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O tema Diferentes Vozes para Construir Histórias 
celebra a essência do Festival do Livro e da Literatura 
de São Miguel. Desde que ganhou as ruas do 
bairro, essa festa é produzida pelo encontro da 
Fundação Tide Setubal com diversos personagens. 
Escolas com seus professores e alunos, coletivos 
culturais, instituições locais, moradores, apoiadores, 
instituições públicas e patrocinadores se unem em 
uma rede de escuta, refl exão e criação para elaborar 
uma programação em homenagem ao livro, à leitura 
e à literatura.

Durante os três dias de festa, os mais de 40 pontos 
marcados no mapa de São Miguel Paulista terão 
contação de histórias, intervenções artísticas, saraus, 
TVs de rua, dança, teatro e os tradicionais frutos 
literários, livros doados em diferentes pontos da 
cidade, que são pendurados nas árvores e colhidos 
pela comunidade.

Nesta sexta edição, quando a democracia brasileira 
completa 30 anos, vamos também debater com 
diferentes escritores de que forma ela vem sendo 
construída e como a história real, a fi cção e as redes 
sociais se cruzam para garantir direitos e contribuir 
com a cidadania. 

Traga suas ideias, seus ideais, sua voz e venha 
nos ajudar a construir histórias.

Esperamos você!
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9h às 18h – Exposição Troca-se: técnica de pintura com lápis aquarelável 
sobre papel 
Inspirada na arte de Eduardo Kobra, a exposição terá anúncios ilustrados 
com trocas de problemas da nossa cidade por soluções que beneficiem o 
coletivo. Uma produção do projeto Um Passe para a Arte, da Fundação 
Tide Setubal. 
* Sábado, funcionamento do espaço das 9h às 14h

Galpão de Cultura 
e Cidadania

Rua Serra da Juruoca, 112
– Jardim Lapenna

9h às 18h – Exposição Viva Pedro Noite, Viva África! 
Educandos do projeto Um Passe para a Arte, da Fundação Tide Setubal, 
construíram um painel de tecido, mescla da história Pedro Noite com 
elementos da arte africana. Confira!
* Sábado, funcionamento do espaço das 9h às 14h

9h às 18h – Exposição Nossos Contos  
Inspiradas em contos de fadas clássicos, as crianças do projeto Um Passe 
para a Arte escreveram três livros com base no estudo da estrutura 
dos contos. 
* Sábado, funcionamento do espaço das 9h às 14h

9h às 21h – Venda de Livros 
Durante todo o Festival, acontecerá uma grande feira de livros com 
comercialização de diversos títulos de diferentes editoras. Os livros podem 
ser adquiridos com desconto de 30% a 50% de editoras como Martins 
Fontes, Biqueira Literária, Real Peruíbe, Companhia das Letras, Global, 
Martin Claret, Duna Dueto, Cortez, Editora 34, Exitus, Boitempo, 

Praça Morumbizinho Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

Alameda, Ciranda Cultural, Estação Liberdade, Brinquebook, Jujuba Editora 
e Perspectiva. Venha conferir.

9h às 21h – Biqueira Literária  
Banca de venda de livros organizada pelas Edições Um por Todos, que 
reunirá títulos de poetas e escritores da literatura marginal-periférica 
ligados a saraus e outras atividades da cidade de São Paulo. O título faz 
referência às “biqueiras”, pontos clandestinos de venda de drogas ilícitas, 
e baseia-se também no poema de mesmo nome, de autoria de Rodrigo 
Ciríaco, que traz em seus versos o refrão “Vendo pó. Vendo pó... Vendo 
pó...esia!”. Justifica-se, ainda, por reunir obras de autores muitas vezes 
marginalizados não apenas no mercado editorial, mas em feiras e festas 
literárias Brasil afora. 

Todos os dias

Fotos: Vanderson Atalaia e Gastão Guedes
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de novembro

Lygia Fagundes Telles

Não separe com tanta 
precisão os heróis dos 
vilões, cada qual de um 
lado, tudo muito bonitinho 
como nas experiências de 
química. Não há gente 
completamente boa nem 
gente completamente má, 
está tudo misturado e a 
separação é impossível 
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14h30 – Mediação de Leitura – Viagem ao Mundo da Leitura                            
As mediadoras de leitura propõem, de forma interativa, um contato lúdico 
entre leitores e livros de literatura infantojuvenil. Público: livre. Duração: 50 
min (20 lugares).

Biblioteca Raimundo 
de Menezes

Avenida Nordestina, 780
– São Miguel Paulista

9h30 – De Passagem, com Cia. de Retalhos de Teatro                            
O espetáculo é construído com base em memórias recolhidas de pessoas 
reais. Nele, a realidade das recordações de senhoras idosas ganha vida 
teatral e vida poética, transformada. As personagens dessa peça irão rever 
suas lembranças, vislumbrar o encontro com os outros e, talvez, poder 
confiar no futuro. Fundamentada na essencialidade do trabalho do ator e 
de elementos que compõem sua arte, a encenação constituída de músicas 
e entremeada de elementos artesanais aspira ser uma celebração às 
memórias e às histórias de nossas velhas e de tantas outras que mantêm 
em silêncio seus contos e cantos.

Centro de Repouso 
São José Pedro Soares 
de Andrade

Rua Eulália Felisbela de 
Oliveira, 59
– Parque Paulistano

10h30 – Seresta Musical – Música Não Tem Idade                    
Os educandos Debora Conceição, 8 anos, Ryan Sampaio, 9 anos, e Luan 
Sampaio, 8 anos, do CCA Parque Paulistano, mostram interesse e talento 
para a música durante as apresentações internas. Em parceria com o 
coral do Núcleo de Convivência para Idosos (NCI) Irmã Suzanne Cros, eles 
cantarão músicas de todos os tempos. 

8h às 9h30 – Poesia na Calçada                        
Os participantes do CCA Jardim Lapenna recitarão poemas na calçada para 
os moradores que circularem por ali. Serão entregues lembrancinhas com 
lindos poemas para presentear a comunidade com arte e literatura. 
Venha participar!

CCA Jardim Lapenna Rua Doutor Almiro dos 
Reis, 33 – Jardim Lapenna

13h – Oficina de Maculelê                  
Maculelê é uma expressão teatral que conta, por meio de dança e cânticos, 
a lenda de um jovem guerreiro que, sozinho, conseguiu defender seu 
povo de uma tribo rival usando apenas dois pedaços de pau, tornando-
se o herói da sua tribo. Esta oficina trará as tradições folclóricas do 
Brasil, demonstrando como essas manifestações podem ser um apoio na 
convivência comunitária e coletiva. Uma realização do projeto Um Passe 
para a Arte, da Fundação Tide Setubal, com orientação do educador 
Rafael Teodoro.
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9h às 11h30 – Espaço de Leitura – Livrando o Tempo                      
O Ponto de Leitura Tide Setubal tem um encontro marcado com você. 
Durante as contações de história realizadas no CDC, acolhedores espaços 
de leitura serão criados no pátio esperando pelos leitores e curiosos, com 
muitos livros, gibis e histórias para se envolver.

CDC Tide Setubal Rua Mario Dallari, 170
– Jardim São Vicente

9h30 – Passando Histórias da África, com Malas Portam                    
A Mala Invisível apresenta ao público uma incrível bagagem com quatro 
lindas histórias contadas e sentidas ao som do instrumento africano djembê. 
A primeira, Aguemon, conta o mito da criação do mundo e da raça negra, 
segundo o povo iorubá. A segunda, a fábula de Krokô e Galinhola, narra a 
história de uma galinha-d’angola muito astuta, que se livra de virar almoço 
de um crocodilo. Na sequência, a lenda Mahura explica como as estrelas, o 
sol e a lua apareceram no universo. Por último, O Baú das Histórias revela 
como todas as histórias se espalharam pelos quatro cantos do mundo.

11h – A Árvore Generosa, com Grupo Ecozóico – Teatro de Sombras            
O clássico texto de Shel Silverstein, de 1964, conta a história do amor 
entre uma árvore e um menino. A árvore é a amiga amorosa que dá tudo 
ao menino, suas folhas, seus frutos, sua sombra. Os estreitos laços que 
aproximam o menino e a árvore transformam-se, pouco a pouco, em 
distância e silêncio. No entanto, a dinâmica que se vê entre o menino e 
a árvore mostra também a passagem do tempo e dos valores que são 
reavaliados com ela, numa relação de troca sincera e desinteressada – essa 
que o homem parece desaprender nas exigências da vida adulta. É uma 
fábula sobre a amizade, a consciência ecológica e a ambição do homem 
perante a generosidade e a força da natureza. O Grupo, criado e coordenado 
por Felipe Rocha, utiliza em suas montagens a linguagem do teatro de 
animação e pretende ser reconhecido pela maneira autêntica e inspiradora 
de sensibilizar.

9h30 – A Árvore Generosa, com Grupo Ecozóico – Teatro de Sombras              
O clássico texto de Shel Silverstein, de 1964, conta a história do amor 
entre uma árvore e um menino. A árvore é a amiga amorosa que dá tudo 
ao menino, suas folhas, seus frutos, sua sombra. Os estreitos laços que 
aproximam o menino e a árvore transformam-se, pouco a pouco, em 
distância e silêncio. No entanto, a dinâmica que se vê entre o menino e 
a árvore mostra também a passagem do tempo e dos valores que são 
reavaliados com ela, numa relação de troca sincera e desinteressada – essa 
que o homem parece desaprender nas exigências da vida adulta. É uma 
fábula sobre a amizade, a consciência ecológica e a ambição do homem 
perante a generosidade e a força da natureza. O Grupo, criado e coordenado 
por Felipe Rocha, utiliza em suas montagens a linguagem do teatro de 
animação e pretende ser reconhecido pela maneira autêntica e inspiradora 
de sensibilizar.

CEI Vila Curuçá II Rua Georgina Diniz 
Braghiroli, 350 – Vila Curuçá 

9h às 15h – Tenda Literária            
Tenda Literária com exposição de livros o dia todo. Um delicioso espaço para 
interagir, com ações de leitura, microfone aberto ao público e distribuição 
de livros promovidos pela Biblioteca do CEU Três Pontes. 

CEU Três Pontes Rua Capachós, 400
– Jardim Romano

10h às 12h – Espetáculo de Balé – Dança das Flores    
Como celebração à primavera, as alunas do projeto Ballet Escola do CEU 
Três Pontes, com orientação da professora Fanny Kameda Andreeto, 
realizarão uma poética apresentação da dança para as turmas da escola 
e comunidade. Entre as coreografi as, serão lidos diversos poemas que os 
alunos trabalharam durante a preparação da Festa da Primavera deste ano.
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10h às 11h – Rádio X-Music – Aqui a Diversidade Tem Voz!        
A Rádio X-Music, do CEU Três Pontes, é um projeto com alunos do 9º ano sob 
orientação do professor Josafá Crisóstomo, em parceria com o Núcleo Mundo 
Jovem e o Núcleo de Comunicação Comunitária (NCC) da Fundação Tide 
Setubal. A intervenção falará sobre diversidade, abordando preconceito, 
discriminação e respeito. O tema foi defi nido com base em uma dinâmica de 
refl exão sobre questões da escola, do bairro e da adolescência. O encontro 
contará com a participação dos convidados Vera Lucia de Oliveira, diretora 
da EMEF do CEU Três Pontes, Daniel Cerqueira, pedagogo com trabalho 
voltado à pesquisa sobre as relações de gênero e o combate à homo/
transfobia nas escolas, da educação infantil ao ensino médio, e Eduardo 
Moreira Sena, CEO e fi lantropo da Fundação Euzébio Leandro, que se dedica 
às discussões sobre o aprendizado em nossa sociedade, com atuação direta 
em comunidades de extrema vulnerabilidade e na promoção do advocacy 
para a mediação de confl itos. A intervenção também conta com uma 
programação musical variada que faz jus ao tema da rádio. 

Curva do S
Jardim Romano

Formada pelas ruas Alfredo de 
Melo, Bernardo de Chaves Cabral 
e Domingos Fernandes Nobre

EMEF Euzébio 
Rocha Filho

Rua Amparo da Serra, s/n
– Parque Dom João Nery

19h30 às 22h – Roda de Conversa – O Direito à Literatura    
A partir do ensaio O Direito à Literatura, do crítico Antonio Candido, será 
realizado um bate-papo com o público presente sobre a importância do 
acesso à literatura como um direito universal. A professora Maria Cristina 
Aro falará sobre a proposta de seu livro Contos da Vida Alheia, que escreveu 
pensando especialmente em seus alunos de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). E a turma de EJA da escola apresentará seus depoimentos sobre 
as memórias do tempo de estudo, o percurso profi ssional, os caminhos 
que seguiram em suas leituras e seus autores preferidos. Também na 
programação, os alunos de EJA da EMEF Euzébio Rocha Filho farão uma 
intervenção artística, orientados pelos professores Valéria e Daniel.

Cine Literário – Direitos Humanos em Pauta         
O projeto Cine Literário, desenvolvido na EMEF Faveira do Mato, tem por 
objetivo contribuir para o desenvolvimento das habilidades de leitura, 
escrita, refl exão e diálogo dos alunos, que, por meio do cinema, terão 
subsídios para um novo olhar para o mundo, gerado pelo contato com a arte 
literária e cinematográfi ca.

As exibições serão realizadas na sala de vídeo da escola:

EMEF Faveira 
do Mato

Rua Faveira do Mato, 600 
– Vila Jacuí

9h às 11h – Exibição do Filme Olga (Jayme Monjardim, 2004) 
Para esse evento, o Cine Literário preparou a leitura de diversos textos, 
poemas, cartas e poesias. Público: a partir de 14 anos (40 lugares).

14h às 16h – Exibição do Filme Território do Brincar (David Reeks, 
Renata Meirelles, 2015)
Após a exibição, será realizada uma ofi cina de construção de brinquedos 
com os participantes. Público: livre (40 lugares).

14h – Sarau Frontin recebe Sarau Ocuparte
O Movimento Ocuparte, coletivo artístico produtor de um Sarau no Parque 
do Carmo, estará no Festival com uma intervenção de poesia, música 
e artes visuais, na qual estimulará os estudantes a participar do sarau, 
declamando um poema, expondo desenhos ou tocando uma música. Além 
disso, os organizadores farão uma explanação sobre a história dos saraus e 
a importância desse movimento para o exercício de democracia e cidadania 
por meio da arte e do entretenimento. Haverá uma feira de trocas de livros 
organizada pela escola no local.

EMEF Almirante 
Pedro de Frontin

Rua José Ferreira Crespo, 495
– Jardim São Vicente
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19h15 – Roda de Conversa – Um Dedo de Prosa, Outro de Poesia     
O objetivo é compartilhar impressões, sensações e refl exões a respeito da 
leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Convite aberto aos que leram 
e aos que não leram mas desejam conhecer um pouco dessa obra. Presença 
de alunos do ciclo autoral das salas de leitura da EMEF Faveira do Mato e 
EMEF Antônio Carlos de Andrada e Silva e alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).

10h às 16h – Ônibus Biblioteca  
O projeto Ônibus Biblioteca possibilita que pessoas de regiões mais 
distantes tenham acesso a livros, gibis e periódicos. Haverá atividades com 
mediação de leitura aberta ao público presente e Feira de Troca de Livros 
e Gibis. Para participar da Feira, é necessário trazer livros e gibis em bom 
estado de conservação, não trazer livros didáticos ou técnicos e trocar na 
base de 1x1, nas bancas ou entre si.

EMEF Faveira do Mato 
e EMEF Antônio Carlos 
de Andrada e Silva 

Esquina das ruas Faveira do 
Mato e Baltazar Santana

Programação da Esquina Literária: 
12h – Ônibus Biblioteca apresenta Eu em Ti
Concebido, dirigido e coreografado por Sandro Borelli, o espetáculo da 
Cia. Carne Agonizante é inspirado no poema de mesmo nome escrito por 
Adalgisa Nery, que viveu com Ismael Nery (um dos ícones da vanguarda 
brasileira) por 12 anos. Trata-se de uma abstração do corpo erótico e 
santifi cado, despojado de vida no tempo e no espaço, em busca da 
preservação dos elementos essenciais à existência, concebendo o ser 
humano de forma espiritual. Tudo o que é posto em cena é feito sem 
concessões, com a convicção de que a arte lida não apenas com a estética, 
mas também com a ética, procurando o entroncamento entre refl exão 
como arte.

13h – Intervenção Literária – Poemas ao Vento 
Os alunos dos ciclos interdisciplinar e autoral da EMEF Faveira do Mato 

19h30 – Exibição do Filme Sem Pena (Eugênio Puppo, 2014)      
Nenhuma população carcerária cresce na velocidade da brasileira, que já é a 
terceira maior do mundo. Sem Pena desce ao inferno da vida nas prisões do 
país para expor as entranhas do sistema de justiça do Brasil, demonstrando 
como morosidade, preconceito e a cultura do medo só fazem ampliar a 
violência e o abismo social existente.

20h – Roda de Conversa, com os convidados:   
Bruno Shimizu, Verônica Sionti e Patrick Cacicedo, defensores públicos do 
Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São 
Paulo, debatem o sistema prisional brasileiro, a redução da maioridade 
penal e o trabalho da defensoria pública.

21h15 – Considerações Finais

21h30 às 22h – Apresentação Musical, com Jocélio Amaro   
Jocélio Amaro, cantor e compositor paraibano que está longe de ter uma 
visão estreita de questões sociais importantes, traz, na poética de suas 
canções, o sentimento do homem que não deixou sua arte se embrutecer 
com os dramas humanos e sociais.

EMEF Faveira 
do Mato

Rua Faveira do Mato, 600 
– Vila Jacuí

19h às 22h – Sessão Especial – Literatura, Democracia e Direitos 
Humanos: Os Miseráveis, de Victor Hugo, e a realidade
social contemporânea 
Diálogos em torno da contemporaneidade das temáticas contextualizadas 
na obra: preconceitos de classe, gênero, geração, o sistema carcerário, 
reinserção do preso na sociedade e redução da maioridade penal. A 
atividade será realizada no pátio da escola.

