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Este ano, a Fundação Tide Setubal completa 10 anos e essa celebra-
ção se encontra com a sétima edição do Festival do Livro e da Litera-
tura de São Miguel. Nos últimos anos, assistimos à intensificação da 
discussão da temática de gênero na educação, nos meios de comuni-
cação, na arte e na sociedade em geral. Assim, nos sentimos provoca-
dos a também abordá-la nos três dias do Festival e nas atividades da 
Fundação a partir do tema Narrativas de Gênero: feminino, feminismo 
e outras histórias. 

Em nossa história, o feminino marca presença desde a origem, pois 
foi inspirada nas ideias e nas iniciativas de Tide Setubal que esta Fun-
dação nasceu, traçou sua missão e escolheu seu território de atua-
ção. A partir dessa história e do contexto atual, o Festival quer colocar 
luz na presença feminina e na sua produção literária como um espaço 
de afirmação da sua identidade também na literatura, um espaço de 
luta pela igualdade de gênero pela escrita, com destaque à produção 
negra, periférica e dos quadrinhos, além de apresentar escritoras, 
apoiar e debater direitos e a luta pela convivência harmoniosa entre 
os múltiplos gêneros e sexualidades. 

Escolas, alunas e alunos, coletivos, movimentos e grupos feministas, 
universidade, artistas e os Centros de Referência da Mulher e LGBT de 
São Miguel Paulista se uniram à Fundação para pensar como apresen-
tar o tema de forma interessante, criativa e capaz de provocar novas 
descobertas. Contação de histórias, conversas com autoras, espetá-
culos de teatro e dança, exposições, entre outras atividades revelarão 
diferentes abordagens para o feminino, o feminismo e tantas outras 
histórias e narrativas.
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08
novembro
TERÇA-FEIRA

P R É - P R O G R A M A Ç Ã O



Jardim Lapenna
RUAS DO BAIRRO

14h • Caminhada contra o Machismo do Jardim Lapenna
Reafirmando a importância de desconstruir o machismo como uma ação funda-
mental contra a violência de gênero, EE Professor Pedro Moreira Matos, CCA Jardim 
Lapenna, CEI Jardim Lapenna, CEI Jardim Lapenna I, Galpão de Cultura e Cidadania, 
UBS Jardim Lapenna, jovens, alunos, agentes de saúde e educadores caminharão jun-
tos pelas ruas do bairro para convocar a população a pensar sobre o tema e convidar 
os moradores a participar do Festival do Livro e da Literatura de São Miguel. Na oca-
sião, os participantes distribuirão folhetos da Campanha Atitude Jovem contra o Ma-
chismo, realizada pelos jovens do projeto Atitude Jovem, da Fundação Tide Setubal.
Você está convidadx! Venha caminhar com a gente e somar nesta luta!

União de Vila Nova 
RUAS DO BAIRRO

9h • Caminhada contra o Machismo do União de Vila Nova
Reafirmando a importância de desconstruir o machismo como uma ação funda-
mental contra a violência de gênero, Centro Social Marista Irmão Justino, Sasf Pro-
cedu, Instituto NUA, jovens, alunos e educadores caminharão juntos pelas ruas do 
bairro para convocar a população a pensar sobre o tema e convidar os moradores 
a participar do Festival do Livro e da Literatura de São Miguel. Na ocasião, os par-
ticipantes distribuirão folhetos da Campanha Atitude Jovem contra o Machismo, 
realizada pelos jovens do projeto Atitude Jovem. da Fundação Tide Setubal.
Você está convidadx! Venha caminhar com a gente e somar nesta luta!
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TODOS OS

DIAS
9, 10 E 11 DE NOVEMBRO
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Galpão de Cultura e Cidadania
RUA SERRA DA JURUOCA, 112 – JARDIM LAPENNA

9h às 18h • Ocupação Artistas do Bairro
Exposição de arte e artesanato produzida pelos artistas moradores do Jardim 
Lapenna: Jaime Luiz Moreira, Agamenon Gonçalves, Cosme Colin de Oliveira, 
José Divino Andrade, Euflávio Gois Lima, Marcio Lino Silva (Leywa), Daniela Cris-
tina Piologo e Cícero Ferreira da Silva.

Praça Morumbizinho
EM FRENTE À UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
 
9h às 21h • Feira de Livros
Durante todo o Festival, acontecerá uma grande feira de livros com comerciali-
zação de diversos títulos de diferentes editoras. Os livros podem ser adquiridos 
com desconto a partir de 30% de editoras como Biqueira Literária, Martins Fon-
tes, Duna Dueto, Martin Claret, Jujuba, Boi Tempo Editorial, Companhia das Le-
tras, Luzeiro, Catavento, Editora 34, Nova Fronteira, Edipro, Exitus, Ciranda Cul-
tural, Novo Conceito, Evoluir Cultural, Jarid Arraes, Cortez, Carochinha, Alfabeto, 
Girassol, Todolivro, DCL, Melbooks, Pólen, Lizandra Marcon, Global e Publifolha 
3 estrelas.

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.
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09
novembro
QUARTA-FEIRA



| 11 |

HOMENS, MULHERES, 
CRIANÇAS QUE SE 
AMONTOARAM DENTRO  
DE MIM, COMO AMONTOADOS 
ERAM OS BARRACOS  
DE MINHA FAVELA.”

TRECHO DO LIVRO BECOS  
DA MEMÓRIA, 2006 –  
CONCEIÇÃO EVARISTO
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Avenida Nordestina, altura do nº 3.554
SÃO MIGUEL PAULISTA

18h às 20h • Ato em Memória de Laura Vermont e pelo Fim da 
Violência contra a Comunidade LGBT
Um ato artístico e político para trazer à comunidade reflexões sobre o cenário de 
preconceito e violência contra a diversidade sexual. Três coletivos se reúnem em 
um sarau fazendo a apropriação do espaço público. O TRANSarau organiza esse 
encontro no Festival e traz sua experiência de eventos organizados por estudan-
tes, coordenadorxs e professorxs do Cursinho Popular Transformação em um 
espaço de representatividade da população LGBTQI+ para manifestações por 
meio de performances poéticas (ou não), dança, bate-cabelo, microfone aberto 
e o que mais vier. O Coletivo Bichx Soltx apresenta Homens de Saia, intervenção 
artística com poesia, dança, teatro e música que questiona o patriarcado e as 
imposições de gênero na sociedade. O Lambidas Periféricas, apoiado pelo pro-
grama VAI 2016, fará uma intervenção artística urbana com lambes no espaço.

 
Aldeia Satélite Espaço Cultural
RUA TENENTE LUIS FERNANDO LOBO, 118 – SÃO MIGUEL PAULISTA

20h • Espetáculo Teatral – Dentro da Pele, com Cia� Trezellas 
A peça conta a história de três personagens distintos: Lucas, um jovem que so-
fre com o preconceito e a rejeição do próprio pai; Solange, que depois de adulta 
se descobre apaixonada por outra mulher e se questiona sobre como enfrentar 
uma sociedade engessada em preconceitos. Só uma grande história de amor 
pode dizer; e Vitória, transexual levada a sobreviver nas ruas, e sua difícil traje-
tória na busca por dias melhores. Com a Cia. Trezzelas. Direção: Roberson Lima.
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Biblioteca Raimundo de Menezes
AVENIDA NORDESTINA, 780 – SÃO MIGUEL PAULISTA

10h às 12h • Diálogos Literários – Africanidades, Relações Raciais 
e Gênero: Políticas Públicas na Área do Livro, Leitura, Literatura e 
Bibliotecas no Brasil
Encontro com Cidinha da Silva, escritora negra, blogueira, autora de diversas 
crônicas, contos, poesias e obras de literatura infantil que abordam as relações 
raciais e de gênero em diálogo com educação e juventude. É organizadora do 
livro Africanidades e relações raciais: insumos para políticas públicas na área do 
livro, leitura, literatura e bibliotecas no Brasil.

15h • Contação de Histórias: Viajantes da Imaginação
Zeca e Beto apresentam as histórias A galinha ruiva, O sapo e a cobra, Bruxa, 
bruxa venha à minha festa e as brincadeiras dança do corpo mole, manteiga no 
pão e dança saia piaba, com Cia. Viajantes da Imaginação. 
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Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes 
RUA SAMPEI SATO, 440

10h • Contação de Histórias: Viajantes da Imaginação
Zeca e Beto apresentam as histórias A galinha ruiva, O sapo e a cobra, Bruxa, 
bruxa venha à minha festa e as brincadeiras dança do corpo mole, manteiga no 
pão e dança saia piaba, com Cia. Viajantes da Imaginação. 
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Biblioteca Paulo Leminski do CEU Parque Veredas
RUA DANIEL MULLER, 347 – ITAIM PAULISTA

10h30 • BagunSarau recebe Artistas do Festival do Livro e da 
Literatura de São Miguel
Evento festivo mensal da biblioteca, com leitura de poesias e apresentações ar-
tísticas diversas, fará uma homenagem aos artistas participantes do Festival do 
Livro e da Literatura de São Miguel.

14h30 • BagunSarau recebe Sarau da Praga
Evento festivo mensal da biblioteca, com leitura de poesias e apresentações ar-
tísticas diversas. Esse encontro fará uma homenagem aos artistas participantes 
do Festival do Livro e da Literatura de São Miguel. Para fortalecer a festa, o Ba-
gunSarau recebe o Sarau da Praga, “que tem como missão espalhar a palavra 
por todo canto que puder, descobrir a poesia nossa de todo lugar. O livre pensar. 
A poesia. Mostrar que ela, como toda praga que se preze, está aí, em todo lugar. 
Não é empurrar goela abaixo não, é ocupar. Mostrar que é tudo nosso, da gente 
pra gente. É só chegar“.

Biblioteca Vicente Paulo Guimarães
RUA JAGUAR, 225 – VILA CURUÇÁ

14h • Exposição Varal da Cecília
Estudantes da EE Shinquichi Agari e a professora Sandra Shizue realizam uma 
exposição em homenagem à escritora Cecília Meireles: “Há pessoas que nos 
falam e nem escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes deixam. 
Mas há pessoas que simplesmente aparecem em nossas vidas e nos marcam 
para sempre”.

16h • O Feminino Através do Tempo
A história mudando o feminino ou o feminino mudando a história? Roda de Con-
versa com o professor Reginaldo Mariano da Silva, da EE Shinquichi Agari. 
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CCA Jardim Lapenna 
RUA DOUTOR ALMIRO DOS REIS, 33 – JARDIM LAPENNA

9h30 e às 15h • Hip Hop Mulher
A dança como forma de igualdade. É acreditando nesse princípio que as meni-
nas que participam do CCA Jardim Lapenna montaram uma coreografia espe-
cial para este dia, com o auxílio do professor de hip hop. A apresentação será 
aberta para toda a comunidade.

15h • Contos Femininos e Feministas, com Duplalêlê
Quatro contos, quatro mulheres. Música, bonecos e adornos. A vida de diferen-
tes mulheres, em diferentes contextos sociais, problematizando questões como 
padrões de beleza, ideia de feminilidade, orientação sexual, protagonismo femi-
nino e feminismo. As histórias foram escolhidas a partir dos livros A princesa e 
a costureira, de Janaína Leslão, O mundo do Black Power de Tayó, de Kiusam de 
Oliveira, A princesa espertalhona, de Babette Cole, além de um conto sobre as 
mulheres indígenas guerreiras do povo baré da Amazônia.

CCA Parque Paulistano – Sepas
RUA SANTA ROSA DE LIMA, 701 – PARQUE PAULISTANO

Sala 01 – 9h às 16h • Exposição Literária 
A EE Doutor Diogo de Faria apresenta exposições inspiradas nas obras Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos, e a Arca de Noé, de Vinicius de Moraes, criadas pela 
professora Regiane Cristina Romagnoli e seus alunos. 
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Quadra – 9h às 16h • Exposição Diversidade X Aprendizagem:  
Casa Cigana
Resultado da pesquisa dos educandos de 10 e 11 anos, com orientação da edu-
cadora Solange Souza.

Sala de Convivência – 9h e 11h • Contação de História: Cia� No Baú 
da Boneca
Narrativas de contos direto do baú para encontro de coração, realizadas pelo 
Projeto Continuar.

Palco – 9h • Abertura: Teatro – A Magia da Leitura 
A história de uma menina que descobre a magia da leitura, com participação 
dos educandos do CCA Parque Paulistano e orientação de Doca Ribeiro.

Palco – 9h15 • Apresentação: Dança Balé Contemporâneo – Alegria
Idosos integrantes do NCI Irmã Suzanne Cros apresentam coreografia criada a 
partir da troca de vivências e sentimentos entre os participantes. A dança retrata 
momentos de alegria e inovação, que podem ser experimentados no dia a dia 
por meio do contato com a dança.

Quadra – 9h30 • Movimente Esse Corpo – Aula Aberta de Zumba 
Idosos integrantes do NCI Irmã Suzanne Cros (Sepas) farão aula aberta de zum-
ba, na modalidade adaptada, com a mediação de Gisele Mendes.

Sala de Convivência – 10h e 15h • Contação de História
Educandos do Cedesp Fronteiras do Saber apresentarão histórias com valores 
como humanidade, diversidade e direitos humanos, proporcionando um mo-
mento mágico aos participantes, a partir de uma reflexão sobre a vida. 

Quadra – 10h e 15h • Recreação
Atividades lúdicas com objetivo de integrar, motivar, socializar, interiorizar regras 
e limites, buscando melhorar a relação entre as pessoas. A atividade terá me-
diação dos educandos do curso de Recreação do Cedesp Fronteiras do Saber.

Palco – 11h • Dança Olímpica
Apresentação da dança Olimpíadas/Paralimpíadas CCA 2016, com participa-
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ção dos adolescentes do CCA Parque Paulistano e orientação da educadora 
Tatiana Costa.

Quadra – 11h15 • Brincapoeirar
Roda de conversa com atividades para instigar o encontro intergeracional de 
participantes por meio da historicidade da capoeira, apresentando produções 
culturais e literárias deste universo cultural. Haverá, também, atividade física di-
rigida, de forma lúdica, com mediação do mestrando Raça.
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Palco – 12h • Sarau Poetas do Tempo + 60 
Sarau com roda de mediação de poesia, com facilitação de Jeane Silva, psicó-
loga e produtora cultural.

Sala de Convivência – 13h • Construindo Novas Histórias
Construção de uma história coletiva pelos presentes, com facilitação da conta-
dora Telma Oliveira.

Palco – 13h • Apresentação Teatral – As Senhoras do Jardim Helena
Grupo teatral do NCI Irmã Suzanne Cros apresenta a intervenção As senhoras do 
Jardim Helena. Esta atuação faz referência às histórias e às vivências de suas tra-
jetórias de vida e será mediada por Jhonny Salaberg, do Coletivo Estopô Balaio. 

Quadra – 13h30 • Apresentação Diversidade X Aprendizagem: 
Dança Cigana
Apresentação de dança elaborada a partir dos resultados da pesquisa que os 
educandos de 10 e 11 anos do CCA Parque Paulistano desenvolveram com orien-
tação da educadora Solange Souza.

Quadra – 13h45 • Apresentação Dança Cigana – Quero Vê-la Sorrir
A história da cultura cigana apresentada em uma coreografia de dança circular, de-
monstrando toda sua magia e representatividade, com orientação de Nel Moraes.

Sala de Convivência – 14h • Narrativas e Contos da Cultura Negra 
Já parou para pensar que mesmo sendo diferentes temos a mesma origem? 
Nesta atividade, o participante será levado a refletir sobre a sua própria história e 
sua cultura. Mediação de Marcia Avelino, contadora de histórias.

Quadra – 14h • Dança Circular Aula Aberta – Círculo da Emoção
Por meio da arte da dança circular, o grupo, em círculo, seguirá em coreografia, 
observando a sincronia dos movimentos e percebendo a potência do trabalho 
coletivo. Serão momentos de aprendizado e troca de emoções. Você está convi-
dado a interagir com esta roda com os participantes do NCI Irmã Suzanne Cros 
(Sepas). Com mediação de Nel Moraes.

Palco – 14h30 • Sopa Supimpa – História Cantada
Apresentação da história Sopa supimpa, com Grupo Trii Associação da Casa dos 
Deficientes de Ermelino Matarazzo (ACDEM), da região do Jardim Helena. 
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Cecra Ademir de Almeida Lemos
RUA HAVÓRTIA, 11 – JARDIM DAS CAMÉLIAS

14h • Contação de Histórias: Cisnes Selvagens, com Cia� do Mar
Um bom rei, pai de 11 príncipes e de uma princesa, chamada Eliza, se casa no-
vamente após a morte da Rainha. Esta nova esposa não gosta de seus enteados 
e com um feitiço transforma os meninos em cisnes selvagens. Só resta à prin-
cesa Eliza percorrer uma longa trajetória de aventuras e desafios para desfazer 
o feitiço, fazendo com que seus irmãos assumam a forma humana novamente. 

Centro de Referência da Mulher Onóris Ferreira Dias
RUA PEDRO SOARES DE ANDRADE, 664 – VILA ROSÁRIA

14h às 16h • Vamos Falar de Gênero?
Atividade voltada para formação de educadores em questões de gênero, reali-
zada por profissionais da Secretaria de Políticas para as Mulheres. 
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CEI Jardim Lapenna
RUA DOUTOR ALMIRO DOS REIS, 54 – JARDIM LAPENNA

9h30 • Histórias Africanas para Crianças Grandes e Pequenas,  
com Lili Flor e Paulo Pixu
Desde sempre, os habitantes da África converteram a história em lenda e as 
anedotas em contos. São as fábulas de animais que se contam às crianças de 
geração em geração para transmitir-lhes saberes e valores preciosos. Histórias 
africanas para crianças grandes e pequenas propõe uma aproximação com 
essa mitologia africana tão rica e tão presente na mitologia afro-brasileira na 
troca de experiências e saberes. São fábulas de animais que ensinam a gran-
des e a pequenos.

CEI Jardim Lapenna I
RUA SERRA DA JURUOCA, 150 – JARDIM LAPENNA

14h30 • Histórias Africanas para Crianças Grandes e Pequenas, 
com Lili Flor e Paulo Pixu
Desde sempre, os habitantes da África converteram a história em lenda e as 
anedotas em contos. São as fábulas de animais que se contam às crianças de 
geração em geração para transmitir-lhes saberes e valores preciosos. Histórias 
africanas para crianças grandes e pequenas propõe uma aproximação com essa 
mitologia africana tão rica e tão presente na mitologia afro-brasileira na troca 
de experiências e saberes. São fábulas de animais que ensinam a grandes e a 
pequenos.
 
16h • Engatinhando com as Histórias: A Construção de Uma Rede 
para a Formação de Leitores
O que as crianças podem descobrir com as narrativas literárias? Qual o papel 
dos adultos responsáveis na formação de novos leitores? Que iniciativas podem 
ser desenvolvidas desde cedo? Realizada por Beto Silva, esta oficina vai promo-
ver uma reflexão sobre a leitura na primeira infância e o papel das organizações 
e dos adultos responsáveis na formação de leitores, fomentando a importância 
da garantia e do acesso ao livro e à prática da leitura.
Público: professoras(es) e coordenadores pedagógicos do CEI Jardim Lapenna I.
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Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont
AVENIDA NORDESTINA, 496 – SÃO MIGUEL PAULISTA

14h • Oficina de Lambes: Lambidas Periféricas
 Um encontro para promover formação política e artística ao gênero LGBT e de-
mais interessados em participar. A oficina pretende estimular a criação de poéti-
cas coletivas e intervenções urbanas, com a linguagem do estêncil e do lambe-
-lambe, proporcionando apropriação e diálogo entre espaços públicos da cidade. 

Centro Social Marista Irmão Justino 
RUA CATLÉIA, 50 – UNIÃO DE VILA NOVA

9h às 11h • Pedalada Literária  
Um sarau em movimento organizado pelo Centro Social Marista Irmão Justino, 
que tem como proposta levar literatura às ruas de São Miguel Paulista. Com 
paradas estratégicas para declamar poesias ou contos de escritoras, a Pedalada 
tem início na unidade Marista em União de Vila Nova e segue com as bicicletas 
até a Praça Morumbizinho (Praça Fortunato da Silveira), acompanhando a Mar-
cha das Mulheres do 7º Festival do Livro e da Literatura de São Miguel.
 

EE Deputado João Dória
RUA JOSÉ ALVES IRMÃO, 30 – ITAIM PAULISTA
 
8h30 • Recital de Poesia
Alunos de Ensino Fundamental e Médio recitarão poesias de autoras(es) como 
Cecília Meireles, Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, entre 



outras(os) escolhidas(os) por eles. Também recitarão poemas de criação própria 
inspirados nas mulheres admiradas por eles, apresentando suas histórias de vida.
 
9h • Oficina Desenhando à Mão Livre
Alunos e professores realizarão uma oficina de desenho aberta a toda a comuni-
dade, com exposição das atividades elaboradas durante a oficina. O tema da ati-
vidade é desenho livre, para mostrar a criatividade e o talento dos participantes.
 
9h30 • Tangram – Desenhando com as Formas
Conheça o mistério das formas em uma dança realizada em ambiente escuro, 
com formas geométricas fluorescentes feitas com elásticos. Descubra novas 
maneiras de explorar o mundo com a apresentação criada pelos alunos do 1º 
ano do Ensino Médio.
 
10h • Documentário – Julgamento
Apresentação com exibição de documentário cuja dramatização envolve situ-
ações cotidianas baseadas na vida real. Uma reflexão sobre a existência de ró-
tulos colocados nas pessoas em determinadas situações, principalmente nas 
mulheres. Para encerrar a apresentação, será recitado um poema.
 
10h30 • Teatro: Romeu e Julieta – Entre o Clássico  
e o Contemporâneo
Peça de teatro realizada pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º 
ano do Ensino Médio. A peça baseia-se no trabalho do Grupo Galpão, que pos-
sui uma das melhores adaptações da obra de William Shakespeare, represen-
tada com autonomia e identidade expressa pelos alunos. No espetáculo, serão 
abordados temas como o alcoolismo, o machismo e a questão de gênero.
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11h30 • Jogral
Premiada escritora e jornalista nascida na Ucrânia e naturalizada brasileira, au-
tora de romances, contos e ensaios, sendo considerada uma das escritoras 
brasileiras mais importantes do século XX, Clarice Lispector será homenageada 
nessa atividade realizada com poemas de sua autoria e também em homena-
gem à autora.
 
12h • Mural de Versos
Nessa intervenção, o público será estimulado a fixar versos, palavras, pensa-
mentos e frases em um mural na escola, dedicando suas poesias a alguém. Um 
espaço de livre manifestação, onde a poética dos encontros poderá ser escrita, 
lida e compartilhada.
 
13h30 • Exposição – Literatura Black
Exposição criada a partir de estudo da biografia e bibliografia de mulheres ne-
gras pouco conhecidas na literatura. Fotos, dados das autoras e confecção de 
material com desenhos étnicos ou femininos estarão reunidos nesta mostra. 
 
14h • Recital de Poesias
Recital de poesias criadas pelos alunos e outros autores. Para a criação das poe-
sias, as crianças vão se inspirar na escritora Carolina de Jesus, mulher negra au-
tora de Quarto de despejo, moradora da favela do Canindé, que trabalhava como 
catadora e registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava 
no lixo. Ela é considerada uma das primeiras e mais importantes escritoras negras 
do Brasil.
 
