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Teatro grátis
Um dos destaques des-

ta retomada gradual da 
cena teatral é o espetá-
culo “Aos professores, 
aos miseráveis, a Paulo, 
adeus”, que o Núcleo Bar-
ro 3 leva gratuitamente 

aos Teatros Cacilda Becker e João Caetano. Em cena, 
uma professora de Língua Portuguesa atravessa o 
País, enquanto troca misteriosas cartas. Com apre-
sentações de sexta a domingo, o espetáculo estará 
no Cacilda, entre 10 e 12 de dezembro, e no João 
Caetano, de 17 a 19 de dezembro.

Paulo Freire
Cambridge - Paulo Freire é 
o primeiro brasileiro a ser ho-
menageado com um busto na 
Universidade de Cambridge, na 
Inglaterra. A escultura, instalada 
na biblioteca de uma das mais 
antigas universidades do mundo 
no dia 26 de novembro, faz parte de uma série criada 
para as escolas de assentamentos do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Ciranda - Fica em cartaz até 10 de dezembro, na 
Plataforma Itaú Cultural Play, a 7ª Ciranda de Filmes, 
que também faz homenagem ao centenário de 
Paulo Freire na sua programação.

Na TV
A Casa TPM 

acaba de chegar 
à TV Cultura, em 
formato de série. 
O projeto pioneiro na discussão 
do empoderamento feminino é 
realizado em encontros anuais, 
há quase 20 anos pela Revista 
Trip. A ginasta Daiane dos Santos, 
a escritora Tati Bernardi e a apre-
sentadora Angélica estão entre 
as participantes dos primeiros 
episódios televisivos, que vão ao 
ar aos sábados, às 22h30.

Festival com premiações
Algumas das principais premiações de Direitos 

Humanos serão entregues nesta semana, durante 
o 9º Festival de Direitos Humanos, que reúne expo-
sições, cinedebates e painéis em vários espaços da 
capital. O Festival termina em 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos.

Mural Tim Burton 
São Paulo terá o primeiro grafite 

do cineasta Tim Burton. A muralista 
Luna Buschinelli está concluindo 
a arte proposta pelo criador de 
“Edward Mãos de Tesoura”, em um 
prédio-garagem da Rua 25 de mar-

ço. O mural Tim Burton retrata a luta de um robô 
gigante, em meio a discos voadores e monstros. 

O legado da arquitetura social
Criador de alguns dos mais 

belos marcos urbanos de São 
Paulo, o arquiteto Ruy Ohtake 
faleceu no dia 27 de novembro. 
Além do Hotel Unique e do Ins-
tituto Tomie Ohtake, localizados 
em bairros nobres, o arquiteto levou suas coloridas 
linhas modernistas para Heliópolis, onde projetou 
um Polo Educativo e Cultural e um conjunto habi-
tacional cilíndrico, obras referenciais da arquitetura 
a serviço do povo.

Reconhecida como uma das melhores 
professoras do mundo pelo Nobel 
da Educação, o Global Teacher Prize, 
Débora Garofalo acaba de lançar pela 
Editora Moderna o livro “Robótica com 
Sucata”, elaborado a partir de projeto 
pedagógico realizado com alunos de 
uma escola pública. Outro lançamento 
para as salas de aulas é “Histórias Para 
Ninar Garotas Rebeldes - 100 mulheres 
imigrantes que mudaram o mundo”, de 
Elena Favilli para a Editora Planeta. O 
livro faz parte de uma série da jornalista 
italiana, cofundadora da “Rebel Girls”. 