19h – Abertura – A Poesia Nossa de Cada Dia: poemas para Valjean!
Apreciação de leitura de poemas – Vamos montar a cesta dos poemas – 
traga o seu! Salve! Salve! Agostinho Neto, Solano Trindade, Castro Alves, 
Racionais e o Rappers na quebrada da poesia.

Douglas Belchior, formado em História pela PUC-SP, educador e fundador 
da rede de cursinhos populares e comunitários da Uneafro-Brasil, aborda as 
temáticas jovens negros, periferia e sistema educacional público.
Mediação: Kelly Cristina Gomes de Castro, professora alfabetizadora e 
coordenadora pedagógica da Prefeitura Municipal de São Paulo, graduada em 
História pela FFLCH-USP.
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9h às 10h e 15h às 16h – Poesias ao Pé do Ouvido
Você já pensou em tudo que podemos fazer com um cone? Alunos do ciclo II 
e III da EMEF José Honório Rodrigues, com orientação da professora Virlene, 
levarão poesias à comunidade escolar e do entorno com muita criatividade 
e sensibilidade. Um encontro cheio de poemas e surpresas.

EMEF José Honório 
Rodrigues

Rua do Pombo Correio, 50
– Jardim dos Ipês

9h às 10h e 15h às 16h – Literatura e Sustentabilidade na Comunidade
Marcadores de página com dicas literárias, produzidos por alunos da escola, 
serão distribuídos a quem passar. Será entregue, também, panfl eto com 
dicas literárias e de sustentabilidade. Uma ação do projeto José Honório 
Escola Verde, com participação dos alunos do 4° B e da professora 
Djanira Souza.

15h30 – Dramatização baseada no conto A Bruxa da Rua Mufetar
Na EMEF Antônio Carlos de Andrada e Silva, alunos mediadores de leitura, 
ao lerem o conto A Bruxa da Rua Mufetar, do livro Contos da Rua Brocá, 
de Pierre Gripari, fi caram encantados com a história e, a partir de várias 
leituras dramatizadas, montaram a apresentação. O conto narra a história 
de uma bruxa muito feia que faria qualquer coisa para ser linda. Na 
dramatização, ela irá procurar, na Esquina Literária, uma criança para servir 
de alimento e concretizar seu encanto, mas não pode ser qualquer criança, 
a criança deve ter o nome iniciado com a letra... Venha conferir!

16h – Dramatização baseada no livro O Fantástico Mistério de Feiurinha
Alunos do 6° ano (ciclo interdisciplinar) da EMEF Antônio Carlos de Andrada 
e Silva leram a obra de Pedro Bandeira adaptada para teatro e fi caram 
maravilhados com a leitura dramatizada. Logo propuseram a encenação. 
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O espetáculo será apresentado na Esquina Literária, com apoio das professoras 
Kelly Castro e Maria de Fátima. A obra começa fazendo um convite à lembrança 
dos fi nais dos contos de fadas. Quase todas as histórias antigas que você leu 
terminavam dizendo que a heroína casava-se com o príncipe encantado e 
pronto. Iam viver felizes para sempre e estava acabado. Questiona-se o que 
signifi ca “viver feliz para sempre".  Signifi ca casar, ter fi lhos, engordar e reunir 
a família no domingo para comer macarronada? Quer dizer que a felicidade é 
não viver mais nenhuma aventura? Como é que alguém pode viver feliz sem 
aventuras? Com o desaparecimento da princesa Feiurinha, Branca Encantado 
convoca uma reunião na esquina dos poetas com todas as princesas e logo 
chegam Chapeuzinho Vermelho, Cinderela Encantado, Bela Fera Encantado, 
Rapunzel Encantado e, juntas, vão tentar resolver esse problema. Venha 
descobrir esse mistério!

EMEF Faveira do Mato 
e EMEF Antônio Carlos 
de Andrada e Silva 

Esquina das ruas Faveira do 
Mato e Baltazar Santana

pesquisaram durante as aulas do Módulo de Língua Portuguesa, com a 
professora Ana Paula Prado, poemas ou trechos de poemas de vários autores da 
literatura mundial como: Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Manoel de Barros, 
William Shakespeare, Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Vinicius de 
Moraes, Patativa do Assaré, Adélia Prado, entre outros. Os alunos anotaram os 
poemas ou trechos de poemas, com seu nome e autor, e colocaram em balões. 
Os jovens percorrerão o bairro para soltá-los, levando poesia a quem os pegar.

13h – Intervenção Literária – Chovendo Poesia
Os alunos dos ciclos interdisciplinar e autoral da EMEF Antônio Carlos de 
Andrada e Silva pesquisaram, durante as aulas de sala de leitura, com as 
professoras Kelly Castro e Maria de Fátima, alguns poetas, como Manuel 
Bandeira, Solano Trindade, Ferreira Gullar, e selecionaram poemas 
para distribuir aos transeuntes da Esquina Literária. Os poemas são 
cuidadosamente protegidos sob um guarda-chuva e espalharão gotas de 
poesia no entorno. 

15h – Afetos e Vivências: minha autobiografi a está aqui
Lançamento das autobiografi as dos alunos das turmas 
de 6° ano, parte integrante do movimento de promoção 
da sustentabilidade e do fortalecimento das identidades 
locais protagonizado na escola. A partir do trabalho de 
resgate histórico-familiar e de estímulo ao sentimento 
de pertencimento ao território da zona leste, os alunos 
promoverão esta ação com apoio da professora 
Eliana Andrade.
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13h – Cortejo Literário – Entre nessa Roda 
As crianças da EMEI Maria Quitéria são cheias de criatividade. Protagonistas 
de inúmeras ações na escola, agora elas irão empreender uma grande 
aventura. Acompanhadas por contadores de história do coletivo Sarau 
Debaixo D’Árvore, com suas canções e poesias, elas participarão de um 
cortejo da escola ao Ponto de Leitura Vila Mara, onde, então, se envolverão 
em diversas histórias e intervenções. Durante o cortejo, serão distribuídas 
poesias infantis para o público na rua. 

EMEI Maria Quitéria Rua Marfim Vegetal, 126
– Jardim Maia
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12h30 às 13h – Roda de Capoeira, com Mestre Chico
Os alunos da EMEF Armando Cridey Righetti jogarão capoeira no saguão da 
estação de trem Itaim Paulista como demonstração e afirmação da cultura 
brasileira, com intervenções poéticas ao longo da atividade. Também 
participará deste encontro o Mestre Chico. 

Estação de Trem 
Itaim Paulista

Rua Cordão de São Francisco, 865
– Itaim Paulista

18h – Música e Poesia na Estação
Canções populares são entoadas pelo Coral Luz Divina alternadamente com 
a declamação de poesias do Sarau Belas Flores, ambos projetos do Núcleo 
de Convivência para Idosos Irmã Suzanne Cros – SEPAS. Doces palavras para 
você se encantar. Mediação: Itamar Lopes e Jeane Silva.

Estação de Trem 
Jardim Helena

Rua São Gonçalo do Rio das Pedras, 
1.200 – Jardim Helena

15h – Vida e Obra de Patativa do Assaré
Exibição de vídeo e encenação sobre o grande poeta popular Patativa do 
Assaré, cuja voz entoou tantas memórias e manifestações da tradição 
nordestina. A atividade será seguida de um trabalho com cordel e 
xilogravura realizado pelos alunos do 2° ano B e a professora Talita.

EMEF José Honório 
Rodrigues

Rua do Pombo Correio, 50
– Jardim dos Ipês
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9h às 17h – Livro Vivo: um convite à imaginação
Um universo incrível existe dentro de você e ele é muito bem-vindo neste 
fantástico encontro com a imaginação. O Livro Vivo, um livro sem palavras, 
com páginas coloridas que aguçam e trazem à tona suas histórias, estará 
no Galpão para receber todos aqueles que são curiosos pelo mundo. Não 
há restrição de idade para participar, é só chegar e contar. Ao lado do livro 
fi cará um facilitador poético que ouvirá atentamente as histórias para, 
então, recontá-las em outros momentos do Festival. Livro Vivo é uma ação 
da UBS Jardim Lapenna em parceria com o Ponto de Leitura Jardim Lapenna, 
da Fundação Tide Setubal.

Galpão de Cultura 
e Cidadania

Rua Serra da Juruoca, 112
– Jardim Lapenna

9h30 – Ofi cina de Ritmos
Com o objetivo de dividir curiosidades, tocar e “trocar fi gurinhas” sobre 
ritmos, a ofi cina irá construir e destrinchar células rítmicas exercitando a 
improvisação e expressão artística. Seu instrumento é bem-vindo! Uma ação 
do projeto Um Passe para a Arte, da Fundação Tide Setubal, com facilitação 
do educador Rafael Teodoro.
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10h – Lendas Urbanas: as histórias que os outros contam...
Este espetáculo do jornalista e dramaturgo Antonio Primus traz em seu enredo 
uma série de contos de mistério e lendas urbanas que permeiam o imaginário 
popular. É apresentado por um personagem estranho que habita um casarão 
antigo e recepciona os visitantes (público), convida-os para ouvir histórias e 
saber um pouco mais sobre cada objeto que ele possui em sua sala (o palco), 
interagindo e envolvendo a plateia em seu universo. Público: a partir dos 
10 anos.

11h – Apresentação de Dança – A Quebra de uma Barreira
Apresentação construída com os adolescentes do projeto Um Passe para a 
Arte, com o objetivo de resgatar a biografi a do maior artista da música pop. 
Uma apresentação coreografada e teatral que mostra a importância de sua 
infl uência na quebra de preconceitos raciais.

14h30 – Passando Histórias da África, com Malas Portam
A Mala Invisível apresenta ao público uma incrível bagagem com quatro 
lindas histórias contadas e sentidas ao som do instrumento africano djembê. 
A primeira, Aguemon, conta o mito da criação do mundo e da raça negra, 
segundo o povo iorubá. A segunda, a fábula de Krokô e Galinhola, narra a 
história de uma galinha-d’angola muito astuta que se livra de virar almoço 
de um crocodilo. Na sequência, a lenda Mahura explica como as estrelas, o 
sol e a lua apareceram no universo. Por último, O Baú das Histórias revela 
como todas as histórias se espalharam pelos quatro cantos do mundo.

15h – Dança e Poesia Quebrando Barreiras 
Os frequentadores do CCA Jardim Lapenna realizarão uma apresentação 
de hip hop com o tema Dança e Poesia Quebrando Barreiras. A proposta é 
levar a dança pra rua, apresentar o trabalho feito no CCA e, principalmente, 
mostrar a dança como uma arte sem discriminação e preconceito. No fi nal 
da apresentação, os adolescentes recitarão um poema inspirado na 
própria dança.

16h30 às 18h – Sarau Café com Poesia convida Sarau na Brasa
O Sarau Café com Poesia é uma ação da EE Professor Pedro Moreira Matos 
que contará com apresentações de poesias e músicas dos alunos das 
turmas do 6° e 7° ano inspiradas nos autores Vinicius de Moraes, Cora 
Coralina, William Shakespeare, Carlos Drummond de Andrade, entre 
outros, com apoio das professoras Adelaide Honório de Oliveira, da Sala 
de Leitura, e Janaína Rosa Sanches, de Língua Portuguesa. Para se somar 
a essa intervenção, a escola recebe o Sarau na Brasa, movimento cultural 
de periferia para a periferia, nascido em Brasilândia, zona sul de São 
Paulo, com o objetivo de produzir e divulgar a arte dentro da periferia. Os 
tambores e a oralidade são carros-chefes na comunhão, resgatando, assim, 
tradições milenares de nossos ancestrais.

9h às 17h – Ampolas, Papoulas e Outras Palavras
Durante os dias do Festival, as agentes comunitárias de saúde da UBS Jardim 
Lapenna terão encontros preciosos. Levando fl ores e poesias aos moradores 
da região, As 12 Agentes, como são chamadas, farão visitas poéticas para

Jardim Lapenna Pelas ruas do bairro
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cuidar com ludicidade e emoção. Inspirado na força da palavra, da escuta 
e do afeto, o encontro será marcado por breves recitais com poemas que 
falam sobre o amor, a alegria, a esperança e a vida.

15h às 18h – Slam do CORRE – Vai Correr ou Vem pro CORRE?!
O Slam do CORRE! é uma batalha de poesias autorais de até 10 segundos. 
Realizada em São Miguel Paulista pelo Sarau Movimento Aliança da Praça 
(M.A.P.), chegou para inovar a cena da poesia na região. Hoje, reúne poetas 
que vêm de todas as regiões para “correr” nas batalhas, cada edição tem 
a grande “correria” do mês, mas, no fi nal, a grande vencedora é sempre a 
poesia! Vai correr ou vem pro CORRE?!

26

9h às 11h e 14h às 16h – Banca de Cordel Literário
Durante o PicNic Literário, haverá exposição de cordel confeccionado pelas 
educadoras Juliana e Telma, pelo educador Alex e os educandos do Sase 
que participam do Projeto Ôxe, no Centro Social Marista Irmão Justino, que 
aborda a cultura nordestina em diversas linguagens.

10h às 12h – Intervenção Poèmes em Machine
Poèmes en Machine é uma intervenção cênico-literária que propõe a criação 
de poemas, em tempo real, baseados em relatos de pessoas que queiram 
ver as suas experiências ganharem a forma de versos. Com os poetas 
Fernando Magalhães Rangel e Antônio Amoedo, a poetisa Adriana Coppi e 
as declamadoras Cinthya Hussey e Tatiana Pereira. 

Mercado Municipal de 
São Miguel Paulista

Avenida Marechal Tito, 567
– São Miguel Paulista

10h às 16h – Ônibus Biblioteca 
O projeto Ônibus Biblioteca possibilita que pessoas de regiões mais 
distantes tenham acesso a livros, gibis e periódicos. Haverá atividades com 
mediação de leitura aberta ao público presente e Feira de Troca de Livros 
e Gibis. Para participar da Feira, é necessário trazer livros e gibis em bom 
estado de conservação, não trazer livros didáticos ou técnicos e trocar na 
base de 1x1, nas bancas ou entre si.

Ônibus Biblioteca 
Jardim Romano

Avenida Tomás Lopes de Camar-
go, altura do n° 440, ao lado da 
EE José Bonifácio

9h às 11h e 14h às 16h – PicNic Literário e Sarau Intergeracional
Com a proposta de incentivar a leitura e se alimentar dos conhecimentos 
obtidos nos livros, o Centro Social Marista Irmão Justino, o Instituto Nova 
União da Arte (NUA) e o Sasf Procedu se reunirão e realizarão, juntos, uma 
grande intervenção no Parque Linear Jacuí. Serão muitas histórias e diversão 
em uma viagem pelo mundo da literatura no PicNic Literário e Sarau 
Intergeracional, que contará com a participação de crianças, adolescentes e 
adultos envolvidos nos projetos das instituições. Na abertura do encontro, 
refl exões sobre os contextos de inclusão social em uma roda de conversa 
e, em seguida, tudo junto e misturado, leitura de poemas e contação de 
histórias pelas idosas frequentadoras do NCI Procedu para as crianças do 
espaço, da Biblioteca do Centro Social Marista, do Instituto NUA e para quem 
mais chegar! 

Parque Linear Jacuí Rua Catleia, 911
– União de Vila Nova 

15h – Histórias Ilustradas, com Cia. do Mar
Contação que coloca o livro infantil como elemento principal da narrativa. 
São trabalhados os livros Dez sacizinhos, de Tatiana Belinky; Bruxa, Bruxa, 
Venha a Minha Festa, de Arden Druce; O Menino Azul, de Cecília Meireles, 
entre outros. Sonorização realizada com instrumento de percussão e 
arranjos solos de violão.

Jardim Lapenna Pelas ruas do bairro
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15h30 – Literatura Urbana
Proposta de intervenção literária e um grande sarau com o grupo 
Escritureiros, Aventureiros da Escrita de Parelheiros, formado por 15 jovens, 
de 14 a 23 anos, entre rapazes e moças. O grupo gerencia a Biblioteca 
Comunitária Caminhos da Leitura, onde realizam formações, encontros com 
autores, mediações de leitura etc. 
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14h – Projeto Coro – Músicas Infantis e Histórias Brincadas
Nesta tarde, não vai faltar imaginação para se divertir. Os contadores do 
Projeto Coro, Virbel Junior e Luana Caue, apresentarão muita contação de 
histórias brincadas e cantação de músicas infantis para as crianças e os 
adultos que quiserem participar. No fi nal, uma bela roda cantada.

Ponto de Leitura
Vila Mara

Rua Conceição de Almeida, 170
– Vila Mara

9h às 12h – Sarau Vozes das Margens
Os alunos do ciclo autoral da EMEF Euzébio Rocha Filho e da EMEF 
Marisa Moretti Camara farão um intercâmbio de saraus escolares, com 
performances e também sendo público para as performances de colegas 
de outras escolas. Com o tema Vozes Periféricas, trarão a apresentação do 
poema Tem Gente com Fome, de Solano Trindade. No encontro, haverá, 
também, intervenções de hip hop e grafi te com o Coletivo Cultural Cenário 
Urbano, além de um espaço para troca de livros. 

Praça Amanda 
Jardim Robru 

Rua Antônio Alves Parente
– Jardim Robru

10h às 13h – Sarau do M.A.P. convida Coletivo Ser Vi Elas
O Coletivo M.A.P. recebe o Coletivo feminista Ser Vi Elas para apresentação 
poética e discussão sobre temas ligados à repressão sofrida pela mulher 
na sociedade atual. As apresentações de textos e poemas serão inspiradas 
na luta de Dandara dos Palmares. O Movimento Aliança da Praça (M.A.P.) 
realiza, há mais de dois anos, saraus na Praça do Forró, reunindo artistas 
de diversas frentes. Uma ação política e cultural que visa estabelecer um 
espaço concreto de diálogo entre o artista e a população de São Miguel 
Paulista. Neste dia, o M.A.P. receberá o Sarau Ser Vi Elas, coletivo cultural 
feminista formado por mulheres da periferia que lutam por igualdade, 
aborto legal e gratuito e direito de expressão pela arte, utilizando a poesia 
para ecoar sua voz. 

