
O SESC Belenzinho realizará o Ciclo de debates Ópera dos Vivos. Trata-se de uma 
série de encontros com a participação de intelectuais e artistas para debater as relações 
entre a arte e a realidade (confira abaixo a programação do ciclo).  
 
Atenciosamente, 
 
Juraci de Souza 
SESC Belenzinho 
Núcleo de Atividades Socioeducativas 
rua Padre Adelino, 1000 -  fone 2076.9754  
 
Ciclo de debates Ópera dos Vivos - SESC Belenzinho 
16, 17, 23 e 24 de fevereiro de 2011, quarta e quinta, 20h 
 
Inspirado no ensaio “Cultura e Política”, do crítico literário Roberto 
Schwarz, o espetáculo teatral Ópera dos Vivos, montagem da Companhia 
do Latão, propõe uma reflexão sobre a cultura brasileira nos últimos 50 
anos. A partir das questões levantadas pela peça, o SESC Belenzinho 
organiza um ciclo de debates com intelectuais e artistas para debater as 
relações entre a arte e a realidade. Confira o calendário das atividades.  
 
16/02 | Quarta, às 20h  
Os Centros Populares de Cultura (CPC) 
Iná Camargo Costa (Profa. aposentada da  USP e pesquisadora das 
relações entre sociedade, teatro e política) 
João das Neves –  (Dramaturgo e escritor. Dirigiu o teatro de rua do CPC 
da UNE)   
Maria Silvia Betti –  (Profa. da USP e pesquisadora de teatro brasileiro e 
norte-americano)  
 
17/02 | Quinta, às 20h  
Televisão  
Eugenio Bucci – (Jornalista e professor de jornalismo da USP e da ESPM)  
Inimá Simões – (Psicólogo, jornalista e autor do livro A nossa TV 
Brasileira) 
Maria Rita Kehl – (Psicanalista e autora do livro O tempo e o cão - a 
atualidade das depressões) 
  
23/02 | Quarta, às 20h  
Cinema novo 
Ismail Xavier – (Prof. da USP e autor de Alegorias do 
subdesenvolvimento: Cinema Novo, Tropicalismo, Cinema Marginal) 
Helena Ignez –  (Atriz e diretora. Dirigiu os filmes Canção de Baal e  Luz 
nas Trevas - A Volta do Bandido da Luz Vermelha) 
Leandro Saraiva - (Editor de cultura da revista Retrato do Brasil e 



roteirista de cinema) 
 
24/02 | Quinta, às 20h  
Tropicalismo 
Francisco Alambert –  (Prof. da USP e autor de Bienais de São Paulo: da 
era do Museu à era dos curadores, com Polyana Canhête) 
Marcos Napolitano - (Prof. da USP e autor de História e Música e Cultura 
Brasileira: entre a utopia e a massificação) 
Walter Garcia –  (Músico, professor da USP e autor do livro Bim Bom: a 
contradição sem conflitos de João Gilberto) 
 
Grátis. Retirada de ingressos no local com uma hora de antecedência. 
Não recomendado para menores de 14 anos  
Local: SESC Belenzinho, Rua Padre Adelino, 1.000, Metrô Belém, cep 
03303-000, fone 2076-9700 
email@belenzinho.sescsp.org.br 
www.sescsp.org.br 
0800-118220 
 
 
Blog do Rosuca 
 
www.blogdorosuca.wordpress.com 
 
              Rosuel Arnoni  
“Nosso negócio é fazer história” 