14h30 • Exposição – Bonecas Abayomi
Exposição com as bonecas da cultura africana produzidas pelos alunos. As 
bonecas abayomi são símbolo de resistência que surgem quando os negros 



vieram da África para o Brasil como escravos. Para acalentar seus filhos durante 
as terríveis viagens a bordo dos navios de pequeno porte, as mães africanas 
rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam pequenas bonecas, 
feitas de tranças ou nós para acalentar suas crianças. A palavra abayomi signifi-
ca “encontro feliz”, ou “encontro precioso”, aquele que traz felicidade e alegria. 
A exposição nasceu de um trabalho desenvolvido com os alunos para que eles 
fossem capazes de compreender a complexidade das diferentes identidades e, 
assim, se afirmem como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.
 
15h • Apresentação do Poeta: Danilo Cunha
Danilo Cunha é morador da região, reside no bairro de Guaianazes, tem 24 anos 
e estudou em escola pública. É autor do livro Entre razões e emoções, publicado 
em 2015, que traz uma reflexão sobre os desafios da vida cotidiana e aborda 
temas como virtudes e fraquezas. O poeta convidado apresentará seu trabalho 
recitando suas poesias para toda a comunidade.
 
19h30 • Sarau da Escola recebe Sarau da Praga
O Sarau da EE Deputado João Dória promoverá um recital de poesias, criadas 
pelos alunos, em homenagem a Pedro Bandeira, um dos autores de literatura 
juvenil mais vendidos no Brasil. E, para completar a noite, o grupo receberá o 
Sarau da Praga, “que tem como missão espalhar a palavra por todo canto que 
puder, descobrir a poesia nossa de todo lugar. O livre pensar. A poesia. Mostrar 
que ela, como toda praga que se preze, está aí, em todo lugar. Não é empurrar 
goela abaixo não, é ocupar. Mostrar que é tudo nosso, da gente pra gente. Ve-
nha, é só chegar.”
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20h30 • Teatro – A Droga da Obediência
Os alunos do Ensino Médio farão uma apresentação teatral sobre o livro de Pe-
dro Bandeira. A narrativa retrata um grupo de adolescentes que se aventura no 
combate ao crime. Durante a peça, um dos alunos interpretará o autor.
 
EE Professor Pedro Moreira Matos
RUA RAFAEL ZIMBARDI, 38 – JARDIM NAIR

A partir das 13h • Encontros Literários
Nesse período, serão realizadas diversas atividades lúdicas de leitura, apresen-
tações de teatro, jogos e muito mais. Programação interna, organizada pela EE 
Professor Pedro Moreira Matos, visando à promoção e ao incentivo à leitura, à 
escrita e ao acesso a diferentes expressões culturais.



EE Professor Paulo Roberto Faggioni e  
CEU Parque São Carlos
RUA CLAREAR, 141 – VILA JACUÍ – AUDITÓRIO DO CEU

10h • Curta Periferia
Projeção de curta-metragem com tema periferia, produzido pelas(os) estudan-
tes do Ensino Médio da EE Professor Paulo Roberto Faggioni.

EMEF José Honório Rodrigues
RUA DO POMBO CORREIO, 50 – JARDIM DOS IPÊS

10h30 e 14h • Contação de Histórias: Das Tranças à Raiz
Oficina de contação de histórias baseada no livro As tranças de Bintou, obra reple-
ta de cultura dos povos africanos, de Sylviane A. Diouf. O encontro terá uma finali-
zação animada e reflexiva sobre a arte e a estética dos povos africanos e afrodes-
cendentes, em especial das mulheres, com a professora Soma Correa Marques.

EMEI Epitácio Pessoa
RUA DANIEL ARCIONI, 10 – LIMOEIRO

15h30 • Literasampinha
Encontro em que se discutem as questões de políticas públicas de leitura e 
literárias com as crianças e os adolescentes. Durante o encontro, as crianças 
participam de oficinas com mediadores que incentivam o contato com o livro e 
a produção literária. Além das oficinas, o grupo apresenta cordéis, músicas e de-
clamações de poesias. O objetivo do grupo é fomentar o olhar crítico da criança 
e transformar a cidade de São Paulo em uma cidade mais leitora.

Galpão de Cultura e Cidadania
RUA SERRA DA JURUOCA, 112 – JARDIM LAPENNA

9h às 17h • Ônibus do Programa Mulher, Viver sem Violência
O objetivo do ônibus é atender as áreas de maior vulnerabilidade e divulgar a rede 
de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O veículo possui salas 
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internas com equipes multidisciplinares, como da área da saúde, de segurança 
e de direito. As unidades também têm função educativa, com a promoção de 
palestras e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação. A unidade 
móvel de atendimento às mulheres que sofrem violência foi cedido pela Secre-
taria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM), em 2014, 
para a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres; faz parte do programa 
Mulher, viver sem violência.

10h • Contação de História Caipira: Shakespira, com Cordel  
do Benedito
Imagine a poesia de William Shakespeare misturada com a poesia caipira. O 
palhaço Benedito sonha com o escritor inglês e lá dentro do seu sonho encontra 
seu parceiro Rabiola. Os dois juntos resolvem interpretar dois dos maiores clás-
sicos de Shakespeare do seu “jeitinho caipira”. Para isso, recorrem à métrica da 
literatura de cordel e até mesmo de ritmos tradicionais da viola caipira. Shakes-
pira é um espetáculo para rir e refletir. Nesse espetáculo, Romeu e Julieta ga-
nham uma roupa xadrez e ritmos do cancioneiro brasileiro. O famoso monólogo 
de Hamlet, na visão do palhaço caipira, se torna um monólogo sobre a própria 
existência do caipira dentro dos grandes centros urbanos.

14h • Oficina: Viagem de Letras 
Você gosta de escrever ou tem vontade de gostar? Então, embarque na oficina 
Viagem de letras. Venha aprender recursos simples e bacanas para escrever e criar 
numa experiência leve e bem-humorada. Os participantes poderão voar com Fer-
não Capelo Gaivota e descobrir novas histórias, dialogar com imagens de grandes 
escritores como Clarice Lispector, Cora Coralina e Guimarães Rosa. Brincar com as 
palavras e se divertir. Uma oficina realizada por Andrea de Arruda Botelho Borges, 
psicanalista, mestre em Psicologia e doutora em Ciências da Comunicação. 
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Instituto Alana – Biblioteca Espaço Alana
RUA ERVA DO SERENO, 642 – JARDIM PANTANAL
 
10h às 17h • Colheita de Frutos Literários
Livros esperam pela colheita da comunidade nas árvores da praça da Biblioteca 
Espaço Alana.

10h às 17h • Preta Pretinha
Mostra de bonecas do Instituto Preta Pretinha, que desenvolve ações voltadas 
à promoção do bem-estar social. A ideia de criar as bonecas é resultado de um 
sonho de infância das irmãs Joyce, Lúcia e Cristina, que, quando crianças, não 
se reconheciam em suas bonecas. Foi a avó, Maria Francisca, quem sempre tra-
balhou a questão da valorização da identidade negra na família e que começou 
a fazer bonecas de pano com meia de seda e malhas na cor preta e marrom. 
Com o passar do tempo, as irmãs cresceram e resolveram colocar o projeto em 
prática. Assim, no ano 2000, nascia a Preta Pretinha Bonecas e Presentes Ltda. 
Conheça algumas dessas bonecas visitando a Biblioteca Espaço Alana.
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14h às 14h45 • Contos Diversos de Moa
Moa Monteiro é contadora de histórias e faz apresentações dinâmicas e intera-
tivas para públicos mistos. Com o uso de lenços, objetos e fantoches, concilia 
jogos e brincadeiras inclusivas. Os contos de sua autoria têm o propósito de 
resgatar a alegria e o amor presente em todos nós.
 
15h às 16h • Contação de história caipira: Shakespira, com Cordel 
do Benedito
Imagine a poesia de William Shakespeare misturada com a poesia caipira. O 
palhaço Benedito sonha com o escritor inglês e lá dentro do seu sonho encontra 
seu parceiro Rabiola. Os dois juntos resolvem interpretar dois dos maiores clás-
sicos de Shakespeare do seu “jeitinho caipira”. Para isso, recorrem à métrica da 
literatura de cordel e até mesmo de ritmos tradicionais da viola caipira. Shakes-
pira é um espetáculo para rir e refletir. Nesse espetáculo, Romeu e Julieta ga-
nham uma roupa xadrez e ritmos do cancioneiro brasileiro. O famoso monólogo 
de Hamlet, na visão do palhaço caipira, se torna um monólogo sobre a própria 
existência do caipira dentro dos grandes centros urbanos.
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Mercado Municipal de São Miguel
AVENIDA MARECHAL TITO, 567 – SÃO MIGUEL PAULISTA

15h • Sarau Pretas Peri
Pretas Peri é um coletivo de mulheres pretas que desenvolve diversas ações 
na periferia de São Paulo, como oficinas, debates e mostra artística. A principal 
ação é o sarau, que acontece todo último domingo do mês no Jardim Camargo 
Velho – Itaim Paulista, zona leste, e tem como proposta valorizar e fortalecer a 
arte periférica. Nesta ação, abre espaço para quem quiser somar, o microfone 
está sempre aberto para toda intervenção artística. As integrantes do coletivo 
são Jô Freitas, Juliana Jesus, Tayla Fernandes e Janaina Cintia.

Praça do Forró
PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA

9h às 11h • Marcha Mundial das Mulheres pelo Fim da Violência 
contra as Mulheres
Traga sua voz, suas palavras, crie seu cartaz e venha escrever com a gente este 
primeiro ato, que marca a abertura do Festival do Livro e da Literatura de São Mi-
guel! Organizada por várias instituições e coletivos envolvidos com a programa-
ção do Festival do Livro e da Literatura de São Miguel na edição deste ano, que 
tem como tema Narrativas de Gênero: feminino, feminismo e outras histórias, a 
Marcha Mundial das Mulheres em São Miguel Paulista conta com a participação 
e mobilização do Centro de Referência da Mulher (CRM) Onóris Ferreira Dias, de 
São Miguel Paulista, Marcha Mundial das Mulheres (MMM), Batucada Feminis-
ta, Sempreviva Organização Feminista (SOF), Associação de Mulheres da Zona 
Leste (Amzol), Fórum de Mulheres de São Miguel, Centro de Cidadania LGBT 
Laura Vermont, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Secretaria Muni-
cipal de Direitos Humanos, Subprefeitura de São Miguel Paulista e movimentos 
de mulheres feministas. A Marcha Mundial das Mulheres nasceu no ano 2000 
como uma grande mobilização que reuniu mulheres do mundo todo em uma 
campanha contra a pobreza e a violência. As ações começaram em 8 de março, 
Dia Internacional da Mulher, e terminaram em 17 de outubro, organizadas a partir 
do chamado “2.000 razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista”.
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Concentração Cultural

9h • Batucada Feminista e Oficina de Cartazes
A Batucada Feminista é um grupo de mulheres militantes, feministas, anticapi-
talistas e antirracistas que surge em 2003 como mais um instrumento de luta 
da Marcha Mundial das Mulheres e faz parte das ações contra a mercantilização 
do corpo e da vida das mulheres. A batucada é um espaço irreverente e perma-
nente de organização. Além do debate e alegria que a batucada proporciona, 
o ritmo ajuda a gerar concentração, unidade e força nos momentos de ação 
coletiva. Nesta parceria, a Batucada Feminista, com instrumentos de material 
reciclável, contribuirá com a Marcha pelo Fim da Violência contra as Mulheres, 
apoiando a criação de cartazes e faixas para o ato, que abre o Festival do Livro e 
da Literatura de São Miguel de 2016.
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9h • Oficina de Lambes, com Coletivo Lambidas Periféricas
Um encontro para promover formação política e artística ao gênero LGBT e de-
mais interessados em participar. A oficina pretende estimular a criação de poéti-
cas coletivas e intervenções urbanas, com a linguagem do estêncil e do lambe-
-lambe, proporcionando apropriação e diálogo entre espaços públicos da cidade.
 
9h30 • Intervenção do Sarau das Pretas
Diante do cenário de empoderamento feminino pela garantia dos direitos das mu-
lheres, jovens escritoras negras atuantes nas periferias da cidade de São Paulo 
têm revelado, por meio da literatura, de seus tambores e de seus corpos, as rea-
lidades de viver o feminino e o feminismo. Neste contexto, o Sarau das Pretas se 
reúne a fim de partilhar as vivências e reflexões que essas mulheres expressam 
pela sua arte. Durante a Concentração na Praça, antes da saída para a Marcha 
pelo Fim da Violência contra as Mulheres, as intervenções do Sarau contribuirão 
para a reflexão e inspiração de todxs na luta contra o machismo e a violência.

10h • Saída em Marcha rumo à Praça Morumbizinho
Seguiremos até a Praça Morumbizinho (Praça Fortunato da Silveira, em frente à Uni-
versidade Cruzeiro do Sul) com a participação de coletivos da cidade e do bairro, 
instituições parceiras do Festival, alunos de escolas públicas e instituições correa-
lizadoras do Ato. Também participam da Marcha a Pedalada Literária, organizada 
pelo Centro Social Marista Irmão Justino, e o Cortejo em Homenagem a Carolina 
Maria de Jesus, fruto da parceria entre a EE Reverendo Urbano de Oliveira Pinto, o 
Ponto de Cultura Humaitá (Projeto Vem Brincar Mais Eu) e o Cordão Folclórico de 
Itaquera Sucatas Ambulantes, que juntos produziram um boneco gigante da autora 
do livro Quarto de despejo: diário de uma favelada e um fanzine em homenagem à 
escritora, que é referência e tem importância vital para a literatura periférica.

Praça Morumbizinho
PRAÇA FORTUNATO DA SILVEIRA (EM FRENTE À UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL)
 
9h • Contação de Histórias: Shanawaara Conta Histórias
Neste encontro com o público infantil, a personagem Shanawaara, interpretada 
por Fabito Figueiredo, apresenta histórias, músicas e brincadeiras, criando nar-
rativas que mostram que o diferente pode ser menos estranho do que a gente 
imagina. As histórias serão contadas a partir da curadoria de livros consagrados 
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e personagens capazes de extrapolar a noção tradicionalmente difundida como 
feminino e masculino. Fabito Figueiredo é antropólogo, ator, compositor e cria-
dor da personagem Shanawaara. 

9h às 9h30; 9h40h às 10h10; 10h20 às 10h50; 11h às 11h30; 13h 
às 13h30; 13h40 às 14h10; 14h20 às 14h50; 15h às 15h30; 15h40 
às 16h10 • Convenção das Bruxas
Do que será que as bruxas falam quando se encontram? É o que Glinda, a bruxa 
boa do sul, e Elphaba, a bruxa má do oeste, vão mostrar nesta encenação que 
convida a todos para uma convenção anual de bruxas. Na casa da bruxa Elpha-
ba, ao lado dos amigos Mágico de Oz, Mago Merlin, Morgana e muitos outros, 
acontecerá uma discussão sobre o papel das bruxas nas lendas e contos infan-
tis, explorando um ponto de vista desconhecido pelas crianças. Com leveza e 
bom humor, o público do Festival do Livro e da Literatura de São Miguel refletirá 
sobre conceitos do feminino internalizados, quebrando mitos e preconceitos. 
Organizado por estudantes do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do 
Sul e coordenado pelos alunos Catarina Panício, Ana Clara Santos e Luiz Felipe 
Condez, o projeto traz a reflexão sobre a figura feminina de uma forma lúdica, 
trazendo um olhar totalmente novo para as crianças.
Público-alvo: crianças de 4 a 10 anos. Limite de 20 crianças por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

9h às 9h30; 10h45 às 11h15; 15h05 às 15h35 • Mulher: O Sexo 
Frágil? Ah, Nem nos Livros! 
A tenda Mulher: o sexo frágil? Ah, nem nos livros! trará um confronto entre per-
sonagens femininas da literatura fantástica clássica e atual, representadas pelos 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, incentivando o pú-
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blico a refletir sobre a maneira como a mulher é vista nos livros. O debate terá 
início com a encenação de uma aula na qual o professor instiga os alunos a 
refletirem sobre o conceito atual do feminismo. A reflexão será conduzida pelas 
personagens Cinderela, Hermione, Aurora, Katniss, Branca de Neve e Daenerys. 
Em um segundo momento, o professor iniciará uma dinâmica para fazer o públi-
co refletir sobre questões da sociedade atual. 
Público-alvo: jovens e adultos. Limite de 25 pessoas por apresentação.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

9h às 9h30; 9h40 às 10h10; 10h20 às 10h50; 11h às 11h30; 11h40 
às 12h10; 14h às 14h30; 14h40 às 15h10; 15h20 às 15h50; 16h às 
16h30 e 16h40 às 17h10 • Jogo de Tabuleiro
Personagens femininas clássicas da nossa literatura brasileira estarão presas 
dentro de um tabuleiro de jogos. Queremos a ajuda dos participantes do Festi-
val para libertá-las. A tenda será repleta de diferentes jogos (cruzadinha, caça-
-palavras, adivinhação, forca, quiz e leitura) de desafio que estarão presentes no 
tabuleiro, em que cada casa será um desafio a ser cumprido pelo peão. A cada 
desafio cumprido, uma de nossas personagens será libertada, mas, para ela ter a 
certeza disso, um participante deverá descrevê-la e, com isso, apresentá-la para 
todos os presentes dentro da tenda.
Público-alvo: alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
Limite de 20 alunos por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
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9h às 17h • Instalação – Roupa no Varal é Tudo Igual?
A cena é a seguinte: textos de autoras diversas são mesclados a objetos e símbolos 
do universo feminino e masculino. Pendurados em um varal, é possível dizer: o que 
é “de homem” e o que é “de mulher”? A instalação foi projetada pelos alunos do 1º 
e 2º semestres do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, com o intuito 
de desconstruir paradigmas presentes na sociedade. Um olhar sobre o feminino 
e o masculino que, expostos, perdem a característica singular, fazendo-nos ques-
tionar: roupa no varal é tudo igual? Venha e escolha aquela que te veste melhor.
Público-alvo: todas as idades.
Agendamento: não é necessário.

9h às 17h • Instalação: Olha o Muro Aí, Menina!
Em alguns pontos estratégicos da Praça Morumbizinho, o público encontrará 
quatro muros: dois expositivos, onde serão colocados textos literários, frases, po-
emas etc. sobre o tema feminismo; e dois interativos: um onde os visitantes pode-
rão se expressar sobre o tema a partir de textos de suas autorias, e outro que será 
construído em uma apresentação, simbolizando paradigmas impostos pela socie-
dade, que divide desigualmente mulheres e homens. O público será convidado 
a derrubar esse muro, simbolizando, assim, a derrubada dos tabus e imposições 
sociais, trazendo à tona a discussão sobre a igualdade entre os gêneros.
Agendamento: não é necessário.

9h10 às 9h35; 10h às 10h25; 11h às 11h25; 11h35 às 12h; 13h35 
às 14h; 14h15 às 14h40; 15h10 às 15h35; 16h às 16h25; 16h40 às 
17h05 • A Pequena Princesa e Seus Amigos, uma Adaptação do 
Livro O Pequeno Príncipe
Com personagens inspirados na história infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine 
de Saint-Exupéry, os alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul 
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convidam todos a conhecer a história adaptada A Pequena Princesa e seus ami-
gos. Juntos, vamos compreender a importância de uma amizade e da igualdade 
entre os gêneros.
Público-alvo: infantil.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
9h30 às 11h30 • Autora na Praça – Uma Conversa Franca com o 
Coletivo Nós, Mulheres da Periferia e a Blogueira Gabriela Moura, 
do Coletivo Feminista Não Me Kahlo
O coletivo Nós, mulheres da periferia propõe reduzir esse espaço vazio exis-
tente na imprensa e a falta de representatividade, buscando mais protagonis-
mo e visibilidade, com a nossa própria voz. Além de reconhecer e fazer parte 
dessa luta, a proposta do coletivo é construir um espaço com informações que 
extrapolem a questão de gênero e atinja o campo social e étnico, em que a 
exclusão é muito maior. O coletivo está produzindo um vídeo documentário 
com entrevistas feitas durante o projeto Desconstruindo Estereótipos, realizado 
em 2015. Nesse período, percorreu seis bairros da capital paulista e envolveu 
mais de 100 mulheres, com predominância de negras, contemplando a inter-
secção entre classe, raça e gênero. O intuito foi abrir um espaço de troca de 
percepções, em parceria com associações e escolas públicas, sobre as abor-
dagens jornalísticas, publicitárias e de programas de entretenimento sobre 
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o ser mulher na periferia, com foco na construção de um novo lugar de fala. 
Gabriela Moura ingressou na Universidade Estadual de Londrina como cotista 
na graduação de Relações Públicas. Tem a “alma presa numa mente maluca 
e um corpo descoordenado”. Escritora, blogueira, feminista, relações públicas, 
desenhista e troublemaker ao lado de outras jovens, resolveu formar o coletivo 
feminista Não Me Kahlo. O coletivo nasceu como um espaço de estudo e de-
bate sobre o feminismo em suas diversas vertentes, respeitando a pluralidade 
social, a individualidade e valorizando o trabalho em conjunto para a construção 
de uma sociedade igualitária, dando atenção às demandas e pautas feministas.
 
9h30 às 10h • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Lufa-lufa: Fantasia Maluca
Vestidas como os personagens de Harry Potter, equipes serão montadas repre-
sentando as casas de Hogwarts e devem misturar roupas e esperar que todos 
sejam rápidos o bastante para ganhar esse jogo. Pontos serão atribuídos à equipe 
que terminar primeiro a atividade e somarão para o campeonato geral das casas 
Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa. O resultado será divulgado ao término 
do Festival, em redes sociais. A dinâmica possibilita à criança treinar sua memória 
visual, a percepção, a coordenação motora, além do trabalho em equipe.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
9h50 às 10h20; 11h35 às 12h05; 14h15 às 14h45; 15h55 às 16h25 • 
Mulher: O Sexo Frágil? Ah, Nem nos Livros! 
A tenda Mulher: o sexo frágil? Ah, nem nos livros! trará um confronto entre per-
sonagens femininas da literatura fantástica clássica e atual, representadas pelos 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, incentivando o pú-
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blico a refletir sobre a maneira como a mulher é vista nos livros. O debate terá 
início com a encenação de uma aula na qual o professor instiga os alunos a 
refletirem sobre o conceito atual do feminismo. A reflexão será conduzida pelas 
personagens Cinderela, Hermione, Aurora, Katniss, Branca de Neve e Daenerys. 
Em um segundo momento, o professor iniciará uma dinâmica para fazer o públi-
co refletir sobre questões da sociedade atual. 
Público-alvo: jovens e adultos. Limite de 25 pessoas por apresentação.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

10h às 16h • BiblioSesc
O BiblioSesc é um projeto de incentivo à leitura que oferece gratuitamente o 
empréstimo e a consulta de livros, jornais e revistas. No Festival do Livro e da 
Literatura de São Miguel, o BiblioSesc disponibilizará seu acervo para consulta 
em um espaço de leitura.

