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FluminenseFluminense
BaixadaBaixadada da 

A Baixada Canta, Dança e se Agiganta: conectando Culturas e Conhecimentos

II Semana II Semana 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ / Campus Nova Iguaçu

Pró-Reitoria de Graduação - Pró-Reitoria de Extensão 

Programa de Educação Tutorial - PET/Conexões de Saberes: 
Dialogando e Interagindo com Múltiplas Realidades e Saberes na Baixada Fluminense

Maiores informações

 petconexoesbaixada.eu5.org

Parcerias

Realização

Apoio

Petianos (Comissão Organizadora)

"Se quiser chegar rápido, vá sozinho. Mas, se quiser ir longe, vá com muitos" (Provérbio Africano)

Petianos Conexistas:

Ariane Adão
Beatriz dos Santos
Carla Cristina
Caruanã Guatara
Cristiane de Carvalho
Daiane Andrade
Fayla Menezes

de 5 a 9 de agosto de 2013

Giselle Florentino
Jackson Cardoso
Luciano Marques
Sara Nogueira
Stephanie Nunes
Valdirene S. Pessoa
Valéria Vieira
Yuri Francisco

Prof. Dr. Otair Fernandes de Oliveira (Tutor do grupo/DES)

Pró-Reitoria de Graduação  - PROGRAD

Pró-Reitoria de Extensão - PROEXT

Mostra Cultural
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Artista: Sonia Monteiro

Forró Pimenta do Reino

Autor: Gerson Monteiro

Artista: Deneir

Artista: FiuzaArtista: Celeste Conceição

Artista: Yuri Francisco

Poesia

Sarau: Encontro de Poetas

8 de agosto, de 18:30h às 19:30h

Local: em frente ao RU

Grupo do Encontro de "Poetas e Afins" é o grupo de poetas originário do 

Sarau Encontro de "Poetas e Afins" que ocorre na última quinta-feira de todos 

os  meses.

Israel de castilho é ator da Compania de Teatro Martins Franco Produções e 

aluno do curso de turismo na Ufrrj-IM

Johnny Rocha. Diretor e ator da “Iconoclasta - Cia. de Experimentação 

Cênicas”, Multiplicador e diretor de movimento do Grupo Nós do Morro, 

Diretor administrativo grupo Nós da Baixada, Multiplicador de técnicas 

circenses na rede publica de ensino da Cidade de Belford Roxo.

Dança

Oficina: "Dança Baixada" com Esinéa Gomes

7 de agosto, de 19:30h às 20:30h

Local: Pátio central em frente ao RU
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Exposições

Exposição de fotografia: "Belezas Naturais” por Marcele Pontes

6 e 7 de agosto, de 9h às 19h

Local: hall do auditório

Marcele Pontes tem 32 anos, é fotógrafa apaixonada pelo ofício, nasceu e 

reside na Baixada Fluminense. Estudou fotografia em duas escolas: Ateliê de 

Imagem e SENAC. Juntamente com outros profissionais fundou o 

FOTOBAIXADA Foto Clube, cuja meta é difundir a fotografia como arte.

 

Exposição de artes plásticas, artesanato e poesia: “Corpos 

Baixada”
“O corpo é a arte da poeira recitando a poesia escrita por sentimentos."   

(Gerson Monteiro)

6 à 9 de agosto, de 9h às 19h

Local: hall do auditório

Artistas do dia 6, terça-feira

Benedita Silva de Azevedo: Formada na Instituição de Ensino Universidade do 

Vale Itajaí. Presidente da ACLAM. (ACADÊMIA DE CIÊNCIAS LETRAS E ARTES DE 

MAGÉ), escritora com 18 livros publicados.

Demétrio Sena: Escritor; Poeta; Arte Educador da secretária Estadual de 

Educação Lotado no Ciep Brizolão 327.

Ana Cristina (Artesã): Trabalhos com sementes de pinhas, reciclados, Pinturas 

de telas, talhos em madeiras, Eva, pinturas de tecidos e outros.