Praça do Forró Praça Padre Aleixo 
Monteiro Mafra

9h – Africontos, com Cia. Mapinguary
A sabedoria e a cultura de um povo por meio da história. Tocando tambor, 
começa a narração da história Os Gêmeos do Tambor; depois, Oralidade do

Povo Massai; e, na sequência, Lenda do Tambor Africano, conto da Guiné 
Bissau. Com leveza e utilizando objetos, a singela história do Magreb, A 
Cigarra e o Camundongo, e Ananse e o Pote da Sabedoria. Por fi m, surge o 
boneco do Chibamba com muita música e alegria.

9h – Contação de Histórias – Pitan Atunda: universo feminino na 
oralidade e contos afro-brasileiros
Encontro para partilhar histórias, memórias afetivas e lembranças ancestrais 
de nossas raízes africanas e afro-brasileiras. Uma reunião ao ar livre de 
amigos, familiares e diferentes gerações para ouvirem e contarem juntos 
histórias do universo feminino, inspirados em contos e recontos, com a 
artista, escritora e contadora de história Kiusam de Oliveira, especialista na 
temática das relações étnico-raciais e autora dos livros Omo-Oba: Histórias 
de Princesas (Mazza, 2009), O Mundo no Blackpower de Tayó (Peirópolis, 
2013), O Mar que Banha a Ilha de Goré (Peirópolis, no prelo) e Omo-Oba: 
Histórias de Príncipes (Global, no prelo). 

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade
Cruzeiro do Sul)
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9h – Intervenção – Todo Mundo Pode Ser
A intervenção Todo Mundo Pode Ser nasceu do conceito de que, na vida, 
há um leque de oportunidades e, na busca do “ter”, é fundamental a 
valorização do “ser”. Nesta trajetória, a EMEF Senador Lino de Mattos busca, 
pelos bons exemplos na arte, na literatura e nas próprias experiências de 
vida, contribuir para que os alunos se descubram como seres diversos. 
Assim, cada um tem a oportunidade de desvendar-se na construção de 
suas autobiografi as e autorretratos. Apostando na arte e literatura como 
marcos da democracia, os alunos levarão para a praça o conhecimento da 
vida de alguns artistas e seus diferentes movimentos que revolucionaram, 
marcaram e mudaram nossa história. Os alunos falarão sobre a arte e os 
autores pesquisados e, concomitantemente, os visitantes poderão escolher 
um artista para também caracterizar-se e fotografar-se no local.

9h às 11h – Árvore Autodescritiva
Qual a imagem que melhor o representa? Nessa intervenção, o visitante 
poderá participar, de forma ativa, de uma ofi cina de arte em tela. Será um 
momento divertido em que os participantes pintarão sua 
melhor representação. 

9h e 13h – Lampião, Maria Bonita e Seus Cangaceiros
Na tenda Caminhos para o Cordel, decorada com artigos do nosso sertão, 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, vestidos de 
Lampião, Maria Bonita e cangaceiros, abrem os dois períodos do Festival, 
manhã e tarde, trazendo a literatura e a música tão marcantes do 
povo nordestino.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

9h às 9h30, 9h40 às 10h10, 10h20 às 10h50, 11h às 11h30, 13h às 
13h30, 13h40 às 14h10, 14h20 às 14h50, 15h às 15h30 e 15h40 às 
16h10 – O Livro de Histórias da Wendy
Personagens clássicos da literatura infantil, como a Rainha da Neve, Aladim 
e Jasmin, Bela, Alice, Rainha de Copas, Grilo Falante, Wendy, Peter Pan, 
Sininho e Capitão Gancho, convidam o público a interagir com a encenação 
da peça O Livro de Histórias da Wendy em uma tenda cenográfi ca, 
montada como o quarto dos irmãos Wendy, Pedro e Miguel. No enredo, 
as crianças resolvem ler histórias para dormir. Peter Pan aparece e toda 
a magia começa. As histórias contadas viram realidade e os personagens 
surgem para assumir seus papéis, transformando o quarto em um mundo 
de imaginação. Ao lado da tenda, um teatro de fantoches com o tema 
Fábulas anima os passantes. Organizado por alunos do curso de Letras da 
Universidade Cruzeiro do Sul e coordenado pelos alunos Catarina Panício e 
Luiz Felipe Condez, o espaço lúdico tem motivação no incentivo à leitura, 
propondo um resgate dos contos de fada em sua forma mais literária por 
meio de seus símbolos. 
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

9h30 às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h – Encandeados 
A vida, a alegria e a arte do sertão e do retirante serão ilustradas 
nesta atração: em estruturas de guarda-chuvas que formarão espaços 
lúdicos individuais, o público será convidado a refl etir e a se retirar, 
simbolicamente, para romances consagrados, como Os Sertões, Morte e 
Vida Severina, Vidas Secas, Grande Sertão: Veredas, O Quinze e A Hora da 
Estrela. Cangaceiros circularão pela praça capturando crianças, adolescentes 
e adultos para encadeá-los nesse espaço lúdico. Os convidados ou seus 
seus amigos deverão improvisar versos ou cantar uma cantiga de roda para 
libertarem os encandeados.

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade
Cruzeiro do Sul)

9h às 9h30, 10h45 às 11h15, 11h30 às 12h, 13h30 às 14h, 14h15 às 
15h15, 15h30 às 16h e 16h15 às 16h45 – Amigos da Cobra: Celeste 
conta histórias fora do Castelo
Em uma tenda, que abrigará uma grande árvore da Praça Morumbizinho, 
a Cobra Celeste e mais alguns personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, 

interpretados por alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, vão 
despertar a imaginação de crianças, jovens e adultos com histórias africanas e 
indígenas, como Os Gêmeos do Tambor e Erilé, o Caçador, além de promoverem 
brincadeiras a partir da lenda do folclore amazônico Cobra Grande. No fi nal de 
cada apresentação, as crianças serão convidadas a brincar e a cantar a música A 
Ram Sam Sam, de origem marroquina.
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9h30 às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h – João Grilo e Chicó – Caminhos 
para o Cordel
Trechos de cordéis, como os de três livros que inspiraram Ariano Suassuna 
a escrever Auto da Compadecida (O Dinheiro e o Testamento do Cachorro, 
O Cavalo que Defecava Dinheiro e O Castigo da Soberba), serão colocados 
em barbantes, formando um caminho que levará à tenda onde João 
Grilo e Chicó resgatarão nossa cultura popular com citações do livro Auto 
da Compadecida e de outras histórias do cordel. De maneira lúdica, 
incentivarão os convidados a recitar versos da literatura de cordel. 

10h30 e 14h30 – Cortejo Mulher Rendeira
Um chamado sonoro alertará o momento de o cortejo passar! Ao som de 
Mulher Rendeira, Lampião, com seu acordeão, levará o cortejo, seguido da 
mulher rendeira, dos cangaceiros, de João Grilo e de Chicó. Todos cantando 
e dançando formarão um cordão na praça, convidando crianças, jovens e 
adultos a participar. 

14h – Autor na Praça – o escritor Sacolinha fala sobre seu livro 
Estação Terminal
Neste encontro, o autor fará uma análise sobre mobilidade e transporte 
público na zona leste de São Paulo, principalmente na década de 90 do 
século passado. O romance Estação Terminal, de Sacolinha, dará o norte do 
encontro. Sacolinha nasceu na cidade de São Paulo, formou-se em Letras 
no ano de 2008 e fundou a Associação Cultural de Literatura no Brasil, que 
trabalha com o incentivo à leitura e na divulgação dos novos escritores.
No seu livro Estação Marginal, ele trata da chegada do metrô na zona leste 
de São Paulo, um benefício moderno para o transporte de massas mas que 
estava longe de atingir os confi ns da cidade e passou a ser complementado 
por outros meios: ônibus, peruas (kombis) e vans, iniciativas particulares 
que passaram a gerar todo tipo de tensões, disputas, confl itos, contradições, 
enfi m. Em Estação Terminal não há heróis nem vilões, ninguém é portador 
de valores propriamente civilizatórios, nem vazios de humanidade. O que se 
confi gura é a luta para ganhar (ou perder) a vida, com homens e mulheres 
pobres ou mal remediados, todos carregando os danos da 
difícil sobrevivência.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

10h e 16h – Os Capitães de Areia do Presente, com Roberto Amado
Baseada no livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, e conduzida pelo 
sobrinho do autor, esta ofi cina aborda a formação de escritor desde a 
infância até o momento de criação da obra, lançando um olhar sobre 
o ambiente e a motivação para abordar as principais questões sociais 
apresentadas pela obra, como exclusão, ausência familiar, formação de 
um núcleo social com regras próprias, perda da infância, exploração pelos 
adultos, linguagem do grupo, as quais repercutem nos dias de hoje.

10h, 11h, 14h, 15h e 15h30 – Ofi cina de Isogravura para Crianças
As crianças serão convidadas a participar das atividades lúdicas da tenda 
Caminhos para o Cordel e produzir desenhos baseados nos motivos 
nordestinos e nas histórias de cordel, utilizando técnicas em isogravura, 
orientadas por monitores do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul. 
No fi nal, as crianças assinarão suas criações que serão fi xadas na tenda para 
apreciação do público.

10h30 – Musical Ninguém É Igual a Ninguém
Alunos das turmas do 6° ano da EMEF Professor José Bento de Assis 
apresentarão um musical com a coreografi a Ninguém É Igual a Ninguém, 
dando ênfase à inclusão.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

12h30 às 13h30 – Intervenção – Me Ensina a Ser Palhaço?, com Pirulito 
e Esqueleudes
O lúdico é brincadeira e confusão, uma manifestação que evoca alegria e 
emoção. Me Ensina a Ser Palhaço é um espetáculo que parte da pesquisa 
de história do palhaço no Brasil e da descoberta do palhaço que existe em 
nós, da criação de esquetes próprias e de esquetes clássicas de palhaços 
brasileiros, com a releitura dos palhaços Pirulito e Esqueleudes. Escrito e 
interpretado por Jal de Castro e Dih Santos.

14h – Confraria Afro-Di-Verso – Luiz Gama – História e Histórias 
de Liberdade
Homenagem ao poeta Luiz Gama em um bate-papo musicado com Oswaldo 
Faustino, escritor, ativista, jornalista, estudioso da obra de Gama e autor do 
livro juvenil À Luz de Luiz; e Abílio Ferreira, jornalista, escritor, ativista

Praça Morumbizinho Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade
Cruzeiro do Sul)
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jornalista, estudioso da obra de Gama. O grupo Morabeza Nação fará o 
cortejo, a musicalização e leitura de textos de Luiz Gama.

14h às 16h – Bonecas de Papel, Brincadeiras e Ludicidade
Quem já brincou com bonequinhas de papel? As bonecas de papel são 
brinquedos que estimulam a criatividade e a imaginação. Com certeza, 
quem brincou quer brincar de novo! Quem nunca brincou pode brincar 
também! Alunos e professores da EMEF Comendador Vicente Amato 
Sobrinho realizam ofi cina em que as bonecas de papel ajudarão a discutir o 
tema Padrões de Beleza e Estética da Moda nas Culturas Africana, Indígena 
e Europeia, infl uências presentes na cultura brasileira, com uma abordagem 
simples e descontraída, como toda boa brincadeira. Público: crianças de 7 
a 12 anos. Facilitação: Cleiton Luiz Souza de Lima, professor de Bandas e 
Fanfarras; Michele Limirio dos Anjos, professora de Sala de Leitura; e alunos 
da Orquestra de Sopros e Percussão e do Projeto AdolêSer.

15h30 às 16h – TV de Rua da EE Shinquichi Agari
Democracia é participação, por isso, alunos da EE Shinquichi Agari 
trazem uma intervenção de TV de Rua na qual será abordada a temática 
Grêmios Escolares, refl etindo sobre espaços participativos e democracia 
representativa na escola. Como convidados teremos alunos do próprio 
grêmio da EE Shinquichi Agari, do grêmio da EMEF Armando Cridey Righetti 
e representantes da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São 
Paulo (Umes). Confi ra!

16h – Encenação O Pote Vazio
Alunos do 5° ano C da EMEF Professor José Bento de Assis, com apoio dos 
professores Fátima Arruda, Kelly e Waldir, encenarão a obra O Pote Vazio, 
de Demi. Nessa história encantadora, o garoto Ping traz uma lição de vida, 
baseada em humildade, honestidade e sinceridade.

18h – Tenda da Feira Literária recebe Sarau Elo da Corrente
Apresentação do coletivo literário Sarau Elo da Corrente. Localizado no bairro 
de Pirituba, o grupo tem como objetivo construir, de forma participativa, 
referências positivas sobre o bairro, abrindo um espaço de livre expressão, 
produção cultural e registro dessa produção. Os eixos de atuação do coletivo 
são produção, fomento e difusão da cultura de periferia, nordestina e
afro-brasileira.

19h, 19h30, 20h – Cine Ágora – Entrelinhas e Entreolhares – Animação 
em Cordel
Nesta atividade, em sessões de 15 minutos, o público terá contato com 
animações inspiradas em obras da literatura de cordel. Uma realização 
de alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, que traz ao 
espaço público da praça Morumbizinho diversas narrativas e enredos que 
resgatam histórias vividas na tradição nordestina.

16h30 às 17h – Rádio de Rua da EMEF José Pedro Leite Cordeiro
A Rádio Cordeiro apresentará programa sobre valores da nossa sociedade, 
com a participação especial dos alunos do 5° C da EMEF José Bento de Assis, 
que encenarão a obra O Pote Vazio, de Demi. A convidada será Viviane 
Hercowitz, psicóloga e coordenadora do Núcleo Mundo Jovem, da Fundação 
Tide Setubal, que atua com temas transversais e questões da
juventude atual.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

20h30 – A Exceção e a Regra, de Bertolt 
Brecht, com a Cia. Estável
Uma pequena caravana participa de uma 
corrida em direção à cidade de Urga. 
A expedição que chegar primeiro ganhará 
como prêmio uma concessão para explorar 
petróleo. Durante a viagem, é exposta a 
relação entre explorador e explorado, assim 
como os mecanismos que legitimam o abuso 
de um e a submissão do outro.

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade
Cruzeiro do Sul)
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país. Como jornalista, continua contribuindo com diversos textos na 
mesma especialidade.

19h30 às 22h – Sala 104 – Bloco A – Ofi cina de Criação Literária, com 
Marcelo Maluf
Marcelo Maluf é escritor e professor de criação literária. Escreveu as novelas 
infantojuvenis Jorge do Pântano Que Fica Logo Ali, Meu Pai Sabe Voar; o 
livro de contos Esquece Tudo Agora; a fi cção infantil As Casas e As Mil e 
Uma Histórias de Manuela, entre outros livros publicados.

19h30 às 21h30 – Auditório D – Conversa com Autor – Livro, Literatura 
e Democracia
A literatura e o livro sempre foram presentes na construção da história. Sua 
força é tão grande que, em alguns momentos, os livros eram proibidos e a 
leitura, restrita a certos grupos. Na conquista da democracia, muitos autores 
contribuíram para contar e transformar a história. Debater de que forma 
o contexto político e social se torna enredo e personagem da literatura, 
inspirando a criação dos autores e, por sua vez, como a fi cção infl uencia a 
realidade, muitas vezes amplifi cando vozes e sugerindo novas formas de 
ver, viver e sonhar outros mundos, é a proposta dessa mesa. Debatem 
o tema:

Bernardo Carvalho é um dos mais importantes autores contemporâneos 
brasileiros. Nascido em 1960, no Rio de Janeiro, estreou com os contos 
de Aberração, em 1993. A partir de Onze (1995), passou a se dedicar 
integralmente ao romance. Desde então, publicou outros dez livros, com 
destaque para Mongólia (2003) e Nove Noites (2002). Sua obra está 
traduzida para o inglês, francês, espanhol, italiano, entre outras línguas. E 
já recebeu os principais prêmios literários do Brasil. Em 2014, Reprodução 
venceu o Jabuti na categoria romance. 

Cadão Volpato é escritor, músico e ilustrador nascido em São Paulo. 
Tem seis discos com o Fellini, banda lendária dos anos 1980. E escreveu 
sete livros, quatro deles de contos. Seu primeiro romance, Pessoas que 
Passam pelos Sonhos (2013), pela Cosac Naify, foi fi nalista do Prêmio São 
Paulo de Literatura 2014. No ano seguinte, lançou o juvenil Cavalos da 
Chuva. Em 2016, publicará um livro de narrativas curtas ligadas à música, 
universo caro e familiar para o autor. Cadão ministra o curso livre Ficções, 
dedicado à leitura, à vida e à obra de mais de 70 escritores da literatura 
contemporânea. Já apresentou programas de televisão e foi editor, sempre 
na área cultural, de alguns dos mais importantes jornais e revistas do

Hamilton Faria (mediação) é escritor, publicou dez livros de poesia e 
participou de 20 antologias no Brasil e no exterior. Seu livro mais recente, 
mínimoIMENSO, foi publicado pela Casa dos Omaguás, em 2013 (digital 
e em papel); em segunda edição, em 2015. Participa de leituras poéticas 
no Brasil, convidado por centros culturais, universidades e secretarias de 
cultura, fundações culturais, bibliotecas, livrarias, encontros de escritores, 
meios de comunicação e espaços públicos.

Universidade Cruzeiro
do Sul

Avenida Dr.Ussiel Cirilo,93
– São Miguel Paulista
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Mia Couto

A história de um 
homem é sempre 
mal contada. 
Porque a pessoa é, 
em todo o tempo, 
ainda nascente
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10h – Malas Portam Histórias, com Malas Portam
Nesse encontro, o público conhece a Mala Pout Pourri, que carrega um pouco de 
cada uma das outras malas, fazendo uma divertida viagem em um espetáculo 
cheio de surpresas. Motivado pelo contador de histórias, o público é convidado 
a viajar por contos, trava-línguas, parlendas e cantigas populares. Com início 
em 2001 e retomado em 2007, a Cia. Malas Portam nasceu a partir da ideia de 
que aquilo que parece normal e rotineiro pode se transformar em brincadeiras, 
mágicas, histórias e tudo o que a imaginação for capaz de inventar. Em maio 
de 2014, a Cia. lançou, pela SESI-SP Editora, A Lagarta Caolha, o primeiro livro 
da instituição com código impresso QR Code para visualizar uma animação 
musicada da história. Pela mesma editora, está produzindo um DVD com 
músicas próprias, com lançamento previsto para 2015.