10h às 14h • Espaço BiblioSesc – Mediação de Leitura, com 
Collectivus de Leitura
A mediação de leitura é um importante instrumento na promoção do encontro 
entre os livros e os leitores. Por meio do mediador de leitura, os livros ganham 
vida e nos apresentam possibilidades de mundos, emoções e imaginação. Além 
disso, a leitura partilhada potencializa a criação de laços entre as pessoas e os 
livros. Atividade com o Collectivus de Leitura, grupo interdisciplinar formado por 
pessoas ligadas às áreas de cultura e educação.
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10h às 16h • Feira de Troca de Livros e Gibis 
A Feira de Troca de Livros e Gibis, realizada pelo Serviço de Extensão da Co-
ordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB), tem como objetivo 
promover a leitura, criando oportunidade para que o público atualize ou amplie 
sua biblioteca pessoal sem custos, trocando um título, já lido ou não, por outro 
de seu interesse. As trocas poderão ser feitas diretamente entre os usuários e 
as bancas ou entre si. Os livros estarão separados por literatura brasileira – clás-
sicos e contemporâneos –, literatura estrangeira (traduzidos), outros idiomas, 
poesias, contos, crônicas e teatro, religião e autoajuda, artes, juvenil, infantil, gi-
bis, audiolivros, mangás e quadrinhos. Exige-se apenas que os livros não sejam 
didáticos e que estejam em bom estado de conservação.
 
10h10 às 10h40; 11h20 às 11h50; 14h40 às 15h10; 16h às 16h30 • O 
Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – Suando no Quadribol
Vamos jogar quadribol? Times serão formados representando cada casa de Ho-
gwarts, a equipe que realizar a atividade no menor tempo ganhará pontos que 
somarão ao campeonato geral. A dinâmica propõe aprimorar a cooperação e a 
cumplicidade do trabalho em grupo, assim como o desenvolvimento de ativida-
des motoras. Ao término do quabribol, o público assistirá a uma breve apresen-
tação lúdica dos personagens de Harry Potter com diálogos e encenações, com 
uma releitura dos textos e do papel feminino na história.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
10h50 às 11h20 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Corvinal: Quem Disse?
O conhecimento é fundamental e será colocado à prova nesta tarefa. As equi-
pes poderão escolher personagens da tenda O feminino no universo mágico de 
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Harry Potter para ajudá-las, mas no final terão que identificar e responder per-
guntas sobre as personagens de J.K. Rowling. A cada acerto, a equipe ganhará 
pontos que serão somados à competição geral das casas Grifinória, Sonserina, 
Corvinal e Lufa-lufa. O resultado será divulgado no término do Festival em redes 
sociais. A atividade possibilita à criança identificar as vozes femininas dentro dos 
textos e o que elas representam em nossa sociedade.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

13h às 14h • Bate-Papo com as Minas
Uma roda de conversa com a presença do Núcleo Feminista de Ermelino Ma-
tarazzo. Este coletivo surgiu com o propósito de reunir mulheres da zona leste 
com diversas linguagens para diálogos periódicos e organização de eventos es-
pecíficos para mulheres. Na Ocupação Cultural de Ermelino, reuniu 300 mulhe-
res com atividades que contaram com shows e bate-papo com escritoras. Uma 
realização do Centro de Referência da Mulher.

14h às 14h30 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Grifinória: Show de Talento
Talentos serão revelados quando fizermos as releituras e encenações dos textos. 
O público será dividido em equipes, que poderão escolher representantes e per-
sonagens da tenda O feminino no universo mágico de Harry Potter para contrace-
nar com eles. As equipes que finalizarem os diálogos ganharão pontos que serão 
acumulados na competição geral das casas de Hogwarts. A atividade propõe o 
desenvolvimentodo seu lado criativo e sua relação interpessoal com os colegas.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

14h • Bate-papo: Vamos Falar de Feminismos?, com Ryane Leão, 
Elânia Francisca, Ane Rocha, Joana Flor e Roberta Kelly
Diálogo sobre as intersecções do feminismo, discussão que amplia o campo de 
estudos feministas ao trazer questões como geração, orientação sexual, região, 
classe, raça, etnia, entre outras. Bate-papo com as pesquisadoras Ryane Leão, 
Elânia Francisca e Ane Rocha, acompanhadas das musicistas Joana Flor e Ro-
berta Kelly, que também acompanham musicalmente o diálogo.
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Ryane Leão é escritora e feminista negra, responsável pelo projeto Onde Jazz 
Meu Coração, que realiza intervenções em lambe-lambe com poemas autorais 
pela cidade.
Elânia Francisca é integrante do coletivo Mulheres na Luta, realizadoras do grafi-
taço feminista, como resposta ao Top 10 que causou dois suicídios de jovens no 
Grajaú. Atua junto à área da educação e saúde. 
Ane Rocha desenvolve pesquisas na área de gênero, sexualidade, juventude, mar-
cadores sociais da diferença, violência de gênero e justiça restaurativa. É mestre 
em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, atuou como educadora 
no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo e como 
pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença.
Joana Flor é compositora, instrumentista e cantora, atua no teatro, desenha e es-
creve poesias. Em 2016, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Indivíduo Lugar.
Roberta Kelly é percussionista e toca bateria no projeto Cândido Lima & Dedos 
de Moça e percussão com a banda de Joana Flor.
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14h às 16h • Autora na Praça – Poetisa Michele Santos da Zona Sul 
de São Paulo recebe Pocket Show Elas que Amam Elas, com Lika 
Rosa e Manu Veneno (LGBT)
Michele Santos nasceu no inverno da metrópole paulistana e vive a buscar prima-
veras nos entremeios do cinza. Escritora, educadora nas redes públicas, municipal 
e estadual, de ensino de São Paulo e integrante do Movimento Cultural Sobrenome 
Liberdade, publicou seu primeiro livro, Toda via, parido em fins de 2015. 
Lika Rosa e Manu Veneno pesquisam uma linguagem voltada para mulheres que 
gostam de mulheres. Cantam histórias entre relações lésbicas com músicas e po-
esias autorais, histórias guardadas há mais de dez anos e também atuais. Elas que 
Amam Elas foca o respeito ao sentimento, aos ideais e à vivência de cada indivíduo.
 
15h às 17h • Espaço BiblioSesc – Florescendo Histórias  
com Mônica Ramos
Vivência com o objetivo de proporcionar aos participantes o contato com his-
tórias de mulheres artistas e ícones femininos, aproximando essas histórias do 
cotidiano dos ouvintes. Serão contadas histórias de personalidades como Frida 
Khalo, Nina Simone, Chiquinha Gonzaga, Pagu, além das lendas de Dandara e 
histórias de personagens literários, como O Mundo no Black Power de Tayó, de 
Kiusam de Oliveira, entre outras. A mediação será realizada pela artista e conta-
dora de histórias Mônica Ramos, que desde 2003 atua em coletivos nas perife-
rias de São Paulo que buscam dar vez e voz às mulheres.
 
15h às 16h30 • Diálogos Feministas – Leituras do Gênero – 
Memórias, Arte e Cultura na Luta
Marta Baião, doutoranda na ECA-USP e coordenadora do Centro Informação 
Mulher (CIM), o maior acervo feminista da América Latina, discute a temática 
Artivismo Feminista – Cultura e Memória, com base na pesquisa de doutorado 
Mal-Amadas: uma Poética do Desmonte, prática ancorada na observação de 
fatos e fotos do cotidiano, imagens, posturas, hábitos e gestos que caracterizam 
a domesticidade e o desmonte pelo teatro épico/performativo.
 
15h20 às 15h50 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Sonserina: Soletrando com Magia
Vamos brincar de soletrar? Vamos escrever e reescrever, mas desta vez de trás 
para frente? Descobriremos “magias” e vamos “praticá-las”. A dinâmica propõe 
desenvolver na criança a escrita, a leitura e a imaginação. Equipes serão for-
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madas e a realização da atividade computará pontos para as casas Grifinória, 
Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa, que serão acumulados para a competição geral 
das casas. O resultado será divulgado no término do Festival, em redes sociais.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
16h • Teatro – Mostra de Processo: Um em Cada Três
O Módulo de Pesquisa Teatral da Fundação Tide Setubal está em um processo 
de criação artística voltado para temas relacionados às questões de gênero. En-
tre eles a cultura do estupro, a violência doméstica e a opressão cotidiana im-
posta por uma sociedade machista – segundo pesquisa recente realizada pelo 
Instituto Datafolha, um em cada três brasileiros culpa a mulher em casos de 
estupro. Homofobia e o preconceito contra a diversidade são outros temas da 
pesquisa, pois existe uma compreensão sobre o desdobramento das questões 
de gênero, além da divisão binária homem e mulher, que se desdobra em um 
conjunto de normatizações impostas culturalmente. Um em Cada Três ainda 
não é um espetáculo, é um processo – a estreia está prevista para o final de no-
vembro. No Festival do Livro e da Literatura de São Miguel, o grupo compartilha 
com o público cenas e composições, numa pequena mostra do que ainda virá a 
ser. Após a apresentação, será realizado um debate entre os atores e o público. 
Orientação artística: Marcos Gomes. 

16h30 às 17h30 • Show Menina Moça Mulher, com Costa Senna & 
Lika Rosa
Show de voz e violão com leitura de cordéis e contação de história, que visam 
despertar no público ouvinte o sabor da literatura, mesclado a um toque da 
história da escrita, difundindo a leitura e a importância dos estudos da língua.
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17h • Mal Amadas: Poética do Desmonte, com Grupo  
de Teatro Feminista
Intervenção do coletivo de teatro Mal Amadas, que completou maioridade, 21 
anos de atuação/intervenção teatral. O desmonte da lógica patriarcal é um dos 
motes fundantes do seu teatro, caras também são as questões de classe, raça 
e sexualidade. Na trajetória do grupo, foram acumuladas experiências que se 
transformaram num rico repertório que traduz a Poética do Desmonte, um con-
junto de procedimentos, vivências e jogos, improvisos, experimentos e ações 
performativas, pesquisas de movimentos, posturas e imagens do feminino que 
caracterizam a domesticidade.
 
18h às 19h • Grupo Caleidoscópio – Poéticas Fractais
Por meio do registro das vivências do Grupo Caleidoscópio no projeto, a cons-
trução do Poéticas Fractais é uma performance com diversas linguagens artísti-
cas ligadas ao teatro. O Caleidoscópio tem como finalidade trazer intervenções 
artísticas que serão realizadas em praças, parques e no transporte público, tra-
zendo artes cênicas e dança. Nesta ação, estes artistas fazem, por meio da arte, 
uma reflexão sobre questões de gênero.
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19h às 20h • Oficina de Comunicação e Escrita nas Redes
Nesta oficina, as comunicadoras da Marcha Mundial das Mulheres apresentarão 
ferramentas básicas para a comunicação na internet e debaterão a importância 
de uma comunicação feminista.
 
20h • Espetáculo – Quem Pode Quem Tem Juízo, com Cia� Teatral 
Casa de Marias
Entre as caixas de um depósito de loja, as funcionárias Lu e Gi atravessam mais 
uma semana. Nesses seis dias, sem se darem conta, suas rotinas vão ruindo e as 
duas mulheres reencontram, ali, naquele depósito subterrâneo, fragmentos de 
suas vidas. Antes de a semana acabar, Lu e Gi reconhecem suas dores, origens 
e forças. Antes de a semana acabar, as duas mulheres contemplam onde estão 
e decidem suas vidas. Ao desenvolver esse projeto artístico dentro das periferias 
da cidade, propondo novos olhares sobre esse eterno movimento de ir e vir, o 
grupo Cia. Teatral Casa de Marias acredita colaborar para algo fundamental: o 
entendimento do nosso processo histórico-social. 
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20h • Sarau das Mulheres: Empoderando as Gerações
O Sarau das Mulheres contará com apresentação de dança, leitura de poemas, 
recitações, contação de causos, músicas, intervenções artísticas, com o prota-
gonismo das jovens e idosas. Uma realização do Movimentos de Mulheres da 
Leste (Amzol) e Sarau Ocuparte.

Universidade Cruzeiro do Sul
AVENIDA DOUTOR USSIEL CIRILLO, 93 – SÃO MIGUEL PAULISTA

20h às 22h • Conversa com a Autora – Narrativas do Gênero: o 
Conto e o Cotidiano
A mulher negra e a narrativa das lutas que se encontram na ficção, construída 
no dia a dia, para modificar a realidade. A luta contra o racismo, contra o ma-
chismo, contra o preconceito. O universo da literatura feminina negra, recheada 
de histórias que celebram o ser negro. Contos e histórias comprometidas com a 
memória, a ancestralidade, as perdas, a pobreza e a superação. Uma escrita de 
luta pela vida sobre questões sérias e que precisam ser debatidas socialmente. 

Debatem o tema:
Djamila Ribeiro (mediadora), pesquisadora na área de filosofia política e feminismo. 
É secretária-adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo.
Miriam Alves, poeta, dramaturga e prosadora. Seu último romance é Bará na 
trilha do vento, que apresenta narrativa leve e poética, mesclando realidade com 
a subjetividade do mundo infantil, inspirado no universo mítico da cultura afro-
-brasileira. Publica poemas nos Cadernos Negros desde 1982, traduzida em an-
tologias como Black Notebooks: Contemporary Afro-Brazilian Literary Movement 
(Estados Unidos), Moving beyond boundaries: International dimension of black 
women’s writing (Inglaterra) e Schwarze poesie: Poesia negra (Alemanha).
Cidinha da Silva, mineira formada em História, começou a publicar artigos 
acadêmicos sobre relações sociais, de gênero e diálogos com a educação e 
juventude. Em 2006, cedeu ao forte desejo de contar suas próprias histórias. Es-
critora, posicionada politicamente e portadora de aguçado senso crítico, trans-
mite nos seus trabalhos o sentimento de indignação e revolta ao racismo. Seus 
dois últimos livros, Oh, margem! Reinventa os rios (Selo Povo, 2011) e Racismo no 
Brasil e afetos correlatos (Conversê, 2013), retomam, fortemente, as relações de 
gênero e étnicas no Brasil.
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CARREGO CICATRIZES
(... E QUEM NÃO AS TEM?)
DE ALGUMAS ESQUEÇO,
ENQUANTO OUTRAS SANGRAM
PORQUE FEITAS DE PUNHAIS-PALAVRAS.”

POEMA VAGAMUNDO, DE GRAÇA GRAÚNA



| 50 |

10
novembro
QUINTA-FEIRA

Aldeia Satélite Espaço Cultural
RUA TENENTE LUIS FERNANDO LOBO, 118 – SÃO MIGUEL PAULISTA

20h • Espetáculo Absurdos – Grupo Teatral Ato Real Fora do Tempo
Situações cotidianas e as relações humanas ampliadas por um microscópio 
científico, mostrando o absurdo das relações humanas. Boa parte das cenas 
mostram a relação da mulher dentro desse contexto. Duração: 40 minutos
Texto e direção: Ivan Neris. Elenco: Ivan Neris, Marcelo Rambone, Augusto Grassi 
e Juanita Aguirre.

Associação Esportiva e Cultural 100ZALA
RUA MARIA BRANCA, 471 – SÃO MIGUEL PAULISTA

14h às 15h • Contação de História das Orixás com Estelamar
Estelamar Monteiro convida o público a entrar no mundo dos contos africanos, 
dos príncipes mágicos... Quando o céu e a terra eram tão próximos que podíamos 
ir e voltar... Autora do livro infantil Lápis preto, Estalamar é diretora do CEI Luz da 
Sabedoria, contadora de histórias afros desde 2006 e presidente do Afoxé Filhos 
de Kaya, Yalorixa do Ilê Alaketu, Yemonjá, OgunTé e Boiadeiro Pedra de Cristal, 
fundado em 1997. O seu livro conta a vida de um lápis que é valorizado por uma 
menina chamada Tata. Ela mostra a sua amiga que o lápis preto é mágico, dá vida 
aos desenhos que ela faz com contorno e escreve histórias para serem contadas 
e lidas por sua avó... O lápis percorre vários caminhos, mas ainda se assusta com 
o apontador, mesmo sabendo que ele serve para deixar sua ponta nova. Nasce 
grande e acaba pequeno, mas deixa sua mensagem por onde passa.

15h às 16h • Tambores do Xirê, com Batucafro
O projeto Batucafro tem como objetivo resgatar a cultura popular e afro-brasi-



leira dentro da pluralidade étnica-cultural que formou o povo brasileiro. Nesta 
apresentação, serão homenageadas as orixás femininas. Seguindo a ordem do 
xirê (palavra que significa brincar, dançar), as orixás vêm à terra para uma festa 
alegre com seus filhos.

16h às 17h • Oficina de Capoeira
Os participantes são convidados a ouvir e cantar, trabalhando ritmos da capoei-
ra, como valorização desse patrimônio cultural.
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Biblioteca Raimundo de Menezes
AVENIDA NORDESTINA, 780 – SÃO MIGUEL PAULISTA

10h • Contando e Encantando Histórias, com Márcia Fonseca
Narração de histórias infantis diversas, entremeadas por canções e brincadeiras. 
Menina bonita do laço de fita é uma delas. A narrativa apresenta um coelhinho 
branco que sonhava ser pretinho como a menininha linda da casa ao lado. Uma 
história sobre cores, etnias, origem e amor, entre outros temas.

Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes 
RUA SAMPEI SATO, 440

14h • Espetáculo – Langnifan África
Mariama Camara e Cia. de Dança Africana apresentam o espetáculo Langnifan 
África. Em sua obra coreográfica, trata de provérbios velhos da África, utilizando 
também cantos e danças dos ritmos. O objetivo é trazer ao público o universo 
da cultura africana tradicional sussu – etnia africana da Guiné Conacri.
Público: livre.
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Biblioteca Vicente Paulo Guimarães
RUA JAGUAR, 225 – VILA CURUÇÁ

14h • Espetáculo Tramarias, com Coletivo As Trapeiras
“Tecer era tudo que Maria fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Todos os 
dias, bem cedo, acordava e caprichosamente colocava em seu tear mágico 
linhas e fios que utilizaria para alinhavar o mundo ao seu redor. Linhas amarelas 
para dias quentes, linhas prateadas para peixes que nadariam nos lagos, linhas 
acinzentadas para nuvens tempestuosas. Tudo estava sempre em perfeita har-
monia. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o dia em que se sentiu só. 
E com isso ela dançou...”
Público: a partir de 10 anos.

CCA Jardim Lapenna
RUA DOUTOR ALMIRO DOS REIS, 33 – JARDIM LAPENNA

9h e 15h30 • Poesias pelo Bairro
Será confeccionado um minilivro com poemas escritos pelas mulheres do CCA 
Jardim Lapenna, com o seu ponto de vista sobre o feminismo. Os livros serão 
distribuídos pela comunidade, entregues nos estabelecimentos, instituições, 
casas e espaços de convivência do bairro.

CEI Jardim Lapenna I
RUA SERRA DA JURUOCA, 150 – JARDIM LAPENNA

13h30 às 14h30 • Livro da Família
Ao longo de um ano, mães e pais de famílias do Jardim Lapenna se encontra-
ram quinzenalmente para conhecer e trocar histórias, aprender, receber apoio 
e ficar informados sobre temas de interesse de suas famílias. Neste espaço 
de cuidado, uma série de materiais foram produzidos. É o registro da história 
e trajetória de cada um no Programa Ação Família, da Fundação Tide Setubal, 
bem como a memória dos aprendizados vividos e fotos das famílias. Chegou 
o momento de cada participante fazer a encadernação do seu livro, dando sua 
cara ao Livro da família!
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14h30 • Contos e Encontros, com UBS Jardim Lapenna e Programa 
Ação Família
A poética da vida que emerge em versos e sentidos. Neste dia, serão apresen-
tados os contos criados e baseados nas histórias de mulheres participantes 
dos grupos de gestantes, mães e bebês da UBS Jardim Lapenna e do Programa 
Ação Família, da Fundação Tide Setubal, moradoras do bairro e cadastradas 
neste serviço de saúde. Para produção dos contos, foram realizadas oficinas 
com as mulheres durante os meses de setembro e outubro, com o auxílio e a 
interpretação do livro Mulheres que correm com os lobos, da autora Clarissa 
Pinkola Estés. A partir da leitura de trechos da obra e reflexões sobre as histórias, 
a cada encontro uma mulher falou de sua experiência de vida, que foi revertida 
em contos que serão apresentados nesse espaço do Festival. 

Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont
AVENIDA NORDESTINA, 496 – SÃO MIGUEL PAULISTA

15h • Roda de Conversa com Escritor Vandeí Oliveira – Lançamento 
do Livro Falo
Segundo o autor, a obra é uma afirmação de quem fala o que pensa, e o tí-
tulo vem da poesia de mesmo nome, que faz uma crítica a uma sociedade 
falocêntrica, machista e homofóbica, de valorizações inversas. Suas poesias 
trazem uma raiz nordestina (discreta), que interage com as origens do autor, 
mas é revisitada por questões subjetivas, reflexivas, com influência marginal e 
vivências periféricas.
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Centro de Referência da Mulher Onóris Ferreira Dias
RUA PEDRO SOARES DE ANDRADE, 664 – VILA ROSÁRIA

14h • Contos de Viviane
Um bate-papo com as autoras sobre o processo criativo do livro Contos de Vi-
viane, atividade organizada pelo Centro de Defesa e Convivência da Mulher Vi-
viane dos Santos. O livro Contos de Viviane é o resultado de oficinas de poesia 
e prosa, com foco na literatura periférica, com mulheres que estiveram ou estão 
em situação de violência doméstica. As oficinas foram realizadas ao longo do 
ano de 2014 e, além de possibilitarem o contato com a literatura, incentivaram a 
produção escrita destas mulheres, que, a partir do ato de contar suas histórias, 
empoderam-se de suas vidas, transformando-as.

Centro de Repouso São José Pedro Soares de Andrade
RUA EULÁLIA FELISBELA DE OLIVEIRA, 59 – PARQUE PAULISTANO

10h • Seresta Homenagem 
Esta seresta oferecerá aos idosos do Centro de Repouso uma manhã de músi-
cas e poesias. Com participação dos Idosos do NCI Irmã Suzanne Cros e edu-
candos do CCA Parque Paulistano.

 
CEU Três Pontes 
RUA CAPACHÓS, S/Nº – JARDIM ROMANO
 
Circuito Literário: Leitura e Movimento na Biblioteca  
CEU Três Pontes

10h às 12h • Chá Literário
Um delicioso momento de ouvir e contar histórias. No Chá Literário, serão lidos 
contos cuja temática é o universo feminino.
 
12h • Histórias para Ler e Reler
Serão distribuídos livros para toda a comunidade presente, com o objetivo de 
promover o acesso ao livro e estimular o gosto pela leitura.
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14h às 16h • Corpo em Movimento
O Circuito Literário será finalizado no Teatro do CEU Três Pontes com ações de 
mediação de leitura e apresentação de Danças do Ballet Escola CEU Três Pontes, 
ambas inspiradas no livro A menina e o tambor, de Sônia Junqueira. A apresenta-
ção de dança será finalizada com um cortejo pela escola ao som de tambores.