Deneir (Artista plástico, inventor): Participou de varias oficinas de artes, no Rio 

professores e pessoas do em torno da Universidade em Seropédica. A partir 

do dia 02.04.2013 nasceu o Coral UFRRJ no Instituto Multidisciplinar no 

Campus Nova Iguaçu. E hoje, sempre que possível, fazemos juntos todas as 

apresentações representando a Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro. O repertório do Coral é constituído basicamente por músicas 

folclóricas, mpb, clássicas,  sacras e “spirituals”. São incorporadas músicas 

“natalinas”, para a tradicional apresentação de final de ano. Em 2002 

realizou a gravação do seu 1º CD (ao vivo). As apresentações do Coral 

ocorrem principalmente em eventos da UFRRJ, destacando as 

apresentações externas na Escola de Música da UFRJ, na UERJ e Faculdade 

Machado de Assis, bem como em encontros de Corais nas cidades de 

Betim/MG, Conservatória, Maricá/RJ.  Conta com acompanhamento nos 

ensaios de pianistas voluntários, na maioria estudantes. Hoje conta com 

aproximadamente 35 integrantes entre os 3 segmentos (alunos, professores e 

técnicos).

Repertório:

1.   Andança. Autor: Dory Caymmi. Arranjo: Marcos Ferreira e Nilda M. 

Souza

2.   Água de Beber. Autores: Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Arranjo: 

Thierry Lalo.

3.   Tempos Modernos. Autor: Lulu Santos. Arranjo: Marcio Medeiros.

4.   Ameno. Autor: EricLevi. Arranjo: Hang Sodara

5.   Samba do Avião. Autor: Tom Jobim. Arranjo: Rita Borges.

6.   Oceano. Autor: Djavan. Arranjo: Rafael Pinheiro.

7.   Epitáfio. Autor: Sérgio Brito. Arranjo: Tânia Vaz.

8.   Imagine. Autor: John Lennon. Arranjo: Marcio Medeiros.
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de janeiro, Confeccionou brinquedos e engenhocas para programa de TV. 

Foi convidado para ministrar oficinas de brinquedos e engenhocas no 

Espaço Brasil na França-Carreau Du Temple.

Rogério Maia: Artista plástico, escritor. Pinturas em telas com a técnica em 

pontilhismo. Participou de varias exposições no Rio de Janeiro, e na quinta 

Avenida em Nova York. Conquistou o 1° lugar com o quadro “O Caminho.”

Gerson Monteiro: Escritor, poeta, performista. Escreveu e publicou o livro 

Cuca Legal.

Fiuza: Pintor e Desenhista, Arte concreta. Cursou desenho no Liceu de Artes e 

oficio (RJ).

Sônia Monteiro: Artista plástica, artesã e curadora. Pinturas em telas, 

instalações, inventos, reciclagens, entre outros. Participou de mais de 35 

exposições de artes no Rio de Janeiro. Com 2 exposições com sua curadoria: 

(Magé Feito com Arte .2011) (Corpos. 2013) Sua técnica em pintura, 

impressionismo abstrato, arte moderna, contemporâneo. Vem despontando 

no cenário artístico de Magé e todo estado do Rio de Janeiro.

 

Artistas do dia 7, quarta-feira

Ana Ana (Ceramista): trabalhos com argilas, esculturas e outros.

Deize Garcia: Artista plástica, artesã: pinturas em telas a artesanatos pinturas 

em telhas entre outros, arte impressionista.

Nina: Artista plástica, Artesã. Pinturas em telas em tecidos entre outros. Gosta 

muito de pintar suas flores e paisagens.

Vilany Biegler: Artista plástica, artesã. Pinturas em telas, pinturas em tecidos, 

bonecas e outros.

Herbert Rodolf Biegler: Musicista na arte muciva. Trabalha com mosaicos.

Kaê: Artista plástico, desenhista, e criador de cenários. Trabalha com 

aumentou entre os alunos, o que permite que se tenha, a cada ano 

letivo, uma formação diferente  para a banda. Em 2011, ela passa a 

se chamar More Music.

Os ensaios da banda acontecem semanalmente na Sala da Animação .