Biblioteca Raimundo 
de Menezes

Avenida Nordestina, 780
– São Miguel

10h – Contando e Cantando Histórias, com Meninas da Biblioteca
Cantigas e histórias da cultura popular brasileira serão contadas e cantadas pelas 
Meninas da Biblioteca Raimundo de Menezes. Neste encontro, será narrado o 
conto O Espelho Mágico. Haverá também brincadeiras musicadas. Público: livre. 
Duração: 50 min (30 lugares).
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Biblioteca Vicente 
Paulo Guimarães

Rua Jaguar, 225
– Vila Curuçá

CCA Jardim Lapenna Rua Doutor Almiro dos Reis, 
33 – Jardim Lapenna

CCA Parque
Paulistano – SEPAS

Rua Santa Rosa de Lima, 
701 – Parque Paulistano

9h às 16h – Sala 1 – Exposição Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e A Arca de 
Noé, de Vinicius de Moraes
Os alunos da escola EE Diogo de Faria, com a orientação da professora Regiane, 
da Sala de Leitura, apresentarão esta exposição cheia de poesia.

9h às 16h – Sala 4 – Exposição Reciclagem X Criatividade
Durante os meses de agosto e setembro, os educandos do CCA Parque 
Paulistano – SEPAS estudaram os impactos dos materiais recicláveis não 
reutilizados descartados no meio ambiente e criaram alternativas de reutilização 
em que usaram, além da pesquisa, muita imaginação!

9h às 16h – Área Externa – Pintura de Rosto
Alunos da EE Diogo de Faria e uma recreadora realizarão pintura de rosto em 
crianças no local.

9h – Sala 2 – Ofi cina de Origâmi
Por meio da arte japonesa, serão desenvolvidas dobraduras de objetos e 
animais, estimulando a criatividade e paciência dos participantes. Mediação de 
Thais Bagio, do NCI Irmã Suzanne Cros.

9h – Palco – Apresentação de Dança – A Boneca e a Bailarina
Apresentação de dança e performance de personagens que povoam a 
imaginação poética e coletiva, na qual uma boneca viva (performance de 
estátua viva) interage com uma bailarina. Realização: NCI Irmã Suzanne 
Cros – SEPAS.

9h15 – Palco – Apresentação Música Não Tem Idade
Os educandos Debora Conceição, 8 anos, Ryan Sampaio, 9 anos, e Luan Sampaio, 
8 anos, do CCA Parque Paulistano, mostram interesse e talento para a música 
durante as apresentações internas. Em parceria com o coral do NCI Irmã Suzanne 
Cros, eles cantarão músicas de todos os tempos.

14h às 16h – Poesia na Calçada
Os participantes do CCA Jardim Lapenna recitarão poemas na calçada para os 
moradores que circularem por ali. Serão entregues lembrancinhas com lindos 
poemas para presentear a comunidade com arte e literatura.

14h – Ofi cina de Criação Literária – P.S. Querido Pablo Neruda
Exibição do fi lme O Carteiro e o Poeta, de Michael Radford, baseado no livro 
homônimo de Antonio Skármeta. O fi lme narra a história da amizade entre um 
carteiro iletrado e o poeta chileno Pablo Neruda durante seu exílio na Itália. Por 
meio da amizade com o poeta, o carteiro aprende a nomear por metáforas e 
fi guras literárias os seus sentimentos. Após a exibição do fi lme, haverá ofi cina 
de criação literária de cartas inspiradas nos poemas de Pablo Neruda, com o 
arte-educador Rafa Carvalho.



06 –

de novembro

10h – Quadra – Aula Aberta de Caratê
Os adolescentes do CCA Parque Paulistano, por meio da parceria com o Clube 
Escola Curuçá, praticam caratê. Neste dia, será realizada uma aula aberta, e você 
é nosso convidado!

9h40 – Palco – Apresentação Teatral Folclore Brasileiro Eu Conheço e Você?
Os educandos do CCA Parque Paulistano, com idades entre 9 e 11 anos, fi zeram 
pesquisas sobre o folclore brasileiro com a educadora Telma Oliveira e, a partir 
da compreensão do grupo, reconstruíram as histórias em uma pequena 
peça teatral.
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11h – Sala 5 – Apresentação Teatral Infl uências: fl uxo da vida
Integrantes do CCA Parque Paulistano, sob a orientação da educadora Tatiana 
Costa, pesquisaram e escreveram uma peça teatral pensando na realidade 
vivida pelos adolescentes e jovens. Diversos relatos e olhares compõem esse 
mosaico da vida.

11h30 – Palco – Apresentação de Música Instrumental
O jovem Kelvin Henrique Caetano começou a tocar trompete aos 9 anos de 
idade em um projeto da escola. Ganhou seu primeiro instrumento por doação e, 
a partir de então, o trompete virou o seu amigo inseparável. Confi ra o resultado 
do seu trabalho nesta apresentação especial.

12h – Área Externa – Roda de Poesia Enquanto as Horas Passam
Roda de poesia aberta a todos que queiram participar, com leitura e declamação 
de poesia.

13h – Quadra – Tai Chi Chuan
Idosos integrantes do NCI Irmã Suzanne Cros – SEPAS farão uma apresentação de 
tai chi chuan, modalidade da qual participam desde 2013, com a mediação de 
Nel Moraes.

13h15 – Quadra – Dança Circular 
Por meio da arte da dança circular, o grupo, em círculo, seguirá em 
coreografi a, conectado em si e reunido em energia em busca de harmonia e 
do conhecimento do todo. Você está convidado a integrar esta roda com os 
participantes do NCI Irmã Suzanne Cros – SEPAS.

10h – Palco – Apresentação de Dança Westerns: mirando em você amor 
e ritmo
Um grupo de adolescentes, de 12 a 14 anos, orientado pelas educadoras 
Rosivania e Tatiana, sempre demonstraram interesse por dança, se destacando 
nas apresentações internas. Agora, eles chegam ao Festival com uma 
apresentação de black imperdível. 

10h15 – Palco – Apresentação Teatral O Rapto da Emília
A turma do Sítio do Picapau Amarelo se envolve com personagens do folclore 
para salvar a Emília, que foi capturada pela Cuca. Uma realização do 2° ano A do 
ensino médio do Colégio Cavlac para entrar no mundo da imaginação.

10h30, 13h30 e 16h – Sala de Vídeo – Contação de História – No Baú Tem 
Contos e Encontros 
Em uma sala acolhedora e aconchegante que lembra a sala de nossa casa, 
contadores de histórias se revezam para contar e encantar com histórias, direto 
do Baú da Vovó.

10h40 – Palco – Apresentação Dança é Vida
Por meio da dança, arte de movimentar expressivamente o corpo seguindo 
movimentos ritmados, os idosos frequentadores do NCI Irmã Suzanne Cros – 
SEPAS farão apresentações de coreografi as aprendidas ao longo do ano. 
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Rua Santa Rosa de Lima, 
701 – Parque Paulistano



06 –

de novembro

14h – Palco – Apresentação de Samba Rock
O grupo Miúdos do Samba, formado por educandos do CCA Parque Paulistano, 
tem conhecimento de samba rock aprendido com os familiares e, desde então, 
se tornou multiplicador dentro do espaço. Essa animada apresentação de dança 
é realizada com o apoio da educadora Rosangela Congo.

13h30 – Palco – Grupo de Dança Arte Mania
Grupo intergeracional formado por 12 componentes que nasceu na Casa de 
Cultura do Itaim Paulista como uma brincadeira de fi m de ano e segue vivendo a 
arte da dança em vários ritmos. 
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16h – Palco – Lançamento da banda Super Star CCA – Brincando de 
Gente Grande
Os educandos de 8 a 10 anos de idade do CCA Parque Paulistano, com 
orientação da educadora Solange Souza, a partir de trabalho sobre material 
reciclável, confeccionaram uma bateria e tiveram a ideia de montar a banda 
Super Star, compondo uma música, que será apresentada neste dia.

16h15 – Sala 5 – Lançamento do livro digital Brincando de 
Construir Histórias
A partir de um painel sobre o folclore brasileiro, os educandos de 8 a 10 anos da 
educadora Solange Souza construíram histórias que serão lançadas em forma de 
livro digital exibido com data show.

16h30 – Palco – Brincapoeirar
Tem como objetivo instigar o público intergeracional por meio da historicidade 
da capoeira, com exposição da literatura deste universo cultural. Teremos, 
também, atividade física dirigida, de forma lúdica e educativa, com mediação 
de Mestrando Raça.

17h30 – Palco – Apresentação de Música – Acústico & Plugado
Sujeito Rock, músico independente com mais de 16 anos de carreira, apresenta 
clássicos do rock. 

19h – Palco – Rap e Poesia, com Graduad Tempus 
Músicos alternam entre o rap e a poesia em uma noite mágica e inspiradora, 
mandando mensagens motivadoras e refl exivas sobre o cotidiano. Participação 
do grupo de rap Graduad Tempus, Eduardo Dantas, Caique Mendes, Bruno 
Slaikow e Kbeça Man.

14h – Sala 2 – Ofi cina: Retalhos da Emoção
Nesta ofi cina, será realizada a confecção de uma grande colcha de retalhos 
baseada no resgate das vivências e emoções de cada participante. Os 
frequentadores do NCI Irmã Suzanne Cros estarão presentes. 

14h15 – Palco – Apresentação de Coral – Sonhar Apostando no Futuro
Diversas músicas são entoadas nas vozes dos educandos de 10 e 11 anos de 
idade da educadora Telma Oliveira, repertório que eles mesmos 
escolheram compartilhar.

14h30 – Palco – Apresentação de Rap – Se Encontre, com GAV
Gustavo Marcelino, mais conhecido como GAV, iniciou suas primeiras rimas em 
2012, infl uenciado pelo seu irmão, que tinha um contato a mais com o rap. Eles 
se juntaram para escrever algumas letras no quarto sem muitas pretensões e 
ambições. A partir daí, GAV participou do grupo Termo, que criou juntamente 
com o seu irmão. Atualmente, GAV foi se encontrando e assinou seu primeiro EP 
como Se Encontre. 

15h30 – Palco – Apresentação de Dança – Super Fantástico
Com a música Super Fantástico, do Balão Mágico, a apresentação resgata 
brincadeiras da infância na apresentação que retrata o mundo da imaginação 
infantil. Uma realização do 4° ano B do ensino fundamental I do Colégio Cavlac, 
com apoio da professora coordenadora Kerlly Yukiko Tanaka.
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CDC Tide Setubal Rua Mario Dallari, 170
– Jardim São Vicente

9h às 11h30 – Espaço de Leitura – Livrando o Tempo
O Ponto de Leitura Tide Setubal tem um encontro marcado com você. Durante as 
contações de história realizadas no CDC, acolhedores espaços de leitura estarão 
presentes no pátio esperando leitores e curiosos, com muitos livros, gibis e 
histórias para se envolver.

15h – Baú de Histórias – As Primas Rendeiras, com Cia. de Retalhos
Duas primas rendeiras de uma cidadezinha do nordeste encontram em um baú 
as rendas de sua avó e, entre cantigas e brincadeiras, relembram as histórias de 
suas mães. 

CCA Parque
Paulistano – SEPAS

Rua Santa Rosa de Lima, 
701 – Parque Paulistano
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9h30 – Ouvindo Histórias, Sentindo o Mundo, com Circo de Trapo
Com criação baseada na natureza, nos animais e nas relações e descobertas 
humanas, a atividade mescla canções populares, canções criadas originalmente 
para o projeto, livros e brincadeiras, histórias narradas e cantadas, tornando a 
vivência um grande emaranhado de experiências. As narrativas serão contadas 
aos bebês a partir de obras literárias e canções do imaginário infantil, propondo 
vivências sensoriais e experimentações que ampliam o repertório e a percepção 
dos bebês por meio da arte (música, artes plásticas e o amplo universo 
da linguagem). 

Sexta-feira
10h30 – Sarau – São Miguel Ocupa a Biblioteca Paulo Leminski e recebe 
Sarau Verso em Versos
Um evento festivo mensal da biblioteca com leituras de poesias, apresentações 
artísticas e diversas formas de trocas culturais que, em novembro, fará uma 
homenagem aos artistas de São Miguel Paulista participantes do Festival do 
Livro e da Literatura. Para integrar a programação, haverá a participação do 
Sarau Verso em Versos, do Jardim Monte Azul, da zona sul de São Paulo, uma 
reunião de poetas, músicos, cantores, atores, artistas plásticos e todos os 
interessados em expressar sua arte por meio de intervenções poéticas, musicais, 
gráfi cas ou performances. As apresentações são livres, individuais ou grupais e 
os participantes partilham suas criações e autorias. 

Agendamento pelo telefone: 2569-0089.
Crianças e jovens devem estar acompanhados de adulto responsável.

14h30 – Ouvindo Histórias, Sentindo o Mundo, com Circo de Trapo
Com criação baseada na natureza, nos animais e nas relações e descobertas 
humanas, a atividade mescla canções populares, canções criadas originalmente 
para o projeto, livros e brincadeiras, histórias narradas e cantadas, tornando a 
vivência um grande emaranhado de experiências. As narrativas serão contadas 
aos bebês a partir de obras literárias e canções do imaginário infantil, propondo 
vivências sensoriais e experimentações que ampliam o repertório e a percepção 
dos bebês por meio da arte (música, artes plásticas e o amplo universo 
da linguagem). 
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CEU Três Pontes Rua Capachós, 400
– Jardim Romano

10h – Teatro – Instruções para Compor uma Peça (Se For Viver, Não
Leia Antes)
Inspirado no livro Histórias de Cronópios e de Famas, do escritor argentino Julio 
Cortázar, o espetáculo acompanha a história de três personagens que decidem 
fazer um manual para a vida, certos de que ela pode ser dividida em três partes: 
relação do indivíduo com ele mesmo, com o mundo e com a morte.

15h às 17h – Teatro – Lampião e Maria Bonita: o rei e a rainha do cangaço
Dramatização da história de Lampião e Maria Bonita realizada por crianças 
e adolescentes frequentadores do CCA Vila Itaim, a partir da leitura do livro 
de mesmo nome de Liliana Iacocca, ilustrado por Rosinha Campos. Após a 
encenação, os participantes apresentarão uma coreografi a homenageando o 
sertão de Pernambuco, todos caracterizados de Lampião e de cangaceiros, com 
músicas como Mulher Rendeira, Acorda Maria Bonita, entre outras. Também 
serão distribuídos folhetins com histórias em versos inspiradas na literatura de 
cordel, produzidos pelos próprios participantes.

CEI Jardim Lapenna Rua Doutor Almiro dos 
Reis, 54 – Jardim Lapenna

CEI Jardim Lapenna I Rua Serra da Juruoca, 150
– Jardim Lapenna

CEU Parque 
Veredas Biblioteca 
Paulo Leminski

Rua Daniel Muller, 347
– Chácara Dona Olívia

46



06 –

de novembro

20h – Teatro – Instruções para Compor uma Peça (Se For Viver, Não Leia 
Antes)
Inspirado no livro Histórias de Cronópios e de Famas, do escritor argentino Julio 
Cortázar, o espetáculo acompanha a história de três personagens que decidem 
fazer um manual para a vida, certos de que ela pode ser dividida em três partes: 
relação do indivíduo com ele mesmo, com o mundo e com a morte.
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Sexta-feira

14h às 17h30 – Apresentação de Dança – Música das Borboletas e Arco-Íris
Apresentações dos alunos em um tributo à mãe natureza e incentivo ao amor, 
amizade e fraternidade para formar cidadãos capazes de respeitar as diferenças 
culturais e religiosas e aceitar a imigração e integração das pessoas que estão 
vivendo em países abalados pelas guerras e ações da natureza. As atividades 
serão realizadas com apoio dos professores Florismar Motta, Valdeni Silva 
e Adriana.

14h – Histórias que as Marias Trazem na Mala, com Cia. Casa de Marias
Trazendo contos coletados pelo grupo durante a travessia realizada por algumas 
cidades agrestes de Pernambuco, com a oralidade sempre presente na cultura 
nordestina, a companhia apresenta histórias repletas de aventura, imaginação, 
emoção, ludicidade e aprendizado. O espetáculo tem como tema as princesas 
fujonas que não esperam príncipes no alto de torres, mas, ao contrário, 
pegam suas pequenas trouxas e saem estrada afora, passando por aventuras 
e conquistas. Também está no repertório do espetáculo os contos de enganar 
a morte que, contados há tempos por imigrantes nordestinos, nos apresentam 
formas lúdicas de falar sobre o tema.
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14h às 17h30 – Comunidade Leitora
A sexta edição do projeto de leitura Poetas & Doces Escritores montará uma 
banca de troca de livros para a comunidade compartilhar os seus títulos. Para 
participar, basta levar livros em bom estado de conservação, de quaisquer 
gêneros literários, nas modalidades romance, conto, crônica, poesia etc. e trocá-
los na base de 1x1. Como o intuito é fomentar a leitura de textos literários, não 
serão aceitos livros de caráter informativo (didáticos, técnicos ou escolares). O 
projeto é uma realização de todos os envolvidos na unidade escolar.

14h às 17h30 – Árvore Literária
Com o objetivo de disseminar a cultura e o gosto pela leitura, a EE Professora 
Dulce Leite da Silva traz para o Festival a intervenção Árvore Literária, que 
permanecerá na escola no período da tarde com uma interação com os alunos e 
a comunidade. Facilitação do professor Valdeni Silva.