EE Dom Pedro I
RUA AMÉRICO GOMES DA COSTA, 59 – VILA AMERICANA

20h • Espetáculo Quem Pode Quem Tem Juízo, com Cia� Teatral 
Casa de Marias
Entre as caixas de um depósito de loja, as funcionárias Lu e Gi atravessam mais 
uma semana. Nesses seis dias, sem se darem conta, suas rotinas vão ruindo e as 
duas mulheres reencontram, ali, naquele depósito subterrâneo, fragmentos de 
suas vidas. Antes de a semana acabar, Lu e Gi reconhecem suas dores, origens 
e forças. Antes de a semana acabar, as duas mulheres contemplam onde estão 
e decidem suas vidas. Ao desenvolver esse projeto artístico dentro das periferias 
da cidade, propondo novos olhares sobre esse eterno movimento de ir e vir, o 
grupo Cia. Teatral Casa de Marias acredita colaborar para algo fundamental: o 
entendimento do nosso processo histórico-social. 

EE Professor Pedro Moreira Matos
RUA RAFAEL ZIMBARDI, 38 – JARDIM NAIR
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A partir das 13h • Encontros Literários
Nesse período, serão realizadas diversas atividades lúdicas de leitura, apresen-
tações de teatro, jogos e muito mais. São atividades internas, organizadas pela 
EE Professor Pedro Moreira Matos visando a promoção e incentivo à leitura, à 
escrita e acesso a diferentes expressões culturais.

13h30 e 15h • Show de Cordéis
Nas Asas da Leitura: o cordel como fonte de educação e lazer apresenta uma 
série de histórias criadas e contadas pelo renomado cantor e cordelista Costa 
Senna, com participação de Lika Rosa e Júbilo Jacobino. Essa contação de his-
tória apresenta o livro não somente como objeto de uso, mas, sim, como per-
sonificação de um companheiro amigo para todos os momentos. Um encontro 
repleto de histórias divertidas, inspirada nas obras Os atropelos do português, O 
milagre dos números, Criança, que bicho é este?, O rabo da raposa e O macaco 
estrela e a tartaruga determinada, que contribuem para traçar um paralelo da 
literatura de cordel com o rap, apresentando de maneira lúdica suas semelhan-
ças e especificidades.
Público: alunos e professores da EE Professor Pedro Moreira Matos.
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20h • Espetáculo Tramarias, com Coletivo As Trapeiras
“Tecer era tudo que Maria fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Todos os 
dias, bem cedo, acordava e caprichosamente colocava em seu tear mágico 
linhas e fios que utilizaria para alinhavar o mundo ao seu redor. Linhas amarelas 
para dias quentes, linhas prateadas para peixes que nadariam nos lagos, linhas 
acinzentadas para nuvens tempestuosas. Tudo estava sempre em perfeita har-
monia. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o dia em que se sentiu só. 
E com isso ela dançou...”
Público: alunos e professores da EE Professor Pedro Moreira Matos.

EE Deputado João Dória
RUA JOSÉ ALVES IRMÃO, 30 – ITAIM PAULISTA

8h30 • Exposição – Literatura Black
Exposição criada a partir de estudo da biografia e bibliografia de mulheres ne-
gras pouco conhecidas na literatura. Fotos, dados das autoras e confecção de 
material com desenhos étnicos ou femininos estarão reunidos nesta mostra.

8h30 • Exposição – Bonecas Abayomi
Exposição com as bonecas da cultura africana produzidas pelos alunos. As 
bonecas abayomi são símbolo de resistência, que surgem quando os negros 
vieram da África para o Brasil como escravos. Para acalentar seus filhos durante 
as terríveis viagens a bordo dos navios de pequeno porte, as mães africanas 
rasgavam retalhos de suas saias e deles criavam pequenas bonecas, feitas de 
tranças ou nós para acalentar suas crianças. A palavra abayomi significa “encon-
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tro feliz”, ou “encontro precioso”, aquele que traz felicidade e alegria. A exposi-
ção nasceu de um trabalho desenvolvido com os alunos para que eles fossem 
capazes de compreender a complexidade das diferentes identidades e, assim, 
se afirmem como cidadãos conscientes de seus direitos e deveres.

9h30 • Asa Branca, uma Homenagem
Aluna do Ensino Médio faz homenagem a Luiz Gonzaga cantando a música Asa 
Branca, canção de choro regional que traz como tema a seca no Nordeste bra-
sileiro e a migração em busca de uma vida melhor.

10h • Documentário – Julgamento
Apresentação com exibição de documentário cuja dramatização envolve situ-
ações cotidianas baseadas na vida real. Uma reflexão sobre a existência de ró-
tulos colocados nas pessoas em determinadas situações, principalmente nas 
mulheres. Para encerrar a apresentação, será recitado um poema.

10h30 • Dança-Teatro: Mistura de Linguagens
Apresentação de dança cênica, retratando a força feminina e a crítica aos rótu-
los impostos às mulheres na história, com a música Pagu, de Rita Lee.

11h30 • Desfile – Das Histórias para a Realidade
Desfile com caracterização de personagens de livros e filmes. Esse desfile é uma 
forma de exercitar a criatividade e a capacidade de criação dos alunos para 
elaborar figurinos e maquiagem cênica, que são conteúdos abordados em sala 
de aula na escola, além de apresentar características cênicas durante o desfile, 
com a linguagem do teatro e do cinema. Incentivando a leitura das histórias e 
pesquisas sobre o contexto, o desfile trará personagens da literatura e da lingua-
gem do HQ para o cinema. Entre eles, Alice no país das maravilhas, Harry Potter, 
Batman, Esquadrão Suicida e outros.

13h • Teatro – Romeu e Julieta – Entre o Clássico e o 
Contemporâneo
Peça de teatro realizada pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º 
ano do Ensino Médio. A peça baseia-se no trabalho do Grupo Galpão, que pos-
sui uma das melhores adaptações da obra de William Shakespeare, represen-
tada com autonomia e identidade expressa pelos alunos. No espetáculo, serão 
abordados temas como o alcoolismo, o machismo e a questão de gênero
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14h • Tangram – Desenhando com as Formas
Conheça o mistério das formas em uma dança realizada em ambiente escuro, 
com formas geométricas fluorescentes feitas com elásticos. Descubra novas 
maneiras de explorar o mundo com a apresentação criada pelos alunos do 1º 
ano do Ensino Médio.

14h30 • Raízes Indígenas – Carimbó
Apresentação de dança realizada pelas alunas do 6º ano do Ensino Fundamen-
tal, trazendo as raízes indígenas para o ambiente escolar por meio da expressão 
artística, que reflete sobre a importância de valorizar nossa cultura e garantir os 
direitos dos povos originários

15h • Emília, a Boneca Gente
Apresentação de dança realizada por alunas do Ensino Fundamental em ho-
menagem a Emília, a boneca falante, famosa personagem do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo, de Monteiro Lobato. 

EE Professora Dulce Leite da Silva
RUA MANUEL BUENO DA FONSECA – VILA ITAIM

14h • Os Cantos e os Contos dos Bichos da Mata, com Grupo Parolando
Contação de Histórias inspirada no universo folclórico do escritor Ricardo 
Azevedo que busca resgatar a deliciosa astúcia dos bichos do mato em três 
histórias, em que eles têm voz e vez. Contado de maneira lúdica com músicas 
compostas especialmente para este trabalho, figurinos e adereços coloridos e 
artesanais. Convidamos o público de todas as idades a fazer parte desta diverti-
da aventura. Duração de 50 minutos.
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EMEF Armando Cridey Righetti
RUA CORDÃO DE SÃO FRANCISCO, 797 – ITAIM PAULISTA

10h30 às 16h • BiblioSesc
O BiblioSesc é um projeto de incentivo à leitura que oferece gratuitamente o 
empréstimo e a consulta de livros, jornais e revistas. No Festival do Livro e da 
Literatura de São Miguel, o BiblioSesc disponibilizará seu acervo para consulta 
em um espaço de leitura.

EMEF Euzébio Rocha Filho 
RUA AMPARO DA SERRA, S/N – PARQUE DOM JOÃO NERI

9h30 às 12h • Ação Literária – A Mulher Conquistando seu Espaço 
na Sociedade
As(os) estudantes do 9º ano e as mães serão convidadas a participar de uma 
manhã cheia de poesia e conhecimento na busca pela desconstrução de gê-
nero. Roda de Conversa com as escritoras Maria Cristina Aro e Débora Garcia, 
seguida de intervenções da Calçada Literária, com exposições e declamações 
de poesias na calçada da escola. Ainda serão realizadas sessões da intervenção 
Poesias ao pé do ouvido, com os munícipes do entorno da escola e mesa com 
troca e doações de livros.
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20h às 22h • Café com Poesia – A Mulher Conquistando seu 
Espaço na Sociedade
Os grupos de EJA serão provocados a repensar o papel da mulher a partir de 
três atividades lúdico-reflexivas: uma conversa com a escritora Maria Cristina 
Aro, a apresentação sobre a Lei Maria da Penha com o Movimento Feminista 
(MML) e o Movimento de Esquerda (MAIS) e um Sarau de Poesia.

EMEF José Honório Rodrigues
RUA DO POMBO CORREIO, 50 – JARDIM DOS IPÊS

9h • Mini Sarau para as Mulheres
Sarau com música, paródias e declamação de poesias que falam do universo 
feminino, com a professora Eliana Andrade e estudantes do 9° ano.

10h • Oficina Viajando na HQ
Oficina de HQ (histórias em quadrinhos). As(os) estudantes do 5º B, orientados 
pela professora Djanira de Souza Correia confeccionarão histórias em quadri-
nhos com ênfase na temática de gênero, mas também abarcando outras histó-
rias como meio ambiente e assuntos da atualidade. Ao final as(os) participantes 
farão uma exposição de seus HQs e de diversos gibis de grandes autores. 

13h30 • Troca de Cartas – De Mulher para Mulher
Exposição de cartas trocadas entre mulheres participantes dos grupos do Pro-
jeto Ação Família, da EMEF José Honório Rodrigues, da professora Renata Fran-
cucci Vendramini e da Fundação Tide Setubal. As cartas trazem um pouco dos 
sentimentos dessas mulheres em relação ao papel feminino na sociedade, das 
angústias e alegrias nas várias fases da vida e nos diferentes territórios, do Itaim 
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Paulista a São Miguel Paulista. Além disso, a professora fará uma conexão com 
as mulheres africanas a partir do livro Cartas entes Marias – uma viagem a Guiné-
-Bissau, de Maria Isabel Leite.

EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira e EMEF 
Antonio Carlos de Andrada e Silva
RUA FAVEIRA DO MATO COM A RUA BALTAZAR SANTANA

Esquina dos Poetas
Há três anos, a Esquina dos poetas tornou-se ponto de encontro literário e cul-
tural no Festival do Livro e Literatura de São Miguel. Tradicionalmente, a EMEF 
Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira e a EMEF Antonio Carlos de Andrada e Silva 
levam à esquina um pouco de suas respectivas produções e intervenções lite-
rárias e culturais.

10h30 • Encontro dos Poetas, Artistas e Curiosos em Escutar e 
Declamar Poesias pelo Bairro

10h45 • Serenata Literária, com Cia� Teatral Casa de Marias
Em cortejo, um grupo de alunos, funcionários e professores percorrerão o 
entorno homenageando as mulheres do bairro com poesias, cordel e mú-
sica. O roteiro será mapeado a partir da identificação de algumas persona-
gens da história local. Os alunos apresentarão seus poemas produzidos sob 
a orientação da professora Daniela, de Português. Com eles, estará a Cia. Te-
atral Casa de Marias, que tira de suas malas músicas, poemas e contos que 
falam de saudades, memórias e recomeços. Poemas de Rubem Alves, Cora 
Coralina e Ariano Suassuna e músicas de Cartola, Luiz Gonzaga e repertório 
do grupo também serão declamados. 

12h às 14h • Exposições 

Painel • Aceitar as Diferenças para Conviver em Harmonia 
Painel elaborado pelas crianças para propiciar a reflexão de sua estrutura fami-
liar e o conhecimento da estrutura de outras famílias, o relacionamento entre 
as pessoas de sua família e com as demais pessoas que a rodeiam, desertando 
o respeito e o interesse pelos diferentes grupos familiares. Realização: alunos 
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dos ciclos Interdisciplinar e Autoral da EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira, 
sob orientação das professoras Analice Crispim de Almeida e Graziela Apareci-
da Pedro.

Banca • Cordel Africano 
A mistura entre a cultura nordestina e a cultura africana é o mote para a mon-
tagem de uma banca para expor os cordéis produzidos pelos alunos. Bonecas 
abayomi (símbolo de tradição e poder feminino na cultura africana) e máscaras 
africanas confeccionadas com materiais diversos enfeitarão o espaço. Realiza-
ção: alunos dos ciclo Autoral da EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira, sob 
orientação das professoras Danielle Cassero Teodoro Ibarra, Analice Crispim de 
Almeida Vieira, Sueli Quintino Alvarenga e Graziela Aparecida Pedro. 

14h30 • Intervenção Cultural – Chovendo Poesia 
Os alunos do ciclo de Alfabetização da EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira, 
sob orientação das professoras Sandra e Ana Flávia, chegam à esquina dos po-
etas. Durante as aulas de sala de leitura, os alunos pesquisaram poemas e poe-
tisas, a fim de ampliar o repertório cultural no gênero e com recorte de gênero. 
Após essa coleta, os textos serão cuidadosamente protegidos sob guarda-chu-
vas, que respingarão poemas no entorno, em um desfile ao som de Gentileza.

14h45 • Intervenção Cultural – Todas as Gatas e Gatos Invadem  
a Esquina 
Apresentação de dança História de uma gata, com alunos da professora Cris Sa-
les, da EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira. A atividade é parte integrante do 
projeto de leitura realizado pelo ciclo de Alfabetização da EMEF Pedro Fukuyei 
Yamaguchi Ferreira. Os estudantes ampliaram o repertório a respeito dos hábi-
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tos dos animais que pesquisaram e, posteriormente, produziram fichas técnicas 
de leitura – no formato de marcador de livros. Ao longo da apresentação, essas 
fichas serão distribuídas ao público.

15h • Teatro – O Baú das Histórias
Este é mais um dos belíssimos contos africanos, recontado por Gail E. Haley. No 
mundo Antigo não havia histórias, pois todas pertenciam a Nyame, o Deus do 
Céu. Ananse, o homem aranha, mesmo pequeno e frágil, consegue com inteli-
gência vencer as grandes dificuldades para conseguir comprar o baú de ouro 
cheio de histórias e, assim, espalhar por todos os cantos da Terra. Realização: 
alunos do ciclo Interdisciplinar – 5º ano.

Teatro • O Bicho Vai Pegar 
Uma criação do coletivo estudantil Teatracas – Faz de conta que é Teatro, for-
mado por alunos do ciclo Interdisciplinar e Autoral. O Bicho vai Pegar é inspirado 
em obras como Os Músicos de Bremen, Irmãos Grimm e Os Saltimbancos e 
apresenta uma recriação da saga dos bichos, acrescentando sutis intertextua-
lidades com Edgar Allan Poe. Em cena, coreografias do espetáculo com alunos 
do projeto de dança, orientados pela professora Fabiana Carvalho. 
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EMEF Pedro Fukuyei Yamaguchi Ferreira (sala de vídeo)
RUA FAVEIRA DO MATO, 600

9h às 12h • Cine-Literário – Lavrando os Sentidos: O Feminismo 
entre Palavras e Imagens
A partir da exibição do documentário Corpo Manifesto (direção de Carol Araújo, 
Brasil, 2016, 29 min.), será proposta uma reflexão em torno de imagens e textos, 
com a discussão sobre a importância do feminismo para a desnaturalização dos 
sentidos que atravessam o feminino na sociedade. O documentário apresenta um 
panorama sobre o feminismo, sua história e tradição, buscando identificá-lo no ce-
nário da luta feminista das mulheres brasileiras hoje, especialmente em uma das 
pautas históricas mais relevantes e cruciais: a autonomia da mulher sobre seu pró-
prio corpo. Uma conversa com Graziela Marcheti Gomes, graduada em Psicologia 
pela Universidade de São Paulo (2003) e mestra em Psicologia Social (2015) pela 
mesma universidade. Possui experiência como psicanalista clínica e atuou na área 
de saúde em diversos municípios da região metropolitana de São Paulo. Atualmen-
te, trabalha como programadora cultural na instituição Serviço Social do Comércio 
(Sesc). 

18h45 às 21h • Noite de Terror, Suspense e Assombração – 
Caldeirão de Histórias na Faveira do Mato 
Encerrando os projetos de leitura e escrita realizados ao longo do ano, alunos 
do 4º e 5º ano lançarão o livro produzido pelos jovens autores que escreveram 
grandes histórias recheadas de fantasia, mistério e assombração. Encontro com 
a presença do escritor Claudemir Santos. 

18h45 • Intervenção Cultural – Corpos em Movimento – A Volta 
dos que Não Foram 
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Essa intervenção cultural dialoga diretamente com os projetos de leitura realiza-
dos pelo 4º e 5º ano do ciclo Interdisciplinar, sob a coordenação da professora 
Cris Sales, que trabalharam contos de mistério e assombração. Zumbis dançantes 
adentrando o universo macabro do horror e suspense invadem essa intervenção. 

19h30 • Palestra-Espetáculo – Assombrações Femininas: A Mulher 
na Cultura Popular das Lendas 
Palestra-espetáculo com o escritor, artista, professor e pesquisador Claudemir 
Santos. Ele realizará uma contação de histórias de assombração do livro Fantas-
mas, Demônios e Lendários, além de lendas e mitos do Brasil, adaptados pelo 
autor apresentando manifestações femininas na cultura popular brasileira. Na 
palestra-espetáculo, o público também poderá contar suas histórias.

20h30 às 21h • Noite de Autógrafos
Lançamento do livro Entre assombrações, Fantasmas e Mistérios, produzido pe-
los alunos, com a coletânea de textos de autoria e recontos de contos de mis-
tério e assombração nos respectivos projetos de leitura e escrita da EMEF Pedro 
Fukuyei Yamaguchi Ferreira.

EMEI Epitácio Pessoa, EE Professor Paulo Roberto 
Faggioni, EE Reverendo José Borges e ONG Teto
RUA CONSUS (PRAÇA AO LADO DO SACOLÃO DA IMPERADOR) – LIMOEIRO

16h às 18h • Mala da Leitura – Roda de Histórias
Atividade de entrega da Mala da Leitura para comunidade do Limoeiro. A Mala 
de Leitura é uma ação desenvolvida pelas equipes das escolas, ONG Teto e 
mães da comunidade para organizar um acervo de livros de circulação pelo 
território. Neste dia, haverá uma leitura coletiva de algumas delas. 
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EMEI Graciliano Ramos
RUA GUIRAPÁ, 478 – VILA CURUÇÁ

Programação das Atividades: Brincando com as palavras
 
9h • Músicas, Parlendas, Trava-Línguas e Adivinhas
 
11h30 • Contação de História e Atividade com Dobradura

15h30 • Sarau – Mundo Encantado da Poesia

EMEI Maria Quitéria
RUA MARFIM VEGETAL, 126 – JARDIM MAIA

10h e 15h • Espetáculo Musical – Roda Cantada (Cacuriá)
Músicas do cancioneiro popular e resgate de brincadeiras, entre elas Asa Branca, 
Esquindo-lê lê (roda), Toque Patoque Toque (peteca), Jacaré Poiô, Alecrim Doura-
do, cirandas, Samba lelê, corre cutia, Marinheiro Só, confecção de instrumentos 
musicais, Caranguejo Não é Peixe, literatura de cordel e recitação de poemas.

15h • Contação de História – Causos da Roça e Histórias  
de Pescador
A apresentação Causos da roça e histórias de pescador nasceu durante viagens 
de pesquisa da narradora Kelly Guimarães ao Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. 
Permeado por cantigas tradicionais, abrindo a roda para interação com o públi-
co, este encontro será repleto de histórias populares, com personagens como 
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benzedeiras, pescadores e violeiros, em que o público conhecerá diversos cau-
sos e também mitos brasileiros com sacis, sereias, cobra que mama, misturando 
fatos reais com ficção. Os causos de assombração O Barqueiro da meia-noite e 
Corpo Seco são narrados de forma simples e divertida, com utilização de bone-
cos e adereços confeccionados com materiais encontrados na natureza, como 
cabaças, bucha vegetal, sementes, entre outros.

Galpão de Cultura e Cidadania
RUA SERRA DA JURUOCA, 112 – JARDIM LAPENNA

10h • Contação de Histórias, com a Cantora  
e Diva Queer Shanawaara
Nesse encontro com o público infantil, a personagem Shanawaara, interpretada 
por Fabito Figueiredo, apresenta histórias, músicas e brincadeiras, criando nar-
rativas que mostram que o diferente pode ser menos estranho do que a gente 
imagina. As histórias serão contadas com a curadoria de livros consagrados e 
personagens que extrapolam a noção tradicionalmente difundida como femini-
no e masculino. Fabito Figueiredo é antropólogo, ator, compositor e criador da 
personagem Shanawaara. Público: classificação livre.

14h às 16h • Encontro com as Escritoras Cidinha da Silva  
e Débora Garcia
Cidinha da Silva é uma escritora negra, blogueira, autora de diversas crônicas, 
contos, poesias e obras de literatura infantil que abordam as relações raciais e 
de gênero em diálogo com educação e juventude. Em sua obra Sobre-Viventes!, 
Cidinha analisa o cotidiano da política e da cultura no Brasil, apresenta críticas 
de gênero e sexualidade, lê o mundo com lentes aguçadas em perceber a na-
turalização do racismo e do sexismo. As crônicas publicadas neste livro serão o 
tema do encontro, que contará com mediação de Débora Garcia, poetisa, can-
tora e autora do livro Coroações, aurora de poemas, que também publicou seus 
textos em diversas antologias voltadas à literatura negra, feminina e periférica.

14h • Intervenção – Marias – Gingando Histórias na Roda
As crianças e adolescentes do grupo de capoeira do Projeto Um Passe para 
Arte, da Fundação Tide Setubal, pesquisarão as mulheres que são citadas nas 
músicas de capoeira. Então, com sua sensibilidade e criatividade, construirão 
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as histórias dessas personagens, imaginando quem são essas mulheres, onde 
vivem e quais os sonhos que alimentam em sua vida. O grupo de capoeira do 
Instituto Nova União da Arte (NUA) será convidado a para participar da roda de 
conversa e da roda de capoeira que contará as histórias dessas Marias.

14h às 16h30 • Roda de Conversa – Ambiências: Histórias e 
Temperos de Mulher
Roda de conversa com a chef Mara Salles, autora do livro Ambiências: histórias 
e receitas do Brasil. A proposta é que Mara Salles converse sobre a prestigia-
da função de chef de alta gastronomia, lugar que geralmente está associado 
ao gênero masculino. Mara Salles abordará também sua trajetória, contando as 
suas histórias e o tempero que a mantém no topo da alta gastronomia brasileira. 
Atividade fechada. 
Público: participantes da Oficina Escola de Culinária Jardim Lapenna.
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Jardim Lapenna
PELAS RUAS DO BAIRRO

14h • Caminhos do Feminino, com Urbe Lab
Alunos do módulo de formação Urbe Lab, da Fundação Tide Setubal, desenvolverão 
intervenções visuais a partir de experimentações práticas motivadas pela temática 
da feminilidade. O processo investigativo resultará em uma exposição do material 
produzido, durante o Festival, no entorno do Galpão de Cultura e Cidadania – nas 
ruas Serra da Juruoca e Doutor Almiro dos Reis. Os trabalhos também poderão ser 
vistos via web. Acesse o link na página do Facebook da Fundação Tide Setubal.

