dos temas hegemônicos, 
presenteia com erudição 
o leitor, explica inclusive 
sobre a fragilidade da vi-
são romântica acerca do 
amor e sentencia a res-
peito da vida: “Não existe 
escolha sem renúncia”.

Vários textos fazem no 
título uma paráfrase de 
trabalhos consagrados, 
a exemplo de “Prometeu 
alcoolizado” (referência a 
“Prometeu acorrentado”, 
de Ésquilo), “Um enga-
no chamado modo de 
produção” (alusão a “Um 
bonde chamado desejo”, 

de Tennessee Williams) 
e “A política como ideia” 
(menção a “A política 
como vocação”, de Max 
Weber).

Apesar de a obra ter nas-
cido na sua época de estu-
dante universitário, o tom 
profundo e não acadêmi-
co é um grande mérito, 
pois o estilo universitário 
geralmente é enfadonho, 
truncado e sem fl uidez. 
O estilo de Zurc é direto, 
jornalístico, divertido e, às 
vezes, poético.

A FÚRIA DE PAPÉIS 
ESPALHADOS

Darlan Zurc, edi-
tora Scortecci, 2021, 
R$40 (176 págs.), R$25 
(e-book; audiobook via 
assistente de voz)

Sesc Jazz leva atividades 
formativas ao Sesc Guarulhos