EE Dom Pedro I Rua Américo Gomes da 
Costa, 59 – Vila Americana

EE Pedro
Moreira Matos

Rua Rafael Zimbardi, 38
– Jardim Nair

EE Professora 
Dulce Leite 
da Silva

Rua Paulo Martins Garro, 25
– Jardim São Luís

8h às 11h30 e 14h às 17h30 – Poetas & Doces Escritores
O projeto de leitura Poetas & Doces Escritores da escola, em sua sexta edição, 
traz neste dia um encontro de saraus, danças e teatro inspirado nos escritores

Pedro Bandeira, Elias José, Heloisa Prieto, Sonia Junqueira, Ruth Rocha, Adriana 
Falcão, Daniel Munduruku, José Roberto Torero, Celso Cisto e Sérgio Capparelli. 
Esta é mais uma ação do projeto de leitura promovido por todos os envolvidos 
na unidade escolar, que visa ao incentivo à leitura de todos os tipos de textos 
para a autonomia do desenvolvimento cognitivo, que permite estudar e 
aprender sozinho, pois a leitura está ligada ao sistema emocional do leitor e 
também permite desenvolver a capacidade leitora, melhorando o conhecimento 
pela língua e pela literatura.

14h às 17h30 – Apresentação de Dança – Xote Ecológico
Em tempos de constantes agressões ao meio ambiente, ocasionando poluição 
dos rios, destruição das fl orestas, contaminação do solo, alterações climáticas, 
redução da biodiversidade, entre tantos outros fatores, a preservação dos 
recursos naturais se torna essencial e a conscientização ambiental é o primeiro 
passo para atingirmos esse objetivo. É com essa proposta que acontece a 
apresentação do Xote Ecológico. 
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14h15 – Auditório – Ofi cina Audiolivro
Será exibida a gravação da leitura de contos de fadas feita pelos alunos. Após a 
audição, os alunos das turmas do 6° e 7° ano presentes no encontro participarão 
de uma ofi cina na qual recriarão o fi nal das histórias contadas, com facilitação 
da professora Adriana Carolina, da Sala de Leitura.
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Sexta-feira

9h às 10h e 15h às 16h – Literatura e Sustentabilidade na Comunidade
Marcadores de página com dicas literárias produzidos por alunos da escola serão 
distribuídos a quem passar, uma ação do projeto José Honório Escola Verde, com 
participação dos alunos do 4° B e da professora Djanira Souza.
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EMEF Armando 
Cridey Righetti

Rua Cordão de São Francisco, 
797 – Itaim Paulista 

EMEF José 
Honório Rodrigues

Rua do Pombo Correio, 50
– Jardim dos Ipês

EMEF Mururés Rua dos Mururés, 434 – Jardim Helena

9h – Sarau Itinerante
Os estudantes do Clube de Leitura, Mediadores de Leitura e Ofi cina Literária 
da EMEF Mururés, orientados pelas professoras Meire Rodrigues e Sheila 
Ferreira, realizarão um passeio poético pelas ruas do Jardim Helena, levando 
aos moradores poesias brasileiras que falam de amor, memória e infância. 
Seguiremos rumo à Praça Craveiro do Campo, no Jardim Helena, e você é nosso 
convidado!

EMEI Epitácio Pessoa
EE Professor Paulo Roberto Faggioni e 
EE Reverendo José Borges dos Santos Júnior
Encontro Precioso (na Rua Daniel Arcioni – Limoeiro)
Programação desenvolvida pelas escolas, fruto de uma parceria inspirada no 
nome Yorubá Abayomi. Neste dia, as intervenções ocorrerão na praça da Rua 
Daniel Arcioni, no Limoeiro.

13h às 16h – Rua da Leitura
Ocupação do espaço público com feira de troca de livros, árvores de livros e 
atividades culturais na rua, como o Leituraço, com dez leituras simultâneas 
por professores, funcionários e mães de alunos da EMEI Epitácio Pessoa e EE 
Reverendo José Borges dos Santos Júnior. Haverá também recital de poemas 
com os alunos do 6° ano da EE Professor Paulo Roberto Faggioni declamando 
textos de autoria própria e de autores renomados.

14h – Malas Portam Histórias, com Cia. Malas Portam
Com início em 2001 e retomado em 2007, a Cia. Malas Portam nasceu da 
ideia de que aquilo que parece normal e rotineiro pode se transformar em 
brincadeiras, mágicas, histórias e tudo o que a imaginação for capaz de inventar. 
Neste encontro, o público conhece a Mala Pout Pourri, que carrega um pouco de 
cada uma das outras malas, fazendo uma divertida viagem em um espetáculo 
cheio de surpresas. Motivado pelo contador de histórias, o público é convidado a 
viajar por contos, trava-línguas, parlendas e cantigas populares.

EMEI Graciliano 
Ramos

Rua Guirapá, 478
– Vila Curuçá

13h – Magia das Letras
Magia das Letras é o nome do projeto da escola para empréstimos de livros 
para as crianças durante todo o ano. Neste dia, a Árvore Literária ajudará a 
ampliar essa ação com doação de livros para os pais. O objetivo é desenvolver o 
gosto pela leitura nos adultos para que estes estimulem as crianças a se inserir 
no mundo da leitura. Serão escolhidos títulos de todos os que se dedicam à 
literatura infantil e infantojuvenil.
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11h e 14h – Os Brincantes
Manhã cheia de entusiasmo e imaginação na EMEI Maria Quitéria com um 
mergulho em um mundo lúdico e encantado, com roda cantada, apresentações 
de músicas, confecções de livros pelos pais e outras atividades. Presença de 
Virbel Junior e Luana Caue, do Projeto Coro.

Sexta-feira

10h – Leitura ao Pé do Ouvido
Quem não gosta de ouvir histórias? Foi pensando nisso que os alunos da EMEF 
Armando Cridey Righetti prepararam essa intervenção. Com toda a criatividade 
e cuidado, cilindros de papel toalha, enfeitados com chitas, estão prontos para 
levar poesias e um universo de imaginação a quem por elas passarem. Uma 
realização dos alunos das turmas de  5° e 6° ano, com orientação da professora 
Grazielle, da Sala de Leitura.
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EMEI Maria
Quitéria

Rua Marfi m Vegetal, 126
– Jardim Maia

Estação de Trem 
Itaim Paulista

Rua Cordão de São Francisco, 
865 – Itaim Paulista

15h – Fanfarra na Estação
No saguão da estação da CPTM Itaim Paulista, inspirados pela força criativa da 
arte, os alunos da EMEF Armando Cridey Righetti realizarão uma apresentação 
de fanfarra para os passageiros que trafegam pela estação, intervindo com 
poesia no cotidiano das pessoas e promovendo uma ocupação cultural dos 
espaços públicos do bairro, com apoio dos professores Jonathas e Daniel.

9h às 12h  – Sabores da Infância, Receitas e Novas Histórias
A comida de infância é recheada de sentimentos afetivos que estão 
armazenados em nossa memória. Em parceria com o Programa Ação Família, o 
Ponto de Leitura Jardim Lapenna realizará uma ofi cina de culinária com resgate 
dos sabores da infância como, por exemplo, o famoso bolinho de chuva, bolo 
de fubá e outros ótimos pedidos para os dias frios. A ofi cina tem como objetivo 
possibilitar uma viagem ao passado, em que a memória da comida de infância 
vem espontaneamente transportando a realidade para uma lembrança boa. No 
fi nal do encontro, os participantes receberão um livro com todas as histórias de 
sabor de infância.

9h às 17h – Livro Vivo: um convite à imaginação
Um universo incrível existe dentro de você e ele é muito bem-vindo neste 
fantástico encontro com a imaginação. O Livro Vivo estará no Galpão para 
receber todos aqueles que são curiosos pelo mundo. Este é um livro sem 
palavras, com páginas coloridas que aguçam e trazem à tona suas histórias. Ao 
lado do livro fi cará um facilitador poético que ouvirá atentamente as histórias 
para, então, recontá-las em outros momentos do Festival. Não há restrição de 
idade para participar, é só chegar e contar. Livro Vivo é uma ação da UBS Jardim 
Lapenna em parceria com o Ponto de Leitura Jardim Lapenna, da Fundação
Tide Setubal.

9h40 – Teatro de Bonecos – O Tocador de Tambor
Bonecos em papel machê, confeccionados pela turma de adolescentes da ofi cina 
de artes plásticas, contarão a história de um garoto que tinha um sonho e, para 
realizá-lo, partiu por um caminho cheio de aventuras. Apresentação realizada 
pelos integrantes do projeto Um Passe para a Arte, da Fundação Tide Setubal, 
com facilitação da educadora Caroline Sakotani.
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Galpão de Cultura 
e Cidadania

Rua Serra da Juruoca, 112
– Jardim Lapenna

10h – Clube do Livro – Amor Entre Tempos
Clube do livro voltado para iniciantes no universo literário com base no livro 
Breve História de um Pequeno Amor, de Marina Colasanti. O livro conta a 
história de uma escritora que encontra um ninho com dois fi lhotes de pombo 
em uma história de amor, crescimento e desenvolvimento. Com mediação do 
poeta, músico e arte-educador Rafa Carvalho.
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13h40 – Teatro de Sombras – Pedro Noite
Inspirado no livro Pedro Noite, de Caio Riter, as crianças exploraram as 
possibilidades das formas em um teatro de sombras que conta a história de um 
menino que enfrenta o preconceito. Uma realização do projeto Um Passe para a 
Arte, da Fundação Tide Setubal, com facilitação da educadora Caroline Sakotani.

Sexta-feira

14h – A Árvore Generosa, com Grupo Ecozóico – Teatro de Sombras 
O clássico texto de Shel Silverstein, de 1964, conta a história do amor entre uma 
árvore e um menino. A árvore é a amiga amorosa que dá tudo ao menino, suas 
folhas, seus frutos, sua sombra. Os estreitos laços que aproximam o menino e 
a árvore transformam-se, pouco a pouco, em distância e silêncio. No entanto, a 
dinâmica que se vê entre o menino e a árvore mostra também a passagem do 
tempo e dos valores que são reavaliados com ela, numa relação de troca sincera 
e desinteressada – essa que o homem parece desaprender nas exigências da 
vida adulta. É uma fábula sobre a amizade, a consciência ecológica e a ambição 
do homem perante a generosidade e a força da natureza.
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15h – A Fé Não Costuma Faiá
Com o intuito de abranger e expandir conhecimentos da nossa cultura popular, 
as crianças do projeto Um Passe para a Arte, da Fundação Tide Setubal, 
estudaram a história do cantor e compositor Gilberto Gil, um dos ícones da 
música popular brasileira. Com a música Andar com Fé, será apresentada a 
história da vida do cantor. Uma apresentação realizada com apoio do educador 
Welvis Vieira. 

10h às 13h – Tenda Literária recebe Sarau na Galeria
O projeto Tenda Literária tem como objetivo transformar praças públicas em 
espaços culturais com ofi cinas e saraus voltados para a produção da literatura 
periférica nas diversas regiões da cidade de São Paulo. Neste dia, o Tenda 
recebe o Sarau na Galeria, projeto literário e musical realizado no centro da 
cidade de Suzano. Todos têm voz e vez no Sarau na Galeria e são bem-vindos 
para apresentar trabalhos e experiências.

14h às 16h – Poèmes em Machine
Intervenção cênico-literária que propõe a criação de poemas, em tempo 
real, baseados em relatos de pessoas que queiram ver as suas experiências 
ganharem a forma de versos. Com os poetas Fernando Magalhães Rangel e 
Antônio Amoedo, a poetisa Adriana Coppi e as declamadoras Cinthya Hussey e 
Tatiana Pereira.

15h às 18h – Sarau do M.A.P. convida Sarau Equilíbrio Coletivo e Projeto 
Toque de Letras para o Zumbi do Sarau
O coletivo M.A.P. recebe o grupo Equilíbrio Coletivo para realizar um sarau com 
poemas, textos e apresentações embasadas na luta de resistência de Zumbi 
dos Palmares fazendo analogia com temas atuais de nosso quilombo moderno. 
Também participam deste encontro de peso os jovens do projeto Toque 
de Letras. O Movimento Aliança da Praça (M.A.P.) realiza, há mais de dois anos, 
saraus na Praça do Forró, reunindo artistas de diversas frentes. Uma ação ao 
mesmo tempo política e cultural, que visa estabelecer um espaço concreto 
de diálogo entre o artista e a população de São Miguel Paulista. Também 
presente no evento, o Sarau Equilíbrio Coletivo nasceu em Itaquaquecetuba 
para trazer sua voz por meio da cultura, seja ela musical, literária ou teatral. 
O projeto Toque de Letras, desenvolvido pela Fundação Tide Setubal, com 
apoio do Football for Hope, une esporte, comunicação e cidadania e participou 
recentemente de ofi cinas de escrita poética para slam, nas quais os jovens 
produziram poemas, músicas e rimas que serão materializados em um fanzine 
para distribuição no sarau neste dia, junto à participação deles na 
batalha literária. 
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Mercado Municipal 
de São Miguel

Avenida Marechal Tito, 567 
– São Miguel Paulista

Jardim Lapenna Pelas ruas do bairro

9h às 17h – Ampolas, papoulas e outras palavras
Durante os dias do Festival, as agentes comunitárias de saúde da UBS Jardim 
Lapenna terão encontros preciosos. Levando fl ores e poesias aos moradores da 
região, As 12 Agentes, como são chamadas, farão visitas poéticas para cuidar 
com ludicidade e emoção. Inspirado na força da palavra, da escuta e do afeto, o 
encontro será marcado por breves recitais com poemas que falam sobre o amor, 
a alegria, a esperança e a vida.
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9h30 às 11h30 – Os Olhares pela Cidade 
Um encontro para refl etir sobre o direito à cidade, preconceito, discriminação 
e desigualdade social, com a participação de adolescentes do projeto Espaço 
Jovem e Um Passe para a Arte, da Fundação Tide Setubal, que falarão sobre os 
olhares e sentidos vivenciados durante um recente passeio à Avenida Paulista; e 
de adolescentes do CCA Jardim Lapenna – Sasf Procedu, que também vão relatar 
suas vivências pela cidade e as experiências nos passeios já realizados por eles. 
Para contribuir com o debate, são nossos convidados Júlio Cesar Marcelino e 
Patrícia Freire, do Movimento Cultural Penha, do projeto Patrimônios Culturais 
em Rede, com apoio do Programa Redes e Ruas, entre outros.

11h30 – Expedição – Patrimônios Culturais em Redes
O bairro de São Miguel Paulista possui patrimônios culturais que possibilitam a 
leitura de diversas histórias para descrever como se deu sua ocupação urbana, 
percebendo o mosaico de povos vindos de várias regiões do Brasil e do mundo 
que aqui encontraram possibilidades para viver. Pensando nisso, o Movimento 
Cultural Penha, por meio do projeto Patrimônios Culturais em Redes, com apoio 
do Programa Redes e Ruas, realiza uma expedição com roteiro que sairá da 
Praça do Forró e seguirá pelos diversos pontos históricos e patrimônios culturais, 
parte da história do bairro. Na sequência, haverá uma intervenção para refl exão 
sobre as migrações. O material gerado será disponibilizado nas redes sociais 
fazendo uso do wi-fi  disponível na praça. Público: a partir de 15 anos (até 14 
anos, é necessário estar acompanhado por um adulto).

Agendamento pelo telefone: 2306-3369, com Patrícia Freire ou Júlio Cesar 
ou pelo e-mail: movimentoculturalpenha@gmail.com
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Praça do Forró Praça Padre Aleixo 
Monteiro Mafra

Praça defronte à 
Casa de Cultura 
Antônio Marcos

Rua Irineu Bonardi, 169
– Vila Pedroso

19h – Fantasmas e Demônios de São Miguel, com Claudemir Santos
Dentro de uma velha casa, um velho senhor relembra fatos e histórias do 
seu bairro, em clima que vai da mais lírica recordação ao medo ingênuo das 
histórias sobrenaturais. As histórias desse senhor percorrem os corredores da 
Nitro Química, o terreno do antigo cemitério, as ruas da Jacuí e da Vila Rosária, 
recorda personagens locais e episódios fantasmagóricos que dizem ser reais, por 
mais que a ciência não prove. Pesquisado, escrito e interpretado por Claudemir 
Santos, o espetáculo é a adaptação do livreto homônimo, lançado em julho
de 2013.

Praça Craveiro 
do Campo 

Jardim Helena

11h – Histórias que as Marias Trazem na Mala, com Cia. Casa de Marias
Trazendo contos coletados pelo grupo durante a travessia realizada por algumas 
cidades agrestes de Pernambuco, com a oralidade sempre presente na cultura 
nordestina, a companhia apresenta histórias repletas de aventura, imaginação, 
emoção, ludicidade e aprendizado. O espetáculo tem como tema as princesas 
fujonas que não esperam príncipes no alto de torres, mas, ao contrário, 
pegam suas pequenas trouxas e saem estrada afora, passando por aventuras 
e conquistas. Também está no repertório do espetáculo os contos de enganar 
a morte que, contados há tempos por imigrantes nordestinos, nos apresentam 
formas lúdicas de falar sobre o tema.

Praça Jardim 
das Camélias

Rua Mirassol d'Oeste esquina com Rua 
Flor de Inverno – Praça da Transpetro
– Jardim das Camélias

9h às 11h e 14h às 16h – Intervenção – Viva Poesia!
Neste dia, o Jardim das Camélias será personagem de uma grande história, 
escrita a muitas mãos e desejos por um bairro melhor. Com o apoio do CECCRA 
Ademir de Almeida Lemos, os participantes do Centro para Juventude (CJ) local 
realizarão um encontro voltado à promoção da arte e cultura, organizando 
uma intervenção literária na única praça existente na região. Entre as ações 
promovidas, será realizada uma apresentação dos desenhos de literatura de 
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Praça Jardim 
Pedro José Nunes

Rua José Bargas, 143

9h às 10h e 15h às 16h – Contando e Encantando: pequenos trovadores
Declamação de poesias por alunos do projeto Pequenos Escritores, da EMEF Dr. 
Pedro Aleixo, orientados pela professora Adriana Paim. Serão momentos de 
encantamento e emoção com esses pequenos grandes poetas artistas.

cordel que eles mesmos produziram e uma feira de troca de livros para 
incentivar o gosto pela leitura. As atividades são voltadas para o público infantil 
e toda a comunidade pode participar.