Mercado Municipal de São Miguel
AVENIDA MARECHAL TITO, 567 – SÃO MIGUEL PAULISTA

10h • Sarau Resenha Poética
Resenha Poética é um sarau itinerante realizado nas imediações do Jardim Ro-
bru e Parque Guaianases. Atua para identificar e reunir artistas locais de diversas 
linguagens e oferece a atividade como um espaço para a divulgação dos seus 
trabalhos para a comunidade, além de facilitar a articulação com artistas de ou-
tras regiões da cidade, dando visibilidade às criações e produções marginais. 
Como um trabalho de mediação de leitura e formação de leitores, realiza ou-
tras atividades como oficinas e cinedebates para divulgar o sarau e promover o 
acesso ao livro e o incentivo à leitura, ampliação do repertório literário, artístico e 
cultural e provoca uma reflexão sobre a qualidade de vida da periferia.

Ponto de Leitura Vila Mara
RUA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, 170 – VILA MARA

14h • Sarau Debaixo D’Árvore 
Sarau feito com poesias criadas pelas crianças da EMEF Professor José Bento 
de Assis com o tema Mulheres da Periferia, a partir de oficina de criação literária 
realizada, denominada Brincando com as poesias. 

15h • Frevo na Praça
Apresentação de dança de frevo pelas idosas participantes do Grupo de Dança 
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do NCI Irmã Idelfranca, seguida de roda de conversa com as mulheres sobre a 
história dessa expressão cultural e a relação que estabelecem com a vida delas. 

15h30 • Roda de Leitura, com Esmeralda Ribeiro
Conversa com a autora Esmeralda Ribeiro, poeta e responsável pelas edições 
de Cadernos Negros. É jornalista, escritora e pesquisadora da literatura afro-bra-
sileira. É integrante, desde 1982, do Quilombhoje Literatura, grupo de escritores 
afro-brasileiros sediado em São Paulo. Sua vida, sua poesia e sua história são 
temas dessa conversa, que mostra a importância de conhecer a produção lite-
rária de mulheres.

16h30 • Performance de Poesias
A ocupação da praça será encerrada com performances de poesias do grupo 
de alunos da EMEF Professor José Bento de Assis.

Praça Adão Manoel da Silva – em frente à Igreja  
Nossa Senhora Aparecida 
UNIÃO DE VILA NOVA 

Programação organizada pela Biblioteca do Centro Social Marista 
Irmão Justino, Núcleo de Convivência de Idosos (NCI) do Sasf 
Procedu e Instituto Nova União da Arte (NUA)

9h às 12h • PicNic Literário
Uma viagem pelo mundo da literatura, repleta de histórias e de muita diversão. 
É o que o público vai encontrar na Praça Nossa Senhora Aparecida em União 
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de Vila Nova. Nesta ação, organizada em parceria pela Biblioteca do Centro Social 
Marista Irmão Justino, Sasf Procedu e Instituto Nova União da Arte (NUA), toda a co-
munidade está convidada a participar. O PicNic Literário é um projeto de incentivo 
e divulgação da leitura, que contará com diversas atividades de leitura de poemas, 
exposição, contação de histórias, apresentação de dança, música e muito mais. 

Confira a programação

9h • Contação de História – Causos da Roça e Histórias de Pescador
A apresentação Causos da roça e histórias de pescador nasceu durante viagens 
de pesquisa da narradora Kelly Guimarães ao Vale do Paraíba e Vale do Ribeira. 
Permeado por cantigas tradicionais, abrindo a roda para interação com o públi-
co, este encontro será repleto de histórias populares, com personagens como 
benzedeiras, pescadores e violeiros. O público conhecerá diversos causos e 
também mitos brasileiros com sacis, sereias, cobra que mama, misturando fatos 
reais com ficção. Os causos de assombração O Barqueiro da meia-noite e Corpo 
seco são narrados de forma simples e divertida, com utilização de bonecos e 
adereços, confeccionados com materiais encontrados na natureza como caba-
ças, bucha vegetal e sementes, entre outros.

10h • Coral das Mulheres
O coral de idosos do Núcleo de Convivência de Idosos (NCI) do Sasf Procedu 
apresentará uma canção como forma de representar as mulheres da terceira 
idade do nosso bairro.

11h • Apresentação de Ballet
O Grupo de Ballet do Sasf Procedu apresentará duas coreografias de ballet 
clássico, trazendo a cultura chinesa e egípcia por meio da dança para nossa 
comunidade. São danças milenares, que retratam vivências das mulheres em 
momentos da história da humanidade. A dança chinesa com a gueixa demons-
tra a arte da sedução feminina, a dança egípcia preparava a mulher, por meio de 
ritos religiosos dedicados a deusas, para se tornar mãe.

Exposição Literária
Durante o PicNic Literário, haverá uma exposição de livros confeccionados pelas 
educandas do Centro Social Marista Irmão Justino, que participam do Projeto 
Produção Literária.
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Praça do Forró
PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA

15h • Sarau do MAP
O coletivo Movimento Aliança da Praça (MAP), de São Miguel Paulista, realiza se-
manalmente atividades culturais, trabalhando com diversas vertentes artísticas, 
como literatura e poesia, teatro, música, dança, fotografia, desenhos, artesana-
tos, entre outras. A apresentação do Sarau tem espaço aberto para intervenções 
e expressões, em que todos são bem-vindos, a voz é ritual. 

Praça Jardim Pedro José Nunes
RUA JOSÉ BARGAS, 143

8h às 12h • Contando e Cantando Histórias

8h • Contação de Histórias: Cisnes Selvagens, com Cia� do Mar
Um bom rei, pai de 11 príncipes e de uma princesa, chamada Eliza, se casa no-
vamente após a morte da Rainha. Esta nova esposa não gosta de seus enteados 
e com um feitiço transforma os meninos em cisnes selvagens. Só resta à prin-
cesa Eliza percorrer uma longa trajetória de aventuras e desafios para desfazer 
o feitiço, fazendo com que seus irmãos assumam a forma humana novamente. 

Programação realizada pela EMEF Doutor  
Pedro Aleixo

Senta que Lá Vem História 
A partir das técnicas desenvolvidas e aprendidas nos Desafios Literários, os 
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alunos das turmas de 5º ano trazem histórias diversas buscando despertar, em 
suas famílias e comunidade, o prazer pela leitura. Organizada pelos professores 
Angela, Dário e Fabiane e alunos das turmas de 5º ano.

Feira de Troca de Livros 
Tenda de troca de livros arrecadados pela escola aberta à participação de toda 
a comunidade.

Contos em Cantos
Contação de histórias realizada pelos alunos das turmas de 4º ano, a partir do 
repertório de autoras da literatura infantil desenvolvido neste ano. Uma realização 
das professoras Adriana Paim, Ana Lúcia, Clarice e alunos das turmas de 4º ano.

Mulheres e Mães: Eternas Contadoras de Histórias
Contação de história realizada por mães de alunos que participam de projetos 
realizados na escola. Professora Cássia e mães da comunidade.

Destravando a Língua
Desafio de trava-línguas. Professora Zuleide e alunos do 7º ano.

Dramatizando Emoções 
Dramatização de poemas trabalhados no Projeto de Teatro com a professora 
Zuleide e participação de alunos do Ensino Fundamental II.

Dando Voz a Quem Quer Paz 
Apresentação teatral da peça Eu sou Malala, inspirada na biografia de Malala 
Yousafzai. Organização: professora Angela e alunos das turmas de 5º e 6º anos.

Jardim Pedro José Nunes: Nosso Bairro, Nossa História
Exposição de cartazes contendo informações da pesquisa realizada pelos alu-
nos do 3º ano B sobre o bairro onde moram. Para a realização do projeto, os 
alunos visitaram alguns comércios do bairro, entrevistaram antigos moradores e 
coletaram fotos antigas de moradores e ex-alunos da escola, mostrando as mu-
danças ocorridas no bairro nos últimos 40 anos, tempo de existência da escola. 
Organização: professora Hellen e alunos do 3º ano B.
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Tocando, cantando e encantando 
Alunos do projeto de Iniciação Musical e professores Alan e Renato fazem apre-
sentação de canto, flauta e violão. 

14h às 18h • Contando e Cantando Histórias

Programação realizada pela EMEF Doutor Pedro Aleixo

Feira de Troca de Livros 
Tenda de troca de livros arrecadados pela escola aberta à participação de toda 
a comunidade.

Mulheres e Mães: Eternas Contadoras de Histórias
Contação de história realizada por mães de alunos que participam de projetos 
realizados na escola. Professora Cássia e mães da comunidade.

Destravando a Língua
Desafio de trava-línguas. Professora Zuleide e alunos do 7º ano.

Trupe dos Peraltas – Os Saltimbancos
Apresentação teatral da peça Os Saltimbancos pela trupe dos peraltas.

Tocando, cantando e encantando�
Alunos do projeto de Iniciação Musical e professores Alan e Renato fazem apre-
sentação de canto, flauta e violão. 
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Mulher Rima com Poesia
Sarau de poesias homenageando as mulheres com entrega de rosas confeccio-
nadas pelos alunos.

Jardim Pedro José Nunes: Nosso Bairro, Nossa História
Exposição de cartazes contendo informações da pesquisa realizada pelos alu-
nos do 3º ano B sobre o bairro onde moram. Para a realização do projeto, os 
alunos visitaram alguns comércios do bairro, entrevistaram antigos moradores 
e coletaram fotos antigas destes moradores e antigos alunos da escola, mos-
trando as mudanças ocorridas no bairro nos últimos 40 anos, que é o tempo 
de existência da escola. Organização: Professora Hellen e alunos do 3º ano B.

Teatro da Diversidade 
Apresentação da peça de teatro O caracol, para tratar do respeito às diferenças. 
Os alunos atendidos pela Sala de Apoio a Inclusão (SAAI) apresentam a peça 
que busca mostrar que o normal é ser diferente e que devemos aprender a con-
viver com essas diferenças. Realização: professora Maria Inês e alunos da SAAI.

Praça Morumbizinho
PRAÇA FORTUNATO DA SILVEIRA (EM FRENTE À UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL)

9h • Contação de Histórias – Feminino Tempo: Clarice, Kiusam e 
Outras Histórias, com Cia� Ju Cata-Histórias
Por meio de histórias mitológicas ou cotidianas, o universo feminino é evocado 
com suas contradições, seu poder e sua beleza. Com música e muita interação 
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com o público, a narração de histórias, contada por Juliana Mado e Ed Encarnação, 
parte dos contos Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, no qual a escritora 
revela, por meio de uma história engraçada e tensa, como se forma a sua persona-
lidade de mulher. Euá ajuda Ifá a escapar da morte, um conto da cultura yorubá em 
que a misteriosa Euá usa de astúcia e generosidade para salvar o adivinho Ifá, e O 
Mundo no Black Power de Tayó, de Kiusam de Oliveira, conta a história de uma me-
nina que projeta em seu belíssimo cabelo toda a força de sua ancestralidade e sua 
criatividade, capaz de transformar até mesmo a zombaria dos preconceituosos. A 
Cia. Ju Cata-Histórias foi fundada pela atriz e produtora Juliana Mado. A pesquisa da 
companhia relaciona narração de histórias com tradição oral e música. Entre seus 
espetáculos estão: Histórias Possíveis de Clarice, criado a partir da obra de Clarice 
Lispector, e Fantástico Cotidiano, com contos de Julio Cortázar.

9h às 17h • Ônibus do Programa Mulher, Viver sem Violência
O objetivo do ônibus é atender as áreas de maior vulnerabilidade e divulgar a rede 
de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O veículo possui 
salas internas com equipes multidisciplinares, como da área da saúde, de segu-
rança e de direito. As unidades também têm função educativa, com a promoção 
de palestras e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua aplicação.
A unidade móvel de atendimento às mulheres que sofrem violência foi cedido 
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM), 
em 2014, para a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e faz parte do 
programa Mulher, Viver sem Violência.

9h às 9h30; 9h40h às 10h10; 10h20 às 10h50; 11h às 11h30; 13h 
às 13h30; 13h40 às 14h10; 14h20 às 14h50; 15h às 15h30; 15h40 
às 16h10 • Convenção das Bruxas
Do que será que as bruxas falam quando se encontram? É o que Glinda, a bru-
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xa boa do sul, e Elphaba, a bruxa má do oeste, vão mostrar nesta encenação 
que convida a todos para uma convenção anual de bruxas. Na casa da bruxa 
Elphaba, ao lado dos amigos Mágico de Oz, Mago Merlin, Morgana e muitos 
outros, acontecerá uma discussão sobre o papel das bruxas nas lendas e con-
tos infantis, explorando um ponto de vista desconhecido pelas crianças. Com 
leveza e bom humor, o público do Festival do Livro e da Literatura refletirá sobre 
conceitos do feminino internalizados, quebrando mitos e preconceitos. Organi-
zado por estudantes do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul e coor-
denado pelos alunos Catarina Panício, Ana Clara Santos e Luiz Felipe Condez, o 
projeto traz a reflexão sobre a figura feminina de uma forma lúdica, apresentan-
do um olhar totalmente novo para as crianças.
Público-alvo: crianças de 4 a 10 anos. Limite de 20 crianças por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

9h às 9h30; 10h45 às 11h15; 15h05 às 15h35 • Mulher: O Sexo 
Frágil? Ah, Nem nos Livros! 
A tenda Mulher: o sexo frágil? Ah, nem nos livros! trará um confronto entre per-
sonagens femininas da literatura fantástica clássica e atual, representadas pelos 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, incentivando o pú-
blico a refletir sobre a maneira como a mulher é vista nos livros. O debate terá 
início com a encenação de uma aula na qual o professor instiga os alunos a 
refletirem sobre o conceito atual do feminismo. A reflexão será conduzida pelas 
personagens Cinderela, Hermione, Aurora, Katniss, Branca de Neve e Daenerys. 
Em um segundo momento, o professor iniciará uma dinâmica para fazer o públi-
co refletir sobre questões da sociedade atual. 
Público-alvo: jovens e adultos. Limite de 25 pessoas por apresentação.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

9h às 9h30; 9h40 às 10h10; 10h20 às 10h50; 11h às 11h30; 11h40 
às 12h10; 14h às 14h30; 14h40 às 15h10; 15h20 às 15h50; 16h 
às16h30 e 16h40 às 17h10 • Jogo de Tabuleiro
Personagens femininas clássicas da nossa literatura brasileira estarão presas 
dentro de um tabuleiro de jogos. Queremos a ajuda dos participantes do Festival 
para libertá-las. A tenda será repleta de diferentes jogos (cruzadinha, caça-pa-
lavras, adivinhação, forca, quiz e leitura) de desafios que estarão presentes no 
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tabuleiro, no qual cada casa será um desafio a ser cumprido pelo peão. A cada 
desafio cumprido, uma de nossas personagens será libertada, mas, para ela ter a 
certeza disso, um participante deverá descrevê-la e, com isso, apresentá-la para 
todos os presentes dentro da tenda.
Público-alvo: alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
Limite de 20 alunos por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

9h às 17h • Instalação – Roupa no Varal é Tudo Igual?
A cena é a seguinte: textos de autoras diversas são mesclados a objetos e sím-
bolos do universo feminino e masculino. Pendurados em um varal, é possível 
dizer: o que é “de homem” e o que é “de mulher”? A instalação foi projetada pelos 
alunos do 1º e 2º semestres do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, 
com o intuito de desconstruir paradigmas presentes na sociedade. Um olhar 
sobre o feminino e o masculino que, expostos, perdem a característica singular, 
fazendo-nos questionar: roupa no varal é tudo igual? Venha e escolha aquela 
que te veste melhor.
Público-alvo: todas as idades.
Agendamento: não é necessário.

9h às 17h • Instalação – Olha o Muro Aí, Menina!
Em alguns pontos estratégicos da Praça Morumbizinho, o público encontrará 
quatro muros: dois expositivos, onde serão colocados frases, textos literários, po-
emas etc. sobre o tema feminismo; e dois interativos: um onde os visitantes pode-
rão se expressar sobre o tema a partir de textos de suas autorias, e outro que será 
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construído em uma apresentação, simbolizando paradigmas impostos pela socie-
dade, que divide desigualmente mulheres e homens. O público será convidado 
a derrubar este muro, simbolizando, assim, a derrubada dos tabus e imposições 
sociais, trazendo à tona a discussão sobre a igualdade entre os gêneros.
Agendamento: não é necessário.

9h10 às 9h35; 10h às 10h25; 11h às 11h25; 11h35 às 12h; 13h35 
às 14h; 14h15 às 14h40; 15h10 às 15h35; 16h às 16h25; 16h40 às 
17h05 • A Pequena Princesa e Seus Smigos: Uma Adaptação do 
Livro O Pequeno Príncipe
Com personagens inspirados na história infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine 
de Saint-Exupéry, os alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul 
convidam a todos a conhecer a história adaptada A Pequena Princesa e seus 
amigos. Juntos vamos compreender a importância de uma amizade e da igual-
dade entre os gêneros.
Público-alvo: infantil.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
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9h30 às 10h • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Lufa-lufa: Fantasia Maluca
Vestindo os personagens de Harry Potter, equipes serão montadas represen-
tando as casas de Hogwarts, misturando roupas e esperando que todos sejam 
rápidos o bastante para ganhar este jogo. Pontos serão atribuídos à equipe que 
terminar primeiro a atividade e somarão para o campeonato geral das casas Gri-
finória, Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa. O resultado será divulgado ao término do 
Festival, em redes sociais. A dinâmica possibilita à criança treinar sua memória 
visual, a percepção, a coordenação motora, além do trabalho em equipe.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

9h30 às 11h30 • Autora Praça – Roda de Conversa sobre as 
Tendências do Feminismo Atual, com a Poetisa Mariana Felix, as 
Escritoras Cristina Balieiro e Letícia Bahia e com Apresentação do 
Sarau da EE Reverendo Urbano
Mariana Felix é escritora, militante feminista e apresentadora do Canal Prosa Poéti-
ca, que visa mostrar os bastidores do universo dos saraus e slams. A autora tem dois 
títulos publicados: Só se for uma rapidinha, zine com poesias curtinhas, e Mania, 
primeiro livro da autora com crônicas e poesias sobre amor, militância e cotidiano.
Cristina Balieiro é psicóloga clínica junguiana, estudiosa de mitologia e do fe-
minino, autora dos livros O feminino e o sagrado, com Beatriz del Picchia, pela 
Editora Summus, e O legado das deusas, pela Pólen Livros.
Letícia Bahia, psicóloga, uma das autoras do livro Você já é feminista, da Pólen 
Livros, diretora de relações institucionais da Revista AzMina e autora do blog 
Reflexões de uma lagarta. Trabalhou na área de sexualidade em projetos de pre-
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venção de gravidez e DST na adolescência.
As autoras recebem o Sarau dos alunos da EE Reverendo Urbano de Oliveira 
Pinto. No encontro, eles farão a leitura e declamação de poemas escritos por 
mulheres, além de apresentar uma música de composição própria em home-
nagem à escritora Carolina Maria de Jesus, que lutou bravamente por muitos 
anos como catadora de papel para educar seus três filhos e sobreviver, quando 
tornou-se escritora e publicou o livro Quarto de despejo: diário de uma favelada.

10h às 11h30 • Arte na Praça

Rádio Bento • Conexão Fora Machismo, com EMEF Professor 
José Bento de Assis e Núcleos Ação Família, Mundo Jovem e de 
Comunicação Comunitária, da Fundação Tide Setubal
A Rádio Bento surgiu com o projeto de rádio na EMEF Professor José Bento de 
Assis, sob orientação do professor Robson Rocha. Neste programa, os partici-
pantes vão refletir sobre o cotidiano dos homens e mulheres a partir de algumas 
questões: existe diferença entre coisas de meninos e coisas de meninas? Não 
se pode fazer alguma ação ou atividade por ser coisa de mulher? Essas e outras 
indagações sobre questões de gênero estarão no roteiro desenvolvido pelos 
alunos e alunas, após um processo formativo sobre questões de gênero junto 
com as famílias da EMEF Professor José Bento de Assis que participam do pro-
jeto Ação Família, da Fundação Tide Setubal, com o acompanhamento da pro-
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fessora Vera Lúcia dos Santos. Essa programação contará com a presença dos 
alunos da EMEF Professor José Bento de Assis protagonizando a rádio e com 
a participação de Cecília França, psicóloga, técnica do Programa Ação Família 
pela Fundação Tide Setubal e especialista em Atendimento em Saúde Mental 
de Crianças e Adolescentes e Atendimento de Casal e Famílias; e Thais Iervolino, 
jornalista com mestrado em Sociologia pela PUC-SP, com atuação nas áreas de 
educação, gênero e meio ambiente, é uma das fundadoras da iniciativa social 
Vórtice. Participantes do Programa Ação Família também estarão presentes.

Programação organizada pela EMEF Professor  
José Bento de Assis

Dança • Biquíni de Bolinha Amarelinha
Coreografia com a música marco dos anos 60, época em que as mulheres ou-
saram no comportamento e na moda, com as estudantes do 6º ano da EMEF 
Professor José Bento de Assis na turma da professora Fátima Elizabete Arruda.
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Teatro • Auto da Compadecida 
O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, recupera a tradição popular e a 
elaboração literária ao recriar para o teatro episódios registrados na tradição po-
pular do cordel, com elementos da comédia, traços do barroco católico brasilei-
ro e, ainda, as tradições religiosas. Com os(as) estudantes do grupo de teatro da 
professora Kelly Cristiane de Barros Lino, da EMEF Professor José Bento de Assis.

Teatro de Fantoches • Oito Pares de Sapatos de Cinderela
Nesta história de José Roberto Torero, Cinderela continua querendo ir ao bai-
le sem ter o que vestir. Mas, com a ajuda de fadas diferentes, ela experimenta 
outras possibilidades. Com as(os) estudantes das professoras Fátima Elizabete 
Arruda e Sonia Jalaim, da EMEF Professor José Bento de Assis.

Poema • Gritaram-me Negra
Neste poema de Victoria Santa Cruz, a protagonista e ativista feminina da década de 
60 inspira o presente, constrói e resgata identidades. Com o grupo de EJA da pro-
fessora Dilma Aparecida Rodrigues Ribeiro, da EMEF Professor José Bento de Assis.

Teatro • Rapunzel
Serão retratadas releituras dos contos de fadas a partir da visão das crianças, 
com o grupo da professora Dilma Aparecida Rodrigues Ribeiro, da EMEF Profes-
sor José Bento de Assis.

