
 
 

 

 

ARTE DA PALAVRA – REDE SESC DE LEITURAS 

O projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras é um circuito atuante em todas as 

regiões do país que estimula a divulgação de autores nas suas diferentes formas de 

manifestações. Durante o ano de 2018, mais de 70 representantes da diversidade 

literária brasileira percorrerão todos os estados do país. 

A fim de promover o intercâmbio de artistas e a formação de leitores, o projeto tem 

como objetivo oferecer ações que atuem em toda a cadeia da literatura, incluindo a 

formação e a divulgação de novos autores, a valorização das novas formas de produção 

e fruição literária, possibilitadas pela emergência de discursos periféricos e a utilização 

de novas tecnologias. 

Considerando as diversas formas de manifestações literárias, o Arte da Palavra é 

composto por três eixos: Os Circuitos de Autores e de Oralidades, que promovem o 

encontro de escritores de diferentes locais do país, com suas diversas dicções, por meio 

de debates e apresentações artísticas; e o Circuito de Criação Literária, que promove a 

formação de leitores e o aprimoramento da escrita nas suas diferentes categorias. 

Dentre os participantes de 2018, nomes como Daniel Galera, Stella Maris Resende, 

Cidinha da Silva, André de Leones e Bruna Beber percorrerão o país. Entre março e 

dezembro, serão realizados mais de 700 encontros, apresentações e oficinas. 

CIRCUÍTO DE AUTORES 

Debate     

Tema: A voz  feminina  na poética comtemporânea 

Cida Pedrosa (PE) e Adri Aleixo  (MG) 

 

11/06- Castanhal/PA 

16:00  as  18:00 h- Universidade Federal do Pará- Campus Castanhal 

Endereço: Av. dos Universitários, s/n - Jaderlândia, Castanhal - PA, 68746-630 

19:00 as  20:00 h- Unidade  Sesc Castanhal  

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 10 - Nova Olinda, Castanhal - PA, 68743-000 

12/06   - Belém/ PA  

10:00 as  12:00 h  - ECNB Espaço Cultural Nossa Biblioteca 

Endereço: Tv. Vinte e Cinco de Junho, 214 - Guamá, Belém - PA, 66075-513 

19:00 -  Centro  Cultural   Sesc Boulevard 

https://www.facebook.com/cidapedrosa2012?fref=mentions
https://www.facebook.com/adriana.aleixoconsultoriaemlinguagens?fref=mentions
https://www.google.com.br/search?q=universidade+federal+do+par%C3%A1,+campus+i+castanhal+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipzClMNzfRks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBi1gTDy8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjyy6CQk5zbAhXJIZAKHbkHArIQ6BMIqAEwEg
https://www.google.com.br/search?q=sesc+servico+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkzSTeqqtSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGLuHKTLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwji7srlk5zbAhWJQ5AKHbAICmYQ6BMI0wEwEA
https://www.google.com.br/search?q=espaco+cultural+nossa+biblioteca+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgpNyyItyjTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2ibuly8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx7s3_k5zbAhWJQpAKHUoNAoIQ6BMIiAEwEA


 
 

Endereço: Tv. Vinte e Cinco de Junho, 214 - Guamá, Belém - PA, 66075-513 

 14/06-  

Santarém/PA 

Unidade  Sesc  Santarém 

15:00  as  17:00 h - Fechado  para Escola 

19:00   as  21:00 h- Para  o público em Geral 

 

Endereço: R. Floriano Peixoto, 535 - Central, Santarém - PA, 68005-060 

Telefone: (93) 3522-1423 

 

Sobre as escritoras: 

Adri Aleixo:  

Adri Aleixo nasceu em oito de outubro de 1975, em  Conselheiro Lafaiete, 

Minas Gerais, mas hoje vive em Belo Horizonte onde atua como Professora 

de Português e Literatura. Possui textos publicados em sites e revistas 

literárias como Germina, Mallarmargens, Suplemento Literário de Minas Gerais, Zona 

da Palavra, Verso Aberto, O Relevo, entre outros. Gosta de brincar com a palavra 

escrita e falada e por isso adora ler poesias. Publicou em 2014, Des.caminhos, pela 

editora Patuá e em 2016, o livro Pés, ambos de poesia. 

 

Cida Pedrosa (Bodocó/PE, 1963), poeta e advogada. Publicou Restos do 

Fim (1982); O Cavaleiro da Epifania (1986); Cântaro (2000); Gume (2005), 
todos em edição da autora e As Filhas de Lilith (Rio de Janeiro: Calibán 

Editora, 2009). Participou de várias antologias de poesia e, desde 2005, 
edita em parceria com Sennor Ramos o site Interpoética. Faz parte de Dedo 
de moça — uma antologia das escritoras suicidas (São Paulo: Terracota 

Editora, 2009). Tem textos traduzidos para o francês e o espanhol, e 
publicações espalhadas na internet e em jornais mundo afora. 

É Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura da Cidade 
do Recife. 
  

 

 

Leia mais: https://www.divulgaescritor.com/products/cida-pedrosa-por-

eduardo-garcia/ 

https://www.google.com.br/search?q=espaco+cultural+nossa+biblioteca+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgpNyyItyjTks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sB2ibuly8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx7s3_k5zbAhWJQpAKHUoNAoIQ6BMIiAEwEA
https://www.google.com.br/search?q=sesc-servi%C3%A7o+social+do+com%C3%A9rcio+santar%C3%A9m+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LElPskgzN9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFKzJBELgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwji16DTm5zbAhUCHJAKHRnFDzQQ6BMI0QEwEQ
https://www.google.com.br/search?q=sesc-servi%C3%A7o+social+do+com%C3%A9rcio+santar%C3%A9m+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwji16DTm5zbAhUCHJAKHRnFDzQQ6BMI1AEwEg
mailto:cidapedrosapoesia@yahoo.com.br
http://www.interpoetica.com/
https://www.divulgaescritor.com/products/cida-pedrosa-por-eduardo-garcia/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.divulgaescritor.com%2Fproducts%2Fcida-pedrosa-por-eduardo-garcia%2F
https://www.divulgaescritor.com/products/cida-pedrosa-por-eduardo-garcia/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.divulgaescritor.com%2Fproducts%2Fcida-pedrosa-por-eduardo-garcia%2F