14h – Nas Asas da Leitura, com Costa Senna e Lika Rosa
Contação de história inspirada em cordel que apresenta o livro não somente 
como objeto de uso, mas, sim, como personifi cação de um companheiro amigo 
para todos os momentos.

9h às 11h e 14h30 às 16h – Caixas de Histórias
Para surpresa e emoção de todos, os alunos do projeto Pequenos Escritores, 
orientados pela professora Ângela, da EMEF Dr. Pedro Aleixo, farão contação 
de diversas histórias na praça, utilizando-se das fantasiosas Caixas de Histórias. 
Essas caixas são mundos particulares da imaginação, um verdadeiro convite ao 
encantamento, onde você encontrará microcenários e muitas surpresas. 

9h às 16h – Livroterapia
Em parceria com a UBS Cidade Pedro Nunes, a EMEF Dr. Pedro Aleixo realizará 
diversas atividades em prol da revitalização do espaço de leitura da Unidade de 
Saúde aberto à comunidade. O mais novo personagem dessa história, o Armário 
Poético, passará por uma revitalização com os grafi tes do artista Cleber TTC, um 
dos fundadores do encontro anual de grafi teiros RUA CREW, que está em sua 8ª 
edição, com a presença dos alunos das turmas de 8° e 9° ano da escola e dos 
moradores locais. No local, também haverá uma feira de trocas de livros e uma 
Campanha de Arrecadação de títulos para a UBS, para estimular a criatividade 
das crianças, promovendo uma apropriação do espaço público e incentivando o 
gosto pela leitura. Participe!
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10h às 11h – Apresentação Teatral – Fábulas de Esopo
Os alunos do 5° ano B, orientados pela professora Ana Lúcia, farão uma 
encenação das Fábulas de Esopo, histórias creditadas a um escravo e contador 
de histórias da Grécia Antiga. As histórias de Esopo transmitiam diversas lições 
sobre a vida e as relações humanas. Serão momentos de grande emoção.

11h – Tocando para um Mundo Melhor
Música é expressão, é arte, emoção. E foi pensando em seu poder de 
transformação que os alunos do Projeto de Iniciação Musical – Flauta da EMEF Dr. 
Pedro Aleixo preparam uma apresentação na qual tocarão as músicas My Heart 
Will Go On, tema do fi lme Titanic e Can You Feel The Love Tonight?, tema do 
fi lme O Rei Leão, com orientação do professor Allan. Venha prestigiar!

14h – Africontos, com Cia. Mapinguary
A sabedoria e a cultura de um povo por meio da história. Tocando tambor, 
começa a narração da história, Os Gêmeos do Tambor, Oralidade do Povo 
Massai e, na sequência, Lenda do Tambor Africano, conto da Guiné Bissau. 
Com leveza e utilizando objetos, é apresentada a singela história do Magreb, 
A Cigarra e o Camundongo, e Ananse e o Pote da Sabedoria. Por fi m, surge o 
boneco do Chibamba com muita música e alegria.

14h30 – Cantando para um Mundo Melhor
Acreditar em um mundo melhor é a mensagem que os alunos da EMEF Dr. Pedro 
Aleixo querem trazer ao público neste dia. As apresentações serão realizadas 
pelos educandos das turmas de 1° ano, integrantes do Projeto de Coral na 
escola, com apoio dos professores Fernanda e Lucas.

14h45 – O Pequeno Príncipe
Apresentação teatral inspirada no trecho do livro O Pequeno Príncipe, com 
alunos da EMEF Dr. Pedro Aleixo, sob orientação da professora Maria de Cássia. 
Esta história, de um livro fantástico, já encantou e encanta milhares de adultos, 
crianças e adolescentes. Um livro aparentemente infantil, escrito pelo francês 
Antoine de Saint-Exupéry, traz para o leitor uma lição de vida, uma visão que 
nem nos lembramos mais, a de um olhar que fi cou perdido na infância.

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

9h – Contação de Histórias – Pitan Atunda: universo feminino na oralidade e 
contos afro-brasileiros
Encontro para partilhar histórias, memórias afetivas e lembranças ancestrais de 
nossas raízes africanas e afro-brasileiras. Uma reunião ao ar livre de amigos, 



06 –

de novembro

Sexta-feira

60

9h e 13h – Lampião, Maria Bonita e seus Cangaceiros
Na tenda Caminhos para o Cordel, decorada com artigos do nosso sertão, alunos 
do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, vestidos de Lampião, Maria 
Bonita e cangaceiros, abrem os dois períodos do Festival, manhã e tarde, 
trazendo a literatura e a música tão marcante do povo nordestino.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

9h às 9h30, 10h45 às 11h15, 11h30 às 12h, 13h30 às 14h, 14h15 às 15h15, 
15h30 às 16h e 16h15 às 16h45 – Amigos da Cobra: Celeste conta histórias 
fora do Castelo
Em uma tenda, que abrigará uma grande árvore da Praça Morumbizinho, a 
Cobra Celeste e mais alguns personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, interpretados 
por alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, vão despertar a 
imaginação de crianças, jovens e adultos com histórias africanas e indígenas, 
como Os Gêmeos do Tambor e Erilé, o Caçador, além de promover brincadeiras 
a partir da lenda do folclore amazônico Cobra Grande. No fi nal de cada 
apresentação, as crianças serão convidadas a brincar e a cantar a música A Ram 
Sam Sam, de origem marroquina.

familiares e diferentes gerações para ouvirem e contarem juntos histórias do 
universo feminino, inspirados em contos e recontos, com a artista, escritora e 
contadora de história Kiusam de Oliveira, especialista na temática das relações 
étnico-raciais e autora dos livros Omo-Oba: Histórias de Princesas (Mazza, 
2009), O Mundo no Blackpower de Tayó (Peirópolis, 2013), O Mar que Banha a 
Ilha de Goré (Peirópolis, no prelo) e Omo-Oba: Histórias de Príncipes (Global,
no prelo). 

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

9h às 9h30, 9h40h às 10h10, 10h20 às 10h50, 11h às 11h30, 13h às 13h30, 
13h40 às 14h10, 14h20 às 14h50, 15h às 15h30 e 15h40 às 16h10 – O Livro 
de Histórias da Wendy
Personagens clássicos da literatura infantil, como a Rainha da Neve, Aladim e 

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)
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9h30 às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h – Encandeados 
A vida, a alegria e a arte do sertão e do retirante serão ilustradas nesta atração: 
em estruturas de guarda-chuvas que formarão espaços lúdicos individuais, o 
público será convidado a refl etir e a se retirar, simbolicamente, para romances 
consagrados, como Os Sertões, Morte e Vida Severina, Vidas Secas, Grande 
Sertão: Veredas, O Quinze e A Hora da Estrela. Cangaceiros circularão pela praça 
capturando crianças, adolescentes e adultos para encadeá-los nesse espaço 
lúdico. Os convidados ou seus amigos deverão improvisar versos ou cantar uma 
cantiga de roda para libertarem os encandeados.

9h30 às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h – João Grilo e Chicó – Caminhos para 
o Cordel
Trechos de cordéis, como os de três livros que inspiraram Ariano Suassuna a 
escrever Auto da Compadecida (O Dinheiro e o Testamento do Cachorro, O 
Cavalo que Defecava Dinheiro e O Castigo da Soberda), serão colocados em 
barbantes, formando um caminho que levará à tenda onde João Grilo e Chicó 
resgatarão nossa cultura popular com citações do livro Auto da Compadecida e 
de outras histórias do cordel. De maneira lúdica, incentivarão os convidados a 
recitar versos da literatura de cordel.

10h, 11h, 14h, 15h e 15h30 – Ofi cina de Isogravura para Crianças
As crianças serão convidadas a participar das atividades lúdicas da tenda 
Caminhos para o Cordel e produzir desenhos baseados nos motivos nordestinos 
e nas histórias de cordel, utilizando técnicas em isogravura, orientadas por 
monitores do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul. No fi nal, as

Jasmin, Bela, Alice, Rainha de Copas, Grilo Falante, Wendy, Peter Pan, Sininho e
Capitão Gancho, convidam o público a interagir com a encenação da peça
O Livro de Histórias da Wendy em uma tenda cenográfi ca, montada como o 
quarto dos irmãos Wendy, Pedro e Miguel. No enredo, as crianças resolvem ler 
histórias para dormir. Peter Pan aparece e toda a magia começa. As histórias 
contadas viram realidade e os personagens surgem para assumir seus papéis, 
transformando o quarto em um mundo de imaginação. Ao lado da tenda, um 
teatro de fantoches com o tema Fábulas anima os passantes. Organizado por 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul e coordenado pelos 
alunos Catarina Panício e Luiz Felipe Condez, o espaço lúdico tem motivação no 
incentivo à leitura, propondo um resgate dos contos de fada em sua forma mais 
literária por meio de seus símbolos. 

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas
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10h – Autor na Praça, com Marco Antonio Ponce e o Projeto Sarau Moleque 
da Cidade Tiradentes
Marco Antonio Ponce é poeta, narrador de histórias, mediador de leitura, ator 
e palhaço. É autor dos livros de poesias infantis Era um... e A Ogra de Colar. Em 
2015, lançará o seu novo livro, Varinha de Imaginar. Participa deste encontro 
o Projeto Sarau Mole, que traz toda a sua força e experiência de unir skate e 
cultura, usando a poesia como forma de incentivo à leitura. Realizado com o 
Coletivo Love C.T Inclusão e Regate, o Sarau tem a proposta de apresentar aos 
alunos outras linguagens da arte e literatura. Diversidade aqui tem voz e vez!

10h – Ofi cina – Produção de Mini-Zine!
Os participantes aprenderão a criar um pequeno fanzine, confeccionado com 
recorte, colagem e xerox! Desenhando, escrevendo, usando a imaginação, 
poderão colocar pequenos textos, poemas, história em quadrinhos ou o que 
mais interessar! Realizador: Lucas Rocha. Público: a partir de 16 anos.

10h às 12h – Encontrão Jovem Comunica – Tô na Escola, Tô na Comunidade, 
Tenho Direito à Cidade!
O Encontrão Jovem Comunica é um evento no qual as escolas da Rede Jovem 
Comunica compartilham experiências. O tema deste ano é Tô na Escola, Tô 
na Comunidade, Tenho Direito à Cidade e abordará a participação do aluno 
também na gestão escolar e como essa participação pode transpassar os muros 
da escola, criando conexões na comunidade onde vive. Participantes do projeto 
Jovem Comunica, da EMEF José Honório Rodrigues, e de outros projetos de 
participação escolar, como o projeto Protagonismo e Se Liga, da EMEF José Bento 
de Assis, apresentarão propostas para melhoria da escola, resultado de um 
processo de atividades para a refl exão sobre gestão democrática com exercícios 
de assembleia estudantil. Como convidada, a EMEF Vicente Amato Sobrinho 
participará do debate falando sobre o self service que já existe na escola e é 
uma das propostas que aparecem nos vídeos que serão exibidos. Venha conferir!

crianças assinarão suas criações que serão fi xadas na tenda para apreciação 
do público.

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)
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11h – Quem Não Tem Medo Vem Brincar Mais Eu! 
Os alunos da EE Reverendo Urbano de Oliveira Pinto e os integrantes do Cordão 
Folclórico de Itaquera Sucatas Ambulantes farão o encerramento do Encontrão 
Jovem Comunica com contação de histórias de assombração, seguido de um 
cortejo pela praça acompanhados por bonecões e ao som do samba de bumbo 
(ou samba rural paulista). As histórias de assombração da cultura popular 
paulista foram o ponto de partida para a confecção dos bonecos. Ao longo dos 
meses de setembro e outubro, foram realizadas ofi cinas com os estudantes, nas 
quais eles tiveram contato com as narrativas de assombração características 
da cultura popular, assim puderam criar e construir os bonecões que estarão 
presentes no cortejo. Essas ofi cinas são fruto da parceria entre a EE Reverendo 
Urbano de Oliveira Pinto e o Ponto de Cultura Humaitá e fazem parte do projeto 
Vem Brincar Mais Eu, desenvolvido atualmente pelo Ponto de Cultura. Na 
intervenção, acontece, também, distribuição gratuita do almanaque Do Fruto 
à Raiz, produto fi nal de uma pesquisa do Cordão Folclórico de Itaquera Sucatas 
Ambulantes sobre bonecos de rua e o samba de bumbo, ambos manifestações 
da cultura popular paulista.

14h – Confraria AfroDi-versos – Oralidade e Literatura Infantojuvenil 
Afro-Brasileira
Bate-papo musicado sobre oralidade e literatura infantojuvenil com as escritoras 
Kiusam de Oliveira, Heloisa Pires Lima, Oswaldo Faustino e grupo Morabeza 
Nação, que fará o acompanhamento musical e a leitura de textos selecionados.
Kiusam de Oliveira é autora, entre outros livros, de Omo-Oba: Histórias de 
Princesas, O Mundo no Blackpower de Tayó, O Mar que Banha a Ilha de Goré e 
Omo-Oba: Histórias de Príncipes. 
Heloisa Pires de Lima é autora, entre outros livros, de A Semente que Veio da 
África, Histórias da Preta e O Marimbondo do Quilombo.
Oswaldo Faustino é escritor, estudioso de relações étnico-raciais e autor dos 
livros Nei Lopes, da coleção Retratos do Brasil Negro, e A Legião Negra – A luta 
dos afro-brasileiros na Revolução Constitucionalista de 1932.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

10h30 e 14h30 – Cortejo Mulher Rendeira
Um chamado sonoro alertará o momento de o cortejo passar! Ao som de 
Mulher Rendeira, Lampião, com seu acordeão, levará o cortejo, seguido da 
mulher rendeira, dos cangaceiros, de João Grilo e de Chicó. Todos cantando e 
dançando formarão um cordão na praça, convidando crianças, jovens e adultos 
a participar. 
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15h – Autor na Praça, com a poetisa Débora Garcia e o coletivo feminista 
Ser Vi Elas
Débora Garcia é poetisa, cantora, atriz, gestora cultural, assistente social e 
tem atuado junto aos coletivos de saraus periféricos da cidade de São Paulo, 
acumulando ampla experiência na área do livro e da literatura. É autora 
do livro Corações – Aurora de Poemas e também publicou seus textos em 
diversas antologias voltadas à literatura negra, feminina e periférica. Para essa 
conversa, o coletivo cultural feminista Ser Vi Elas chega com toda sua militância 
e expressão. Ser Vi Elas é formado por mulheres periféricas que lutam pela 
igualdade da mulher na sociedade, pelo aborto legal e gratuito, pelo direito 
de expressão por meio da cultura, utilizando a poesia para ecoar sua voz. 
Neste encontro dinâmico e interativo sobre a produção literária feminina no 
cenário cultural periférico, será realizado um breve panorama sobre a inserção 
feminina na literatura periférica, desde a sua condição histórica de personagem 
secundário, carregado de estereótipos, até chegar à condição de escritora-
protagonista, posição alçada pioneiramente por Carolina Maria de Jesus, ao 
narrar seu drama cotidiano em Quarto de Despejo, chegando aos dias atuais 
nos quais jovens mulheres moradoras da periferia exercem o seu protagonismo 
social pela literatura.

Cartões decorativos serão pendurados em árvore da Praça Morumbizinho. 
Os cartões versarão sobre citações de livros, experiências de leitura dos 
frequentadores da biblioteca, divulgação de títulos do acervo, interesses de 
pesquisas e produções autorais de moradores da região. Os cartões serão 
distribuídos gratuitamente aos passantes do local, com objetivo de estimular 
o diálogo e refl exões sobre acervos bibliográfi cos e patrimônio imaterial, 
o isolamento leitor na contemporaneidade e a circulação de interesses de 
pesquisas não escolares.

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

14h – Exposição Árvore de Leituras da Biblioteca Paulo Leminski

19h às 20h – Cine Ágora – Entrelinhas e Entreolhares – Direitos Humanos 
em Pauta 
O Entretodos, festival de curtas de Direitos Humanos que acontece anualmente 
na cidade de São Paulo, traz para o Cine Ágora uma série de fi lmes inspirados 
em obras da literatura. Tendo como foco o estímulo à produção audiovisual 
como meio educativo e gerador de debates acerca dos Direitos Humanos, o 
Entretodos é realizado pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania e pela 
Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Secretaria Municipal de Educação 
e organização da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.

Neste dia, serão exibidos os fi lmes (público acima de 14 anos):

Beatitude (Délio Freire, 15', 2015)
Releitura do mito de Anastácia, a escrava divinizada pela cultura afro-brasileira. 
A jovem Anastácia, uma das mulheres responsáveis pela confecção de panelas 
de barro em Goiabeiras, é vista pelo orixá Ajalá. Apaixonam-se. O amor dos dois 
vai causar a alegria em uns deuses e a ira em outros.
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15h – Ofi cina – Produção de Mini-Zine!
Os participantes aprenderão a criar um pequeno fanzine, confeccionado com 
recorte, colagem e xerox. Desenhando, escrevendo, usando a imaginação, 
poderão colocar pequenos textos, poemas, histórias em quadrinhos ou o que 
mais interessar! Realizadores: Lucas Rocha e Michele Limirio. Público: a partir de 
16 anos.

16h – Mostra de Processo – Teatro CDC
Os atores do módulo Teatro para Iniciantes, que acontece gratuitamente todo 
semestre no CDC Tide Setubal, apresentam cenas do seu novo trabalho. Na 
pesquisa artística recente, o grupo tem abordado temas como a relação entre 
democracia e as minorias: os choques, as violências contra grupos étnicos, a 
questão de gênero e a possibilidade de um novo diálogo na era da democracia 
virtual são alguns dos pontos de partida para o trabalho. Após a apresentação 
das cenas, acontece um debate aberto entre os atores e o público.

Colônia Penal (Marco Escrivão, 10', 2015)
Filme baseado na obra de Franz Kafka, inspirado na história recente e presente. 
O livro, ao qual o curta faz referência, traz uma refl exão sobre as relações entre 
homem e máquina e lança um olhar sobre os confl itos e perversidades 
nelas expostos.