9h50 às 10h20; 11h35 às 12h05; 14h15 às 14h45; 15h55 às 16h25 • 
Mulher: O Sexo Frágil? Ah, Nem nos Livros! 
A tenda Mulher: o sexo frágil? Ah, nem nos livros! trará um confronto entre per-
sonagens femininas da literatura fantástica clássica e atual, representadas pelos 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, incentivando o pú-
blico a refletir sobre a maneira como a mulher é vista nos livros. O debate terá 
início com a encenação de uma aula na qual o professor instiga os alunos a 
refletirem sobre o conceito atual do feminismo. A reflexão será conduzida pelas 
personagens Cinderela, Hermione, Aurora, Katniss, Branca de Neve e Daenerys. 
Em um segundo momento, o professor iniciará uma dinâmica para fazer o públi-
co refletir sobre questões da sociedade atual. 
Público-alvo: jovens e adultos. Limite de 25 pessoas por apresentação.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
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10h às 16h • Feira de Troca de Livros e Gibis
A Feira de Troca de Livros e Gibis realizada pelo Serviço de Extensão da Co-
ordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB) tem como objetivo 
promover a leitura, criando oportunidade para que o público atualize ou amplie 
sua biblioteca pessoal sem custos, trocando um título, já lido ou não, por outro 
de seu interesse. As trocas poderão ser feitas diretamente entre os usuários e 
as bancas ou entre si. Os livros estarão separados por literatura brasileira – clás-
sicos e contemporâneos – literatura estrangeira (traduzidos), outros idiomas, 
poesias, contos, crônicas e teatro, religião e autoajuda, artes, juvenil, infantil, gi-
bis, audiolivros, mangás e quadrinhos. Exige-se apenas que os livros não sejam 
didáticos e que estejam em bom estado de conservação.

10h • Espetáculo – Langnifan África – na Feira de Troca de Livros e Gibis
Mariama Camara e Cia. de Dança Africana apresentam o espetáculo Langni-
fan África, que em sua obra coreográfica trata de velhos provérbios da África, 
utilizando também cantos e ritmos africanos. O objetivo é trazer ao público o 
universo da cultura africana tradicional sussu – etnia africana da Guiné Conacri.
Público: livre.

10h às 11h • Costa Senna e Lika Rosa
Apresentação de folhetos do repertório do cordelista, com a leitura do Cordel 
Lei Maria da Penha. Uma promoção do Centro de Referência da Mulher.

10h10 às 10h40; 11h20 às 11h50; 14h40 às 15h10; 16h às 16h30 • 
O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – Suando  
no Quadribol
Vamos jogar quadribol? Times serão formados representando cada casa de Ho-
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gwarts, a equipe que realizar a atividade no menor tempo ganhará pontos que 
somarão ao campeonato geral. A dinâmica propõe aprimorar a cooperação e a 
cumplicidade do trabalho em grupo, assim como o desenvolvimento de ativida-
des motoras. Ao término do quabribol, o público assistirá a uma breve apresen-
tação lúdica dos personagens de Harry Potter, com diálogos e encenações, com 
uma releitura dos textos e do papel feminino na história.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras) Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

10h50 às 11h20 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Corvinal: Quem Disse?
O conhecimento é fundamental e será colocado à prova nesta tarefa. As equi-
pes poderão escolher personagens da tenda O feminino no universo mágico de 
Harry Potter para ajudá-las, mas, ao final, terão que identificar e responder per-
guntas sobre as personagens de J.K. Rowling. A cada acerto, a equipe ganhará 
pontos que serão somados à competição geral das casas Grifinória, Sonserina, 
Corvinal e Lufa-lufa. O resultado será divulgado ao término do Festival em redes 
sociais. A atividade possibilita à criança identificar as vozes femininas dentro dos 
textos e o que elas representam em nossa sociedade.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
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11h às 12h • Música – Odisseia das Flores
Hip hop – voz e bit é um trabalho de conscientização e valorização de meninas 
e mulheres em que, na marcação do bit do hip hop, leva flores por onde passa 
com seus versos, rimas e ideias. 

12h às 13h • Sessão de Curtas-Metragens
Nestas sessões, serão apresentados curtas-metragens ficcionais ou documentais 
produzidos por mulheres brasileiras. Em destaque, temas como o trabalho das 
mulheres, a sexualidade, o feminismo e o enfrentamento do racismo, entre outros.

13h30 às 16h • A Biblioteca da Amazônia Legal Brasileira
Apresentação da experiência de biblioteca comunitária da Amazônia com mo-
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mentos de leitura livre, mediação de leitura e contação da história Como surgiu 
a Vaga Lume?, por Maria Teresa Meinberg (Fofa).

13h30 às 15h • Atuação e Importância das Mulheres – Escritoras  
na Atualidade
Tamara Castro, da Plataforma do Letramento – projeto fruto da parceria entre 
a Fundação Volkswagen e o Cenpec –, apresentará o especial multimídia Mapa 
da Literatura Brasileira, construído colaborativamente com os internautas. No 
Mapa, convivem democraticamente clássicos da literatura, além de títulos de 
autores regionais com menor projeção nacional e autores novos, integrantes de 
movimentos de saraus, coletivos e selos literários da periferia de várias regiões 
do país. Após a apresentação da plataforma, Thais Iervolino e Vanessa Nicolav, 
da ONG Vórtice, farão uma conversa sobre o papel da mulher escritora na litera-
tura contemporânea, refletindo sobre os avanços e os desafios ainda presentes. 
Para encerrar este encontro promovido pela Plataforma do Letramento, Pê MC 
apresenta o Pé de Palavra, trabalho que une a linguagem do rap às brincadeira 
orais da nossa cultura em prol do letramento de crianças e adolescentes.

14h • Bate-papo: Construindo Feminilidades, com Ane Rocha, 
Fernanda Kalianny, Elânia Francisca e Coletivo Quizumba
Diálogo sobre a forma como as feminilidades são construídas em nosso cotidia-
no, estimulando a reflexão sobre os padrões sociais impostos para as mulheres 
como sendo características naturalmente femininas. Delicadeza, beleza, instinto 
maternal, entre outros, e as consequências que tais aprendizados sociais acerca 
dos padrões de gênero trazem para a subjetividade de meninas e mulheres e 
para o imaginário coletivo. Participam do bate-papo as pesquisadoras Ane Ro-
cha, Fernanda Kalianny e Elânia Francisca, acompanhadas do Coletivo Quizum-
ba, que apresentará uma cena do espetáculo Oju Orum, que mostra a história 
de quatro mulheres cujas narrativas expõem, simbolicamente, os discursos de 
poder que estão por trás da construção de gêneros.

Debatem o tema:
Ane Rocha desenvolve pesquisas na área de gênero, sexualidade, juventude, 
marcadores sociais da diferença, violência de gênero e justiça restaurativa. É 
mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, atuou como 
educadora no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Lim-
po e como pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da 
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Diferença da Universidade de São Paulo.
Fernanda Kalianny é mestranda no Programa de Pós-Graduação em Antropolo-
gia Social na Universidade de São Paulo. É pesquisadora do Núcleo dos Marca-
dores Sociais da Diferença da Universidade de São Paulo.
Elânia Francisca é integrante do coletivo Mulheres na Luta, realizadoras do grafi-
taço feminista, como resposta ao episódioTop 10, que causou dois suicídios de 
jovens no Grajaú. Atua junto à área da educação e saúde.
O Coletivo Quizumba foi fundado em 2008 por artistas e educadores formados 
pelo Instituto de Artes da Unesp, Escola Livre de Teatro de Santo André e SP 
Escola de Teatro, com a proposta de estudar, debater e realizar ações artísticas 
que nos provocassem a agir/refletir sobre questões estéticas e políticas do mun-
do contemporâneo, com foco no estudo da historiografia e da formação cultural 
do Brasil e nos símbolos das culturas africanas e afro-brasileiras. 

14h às 16h • Autora na Praça – Um Grande Encontro de 
Empoderamento, com a Cordelista Jarid Arraes, EMEF Doutor José 
Pedro Leite Cordeiro e EMEF Professor José Bento de Assis
Jarid Arraes é escritora, cordelista e autora do livro As Lendas de Dandara. É 
também criadora da Terapia Escrita e mediadora do Clube da Escrita para Mu-
lheres e do Clube Leitura Independente. Até o momento, ela possui 60 títulos 
publicados em Literatura de Cordel. Neste dia, a autora recebe o Sarau da EMEF 
Professor José Bento de Assis e também os alunos da EMEF Doutor José Pedro 
Leite Cordeiro, que participam da Rádio Cordeiro. A escritora, que luta contra o 
machismo e o racismo, será entrevistada pelos alunos. Em seguida, haverá uma 
apresentação, Vem dançar, com alunas e alunos da EMEF Doutor José Pedro 
Leite Cordeiro, demonstrado que a dança é um elo entre homens e mulheres, 
proporcionando um momento de integração por meio de uma linguagem uni-
versal. Participe deste bate-papo e venha dançar!
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14h às 14h30 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Grifinória: Show de Talento
Talentos serão revelados quando fizermos as releituras e encenações dos tex-
tos. O público será dividido em equipes, que poderão escolher representantes 
e personagens da tenda O feminino no universo mágico de Harry Potter para 
contracenar com eles. As equipes que finalizarem os diálogos ganharão pontos 
que serão acumulados na competição geral das casas de Hogwarts. A atividade 
propõe o desenvolvimento do seu lado criativo e sua relação interpessoal com 
os colegas.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo)

15h às 16h30 • Diálogos Feministas – A Imagem da Mulher na Mídia
Um bate-papo com Rachel Moreno, autora do livro A Imagem da Mulher na 
Mídia, psicóloga formada na USP, especialista em Sexualidade Humana, Meio 
Ambiente e Sociedade. Rachel colocará em debate a presença da mulher na 
mídia televisiva, que, apesar de abundante, traz sempre abordagens similares 
com a reprodução de estereótipos e preconceitos, além da sutil imposição de 
modelos de beleza inalcançáveis. Uma obra indispensável para a mobilização 
por uma comunicação de qualidade, que contemple a diversidade, pluralidade 
e o direito à informação.
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15h • Palavras ao Vento
Distribuição de marcadores de livros, pendurados nas árvores da Praça Morum-
bizinho, simbolizando frutos de conhecimento da Biblioteca Paulo Leminski, do 
CEU Parque Veredas. Com citações de livros do acervo, a ação pretende promo-
ver a partilha e a valorização do nosso patrimônio bibliográfico. Os marcadores 
serão distribuídos gratuitamente aos passantes do local que desejam colher 
cultura e sabedoria.

15h20 às 15h50 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Sonserina: Soletrando com Magia
Vamos brincar de soletrar? Vamos escrever e reescrever, mas desta vez de trás 
para frente? Descobriremos “magias” e vamos “praticá-las”. A dinâmica propõe 
desenvolver na criança a escrita, a leitura e a imaginação. Equipes serão for-
madas e a realização da atividade computará pontos para as casas Grifinória, 
Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa que serão acumulados para a competição geral 
das casas. O resultado será divulgado ao término do Festival, em redes sociais. 
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo)
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16h • Teatro – Mostra de Processo: Relatos
O Módulo de Teatro para Iniciantes abre para o público uma mostra de seu pro-
cesso de pesquisa, partindo de relatos de opressão – sofridos e também come-
tidos – pelos próprios integrantes/atores que, ao final, serão unificados em um 
espetáculo teatral. 

16h30 às 17h30 • Os Muros Falam: Oficina de Lambe-Lambe e 
Estêncil 
A oficina pretende fortalecer as mulheres para que ocupem os muros, as ruas e 
as noites da cidade com intervenções e arte. Com atividades práticas, produzi-
remos lambe-lambes e moldes de estêncil feministas.

19h às 20h • Diálogos Feministas: O que é Violência contra a Mulher?
Debate com as escritoras feministas Maria Amélia de Almeida Teles, Amelinha, 
coordenadora do Projeto Promotoras Legais Populares, autora dos livros Breve 
história do feminismo no Brasil e O que é violência contra a mulher?, e Tatau 
Godinho, doutora em ciências sociais, especialista nas áreas de participação po-
lítica e políticas públicas de gênero, foi assessora especial da ministra Eleonora 
Menicucci e, posteriormente, assumiu a Secretaria de Políticas do Trabalho e 
Autonomia Econômica das Mulheres da Presidência da República (SPM-PR).

20h • Sarau Mulheres em Luta
O sarau Mulheres em Luta terá microfone aberto para leitura, música e declama-
ção de literatura produzida por mulheres.

20h • Intervenção Cênica – Sonhos, com Os Crespos
Personagens alegóricos vão se revelando ao público para falar de suas traje-
tórias. Temas como a valorização da mulher negra, o genocídio da população 
negra, afetividade, saúde emocional, entre outros, vão sendo discutidos com a 
plateia até que os personagens revelam seus sonhos, a partir da famosa frase 
de Martin Luther King Jr. “Eu tenho um sonho” (I have a dream), dividindo pães 
doces (sonhos) com o público, que também revela suas expectativas para o 
futuro. Com a Cia. Os Crespos, coletivo teatral de pesquisa cênica e audiovisu-
al formado por atores negros na Escola de Arte Dramática da Universidade de 
São Paulo e que está em atividade desde 2005, com o objetivo de construir um 
discurso poético que debata a sociabilidade do indivíduo negro na sociedade 
contemporânea e seus desdobramentos históricos.
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Universidade Cruzeiro do Sul
AVENIDA DOUTOR USSIEL CIRILLO, 93 – SÃO MIGUEL PAULISTA

14h às 15h30 • Auditório 1 – Lançamento da Publicação  
Conexão São Miguel Paulista – Uma Década de Experiências da 
Fundação Tide Setubal no Enfrentamento de Desigualdades em 
Periferias Urbanas 
Lançamento da publicação em comemoração aos 10 anos de trabalho da Fun-
dação Tide Setubal na zona leste. O livro apresenta trajetória, análise das mu-
danças nesse período, sistematização da metodologia e princípios de atuação, 
além de perspectivas futuras. O encontro terá também uma mesa de debates 
com Maria Alice Setubal e convidados. 

20h às 22h • Auditório da Universidade Cruzeiro do Sul
 
Traço de Mulher • A Produção Feminina nos Quadrinhos
Engana-se quem pensa que são poucas as mulheres no universo dos quadrinhos. 
Pensar nesse movimento como algo novo para as mulheres também é um en-
gano. Na Biblioteca Billy Ireland, lar da maior coleção de quadrinhos do mundo, 
existem registros das mulheres nos quadrinhos há mais de 100 anos. O que não é 
novo, e precisa mudar, é o olhar para a produção feminina, que ainda carrega tra-
ços de machismo e preconceito por parte das editoras, dos prêmios, dos fãs, das 
convenções e até dos comerciantes Os novos ventos sopram da internet, onde 
a visibilidade da produção das quadrinistas cresce, potencializando o comparti-
lhamento dos quadrinhos pelas redes sociais. Nesses espaços, as autoras têm a 
liberdade de criar o que quiserem, sem amarras editoriais, inclusive produções 
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de cunho feminista e de questionamento social. As convidadas para esta mesa 
representam coletivos e produções diferentes dentro deste universo e debaterão 
os avanços, as conquistas e os desafios do contexto da produção atual.
Gabriela Franco (mediadora), jornalista (especializada em HQ e cultura POP), 
ativista do Coletivo Minas Nerds, formado por mulheres que produzem e con-
somem literatura, games, quadrinhos, RPG e tudo que engloba a cultura geek /
nerd e cultura pop em geral.
Petra Leão, roteirista da Turma da Mônica Jovem, umas das revistas mais vendi-
das da América Latina. Já escreveu para a Dragão Brasil e a Anime Ex, e é adepta 
da cultura nerd. Fã de animes, tem cosplay como umas de suas paixões.
Laura Athayde é advogada por profissão e desenhista por teimosia. Após ter-
minar a pós-graduação em Direito Tributário, passou a dedicar-se à ilustração e 
aos quadrinhos. Participou de diversas publicações coletivas como o Zine XXX, 
o livro Desnamorados, Zine Amendoim e Acerca Zine, entre outros. Atualmente, 
desenvolve uma HQ longa de sua própria autoria em parceria com a Editora Tribo.
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PRETA:
MULHER BONITA É A QUE VAI À LUTA!
QUE TEM OPINIÃO PRÓPRIA E NÃO SE ASSUSTA.”

POEMA MENINA MELANINA, DE MEL DUARTE
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Aldeia Satélite Espaço Cultural
RUA TENENTE LUIS FERNANDO LOBO, 118 – SÃO MIGUEL PAULISTA

20h • Espetáculo – Fantasmas de São Miguel: Mulheres 
Assombradas, com Grupo Teatral Alucinógeno Dramático
Baseada nos contos de seu livro Fantasmas, Demônios e Lendários, a peça retra-
ta histórias que são protagonizadas por espíritos femininos no bairro de São Mi-
guel Paulista. Duração: 40 minutos. Texto, atuação e direção: Claudemir Santos. 
Música: Tarcísio Hayashi e Rodolfo Santana.

Associação de Mulheres da Zona Leste (Amzol)
RUA SÃO GONÇALO DO RIO DAS PEDRAS, 972 A – PARQUE PAULISTANO

9h30 • Acolhimento do Público 
Café da manhã e acolhimento das pessoas 

10h • Grafite de Mulheres Maria Miguel
Grafitagem nos muros da Amzol e arredores feita por mulheres grafiteiras, com 
intervenções sobre mulheres e poesias periféricas. Esta ação conta com a par-
ticipação das grafiteiras do Coletivo Cultural Cenário Urbano (CCCU), Juliana 
Gonçalves, Bianca Gabriele, Suelen Frazão e equipe Crew Necrines.

10h30 às 12h • Roda de Conversa – A Importância da Literatura 
Negra no Brasil
Exposição sobre a importância da literatura para a mulher negra, refletindo so-
bre como o negro e a mulher negra são expostos na literatura. Na atividade, será 
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apresentado o filme A Cor do Trabalho, com participação de Adelina M. Martins, 
especialista em Relações Éticas e Raciais pela UFF, e Gestão de Raça, Gênero e 
Racismo pela UFP.

13h • Almoço Comunitário Organizado pela Amzol

14h • Apresentação do Projeto Prêmio Maria Miguel e suas Poesias
Exposição sobre o projeto e apresentação das poesias feitas pelas mulheres 
uma semana antes na Oficina de Poesias de Mulheres da Periferia, com partici-
pação de Cida Lima.

15h • Sarau das Mulheres da Amzol – Poesias de Maria Miguel
Sarau realizado com as poesias das mulheres que participaram das Oficinas de 
Criação de Poesias de Maria Miguel, suas vivências e performances. Com parti-
cipação da contadora de histórias Luana M. Campos.

16h às 18h • Mostra de Curtas
Roda de conversa com o tema O feminismo do ponto de vista da mulher negra, 
a partir do curta-metragem Empedradas MC Sofia e do documentário Mulheres 
Negras: Projeto de Mundo – O Filme.
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Biblioteca Raimundo de Menezes
AVENIDA NORDESTINA, 780 – SÃO MIGUEL PAULISTA

10h • Contação de Histórias – Africontos, com Cia� Mapinguary
Africontos é um espetáculo de contação de histórias que une contos, poesia e 
música, apresentando ao público as histórias e a sabedoria do povo africano, 
considerado o berço da humanidade. As histórias são narradas com acompa-
nhamento de música ao vivo, que complementa a oralidade, dando suporte 
para que a imaginação coletiva se encante com a Lenda do Tambor Africano, 
conto popular da Guiné-Bissau, Jesuína e a Cabaça Encantada, história oral afro-
-brasileira, Ananse e o Pote de Sabedoria, A Cigarra e o Camundongo, história 
do Magreb, e, ao final, se divertir com o boneco do Chibamba, que chega para 
contar sua história com dança e alegria.

Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes 
RUA SAMPEI SATO, 440

14h30 • Diálogos Literários: Usos de Gênero, Diversidade e Raça 
nas Leituras Literárias 
Encontro com Cidinha da Silva, escritora negra, blogueira, autora de diversas 
crônicas, contos, poesias e obras de literatura infantil que abordam as relações 
raciais e de gênero em diálogo com educação e juventude.
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Biblioteca Vicente Paulo Guimarães
RUA JAGUAR, 225 – VILA CURUÇÁ

10h • Contação de História – Os Cantos e os Contos dos Bichos da 
Mata, com Grupo Parolando
Contação de histórias com o Grupo Parolando, Os Cantos e os Contos dos Bi-
chos da Mata, uma narrativa inspirada no universo folclórico do escritor Ricardo 
Azevedo, busca resgatar a deliciosa astúcia dos bichos do mato em três histórias 
em que eles têm voz e vez. Contado de maneira lúdica com músicas compostas 
especialmente para este trabalho, figurinos e adereços coloridos e artesanais. 
Convidamos o público de todas as idades a fazer parte desta divertida aventura. 
Duração de 50 minutos.
 
 
CDC Tide Setubal
RUA MARIO DALLARI, 170 – JARDIM SÃO VICENTE
 
16h • Bonecas Abayomis
Meninos e meninas da EMEI Professora Helena Marin confeccionaram as bone-
cas abayomis. Este processo de (des)construção dos brinquedos por gênero 
será o tema da exposição realizada no campo do CDC Tide Setubal. Além disso, 
também estarão expostos os cartazes de reproduções da história infantil O ca-
belo de Lelê, da autora Valéria Belém, construídos coletivamente pelas crianças 
e suas professoras.

16h • Contação de Histórias – Africontos, com Cia� Mapinguary
Africontos é um espetáculo de contação de histórias que une contos, poesia e 
música, apresentando ao público as histórias e a sabedoria do povo africano, 
considerado o berço da humanidade. As histórias são narradas com acompa-
nhamento de música ao vivo, que complementa a oralidade, dando suporte 
para que a imaginação coletiva se encante com a Lenda do Tambor Africano, 
conto popular da Guiné-Bissau, Jesuína e a Cabaça Encantada, história oral afro-
-brasileira, Ananse e o Pote de Sabedoria, A Cigarra e o Camundongo, história 
do Magreb, e, ao final, se divertir com o boneco do Chibamba, que chega para 
contar sua história com dança e alegria.
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Cecra Ademir de Almeida Lemos
AVENIDA LARANJA DA CHINA, 76, CALÇADA DO POSTO DE SAÚDE JARDIM DAS 
CAMÉLIAS E ESCOLA PIRANDELLO

9h às 11h e 14h às 16h • Rua Literária
•  Exposição de Quadros e Mosaicos das Obras Produzidas pelas(os) Participan-

tes do Cecra, Inspirados nas Obras de Tarsila do Amaral. 
•  Distribuição de Marca-Páginas com Poemas da Escritora Clarice Lispector.
•  Feira de Trocas de Livros Aberta à Participação da Comunidade.

CEI Jardim Lapenna
RUA DOUTOR ALMIRO DOS REIS, 54 – JARDIM LAPENNA

13h30 • Histórias Trocadas no Quintal
Neste dia, serão montados ambientes lúdicos com brincadeiras, muitas histórias 
e diversão para toda a comunidade. Serão momentos de imaginação, aprendi-
zado e trocas de experiências. Venha e participe!

CEI Jardim Lapenna I
RUA SERRA DA JURUOCA, 150 – JARDIM LAPENNA

14h30 • Chegou a Hora de Ouvir uma História
Responsáveis e cuidadores das crianças que frequentam a unidade participarão 
de uma oficina de contação de histórias com o objetivo de despertar o gosto 
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pela leitura. Neste encontro, adultos e crianças serão convidados a explorar os 
livros de diferentes maneiras, imaginando os personagens, as cenas e as outras 
possibilidades de desfecho da história. Serão momentos enriquecedores, que 
visam incentivar o hábito de ler junto com as crianças.
 