Repertório: Música Popular Brasileira

 

Integrantes:  Débora Duarte da Silva, Ellen Lobo Rodrigues Borba, Gabriel dos 

Santos Martins, Renan Alves Felicidade, Alexsander Fagundes da Silva e 

Souza, Bruno dos Santos Cavalcante, Pedro Paulo dos Santos Cavalcante e 

Carlos José Bastos Jocarbas.

Show de Encerramento: Frutos da terra - sambas e compositores 

iguaçuanos e Coral da UFRRJ

9 de agosto, de 17h às 21h

Local: Auditório

Representantes do projeto "Frutos da Terra" apresentam uma das mais 

marcantes características da Baixada: o samba. Por meio da arte, estes 

artistas e moradores da Baixada narram a história e cultura da região. O 

projeto a qual eles fazem parte foi elaborado ao longo de dois anos, fruto dos 

desejos, intenções e ações compartilhadas de pessoas e grupos 

comprometidos com a preservação da memória da cultura afro-brasileira 

através da história do samba, em particular na Baixada Fluminense. Um livro 

que simboliza o encontro, a troca e a articulação entre a Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e os movimentos sociais, 

especificamente os que promovem a cultura afro-brasileira através do 

samba.

 

O Coral da UFRRJ foi fundado na década de 70, sob a regência do Maestro 

Nélson Nilo Hack. Reorganizado em 1996 sob a regência de Obadias Rocha. 

Desde então conta com a participação de estudantes, funcionários, 
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cenários para Rede globo. Sua técnica, pontilhismo, mista, abstrato entre 

outros.

Sônia Monteiro

Rafael Valadão: Jovem escritor e poeta com apenas 15 anos

Artistas do dia 8, quinta-feira

Adalto de Paula: Pinturas de telas, talhos em madeiras, recorte em papel. Sua 

arte impressionista.

Damião Barbosa: Artista plástico, escultor. Formou-se na Instituição de Ensino 

Unigranrio Universidade do Grande Rio.

Eduardo Ribeiro: Poeta, artista plástico e produtor cultural. Editor da 

antologia Arrulho, de poemas, e do portal Baixada Fácil.

Vicente de Paula Caetano: Artista plástico, escritor e compositor. Pinturas em 

telas com expressionismo abstrato, e poesias contos, estórias e músicas.

Sônia Monteiro, Gerson Monteiro, e Rafael Valadão

Artistas do dia 9, sexta-feira

Celeste Conceição descobriu-se artista aos sete anos de idade na Bahia/BA. 

Suas técnicas foram aprimoradas a partir dos 19 anos, quando passou a 

produzir afrescos; painéis sacros e decorativos. As exposições de suas obras 

vêm se sucedendo há 26 anos desde que começou a ilustrar as fachadas e 

interiores das igrejas; bem como de outras instituições públicas e privadas da 

Baixada Fluminense. Também compõe logotipos e logomarcas sendo 

destaque nas pastorais e campanhas políticas.

Yuri Francisco: hoje com 21 anos, manifesta aptidões para as artes plásticas 

Baixada produzido pela Rede Globo de televisão alem do FIFA FAN FEST 

realizado na praia de Copacabana, também pela Rede Globo junto com a 

FIFA. 

Apresentação Musical: Roda de Choro dos Pavões

6 de agosto, de 17h às 18:30h

Local: Pátio central em frente ao RU

A Roda de Choro dos Pavões é um grupo de músicos, artistas em geral e 

amigos que se reúnem todo terceiro domingo de cada mês para celebrar a 

música brasileira, especificamente o choro. Hoje, depois de ter vivido seu 

primeiro ano na Ong Ubem, seu encontros acontecem sempre em praças 

públicas na cidade de Nova Iguaçu. Desde seu primeiro encontro, abril de 

2012, vem aumentando as participações dos apaixonados pela sonoridade 

e toda a trama que tem esta música genuinamente carioca.

Apresentação Musical: BANDA MORE MUSIC ( Instituto Rangel)

 7 de agosto, de 17h às 18:30h

Local: Pátio central em frente ao RU 

Formada em 2009, a banda do Instituto de Educação Rangel Pestana, foi 

pensada com o intuito de oferecer aos alunos, mais um instrumento que 

estimule o prazer e o entretenimento no espaço escolar, além de servir como 

elemento fortalecedor de vínculos e contribuir para o enriquecimento do 

arcabouço cultural dos jovens alunos da instituição. 