Retirantes (Maira Coelho, 13', 2014)
O curta-metragem livremente inspirado na leitura poética da pintura de Cândido 
Portinari (Retirantes, 1944) conta a história de uma mulher que vaga por terras 
áridas e despovoadas sem ter como alimentar seu fi lho.
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A Casa dos Mortos (Débora Diniz, 20', 2009)
Jaime, Antônio e Almerindo são homens anônimos, considerados perigosos 
para a vida social, cujo castigo será a tragédia do suicídio, o ciclo interminável 
de internações ou a sobrevivência em prisão perpétua na casa dos mortos. 
Inspirado no poema A Casa dos Mortos, escrito pelo poeta Bubu, que, com 12 
internações em manicômios judiciários, desafi a o sentido dos 
hospitais-presídios.

20h – Diálogo dos Monólogos, com Grupo Teatral Metamorfose
Verbalizar sozinho pode ajudar a compreender melhor um assunto, lembrar 
de afazeres cotidianos ou esquecer um sentimento. Entretanto, estamos 
sozinhos ou a solidão pode ser considerada uma companhia? Com textos que 
abordam separações, desilusões amorosas e até mesmo a morte, o projeto 
Diálogo dos Monólogos trata do lado obscuro da sociedade, revelando suas 
contradições, seus medos e também seus desejos mais sombrios. O Grupo 
Teatral Metamorfose foi criado no fi m de 2014, com a proposta de abordar 
textos desenvolvidos pelos próprios integrantes. Em seu primeiro projeto, o 
grupo apresenta monólogos por meio do audiovisual, buscando novas formas de 
expressão artística dentro das linguagens do teatro.

20h – Projeto Culturas em Contos
Culturas em Contos é um projeto do Espaço Salihan de Dança e Cultura que 
integra a arte de contar histórias com a arte das danças árabes. A intervenção 
propõe a imersão do público em histórias do povo árabe, envolvendo-os em 
toda a riqueza que há nesta cultura e também ensinando passos típicos da 
dança. Nesta edição do Festival, o grupo apresenta História da Zaffe – Cortejo 
dos Casamentos Árabes. De forma lúdica e interativa, serão representados 
os tradicionais cortejos dançantes realizados nos dias de casamentos. Conta a 
história que, antigamente, a noiva saía de sua casa à noite para encontrar o 
noivo, e suas amigas a acompanhavam dançando com candelabros e velas que, 
além de iluminar o caminho, traziam bons fl uídos ao casamento. Este cortejo 
reserva uma surpresa só descoberta por quem participa dessa festa. 

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

21h – Luau – Nau Frágil – Amor Entre Tempos
Num encontro intimista, acompanhado de banda com sonoridade sutil, 
Nau Frágil – Amor Entre Tempos traz o músico e poeta Rafa Carvalho numa 
celebração entrelaçada com poemas, história e lembranças sobre as vivências 
do artista com a cultura latino-americana. Nau frágil é também o título do 
primeiro disco solo de Rafa, obra em que ele revisita o seu trajeto de marinheiro 
navegante pela arte e o mundo.
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Praça Padre 
Silvano Rossi 

Em frente à igreja matriz Nossa Senho-
ra Aparecida. Entre as ruas Santa Cata-
rina, 827 e Rio Biguaçu, 625 – União de 
Vila Nova

7h às 16h30 – Inclusão Literária
Um dia com diversas atrações e apresentações com o objetivo estimular o gosto 
pela leitura, valorizar a cultura local e abordar a inclusão social dos diversos 
públicos e culturas. Um grande encontro literário promovido pela Biblioteca do 
Centro Social Marista Irmão Justino, Instituto NUA e Sasf Procedu.

7h – Frutos Literários
A comunidade da União de Vila Nova amanhecerá respirando literatura com 
mais esta intervenção. Diversos livros semeados nas árvores estarão esperando 
pela colheita dos moradores e, com eles, também serão distribuídas poesias 
da literatura de cordel e marcadores de páginas para quem quiser despertar a 
imaginação e resgatar memórias.

9h – O Que É Inclusão Social na Prática?
Refl exão para início das atividades na qual alguns princípios e práticas 
fundamentais do trabalho social serão compartilhados.

9h20 – Apresentação do Grupo Levada, do Instituto NUA
Uma envolvente apresentação com percussão e dança, seguida de microfone 
aberto para leitura de poemas, repentes e cordel pelos presentes no encontro.

10h – Apresentação de Balé – Brincantes 
O grupo de balé do Sasf Procedu apresenta o balé clássico como uma forma 
de democratização do acesso à arte, ao lazer e à cultura, destacando, assim, 
o objetivo da atividade no serviço, que é promover a cidadania, a formação 
cultural e a inclusão social.

10h às 16h – Ônibus Biblioteca 
O projeto Ônibus Biblioteca possibilita que pessoas de regiões mais distantes 
tenham acesso a livros, gibis e periódicos. Haverá atividades com mediação de 
leitura abertas ao público presente e Feira de Troca de Livros e Gibis. 



06 –

de novembro

Sexta-feira

68

10h30 – Apresentação – Coral de Idosos NCI Procedu 
O Coral de Idosos NCI Procedu apresentará a canção Asa Branca, com a 
coreografi a No Balance do Sertão. Para o grupo, a apresentação da canção é 
uma forma de expressar a democratização do acesso à arte, ao lazer e à cultura, 
retratando um pouco das raízes e da cultura do povo nordestino, objetivando 
a promoção da cidadania, fortalecimentos dos vínculos familiares, formação 
cultural e inclusão social. 

12h – Ônibus Biblioteca apresenta Dança por Correio
O espetáculo da Zumb.boys tem o desejo de se comunicar com transeuntes, 
viajantes de sua própria cidade e turistas de uma vida dedicada ao trabalho. É 
a utilização dos corpos para traduzir sensações de um “ser urbano”. A intenção 
é interferir nos fl uxos cotidianos e na paisagem social, ao fazer com que as 
pessoas escolham uma carta e determinem o que será dançado: o intérprete-
criador traduzirá os sentimentos e as sensações que a carta expressou. O intuito 
é transformar e interferir no trajeto das pessoas e diluir a arte no cotidiano.

Para participar da Feira, é necessário trazer livros e gibis em bom estado de 
conservação, não trazer livros didáticos ou técnicos e trocar na base de 1x1, nas 
bancas ou entre si.

13h30 às 16h – Exibição de Curtas – Vida Maria e El Emprego
A proposta de exibição dos curtas é abordar, em roda de conversa, um diálogo 
sobre a importância da inclusão social e do direito e acesso à educação, à 
cultura, ao lazer e ao esporte, como forma de refl etir acerca da oportunidade de 
novas vivências, perspectivas de mudança e valorização do ser humano.

14h – Teatro Infantil – O Casamento de Mané Bocó, com Cia. Grama Verde 
de Teatro
Inteligência, astúcia, esperteza, valentia... O herói do espetáculo O Casamento 
de Mané Bocó não faz a menor ideia do que essas palavras signifi cam. Ao 
contrário dos príncipes, guerreiros e outras fi guras poderosas que povoam

Praça Padre 
Silvano Rossi 

Em frente à igreja matriz Nossa Senho-
ra Aparecida. Entre as ruas Santa Cata-
rina, 827 e Rio Biguaçu, 625 – União de 
Vila Nova

14h40 – Apresentação de Balé – Le Classique
O grupo de balé Sasf Procedu apresentará o balé clássico como uma forma 
de democratização do acesso à arte, ao lazer e à cultura, destacando, assim, 
o objetivo da atividade no serviço, que é promover a cidadania, a formação 
cultural e a inclusão social.

14h50 – Grupo de Coral e Dança dos Idosos NCI Procedu
O grupo Dança dos Idosos do NCI Procedu apresentará um ritmo típico do 
nordeste como forma de democratização do acesso à arte, ao lazer e à cultura, 
retratando um pouco da cultura rítmica do povo nordestino e as atividades 
no serviço, que tem como objetivo promover o fortalecimento dos vínculos 
familiares, a cidadania, a formação cultural e a inclusão social. A coreografi a 
apresentada será Raízes do Sertão. Venha conferir!

15h às 16h – Espetáculo Maria. A saga de uma heroína (nem tão 
heroína assim)  
Fruto do projeto Nordestiando, do Centro Social Marista Irmão Justino, o 
espetáculo conta a história de Maria, nascida de uma aposta de Deus com o 
diabo. “Nasceu num lugar feio... sem água... sem comida... quente e com o sol 
na jaca...” Maria sem sua inteligência e consciência consegue ser mais esperta 
que qualquer ser humano.

Projeto Acreditar Rua Carlos Drummond de 
Andrade, 63 – União de Vila Nova 

10h – Ofi cina Os Curiosos pela Música 
e Literatura, com Lika Rosa
Esta intervenção surgiu para dar liberdade 
de expressão por meio da palavra cantada, 
com rimas e poesias musicadas. Se você 
é uma pessoa interessada em vivenciar o 
experimento de criação pela música, sem 
a parte teórica, mas de maneira lúdica e 
divertida, venha participar desta ofi cina.

boa parte das histórias, Mané Bocó vive sendo passado para trás, fazendo 
trapalhadas e dizendo asneiras. E, por ser tão humano, conquista as crianças à 
primeira vista. Baseado livremente na obra de mesmo nome do autor Ricardo 
Azevedo e contendo canções de autoria da Cia. Grama Verde de Teatro e 
clássicos nordestinos, o espetáculo é gargalhada na certa!
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Alessandro Buzo – autor de 12 livros, iniciou sua carreira como escritor em 
2000, com O Trem – Baseado em Fatos Reais, que originou a música O Trem, do 
grupo RZO. Lançou mais quatro livros: Suburbano Convicto – O Cotidiano do Itaim 
Paulista (2004), Guerreira (2007), Toda Brisa Tem Seu Dia de Ventania e Favela 
Toma Conta. Dirigiu o fi lme Profi ssão MC, de 2006, organiza a coletânea literária 
Pelas Periferias do Brasil e fez parte do programa Manos e Minas, com o quadro 
Buzão. Recebeu diversas premiações no Festival Hutúz. Apresentou por três anos 
(2011 a 2014) o quadro SP Cultura, no jornal SPTV 1ª Edição, da Rede Globo, 
sobre a cultura da periferia paulistana. Organiza, desde 2004, o evento Favela 
Toma Conta, até aqui foram 28 edições realizadas. Em 2015, lançou o livro Ruas 
de Fogo, de contos e crônicas.

Ricardo Teperman – músico e antropólogo. Atualmente, é doutorando no 
departamento de Antropologia Social da Universidade de São Paulo, editor 
executivo da revista Novos Estudos (Cebrap) e professor no programa de pós-
graduação em Canção Popular da Faculdade Santa Marcelina. Publicou o livro 
Se Liga no Som – As transformações do Rap no Brasil (ClaroEnigma, 2015). Em 
2009, lançou seu primeiro CD solo, Geringonça, produzido na França. A canção 
Contabilidade, parceria com Danilo Moraes, obteve, em 2005, o primeiro lugar 
no Festival Cultura. Da premiação nesse festival resultou o CD A Torcida Grita, 
lançado em 2007, além da gravação do programa Ensaio, dirigido por 
Fernando Faro. 

Universidade 
Cruzeiro do Sul Avenida Dr. Ussiel Cirillo, 93 

– São Miguel Paulista

15h30 às 17h – Auditório 1 – Conversa com Autor – Música e Literatura – A 
Batalha do Rap pelo Espaço Democrático
Desigualdade, preconceito, luta, liberdade. Não é difícil encontrar esse debate 
nas letras de composições de rap. A poesia musicada da periferia se tornou 
a voz que convoca a refl exão, a manifestação e o questionamento de jovens 
que provocam e colocam, nas suas praças e nas praças da cidade, questões, 
anseios e dúvidas. Até onde chega esse som? Qual o impacto? Que mudanças 
esse movimento provoca no processo democrático e na luta pela igualdade? 
Debatem o tema:
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19h30 às 21h30 – Auditório D – Conversa com Autor – Leitura em Rede
As redes sociais e a internet abriram um amplo espaço para a opinião. Na 
contramão do jornalismo tradicional, que se coloca como imparcial e objetivo, 
textos, vídeos, artigos, ideias são apresentadas de forma mais analítica e com 
posicionamento assumido. Alinhado a isso, o leitor interage. Posta, comenta, 
compartilha. Além da exposição, nesse cenário, nasce também o discurso 
extremado, o “fl a X fl u” opinativo com pouca abertura para o diálogo e para 
novas construções. Muitos desses embates ganham as ruas nas redes sociais e 
geram debates ideológicos. De que forma esse cenário contribui para o processo 
democrático? Debatem o tema:  

Leonardo Sakamoto – jornalista e doutor em Ciência Política pela Universidade 
de São Paulo. Cobriu confl itos armados em diversos países e o desrespeito aos 
direitos humanos no Brasil. Professor de Jornalismo na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo e pesquisador visitante do Departamento de Política da 
New School, em Nova York, é diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do 
Fundo das Nações Unidas para Formas Contemporâneas de Escravidão.

Luiz Ruffato – autor de Eles Eram Muitos Cavalos, Estive em Lisboa e Lembrei de 
Você e Flores Artifi ciais (romances), Minha Primeira Vez (crônicas) e A História 
Verdadeira do Sapo Luiz (juvenil), entre outros. Seus livros estão publicados 
em dez países. Foi escritor-residente na Universidade de Berkeley (EUA) e é 
consultor de literatura no Instituto Itaú Cultural. Realizou discurso de abertura na 
Feira do Livro de Frankfurt. Mantém uma coluna semanal no jornal El Pais Brasil.

Piero Locatelli (mediação) – formado em Jornalismo pela Universidade de São 
Paulo, escreveu para, entre outros veículos, UOL, iG, Opera Mundi, Editora Abril. 
Em 2011, morou na China, onde estudou mandarim e trabalhou como repórter 
freelancer. Fez parte do time de Young Journalists da Transparency International, 
principal ONG de combate à corrupção do mundo. Atualmente é repórter de 
política do site e da revista CartaCapital. É autor do livro #VemPraRua, sobre as 
manifestações de junho e a história do movimento.

Tiaraju Pablo (mediação) – morador da zona leste, sociólogo e músico. Atua 
junto aos movimentos populares da região. É formado em Ciências Sociais 
pela Universidade de São Paulo. Em 2013, concluiu sua tese de doutorado A 
Formação dos Sujeitos Periféricos: Cultura e Política na Periferia de São Paulo, 
na qual discute a atuação política dos movimentos artísticos da periferia da 
cidade. Em 2015, lançou seu segundo CD, o Latinoamerisamba.
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8h às 12h – Conversa com Autora, com Cláudia Rodrigues                  
Bate-papo com Cláudia Rodrigues, autora do livro A Casa Amarela. O livro 
conta a história do menino Godofredo. Ele adora imaginar coisas, e esta 
casa é um ambiente fértil para inventar e reinventar. É o ser criança que 
guardamos em algum canto da alma. É o lugar de transformação e de deixar 
a imaginação voar. Para deixar a imaginação voar, após a roda de conversa, 
será realizada uma ofi cina com os participantes para confecção do 
boneco Godofredo.

EE Professora Dulce
Leite da Silva

Rua Paulo Martins Garro, 25
– Jardim São Luís

10h – Partilhando Quem Eu Sou! Memórias que Construíram Meu 
Caminho Até Aqui            
Roda de conversa na qual o público idoso irá interagir, resgatar e partilhar 
suas histórias de vida pelo contato com literatura, música, expressão 
corporal, dentre outras formas de arte. 
Mediação: Jeane Silva. Público: acima de 60 anos. Duração: 60 min 
(30 lugares).

Biblioteca Raimundo 
de Menezes 

Avenida Nordestina, 780
– São Miguel

14h – Teatro – Mercados & Sonhos, com Grupo Ansur
Cinco amigas compartilham desde a infância os dilemas entre os sonhos 
profi ssionais, as exigências do mercado de trabalho do país, a necessidade 
de sobrevivência e suas respectivas realidades sociais. Risos e lágrimas se 
alternam enquanto elas seguem a vida em busca de estabilidade fi nanceira 
e satisfação pessoal. O Grupo Ansur nasceu em 2011, no Programa Jovens 
Urbanos, com o espetáculo O Despertar de Alice, tendo como tema a 
transição de criança para adolescente no universo feminino. Em 2014, com 
apoio do VAI, montou o espetáculo Alice Desperta, tratando da transição 
feminina de adolescente para mulher. Público: 16 anos. Duração: 50 min (40 
lugares – retirar ingressos com uma hora de antecedência).

Encontro Precioso                
Programação desenvolvida pelas escolas, fruto de uma parceria inspirada no 
nome Yorubá Abayomi.

EMEI Epitácio Pessoa
EE Professor Paulo Roberto Faggioni e 
EE Reverendo José Borges dos Santos Júnior 

8h às 12h – Exposição 40 Anos da EMEI Epitácio Pessoa – 
Encontro Precioso           
Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelas crianças de 4, 5 e 6 anos, a 
partir das experiências nas várias linguagens e da diversidade. Serão 

EMEI Epitácio Pessoa
Rua Daniel Arcioni, 10
– Limoeiro
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9h às 12h – Pátio – Feira Literária: na ciranda dos livros; encontro de 
todos os contos        
Em um único espaço, o interlocutor terá a visão integral do ensino e da 
metodologia no trabalho de alfabetização e letramento do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental (ciclo I e II). No encontro, alunos e professores 
culminam os trabalhos de leitura e escrita, desenvolvidos ao longo do 
ano, com a imaginação e a criatividade, viajando no mundo das letras 
e das imagens, nos contos e recontos, nas rodas de conversas em que 
aprenderam a escrever e ler, do mundo mágico para o mundo real.
Pelos contos, as crianças percebem o zelo, o amor, o belo, o bem e o 
mal, a delicadeza da alma, a maldade, a coragem, o medo, a confi ança, 
a solidariedade, a criatividade, fortalecem a sua autoestima, seu poder 
de conquista; constroem seu próprio conhecimento, além de tornarem-se 
apreciadoras da leitura e adquirirem autonomia para a escrita.