 
Centro de Cidadania LGBT Laura Vermont
AVENIDA NORDESTINA, 496 – SÃO MIGUEL PAULISTA

15h • Encontro com o Cineasta Rafael Aidar
Uma conversa cinematográfica com o cineasta e roteirista brasileiro Rafael Aidar 
e exibição dos seus curtas-metragens O Pacote e Submarino. O Pacote conta a 
história de Leandro e Jefferson, dois jovens que se unem em uma ligação instan-
tânea e logo percebem que não se trata de uma amizade comum. Para ficarem 
juntos, Leandro deverá lidar com algo irreversível. Algo que faz parte do pacote. 
Já Submarino é um curta-metragem sobre Olavo. Ele vive isolado, aos 85 anos, 
após dois anos da morte de seu companheiro. Na solidão do luto, Olavo se aven-
tura pelo mundo virtual, submergindo em uma grande fantasia entre os espaços 
públicos e privados da internet.

 
Centro de Referência da Mulher Onóris Ferreira Dias
RUA PEDRO SOARES DE ANDRADE, 664 – VILA ROSÁRIA
 
16h • Show Menina Moça Mulher, com Costa Senna & Lika Rosa
Show de voz e violão com leitura de cordéis e contação de história, que visa des-
pertar no público ouvinte o sabor da literatura, mesclado a um toque da história 
da escrita, difundindo a leitura e a importância dos estudos da língua.
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EE Carlos Gomes
AVENIDA ANTÔNIO BERNARDO SILVESTRE, 203 – VILA SÃO SILVESTRE
 
17h às 18h • Pedágio Poético
O Pedágio Poético pretende, por meio da poesia, alterar o cotidiano dos mo-
toristas e pedestres que transitam pelo local. Nesta intervenção, as alunas da 
escola representarão diferentes mulheres importantes para a história, para as 
artes e literatura. Durante o fechamento do farol localizado na rua da escola, elas 
formarão placas humanas com trechos de poesias escritas por estas autoras. 
Com a professora Rosana Menezes.
 
 
EE Professor Pedro Moreira Matos
RUA RAFAEL ZIMBARDI, 38 – JARDIM NAIR
 
A partir das 13h • Encontros Literários
Nesse período, serão realizadas diversas atividades lúdicas de leitura, apresen-
tações de teatro, jogos e muito mais. São atividades internas, organizadas pela 
EE Professor Pedro Moreira Matos, visando à promoção e ao incentivo à leitura, 
à escrita e ao acesso a diferentes expressões culturais.
 
14h • Apresentação de Rap – A Importância da Mulher na Sociedade
Produção e apresentação de um rap sobre a importância da mulher na socie-
dade, produzido pelos alunos do 8º ano B. A apresentação tem como objetivo 
incentivar os alunos a valorizar e conscientizar sobre a importância do respeito à 
mulher, no contexto econômico, cultural e social. Atividade fechada. 
Público: alunos da EE Professor Pedro Moreira Matos.
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19h30 • Oficina de Fanzine!
Os participantes aprenderão a criar um pequeno fanzine. Com recorte, colagem, 
desenho, história em quadrinhos e música, os jovens poderão colocar pequenos 
textos, poemas, tudo o que a imaginação permitir. Orientação: Lucas Rocha. 
Público: alunos da EE Professor Pedro Moreira Matos.
 

EE Professora Dulce Leite da Silva – Ensino Integral
RUA MARTINS GARRO, 25 – ITAIM PAULISTA
 
13h às 14h • Sarau Poético – 7ª Edição de Poetas & Doces 
Escritores – O Universo Feminino na Literatura, na Música e 
na Dança
O projeto de leitura Poetas & Doces Escritores traz neste dia um encontro de sa-
rau, coral e danças inspirados nos escritores brasileiros Ana Maria Machado, Ce-
cília Meirelles, Ruth Rocha, Heloisa Prieto, Cora Coralina, Cláudia Rodrigues, Eva 
Furnari,  Ilan Brenman, Pedro Bandeira, Vinicius de Moraes, Carlos Drummond 
de Andrade, Ziraldo, Elias José e Mario Quintana. O projeto visa à leitura das 
biografias e obras dos escritores, com um incentivo à ampliação do repertório 
linguístico, que também permite desenvolver a capacidade leitora, melhorando 
o conhecimento da literatura, arte e música.

14h às 15h50 • Dança – Cultura Brasileira
Apresentação de dança carimbó, com as professoras Ana Paula e Jacira; apre-
sentação de dança afrodescendente, com a professora Selma Barbosa; canto 
coral Maria, Maria, com as professoras Nilzélia e Sandra de Jesus e apresentação 
de dança do Grêmio Estudantil com Xote das Meninas – com professora Jeane.
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EMEI Epitácio Pessoa, EE Professor Paulo Roberto  
Faggioni e EE Reverendo José Borges dos Santos Júnior
RUA DANIEL ARCIONI – LIMOEIRO

Encontro Precioso
Programação desenvolvida pelas escolas, fruto de uma parceria inspirada no 
nome abayomi, palavra que tem origem yorubá e significa “encontro precioso”.
 
9h às 12h • Rua da Leitura
Ocupação do espaço público com feira de troca de livros, frutos literários e ati-
vidades culturais na rua com contação e leitura de histórias, apresentação de 
dança e teatro e flashmob realizado por estudantes, mães e professores(as) das 
três escolas.

Confira a programação
 
9h • Contação de Histórias – Contos Femininos e Feministas,  
com Duplalêlê
Contação de histórias musicadas com o uso de bonecos e adornos para inte-
ragir com as tramas. Neste dia, você conhecerá quatro contos com diferentes 
histórias em que as protagonistas são mulheres. A ideia é que os contos falem 
sobre a vida de diferentes mulheres, em diferentes contextos sociais, proble-
matizando questões como padrões de beleza, ideia de feminilidade, orientação 
sexual, protagonismo feminino, feminismo etc. Foram escolhidos os livros A 
princesa e a costureira, de Janaína Leslão, O mundo do Black Power de Tayó, de 
Kiusam de Oliveira, A princesa espertalhona, de Babette Cole, além de um conto 
sobre as mulheres indígenas guerreiras do povo baré da Amazônia.
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Dança • Tempo de Festa 
Apresentação dos alunos da EE Reverendo José Borges dos Santos Junior sobre 
o Projeto da Feira Literária da escola com o tema Hortifrutodário, desenvolvendo 
as competências leitoras e escritoras com o Projeto Horta Educativa da escola, 
com vistas à prática de uma educação alimentar saudável, alinhada às concep-
ções leitoras e escritoras.
 
Teatro • Parque Mundo
À procura da felicidade, um casal de irmãos segue em direção a uma grande aven-
tura e encontram o Parque Mundo, lugar mágico e acolhedor. Nele, descobrem a di-
versidade dos povos, suas culturas, formas e cores, aprendem ainda sobre o respei-
to e a tolerância, e a cultivar o amor, coisas que modificarão suas vidas para sempre.
 
Literatura de Cordel
Apresentação mista: performance de cordel, história sobre escritores e escrito-
ras da literatura de cordel e dança folclórica.
 
Flash Mob: O corpo que dança
Intervenção performática de dança. O espectador é convidado a compor o es-
paço público ao som de músicas conhecidas.
 
Mostra Café com Poesia: Direitos das Mulheres, realizada pela EE 
Carlos Gomes
O Café com Poesia da EE Carlos Gomes já acontece há mais de dez anos. A 
cada edição, são realizadas novas apresentações culturais de dança e teatro. 
Com ousadia, os alunos do Ensino Médio incorporaram ritmos atuais, como o 
rap, na tradicional quadrilha de festa junina. Com uma encenação de arrancar 
aplausos, recitaram poemas de Carlos Drummond de Andrade e Patativa do As-
saré. Neste ano, os alunos do 3º ano do Ensino Médio, com a professora Camila 
Freitas, refletiram sobre o papel da mulher na literatura e na arte, bem como o 
machismo e as questões de gênero. A Mostra Café com Poesia é a apresentação 
do Café com Poesia da sala 3D sobre os direitos das mulheres, com os alunos 
das escolas participantes deste encontro precioso.
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Estação de Trem Itaim Paulista
RUA RAFAEL CORREIA DA SILVA, 13 – ITAIM PAULISTA

10h • Sarau dos Righettianos, com Sarauzim – Sarau dos Mesquiteiros
O sarau é uma atividade cultural riquíssima, envolvente e fascinante. Configu-
ra-se como importante manifestação artística, pedagógica e cultural, na qual 
o público também é artista (protagonista) e interage. Recentemente, os saraus 
literários estão se espalhando por todos os cantos do país. Com essa inspiração 
e aproveitando o gosto pela brincadeira com as rimas e palavras, os alunos do 
4º ano A e as professoras Daniele Araújo e Grazielle Nascimento, da EMEF Ar-
mando Cridey Righetti, se prepararam para recitar, ler e ouvir diversas poesias. 
Com eles estará o Sarauzim – Sarau dos Mesquiteiros, que é uma intervenção 
poético-literária voltada para crianças, jovens e/ou adolescentes. Realizada pelo 
coletivo literário Mesquiteiros, que há dez anos desenvolve atividades em uni-
dades educacionais com estudantes do Ensino Infantil, Fundamental e Médio.
 
 
Mercado Municipal de São Miguel
AVENIDA MARECHAL TITO, 567 – SÃO MIGUEL PAULISTA
 
10h às 11h • Sarau Ocuparte
O Movimento Ocuparte é um coletivo artístico que organiza saraus no Parque 
do Carmo, cujo objetivo é ocupar os espaços públicos com arte da periferia, 
modificando a rotina e o cotidiano da cidade. Nesta intervenção, o Sarau apre-
sentará seus poetas e poetisas ao público e trabalhadores do Mercado Munici-
pal numa intervenção de poesia, arte e música, estimulando o público a partici-
par e a integrar-se a esta grande festa!
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Praça Jardim Pedro José Nunes
RUA JOSÉ BARGAS, 143

8h às 12h • Contando e Cantando Histórias 

Senta que Lá Vem História 
A partir das técnicas desenvolvidas e aprendidas nos Desafios Literários, os alu-
nos das turmas de 5º ano trazem histórias diversas buscando despertar em suas 
famílias e na comunidade o prazer pela leitura. Organizada pelos professores 
Angela, Dário e Fabiane e alunos das turmas de 5º ano.

Feira de Troca de Livros 
Tenda de troca de livros arrecadados pela escola aberta à participação de toda 
a comunidade.

Contos em Cantos
Contação de histórias realizada pelos alunos das turmas de 4º ano a partir do re-
pertório de autoras da literatura infantil, desenvolvido neste ano. Uma realização 
das professoras Adriana Paim, Ana Lúcia, Clarice e alunos das turmas de 4º ano.
 
Mulheres e Mães: Eternas Contadoras de Histórias
Contação de história realizada por mães de alunos que participam de projetos 
realizados na escola. Professora Cássia e mães da comunidade.
 
Destravando a Língua
Desafio de trava-línguas com professora Zuleide e alunos do 7º ano.
 
Dramatizando Emoções 
Dramatização de poemas trabalhados no Projeto de Teatro. Professora Zuleide 
com participação de alunos do Ensino Fundamental II.
 
Dando Voz a Quem Quer Paz 
Apresentação teatral da peça Eu sou Malala, inspirada na biografia de Malala 
Yousafzai. Organização: professora Angela e alunos das turmas de 5º e 6º anos.
 
Jardim Pedro José Nunes: Nosso Bairro, Nossa História
Exposição de cartazes contendo informações da pesquisa realizada pelos alu-
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nos do 3º ano B sobre o bairro onde moram. Para a realização do projeto, os 
alunos visitaram alguns comércios do bairro, entrevistaram antigos moradores e 
coletaram fotos antigas de moradores e ex-alunos da escola, mostrando as mu-
danças ocorridas no bairro nos últimos 40 anos, tempo de existência da escola. 
Organização: professora Hellen e alunos do 3º ano B.
 
Tocando, Cantando e Encantando
Alunos do projeto de Iniciação Musical e professores Alan e Renato fazem apre-
sentação de canto, flauta e violão. 

14h às 18h • Contando e Cantando Histórias
 
Programação realizada pela EMEF Dr Pedro Aleixo

Feira de Troca de Livros 
Tenda de troca de livros arrecadados pela escola, aberta à participação de toda 
a comunidade.
 
Mulheres e Mães: Eternas Contadoras de Histórias
Contação de história realizada por mães de alunos que participam de projetos 
realizados na escola. Professora Cássia e mães da comunidade.
 
Destravando a língua
Desafio de trava-línguas com professora Zuleide e alunos do 7º ano.
 
Trupe dos Peraltas – Os Saltimbancos
Apresentação teatral da peça Os Saltimbancos pela Trupe dos Peraltas.
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Tocando, Cantando e Encantando� 
Alunos do projeto de Iniciação Musical e professores Alan e Renato fazem apre-
sentação de canto, flauta e violão. 
 
Mulher Rima com Poesia
Sarau de poesias homenageando as mulheres com entrega de rosas confeccio-
nadas pelos alunos.

Jardim Pedro José Nunes: Nosso Bairro, Nossa História
Exposição de cartazes contendo informações da pesquisa realizada pelos alu-
nos do 3º ano B sobre o bairro onde moram. Para a realização do projeto os 
alunos visitaram alguns comércios do bairro, entrevistaram antigos moradores 
e coletaram fotos antigas destes moradores e antigos alunos da escola, mos-
trando as mudanças ocorridas no bairro nos últimos 40 anos, que é o tempo 
de existência da escola. Organização: professora Hellen e alunos do 3º ano B.
 
Teatro da Diversidade 
Apresentação da peça de teatro O caracol, que trata do respeito às dife-
renças. Os alunos atendidos pela Sala de Apoio à Inclusão (SAAI) apresen-
ta a peça que busca mostrar que o normal é ser diferente e que devemos 
aprender a conviver com essas diferenças. Realização: professora Maria Inês 
e alunos da SAAI.
 

Galpão de Cultura e Cidadania
RUA SERRA DA JURUOCA, 112 – JARDIM LAPENNA
 
9h30 • Atitude Jovem contra o Machismo
Exibição do vídeo produzido pelos jovens do Projeto Atitude Jovem, que discute 
a importância da desconstrução do machismo e do respeito à identidade de 
gênero. Esse vídeo é resultado de um processo de reflexão e pesquisa em que 
os participantes do projeto refletiram sobre questões de gênero e sexualidade, 
aplicaram pesquisas no bairro, desenvolveram atividades para multiplicação da 
discussão em instituições locais e realizaram a Campanha contra o Machismo 
na comunidade, espalhando diversos materiais de comunicação pelo Jardim La-
penna que tratam dessa temática.
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9h30 • Espetáculo – Carne, com Kiwi Companhia de Teatro
Com direção de Fernando Kinas, a peça discute as relações profundas entre 
patriarcado e capitalismo, mostrando o panorama da opressão de gênero e a 
situação específica da violência contra as mulheres no Brasil. Inspirado no tea-
tro-documentário, o espetáculo faz referências a textos de análise e estatísticas, 
projeção de imagens, composições originais, citações do cancioneiro tradicio-
nal e da MPB, revelando a profunda desigualdade que se manifesta nos espaços 
público e privado. O trabalho é inspirado na autora austríaca Elfriede Jelinek e na 
obra da historiadora Michelle Perrot.
Público: a partir de 12 anos.
 
14h • Espetáculo – Tramarias, com Coletivo As Trapeiras
“Tecer era tudo que Maria fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Todos os dias 
bem cedo, acordava e caprichosamente colocava em seu tear mágico linhas e fios 
que utilizaria para alinhavar o mundo ao seu redor. Linhas amarelas para dias quen-
tes, linhas prateadas para peixes que nadariam nos lagos, linhas acinzentadas para 
nuvens tempestuosas. Tudo estava sempre em perfeita harmonia. Mas, tecendo e 
tecendo, ela própria trouxe o dia em que se sentiu só. E com isso ela dançou...”
Público: a partir de 10 anos.
 
 
Instituto Alana
RUA ERVA DO SERENO, 642 – JARDIM PANTANAL
 
9h às 17h • Ônibus do Programa Mulher, Viver sem Violência
O objetivo do ônibus é atender as áreas de maior vulnerabilidade e divulgar a 
rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. O veículo 
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possui salas internas com equipes multidisciplinares, como da área da saúde, 
de segurança e de direito. As unidades também têm função educativa, com a 
promoção de palestras e esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e sua apli-
cação. A unidade móvel de atendimento às mulheres que sofrem violência foi 
cedido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República 
(SPM), em 2014, para a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Faz 
parte do programa Mulher, Viver sem Violência.
 
Jardim Lapenna
PELAS RUAS DO BAIRRO

15h30 • Caça-Bandeira Literário
Nesta divertida brincadeira organizada pelo CCA Jardim Lapenna e Um Passe 
para Arte, da Fundação Tide Setubal, serão espalhados livros pelo bairro con-
tendo pistas para descobrir o próximo livro. Quem será que vai encontrá-los? 
Participe e descubra você também!

 
Praça Adão Manoel da Silva
EM FRENTE À IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA – UNIÃO DE VILA NOVA
 
Programação organizada pela Biblioteca do Centro 
Social Marista Irmão Justino, Núcleo de Convivên-
cia de Idosos (NCI) do Sasf Procedu e Instituto Nova 
União da Arte (NUA)
 
7h • Árvores Literárias
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.
 
 
Praça do Forró
PRAÇA PADRE ALEIXO MONTEIRO MAFRA
 
15h às 16h30 • Slam das Minas
Slam feito por “minas para as manas todas”. A intenção é dar voz às mulheres, 
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poetas da periferia. “Pois nós somos mais que palavras soltas, nosso cotidiano 
é feito de poesia.” Esse slam é uma batalha entre poetisas. A vencedora ganha 
um kit de livros. Regras: permitidos apenas textos autorais de até três minutos; 
não é permitido usar figurino, nem objeto cênico; o júri é convocado na hora; as 
notas vão de 0 a 10; somente mulheres podem se inscrever para a batalha. O 
microfone está aberto! Não será tolerado nenhum tipo de preconceito!
 
 
Praça (EMEF Euzébio Rocha Filho e Espaço de Leitura)
ESQUINA DA RUA AMANHECE COM A RUA ANTONIO FERRARESI – PARQUE DOM 
JOÃO NERY

9h • Jogos, Brincadeiras e Leitura
Um encontro entre Espaço de Leitura, do Parque da Água Branca, e EMEF Eu-
zébio Rocha Filho com a proposta de apresentar a leitura e os livros de maneira 
leve e divertida. Serão realizados jogos com baralhos de contação de histórias, 
mediação de leitura, brincadeiras de construção de narrativas, carimbos e cria-
ção de personagens. Uma realização de Ana Gehena e Filipe Falcone, educado-
res do Espaço de Leitura.
 
 
Praça Morumbizinho
PRAÇA FORTUNATO DA SILVEIRA (EM FRENTE À UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL)
 
9h às 9h30; 9h40 às 10h10; 10h20 às 10h50; 11h às 11h30; 13h às 
13h30; 13h40 às 14h10; 14h20 às 14h50; 15h às 15h30; 15h40 às 
16h10 • Convenção das Bruxas
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Do que será que as bruxas falam quando se encontram? É o que Glinda, a bruxa boa 
do sul, e Elphaba, a bruxa má do Oeste, vão mostrar nesta encenação que convida a 
todos para uma convenção anual de bruxas. Na casa da bruxa Elphaba, ao lado dos 
amigos Mágico de Oz, Mago Merlin, Morgana e muitos outros, acontecerá uma dis-
cussão sobre o papel das bruxas nas lendas e contos infantis, explorando um pon-
to de vista desconhecido pelas crianças. Com leveza e bom humor, o público do 
Festival do Livro e da Literatura refletirá sobre conceitos do feminino internalizados, 
quebrando mitos e preconceitos. Organizado por estudantes do curso de Letras da 
Universidade Cruzeiro do Sul e coordenado pelos alunos Catarina Panício, Ana Clara 
Santos e Luiz Felipe Condez, o projeto traz a reflexão sobre a figura feminina de uma 
forma lúdica, trazendo um olhar totalmente novo para as crianças.
Público-alvo: crianças de 4 a 10 anos. Limite de 20 crianças por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
9h às 9h30; 10h45 às 11h15; 15h05 às 15h35 • Mulher: o Sexo 
Frágil? Ah, Nem nos Livros! 
A tenda Mulher: o sexo frágil? Ah, nem nos livros! trará um confronto entre per-
sonagens femininas da literatura fantástica clássica e atual, representadas pelos 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, incentivando o pú-
blico a refletir sobre a maneira como a mulher é vista nos livros. O debate terá 
início com a encenação de uma aula na qual o professor instiga os alunos a 
refletirem sobre o conceito atual do feminismo. A reflexão será conduzida pelas 
personagens Cinderela, Hermione, Aurora, Katniss, Branca de Neve e Daenerys. 
Em um segundo momento, o professor iniciará uma dinâmica para fazer o públi-
co refletir sobre questões da sociedade atual. 
Público-alvo: jovens e adultos. Limite de 25 pessoas por apresentação.
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Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
9h às 9h30; 9h40 às 10h10; 10h20 às 10h50; 11h às 11h30; 11h40 
às 12h10; 14h às 14h30; 14h40 às 15h10; 15h20 às 15h50; 16h às 
16h30 e 16h40 às 17h10 • Jogo de Tabuleiro
Personagens femininas clássicas da nossa literatura brasileira estarão presas 
dentro de um tabuleiro de jogos. Queremos a ajuda dos participantes do Festi-
val para libertá-las. A tenda será repleta de diferentes jogos (cruzadinha, caça-
-palavras, adivinhação, forca, quiz e leitura) de desafios que estarão presentes 
no tabuleiro, onde cada casa será um desafio a ser cumprido pelo peão. A cada 
desafio cumprido, uma de nossas personagens será libertada, mas, para ela ter a 
certeza disso, um participante deverá descrevê-la e, com isso, apresentá-la para 
todos os presentes dentro da tenda.
Público-alvo: alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 
Limite de 20 alunos por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
9h às 17h • Instalação – Roupa no Varal é Tudo Igual?
A cena é a seguinte: textos de autoras diversas são mesclados a objetos e símbolos 
do universo feminino e masculino. Pendurados em um varal, é possível dizer: o que 
é “de homem” e o que é “de mulher”? A instalação foi projetada pelos alunos do 1º 
e 2º semestres do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, com o intuito 
de desconstruir paradigmas presentes na sociedade. Um olhar sobre o feminino e o 
masculino que, expostos, perdem a característica singular, fazendo-nos questionar: 
roupa no varal é tudo igual? Venha e escolha aquela que te veste melhor.
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Público-alvo: todas as idades.
Agendamento: não é necessário.
 
9h às 17h • Instalação: Olha o Muro Aí, Menina!
Em alguns pontos estratégicos da Praça Morumbizinho, o público encontrará 
quatro muros: dois expositivos, onde serão colocadas frases, textos literários, po-
emas etc. sobre o tema feminismo; e dois interativos: um onde os visitantes pode-
rão se expressar sobre o tema a partir de textos de suas autorias, e outro que será 
construído em uma apresentação, simbolizando paradigmas impostos pela socie-
dade, que divide desigualmente mulheres e homens. O público será convidado 
a derrubar este muro, simbolizando, assim, a derrubada dos tabus e imposições 
sociais, trazendo à tona a discussão sobre a igualdade entre os gêneros.
Agendamento: não é necessário.