A primeira formação da banda ocorreu durante o Festival de Música 

promovido pela Coordenadoria Regional Metropolitana I (órgão da 

Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro 

responsável pelas unidades escolares da área de Nova Iguaçu)no 

qual foi vencedora. Daí em diante, o interesse em participar da Banda 
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desde os 12. Em 2009, recebeu menção honrosa por duas obras expostas no 

57º Salão de Artes Plásticas do Clube Militar. O artista plástico é aluno de 

Ciência da Computação da UFRRJ, e é bolsista do PET Conexões Baixada.

 Ana Cristina, Deize Garcia, Deneir, Nina, Gerson Monteiro e Sônia Monteiro

Exposição Livros e Autores da Baixada Fluminense 

6 à 9 de agosto, de 9h às 19h

Local: hall em frente ao auditório

Projeto realizado desde 2007 pela ativista cultural Claudina Oliveira, no 

sentido de divulgar, distribuir e dar visibilidade a produção literária da 

Baixada Fluminense.  São aproximadamente 150 títulos diferentes, também 

para venda e sessões de autografo.

 

Exposição Coop. De Agricultura Familiar de Produtos Orgânicos 

UNIVERDE

7 à 9 de agosto, de 9h às 19h

Local: em frente à rampa de acesso aos blocos

A Coop. De Agricultores Familiares de Produtos Orgânicos UNIVERDE 

nasceu em 2008 a partir de um projeto implementado pelo Instituto 

Terra (uma ONG) em parceria com a Transpetro/Petrobras. 

Inicialmente, o projeto buscou trabalhar com famílias que residiam 

próximo a faixa de dutos nos municípios de Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias .

Finalizando parceria com o Instituto Terra (ITPA), que propiciou o inicio 

das atividades do grupo, um processo de formação em 

associativismo e cooperativismo, em 2008 criou as bases para a 

fundação da Coop. De Agricultores Familiares de Produtos Orgânicos 

UNIVERDE.

Música

Apresentação Musical - Forró Pimenta do Reino

5 de agosto, de 17h às 18h

Local: Pátio central em frente ao RU

Em 2003 nasce a proposta de uma banda que em seu repertório traga suas 

próprias composições alem de difundir mestres como Luiz Gonzaga, Jackson 

do Pandeiro, Trio Nordestino e tantos outros da musica popular do nordeste. 

Surge então a banda Pimenta do Reino.

Incluindo novos instrumentos na roupagem de suas musicas, a banda 

acabou dando ao seu público o estigma de  “Um Forró diferente”, é o que o 

público fala após ouvir o Pimenta do Reino tocar. Com um estilo musical 

bastante peculiar, o Pimenta, como é carinhosamente chamado pelos fãs, 

vai além do Forró-pé-de-serra. Mistura sanfona, zabumba e triângulo com 

violão, flauta, violino, baixo e percussão. O resultado dessa mistura é uma 

melodia leve e dançante. Talvez seja por isso que por onde passa o sucesso 

de público é garantido. 

Após lançar o disco, “A Hora é Essa - 2003” o Pimenta do Reino gravou seu 

primeiro CD e DVD ao vivo “Estação Pimenta - 2007”, com composições 

próprias e algumas regravações: Trazendo muito Baião, Xaxado, Xote e 

Forró, com arranjos originais, inovadores e com muita qualidade musical. As 

músicas já estão na boca do público que vão aos shows e traduzem bem o 

universo musical que este trabalho quer atingir. 

Nos quase dez anos de estrada a banda dividiu palco com Zé Ramalho, 

Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Oswaldo Montenegro, Sá e Guarabira, 

Zeca Baleiro, Elba Ramalho, Jorge Versilo, Luiz Melodia, Trio Nordestino, Frank 

Aguiar, Calcinha Preta,  Falamansa entre outros.

Apresentou-se em feiras agro pecuárias, festivais de música, casas de 

espetáculos e lonas culturais em diversas cidades do estado do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Bahia; tocou no Reveilon da 
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