07 de novembro
Sábado

9h às 10h – Apresentação Cultural – Herdeiros do Futuro      
Apresentação Musical Herdeiros do Futuro, Linda Rosa Juvenil e Filhote 
do Filhote realizada pelos alunos do Infantil I e II da EMEI Epitácio Pessoa. 
Também haverá a apresentação teatral Carta da Terra para
Crianças. Confi ra!

11h – Roda de Memória: eu faço parte dessa história    
Roda de conversa com pessoas que trabalharam ou estudaram na EMEI 
Epitácio Pessoa e lançamento do livro Eu Faço Parte Dessa História, com 
depoimentos de funcionários, ex-funcionários, mães e ex-alunos da escola 
em comemoração aos 40 anos da unidade; um emocionante reencontro.

14h – Contação de História – Nas Asas da Leitura, com Costa Senna e 
Lika Rosa    
Cordel que apresenta o livro não somente como objeto de uso, mas, sim, 
como personifi cação de um companheiro para todos os momentos.

9h às 15h – Exposição – Minha Escola Nossa História            
Exposição de painel de fotos com a história da EE Professor Paulo 
Roberto Faggioni.

EE Professor Paulo 

Roberto Faggioni 
Rua Tabacarana, 10
– Limoeiro

10h às 12h – Sala 1 – Quem Canta Seus Males Espanta      
Pot-pourri de cantigas de roda e parlendas nas brincadeiras infantis com a 
participação dos alunos das turmas do 1º ano.

10h às 12h – Sala 2 – No mundo dos Contos de Fadas   
Teatro de fantoches e musical com as narrativas dos contos de fadas, 
repletas de seres encantados e elementos mágicos. Uma realização dos 
alunos das turmas do 2º ano.

10h às 12h – Sala 3 – Contos de Esperteza
Os contadores dos Contos de Artimanha revelam nestes contos a trama que é 
conduzida sob a ótica de um herói malandro que troça de ricos e poderosos. 
Neste encontro, participarão os alunos das turmas do 3º ano C e D.

EE Reverendo José Borges 

dos Santos Júnior

Rua Daniel Arcioni, 80
– Limoeiro

apresentados trabalhos como boneca Abayomi, brinquedos construídos com 
materiais naturais com inspiração indígena, livros escritos com inspiração 
em contos africanos e releituras de artistas latino-americanos como Roberto 
Mamani e Tarsila do Amaral, além de experiências com a natureza.

14h30 às 17h – Festival de Música: minha música meu talento   
Show de música, com apresentação musical em vários ritmos dos alunos e 
comunidade, além de bandas e grupos locais.

EE Reverendo José Borges 

dos Santos Júnior
Rua Daniel Arcioni, 80
– Limoeiro

10h às 12h – Sala 3 – Animais do Mar
Com músicas e leituras informativas, conheça, com os alunos das turmas do 
3º ano A e B, curiosidades do fundo do mar.

10h às 12h – Sala 4 – Contos e Suas Novas Versões
Contadores de contos de autoria, recheados de imaginação, tramas, 
encantamentos com os alunos das turmas do 4º ano A, B, C e D.



7978

10h às 12h – Sala de Vídeo – Com Contos de Mistérios, Arrepios 
e Horrores
Ambientes sombrios, noturnos e com temas variados formam o clímax, que 
culminará com a coreografi a da música Thriller, apresentada pelos alunos 
das turmas do 5º ano A, B, C, D e E.

11h – Contos Diversos de Moa
O elefantinho, a criança, o quarto, as memórias... A escritora e contadora 
de histórias Moema Monteiro, mais conhecida como Moa, convida o 
público para uma viagem ao universo dos contos e da criatividade com a 
apresentação Contos Diversos de Moa. Duração: 60 min.

13h30 – Histórias Ilustradas, o Livro na Contação de Histórias, com 
Cláudio Oliveira (Cia. do Mar)
Contação que coloca o livro infantil como elemento principal da narrativa. 
São trabalhados Os Dez Sacizinhos, de Tatiana Belinky, O Menino Azul e O 
Cavalinho Branco, de Cecília Meireles, e O Homem que Amava Caixas, de 
Michael S. King. O espetáculo percorreu grande parte dos pontos de leitura 
da cidade, por meio do Sistema Municipal de Bibliotecas. Duração: 60 min.

07 de novembro
Sábado

10h às 12h – Biblioteca – O Mundo de Tarsila de Amaral
Uma sessão de uma deliciosa (re)leitura de suas obras, com a participação 
dos alunos das turmas do 4º ano A e B.

Biblioteca Espaço Alana
Neste ano, a biblioteca convida o público para um novo olhar sobre o 
bairro, por meio da leitura de poesia. Com o tema A Poesia do Meu Jardim, 
as histórias do Jardim Pantanal serão “revisitadas” em experiências e 
atividades poéticas, em uma ação de ampliação da leitura e do imaginário.

Na poesia, o espaço das páginas se amplia; às reinações à pintura conduz; 
do violão o sentimento ecoa e da peneira o verso surge, docemente 
declamado ao sol. Com a poesia, a contação se renova, a palavra se revela 
e as pessoas se descobrem. Com a poesia, o horizonte é livre, a biblioteca é 
viva e a imaginação é aberta. 

Instituto Alana Rua Erva do Sereno, 642
– Jardim Pantanal

14h30 – Pintura de Rosto – A Arca de Noé, de Ruth Rocha   
Se você fosse Noé, e tivesse de fazer uma arca, que bichos colocaria na 
sua barca? As histórias da série Vou te Contar! foram escritas por Ruth 
Rocha durante os anos de 1969 a 1981 em várias revistas para crianças, 
publicações que faziam um grande sucesso entre os pequenos. As pinturas 
são baseadas no texto da autora, realizadas pelos mediadores Elani, 
Edilene, Eduardo, Mário. Duração: 60 min.

15h – Criação e Estampa de Desenhos
Poesias serão estampadas em 
camisetas, por meio da técnica de 
transfer com mediação de Lourenço 
(Insper. FABLAB). Venha e participe! 
Duração: 60 min.

Mostra Jardim Poético
Poesias “brotam” do alto, de baixo, entre as folhagens, formando um túnel, 
um caminho, uma passagem... No Jardim Poético, o público é convidado a 
interagir e a sentir o som e as cores, presentes nas palavras declamadas em 
cada escrita. Duração: permanente.

10h – Abertura e Lançamento – No Meio do Caminho Tinha 
uma Biblioteca...
A Biblioteca Espaço Alana lança seu primeiro catálogo com as ações, 
articulações culturais e sociais, contações e mediações de leitura realizadas 

ao longo do ano. Uma biblioteca viva, comprometida e expressa em seus livros 
e histórias, no coração do Jardim Pantanal. Duração: 60 min.
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9h e 13h – Lampião, Maria Bonita e Seus Cangaceiros
Na tenda Caminhos para o Cordel, decorada com artigos do nosso sertão, 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, vestidos de 
Lampião, Maria Bonita e cangaceiros, abrem os dois períodos do Festival, 
manhã e tarde, trazendo a literatura e a música tão marcantes do 
povo nordestino.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

9h às 9h30, 9h40 às 10h10, 10h20 às 10h50, 11h às 11h30, 13h às 
13h30, 13h40 às 14h10, 14h20 às 14h50, 15h às 15h30 e 15h40 às 
16h10 – O Livro de Histórias da Wendy
Personagens clássicos da literatura infantil como a Rainha da Neve, Aladim  
e Jasmin, Bela, Alice, Rainha de Copas, Grilo Falante, Wendy, Peter Pan, 
Sininho e Capitão Gancho convidam o público a interagir com a encenação 
da peça O Livro de Histórias da Wendy. Trata-se de uma tenda cenográfi ca, 
montada como o quarto dos irmãos Wendy, Pedro e Miguel. No enredo, 
as crianças resolvem ler histórias para dormir. Peter Pan aparece e toda 
a magia começa. As histórias contadas viram realidade e as personagens 
surgem para assumir seus papéis, transformando o quarto em um mundo 
de imaginação. Ao lado da tenda, um teatro de fantoches com o tema 
Fábulas anima os passantes. Organizado por alunos do curso de Letras da

07 de novembro
Sábado

15h – Afoxé Filhos de Kayayojare
O grupo de Afoxé Filhos de Kayayojare, do projeto Tumpé Kojá Tite, 
realizará uma lavagem simbólica da praça com quartinhas ou jarros de 
barro, com rosas e água de cheiro, mistura de água com alfazema, lavando 
as alamedas e pedindo licença e proteção aos Orixás depois de um cortejo. 
Na sequência, uma grande roda será formada para a contação da história Os 
16 Orixás Príncipes, por Estela Mar. 

Praça do Forró Praça Padre Aleixo 
Monteiro Mafra

16h – Patrimônio Material e Imaterial, com Movimento Cultural Penha 
O bairro de São Miguel possui patrimônios culturais que possibilitam uma 
leitura das diversas histórias para descrever como se deu a ocupação urbana 
desse território, percebendo o mosaico de povos vindos de várias regiões do 
Brasil e do mundo que aqui encontraram possibilidades para viver.
Nesse contexto, o Movimento Cultural Penha, por meio do programa Redes 
e Ruas, participará de uma roda de conversa sobre patrimônio material e 
imaterial que culminará em uma intervenção simbólica na Praça do Forró 
para refl exão sobre as migrações e a memória coletiva.

17h – Espetáculo – Diotespissio Conta São Miguel Paulista 
Construída a partir de relatos/depoimentos dos moradores e leitura de 
documentos históricos e artísticos, o espetáculo acontece nas ruas de São 
Miguel Paulista, passando pelos pontos centrais do bairro. Com dramaturgia 
fragmentada, a composição da cena é entregue ao bairro que toma vida e 
é o principal personagem da história. Contemplado com edital ProAC 2014, 
em sua segunda montagem, o Coletivo DioTespissio de Indagação Teatral 
aborda de forma livre o bairro de São Miguel, construindo a história a partir 
da vida dos próprios moradores e de referências na literatura como o livro 
Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos.

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

9h às 9h30, 10h45 às 11h15, 11h30 às 12h00, 13h30 às 14h, 14h15 às 
15h15, 15h30 às 16h, 16h15 às 16h45 – Amigos da Cobra: Celeste conta 
histórias fora do Castelo
Em uma tenda, que abrigará uma grande árvore da praça Morumbizinho, 
a Cobra Celeste e mais alguns personagens do Castelo Rá-Tim-Bum, 
interpretados por alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do 
Sul, vão despertar a imaginação de crianças, jovens e adultos com histórias 
africanas e indígenas, como: Os Gêmeos do Tambor e Erilé, o caçador, além 
de promover brincadeiras a partir da lenda do folclore amazônico Cobra 
Grande. No fi nal de cada apresentação, as crianças serão convidadas a 
brincar e a cantar a música Aram Sam Sam, de origem marroquina.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas
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Universidade Cruzeiro do Sul e coordenada pelos alunos Catarina Panício e 
Luiz Felipe Condez, o espaço lúdico tem motivação no incentivo à leitura, 
propondo um resgate dos contos de fada em sua forma mais literária, por 
meio de seus símbolos. 10h, 11h, 14h, 15h e 15h30 – Ofi cina de Isogravura para Crianças

As crianças serão convidadas a participar das atividades lúdicas da tenda 
Caminhos para o Cordel e a produzir desenhos a partir dos motivos 
nordestinos e das histórias de cordel, utilizando técnicas em isogravura, 
orientadas por monitores do Curso de Letras da Universidade Cruzeiro do 
Sul. Ao fi nal, as crianças assinarão suas criações que serão fi xadas na tenda, 
para apreciação do público.

10h30 e 14h30 – Cortejo Mulher Rendeira
Um chamado sonoro alertará o momento do cortejo passar! Ao som de 
Mulher Rendeira, Lampião, com seu acordeão, levará o cortejo, seguido da 
mulher rendeira, dos cangaceiros, de João Grilo e Chicó. Todos, cantando 
e dançando, formarão um cordão na praça, convidando crianças, jovens e 
adultos a participarem.

9h30 às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h – Encandeados 
A vida, a alegria e a arte do sertão e do retirante serão ilustradas 
nesta atração: em estruturas de guarda-chuvas que formarão espaços 
lúdicos individuais, o público será convidado a refl etir e a se retirar, 
simbolicamente, para romances consagrados, como Os Sertões, Morte e 
Vida Severina, Vidas Secas, Grande Sertão: Veredas, O Quinze e A Hora da 
Estrela. Cangaceiros circularão pela praça capturando crianças, adolescentes 
e adultos para encadeá-los nesse espaço lúdico. Os convidados ou seus 
amigos deverão improvisar versos ou cantar uma cantiga de roda para 
libertar os encandeados.

10h e 13h – Leia para Uma Criança
A ação de leitura, parte do Programa Itaú Criança, da Fundação Itaú Social, 
proporciona o voluntariado por meio da formação e da prática da mediação 
de leitura. Neste dia, os voluntários do Itaú Criança realizarão ações de 
leitura com o público do festival.
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Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

9h30 às 12h, 14h às 16h e 19h às 21h – João Grilo e Chicó – Caminhos 
para o Cordel
Trechos de cordéis, como os de três livros que inspiraram Ariano Suassuna 
a escrever Auto da Compadecida (O Dinheiro e o Testamento do Cachorro, 
O Cavalo que Defecava Dinheiro e O Castigo da Soberba), serão colocados 
em barbantes, formando um caminho que levará à tenda onde João Grilo 
e Chicó resgatarão nossa cultura popular com citações do livro Auto da 
Compadecida e de outras histórias do cordel. De maneira lúdica, 

incentivarão os convidados a recitarem alguns versos da literatura de cordel. 

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

10h às 16h – Ônibus Biblioteca 
Espaço alternativo de cultura. Ele fi cará em exposição, na Praça 
Morumbizinho, para que as pessoas tenham acesso livre ao acervo e façam 
leituras no local, de livros, jornais, revistas, gibis, além de conhecerem 
seu funcionamento. No decorrer do evento, a equipe de atendimento fará 
mediação de leitura, em voz alta, para todos. Divulgue e participe!

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

07 de novembro
Sábado

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)

11h às 15h – Livro Conta Bartolomeu Campos de Queirós: Flora
Homenagem ao educador e escritor mineiro Bartolomeu Campos de Queirós, 
idealizador do Movimento por um Brasil Literário e considerado um dos grandes 
representantes da literatura infantojuvenil brasileira, com uma produção 
literária que comove e encanta leitores de todas as gerações.
Também haverá mediação de leitura e contação de histórias com Cia. Alcina
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baseada no livro Flora, de Bartolomeu. A narrativa poética conta o amor de 
uma menina pelo universo de possibilidades contido nas sementes que 
nos rodeiam. 
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19h – Daqui a Pouco o Peixe Pula, com Estopô Balaio
O espetáculo tem como ponto de partida a construção de um olhar poético 
sobre as enchentes que alagaram o Jardim Romano, bairro do extremo 
leste da cidade de São Paulo, durante três meses do ano de 2010. As águas 
inundaram as casas, as ruas e devastaram o cotidiano dos moradores. 
O teatro documental é o caminho escolhido para dilatar o olhar sobre a 
realidade social do bairro.

07 de novembro
Sábado

12h às 13h – Ônibus Biblioteca apresenta Foi o que Ficou... do Bagaço
Três palhaços andarilhos encontram um circo abandonado e caindo aos 
pedaços. Em um canto, uma placa com os dizeres “Precisa- se: palhaço, 
sonoplasta, vendedor de doces, produtor, limpador”. Eles imediatamente 
se animam e passam a organizar o local e cuidar dele, onde serão 
produtores e artistas. Cada um toma uma função nesse espetáculo do 
grupo Bando Trapos e, ao longo da apresentação, os palhaços promovem o 
encantamento, o riso, o choro e a refl exão.

15h – Sonho de Liberdade, com Cia Marmottart de Teatro
No ano de 1969, um grupo de jovens guerrilheiros luta pela sua 
sobrevivência após a instauração do Ato Institucional Número 5 (AI-5). Com 
companheiros capturados e mortos, o grupo vê-se obrigado a fugir para 
encontrar quem os possa abrigar. Entre fugas e torturas, os jovens armam 
o sequestro de um embaixador americano, buscando a liberdade de seus 
companheiros de luta. Com apoio do ProAC – e junto aos Coletivos M.A.P. 
e Flyer Circular –, atualmente o grupo desenvolve cenas do espetáculo no 
projeto Hospício Cultural #interVEM que contempla saraus na Praça Padre 
Aleixo Monteiro Mafra (Praça do Forró) e em escolas da rede pública da 
zona leste.

16h – Baile Rei do Baião
O baile de encerramento das atividades realizadas pelos alunos do curso 
de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul será realizado ao som do rei do 
baião: todos os participantes e monitores das tendas convidarão o público 
para dançar forró e a se juntar nesta grande festa.

Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel
Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756, com Bruna ou Lucas

20h às 22h – Show de Encerramento, com Nhocuné Soul
e participação de Edvaldo Santana
A banda, originária da zona leste de São Paulo, leva no nome seu bairro, a 
Vila Nhocuné. Fundado no fi m da década de 1990, o grupo, desde então, 
vem traçando sua trajetória nos espaços de música alternativa da cidade, 
tanto no centro como na quebrada. Formada por Jhony Guima (percussão e 
voz), Juninho Batucada (percussão e voz), Ronaldo Gama (baixo), Julio César 
Silva (bateria e voz), Luiz Couto (guitarra e voz) e Renato Gama (violão 
e voz), a banda já conta com três álbuns lançados e compôs e executou, 
junto com o grupo teatral Dolores Boca Aberta, o premiado espetáculo A 
Saga do Menino Diamante – Uma Ópera Periférica. O show contará com a 
participação do cantor e compositor Edvaldo Santana que, com 35 anos de 
carreira, tem vários discos lançados, marcados por infl uências de ritmos 
que vão do blues ao samba e que, no início dos anos 1970, encabeçou o 
tradicional Movimento Popular de Arte (M.A.P.).

Praça Morumbizinho
Praça Fortunato da Silveira 
(em frente à Universidade 
Cruzeiro do Sul)





Saiba mais em www.fundacaotidesetubal.org.br,
www.facebook.com/fundacaotidesetubal e pelo telefone 11 3168-3655
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