9h10 às 9h35; 10h às 10h25; 11h às 11h25; 11h35 às 12h; 13h35 
às 14h; 14h15 às 14h40; 15h10 às 15h35; 16h às 16h25; 16h40 às 
17h05 • A Pequena Princesa e Seus Amigos: Uma Adaptação do 
Livro O Pequeno Príncipe
Com personagens inspirados na história infantil O Pequeno Príncipe, de Antoine 
de Saint-Exupéry, os alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul 
convidam a todos para conhecer a história adaptada de A Pequena Princesa e 
seus amigos. Juntos, vamos compreender a importância de uma amizade e da 
igualdade entre os gêneros.
Público-alvo: infantil.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
9h30 às 12h • Releitura de Guimarães, com Lika Rosa e Camilo Mello
Análise, releitura e processo de escrita criativa dos textos de Guimarães Rosa, 
cujo objetivo é estimular crianças, adolescentes, jovens, educadores na produ-
ção de material, a partir do método Zine de bolso. Uma realização do Centro de 
Referência da Mulher, com orientação da artista Lika Rosa.
 
9h30 às 11h30 • Encontro na Praça – Uma Conversa Franca sobre 
Educação e Gênero, com a Professora Luiza Coppieters, Marcel 
Cabral, Dafine Damasceno e EE Shinquichi Agari
Luiza Coppieters é professora de Filosofia há 16 anos. Formada pela Universidade de 
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São Paulo (USP), defende uma educação pública, gratuita e de qualidade. Como mi-
litante do movimento feminista e do movimento LGBT, Luiza participa de discussões 
sobre gênero e feminismo – tanto nos espaços acadêmicos quanto nas periferias.
Marcel Cabral Couto é militante pela causa LGBT, pelo acesso e produção cultu-
ral e democratização da mídia. Ajudou a construir o Fórum de Cultura da Zona 
Leste. Atualmente, é pedagogo no Transcidadania do Centro de Cidadania LGBT 
e professor e coordenador do Cursinho Popular Transformação. 
Dafine Damasceno tem uma trajetória de pelo menos sete anos na luta por me-
lhorias na educação e foi uma das pioneiras do movimento de ocupação das 
escolas estaduais de São Paulo. 
Também participam do encontro alunos da EE Shinquichi Agari, escola que foi 
ocupada em ato contra o projeto de reorganização escolar em 2015. Os alunos 
do Grêmio Estudantil produziram o vídeo Ocupação Já! com a proposta de con-
tribuir para fomentar o debate na sociedade e provocar uma reflexão sobre o 
papel da mulher na Ocupação das Escolas Públicas.
 
9h30 às 10h • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Lufa-lufa: Fantasia Maluca
Vestindo os personagens de Harry Potter, equipes serão montadas represen-
tando as casas de Hogwarts, misturando roupas e esperando que todos sejam 
rápidos o bastante para ganhar este jogo. Pontos serão atribuídos à equipe que 
terminar primeiro a atividade e somarão para o campeonato geral das casas Gri-
finória, Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa. O resultado será divulgado ao término do 
Festival, em redes sociais. A dinâmica possibilita à criança treinar sua memória 
visual, a percepção, a coordenação motora, além do trabalho em equipe.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
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9h50 às 10h20; 11h35 às 12h05; 14h15 às 14h45; 15h55 às 16h25 • 
Mulher: O Sexo Frágil? Ah, Nem nos Livros! 
A tenda Mulher: o sexo frágil? Ah, nem nos livros! trará um confronto entre per-
sonagens femininas da literatura fantástica clássica e atual, representadas pelos 
alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul, incentivando o pú-
blico a refletir sobre a maneira como a mulher é vista nos livros. O debate terá 
início com a encenação de uma aula na qual o professor instiga os alunos a 
refletirem sobre o conceito atual do feminismo. A reflexão será conduzida pelas 
personagens Cinderela, Hermione, Aurora, Katniss, Branca de Neve e Daenerys. 
Em um segundo momento, o professor iniciará uma dinâmica para fazer o públi-
co refletir sobre questões da sociedade atual.
Público-alvo: jovens e adultos. Limite de 25 pessoas por apresentação.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
10h às 16h • BiblioSesc
O BiblioSesc é um projeto de incentivo à leitura que oferece gratuitamente o 
empréstimo e consulta de livros, jornais e revistas. No Festival do Livro e da Lite-
ratura de São Miguel, o BiblioSesc disponibilizará seu acervo para consulta em 
um espaço de leitura.
 
10h às 14h • Espaço BiblioSesc – Mediação de Leitura, com 
Collectivus de Leitura
A mediação de leitura é um importante instrumento na promoção do encontro 
entre os livros e os leitores. Por meio do mediador de leitura, os livros ganham 
vida e nos apresentam possibilidades de mundos, emoções e imaginação. Além 
disso, a leitura partilhada potencializa a criação de laços entre as pessoas e os 
livros. Atividade com o Collectivus de Leitura, grupo interdisciplinar formado por 
pessoas ligadas às áreas de cultura e educação.
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10h às 16h • Feira de Troca de Livros e Gibis
A Feira de Troca de Livros e Gibis realizada pelo Serviço de Extensão da Coor-
denadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas (CSMB) tem como objetivo pro-
mover a leitura, criando oportunidade para que o público atualize ou amplie sua 
biblioteca pessoal sem custos, trocando um título, já lido ou não, por outro de 
seu interesse. As trocas poderão ser feitas diretamente entre os usuários e as 
bancas ou entre si. Os livros estarão separados por: literatura brasileira, clássicos 
e contemporâneos, literatura estrangeira (traduzidos), outros idiomas, poesias, 
contos, crônicas e teatro, religião e autoajuda, artes, juvenil, infantil, gibis, audio-
livros, mangás e quadrinhos. Exige-se apenas que os livros não sejam didáticos 
e que estejam em bom estado de conservação.
 
10h • Teatro – Romeu e Julieta – entre o Clássico e o 
Contemporâneo, com EE Deputado João Dória
Peça de teatro realizada pelos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 2º 
ano do Ensino Médio da EE Deputado João Dória. A peça baseia-se na adapta-
ção do Grupo Galpão, que possui uma das melhores adaptações da obra de 
William Shakespeare, representada com autonomia e identidade expressa pelos 
alunos. No espetáculo, serão abordados temas como o alcoolismo, o machismo 
e a questão de gênero.
 
10h10 às 10h40; 11h20 às 11h50; 14h40 às 15h10; 16h às 16h30 • 
O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – Suando  
no Quadribol
Vamos jogar quadribol? Times serão formados representando cada casa de Ho-
gwarts, a equipe que realizar a atividade no menor tempo ganhará pontos que 
somarão ao campeonato geral. A dinâmica propõe aprimorar a cooperação e a 
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cumplicidade do trabalho em grupo, assim como o desenvolvimento de ativida-
des motoras. Ao término do quabribol, o público assistirá a uma breve apresen-
tação lúdica dos personagens de Harry Potter, com diálogos e encenações, com 
uma releitura dos textos e do papel feminino na história.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).

10h50 às 11h20 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Corvinal: Quem disse?
O conhecimento é fundamental e será colocado à prova nesta tarefa. As equi-
pes poderão escolher personagens da tenda O feminino no universo mágico de 
Harry Potter para ajudá-las, mas, ao final, terão que identificar e responder per-
guntas sobre as personagens de J.K. Rowling. A cada acerto, a equipe ganhará 
pontos que serão somados à competição geral das casas Grifinória, Sonserina, 
Corvinal e Lufa-lufa. O resultado será divulgado ao término do Festival em redes 
sociais. A atividade possibilita à criança identificar as vozes femininas dentro dos 
textos e o que elas representam em nossa sociedade.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
11h • Contação de Histórias – Feminino Tempo: Marina e Outras 
Histórias, com Cia� Ju Cata-Histórias
Por meio de histórias mitológicas ou cotidianas, o universo feminino é evocado 
com suas contradições, seu poder e sua beleza. A narração apresenta os con-
tos A moça tecelã, premiado conto de Marina Colasanti em que a personagem 
revela a fragilidade e o poder de transformação da mulher. Também será apre-
sentado A fonte que deu de beber aos filhos gêmeos, mito da tradição yorubá 
no qual Euá se vê perdida no campo com seus dois filhos gêmeos. Para que eles 
não morram de sede, Olorum se compadece e permite que Euá seja a própria 
fonte que vai saciar a sede dos ibejis. Todos com muita música e interação com 
o público. A Cia. Ju Cata-Histórias, fundada pela atriz e produtora Juliana Mado, 
nasceu em 2008 com as edições do evento Um lugar que não existe. A pesquisa 
da companhia relaciona narração de histórias com tradição oral e música. Entre 
seus espetáculos estão: Histórias Possíveis de Clarice, criado a partir da obra de 
Clarice Lispector, e Fantástico Cotidiano, com contos de Julio Cortázar.
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12h às 13h • Sessão de Curtas-Metragens
Apresentação de curtas-metragens ficcionais ou documentais produzidos por 
mulheres brasileiras sobre trabalho, sexualidade, feminismo, enfrentamento ao 
racismo, entre outros.
 
13h30 • Oficina – Pedras Preciosas do Tempo: Steven Universo e o 
Protagonismo Feminino nos Desenhos Animados
Quem gosta de assistir a desenhos animados? Eu, você, todos nós! Então, va-
mos juntos com Steven Universo e suas amigas Crystal Gems salvar o Planeta 
Terra da devastação causada pela violação dos direitos das mulheres! Será uma 
divertida tarde de aventuras e reflexões, em que aprenderemos também a con-
feccionar lindas bijuterias feitas da mesma matéria das “Gems”, com muita bele-
za e amor! Uma realização da EMEF Comendador Vicente Amato Sobrinho com 
a arte-educadora Michele Limirio dos Anjos, professor Bruno de Souza Mello, 
professor Cleiton Luiz Souza e alunos do Projeto Teatro da escola.
Público: crianças de 10 a 12 anos.
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14h • Canto de Vida e Obra: Conceição Evaristo, com Marilza 
Batista, Vitória Marques, Mariana Per, Leo Carvalho, Ronaldo Gama 
e Renato Gama
Por meio da música e do teatro, a vida e a obra da escritora Conceição Evaristo 
será cantada e contada pela atriz Marilza Batista, as musicistas Vitória Marques e 
Mariana Per e os músicos Leo Carvalho, Ronaldo Gama e Renato Gama.
Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte, concluiu o curso normal aos 25 
anos e, depois de mudar-se para o Rio de Janeiro para assumir um cargo pú-
blico de magistério, estudou Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Tornou-se mestra em Literatura Brasileira pela PUC-Rio e doutora em Literatura 
Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Na década de 1990, fez sua 
estreia na literatura com obras publicadas na série Cadernos Negros. Suas obras 
abordam temas como a discriminação racial, de gênero e de classe. Publicou, 
entre outros livros, Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Poemas da recordação 
e outros movimentos, Insubmissas lágrimas de mulheres, Olhos d’água e o re-
cém-lançado Histórias de leves enganos e parecenças. Além disso, participou de 
diversas antologias e teve alguns de seus livros publicados internacionalmente.
 
14h às 16h • Autora na Praça – Um Encontro “Viajante”, com a Escritora 
Andréia Gonçalves e Pocket Show com a Cantora Camila Brasil
Andréia Gonçalves é moradora de Suzano e criou, há três anos, um blog sobre 
histórias que vivenciava e observava no trem. O bom humor sempre foi uma das 
suas marcas registradas, pois ela acredita que é isso que nos torna fortes para en-
frentarmos as dificuldades das nossas vidas. Em novembro de 2013, Andréia lançou 
seu primeiro livro de crônicas, A Viajante do Trem. Participa do encontro a cantora e 
compositora paulistana Camila Brasil, que apresenta o seu EP homônimo, lançado 
em 2015. Além de trazer canções inéditas para o show, como Dia útil e o recém-lan-
çado single Retrato, Camila apropria-se do violão para ilustrar seus amores, crenças 
e fúrias. Com influências que vão de Marisa Monte, Céu a Fiona Apple, apresenta-se 
como uma das apostas para 2016 pela plataforma digital Deezer.
 
14h às 14h30 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Grifinória: Show de Talento
Talentos serão revelados quando fizermos as releituras e encenações dos textos. 
O público será dividido em equipes, que poderão escolher representantes e per-
sonagens da tenda O feminino no universo mágico de Harry Potter para contrace-
nar com eles. As equipes que finalizarem os diálogos ganharão pontos que serão 
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acumulados na competição geral das casas de Hogwarts. A atividade propõe à 
criança desenvolver seu lado criativo e sua relação interpessoal com os colegas.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso 
de Letras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo). 

15h às 16h30 • Diálogos Feministas: Mulheres Negras na Literatura 
Recebem Sarau das Mulheres
Gevanilda Santos, professora, feminista e antirracista, apresenta seu livro Rela-
ções Raciais e desigualdade no Brasil. A autora aponta as mudanças ocorridas no 
país desde o final do século XIX e conclui que a educação antirracista é uma das 
soluções para promover a igualdade das relações sociais, a consciência política da 
diversidade histórica e o respeito às diferenças. Jenyffer Nascimento é feminista e 
apresenta seu livro Terra Fértil. Discute o desafio de uma jovem negra da periferia 
entrar para o mundo da literatura. Sarau com os movimentos de Mulheres da Leste 
fará apresentações em momentos poéticos junto com os Diálogos Feministas.
 
15h às 17h • Espaço BiblioSesc – Florescendo Histórias, com  
Mônica Ramos
Vivência com o objetivo de proporcionar aos participantes o contato com his-
tórias de mulheres artistas e ícones femininos, aproximando essas histórias do 
cotidiano dos ouvintes. Serão contadas histórias de personalidades como Frida 
Khalo, Nina Simone, Chiquinha Gonzaga, Pagu, além das lendas de Dandara e 
histórias de personagens literários, como O Mundo no Black Power de Tayó, de 
Kiusam de Oliveira, entre outras. A mediação será realizada pela artista e conta-
dora de histórias Mônica Ramos, que, desde 2003, atua em coletivos nas perife-
rias de São Paulo que buscam dar vez e voz às mulheres.
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15h20 às 15h50 • O Feminino no Universo Mágico de Harry Potter – 
Dinâmica da Casa Sonserina: Soletrando com Magia
Vamos brincar de soletrar? Vamos escrever e reescrever, mas desta vez de trás 
para frente. Descobriremos “magias” e vamos “praticá-las”. Equipes serão for-
madas e a realização da atividade computará pontos para as casas Grifinória, 
Sonserina, Corvinal e Lufa-lufa que serão acumulados para a competição geral 
das casas, o resultado será divulgado ao término do Festival, em redes sociais. 
A dinâmica propõe desenvolver na criança a escrita, a leitura e a imaginação.
Público-alvo: crianças entre 6 e 10 anos. Limite de 20 pessoas por sessão.
Agendamento: Universidade Cruzeiro do Sul, Campus São Miguel (curso de Le-
tras). Telefones: 2037-5755 ou 2037-5756 (falar com Lucas ou Gustavo).
 
16h • Ópera de Rua – Festa ao Boi Pantaneiro, com Biblioteca 
Espaço Alana
A Biblioteca Espaço Alana apresenta a ópera Festa ao Boi Pantaneiro, de Eduardo 
Sena, concebida pelo autor a fim de retratar o tradicional folguedo popular e o 
processo de migração dos povos brasileiros pelo território nacional. A ópera retrata 
um “êxodo forçado”, na maioria das vezes pelas dificuldades impostas pela própria 
sociedade. Para contar essa história, a montagem busca a força presente na mú-
sica como linguagem universal. Inspirada ainda nos estudos folclóricos de Luís da 
Câmara Cascudo, a apresentação é dividida em três atos, como uma “ode ento-
ástica”, declamada e cantada à beleza e à riqueza da sabedoria popular brasileira.
 
18h • Sarau A Voz da Vez: A Representatividade do Eu Lírico Feminino
Os alunos do curso de Letras da Universidade Cruzeiro do Sul convidam todos a 
participar do sarau de pré-encerramento das atividades do Festival do Livro e da 
Literatura de São Miguel. O evento acontecerá na praça Morumbizinho. Trata-se 
de uma intervenção artística buscando a representatividade do eu lírico femini-
no na música e na literatura, e contará também com uma fogueira onde serão 
queimados símbolos dos paradigmas e preconceitos que existem na sociedade 
e que afetam as mulheres diretamente. O objetivo é fomentar o debate sobre 
a participação do feminino e a igualdade de gênero, fechando o ciclo temático 
norteador da participação dos alunos da Unicsul nas atividades do Festival.
Público-alvo: jovens e adultos. Não é necessário agendamento.
 
19h às 20h • Sarau do Peixe e Coletivo Acuenda 
Um encontro entre dois coletivos que discutem gênero e prometem abalar as 
estruturas da praça. O Sarau do Peixe é produzido pelos artistas-moradores Pau-
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lo Oliveira e Clayton Lima e pelo artista estrangeiro Lima. O evento conta com 
apresentações de músicas, intervenções, configurando um espaço em que o 
encontro entre artistas e a comunidade é a principal pulsão para a poesia. Já 
o projeto Coletivo Acuenda prevê uma intervenção teatral na linguagem drag, 
abordando a existência vulnerável das pessoas trans, travestis e homossexuais 
no Brasil. Isso será feito de forma bem-humorada, com o intuito de gerar refle-
xão e senso crítico em torno das questões LGBT.
 
20h • Show Inspir’Ação, com Anna Bueno
Cantora, instrumentista, compositora e arte-educadora, iniciou seus estudos 
musicais aos 6 anos de idade tendo como primeiro instrumento o órgão eletrô-
nico. Atualmente, é estudante de Letras e, por meio da música, aperfeiçoa seu 
lado escritora-compositora. Inspir’Ação é um show em que Anna Bueno coloca 
para fora as suas viagens musicais e literárias em forma de canções que pas-
seiam da MPB ao jazz, da bossa nova à poesia declamada.
 
21h • Show – Metá Metá
Formado por Juçara Marçal (voz), Thiago França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra), a 
banda Metá Metá funde elementos da canção brasileira com música africana, jazz e 
rock em uma aproximação com a cultura afro-brasileira difundida pelos cultos afror-
religiosos (candomblé) de influência yorubá, fon e bantu. O primeiro disco do grupo, 
Metá Metá, de 2011, mostra um som minimalista em uma combinação de polifonia 
e silêncio. O segundo álbum, MetaL MetaL, de 2012, promove a interseção de vários 
elementos, como música brasileira, africana, latina, free jazz, punk rock e avant-gar-
de. E agora, em seu terceiro álbum, MM3, o grupo traz fortes influências da África 
do Norte, de países como Marrocos, Etiópia, Niger e Mali. Gravado ao vivo em três 
dias, o disco traz em sua sonoridade muita flexibilidade, dinâmica e improvisação, 
buscando ser fiel à sensação de êxtase, catarse e transe que o grupo transmite em 
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seus shows. MM3 conta com a colaboração dos músicos Marcelo Cabral (baixo) e 
Sergio Machado (bateria) na execução e criação dos arranjos e apresenta canções 
em parcerias com compositores como Rodrigo Campos e Siba.
 
 
Universidade Cruzeiro do Sul
AVENIDA DOUTOR USSIEL CIRILLO, 93 – SÃO MIGUEL PAULISTA
 
9h30 às 12h • Auditório 1 – Roda de Conversa: Esporte e Gênero – 
organização Núcleo Mundo Jovem, Fundação Tide Setubal
Roda de conversa sobre o esporte como uma poderosa ferramenta de transforma-
ção e inclusão social, a partir de trabalhos de formação cidadã em busca da equi-
dade de gênero, respeito à diversidade e disseminação de valores como coopera-
ção, responsabilidade por si e pelo outro e altruísmo. Para o debate, contaremos 
com Luciano Corsino, autor do livro O professor diante das relações de gênero na 
educação física escolar, Célia Araújo de Carvalho, que trará sua experiência como 
profissional da rede pública de educação de SM, e Miraildes Maciel Mota, mais 
conhecida como Formiga, jogadora da seleção feminina de futebol, duas vezes vi-
ce-campeã olímpica e uma vez vice-campeã mundial de futebol feminino. Atuando 
como meia, é a única jogadora de futebol do mundo a ter participado de seis Jogos 
Olímpicos, todas as edições desde que o futebol feminino tornou-se esporte olím-
pico, para relatar sua trajetória e os entrelaçamentos com as questões de gênero.
  
20h às 22h • Auditório da Universidade Cruzeiro do Sul – Mulheres 
na Produção Periférica
Embora a literatura periférica, bem como as artes com estética periférica, esteja 
tendo uma projeção importante, os homens ainda ocupam o papel principal, 
enquanto as mulheres lutam por reconhecimento e por seu espaço dentro do 
movimento. Apesar da dificuldade de encontrar o devido reconhecimento, au-
toras, cantoras-compositoras, roteiristas persistem e rompem com os padrões 
impostos pelo machismo e racismo. Há muitas mulheres periféricas produzindo 
ativamente obras de qualidade, seja individualmente ou em coletivos. Debatem 
o tema para dar visibilidade e voz às mulheres da arte periférica.
Jéssica Balbino (mediadora) é jornalista mestre em Comunicação pela Uni-
camp e recentemente lançou sua pesquisa Pelas Margens – Vozes Femininas na 
Literatura Marginal Periférica, feita por mulheres, e busca responder, na prática, 
quem são estas mulheres, o que elas fazem, como vivem, como começaram a 
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escrever, que saraus e espaços frequentam e sobre o que escrevem.
Jenyffer Nascimento nasceu em 1984 em Recife. Ainda criança, veio para o Gra-
jaú, na zona sul da cidade de São Paulo. Teve contato com a Poe sia por meio do 
hip hop. Desde 2007, frequenta os saraus da periferia paulistana e se considera 
“definitivamente arrebatada pela força transformadora da poesia”, em suas pró-
prias palavras. Em 2014, lançou seu primeiro livro, Terra Fértil, com 80 poesias, 
no qual expressa, ora doce, ora agressivamente, situações e sentimentos que 
acometem muitas mulheres. 
Luz Ribeiro é autora do livro independente Eterno Contínuo (2013), lançado pelo 
Selo do Burro. É uma das idealizadoras e poeta no coletivo Poetas Ambulantes, 
grupo que declama e distribui poesia nos transportes públicos de São Paulo 
desde 2011. 
Em 2012, lançou o Slam do Treze: Batalha de Poesias Faladas, que acontece no Ter-
minal Santo Amaro, com o poeta Thiago Peixoto, toda última segunda-feira do mês.
No primeiro semestre do respectivo ano, durante processo de montagem na 
Escola de Teatro Macunaíma, fez parte do núcleo de adaptação, no qual se apro-
ximou de Lucas Carvalho e, juntos, pensaram na Cia. Sóis de Teatro. Os dois 
artistas criam e interpretam textos infantojuvenis para todas as idades, com ca-
ráter lúdico-educativo, como a peça Zerbina e Escapino o Guardião de Sonhos.
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